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Anotacija 

Margalapės aktinidijos (Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim.) uogos sukaupia didelius kiekius 

biologiškai aktyvių cheminių junginių. Šio darbo tikslas buvo nustatyti lakiųjų junginių kiekius lietuviškų genotipų 

uogose. Jose nustatyti lakieji junginiai dažniausiai yra priskiriami terpenams, esteriams ir hidrokarbonams. Nustatyta, 

kad didžiausia lakiųjų junginių įvairove pasižymėjo lietuviškos kilmės veislės ‘Landė’ ir ‘Lankė’, o veislės ‘Lankė’ 

uogose nustatyti ir keturi specifiniai junginiai.  

Reikšminiai žodžiai: uoga, genotipas, lakusis junginys. 

 

Abstract 

Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim.) is characteristic by berries which accumulate large amounts of 

biologically active chemical compounds. Aim of this study was to determine amounts of volatile compounds in berries 

of the Lithuanian genotypes of A. kolomikta. Major volatile compounds and important odorants have been identified. It 

was determined the Lithuanian cultivars ‘Landė’ and ‘Lankė’ were characteristic by the largest amount of volatiles and 

four specific compounds were detected in berries of the cultivar ‘Lankė’.  

Key words: berry, genotype, volatile compound. 

 

Įvadas 

 

Vertinant sodo augalų veisles, pagrindinis dėmesys skiriamas jų produktyvumui ir vaisių 

kokybei. Planuojant želdynus, labiau yra atsižvelgiama į augalų dekoratyvumą, žydėjimo laiką, o 

vienam iš svarbių žmogaus pojūčių – uoslei skiriamas mažesnis dėmesys. Tačiau jau nuo seno yra 

žinoma, kad augalų aromatai ne tik praturtina žmogaus gyvenimą, bet ir gali turėti įtakos sveikatai 

(Baronienė, 2013). Šiandien plačiau ištyrinėti ir daugiau žinomi yra eterinius aliejus kaupiantys 

vaistiniai ir prieskoniniai augalai. Augalų žiedų skleidžiamos specifinės kvapiosios medžiagos 

vilioja tam tikras vabzdžių-apdulkintojų rūšis. Šios medžiagos taip pat pasižymi antimikrobinėmis 

savybėmis ar net atbaido žolėdžius gyvūnus (Kessler ir Baldwin, 2001). Moksliniais klinikiniais 

tyrimais yra patvirtinta, kad dauguma natūralių lakiųjų medžiagų veikia stipriau nei kai kurie 

sintetiniai medikamentai. Aromatinių medžiagų gydomąsias savybes lemia ne pavieniai junginiai, o 

jų kompleksai. Yra nustatyta, kad mažos lakiųjų fitoorganinių medžiagų dozės stimuliuoja, o 

didelės slopina įvairius žmogaus organizmo gyvybinius procesus (Juknevičienė ir Prakapaitė, 

2006). 

Spartų kai kurių Actinidia Lindl. genties augalų plantacijų plotų didėjimą pasaulyje lemia 

išskirtinai vertinga jų uogų biocheminė sudėtis. Plačiausiai yra ištyrinėta A. deliciosa (A. Chev.) 

C. F. Liang & A. R. Ferguson veislių uogų biocheminė sudėtis. Jose išskirtos vertingos biologiškai 

aktyvios medžiagos: pigmentai, organinės rūgštys, pektinai, fenoliniai junginiai, enzimai. Kivių 

aromatingumas kartu su saldžiarūgščiu skoniu lemia šių uogų populiarumą tarp vartotojų. Vykdant 

aktinidijų selekciją, taikomos naujausios lakiųjų junginių analizės technologijos, siekiant sukurti 

veisles, nokinančias ne tik didelius vitaminų kiekius kaupiančias, bet ir gero skonio bei aromatingas 

uogas. Ištvermingiausia žiemą margalapė aktinidija A. kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim. yra 

mažai tyrinėta, tačiau jos uogos labiausiai vertinamos dėl didelių askorbo rūgšties kiekių. 

Pastaraisiais metais atlikta nemažai tyrimų, siekiant nustatyti organoleptines šių vertingų uogų 
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savybes, kadangi vartotojai pageidauja kokybiškų produktų, pasižyminčių išskirtinėmis skoninėmis 

ypatybėmis.  

Aktinidijų uogų, kaip ir kitų vaisių, skonį lemia jose esančios organinės rūgštys, cukrūs, 

fenoliai ir lakieji junginiai. Šiose uogose dažniausiai yra aptinkamos citrinų ir obuolių rūgštys, kur 

kas mažesni yra askorbo, chino, skruzdžių, acto ir kitų rūgščių kiekiai. Iš cukrų daugiausia yra 

gliukozės ir fruktozės. Fenoliniai junginiai suteikia nesunokusioms uogoms sutraukiantį skonį, o 

uogoms nokstant, jų kiekiai sumažėja (Taylor, 1996). Aktinidijų vaisių ar žiedų aromatingumą 

lemia įvairių cheminių medžiagų kompleksai, jų koncentracijos, kokybinė sudėtis. Pirmieji 

aktinidijų uogų lakiųjų junginių tyrimai buvo publikuoti tik devintajame dvidešimtojo amžiaus 

dešimtmetyje (Shiota, 1982; Young ir kt., 1983; Young ir Paterson, 1995). Nustatyta, kad aktinidijų 

uogų ir žiedų aromatą lemia įvairūs esteriai, aldehidai, terpenai, ketonai ir kt. junginiai (Buttery, 

1981). Nors yra išskirti vyraujantys cheminiai junginiai, tačiau dažniausiai aromato pobūdį ir 

stiprumą lemia visas kompleksas skirtingos cheminės sudėties komponentų (Forss, 1981). Maarse ir 

Belz (1981) tyrė įvairius cheminius junginius ir nustatė, kad kiekybinis junginių santykis yra 

svarbiausias veiksnys, susiformuojant specifiniam aromatui, taigi vaisių ar žiedų aromatas yra tam 

tikro įvairių komponentų mišinio rezultatas. 

Aktinidijų auginimas yra viena iš naujausių sodininkystės krypčių. Skirtingų rūšių uogos 

pasižymi dideliais skonio ir kvapiųjų medžiagų kiekių skirtumais, kuriems taip pat daro įtakos 

nokimo stadija ir laikymo ypatybės bei vyraujančios klimato sąlygos. Lyginant šalčiui atsparių 

aktinidijų rūšių uogų aromatingumą, sunokusios margalapės aktinidijos uogos pasižymi stipriausiu 

aromatu. Šios rūšies žiedai taip pat turi ypač stiprų kvapą masinio žydėjimo metu. Pastaruoju metu 

vartotojai vis labiau kreipia dėmesį į skonines vaisių ir uogų savybes, kurios labai priklauso nuo 

lakiųjų junginių. Todėl ir naujų veislių selekcija yra nukreipta į derlingų, kokybiškas malonaus 

skonio ir išskirtinio aromato uogas išauginančių augalų atranką.  

VDU Kauno botanikos sode Actinidia genties kolekcija yra kaupiama nuo 1995 m. Šioje 

kolekcijoje atlikti įvairių rūšių ir veislių biologinių ir ūkinių savybių tyrimai patvirtino išskirtinę 

ištvermingų žiemą genotipų uogų vertę (Chesoniene ir kt., 2004). Vertinant įvairias aktinidijų 

veisles, nustatyta, kad augalų stiebai ir lapai yra atsparūs grybinėms bei bakterinėms ligoms. Kaip 

nurodoma mokslinėje literatūroje, aktinidijos yra labai atsparios ir kenkėjams (Testolin ir Costa, 

1999). Todėl tiek auginant aktinidijas kaip labai dekoratyvius augalus sodybose, tiek uoginių augalų 

ūkiuose, nereikia naudoti pavojingų aplinkai pesticidų. Tokį augalų atsparumą paprastai lemia 

atitinkami cheminiai junginiai, esantys ūgliuose, lapuose, žieduose ar uogose. Šio darbo tikslas 

buvo išskirti ir identifikuoti margalapės aktinidijos A. kolomikta uogose sintetinamus lakiuosius 

junginius. 

 

Metodai 

 

Tyrimai atlikti VDU Kauno botanikos sodo Actinidia genties kolekcijoje. Joje yra sukaupta 

lietuviškos, rusiškos, lenkiškos kilmės margalapės aktinidijos genetinė medžiaga: veislės, moteriški 

ir vyriški klonai (1 pav.). Šviežios lietuviškų genotipų uogos tyrimams surinktos liepos pabaigoje-

rugpjūčio pradžioje masinio nokimo stadijos metu. Bandiniai tyrimams nuskinti iš skirtingų augalo 

vietų – iš gerai apšviestų ir iš lajos vidurio, kiekvieno bandinio svoris buvo 0,4–0,5 kg. Uogos 

patalpintos į šaldiklį ir saugotos –80 ºC iki cheminių tyrimų pradžios. Prieš atliekant tyrimus, uogos 

liofilizuotos 48 val. esant –54 ºC temperatūrai (liofilizatorius Heto LyoLab 3000, Vokietija 2001). 

Lakiųjų junginių išskyrimas atliktas naudojant modifikuotą dujų chromatografijos – masių 

spektrometrijos metodą (GS-MC). Ekstraktai paruošti iš 0,3 g liofilizuotų uogų ir analizuoti 

Shimadzu GC-2010 dujų chromatografu bei GC-MS-QP2010 masių spektrofotometru, trimis 

pakartojimais.  
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 a  b 

1 pav. Žydinti (a) ir deranti (b) margalapė aktinidija (Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim.)  

VDU Kauno botanikos sode 

Fig. 1. Kolomikta kiwi (Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim.) by flowering (a) and berry ripening (b) 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Nustatyta, kad margalapės aktinidijos uogos nokimo metu sukaupia didelę įvairovę lakiųjų 

junginių, kurie priskirti 8 grupėms: alkoholiams, aldehidams, anhidridams, esteriams, ketonams, 

diazoliams, terpenams ir hidrokarbonams (2 pav.). Daugiausia įvairių lakiųjų junginių rasta 

lietuviškų veislių ‘Landė’ ir ‘Lankė’ uogose – po 19. Visų tirtų genotipų uogose rasta esterių. Šių 

junginių daugiausia sukaupė veislių ‘Anykšta‘, ‘Landė‘ ir ‘Lankė‘ uogos. Beveik visuose tirtuose 

lietuviškuose genotipuose rastas benzoinės rūgšties 2-[[[4-(4-hydroksi-4-metillpentil)-,3-

cikloheksen-1-il]metilen]amino]-,metil esteris, kurio daugiausia yra veislės ‘Anykšta’ bei lietuviškų 

klonų F1 and F9 uogose. Literatūroje nurodoma, kad ir kitų vaisių aromatą dažnai lemia tam tikri 

esteriai.  Pavyzdžiui, kad nokstant braškių uogoms, labiausia dominuoja metil- ir etilesteriai (Aaby 

ir kt., 2012). Tiriant A. arguta (Siebold et Zucc.) Planch ex Miq. uogų lakiuosius junginius, 

nustatyti dominuojantys esteriai etilbutanoatas, heksanoatas, 2-metilbutanoatas ir 2-

metilpropanoatas (Matich ir kt., 2003).  

Kita didelė grupė uogų aromatą lemiančių junginių yra terpenai. Margalapės aktinidijos 

uogose nustatyta didelė šių junginių įvairovė. Mažiausia terpenų aptikta lietuviškoje veislėje 

‘Paukštės Šakarva‘ – 2 junginiai. Daugiausia terpenų rasta veislės ‘Lankė‘ uogose – 6 junginiai. 

Šios grupės junginiai pasižymi įvairiomis funkcijomis, t. y. gali lemti augalų ryšius ekosistemose, 

tiesiogiai ar netiesiogiai padeda apsiginti nuo kenksmingų vabzdžių, bakterijų, grybų ir žolėdžių 

gyvūnų. Jie svarbūs, patraukiant vabzdžių-apdulkintojų dėmesį. Yra nustatyta, kad terpenai 

aptinkami ne tik aktinidijų uogose, bet ir žieduose. Aktinidijas auginant sodybose ar plantacijose tai 

yra ypač svarbu, nes ir komercinės aktinidijų veislės yra dvinamiai augalai, todėl siekiant didesnio 

uogų derliaus, kartu auginamos ir atrenkamos vyriškos veislės, kurios pasižymi didele žiedadulkių 

produkcija. Aktinidijų žiedai sintetina seskviterpenus α-farnezeną ir germakreną. Įdomu, kad 

mokslininkai ištyrė šių specifinių lakiųjų junginių paros pokyčius: nakties metu šių medžiagų 

kiekiai aktinidijų žieduose sumažėja (Nieuwenhuizen ir kt., 2010).  

Kita vertus, būtent terpenai yra įvairių eterinių aliejų pirmtakai. Tai įvairios cheminės 

sudėties, stipraus kvapo junginiai, kurie pasižymi antibakteriniu, antivirusiniu veikimu, teigiamai 

veikia chemoreceptorius, veikia raminamai arba stimuliuojamai, malšina uždegimus, lengvina 

atsikosėjimą. Aktinidijų eteriniai aliejai taip pat gali būti plačiai naudojami medicinoje, 

aromaterapijoje, maisto ar farmacijos pramonėje.  
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2 pav. Lakiųjų junginių kiekiai margalapės aktinidijos (A. kolomikta) lietuviškų genotipų uogose 

Fig. 2. Amounts of volatile compounds in berries of Lithuanian genotypes of A. kolomikta 

 

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad aktinidijose rastas monoterpenoidas aktinidinas taip pat 

yra aptinkamas ir vaistinio valerijono šaknyse (Patocka ir Jakl, 2010). Šio cheminio junginio 

daugiausia turi A. polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. Aktinidinas veikia panašiai kaip gerai 

žinomi raminamieji vaistai benzodiazepinai. Būtent šis junginys privilioja kates. Ne veltui Azijos 

zoologijos soduose A. polygama buvo naudojama katinių šeimos atstovams raminti (Pilerood ir 

Prakash, 2013). Visų tirtų margaalpės aktinidijos gentipuose rastas monoterpenas α – pinene, kuris 

pasižymi priešuždegiminiu poveikiu ir didesniais kiekiais yra aptinkamas Pinus, Rosmarinus ir 

Saturea genčių augaluose. Kai kurie lietuviški genotipai sukaupė unikalius terpenus, kurių nerasta 

kitose veislės ar klonuose: 3,5-dimetil-1-hexenas; 3,5,5-trimetil-1-heksenas; 4,8-dimetil-1,7-

nonadienas; (E)-2,3,3-trimetil-4-nonenas aptikti tik veislės ‘Lankė’ uogose, 2,6-dimetil-2-heptenas 

išskirtas iš veislės ‘Matovaja‘, linaloolas – iš klono F1, o mircenas – iš veislės ‘Aromatnaja’ uogų.  

Ketonai, kurių taip pat rasta tirtuose pavyzdžiuose, yra laikomi nuodingiausiomis eterinių 

aliejų sudedamosiomis dalimis. Ketonų aptikta keturių margalapės aktinidijos genotipų uogose 

(2 pav.). Ketonai ypač stipriai veikia žmogaus organizmą (Juknevičienė ir Prakapaitė, 2006). 

Analizuojant lakiuosius junginius sunokusiose A. deliciosa uogose nustatyta, kad nors 

didžiausią dalį sudarė esteriai, tačiau taip pat daug rasta aldehidų ir alkoholių. Būtent šių grupių 

cheminiai junginiai labiausiai lemia populiariausios ir pramoniniu būdu auginamų aktinidijų uogų 

(„kivių“) aromatą ir skonį (Young ir kt., 1982). Iš vadinamųjų ‚kivių‘ išskirti iš viso 95 įvairūs 

lakieji junginiai, o didžiausiomis koncentracijomis pasižymėjo 3-heksen-1-olis, 2-feniletanolis, 3-

okso-beta-jonolis, benzilalkoholis, geraniolis ir 3-hidroksi-beta-damaskonas. Yra nustatyta, kad 

būtent pastarasis cheminis junginys pasižymi antikancerogeniniu veikimu (Gehäuser ir kt., 2009). 

Mūsų rezultatus galima palyginti su mokslinėje literatūroje skelbiamais A. arguta uogų 

lakiųjų junginių tyrimais: šios rūšies uogose rasta daug alkoholių (24 junginiai), terpenoidų (16 

junginių), fenolių (15 junginių). Didesnėmis koncentracijomis pasižymėjo 2-fenil-1-etanolis, 

furfuril alkoholis, koniferilalkoholis ir linoleno rūgštis. Visi lakieji komponentai suteikia A. arguta 
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veislių uogoms bananų, melionų, tropinių vaisių, netgi juodųjų serbentų aromatų. O A. arguta žiedų 

aromatas aprašomas kaip magnolijų, vanilės, arbatinių rožių ir santalmedžio aromatų kompleksas 

(Matich ir kt., 2003).  

 

Išvados 

 

1. Taikant modifikuotą dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodą, A. kolomikta 

uogose rasti 89 lakieji junginiai, kurie priskiriami šioms grupėms: alkoholiai, aldehidai, 

anhidridai, esteriai, ketonai, diazoliai, terpenai ir hidrokarbonai. Uogose daugiausia rasta 

esterių, terpenų ir hidrokarbonų grupėms priskiriamų cheminių junginių.  

2. Didžiausia lakiųjų junginių įvairove pasižymėjo lietuviškos veislės ‘Landė‘ ir ‘Lankė‘ (iš 

uogų išskirta po 19 įvairių lakiųjų junginių). Veislės ‘Lankė‘ uogose rasti 4 unikalūs 

junginiai, kurių neaptikta kituose genotipuose.  

3. A. kolomikta uogose rasta biologiniu aktyvumu (priešuždegiminiu, raminančiu, 

antikancerogeniniu ir kitokiu poveikiu) pasižyminčių cheminių junginių, kurie gali būti 

naudojami farmacijos ir maisto pramonėje. 
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Investigation of Volatiles Compounds in Berries of Actinidia kolomikta 
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Summary 

 
Plants of Actinidia Lindl. genus produce an abundance of volatile compounds for both general and specialized 

functions. Recent advances in instrumentation were the precondition of assessment of the volatiles contributing to 

flavour of A. kolomikta berries. Berries of nine Actinidia kolomikta genotypes were investigated by the GS-MC method. 

The total amount of 89 volatile compounds was determined in berries of A. kolomikta. These compounds were grouped 

into classes: terpenes, esters, alcohols, aldehydes, anhydrides, diazoles, hydrocarbons, and ketones. The Lithuanian 

cultivars ‘Landė‘ and ‘Lankė‘ were distinguished by the largest amounts of different volatiles. Berries of the cultivar 

‘Lankė‘ also accumulated four unique volatile compounds. The volatiles from esters and terpenes classes could be used 

in different cosmetic products as natural components. Some compounds found in these berries could be important as 

natural aromatic agents in food and pharmaceutical industry. Other volatile compounds are distinguished by anti-

asthmatic, anti-cancer and anti-microbial properties. The next level of investigations should surely come from the 

further studying of the significance of A. kolomikta volatiles for plant physiology and their impact on the ecological 

interactions. On the other hand the best Lithuanian genotypes should be used as potential donors of valuable compounds 

in breeding of new cultivars. 

 


