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Celem eksperymentu było sprawdzenie oddziaływania wyciągów z roślin wykorzystywanych

w medycynie ludowej na wzrost bakterii Lactobacillus. Badanie polegało na inkubacji krążków

bibuły nasączonych wyciągami o różnych stężeniach pochodzących z cebuli, czosnku i cynamonu

na podłożu z posiewem bakterii Lactobacillus, a następnie mierzeniu strefy inhibicji wzrostu.

Stwierdzono, że każda z badanych substancji hamuje wzrost bakterii oraz że intensywność inhibicji

wzrasta wraz ze wzrostem stężenia użytego wyciągu.

Materiały i metody

Dyskusja

Allelopatyczny wpływ wyciągów z czosnku 

(Alium sativum L.), cebuli (Alium cepa L.)   

i cynamonu (Cinnamomum verum J. Presl) na rozwój bakterii 

Lactobacillus
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Wykazane właściwości bakteriobójcze badanych wyciągów są zgodne z literaturą. Mechanizm

działania poszczególnych związków aktywnych może być bardzo odmienny: allicyna obecna w czosnku

należy do tiosulfinianów może zatem doprowadzić do utraty funkcji niektórych białek poprzez reakcję

z grupami tiolowymi (J. Borlinghaus i współautorzy 2014). Z kolei kwercetyna obecna w cebuli zaburza

tworzenie ściany komórkowej bakterii (S. Wang i współautorzy 2018).

Mimo odmiennych mechanizmów działania poszczególnych substancji, wyciągi z czosnku i cebuli

charakteryzowały się podobną zdolnością hamowania wzrostu bakterii Lactobacillus. Może to wynikać

z faktu, że pomimo różnicy w związkach aktywnych (allicyna w czosnku, kwercetyna w cebuli), oba

gatunki zawierają wiele innych substancji aktywnych (V. Lanzotti 2006). Ponieważ cebula i czosnek są

blisko spokrewnione (należą do tego samego rodzaju – Allium; N. Friesen 2006) szeroki profil związków

aktywnych w obu gatunkach jest prawdopodobnie zbliżony.

Najmniejszy stopień inhibicji strefy wzrostu, który zaobserwowano po zastosowaniu cynamonu,

może wynikać z faktu, że w badaniu użyto olejku o właściwościach hydrofobowych. Mogło to utrudnić

dyfuzję związków aktywnych do pożywki, która jest środowiskiem hydrofilowym. Taka forma dostarczenia

była jednak koniecznością, z racji na trudności techniczne ekstrakcji płynnego wyciągu z suchej kory

cynamonowca w warunkach domowych.

Właściwości bakteriobójcze czosnku, cebuli i cynamonu mogą przyczynić się do leczenia chorób

bez konieczność zażywania antybiotyku oraz zmniejszać oporność bakterii na wybrane antybiotyki

(D. Jonkers 1999). Jednocześnie należy pamiętać, że mogą mieć również negatywny wpływ

na funkcjonowanie organizmu. Z racji, że powodują zahamowanie wzrostu bakterii Lactobacillus, które

występują w mikrobiomie jelit (A. Azad 2018), nadmierne spożywanie badanych roślin mogłoby

teoretycznie powodować zaburzenie równowagi mikrobiomu, co może objawiać się m.in. zwiększaniem

masy ciała w porównaniu do osób mających prawidłowy skład flory jelitowej (C. Ohland i współautorzy

2013).

Streszczenie

Pierwszym wyizolowanym antybiotykiem była penicylina wytwarzana przez Penicillium odkryta

przez Alexandra Fleminga w 1928 (A. Fleming 1929). Przed upowszechnieniem się dostępnych

komercyjnie antybiotyków choroby leczono stosując substancje chemiczne obecne

w warzywach i przyprawach m.in. czosnku, cebuli i cynamonie (E. Block 1985). Działanie

bakteriobójcze tych roślin wynika z obecności substancji czynnych: m.in. allicyny w czosnku

(M. Majewski 2014), flawonoidów (m.in. kwercetyny; E. Hallmann 2006) w cebuli oraz aldehydu

cynamonowego i kwasu cynamonowego (G. El-Baroty 2010) w cynamonie.

Chociaż antybiotyki wykazują dużą skuteczność w zwalczaniu bakterii, ich stosowanie może

wiązać się z szeregiem negatywnych skutków ubocznych, m.in. obniżeniem odporności

(A. Elkrief 2009). Wraz ze stosowaniem antybiotyków zwiększa się też antybiotykooporność

poszczególnych bakterii (H. Neu 1992), zatem ich przyjmowanie powinno być ograniczone jedynie

do przypadków szczególnie uzasadnionych medycznie. Alternatywą jest stosowanie preparatów

zawierających rośliny o potwierdzonym działaniu bakteriobójczym, jak rozmaryn, lawenda, czy

wspomniane wcześniej cebula, czosnek i cynamon.

Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie allelopatycznego wpływu wyciągów

z czosnku, cebuli oraz cynamony na rozwój bakterii Lactobacillus.

Wstęp

Po inkubacji (fig. 5–6) mierzono stopień zahamowania wzrostu bakterii, jako podwojoną

szerokość strefy inhibicji zgodnie z protokołem Kirby-Bauer (J. Hudzicki 2009). W celu określenia,

wyciąg z którego gatunku najskuteczniej hamuje wzrost bakterii przy określonym stężeniu otrzymane

dane analizowano statystycznie w programie R 3.6.3 (R Core Team, 2019). W tym celu sprawdzono,

czy dane spełniają założenia analizy wariancji ANOVA testami Levene’a oraz Shapiro-Wilka (komendy
leveneTest i shapiro.test). Ponieważ założenia testu nie były spełnione, zastosowano test

Kruskala-Wallice’a (komenda kruskal.test) oraz test Wilcoxona, a następnie poprawkę

Bonferroniego (komendy pairwise.wilcox.test oraz p.adjust). Wyniki zwizualizowano przy

użyciu komend geom_boxplot z pakietu ggplot2.

Wyniki

Test Kruskala-Wallice’a wykazał istnienie różnic

pomiędzy badanymi grupami (P<0.05). Tabela 1.

ukazuje wartości P z testu Wilcoxona dla

porównywanych wyników inhibicji pomiędzy różnymi

wyciągami w określonych stężeniach. Intensywność

inhibicji wywoływanej przez cebulę i czosnek nie różniła

się statystycznie za wyjątkiem stężenia 100%.

Porównania cebuli z cynamonem oraz czosnku

z cynamonem wykazały różnice istotne statystycznie we

wszystkich rozcieńczeniach poza 25%.

Figury 1–4 przedstawiają kolejne kroki przygotowania szalek. Na sterylne szalki (Bionowo,

Legnica, Polska; fig. 1) wylewano podłoże mikrobiologiczne Lactobacillus-MRS agar (Thermo Fisher

Scientific, Nepean, Kanada), które uzyskano poprzez rozpuszczenie 31 g podłoża w postaci proszku

w 500ml wody destylowanej (fig. 2). Wykorzystane podłoże ogranicza wzrost bakterii innych

niż Lactobacillus. Po zastygnięciu podłoża, na szalki nanoszono dostępny komercyjnie probiotyk

Tribolak (Fortis Pharmaceuticals, Katowice, Polska) będący zawiesiną bakterii Lactobacillus sp.

Beijerinck. Na każdą z szalek nakrapiano 5 kropli probiotyku i rozprowadzano równomiernie

po powierzchni przy użyciu głaszczki (fig. 3).

Następnie na szalki nanoszono krążki bibułowe o jednakowej średnicy, uprzednio namoczone

w wodzie kranowej (co stanowiło próbę kontrolną) lub w jednym z badanych roztworów o określonym

stężeniu (próba badawcza). Tak przygotowane szalki uszczelniano za pomocą parafilmu (fig. 4)

i inkubowano (inkubator INCU-Line IL 23, zakupiony na potrzeby doświadczenia) w temperaturze
37°C przez trzy dni.

Każda kombinacja (tj. wyciąg z jednej z trzech roślin o jednym z sześciu stężeń) była

reprezentowana przez 10 szalek. Na każdej szalce umieszczono po 4 krążki bibułowe

w równomiernych odstępach. Łącznie przygotowano 190 szalek (w tym 10 szalek stanowiących

próbę kontrolną), na których znajdowało się 760 krążków.

Figura 1 Sterylna szalka 

Petriego
Figura 2 Szalka z podłożem 

MRS–agar

Figura 3 Szalka z posiewem 

Lactobacillus przed inkubacją

Figura 4 Szalka przygotowana 

do inkubacji
Figura 5 Szalka po 3 dniach 

inkubacji

Figura 6 Szalka po 3 dniach 

inkubacji

Wykres 1 Zależność inhibicji od stężenia i rodzaju wyciągu

Tabela 1 Wartości P dla porównywanych wyników inhibicji pomiędzy różnymi wyciągami 

w określonych stężeniach w teście Wilcoxona

Wykres 1. przedstawia zależność pomiędzy szerokością strefy inhibicji, a stężeniem oraz rodzajem

zastosowanego wyciągu. Wszystkie wyciągi o stężeniu powyżej 50% hamowały wzrost bakterii, a efekt

ten wzrastał wraz ze wzrostem stężenia wyciągu: najintensywniej działał roztwór czosnku w stężeniu

100%, a najsłabiej wyciągi z cynamonu niezależnie od ich stężenia.
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