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Ontogenetyczna zmienność składu poszczególnych metabolitów wtórnych w trakcie życia 
rośliny nie jest niczym zaskakującym – odnosi się to do większości metabolitów wtórnych, 
nie omijając olejków eterycznych. W niektórych przypadkach zawartość poszczególnych 
składników olejku w trakcie jednego sezonu może zmieniać się w szerokim zakresie od ilości 
śladowych w fazie wzrostu aż do 50-70% w fazie pełnego kwitnienia. Na zmienność składu 
związków lotnych wytwarzanych przez roślinę mają wpływ warunki abiotyczne takie jak 
klimat, zanieczyszczenie środowiska, położenie geograficzne, jak również ontogeneza 
i wszystko z nią związane, czyli stopień zaawansowania organogenezy oraz – w przypadku 
roślin olejkowych, typ wytwarzanych struktur wydzielniczych. 

Agastache rugosa jest rośliną wieloletnią, stosowaną w ziołolecznictwie Azji 
Wschodniej, głównie Korei i Chin. O właściwościach leczniczych decyduje olejek eteryczny 
produkowany we włoskach gruczołowych, oraz nielotne polifenole i diterpeny obecne 
w różnych organach rośliny. W naszych badaniach wykorzystano olejki eteryczne otrzymane 
przez destylację z parą wodną poszczególnych części roślin 1-rocznych i 2-letnich rosnących 
w Ogrodzie Botanicznym Roślin Leczniczych przy Katedrze Biologii i Botaniki 
Farmaceutycznej we Wrocławiu. Określono profil związków lotnych w olejkach eterycznych 
pozyskanych z liści, kwiatostanów i łodyg w sezonie 2011, jak również z liści roślin 
jednorocznych, dwu- i trzyletnich w sezonie 2010. Olejki były otrzymane przez destylację 
w aparacie typu Derynga oraz analizowane techniką GC-MS. 

Głównymi związkami tworzącymi olejki lotne są: estragol pochodzący ze szlaku 
biosyntezy fenylopropanoidów, oraz należące do monoterpenów: limonen, menton, 
izomenton i pulegon.  

Zaobserwowano różnice w zawartości monoterpenów produkowanych na różnych 
etapach szlaku biosyntezy w zależności od organu – olejek uzyskany z liści charakteryzuje się 
wysoką zawartością mentonu i izomentonu, z kwiatostanu – pulegonu, natomiast z łodyg – 
limonenu. Estragol znajdował się głównie w olejku z kwiatostanów. Zawartość estragolu 
w olejku z liści rośliny 1-rocznej, zarówno suszonej, jak i mrożonej, była porównywalna lub 
wyższa od sumy badanych monoterpenów. W przypadku olejku z liści rośliny 2-letniej ilość 
monoterpenów przewyższała ilość estragolu trzykrotnie, w przypadku materiału mrożonego 
(sezon 2011), oraz ponad dziesięciokrotnie w przypadku materiału suszonego (sezon 2010). 
Olejek otrzymany z liści rośliny 3-letniej, podobnie jak w przypadku rośliny 1-rocznej, 
zawierał głównie estragol. We wszystkich otrzymanych wynikach stosunek zawartości 
izomentonu do mentonu wynosił około 6, przy zachowaniu negatywnej korelacji udziału pary 
menton/izomenton do zawartości pulegonu. 

Zaobserwowane zależności i zmienność rozwojowa profilu metabolicznego wskazują na 
konieczność dokładnego zbadania od czego zależy jakościowy skład surowca, a także w jaki 
sposób roślina ta kontroluje biosyntezę lotnych metabolitów w kolejnych fazach rozwoju. 


