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Sylwia Andrzejczak-Grządko1, Marek Jankowski2, Piotr Pawlik3, Kacper Michalski4 

Nosicielstwo Staphylococcus aureus  

wśród studentów medycyny i pielęgniarstwa 

1. Wprowadzenie  

Staphylococcus aureus jest jednym z najważniejszych patogenów bakteryjnych 

i główną przyczyną ciężkich zakażeń u ludzi, zarówno w warunkach szpitalnych, jak 

i środowiskowych, przenosząc się szczególnie w kontaktach międzyludzkich, poprzez 

między innymi drogę kropelkową. Jego patogenność związana jest z wytwarzaniem 

licznych toksyn i czynników wirulencji. Mimo to dużą część populacji stanowią nosi-

ciele gronkowca złocistego, którzy nie wykazują żadnych objawów infekcji [1, 2].  

Gronkowce S. aureus powodują u człowieka szereg schorzeń, które różnią się obja-

wami, miejscem występowania w organizmie i przebiegiem klinicznym, który może 

być ostry lub przewlekły. Gronkowiec złocisty jest odpowiedzialny za zakażenia miej-

scowe tj. ropne zakażenia skóry i tkanek podskórnych, zakażenia układowe i narządowe, 

np. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ropnie mózgu, zapalenie szpiku kostnego 

i kości, mięśnia sercowego, płuc, zakażenia układu moczowego. Może być także przy-

czyną zakażeń i zatruć pokarmowych, a u osób z obniżoną odpornością wywołać 

posocznicę [3, 4].  

Gronkowiec złocisty powszechnie występuje w środowisku związanym z człowie-

kiem, a u kilkudziesięciu procent populacji notuje się stałe lub okresowe jego nosiciel-

stwo. Gronkowce łatwo kolonizują skórę i błony śluzowe, zwłaszcza górnych dróg 

oddechowych. S. aureus posiada liczne struktury powierzchniowe, które dzięki wiązaniu 

się z białkami surowicy i macierzy zewnątrzkomórkowej pozwalają mu na przyleganie 

i w następstwie kolonizację tkanek żywiciela [5]. Najczęstszym miejscem bytowania 

S. aureus w organizmie człowieka jest przednia część jamy nosowej, ale też skóra dłoni. 

Nosicielstwo gronkowca złocistego w jamie nosowo-gardłowej u zdrowych dorosłych 

osób utrzymuje się na poziomie 20-30%, a wzrasta, wg różnych źródeł, do nawet 80% 

u personelu medycznego, który tym samym staje się rezerwuarem tych drobnoustrojów 

w środowisku szpitalnym i źródłem zakażenia dla pacjentów [6]. Poważnym proble-

mem epidemiologicznym jest występowanie lekooporności wśród szczepów S. aureus. 

Pojawienie się i rozprzestrzenianie się metycylinoopornych szczepów S. aureus (MRSA) 

ma ogromne znaczenie w środowisku opieki zdrowotnej na całym świecie. Dlatego też 

rozpoznawanie osób skolonizowanych S. aureus, a zwłaszcza MRSA, jest niezbędne 

w zapobieganiu rozprzestrzeniania się tych drobnoustrojów w szpitalach, ale także 

w społecznościach lokalnych [7].  
Dużą grupę potencjalnych nosicieli szczepów gronkowców stanowią studenci 

medycyny i pielęgniarstwa. W trakcie studiów odbywają oni długoterminowe praktyki 
 

1 s.andrzejczak-grzadko@wnb.uz.zgora.pl, Katedra Biotechnologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet 

Zielonogórski, www.uz.zgora.pl. 
2 Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii Lekarskiej, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski. 
3 Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii Lekarskiej, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski. 
4 Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii Lekarskiej, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski. 
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w różnych ośrodkach zdrowia. Podczas zajęć na pierwszym roku studiów mają spora-
dyczny kontakt ze środowiskiem szpitalnym, natomiast w kolejnych latach studiowania 
odbywają długoterminowe praktyki w szpitalach i innych ośrodkach medycznych. Bez-
pośredni kontakt z osobami zakażonymi, nosicielami i środowiskiem szpitalnym może 
sprzyjać kolonizowaniu przez S. aureus przedsionków jamy nosowej bądź też dłoni 
u studentów, ale też zwiększa szanse na rozprzestrzenienie się gronkowca złocistego ze 
studentów na pacjentów lub odwrotnie [1].  

Dane dotyczące rzeczywistej częstości występowania nosicielstwa gronkowców 
w Polsce są skąpe. Podczas gdy nosicielstwo S. aureus, zwłaszcza u dorosłych, jest 
badane na całym świecie, tylko kilka publikacji mówi o nosicielstwie wśród polskich 
pracowników ochrony zdrowia [8-10]. Dlatego też celem tej pracy była ocena stopnia 
nosicielstwa gronkowca złocistego u studentów medycyny i pielęgniarstwa, przed i po 
dłuższej ekspozycji na środowisko szpitalne w czasie praktyk. 

2. Materiały i metody 

W badaniu udział wzięło 267 studentów (obojga płci, w wieku 20-25 lat) kierun-
ków medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Były to osoby 
zdrowe i stanowiły grupę 96 studentów kierunku pielęgniarstwo oraz 171 studentów 
kierunku lekarskiego. Wszystkie osoby zostały przebadane dwukrotnie w odstępach  
6-miesięcznych, przed i po odbyciu długoterminowych praktyk w szpitalach lub innych 
placówkach ochrony zdrowia, pomiędzy pierwszym a drugim rokiem studiów. Wszystkie 
procedury przeprowadzone w tym badaniu były zgodne z normami etycznymi instytu-
cjonalnej i krajowej komisji badawczej. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję 
bioetyczną przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Zielonej Górze (nr 22/104/2018). 

Badania zostały sfinansowane z funduszy Uniwersytetu Zielonogórskiego przezna-
czonych na działalność studenckich kół naukowych. 

2.1. Pobór materiału 

Materiałem do badań były wymazy z prawego i lewego przedsionka jamy nosowej. 
Wymazy pobierano sterylną wymazówką bawełnianą i posiewano bezpośrednio na 
podłoże Columbia agar z 5% krwią baranią (GrasoBiotech, Polska). Płytki inkubowano 
w atmosferze tlenowej w temperaturze 37ºC przez 48 h.  

2.2. Identyfikacja Staphylococcus aureus 

Wszystkie kolonie wyrosłe na podłożu krwawym, mające charakterystyczną dla 
gronkowca złocistego morfologię ocenianą makroskopowo, tj. kolonie otoczone strefą 
wyraźnej hemolizy beta, o barwie złocistej (często z wyraźnie ciemniejszym środkiem) 
reinokulowano na podłoże Mannitol-Salt Agar (GrasoBiotech, Polska) oraz badano 
pod kątem zdolności do wytwarzania koagulazy z wykorzystaniem testu lateksowego 
opartego o zjawisko aglutynacji (Prolex Latex Agglutination System, Pro-Lab Diagnostic, 
Kanada). Izolaty mannitolo-dodatnie i koagulazo-dodatnie identyfikowano jako S. aureus. 
Losowo wybrane izolaty były również posiewane na agar Baird-Parker (GrasoBiotech, 
Polska). 

2.3. Identyfikacja Staphylococcus aureus MRSA 

Wrażliwość na antybiotyki oceniano fenotypowo, stosując metodę krążkowo-dyfuzyjną 
z wykorzystaniem cefoksytyny (FOX 30 μg, Biomaxima, Polska). Zawiesinę hodowli 
o gęstości 0,5 w skali MacFarlanda posiewano jałową wymazówką na podłoże Mueller-
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Hinton (GrasoBiotech, Polska) i umieszczano na nim krążki z antybiotykiem. Płytki 
inkubowano w warunkach tlenowych w temperaturze 37ºC przez 24 godziny. Po tym 
czasie mierzono strefę zahamowania wzrostu wokół krążka z antybiotykiem. Wyniki 
interpretowano na podstawie strefy zahamowania wzrostu bakterii wokół krążka 
z antybiotykiem, jako wrażliwy lub oporny, w oparciu o tabele EUCAST (ang. The 
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) [11]. 

3. Wyniki 

Analizie poddano wymazy z jamy nosowej 267 studentów. W wyniku badań pierwszej 

i drugiej fazy uzyskano łącznie 134 izolaty ocenione jako S. aureus na podstawie mor-

fologii kolonii. Sześć z nich było mannitolo-ujemnych, wzrastając na podłożu Mannitol-

Salt Agar, ale dodatnich w teście lateksowym. Jako Staphylococcus aureus ostatecznie 

rozpoznano wszystkie te izolaty, które miały dodatni wynik testu lateksowego na 

obecność kolagulazy związanej.  

W pierwszym etapie badań (przed odbyciem praktyk szpitalnych) nosicielami 

S. aureus było 54 studentów (20,2%). W tej grupie 23 osoby były studentami pielę-

gniarstwa, a 31 – medycyny. Druga próba, po zakończeniu stażu, wykazała, że 80 stu-

dentów (30%) jest nosicielami gronkowca złocistego – było to 29 studentów pielęgniar-

stwa i 51 studentów medycyny (wykres 1). 

Spośród 134 izolatów S. aureus w grupie eksponowanej żaden nie był oporny na 

metycylinę.  

 
Wykres 1. Liczba nosicieli Staphylococcus aueus w jamie nosowej wśród studentów pielęgniarstwa (SP) 

i studentów medycyny (SM), przed (1) i po (2) odbyciu praktyk w placówkach ochrony zdrowia 

4. Dyskusja 

Znaczenie nosicielstwa S. aureus w epidemiologii gronkowcowych zakażeń szpital-

nych zauważono już kilkadziesiąt lat temu [12, 13]. Personel medyczny, pomocniczy 

oraz studenci odbywający praktyki w szpitalach mogą być przejściowymi lub stałymi 

nosicielami zarówno metycylinowrażliwych (MSSA), jak i metycylinoopornych (MRSA) 

szczepów gronkowca złocistego w jamie nosowej. Stanowią tym samym rezerwuar 

tych bakterii w środowisku szpitalnym i dalej źródło zakażenia dla pacjentów oraz 

innych osób przebywających na terenie placówki. Gronkowce mogą przenosić się 

z jednego pacjenta na drugiego poprzez ręce tych pracowników oraz praktykantów [1]. 

Nosiciele S. aureus stanowią również zagrożenie dla samych siebie, a samozakażenie 

np. ran szczepami gronkowca złocistego zostało potwierdzone już w połowie XX w. 

[14, 15]. 
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Nosicielstwo gronkowca złocistego w jamie nosowo-gardłowej u zdrowych doro-

słych osób utrzymuje się na poziomie kilkudziesięciu procent, przy czym widoczne jest 

pewne zróżnicowanie, szczególnie kiedy porówna się pacjentów i pracowników 

placówek ochrony zdrowia. Nosicielstwo S. aureus notowane jest zarówno u dzieci (do 

nawet 20%), jak i pacjentów dorosłych (20-30%), przy czym bardzo duży odsetek 

zanotowano u pacjentów z cukrzycą i dializowanych (prawie 60%) [16-21]. Personel 

medyczny to duża grupa nosicieli, a ich odsetek również różni się w zależności od 

kraju, w jakim prowadzono badania, oddziału szpitalnego itd. [22] Metaanaliza prze-

prowadzona przez Albricha i Harbartha [7] sumująca dane z lat 1980-2006 wskazuje, 

że częstość występowania nosicielstwa wrażliwych na metycylinę szczepów gronkowca 

wyniosła 23,7%. 

W Polsce nie prowadzi się regularnych badań dotyczących nosicielstwa wśród 

personelu medycznego, a te sprzed lat mówią o zróżnicowaniu stopniu kolonzacji 

w zależności od miejsca pracy. Jaljaszewicz i Skalmowski [8] w swoich badaniach 

ustalili nosicielstwo S. aureus na poziomie 60%, a na oddziałach zabiegowych nawet 

80%. Paszkiewicz i wsp. [10] podają natomiast, że nosicielstwo gronkowca złocistego 

wśród pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych pracujących w zakładach opieki zdrowotnej 

położonych na terenie wschodniej Polski wynosi ok. 44%.  

Badania dotyczące nosicielstwa MRSA wśród pacjentów i pracowników ochrony 

zdrowia wskazują na niewielki odsetek skolonizowanych osób, mieszący się w grani-

cach kilku procent [23, 24]. W związku z niewielką liczbą aktualnych badań prowa-

dzonych w naszym kraju, trudno jest określić rzeczywistą częstość występowania 

gronkowców metycylinoopornych wśród pracowników medycznych, ale także 

studentów kierunków medycznych. 

W niniejszym badaniu stwierdzono, że występowanie nosicielstwa S. aureus w jamie 

nosowej zdrowych studentów jest zmienne i prawdopodobnie zależy od długotrwałej 

ekspozycji na środowisko szpitalne. Odsetek nosicieli MSSA był wyższy w grupie 

studentów po odbyciu praktyk (30%) niż w tej samej grupie przed odbyciem praktyk 

w różnych ośrodkach ochrony zdrowia (22,2%). Co ważne, niniejsze badanie wskazuje, 

że żaden ze studentów pielęgniarstwa ani medycyny nie był nosicielem MRSA, zarówno 

przed, jak i po odbyciu praktyk studenckich.  

Odsetek nosicieli wśród studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego jest zbieżny 

z niektórymi doniesieniami potwierdzającymi stopień nosicielstwa na poziomie 20-

30% [25-31]. Natomiast badania Treesirichod i wsp. [32] wskazują na wzrost stopnia 

nosicielstwa S. aureus wśród studentów z 29 na 39%, zaś Prates i wsp. [33] przed-

stawia wyniki oceny stopnia nosicielstwa na poziomie 41%, a Danelli i wsp. [34] na 

poziomie 43%. Przeciwnie do tych badań, Okamo i wsp. [35] ukazują wzrost koloni-

zacji gronkowcem złocistym u studentów przed i po praktykach w ośrodkach medycz-

nych z 20 do 22%. Wyniki badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Zielono-

górskim nie odbiegają zatem od tych prowadzonych na świecie. 

W tym badaniu potwierdzono wzrost stopnia nosicielstwa wśród studentów UZ, ale 

istnieje wyraźna różnica między studentami pielęgniarstwa i medycyny. Częstość wy-

stępowania nosicielstwa S. aureus w jamie nosowej wśród studentów pielęgniarstwa 

przed praktykami wynosiła 8,6%, a po praktykach 10,9%. Natomiast częstość ta wśród 

studentów medycyny wynosiła odpowiednio 11,6% i 19,1% przed i po stażu. Różnica 

ta jest trudna do wyjaśnienia, ale nasuwa przypuszczenie, że znaczenie ma miejsce 
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odbywania praktyki bądź intensywność kontaktu z personelem i pacjentami w ośrod-

kach zdrowia. Aby wyjaśnić to zjawisko, potrzebne byłyby dokładne dane dotyczące 

staży i zachowań zarówno w środowisku szpitalnym, jak i poza nim.  

5. Wnioski/Podsumowanie  

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, że nosicielstwo gronkowca zło-

cistego w przedsionku nosa u zdrowych osób sięga kilkudziesięciu procent, co pokrywa 

się z wynikami badań z całego świata [25-35]. Wzrost kolonizacji S. aureus wśród 

studentów kierunków medycznych może być związany ze stosunkowo długim okresem 

praktyk studenckich, ale może być to nosicielstwo czasowe i nie skutkować utrwa-

leniem się kolonizacji. Kontynuowanie badań na już przegadanej grupie studentów 

oraz rozszerzenie badań na kolejne roczniki, a także zebranie szczegółowych danych 

dotyczących samych praktyk może pozwolić na poszerzenie wniosków i wyjaśnienie 

kwestii samego nosicielstwa. 
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Nosicielstwo Staphylococcus aureus wśród studentów medycyny i pielęgniarstwa 

Streszczenie 

Dużą grupę potencjalnych nosicieli szczepów Staphylococcus aureus stanowią studenci kierunków me-

dycznych. Dlatego celem tej pracy była ocena stopnia nosicielstwa gronkowca złocistego u studentów 

medycyny i pielęgniarstwa. W badaniu udział wzięło w sumie 267 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

którzy zostali przebadani dwukrotnie w odstępach 6-miesięcznych, przed i po odbyciu długoterminowych 

praktyk w różnych placówkach ochrony zdrowia. W pierwszym etapie badań (przed odbyciem praktyk) 

nosicielami S. aureus było 54 studentów (20,2%), w tym 23 pielęgniarstwa i 31 medycyny. Po zakoń-

czeniu stażu nosicielami było 80 studentów (30%) – 29 pielęgniarstwa i 51 medycyny. Spośród 134 izolatów 

S. aureus żaden nie był oporny na metycylinę. W niniejszym badaniu stwierdzono, że występowanie nosi-

cielstwa S. aureus u zdrowych studentów jest zmienne i prawdopodobnie zależy od długotrwałej ekspo-

zycji na środowisko szpitalne. Odsetek nosicieli MSSA był wyższy w grupie studentów po odbyciu praktyk, 

niż w tej samej grupie przed praktykami.  

Słowa kluczowe: Staphylococcus aureus, nosicielstwo, jama nosowa 

Staphylococcus aureus carriage among medical and nursing students 

Abstract 

A large group of potential carriers of Staphylococcus aureus strains are medical students. Therefore, the 

aim of this study was to assess the level of Staphylococcus aureus carriage in medical and nursing students. 

A total of 267 students of the University of Zielona Góra participated in the study and were examined 

twice at 6-month intervals, before and after completing long-term internships in various health care 

facilities. In the first stage of the study (before internship), 54 students (20.2%) were carriers of S. aureus, 

including 23 nursing and 31 medicine students. After the internship, 80 students (30%) were carriers – 29 

nursing and 51 medicine. Of the 134 S. aureus isolates, none were methicillin resistant. In the present 

study, we found that the prevalence of S. aureus carriage in healthy students is variable and probably 

depends on long-term exposure to the hospital environment. The percentage of MSSA carriers was higher 

in the post-internship group of students than in the same pre-internship group. 

Keywords: Staphylococcus aureus, nasal carriage 
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Neubauer4 

Aktywność in vitro lipopeptydów  

wobec wielogatunkowego biofilmu jamy ustnej – 

badania wstępne 

1. Wstęp 

Zdolność bakterii i grzybów do tworzenia struktur biofilmu ma istotne znaczenie 

w patogenezie wielu chorób, w tym również chorób jamy ustnej [1, 2]. Biofilm najczę-

ściej definiowany jest jako skupisko komórek związanych z powierzchnią stałą, otoczone 

wydzielanymi substancjami zewnątrzkomórkowymi [1]. Może być tworzony na tkan-

kach w ustroju gospodarza (np. tkanka płucna, rana, szkliwo zęba), powierzchni abio-

tycznej (np. cewnik moczowy, cewnik naczyniowy), ale także bez udziału powierzchni 

stałej [1, 3]. Jest to naturalny „styl życia drobnoustrojów” – ponad 95% bakterii 

w środowisku naturalnym występuje właśnie w formie biofilmu, charakteryzując się 

znacznie większym potencjałem przetrwania [1, 4-6]. Najbardziej istotne cechy biofilmu 

to jego oporność na związki przeciwdrobnoustrojowe, a także ochrona mikroorganizmów 

przed mechanizmami obronnymi ustroju gospodarza [3, 6]. 

Przykładem wielogatunkowego biofilmu w organizmie człowieka jest ten tworzony 

w jamie ustnej [1]. Na mikrobiotę jamy ustnej dorosłej osoby składa się ponad 700 ga-

tunków bakterii, różnych pod względem morfologicznym, właściwości biochemicznych 

czy zapotrzebowań na gazowy skład środowiska [7-9]. Skład mikrobioty jest inny 

u poszczególnych osób, zmienia się także z wiekiem [10, 11]. Zależy m.in. od stanu 

zdrowia, stosowanej diety, funkcjonowania układu odpornościowego organizmu czło-

wieka, stosowanych terapii, poziomu wydzielania śliny, położenia geograficznego czy 

dbałości o higienę jamy ustnej [10, 11]. 

Rozwój płytki nazębnej to proces wieloetapowy, przebiegający z udziałem różnych 

drobnoustrojów o zdefiniowanych funkcjach w rozbudowie biofilmu wielogatunkowego 

[1]. Rozpoczyna się od powstania na powierzchni zęba błonki nabytej, adhezji do niej 

tzw. wczesnych kolonizatorów, przede wszystkim Streptococcus mutans, wydzielania 

przez paciorkowce polisacharydów, przyłączania „późnych kolonizatorów” i w konse-

kwencji tworzenia koagregatów [1, 11]. W płytce naddziąsłowej dominują S. mutans 

i bakterie z rodzaju Lactobacillus, w poddziąsłowej bakterie proteolityczne i beztlenowe 

[1]. W ostatnich latach środowisko naukowe zwraca dużą uwagę na interakcje, jakie 

zachodzą pomiędzy mikroorganizmami jamy ustnej, szczególnie na te zachodzące 
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pomiędzy bakteriami i grzybami [11]. Candida albicans, najczęstszy grzyb drożdżo-

podobny izolowany z zakażeń jamy ustnej, może oddziaływać m.in. z uznanym za 

główny czynnik próchnicy, S. mutans. Wykazano synergistyczne oddziaływanie S. mutans 

i C. albicans co prowadzi do zwiększenia inwazyjności C. albicans i promowania 

rozrostu biomasy bakteryjnej [1, 11]. 

Nieprawidłowy rozrost biofilmu niesie ryzyko rozwinięcia próchnicy, parodontozy, 

peri-implantitis czy zapalenia dziąseł [1]. Terapia tego rodzaju zakażeń stanowi wy-

zwanie dla współczesnej stomatologii. Brak właściwego efektu terapeutycznego może 

być spowodowany utrudnioną penetracją związków przeciwdrobnoustrojowych w głąb 

biofilmu. Mikroorganizmy tworzące strukturę biofilmu są dużo bardziej oporne, nawet 

1000x, w porównaniu do form planktonowych drobnoustrojów [1, 12]. Istotne więc 

jest poszukiwanie alternatywnych metod zwalczania biofilmu. Nadzieją w tym wzglę-

dzie mogą być peptydy przeciwdrobnoustrojowe, szczególnie krótkie lipopeptydy. 

Peptydy przeciwdrobnoustrojowe to rozpowszechniona w przyrodzie grupa związków 

pochodzenia naturalnego. Na ogół zawierają od 12 do 50 reszt aminokwasowych 

o masie cząsteczkowej 2-10 kDa. Większość z nich to peptydy kationowe o szerokim 

spektrum działania, które obejmuje bakterie, wirusy, grzyby, ale także pierwotniaki. 

Mechanizm ich działania polega przede wszystkim na zmianach w przepuszczalności 

błony komórkowej patogenu, doprowadzając w konsekwencji do jego śmierci [1, 13]. 

Rodzajem peptydów o dobrej skuteczności przeciwdrobnoustrojowej, szerokim 

spektrum i nieskomplikowanej budowie są syntetyczne, krótkie lipopeptydy. Składają 

się one z 2 do 4 aminokwasów połączonych z kwasem tłuszczowym. Posiadają właści-

wości amfifilowe podobnie jak detergenty, co z kolei daje im możliwość samoasocjacji 

i oligomeryzacji z wytworzeniem hydrofobowego rdzenia [13]. 

W pracy oceniono aktywność dwóch krótkich syntetycznych lipopeptydów – związku 

wyjściowego Pal-KKKK-NH2 i jego analogu Pal-CKKKKC-NH2 wobec wielogatunko-

wego biofilmu jamy ustnej. Oceniono skuteczność peptydów zarówno w zahamowaniu 

adhezji i tworzenia biofilmu, jak i eradykacji biofilmu dojrzałego. 

2. Materiał 

Badania przeprowadzono na izolowanych z jamy ustnej szczepach klinicznych 

S. mutans, Lactobacillus rhamnosus, C. albicans i Candida dubliniensis. Szczepy izo-

lowano z wymazów z jamy ustnej od pacjentów z nawracającą grzybicą. Do badań 

włączono również szczepy wzorcowe pochodzące z Amerykańskiej Kolekcji Kultur 

Typowych: S. mutans (ATCC 25175), L. rhamnosus (ATCC 9595), C. albicans 

(ATCC 90028), C. albicans (ATCC 10231) i C. dubliniensis (ATCC MYA 646). 

W badaniach zastosowano dwa lipopeptydy: Pal-KKKK-NH2 i Pal-CKKKKC-NH2 

zawierający wewnątrzcząsteczkowe wiązanie disulfidowe. 

3. Metody 

3.1. Synteza lipopeptydów 

Peptydy zostały otrzymane manualnie na fazie stałej metodą Fmoc/tBu, stosując 

żywicę polistyrenową z linkerem Rink-Amide. Otrzymano dwa lipopeptydy – Pal-

KKKK-NH2 i Pal-CKKKKC-NH2 (Pal – kwas palmitynowy, C16). Do syntezy wyko-

rzystano pochodną Fmoc-L-Cys(Trt)-OH oraz Fmoc-L-Lys(Boc)-OH. Ugrupowanie 

ochronne Fmoc usuwane było przy wykorzystaniu 20% roztworu piperydyny  
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w N,N-dimetyloformamidzie (DMF) przez 15 min z wytrząsaniem. Reakcję sprzęgania 

prowadzono, stosując równomolowe ilości N,N’-diizopropylokarbodiimidu (DIC), 

OxymaPure oraz Fmoc-AA-OH/kwas palmitynowy, rozpuszczonych w mieszaninie 

dichlorometanu (DCM) i DMF (1:1, v/v) przez 1,5 h, używając czterokrotnego 

nadmiaru molowego reagentów w stosunku do żywicy. Odszczepiane lipopeptydów od 

żywicy prowadzono przy użyciu dwóch mieszanin: (A) kwas trifluorooctowy (TFA), 

triizopropylosilan (TIS), 1,3-dimetoksybenzen (1,3-DMB), 1,2-etanoditiol (EDT), woda 

dejonizowana (90:2,5:2,5:2,5:2,5, v/v/v/v/v); (B) TFA, TIS, 1,3-DMB, woda dejoni-

zowana (92,5:2,5:2,5:2,5, v/v/v/v). Etap ten prowadzono przez 1,5 h z mieszaniem. 

Mieszanina (A) była użyta do odszczepienia lipopeptydu zawierającego reszty cysteiny. 

Po tym czasie lipopeptydy były wytrącane schłodzonym eterem dietylowym i liofili-

zowane. Cyklizacja lipopeptydu Pal-CKKKKC-NH2 prowadzona była w 20% roztworze 

kwasu octowego (0,5 g lipopeptydu/L) poprzez utlenianie jodem. W efekcie otrzy-

mano cykliczny lipopeptyd zawierający wewnątrzcząsteczkowe wiązanie disulfidowe. 

Lipopeptydy zostały oczyszczone za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczo-

wej w układzie faz odwróconych (RP-HPLC). Czyste frakcje (>95%, HPLC) połączono 

i zliofilizowano. Tożsamość lipopeptydów potwierdzono za pomocą spektrometrii mas 

(ESI-MS). 

3.2. Przechowywanie szczepów 

Szczepy kliniczne, jak i szczepy wzorcowe przechowywano w głębokim zamro-

żeniu (-80ºC) w płynnym podłożu tryptozowo-sojowym (Biomaxima) z dodatkiem 

15% glicerolu. Każdy szczep zamrażano w kilku powtórzeniach.  

3.3. Hodowla i identyfikacja szczepów 

Identyfikację szczepów prowadzono z zastosowaniem spektrometrii mas MALDI 

TOF MS. 

Przed każdym cyklem doświadczalnym szczepy namnażano w warunkach odpo-

wiednich dla każdego mikroorganizmu. S. mutans hodowano na agarze BHI (ang. Brain 

Heart Infusion Agar) (Biomaxima) z dodatkiem 5% sacharozy (37ºC, 48 h w warun-

kach podwyższonego poziomu CO2,), L. rhamnosus na agarze MRS (ang. Man-Rogosa-

Sharpe Agar) (Biomaxima) z dodatkiem 5% sacharozy (37ºC, 48 h w warunkach 

beztlenowych), grzyby natomiast na podłożu Sabouraud Dextrose Agar (Biomaxima) 

z dodatkiem 5% sacharozy (37ºC, 48 h w warunkach tlenowych). 

3.4. Wyznaczenie wartości minimalnego stężenia hamującego MIC (ang. 

Minimal Inhibitory Concentrations) 

Wartość MIC peptydów względem analizowanych szczepów wyznaczono z zasto-

sowaniem metody mikrorozcieńczeń peptydu w podłożu płynnym wg wytycznych CLSI 

(ang. Clinical and Laboratory Standards Institute) [14, 15]. 

Ze świeżej hodowli analizowanych szczepów przygotowywano zawiesinę odpowia-

dającą gęstości 0,5 w skali McFarlanda. Po 100-krotnym rozcieńczeniu zawiesiny 20 µl 

dodawano do odpowiednich dołków płytki 96-dołkowej z rozcieńczeniem danego peptydu 

w postępie geometrycznym (256 µg/ml – 0,5 µg/ml). Po okresie inkubacji (37ºC, 24 h, 

warunki gazowe odpowiednie dla danego mikroorganizmu; przy mieszance gatunków 

stosowano podwyższony poziom CO2) i dodaniu do dołków płytki odpowiedniego 

związku tetrazoliowego – TTC (ang. 2,3,5 triphenyltetrazolium chloride) (Sigma) dla 
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bakterii i MTT (ang. 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl) -2,5-diphenyltetrazolium bromide) 

(Sigma) dla grzybów, odczytywano wartość MIC, którą stanowiła najmniejsza ilość 

peptydu niezbędna do zahamowania wzrostu mikroorganizmów. 

Kontrolę wzrostu stanowiła hodowla mikroorganizmów, kontrolę jałowości samo 

podłoże. 

3.5. Wyznaczanie wartości minimalnego stężenia hamującego tworzenie 

biofilmu MBIC (ang. Minimal Biofilm Inhibitory Concentration) 

Ze świeżej hodowli analizowanych szczepów przygotowywano zawiesinę odpo-

wiadającą gęstości 0,5 w skali McFarlanda. Po 100-krotnym rozcieńczeniu zawiesiny 

20 µl dodawano do odpowiednich dołków płytki 96-dołkowej z rozcieńczeniem 

danego peptydu w postępie geometrycznym (256 µg/ml – 0,5 µg/ml). Po okresie 

inkubacji (37ºC, 24 h, warunki gazowe odpowiednie dla danego mikroorganizmu; przy 

mieszance gatunków stosowano podwyższony poziom CO2), płytkę przepłukiwano  

3-krotnie 0,9% roztworem NaCl. Po dodaniu do każdego dołka 100 µl podłoża (przy 

mieszance gatunków płynne podłoże BHI (Biomaxima) z 5% sacharozą) i dodaniu do 

dołków płytki odpowiedniego związku tetrazoliowego – TTC (Sigma) dla bakterii, 

MTT (Sigma) dla grzybów i mieszanki gatunków, odczytywano wartość MBIC – 

najmniejsza ilość peptydu niezbędna do zahamowania zdolności tworzenia biofilmu. 

Kontrolę wzrostu stanowiła hodowla mikroorganizmów, kontrolę jałowości samo 

podłoże. 

3.6. Wyznaczanie wartości minimalnego stężenia eradykującego biofilm 

MBEC (ang. Minimal Biofilm Eradication Concentration) 

Ze świeżej hodowli analizowanych szczepów przygotowywano zawiesinę odpowia-

dającą gęstości 0,5 w skali McFarlanda. Po 10-krotnym rozcieńczeniu zawiesiny 100 µl 

dodawano do odpowiednich dołków płytki 96-dołkowej (utworzenie biofilmu). Po 

okresie inkubacji (37ºC, 24 h, warunki gazowe odpowiednie dla danego mikroorga-

nizmu; przy mieszance gatunków stosowano podwyższony poziom CO2), płytkę prze-

płukiwano 3-krotnie 0,9% roztworem NaCl. Po dodaniu do każdego dołka 100 µl 

podłoża (przy mieszance gatunków płynne podłoże BHI (Biomaxima) z 5% sacharozą) 

dodawano peptyd i rozcieńczano go w postępie geometrycznym, uzyskując zakres 

stężeń 256 µg/ml – 0,5 µg/ml. Po okresie inkubacji i dodaniu do dołków płytki 

odpowiedniego związku tetrazoliowego – TTC (Sigma) dla bakterii, MTT (Sigma) dla 

grzybów i mieszanki gatunków, odczytywano wartość MBEC – najmniejsza ilość 

peptydu niezbędna do eradykacji biofilmu. 

Kontrolę wzrostu stanowił niczym nietraktowany biofilm mikroorganizmów, kontrolę 

jałowości samo podłoże. 

3.7. Ocena zdolności tworzenia biofilmu 

Zdolność analizowanych szczepów do tworzenia biofilmu oznaczono metodą TCP 

(ang. Tissue Culture Plate) z fioletem krystalicznym [16].  

Ze świeżej hodowli analizowanych szczepów przygotowywano zawiesinę odpowia-

dającą gęstości 0,5 w skali McFarlanda. Po 10-krotnym rozcieńczeniu zawiesiny mikro-

organizmów 100 µl nanoszono do dołków płytki 96-dołkowej. Płytkę inkubowano 

(37ºC, 24 h, warunki gazowe odpowiednie dla danego mikroorganizmu; przy mieszance 
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gatunków stosowano podwyższony poziom CO2), a następnie przepłukiwano 3-krotnie 

0,9% roztworem NaCl. Po naniesieniu 125 µl 1% fioletu krystalicznego (Pro-Lab 

Diagnostics) płytkę pozostawiano w temperaturze pokojowej przez 60 minut, następnie 

usuwano barwnik i dodawano 200 µl alkoholu etylowego (Avantor). Po 15 minutach 

mieszano zawartość studzienek i 125 µl przenoszono na nową płytkę. Absorbancję 

odczytywano przy długości fali 550 nm. Za tworzące biofilm uznawano szczepy 

o absorbancji optycznej >0,240, szczepy o absorbancji <0,120 określano jako nie-

tworzące biofilmu. 

3.8. Ocena wpływu stężeń równych wartości MIC, MBIC i MBEC na adhezję 

i zdolność tworzenia biofilmu oraz eradykację biofilmu dojrzałego 

Dla określenia wpływu peptydów na adhezję i tworzenie biofilmu oraz eradykację 

biofilmu dojrzałego zastosowano metodę TCP z fioletem krystalicznym. Wpływ lipo-

peptydów na tworzenie biofilmu oznaczono, prowadząc hodowlę szczepów w obecności 

stężeń peptydu odpowiadających wartości MIC i MBIC. Oceniając wpływ peptydu na 

redukcję macierzy biofilmowej peptyd, dodawano po okresie inkubacji (24 h/37oC) 

szczepów w dołkach płytki 96-dołkowej (utworzenie biofilmu). W tym przypadku 

stosowano stężenia równe wartości MIC i MBEC. Chcąc określić zmiany zachodzące 

pod wpływem danego peptydu dla każdego szczepu (lub mieszanki gatunków) prowa-

dzono pomiar kontrolny – hodowla szczepów lub mieszanka gatunków bez peptydu.  

4. Wyniki 

4.1. Ocena aktywności badanych peptydów w oparciu o wartości MIC, 

MBIC oraz MBEC 

Wartości MIC, MBIC i MBEC dla pojedynczych gatunków mieściły się w zakresie 

4-64 µg/ml, 4-128 µg/ml i 128-256 µg/ml w przypadku peptydu Pal-KKKK-NH2  

i 4-16 µg/ml, 4-16 µg/ml i 128-256 µg/ml w przypadku peptydu Pal-CKKKKC-NH2 

(tab. 1). 

Tabela 1. Wartości MIC, MBIC i MBEC peptydów wobec analizowanych szczepów drobnoustrojów 

gatunek Pal-KKKK-NH2 Pal-CKKKKC-NH2 

MIC 

µg/ml 

MBIC 

µg/ml 

MBEC 

µg/ml 

MIC 

µg/ml 

MBIC 

µg/ml 

MBEC 

µg/ml 

S. mutans (ATCC 25175) 4 4 128 4 4 256 

S. mutans 4 4 128 4 4 256 

L. rhamnosus (ATCC 9595) 8 16 128 4 16 256 

L. rhamnosus 16 16 128 16 16 256 

C.albicans (ATCC 90028) 64 128 256 8 16 256 

C.albicans (ATCC 10231) 64 128 256 4 4 256 

C. dubliniensis (ATCC MYA 646) 16 8 256 4 4 128 

C. albicans 16 64 256 4 16 256 

C. dubliniensis 32 16 128 4 4 256 

 

W przypadku mieszanki gatunków MIC, MBIC i MBEC wynosiły odpowiednio  

4-64 µg/ml, 4-64 µg/ml, 32-256 µg/ml i 4-16 µg/ml, 4-16 ug/ml i 64-256 µg/ml 

w przypadku peptydu Pal-KKKK-NH2 i Pal-CKKKKC-NH2 (tab. 2). 
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Tabela 2. Wartości MIC, MBIC i MBEC peptydów wobec wielogatunkowej mieszanki szczepów 

drobnoustrojów 

mieszanka 

gatunków 

Pal-KKKK-NH2 Pal-CKKKKC-NH2 

MIC 

µg/ml 

MBIC 

µg/ml 

MBEC 

µg/ml 

MIC 

µg/ml 

MBIC 

µg/ml 

MBEC 

µg/ml 

1 4 4 32 4 4 64 

2 4 4 32 4 4 256 

3 32 64 >256 16 16 256 

4 64 64 256 4 8 256 

5 8 4 256 4 4 256 

6 16 8 256 4 4 256 

7* 8 4 256 4 4 256 

*1 – S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595; 2 – S. mutans + L. rhamnosus; 3 – S. mutans 25175 +  

L. rhamnosus 9595 + C. albicans 90028; 4 – S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595 + C. albicans 10231;  

5 – S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595+ C. dubliniensis 646; 6 – S. mutans + L. rhamnosus + C. albicans; 

7 – S. mutans + L. rhamnosus + C. dubliniensis 

4.2. Zdolność analizowanych szczepów do tworzenia biofilmu 

Wszystkie analizowane szczepy wykazywały zdolność tworzenia biofilmu. Naj-

silniej biofilm tworzyły szczepy S. mutans, za słabo tworzący biofilm uznano szczep 

kliniczny C. dubliniensis (tab. 3).  

Tabela 3. Ocena zdolności tworzenia biofilmu przez analizowane szczepy drobnoustrojów z zastosowaniem 

metody TCP 

gatunek średnia wartość 

absorbancji przy długości 

fali 550 nm (A550) 

S. mutans (ATCC 25175) 2,691 ±0,020 

S. mutans  2,651 ±0,049 

L. rhamnosus (ATCC 9595) 0,257 ±0,036 

L. rhamnosus 0,282 ±0,004 

C. albicans (ATCC 90028) 0,390 ±0,042 

C. albicans (ATCC 10231) 0,426 ±0,016 

C. dubliniensis (ATCC MYA 646) 0,320 ±0,057 

C. albicans 0,363 ±0,002 

C. dubliniensis 0,157 ±0,008 

5. Wpływ stężeń równych wartości MIC, MBIC i MBEC na adhezję 

i zdolność tworzenia biofilmu oraz eradykację biofilmu dojrzałego 

Procent zahamowania adhezji i tworzenia biofilmu pod wpływem stężeń odpowia-

dających wartości MIC i MBIC peptydu Pal-KKKK-NH2 mieścił się odpowiednio 

w zakresie 33%-81% i 30%-82%. W przypadku peptydu Pal-CKKKKC-NH2 wartości 

te wynosiły 30%-79% i 31%-79% (tab. 4, wykres 1). 
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Tabela 4. Procent zahamowania adhezji i tworzenia biofilmu pod wpływem peptydu Pal-KKKK-NH2 i Pal-

CKKKKC-NH2 

mieszanka 

gatunków  

Pal-KKKK-NH2 Pal-CKKKKC-NH2 

MIC 

µg/ml 

MBIC 

µg/ml 

MIC 

µg/ml 

MBIC 

µg/ml 

1 33% 30% 30% 31% 

2 57% 60% 58% 59% 

3 75% 77% 80% 82% 

4 70% 70% 77% 75% 

5 70% 69% 61% 66% 

6 78% 76% 69% 76% 

7* 81% 82% 79% 79% 

*1 – S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595; 2 – S. mutans + L. rhamnosus; 3 – S. mutans 25175 +  

L. rhamnosus 9595 + C. albicans 90028; 4 – S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595 + C. albicans 10231;  

5 – S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595+ C. dubliniensis 646; 6 – S. mutans + L. rhamnosus + C. albicans; 

7 – S. mutans + L. rhamnosus + C. dubliniensis 

 
Wykres 1. Procent zahamowania adhezji pod wpływem stężeń MBIC peptydów  

*1 – S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595; 2 – S. mutans + L. rhamnosus; 3 – S. mutans 25175 +  

L. rhamnosus 9595 + C. albicans 90028; 4 – S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595 + C. albicans 10231;  

5 – S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595 + C. dubliniensis 646; 6 – S. mutans + L. rhamnosus + C. albicans; 

7 – S. mutans + L. rhamnosus + C. dubliniensis 

Procent eradykacji biofilmu dojrzałego pod wpływem stężeń odpowiadających war-

tości MIC i MBEC peptydu Pal-KKKK-NH2 wynosił odpowiednio 3-21% i 10-14%. 

Dla analogu procent redukcji mieścił się odpowiednio w zakresie 5-13% i 1-39% dla 

wartości MIC i MBEC (tab. 5, wykres 2). 

Tabela 5. Procent eradykacji biofilmu dojrzałego pod wpływem stężeń MIC i MBEC peptydów 

mieszanka 

gatunków 

Pal-KKKK-NH2 Pal-CKKKKC-NH2 

MIC µg/ml MBEC µg/ml MIC µg/ml MBEC µg/ml 

1 21% 14% 5% 35% 

2 3% brak redukcji 9% brak redukcji 

3 brak redukcji 14% brak redukcji 1% 
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4 brak redukcji brak redukcji brak redukcji brak redukcji 

5 14% brak redukcji 13% 29% 

6 12% brak redukcji 7% 25% 

7* brak redukcji 10% brak redukcji 39% 

*1 – S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595; 2 – S. mutans + L. rhamnosus; 3 – S. mutans 25175 +  

L. rhamnosus 9595 + C. albicans 90028; 4 – S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595 + C. albicans 10231;  

5 – S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595 + C. dubliniensis 646; 6 – S. mutans + L. rhamnosus + C. albicans; 

7 – S. mutans + L. rhamnosus + C. dubliniensis 

 
Wykres 2. Procent eradykacji biofilmu dojrzałego pod wpływem stężeń MBEC peptydów  

*1 – S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595; 2 – S. mutans + L. rhamnosus; 3 – S. mutans 25175 +  

L. rhamnosus 9595 + C. albicans 90028; 4 – S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595 + C. albicans 10231;  

5 – S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595 + C. dubliniensis 646; 6 – S. mutans + L. rhamnosus + C. albicans; 

7 – S. mutans + L. rhamnosus + C. dubliniensis 

6. Dyskusja 

Płytka nazębna to przykład naturalnego, wielogatunkowego biofilmu w organizmie 

człowieka. Powstaje zarówno w stanie zdrowia, jak i choroby na twardych powierzch-

niach tkanek jamy ustnej [17]. Drobnoustroje tworzące płytkę stanowią zorganizowaną 

społeczność, komunikują się ze sobą i reagują na docierające z otoczenia sygnały. 

Komunikacja daje szansę na uruchomienie adaptacyjnych mechanizmów przetrwania 

w chwili pojawiającego się zagrożenia [18]. 

Zaburzenie równowagi pomiędzy mikroorganizmami tworzącymi biofilm może 

doprowadzić do rozwoju choroby. Warto dodać, że skład mikroorganizmów w płytce 

nazębnej w stanie zdrowia jest inny od tego w stanie choroby [17, 18]. Wykazano, że 

w czasie toczącego się procesu chorobowego, np. próchnicy, dominują bakterie kwaso-

genne i kwasolubne, szczególnie z rodzaju Streptococcus, przede wszystkim S. mutans, 

jak i z rodzaju Lactobacillus [17]. 

Do badań wybrano izolowane z jamy ustnej szczepy kliniczne S. mutans, L. rham-

nosus, C. albicans i C. dubliniensis, włączono również szczepy wzorcowe. S. mutans 

to jeden z najczęstszych czynników etiologicznych próchnicy. Istotna w patogenności 

tego mikroorganizmu jest zdolność do fermentowania cukrów, przede wszystkim 

sacharozy i wytwarzanie kwasów, co prowadzi do demineralizacji szkliwa zębów [19]. 

Podobnie bakterie z rodzaju Lactobacillus są „zaangażowane” w proces próchniczy, 

odgrywając głównie rolę w progresji próchnicy niż inicjacji samej choroby [20]. 
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Grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida to komensale jamy ustnej. W sprzyjających 

warunkach mogą powodować infekcje dotyczące błony śluzowej jamy ustnej, ale także 

infekcje ogólnoustrojowe. C. albicans jest najczęściej izolowanym gatunkiem z zakażeń 

powierzchniowych, jak i ogólnoustrojowych. C. dubliniensis, po raz pierwszy izolo-

wany od pacjentów zakażonych wirusem HIV, może wywoływać m.in. infekcje jamy 

ustnej i gardła [21]. Dane literaturowe wskazują na potencjalny udział tych grzybów 

w chorobach przyzębia [22, 23]. 

Wieloczynnikowa natura procesów chorobowych dotyczących jamy ustnej, jak 

i specyfika biofilmu, przede wszystkim jego oporność na związki o działaniu przeciw-

drobnoustrojowym, może skutkować niepowodzeniem zastosowanego leczenia [1, 18]. 

Dodatkowo antybiotyki nie wykazują właściwości remineralizujących, co może stać 

się cenne przy leczeniu próchnicy [24]. To wszystko zmusza do poszukiwania alterna-

tywnych metod terapii, np. zastosowanie nanocząsteczek niektórych metali, terapia 

bakteriofagami czy zastosowanie peptydów przeciwdrobnoustrojowych [1]. W jamie 

ustnej znajdują się naturalne peptydy przeciwdrobnoustrojowe – katelicydyna, histatyny 

czy defensyny – wykazujące aktywność przeciwdrobnoustrojową. Te syntetyczne mogą 

stać się skuteczną, bezpieczną i łatwą w aplikacji alternatywą w profilaktyce, jak i le-

czeniu chorób jamy ustnej [24]. Jak zaznacza Wang [25] nowe, alternatywne terapie 

powinny być ukierunkowane na mikroorganizmy sprawcze z minimalnymi dla pacjenta 

skutkami ubocznymi. Peptydy o aktywności przeciwdrobnoustrojowej, często bezwonne, 

bez smaku i zapachu mają duży potencjach do zastosowania w leczeniu zakażeń jamy 

ustnej, jednocześnie nie powodując przebarwień czy podrażnień [25].  

W pracy ocenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej poddano dwa krótkie, synte-

tyczne lipopeptydy: Pal-KKKK-NH2 (związek wyjściowy) oraz Pal-CKKKKC-NH2 

(analog zawierający wewnątrzcząsteczkowe wiązanie disulfidowe). 

Aktywność peptydów wobec komórek planktonowych sprawdzono poprzez wyzna-

czenie wartości MIC, aktywność wobec biofilmu poprzez określenie wartości MBIC 

i MBEC. Metody ilościowe, niepozbawione wielu wad, mają zastosowanie w ocenie 

aktywności różnych związków, zarówno tych tradycyjnych, jak i nowych, wobec bio-

filmu mikroorganizmów [26]. Wartości minimalnego stężenia hamującego wzrost mikro-

organizmów, minimalnego stężenia hamującego tworzenie biofilmu, jak i minimalnego 

stężenia eradykującego biofilm wyznaczono dla pojedynczych gatunków, a także ich 

mieszanki. Wartości MIC dla pojedynczych gatunków mieściły się w zakresie 4-64 µg/ml 

i 4-16 µg/ml odpowiednio dla peptydu Pal-KKKK-NH2 i Pal-CKKKKC-NH2. Dla Pal-

CKKKKC-NH2 dominowała wartość 4 µg/ml, tylko dla L. rhamnosus i C. albicans 

wartości te były wyższe i wynosiły odpowiednio 16 µg/ml i 8 µg/ml. W przypadku 

Pal-KKKK-NH2 wartości te były bardziej zróżnicowane. Najniższą wartość odno-

towano w przypadku paciorkowca (4 µg/ml), dla L. rhamnosus i grzybów wartości 

MIC były znacznie wyższe (8 µg/ml – 64 µg/ml). Najwyższą wartość (64 µg/ml) 

wykazano w przypadku C. albicans. Podobną zależność odnotowano w przypadku 

mieszanki gatunków. Dla analogu dominowało stężenie 4 µg/ml, tylko dla mieszanki 

szczepów wzorcowych: S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595 + C. albicans 90028 

wynosiło 16 ug/ml (tab. 1). Związek wyjściowy charakteryzował się bardziej zróżnico-

wanymi i wyższymi wartościami MIC aniżeli jego analog. Dla mieszanki paciorkowca 

i pałeczek Lactobacillus MIC wynosiło 4 µg/ml, dla każdej mieszanki trzygatunkowej 
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z obecnością grzyba drożdżopodobnego wartości te były wyższe – 8 µg/ml – 64 µg/ml 

(tab. 2).  

Jak zaznacza Xie [27] zaletą peptydów przeciwdrobnoustrojowych, pomimo nie-

jednokrotnie wysokich wartości MIC wobec analizowanych szczepów, jest na ogół ich 

mniejsza toksyczność, jak i niskie wskaźniki generowania oporności [27]. Według 

wspomnianego autora [27] peptydy przeciwdrobnoustrojowe są szeroko badane pod 

kątem możliwości ich zastosowania w stomatologii. Zarówno naturalne, jak i syntetyczne 

peptydy wykazywały aktywność przeciwdrobnoustrojową wobec S. mutans i patogenów 

przyzębia czy stanowiły składową stomatologicznych implantów tytanowych [27]. 

Wartości MBIC były znacznie niższe aniżeli wartości MBEC obu peptydów i to 

zarówno w przypadku pojedynczych gatunków, jak i ich mieszanki. Już stężenia 

4 µg/ml Pal-CKKKKC-NH2, z wyjątkiem L. rhamnnosus i C. albicans (16 µg/ml) były 

wystarczające do zahamowania tworzenia biofilmu. W przypadku mieszanki gatunków 

zawierających grzyby C. albicans MIC wynosiło 16 µg/ml. Dla Pal-KKKK-NH2 po-

dobnie jak w przypadku MIC wartości te były bardziej zróżnicowane (4 µg/ml –  

128 µg/ml), wyższe od analogu, najniższe dla paciorkowca (4 ug/ml), najwyższe dla 

C. albicans (128 ug/ml). W przypadku mieszanki gatunków najwyższą wartość  

(64 µg/ml) wykazano dla wzorcowych szczepów C. albicans, dla pozostałych domi-

nującą wartością było stężenie 4 µg/ml. Wartości MBEC peptydów były 4-32-krotnie 

wyższe w przypadku Pal-KKKK-NH2 i 16-64-krotnie w przypadku Pal-CKKKKC-

NH2 w porównaniu do wartości MIC obu peptydów. W przypadku mieszanki gatun-

ków wartości te były wyższe niż wartości MIC o 4-32x i 16-32x odpowiednio dla 

peptydu wyjściowego i jego analogu (tabela 1 i tabela 2).  

Min i wsp. [28] oceniali aktywność przeciwdrobnoustrojową syntetycznego cy-

klicznego lipopeptydu CLP-4 wobec próchnicogennego szczepu S. mutans. W celach 

porównawczych zastosowano również erytromycynę i chlorheksydynę. Autorzy wykazali 

skuteczność peptydu w ocenie wpływu na komórki planktonowe, jak i utworzony biofilm. 

Wartość MIC, w zależności od gęstości zastosowanego inokulum bakteryjnego, wyno-

siła 2,8 µg/ml (mniejsza gęstość) i 5 µg/ml (większa gęstość). Stężenie peptydu 5 ug/ml 

całkowicie hamowało zdolności adhezyjne i tworzenie biofilmu. Chlorheksydyna była 

skuteczna przy niższych stężeniach, erytromycyna wymagała stężeń 2xMIC. W przy-

padku biofilmu dojrzałego zaobserwowano zależne od stężenia peptydu zmniejszenie 

żywotności komórek. Wg autorów peptyd CLP-4 jest obiecującym środkiem, który 

może skutecznie hamować wzrost S. mutans [28]. 

α-helikalny syntetyczny peptyd KSL wykazywał aktywność przeciwbiofilmową, 

szczególnie wobec szczepów związanych z procesem próchniczym, jak i biofilmu wielo-

gatunkowego. Poprzez wyznaczenie wartości jednostek tworzących kolonie i mikro-

skopię konfokalną wykazano zmniejszenie zdolności tworzenia biofilmu, jak i znaczne 

zmniejszenie żywotności komórek w biofilmie dojrzałym [25]. KSL wykazywał 

również aktywność wobec Lactobacillus salivarius [25]. 

Wang i wsp. oceniali aktywność peptydu 1018 wobec wielogatunkowego biofilmu 

jamy ustnej. Autorzy wykazali zahamowanie zdolności tworzenia biofilmu, przy czym 

aktywność peptydu uzależniona była od zastosowanego stężenia. Co bardzo istotne, 

obecność śliny nie wpływała na aktywność peptydu [29]. 

Aktywnością przeciwdrobnoustrojową wobec paciorkowców jamy ustnej (Strepto-

coccus oralis, Streptococcus sanguinis, Streptococcus parasanguinis, Streptococcus 
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salivarius, Streptococcus mutans i Streptococcus sobrinus) charakteryzował się również 

peptyd Lys-a1. Autorzy pracy, stosując metody ilościowe, jak i barwienie biomasy bak-

teryjnej fioletem krystalicznym, wykazali zdolność peptydu do zahamowania wzrostu 

i tworzenia biofilmu. Jak zaznaczają autorzy, efekt widoczny był już nawet przy 

niskich stężeniach Lys-a1 [30]. 

Właściwości przeciwdrobnoustrojowe syntetycznego peptydu GH12 również wobec 

paciorkowców oceniał zespół Tu i wsp. [30]. Peptyd wykazywał działanie bakterio-

bójcze przy stężeniach MIC w zakresie 6,7 µg/ml – 32 µg/ml. Jak wykazali autorzy, 

GH12 skutecznie hamował tworzenie biofilmu, jak i aktywność metaboliczną pacior-

kowców, przede wszystkim S. mutans, S. sobrinus i S. salivarius [31]. 

Kolejny zespół naukowców [32] oceniał aktywność przeciwdrobnoustrojową peptydu 

LfcinB15 wobec C. albicans. Peptyd wykazywał aktywność zarówno wobec komórek 

planktonowych grzybów, jak i tych w strukturze biofilmu. Żywotność komórek zmniej-

szała się wraz ze wzrostem stężeń peptydu [32]. 

W naszych badaniach wykazano znacznie lepszą skuteczność peptydów Pal-KKKK-

NH2 i Pal-CKKKKC-NH2 w hamowaniu tworzenia biofilmu niż eradykacji biofilmu 

dojrzałego. Oceny dokonano poprzez barwienie biomasy bakteryjnej fioletem krysta-

licznym. Przed oceną wpływu analizowanych związków na zdolność zahamowania czy 

eradykacji biofilmu szczepy poddano analizie zdolności tworzenia biofilmu (tab. 3). 

Do oceny wpływu lipopeptydów na zahamowanie adhezji wybrano stężenia odpo-

wiadające wartości MIC i MBIC dla danej mieszanki gatunków, w przypadku oceny 

zdolności peptydów do eradykacji biofilmu były to stężenia równe wartości MIC 

i MBEC. Już stężenia MIC charakteryzowały się wysokim stopniem zahamowania adhezji, 

wynosił on 33-81% dla peptydu wyjściowego i 30-79% dla analogu. Wartości MBIC 

hamowały zdolność tworzenia biofilmu na podobnym poziomie. Może to wynikać 

z niewielkich różnic w stężeniach MIC i MBIC dla danej mieszanki drobnoustrojów. 

Niejednokrotnie wartości MIC i MBIC były sobie równe.  

Lepszą aktywnością wobec biofilmu dojrzałego charakteryzował się lipopeptyd Pal-

CKKKKC-NH2. Poziom eradykacji biofilmu pod wpływem stężeń MBEC peptydu 

mieścił się w zakresie 1%-39%, najniższy (1%) był dla mieszanki gatunków S. mutans 

25175 + L. rhamnosus 9595 + C. albicans 90028, najwyższy (39%) dla mieszanki 

szczepów klinicznych S. mutans + L. rhamnosus + C. dubliniensis. W przypadku mie-

szanki szczepów klinicznych S. mutans + L. rhamnosus oraz szczepów wzorcowych 

S. mutans 25175 + L. rhamnosus 9595 + C. albicans 10231 nie wykazano redukcji 

biomasy bakteryjnej. W przypadku lipopeptydu Pal-KKKK-NH2 brak redukcji biomasy 

pod wpływem stężeń MBEC dla danej mieszanki gatunków zaobserwowano aż w czte-

rech przypadkach, poziom redukcji dla pozostałych mieścił się w zakresie 10-14%.  

Należy pamiętać, że fiolet krystaliczny zastosowany do pomiaru biomasy komór-

kowej wybarwia całą macierz biofilmową, martwe i żywe komórki, jak i wydzielane 

przez komórki substancje zewnątrzkomórkowe. Zaletą tej metody jest pomiar ilościowy 

całkowitej biomacierzy, wadą brak informacji na temat żywotności komórek [33]. 

Informacje na temat aktywności metabolicznej mikroorganizmów przy ocenie wpływu 

różnych związków przeciwdrobnoustrojowych są szczególnie cenne. Zespół badawczy 

planuje kontynuację prowadzonych badań z zastosowaniem metod ilościowych – 

wyznaczenie wartości jednostek tworzących kolonie CFU (ang. Colony Forming Unit), 

jak i metod mikroskopowych – mikroskopia elektronowa i mikroskopia konfokalna. 
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Metody te mogą dostarczyć informacji na temat zmian w komórkach drobnoustrojów, 

które zachodzą pod wpływem danego związku, jak i informacji na temat grubości 

biofilmu, powierzchni zajętej przez biofilm czy aktywności metabolicznej drobno-

ustrojów w utworzonej strukturze biofilmu [33]. 

7. Podsumowanie  

Zarówno naturalne, jak i syntetyczne peptydy przeciwdrobnoustrojowe są szeroko 

badane pod kątem możliwości ich terapeutycznego zastosowania, również w stomato-

logii [24, 27]. Jest to szczególnie cenne ze względu na narastającą oporność mikro-

organizmów, specyfikę biofilmu, jak i wieloczynnikową istotę procesów chorobowych 

dotyczących jamy ustnej [1, 18]. Przeprowadzone badania wstępne wskazują na potencjał 

zastosowanych lipopeptydów Pal-KKKK-NH2 i Pal-CKKKKC-NH2. Wykazano sto-

sunkowo niskie wartości minimalnego stężenia hamującego wzrost mikroorganizmów, 

jak i minimalnego stężenia hamującego tworzenie biofilmu, szczególnie w przypadku 

lipopeptydu Pal-CKKKKC-NH2. Oba lipopeptydy charakteryzowały się większą sku-

tecznością w hamowaniu tworzenia biofilmu niż w eradykacji biofilmu dojrzałego. 

Niewielką przewagę w eradykacji biofilmu wykazywał analog niż związek wyjściowy. 
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Aktywność in vitro lipopeptydów wobec wielogatunkowego biofilmu jamy ustnej – 

badania wstępne 

Streszczenie 

Zdolność bakterii i grzybów do tworzenia struktur biofilmu ma istotne znaczenie w patogenezie wielu chorób, 

w tym również chorób jamy ustnej. Terapia tego rodzaju zakażeń stanowi wyzwanie dla współczesnej 

stomatologii. Wieloczynnikowa natura procesów chorobowych dotyczących jamy ustnej, jak i specyfika 

biofilmu może skutkować niepowodzeniem zastosowanego leczenia. To wszystko zmusza do poszukiwania 

alternatywnych metod terapii.  

W pracy oceniono aktywność przeciwdrobnoustrojową lipopeptydów wobec wzorcowych i izolowanych 

z jamy ustnej szczepów Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus i Candida spp. Do badań wybrano 

dwa lipopeptydy: Pal-KKKK-NH2 oraz Pal-CKKKKC-NH2 zawierający wewnątrzcząsteczkowe wiązanie 

disulfidowe. 

Wrażliwość szczepów na lipopeptydy oceniono, wyznaczając wartość minimalnego stężenia hamującego 

(MIC). Zdolność peptydów do hamowania tworzenia biofilmu, zarówno jedno-, jak i wielogatunkowego, 

określono poprzez wyznaczenie wartości minimalnego stężenia hamującego rozwój biofilmu (MBIC), 

aktywność wobec biofilmu dojrzałego poprzez wyznaczenie minimalnego stężenia eradykującego biofilm 

(MBEC). Wpływ stężeń równych wartości MIC, MBIC i MBEC na tworzenie lub eradykację biofilmu 

oznaczono metodą płytkową z fioletem krystalicznym.  

Zaobserwowano różnice w wartościach MIC, MBIC i MBEC badanych związków. Wykazano większą 

skuteczność peptydów w hamowaniu tworzenia biofilmu niż w eradykacji biofilmu dojrzałego.  

Słowa kluczowe: lipopeptydy, mieszany biofilm jamy ustnej, eradykacja biofilmu 

In vitro activity of lipopeptides against multispecies oral biofilm: a preliminary 

study 

Abstract 

The ability of bacteria and fungi to form biofilm structures is important in the pathogenesis of many diseases, 

including oral diseases. The treatment of the above types of infections is a challenge for modern dentistry. 

The multifactorial nature of oral cavity disease processes and the specificity of biofilm may result in 

treatment failure. Hence the need for alternative therapies. 

The present study assessed the antimicrobial activity of lipopeptides against the type strains and against 

strains of Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus and Candida spp. isolated from the oral cavity. 

Two lipopeptides were selected for the study: Pal-KKKK-NH2 and Pal-CKKKKC-NH2 containing an 

intramolecular disulfide bond. 

The sensivity of the strains to lipopeptides was assessed by determining the value of the minimal inhibitory 

concentration (MIC). The ability of the peptides to inhibit the formation of biofilm (both single- and 

multispecies) was evaluated by determining the value of minimal biofilm inhibitory concentration (MBIC) 

and the activity against mature biofim by determining the minimal biofilm eradication concentration 

(MBEC). The effect of concentrations equal to the MIC, MBIC and MBEC values on biofilm formation or 

eradication was determined using Tissue Culture Plate method with crystal violet. 

Differences in the MIC, MBIC and MBEC values of the tested compounds were observed. The peptides 

have been shown to be more effective in inhibiting biofilm formation than in eradicating a mature biofilm. 

Keywords: lipopeptides, multispecies oral biofilm, biofilm eradication 
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Bioróżnorodność bakterii zasiedlających ryzosferę 

na terenach Południowej Afryki  

1. Wprowadzenie 
Gleba charakteryzuje się dużą różnorodnością mikrobiologiczną. Jest pod tym 

względem jednym z najbardziej różnorodnych siedlisk na Ziemi [1]. Zasiedlana jest 

ona przez wiele gatunków mikroorganizmów, które oddziałują między sobą, wpływając 

na porastające ją rośliny. Największy wpływ na roślinę ma obszar gleby znajdujący 

bezpośrednio wokół korzeni, określany jako ryzosfera (rys. 1). Bytujące w tym środo-

wisku mikroorganizmy mogą wpływać korzystnie na wzrost rośliny. Przykładem mogą 

być bakterie wiążące azot, grzyby mikoryzowe, czy ryzobakterie promujące wzrost roślin. 

Ryzosferę mogą zasiedlać również mikroorganizmy, które charakteryzują się szkodli-

wym oddziaływaniem na roślinę, takie jak chorobotwórcze grzyby, czy bakterie patogenne 

[2, 3]. Skład ryzosfery oraz jej różnorodność mikrobiologiczna jest modulowana przez 

substancje wytwarzane przez korzenie roślin. Wydzielają one szeroki zakres związków, 

takich jak: siderofory, jony związków nieorganicznych i organicznych, cukry, amino-

kwasy, czy śluz, które odpowiedzialne są za powstanie charakterystycznej mikrobioty [4].  

 
Rysunek 1. Ryzosfera oraz główne procesy w niej zachodzące (A) Struktura korzenia (B) Wpływ ryzosfery 

na fizykochemiczny gradient gleby (C) Pasożytnicze interakcje z ryzosferą (D) Oddziaływania grzybów 

mikoryzowych (E) Różnorodność bakterii zasiedlających ryzosferę [5] 

2. Cel pracy 

Poznanie zarówno taksonomicznego, jak i funkcjonalnego składu mikrobiomu ry-

zosfery oraz tego jak zmienia się on w zależności od warunków środowiska, roślinnego 

gospodarza, czy położenia geograficznego jest niezbędne do zrozumienia relacji 
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pomiędzy rośliną a otaczającą jej korzenie ryzosferą oraz sposobu funkcjonowania 

tego ekosystemu. Jest również kluczem do oceny możliwości wykorzystania bakterii 

promujących wzrost roślin m.in. w procesach biotechnologicznych. Celem tej pracy 

było przyjrzenie się bioróżnorodności ryzobakterii i pełnionych przez nie funkcji oraz 

odniesienie uzyskanych informacji do terenów Południowej Afryki. 

3. Ryzosfera 

3.1. Rola ryzosfery 

Główną rolą mikroorganizmów kolonizujących ryzosferę jest stymulowanie wzrostu 

roślin, hamowanie działania fitopatogenów, czy dostarczanie roślinie niezbędnych 

związków odżywczych, w tym pierwiastków, takich jak azot, czy fosfor [6]. Najlepiej 

zbadane bakterie ryzosferowe należą m.in. do rodzajów Azospirillum, Gluconacetobacter, 

Pseudomonas, Rhizobium, Bacillus i Paenibacillus. Mogą one promować wzrost rośliny 

na różne sposoby (tab. 1). Najczęściej badanym procesem jest biologiczne wiązanie nie-

zbędnego dla roślin azotu, jednak mogą one również brać udział w produkcji fito-

hormonów oraz dostarczaniu roślinie innych związków odżywczych [7]. Za udostęp-

nianie roślinie niezbędnego jej do syntez komórkowych azotu odpowiedzialne są głównie 

ryzobia, które posiadają zdolność do redukcji azotu cząsteczkowego do możliwego do 

przyswojenia przez roślinę amoniaku. Mikroorganizmy ryzosfery mogą również 

pośrednio promować wzrost rośliny, hamując wzrost patogenów roślinnych. Jednym 

z mechanizmów wykorzystywanych do tego procesu jest wytwarzanie sideroforów 

przez bakterie, takie jak Rhizobium i Bacillus, które w ten sposób pozbawiają patogeny 

możliwości pozyskiwania żelaza ze środowiska [8]. Mikrobiota ryzosfery może odgry-

wać również znaczącą rolę w rozwiązaniu jednego z większych problemów dzisiejszej 

uprawy roślin, który ma aktualnie negatywny wpływ na globalne bezpieczeństwo 

żywnościowe. Tym problemem jest stres suszy [9]. Według przewidywań do 2050 roku 

stres suszy doprowadzi do poważnych problemów z roślinnością na 50% gruntów rol-

nych [10]. Niektóre z ryzobakterii wytwarzają deaminazę 1-aminocyklopropano-1-karbo-

ksylanu (ACC), która rozkłada prekursor etylenu ACC na 2-oksobutanian i amoniak, 

zmniejszając w ten sposób zawartość etylenu, co prowadzi do zminimalizowania stresu 

suszy dla roślin [11]. Ryzobakterie wpływają na roślinę w różnoraki sposób, nie tylko 

dostarczając składników odżywczych, ale również poprzez wytwarzanie związków 

sygnałowych oddziałujących na gospodarza roślinnego i poprawiają jego wzrost oraz 

tolerancję na stres abiotyczny i biotyczny [2].  

Tabela 1. Przykłady wpływu wybranych ryzobakterii na promowanie wzrostu roślin wg [7] 

Taksony ryzobakterii Przykłady pełnionej w ryzosferze funkcji 

Ryzobia (m.in. z rodzajów Rhizobium 

i Bradyrhizobium) 

Biologiczne wiązanie azotu  

Rodzaje Bacillus, Pseudomonas Zwiększanie dostępności/wychwytywanie 

fosforu  

Rodzaje Rhizobium, Bacillus Wytwarzanie sideroforów  

Gatunki Bacillus subtilis, Bacillus 

amyloliquefaciens, Pseudomonas chlororaphis 

oraz rodzaje Burkholderia i Serratia 

Wytwarzanie związków lotnych  
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Rodzaje Bacillus, Pseudomonas  Pośrednie lub bezpośrednie tłumienie 

organizmów patogennych  

Rodzaje Pseudomonas, Burkholderia, 

Streptomyces oraz niektóre gatunki 

Brevibacterium  

Biosynteza związków 

przeciwdrobnoustrojowych  

Niektóre gatunki Pseudomonas, Bacillus oraz 

Serratia  

Indukcja odporności systemowej  

3.2. Czynniki mające wpływ na mikrobiom ryzosfery 

Na różnorodność oraz skład gatunkowy ryzosfery może mieć wpływ wiele czynni-

ków. Mikrobiom ryzosfery jest kontrolowany między innymi przez roślinę, dzięki 

wydzielanym przez nią substancjom, takim jak wysięki czy śluz. Dzięki temu roślina 

może oddziaływać na skład mikrobiomu ryzosfery tak, aby był korzystny dla jej wzrostu 

[12]. Nie jest jednak całkowicie jasne, w jakim stopniu roślina może wpłynąć na skład 

ryzosfery [13]. Przykładowo, dowiedziono, że wydzielany z korzenia niektórych roślin 

salicylan metylu może przyczyniać się do kolonizacji ich korzeni pożytecznymi 

szczepami Bacillus subtilis [14]. Oprócz gatunku rośliny na skład mikrobiologiczny 

ryzosfery mają wpływ również inne czynniki np. rodzaj gleby oraz położenie geogra-

ficzne [15]. Mimo to nawet w różnych środowiskach oraz rejonach geograficznych 

mikrobiom ryzosfery może być do siebie podobny [16, 17]. Jednym z czynników, 

który ma wpływ na różnorodność mikrobiomu ryzosfery, jest rodzaj gleby oraz jej 

właściwości fizykochemiczne. Dzieje się tak z uwagi na to, że właściwości fizyko-

chemiczne gleby wpływają na rośliny, a tym samym na uwalniane przez ich korzenie 

wysięki, co z kolei wpływa na skład mikrobiologiczny ryzosfery [18]. Duży wpływ 

typu gleby na bioróżnorodność ryzosfery wykazała m.in. analiza sekwencji mikrobiomu 

ryzosfery różnych odmian Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. [19, 20]. 

3.3. Metody badania bioróżnorodności bakterii w ryzosferze 

Tradycyjnym podejściem w badaniu zbiorowisk bakteryjnych przez wiele lat była 

hodowla in vitro i identyfikacja taksonomiczna drobnoustrojów otrzymanych z pobra-

nych prób ryzosfery, jednak ten sposób mógł powodować stronniczość wyników i nie-

doszacowanie ogromnej różnorodności bakterii glebowych, ze względu chociażby na 

ograniczenia w stosowaniu podłóż [21]. Dzięki rozwojowi biologii molekularnej posia-

damy coraz więcej danych na temat bioróżnorodności ryzosfery oraz oddziaływań między 

zasiedlającymi ją bakteriami oraz rośliną. Aktualne metody identyfikacji opierają się 

głównie na sekwencjonowaniu wybranych regionów metagenomu, na czele z po-

wszechnie wykorzystywanym w tym celu genie 16S rRNA [22]. Do badania ryzosfery 

mogą posłużyć nam również analizy genów symbiotycznych, np. w przypadku ryzobiów 

determinujących wiązanie azotu genów nif i fix (ang. nitrogen fixation genes) oraz 

odpowiadających za brodawkowanie genów nod (ang. nodulation genes) [23].  

3.4. Bioróżnorodność ryzosfery terenów Południowej Afryki  

Tereny Południowej Afryki (rys. 2) charakteryzuje wysoka produkcja żywności, 

głównie soi i kukurydzy, co sprawia, że jest ona obszarem wielu badań nad promo-

waniem wzrostu roślin uprawnych przez bakterie ryzosfery. Wraz ze wzrostem liczby 

ludności, zmagamy się z problemem dotyczącym bezpieczeństwa żywności oraz presją 

związaną ze zwiększeniem produkcji rolnej [24]. Do zwiększania plonu oraz poprawy 
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kondycji roślin uprawnych często wykorzystywane są nawozy chemiczne, które jednak 

wpływają szkodliwie na środowisko [25]. Z tego powodu pojawia się potrzeba dogłęb-

nego zrozumienia tego zagadnienia i wykorzystywania bakterii symbiotycznych jako 

naturalnych nawozów m.in. dla roślin spożywczych, tj. soi czy kukurydzy, w celu 

poprawy plonu, żyzności gleby, czy ochrony przed fitopatogenami, które nie będą nega-

tywnie oddziaływać na środowisko [26]. 

 
Rysunek 2. Teren Południowej Afryki [https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/south-africa] 

W badaniu przeprowadzonym w 2021 roku na pochodzącej z terenów Południowej 

Afryki glebie uzyskanej z ryzosfery soi oraz kukurydzy przeanalizowano ryzobakterie 

o różnorakim działaniu wspierającym wzrost tych roślin [27]. W badaniu ryzobakterie 

sprawdzano pod kątem cech morfologicznych, biochemicznych oraz właściwości 

sprzyjających wzrostowi roślin. Na podstawie przeprowadzonych badań ujawniono, że 

ryzosferę tych roślin kolonizowały szczepy Bacillus spp. (21 izolatów), z rodziny 

Rhodocyclaceae sp. (1 szczep), Enterococcus sp. (1 szczep), Massilia sp. (1 szczep) oraz 

Pseudomonas spp. (2 szczepy). W badaniu cech promujących wzrost roślin wykazano, 

że 46% z tych izolatów posiadało zdolność do solubilizacji fosforu. Ponadto wszystkie 

ze szczepów wytwarzały IAA (kwas indolilo-3-octowy), amoniak oraz siderofory [27]. 

Charakterystyczną cechą ryzosfery Południowej Afryki jest to, że kolonizujące ją 

bakterie należą nie tylko do klasy Alfaproteobacteria, jak ma to miejsce na większości 

terenów, ale również do klasy Betaproteobacteria. W omawianym badaniu również 

zaobserwowano ryzobakterie należące do tej klasy z rodziny Rhodocyclaceae oraz 

rodzaju Massilia [27].  

W analizach przeprowadzonych w 2019 roku identyfikowano z kolei izolaty bakte-

ryjne pochodzące z korzeni Vachellia karroo Banfi i Galasso na terenach Południowej 

Afryki [28]. Na podstawie tych badań szczepy przyporządkowano do Alfaproteo-

bacteria, z przedstawicielami w rodzajach Ensifer, Mesorhizobium, Agrobacterium, 
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Rhizobium i Bradyrhizobium oraz do Betaproteobacteria, z przedstawicielami dla ro-

dzajów Paraburkholderia i Burkholderia. Oprócz identyfikacji taksonomicznej, w badaniu 

tym testowano zdolność izolatów do brodawkowania roślin i prawie wszystkie, z wy-

jątkiem tych należących do rodzajów Agrobacterium oraz Burkholderia, wykazywały 

tę zdolność [28].  

W innym projekcie z 2021 roku została przeprowadzona identyfikacja bakterii 

kolonizujących ryzosferę kukurydzy na terenach Południowej Afryki [29]. Ujawniła 

ona dużą różnorodność ryzobakterii z najliczniejszymi przedstawicielami w obrębie 

Proteobacteria oraz promieniowców. Analizy te pozwoliły na identyfikację taksonów, 

takich jak: Acidobacteria, Actinobacteria, Aquificae, Bacteroidetes, Candidatus Pori-

bacteria, Chlamydiae, Chlorobi, Chloroflexi, Chrysiogenetes, Cyanobacteria, Deferri-

bacteres, Deinococcus-Thermus, Dictyoglomi, Elusimicrobia, Fibrobacteres, Firmicutes, 

Fusobacteria, Gemmatimonadetes, Lentisphaerae, Nitrospirae, Planctomycetes, Proteo-

bacteria, Spirochaetes, Synergistetes, Tenericutes, Thermotogae oraz Verrucomicrobia. 

Przeprowadzono również ich profilowanie funkcjonalne, które ujawniło głównie meta-

bolizm węglowodanów, aminokwasów i ich pochodnych oraz systemy oparte na 

klastrach [29].  

Sekwencjonowanie metagenomiczne wykonane w 2020 roku dla społeczności dro-

bnoustrojów w ryzosferze słonecznika na terenach Południowej Afryki, również wyka-

zało dużą liczebność dla typu Proteobacteria, jak również dla typu Actinobacteria [30]. 

Jeżeli chodzi o pierwszą grupę, znaczną część reprezentowały Betaproteobacteria 

z przedstawicielami np. w rodzajach Burkholderia i Paraburkholderia. W badaniu 

wyłoniono również Alfaproteobacteria reprezentowane m.in. przez rodzaje Methylo-

bacterium, Sphingomonas i Bradyrhizobium. W obrębie Actinobacteria zidentyfikowano 

takie rodzaje, jak choćby Conexibacter, Nocardioides i Streptomyces. W badaniu 

przeprowadzono również analizę funkcjonalną i wykazano głównie metabolizm oparty 

na węglowodanach oraz aminokwasach i ich pochodnych, a także system oparty na 

klastrach [30]. 

4. Podsumowanie  

Ryzosfera jest obszarem gleby, który charakteryzuje duża różnorodność mikrobio-

logiczna. Zasiedlające ją bakterie w istotny sposób mogą wspierać wzrost roślin po-

przez dostarczanie związków odżywczych, czy zwiększając odporność na fitopatogeny. 

Jak wykazali Fasusi i in. (2021) bakterie zasiedlające ryzosferę mogą m.in. wzmocnić 

kiełkowanie nasion soi i kukurydzy w warunkach laboratoryjnych, czy wykazywać 

aktywność antagonistyczną do fitopatogenu Fusarium graminearum [27]. Symbiotyczne 

bakterie ryzosfery klasyfikowane są głównie do typu Proteobacteria i w glebach często 

identyfikowani są ich przedstawiciele należący do Alfaproteobacteria np. Rhizobium, 

odpowiedzialni za biologiczne wiązanie azotu. Z ryzosfery Południowej Afryki możemy 

jednak wyizolować zarówno Alfa-, jak i Betaproteobakterie, również Betaryzobia. Jak 

pisali Hassen i in. (2020), choć bakterie przynależne do tej drugiej grupy zostały sto-

sunkowo niedawno odkryte na terenach Południowej Afryki, stanowią one jednak 

charakterystyczny mikrobiom tych obszarów [31]. 

Podziękowania  

Źródło finansowania: Projekt NCBR nr PL-RPA2/06/BRADYAF/2019. 



 

Bioróżnorodność bakterii zasiedlających ryzosferę na terenach Południowej Afryki 
 

33 

 

Literatura  

1. Gans J., Wolinsky M., Dunbar J., Computational improvements reveal great bacterial 

diversity and high metal toxicity in soil, Science, 309, 2005, s. 1387-1390. 

2. Igiehon N., Babalola O., Below-ground-above-ground Plant-microbial Interactions: 

Focusing on Soybean, Rhizobacteria and Mycorrhizal Fungi, Open Microbiology Journal, 

12, 2018, s. 261-279.  

3. Rodrigo M., Paolina G., Jos R., The rhizosphere microbiome: significance of plant 

beneficial, plant pathogenic, and human pathogenic microorganisms, Microbiology 

Reviews, 37, 2013, s. 634-663. 

4. Dakora F., Phillips D., Root exudates as mediators of mineral acquisition in low nutrient 

environments, Plant Soil, 245, 2002, s. 35-47. 

5. Yee M., Kim P., Li Y., Singh A., Northen T., Chakraborty R., Specialized Plant Growth 

Chamber Designs to Study Complex Rhizosphere Interactions, Frontiers in Microbiology, 

12, 2021, s. 625752. 

6. Hardoim P.R., van Overbeek L.S., Berg G., Pirttilä A.M., Compant S., Campisano A., 

Döring M., Sessitsch A., The hidden world within plants: Ecological and evolutionary 

considerations for defining functioning of microbial endophytes, Microbiology and 

Molecular Biology Reviews, 79, 2015, s. 293-320.  

7. Bulgarelli D., Schlaeppi K., Spaepen S., Ver Loren van Themaat E., Schulze-Lefert P., 

Structure and Functions of the Bacterial Microbiota of Plants, Annual Review of Plant 

Biology 64, 2013, s. 807-838. 

8. Kundan R., Pant G., Jadon N., Agrawal P., Plant growth promoting rhizobacteria: 

mechanism and current prospective, Journal of Fertilizers & Pesticides, 6, 2015, 9. 

9. Vurukonda S.S.K.P., Vardharajula S., Shrivastava M., SkZ A., Enhancement of drought 

stress tolerance in crops by plant growth promoting rhizobacteria, Microbiological 

Research, 184, 2016, s. 13-24.  

10. Kasim W.A., Osman M.E., Omar M.N., El-Daim I.A.A., Bejai S., Meijer J., Control of 

drought stress in wheat using plant-growth-promoting bacteria, Journal of Plant Growth 

Regulation, 32, 2013, s. 122-130.  

11. Babalola O.O., Osir E.O., Sanni A.I., Odhiambo G.D., Bulimo W.D., Amplification of  

1-amino-cyclopropane-1-carboxylic (ACC) deaminase from plant growth promoting 

rhizobacteria in Striga-infested soil, African Journal of Biotechnology, 2, 2003, s. 157-160. 

12. Cook R.J., Thomashow L.S., Weller D.M., Fujimoto D., Mazzola M., Bangera G., Kim D.S., 

Molecular mechanisms of defense by rhizobacteria against root disease, Proceedings of 

the National Academy of Sciences of the United States of America, 92, 1995, s. 4197.  

13. Mendes L.W., Kuramae E.E., Navarrete A.A., van Veen J.A., Tsai S.M., Taxonomical and 

functional microbial community selection in soybean rhizosphere, ISME Journal, 8, 2014, 

s. 1577-1587.  

14. Kobayashi K., Plant methyl salicylate induces defense responses in the rhizobacterium 

Bacillus subtilis, Environmental Microbiology, 17, 2015, s. 1365-1376.  

15. Ling N., Wang T., Kuzyakov Y., Rhizosphere bacteriome structure and functions, Nature 

Communications, 13, 2022, s. 836.  

16. Xu J., Zhang Y., Zhang P., Trivedi P., Riera N., Wang Y., Liu X., Fan G., Tang T., 

Coletta-Filho H., Cubero J., Deng X., Ancona V., Lu Z., Zhong B., Roper C., Capote N., 

Catara V., Pietersen G., Vernière C., Al-Sadi A., Li L., Yang F., Xu X., Wang J., Yang H., 

Jin T., Wang N., The structure and function of the global citrus rhizosphere microbiome, 

Nature Communications, 9, 2018, s. 4894.  



 

Aleksandra Wichrowska, Joanna Banasiewicz 
 

34 

 

17. Trivedi P., Leach J.E., Tringe S.G., Sa T., Singh B.K., Plant-microbiome interactions: from 

community assembly to plant health, Nature Reviews Microbiology, 18, 2020, s. 607-621.  

18. Igiehon N.O., Babalola O.O., Rhizosphere Microbiome Modulators: Contributions of 

Nitrogen Fixing Bacteria towards Sustainable Agriculture, International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 15, 2018, s. 574.  

19. Lundberg D.S., Lebeis S.L., Paredes S.H., Yourstone S., Gehring J., Malfatti S., Tremblay J., 

Engelbrektson A., Kunin V., Del Rio T.G., Edgar C.R., Eickhorst T., Ley E.R., 

Hugenholtz P., Tringe S.G., Jeffery L. Dangl L.J., Defining the core Arabidopsis thaliana 

root microbiome, Nature, 488, 2012, s. 86-90.  

20. Bulgarelli D., Rott M., Schlaeppi K., van Themaat E.V.L., Ahmadinejad N., Assenza F., 

Rauf P., Huettel B., Reinhardt R., Schmelzer E., Revealing structure and assembly cues 

for Arabidopsis root inhabiting bacterial microbiota, Nature, 488, 2012, s. 91-95.  

21. Daims H., Lücker S., Wagner M., Daime, a novel image analysis program for microbial 

ecology and biofilm research, Environmental Microbiology, 8, 2006, s. 200-213.  

22. Dawson W., Hor J., Egert M., van Kleunen M., Pester M., A small number of low-

abundance bacteria dominate plant species-specific responses during rhizosphere 

colonization, Frontiers in Microbiology, 8, 2017, s. 975.  

23. Beukes C.W., Venter S.N., Law I.J., Phalane L.F., Steenkamp T.E., South african 

papilionoid legumes are nodulated by diverse burkholderia with unique nodulation and 

nitrogen-fixation Loci, PloS one, 8, 2013, s. 68406.  

24. Raklami A., Bechtaoui N., Tahiri A., Anli M., Meddich A., Oufdou K., Use of 

rhizobacteria and mycorrhizae consortium in the open field as a strategy for improving 

crop nutrition, productivity and soil fertility, Frontiers in Microbiology, 10, 2019, s. 1106.  

25. Yadav R.S., Singh V., Pal S., Meena S.K., Meena V.S., Sarma B.K., Singh H.B., Rakshit A., 

Seed bio-priming of baby corn emerged as a viable strategy for reducing mineral fertilizer 

use and increasing productivity, Scientia Horticulturae, 241, 2018, s. 93-99.  

26. Chauhan A.K., Maheshwari D.K., Kim K., Bajpai V.K., Termitarium-inhabiting Bacillus 

endophyticus TSH42 and Bacillus cereus TSH77 colonizing Curcuma longa L.: isolation, 

characterization, and evaluation of their biocontrol and plant-growth-promoting 

activities, Canadian Journal of Microbiology, 62, 2016, s. 880-892.  

27. Fasusi O.A., Amoo A.E., Babalola O.O., Characterization of plant growth-promoting 

rhizobacterial isolates associated with food plants in South Africa, Antonie Van 

Leeuwenhoek, 114, 2021, s. 1683-1708.  

28. Beukes C.W., Boshoff F.S., Phalane F.L., Hassen A.I., le Roux M.M., Stȩpkowski T., 

Venter S.N., Steenkamp E.T., Both Alpha- and Beta-Rhizobia Occupy the Root Nodules of 

Vachellia karroo in South Africa, Frontiers in Microbiology, 10, 2019, s. 1195. 

29. Babalola O.O., Molefe R.R., Amoo A.E., Revealing the active microbiome connected with 

the rhizosphere soil of maize plants in Ventersdorp, South Africa, Biodiversity Data 

Journal, 25, 2021, s. 60245. 

30. Babalola O.O., Alawiye T.T., Lopez C.R., Ayangbenro A.S., Shotgun metagenomic 

sequencing data of sunflower rhizosphere microbial community in South Africa, Data in 

Brief, 31, 2020, s. 105831.  

31. Hassen A.I., Lamprecht S.C., Bopape F.L., Emergence of β-rhizobia as new root 

nodulating bacteria in legumes and current status of the legume–rhizobium host specificity 

dogma, World Journal of Microbiology and Biotechnology, 36, 2020, s. 40. 

  



 

Bioróżnorodność bakterii zasiedlających ryzosferę na terenach Południowej Afryki 
 

35 

 

Bioróżnorodność bakterii zasiedlających ryzosferę na terenach Południowej 

Afryki  

Streszczenie 

Ryzosfera jest to część gleby wokół korzenia rośliny. Obszar ten charakteryzuje duża różnorodność mikro-

biologiczna, a występujące tam bakterie mogą znacząco wspierać wzrost roślin. Te symbiotyczne bakterie 

mogą między innymi dostarczać roślinie niezbędnych jej związków odżywczych, takich jak azot, czy 

fosfor lub podnosić jej odporność na fitopatogeny. Na skład mikroorganizmów zasiedlających ryzosferę 

może mieć wpływ wiele czynników, takich jak rodzaj roślin porastających daną glebę, jej właściwości, czy 

położenie geograficzne. Pod względem różnorodności bakterii bytujących w ryzosferze obszary Południowej 

Afryki różnią się od innych z uwagi na przynależność taksonomiczną tych symbiontów. W ryzosferze 

porastających te tereny roślin izolowano np. Betaryzobia należące do rodzaju Paraburkholderia. W celu 

dalszej analizy bioróżnorodności tego środowiska zostaną przeprowadzone badania na DNA glebowym 

pobranym z tych terenów, mające na celu określenie składu populacji mikroorganizmów kolonizujących 

ryzosferę wybranych gatunków roślin bobowatych oraz posiadanych przez nie genów symbiotycznych. 

Słowa kluczowe: ryzosfera, bakterie promujące wzrost roślin 

Biodiversity of bacteria inhabiting the rhizosphere in South Africa 

Abstract 

The rhizosphere is the part of the soil around the plant's root. This area is characterized by a large micro-

biological diversity, and the bacteria present in this area can significantly support plant growth. These sym-

biotic bacteria can provide the plant with essential nutrients, such as nitrogen or phosphorus, or increase its 

resistance to phytopathogens. The composition of microorganisms inhabiting the rhizosphere may be 

influenced by many factors, such as the type of plants growing on this soil, soil properties, or geographic 

location. Regarding the diversity of bacteria inhabiting the rhizosphere, areas of South Africa differ from 

others due to the taxonomic affiliation of these symbiotes. In the rhizosphere of plants growing in these 

areas, for example, Betarizobia belonging to the genus Paraburkholderia were isolated. In order to further 

analyze the biodiversity of this environment, the studies will be carried out on soil DNA collected from 

these areas, aimed at determining the composition of the population of microorganisms colonizing the 

rhizosphere of selected species of legumes and their symbiotic genes. 

Keywords: rhizosphere, plant growth promoting bacteria 
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Zanieczyszczenie grzybami dokumentów papierowych 

w archiwach w Polsce 

1. Wprowadzenie 

Archiwa to instytucje zajmujące się gromadzeniem, przechowywaniem i udostęp-
nianiem zbiorów archiwalnych (w tym m.in. dokumentów urzędowych, akt sądowych, 
akt pracowniczych itp.). Zdeponowane zbiory to najczęściej dokumenty w formie pa-
pierowej, chociaż w ostatnich latach prowadzone są działania mające na celu ich 
digitalizację, czyli ich przetwarzanie (kopiowanie) na format cyfrowy [1].  

Zgromadzenie archiwaliów papierowych w zamkniętych pomieszczeniach może 
wiązać się z ich stopniowym skażeniem mikrobiologicznym, które zwykle przybiera na 
sile, gdy warunki ich przetrzymywania stają się niekorzystne. Wszelkie wady kon-
strukcyjne budynków oraz mało wydajna instalacja wentylacyjna mogą przyczyniać się 
do zawilgocenia pomieszczeń archiwów. W takich warunkach biodeterioracja materiałów 
papierowych w archiwach staje się częstym zjawiskiem, a główną grupą drobnoustro-
jów posiadających zdolność do zasiedlenia tego typu materiałów są grzyby pleśniowe [2].  

Szacuje się, że w środowisku archiwów można wyizolować nawet kilkaset gatunków 
grzybów, jednak wśród najczęściej spotykanych i kojarzonych z niszczeniem zdepono-
wanych zbiorów wymienia się pleśnie z rodzajów Penicillium, Aspergillus i Alternaria 
[3]. Bezpośrednim czynnikiem skażenia mykologicznego powierzchni dokumentów jest 
przede wszystkim aktywność enzymatyczna grzybów, dzięki której mogą one doskonale 
rozwijać się na materiałach bogatych w celulozę [4]. Ich obecność może stanowić zagro-
żenie dla zdrowia pracowników archiwów, gdyż wiele gatunków pleśni wykazuje właści-
wości chorobotwórcze, które najczęściej przejawiają się działaniem alergicznym, tok-
sycznym lub zakaźnym [5]. 

Dostępne w piśmiennictwie przedmiotu dane na temat zasiedlenia powierzchni doku-
mentów papierowych oparte są zwykle na analizie jakościowej i ilościowej grzybów 
w próbkach pobranych w niewielkiej liczbie instytucji [6-8], co utrudnia szacowanie 
skali problemu biodeterioracji w polskich archiwach.  

Celem pracy było zbadanie skali skażenia mykologicznego materiałów papierowych 
przechowywanych w 10 archiwach zlokalizowanych w różnych miastach w Polsce 
oraz ocena potencjalnego wpływu zidentyfikowanych drobnoustrojów na zdrowie pra-
cowników tych instytucji.  
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2. Metodyka badań 

Badanie przeprowadzono w 10 archiwach z terenów Warszawy, Gdańska i Katowic. 

Wszystkie magazyny archiwalne zlokalizowane były w klimatyzowanych budynkach 

wybudowanych w drugiej połowie XX wieku. Wyjątek stanowiły archiwum nr 8, które 

zlokalizowane było w metalowym kontenerze bez klimatyzacji oraz archiwum nr 2, 

w którym instalacja klimatyzacyjna nie była obecna. Archiwalia umieszczone były 

najczęściej na metalowych regałach, w kartonowych pudełkach lub zawiązywanych 

papierowych teczkach. Spośród nich wybrano losowo 78 dokumentów papierowych, 

które poddano badaniu mykologicznemu.  

Z powierzchni okładek każdego z papierowych dokumentów pobrano próbki metodą 

wymazu powierzchniowego. Pył osiadły wraz z koloniami drobnoustrojów bytujących 

na badanych fragmentach powierzchni dokumentów pobierano sterylnymi wymazów-

kami eSwab ™ (Copan Diagnostics Inc., USA), przy wykorzystaniu sterylnego, jedno-

razowego szablonu o powierzchni 100 cm2 (MEUS S.R.L., Włochy). Następnie wyma-

zówki umieszczano w probówce z podłożem transportowym Amies, utrzymującym 

pobrane drobnoustroje przy życiu do czasu ich przywiezienia do laboratorium. Tam 

wymazówki wytrząsano przez 15 minut, a następnie wykonano 3 kolejne 10-krotne 

rozcieńczenia, które wysiewano w objętości 1 ml na wcześniej przygotowane podłoże 

mikrobiologiczne MEA (Malt Extract Agar, Merck KGaA, Niemcy). Próbki inkubo-

wano następnie przez 4 dni w temperaturze 30°C oraz kolejne 4 dni w temperaturze 

22°C. Uzyskane wyniki podawano w jtk/cm2. 

Identyfikację grzybów pleśniowych do rodzaju lub gatunku dokonywano w oparciu 

o specjalistyczne klucze [9-12]. W jakościowej identyfikacji grzybów drożdżoidalnych 

zastosowano szereg biochemiczny API C AUX (bioMérieux, Marcy l’Etoile, Francja) 

oceniający ich zdolność do enzymatycznego rozkładu organicznych substratów. 

Otrzymane wyniki przedstawiono jako średnie arytmetyczne wraz z odchyleniem 

standardowym (SD), a także mediany z zakresami stężeń. Ponieważ uzyskane dane (na 

podstawie testu Shapiro-Wilka) nie miały rozkładu normalnego, do potwierdzenia 

statystycznej istotności obserwowanych zależności wykorzystano nieparametryczne 

testy Kruskala-Wallisa (K-W) oraz współczynnik korelacji rang Spearmana. Wszystkie 

obliczenia wykonano przy użyciu oprogramowania do analizy danych Statistica, 

wersja 10 (StatSoft, Inc., USA), przyjmując wartość p < 0,05 jako istotną statystycznie. 

3. Wyniki badań 

Badanie wybranych losowo 78 dokumentów papierowych pokazało, że aż 48 z nich 

(62%) było wolnych od zanieczyszczeń grzybowych. Na pozostałych 30 archiwaliach 

wzrost mykobioty był bardzo nierównomierny, a średnie stężenie wyniosło 2,12 jtk/cm2 

(SD = 3,98). Poziom zanieczyszczeń wahał się jednak od 0,03 jtk/cm2 do 19,8 jtk/cm2, 

a w przeważającej części próbek (68%) nie przekraczał on wartości 1 jtk/cm2, stąd me-

diana stężeń grzybów z tych materiałów wyniosła 0,2 jtk/cm2. Przeprowadzona analiza 

porównawcza wykazała, że skażenie grzybami dokumentów papierowych różniło się 

istotnie pomiędzy badanymi archiwami, a różnica ta była istotna statystycznie (wykres 1). 

Spośród badanych obiektów, szczególnie wysokie poziomy zanieczyszczeń stwierdzono 

na powierzchniach dokumentów z archiwum nr 8 (4,50 jtk/cm2, SD = 4,14) oraz nr 2 

(3,51 jtk/cm2, SD = 5,26). 
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Wykres 1. Poziomy skażenia mykologicznego powierzchni dokumentów papierowych (n = 30) 

przechowywanych w archiwach objętych badaniem [opracowanie własne] 

W magazynach archiwalnych, w których przechowywano zbiory, dokonywano rów-

nież kontroli parametrów mikroklimatu. Pomieszczenia charakteryzowały się średnią 

temperaturą powietrza na poziomie 20,5°C (SD = 1,61), w zakresie 18-23,5°C. Z kolei, 

średnia wartość wilgotności względnej wyniosła 38,6% (SD = 7,78), w zakresie  

28,4-54,7%. Przeprowadzona analiza korelacji nie wykazała jednak, aby pomiędzy nimi 

a stężeniami mykobioty na skażonych materiałach występowała zależność istotna 

statystycznie.  

Analiza jakościowa mykobioty zasiedlającej powierzchnie dokumentów papierowych 

potwierdziła obecność łącznie 68 szczepów grzybów. Wśród nich zidentyfikowano 37 

gatunków należących do 17 rodzajów, z czego 95% wszystkich oznaczonych grzybów 

stanowiły pleśnie (tab. 1). Największy udział w całej wyizolowanej mykobiocie (51,2%) 

miały grzyby z rodzaju Penicillium, reprezentowane przez 7 gatunków. Ważnym czyn-

nikiem zanieczyszczającym materiały papierowe było również 5 gatunków pleśni 

z rodzaju Aspergillus, w tym wykazujących właściwości chorobotwórcze A. fumigatus 

i A. niger. Należy zauważyć, że pomimo niższych stężeń niż w przypadku rodzaju Peni-

cillium, szczepy z rodzaju Aspergillus należały do najczęściej izolowanych grzybów, 

gdyż były obecne w 40% próbek pozytywnych (wykres 2). Ponadto znaczny udział 

w skażeniu zbiorów miały pleśnie z rodzajów Cladosporium, Acremonium oraz Fusarium. 
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Wykres 2. Częstość występowania rodzajów grzybów w próbkach wymazów powierzchniowych (n = 30) 

[opracowanie własne]  

Na powierzchniach badanych dokumentów stwierdzono również obecność grzybów 

drożdżoidalnych. Ich udział w całości wyizolowanej mykobioty nie przekroczył 5%, 

a wśród wyizolowanych szczepów obecne były jedynie grzyby z rodzajów Cryptococcus 

i Candida.  

Tabela 1. Charakterystyka mykobioty wyizolowanej na powierzchniach dokumentów papierowych 

Gatunek/rodzaj grzyba Udział 

procentowy (%) 

Grzyby pleśniowe 

(p)/drożdżoidalne (d) 

Grupa zagrożenia* 

Acremonium spp. 2,45 p 1 

Acremonium strictum 0,31 p 1 

Alternaria alternata 0,08 p 1 

Alternaria spp. 0,79 p 1 

Aspergillus carbonarius 0,16 p 1 

Aspergillus fumigatus 9,90 p 2 

Aspergillus niger 0,79 p 2 

Aspergillus spp. 11,63 p 2 

Aspergillus versicolor 0,05 p 1 

Botrytis spp. 0,08 p 1 

Candida ciferrii 0,08 d 1 

Candida spp. 0,08 d 1 

Chaetomium spp. 0,97 p 1 

Chrysonilia sitophila 0,16 p 1 

Chrysonilia spp. 2,50 p 1 

Cladosporium cladosporioides 1,10 p 1 

Cladosporium herbarum 0,31 p 1 
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Cladosporium macrocarpum 0,47 p 1 

Cladosporium spp. 4,23 p 1 

Cryptococcus albidus 0,79 d 1 

Cryptococcus spp. 0,08 d 1 

Fusarium avenaceum 0,31 p 1 

Fusarium spp. 6,05 p 1 

Mucor spp. 0,77 p 1 

Mucor plumbeus 0,74 p 1 

Oidiodendron griseum 0,05 p 1 

Paecilomyces spp. 0,08 p 1 

Penicillium chrysogenum 11,78 p 1 

Penicillium citronigrum 2,04 p 1 

Penicillium commune 2,36 p 1 

Penicillium crustosum 16,97 p 1 

Penicillium funiculosum 2,36 p 1 

Penicillium solitum 0,79 p 1 

Penicillium spp. 14,94 p 1 

Rhizomucor spp. 0,05 p 1 

Scopulariopsis spp. 0,52 p 1 

Sporotrichum spp. 3,22 p 1 

Źródło: opracowanie własne, * – klasyfikacja wg [13]. 

4. Dyskusja 

Przeprowadzone badanie skażenia mykologicznego 78 dokumentów papierowych 

składowanych w 10 magazynach archiwalnych w Polsce pokazało, że problem bio-

deterioracji tego typu materiałów jest dostrzegalny, lecz jego skala wydaje się mniejsza 

niż wstępnie przypuszczano. Na powierzchniach 38% archiwaliów stwierdzono obecność 

grzybów, jednak tak naprawdę tylko w około 12% zbadanych dokumentów zaobser-

wowano wzrost, który miał cechy istotnego skażenia mykologicznego.  

Interpretacja wyników stężeń drobnoustrojów uzyskanych metodą wymazu powierzch-

niowego w próbkach z dokumentów jest utrudniona z uwagi na brak powszechnie uzna-

nych wartości normatywnych lub referencyjnych dla tego typu metod i materiałów. 

Jednakże na tle dostępnego piśmiennictwa przedmiotu można uznać, iż wykazane stę-

żenia były niższe od stwierdzonych np. na materiałach papierowych przechowywanych 

w muzeach w La Placie czy w Hawanie [14]. Skażenie tamtych dokumentów grzybami 

było na poziomie od 100 jtk/cm2 do 28000 jtk/cm2, jednakże wykonane badanie dotyczyło 

wnętrz zlokalizowanych w innej strefie klimatycznej. Uwzględniając nieliczne prace 

pochodzące z polskich archiwów, można stwierdzić, że uzyskane w obecnym badaniu 

średnie stężenia grzybów z wymazów powierzchniowych były porównywalne do tych 

wykazanych w badaniach Zielińskiej-Jankiewicz i in. [8], Harkawego i in. [15], czy 

Skóry i in. [16]. Jednakże, w kolejnym badaniu Skóry i in. [17] na materiałach papiero-

wych odnotowano skażenie na poziomie około 50 jtk/cm2, co było kilkukrotnie większe 

niż na najbardziej zanieczyszczonym dokumencie analizowanym w obecnym badaniu.  

W zrelatywizowaniu wykazanych stężeń grzybów z powierzchni badanych archi-

waliów pomocne mogą być propozycje normatywów określających stan higieniczny po-

wierzchni w pomieszczeniach zanieczyszczonych konidiami grzybów (tab. 2) [18].  
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Tabela 2. Stopnie czystości mykologicznej powierzchni 

Stężenie konidiów grzybów na powierzchni [jtk/cm2] Ocena higieniczna  

<0,5 Niskie zanieczyszczenie 

0,5-1 Normalne zanieczyszczenie 

>1-2,5 Podwyższone zanieczyszczenie 

>2,5-12,5 Powierzchnia zanieczyszczona 

>12,5 Skrajne zanieczyszczenie 

Źródło: opracowanie wg [18] 

Uwzględniając przywołane tu stopnie czystości mykologicznej powierzchni, można 

stwierdzić, że: dla 68% badanych powierzchni dokumentów zanieczyszczenie konidiami 

grzybowymi należy uznać za niskie; w 8 przypadkach poziomy zanieczyszczeń były 

podwyższone lub wysokie; za skrajnie zanieczyszczoną należy uznać powierzchnię 

jednego dokumentu.  

W przeprowadzonym badaniu nie wykazano, aby na skażenie dokumentów papie-

rowych grzybami miały bezpośredni wpływ parametry mikroklimatu w pomieszczeniach 

magazynowych. Jednakże, biorąc pod uwagę wytyczne zawarte w normie ISO 11799: 

2003 [19], optymalne wskazania temperatury i wilgotności powinny mieścić się w okre-

ślonym zakresie, tak by móc bezpiecznie przechowywać tego typu materiały. I tak: 

temperatura powietrza powinna wynosić 20°C ±2°C, a wilgotność względna powietrza 

50% ±3%. Na tej podstawie można stwierdzić, że o ile dopuszczalna temperatura 

została nieznacznie przekroczona w trzech archiwach, tak 90% pomieszczeń archiwów 

charakteryzowało się wilgotnością niższą od wymaganej. Taki stan rzeczy może mieć 

istotny wpływ na właściwości wytrzymałościowe papieru, w tym jego kurczenie się 

i usztywnienie, a także kruszenie klejów, co może powodować dodatkowe generowanie 

pyłu z powierzchni takich dokumentów [20]. Drobne cząstki pyłu wraz z pochodzą-

cymi ze środowiska zewnętrznego zanieczyszczeniami pyłowymi mogą wpływać na 

rozwój drobnoustrojów grzybowych w archiwach, o ile wilgotność względna będzie 

odpowiednio wysoka [21]. W badanych przez nas pomieszczeniach, niska wilgotność 

względna powietrza działała raczej hamująco na rozwój mykobioty, co wpłynęło na 

dużą liczbę badanych dokumentów wolnych od zanieczyszczeń grzybowych. Opisane 

jednak zjawisko sugeruje, że warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach archiwum 

powinny być stale kontrolowane i optymalizowane, gdyż dynamiczne zmiany wilgot-

ności powietrza mogą negatywnie oddziaływać na stan przechowywanych zbiorów. 

Niestety, dwa z badanych pomieszczeń (nr 2 i 8) nie były wyposażone w instalację 

klimatyzacyjną, co przy braku odpowiednich filtrów sprawiało, że drobnoustroje grzy-

bowe obecne w środowisku zewnętrznym bez problemów penetrowały magazyny 

archiwalne. Także wilgotność powietrza tych wnętrz uzależniona była od warunków 

panujących na zewnątrz, a więc jej wskazania ulegały częstym wahaniom, co mogło 

wpłynąć na właściwości wytrzymałościowe papieru, co w konsekwencji sprzyjało 

rozwojowi grzybów. Potwierdziły to wyniki obecnych badań.  

Czynnikiem ograniczającym osadzanie się pyłu na powierzchniach dokumentów, 

a tym samym rozwój grzybów mógł być również fakt składowania zbiorów w pudełkach 

kartonowych lub zawiązywanych teczkach. Ważne także było zachowanie porządku 

w pomieszczeniach, w szczególności regularne czyszczenie z pyłu powierzchni podłóg, 

regałów i pudełek, co w większości wytypowanych archiwów było praktykowane.  
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Badane materiały archiwalne charakteryzowały się dosyć bogatą i zróżnicowaną 

mykobiotą. Obecność grzybów na powierzchniach papieru jest związana najczęściej 

z możliwością produkowania przez nie enzymów ułatwiających rozkład celulozy, takich 

jak: celulazy, hemicelulazy, amylazy, proteazy i lipazy [21]. Jak podaje Zyska [22], 

w szczególny sposób predystynowane są do tego pleśnie z rodzaju Penicillium, które 

w badanych przez nas dokumentach były grupą dominującą. Licznie występujące pleśnie 

z rodzajów Aspergillus, Fusarium i Cladosporium wykazują również właściowości 

celulolityczne. Łatwość w wykorzystaniu przez te grzyby papieru jako miejsca wzrostu 

sprawia, że były one także często izolowane przez innych badaczy [6-8, 15-17]. Ozna-

czone szczepy występują powszechnie w środowisku zewnętrznym, gdzie w sposób 

naturalny zasiedlają glebę, rośliny i zanieczyszczoną wodę. Prawdopodobnie do bada-

nych wnętrz konidia grzybowe przedostały się wraz z powietrzem atmosferycznym lub 

na powierzchniach ubrań pracowników i osadziły się na papierze podczas pracy z tymi 

dokumentami, rozpoczynając w ten sposób powolny proces ich biodeterioracji. 

W próbkach wymazów obecne były również nieliczne grzyby drożdżoidalne z ro-

dzajów Cryptococcus i Candida. Drożdżaki są drobnoustrojami powszechnie występu-

jącymi w środowisku, mogą także zasiedlać skórę człowieka, która najprawdopodobniej 

była źródłem kontaminacji badanych materiałów. Może to sugerować, że pracownicy 

w kontakcie z archiwaliami nie byli wyposażeni w rękawice zabezpieczające ich ręce. 

Jednakże, jak pokazują inne badania grzyby drożdżoidalne mogą się także dobrze roz-

wijać w pyle pochodzącym z dokumentów papierowych przechowywanych w bibliote-

kach [23]. 

Zidentyfikowane grzyby, poza negatywnym oddziaływaniem na przechowywane 

zbiory mogą wykazywać również szkodliwy wpływ na zdrowie pracowników. Przejawiać 

się to może w formie różnych infekcji układowych, w szczególności dróg oddecho-

wych wywoływanych przez szczepy z rodzaju Aspergillus, w tym najczęściej 

A. fumigatus i A. niger [24]. Takie właściwości sprawiły, że gatunki te zostały umieszczone 

na liście szkodliwych czynników biologicznych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z 2020 roku [13] w grupie 2. zagrożenia. Obecność grzybów w pomieszczeniach archi-

walnych jest także niekorzystna dla pracowników z powodu ich właściwości alergi-

zujących. Grzyby pleśniowe z takich rodzajów, jak Aspergillus, Penicillium, Cladosporium 

czy Alternaria produkują liczne białka alergenów, które wykazują silne działanie 

uczulające i mogą wywoływać ostry nieżyt nosa, zmiany skórne, podrażnienia oczu, 

a w skrajnych przypadkach także ataki astmy [25]. Z kolei szczepy z rodzajów Asper-

gillus, Penicillium i Fusarium, w sprzyjających dla siebie warunkach mikroklimatycz-

nych, a także specyficznych mikrobiocenoz (współwystępowanie różnych gatunków 

grzybów i bakterii) mogą produkować lotne związki organiczne i/lub mykotoksyny 

[26]. Wśród szczepów wyizolowanych obecnie z dokumentów papierowych należy 

wymienić przede wszystkim gatunki A. niger, P. chrysogenum oraz P. solitum, które 

mają zdolność do produkcji ochratoksyny A wykazującej działanie nefrotoksyczne 

i teratogenne. Wspomniany gatunek P. chrysogenum i A. versicilor mogą także produ-

kować kancerogenną sterigmatocystynę, a szczepy z rodzaju Fusarium, m.in. zeara-

lenon i fumonizyny, które zaburzają gospodarkę hormonalną i wykazują działanie 

kancerogenne [27]. 

W stosunku do części dokumentów, w których wykryto znaczny wzrost mykobioty 

powinny zostać zastosowane zabiegi mające na celu zatrzymanie procesu biodeterioracji, 
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a tym samym uniemożliwienie zakażenia innych archiwaliów. Wśród dostępnych 

sposobów dezynfekcji należy wymienić fumigację tlenkiem etylenu, który skutecznie 

usuwa tego typu zanieczyszczenia, jednak ze względu na jego rakotwórcze, toksyczne 

i drażniące właściwości jest sukcesywnie zastępowany innymi metodami, jak na przy-

kład jonizacją fotokatalityczną. Skóra i in. [28] wykazali, że jej skuteczność w stosunku 

do materiałów z papieru wahała się od 61% do 76%, jednak niektóre pleśnie z rodzajów 

Penicillium i Cladosporium wykazywały znaczną oporność w stosunku do tej metody 

dezynfekcji. Oznacza to, że osoby zarządzające magazynami archiwalnymi powinny 

w pierwszej kolejności skupić się na zapewnieniu optymalnych warunków przechowy-

wania zbiorów, by w ten sposób zminimalizować możliwość ich mikrobiologicznej 

kontaminacji.  

5. Wnioski  

Przeprowadzone badanie wykazało, że problem biodeterioracji grzybami doku-

mentów papierowych przechowywanych w archiwach jest niewielki. Pomieszczenia 

magazynowe charakteryzowały się mikroklimatem, który przyczyniał się do ogranicze-

nia rozwoju mykobioty na badanych materiałach. Jednakże, dwa magazyny archiwalne 

nie były wyposażone w instalację klimatyzacyjną, co sprzyjało wahaniom wilgotności 

względnej powietrza w tych wnętrzach i przenikaniu konidiów grzybowych z powietrza 

atmosferycznego, co mogło przyczynić się do osłabienia struktury papieru i skażenia 

pojedynczych materiałów archiwalnych. Wśród oznaczonej mykobioty obecne były 3 

gatunki potencjalnie szkodliwe dla człowieka oraz liczne szczepy wykazujące właści-

wości celulolityczne, stwarzając zagrożenie dla przechowywanych dokumentów. W celu 

ich ochrony wskazane jest przeprowadzenie procesu fumigacji przynajmniej części 

zbiorów oraz stałe monitorowanie warunków mikroklimatycznych i stanu higienicz-

nego tych pomieszczeń.  

Informacja o finansowaniu 

Publikacja opracowana na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego 
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łecznej (zadanie nr 2.SP.18, pt. „Ocena właściwości toksycznych i alergizujących 
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Zanieczyszczenie grzybami dokumentów papierowych w archiwach w Polsce 

Streszczenie 

Celem pracy była ocena skażenia mykologicznego materiałów papierowych przechowywanych w 10 archi-

wach zlokalizowanych w trzech polskich miastach oraz potencjalnego wpływu zidentyfikowanych drobno-

ustrojów na zdrowie pracowników tych instytucji. W badanych archiwach wybrano losowo 78 dokumentów 

papierowych, które poddano ocenie mykologicznego zanieczyszczenia, pobierając wymazy z ich po-

wierzchni i wykonując analizy ilościową i jakościową mykobioty. Badanie wykazało, że 62% dokumentów 

było wolnych od zanieczyszczeń grzybowych. W skażonych materiałach papierowych średnie stężenie 

grzybów wyniosło 2,12 jtk/cm2 (SD = 3,98), jednak w przeważającej części próbek (68%) nie przekraczało 

ono wartości 1 jtk/cm2. W 12% próbek skażenie powierzchni było znaczące. Łącznie zidentyfikowano 37 

gatunków grzybów należących do 17 rodzajów, z czego 95% wszystkich oznaczonych grzybów stanowiły 

pleśnie. Największy udział w całej wyizolowanej mykobiocie miały grzyby z rodzajów Penicillium oraz 

Aspergillus. Stwierdzono obecność dwóch gatunków potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka. W celu 

ochrony przechowywanych zbiorów wskazane jest przeprowadzenie procesu fumigacji przynajmniej części 

z nich oraz stałe monitorowanie warunków mikroklimatycznych i stanu higienicznego pomieszczeń archiwów. 

Słowa kluczowe: archiwa, grzyby, biodeterioracja papieru, skutki zdrowotne 

Fungal contamination of paper documents in archives in Poland 

Abstract  

The aim of the study was to determine the mycological contamination of paper materials stored in 10 

archives located in three Polish cities and to assess the potential impact of identified microorganisms on the 

archive workers’ health. In the studied archives, randomly selected 78 paper documents were subjected to 

the evaluation of mycological contamination by taking swab samples from their surfaces and subsequent 

performing of quantitative and qualitative analyses of mycobiota. The study found that 62% of the 

documents were free from fungal contamination. In contaminated paper materials, the average fungal 

concentration was 2.12 cfu/cm2 (SD = 3.98), but in the majority of samples (68%) it did not exceed the 

value of 1 cfu/cm2. The significant contamination was revealed in 12% of samples. A total of 37 fungal 

species belonging to 17 genera were identified, of which 95% were moulds. Fungi from Penicillium and 

Aspergillus genera were predominated in the entire isolated mycobiota. The presence of two species that 

are potentially pathogenic for humans was confirmed. In order to protect the stored collections, it is 

advisable to carry out the fumigation process to the most contaminated archival materials and to monitor 

both the microclimatic conditions and hygienic status of archive rooms. 

Keywords: archives, fungi, paper biodeterioration, health effects 
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Katarzyna Michalik1, Justyna Małecka2, Katarzyna Guz-Regner3  

Ocena czystości mikrobiologicznej 

wód powierzchniowych we Wrocławiu 

1. Wprowadzenie 

W środowisku wodnym powszechnie występują różnorodne mikroorganizmy, obok 

wirusów również bakterie, Archaea, protisty i grzyby. Część z nich zaliczana jest do 

mikroflory autochtonicznej, dla której woda to naturalne miejsce występowania, nato-

miast pozostała reszta pochodząca na ogół z zanieczyszczeń do mikroflory allochto-

nicznej, przejściowej. Generalnie te pierwsze nie stanowią poważnego zagrożenia zdro-

wotnego dla ludzi i zwierząt, a ich wysoka liczebność w wodach powierzchniowych 

świadczy jedynie o dużym obciążeniu nośnikiem organicznym. Odmiennie przedstawia 

się w przypadku napływowej grupy drobnoustrojów, która trafia do wód powierzch-

niowych z różnych źródeł (m.in. jako spływy powierzchniowe z terenów rolniczych, 

wraz z opadami atmosferycznymi czy ściekami bytowo-gospodarczych i komunalnych) 

i może stanowić poważne zagrożenia ekologiczne i epidemiczne. Grupa ta obejmuje 

przede wszystkim mezofilne drobnoustroje potencjalnie chorobotwórcze dla ludzi i zwie-

rząt stałocieplnych (bakterie jelitowe i pasożyty, wirusy) [1, 2]. Mikroflora allochto-

niczna istotnie wpływa na stan sanitarny wód powierzchniowych. Dlatego też ozna-

czenie ogólnej liczby bakterii (w tym mezofilnych i psychrofilnych) w wodzie jest 

jednym z proponowanych parametrów mikrobiologicznych, który dostarcza niezbęd-

nych informacji o stanie jakości mikrobiologicznej wody. Z dostępnych w bazie 

danych rejestrów dla frazy water microbal quality aż 4 028 opracowań naukowych 

opublikowanych w latach 2016-2021 dotyczy metod oceny stanu mikrobiologicznego 

wód powierzchniowych, podziemnych i użytkowych, w tym uzdatniach. Wskazuje to, 

że w dalszym ciągu ocena wskaźników mikrobiologicznych w wodzie stanowi istotny 

parametr w biomonitoringu wód. 

Największe zagrożenie stanowią bakterie pochodzenia ściekowego z rodziny Entero-

bacteriaceae, w tym bakterie grupy coli (z rodzajów Klebsiella, Enterobacter, Citro-

bacter, Serratia, Hafnia), Escherichia coli wraz z enteropatogennymi szczepami, a także 

inne bakterie wskaźnikowe z rodzajów Salmonella, Shigella, Vibrio, Campylobacter, 

Yersinia czy Enterococcus. Za najbardziej specyficzny wskaźnik zanieczyszczenia 

kałowego spośród bakterii grupy coli uważa się E. coli. Miano E. coli stanowi istotny 

parametr w ocenie stanu czystości wód, zwłaszcza wód użytkowych i przeznaczonych 

do spożycia. Na podstawie uzyskanych rejestrów w bazie PubMed dla frazy water 

E. coli quality uzyskano 1 092 publikacji z okresu 2016-2021 i wszystkie dotyczyły 

stosowania bakterii E. coli w ocenie stanu sanitarnego wód powierzchniowych i użyt-
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kowych w systemach wodociągowych w monitorowaniu wczesnego skażenia fekalnego. 

Gatunek ten jako stały składnik mikroflory przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt, 

wykrywany w wodzie wskazuje na zanieczyszczenie wody odchodami lub zawiera-

jącymi je ściekami. Cecha ta oraz brak możliwości namnażania się w środowisku 

odróżnia E. coli od pozostałych bakterii grupy coli. Możliwość infekcji patogennymi 

szczepami E. coli przez skażoną wodę przeznaczoną do spożycia jest dobrze udoku-

mentowana [4]. 

W przeciwdziałaniu zagrożeń epidemicznych ważny jest zatem stały monitoring 

wód powierzchniowych w ocenie ich poziomu czystości mikrobiologicznej. Wrocław 

jest miastem 100 mostów, ściśle związanym z naturalnymi ciekami wód i licznymi 

sztucznymi zbiornikami tj. stawy, oczka wodne w parkach, ogrodach czy placach, 

które mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i ich pupilów. Istnieje 

zatem potrzeba prowadzenia badań poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego 

wód powierzchniowych.  

2. E. coli jako wskaźnik zanieczyszczenia  

Escherichia coli to gramujemna, oksydazoujemna pałeczka fermentująca należąca 

do rodziny Enterobacteriaceae, która jest fakultatywnym beztlenowcem [5]. Gatunek 

E. coli obejmuje szczepy patogenne oraz niepatogenne. Szczepy niepatogenne są 

składnikiem fizjologicznej flory jelit zwierząt oraz ludzi [6], a szczepy patogenne 

stanowią jedną z najczęstszych przyczyn ostrych zatruć pokarmowych i zakażeń dróg 

moczowych oraz posocznicy. E. coli zasiedla głównie dolny odcinek przewodu pokar-

mowego zwierząt stałocieplnych. Jest także często uwalniana do środowiska razem ze 

ściekami czy kałem, przez co, jeśli znajdą się w wodzie, mogą stanowić zagrożenie dla 

zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt [7]. Pałeczka ta może powodować także zapalenie 

opon mózgowych czy sepsę u noworodków. Poza tym u ludzi i zwierząt przyczynia się 

do rozwoju ostrego zapalenia jelit, krwotocznego zapalenia jelita grubego lub ostrego 

syndromu hemolityczno-mocznicowego werotoksycznymi szczepami E coli O:157, co 

przy braku odpowiedniego leczenia stanowi zagrożenie dla życia [8, 9]. Niemniej 

E. coli stanowi użyteczny marker zanieczyszczenia fekaliami, przez co stała się ważnym 

wskaźnikiem w higienie żywności i wody. Bakterie te dzięki zdolności do tworzenia 

biofilmu są w stanie przetrwać w środowisku zewnętrznym przez długi czas, co może 

stanowić realne zagrożenie medyczne i weterynaryjne dla ludzi i zwierząt mających 

styczność z zanieczyszczoną wodą [8]. Oprócz tego zbiorniki wodne, w których wystę-

pują bakterie, są uważane za reaktory genetyczne bakterii, gdyż stale zachodzą tam 

zjawiska międzykomórkowego horyzontalnego transferu genów. Zjawiska te są podobne 

do tych, które zachodzą w jelitach gospodarzy. Ważny problem stanowi tutaj antybio-

tykooporność, która stanowi problem w leczeniu wielu infekcji bakteryjnych. Geny 

kodujące oporność na antybiotyki są często związane z mobilnymi elementami gene-

tycznymi, takimi jak transpozony czy plazmidy, które mogą być wymieniane między 

bakteriami należącymi do różnych linii filogenetycznych. Pojawiają się doniesienia 

o występujących w środowisku wielolekoopornych szczepach E. coli przez działalność 

człowieka [10]. Obecność tych bakterii może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz 

życia wielu ludzi i zwierząt. Ważne jest zatem monitorowanie stanu czystości mikro-

biologicznej wód, w tym wód powierzchniowych jako łatwo dostępnych miejsc poten-

cjalnego występowania szczepów patogennych i niepatogennych E. coli. Część badań 



 

Katarzyna Michalik, Justyna Małecka, Katarzyna Guz-Regner 
 

48 

 

wskazuje jednak, że niektóre specyficzne szczepy E. coli mogą przetrwać i nawet na-

mnażać się w środowisku pozajelitowym. Możliwe, iż dzieje się to na skutek pewnego 

rodzaju integracji pałeczek E. coli ze społecznościami, jakie występują w danym środo-

wisku wodnym. To może jednak stawiać pod znakiem zapytania wiarygodność E. coli 

jako bakterii wskaźnikowej zanieczyszczenia kałowego wód. Ostatnie badania wskazały 

jednak, że na przeżywalność tego gatunku mogą wpływać czynniki środowiskowe. 

Jednym z krytycznych parametrów jest temperatura. Optimum dla E. coli wykazuje 

temperatura w zakresie 36-40ºC, jako temperatura, która panuje wewnątrz organizmów 

ciepłokrwistych [7]. Śmiertelność jednak jest szybsza po podniesieniu temperatury 

(>30ºC), niż przy jej niższych wartościach (<15ºC) [11, 12]. Kolejnym czynnikiem, 

który może zwiększać śmiertelność E. coli, jest promieniowanie słoneczne, a dokładniej 

promieniowanie ultrafioletowe, które jest zawarte w świetle słonecznym. Może ono 

powodować mutacje w materiale genetycznym oraz stres oksydacyjny, co zwiększa 

śmiertelność komórek. Dzieje się tak jednak tylko do pewnej głębokości w zbiornikach 

wodnych, gdyż tam dociera światło słoneczne. Woda jest też skutecznym filtrem 

światła, przez co wspomniane zjawisko występuje głównie w górnym słupie wody. 

W związku z tym przeżywalność E. coli może być różna w zależności od czasu i stopnia 

nasłonecznienia, a także mętności wody [13]. Niemniej ważne jest monitorowanie 

stanu wód, by móc określić czy nie stanowią one zagrożenia epidemiologicznego dla 

ludzi i zwierząt.  

3. Cel badań  

Celem naszych badań było określenie stanu czystości mikrobiologicznej wód po-

wierzchniowych w mieście Wrocławiu poprzez określenie wskaźnika zanieczyszczenia 

fekalnego jako NPL (pl. najbardziej prawdopodobna liczba) Escherichia coli w 1 mili-

litrze badanej wody. W badaniu dokonano analizy wód powierzchniowych na terenie 

aglomeracji miasta Wrocławia pod kątem obecności bakterii E. coli. Jest to najbardziej 

specyficzny wskaźnik zanieczyszczenia kałowego wód, gdyż E. coli zasiedla ludzki 

oraz zwierzęcy przewód pokarmowy [3]. Jeśli zatem bakterie te zostaną wykryte 

w wodzie oznacza to, że dostały się tam razem ze ściekami czy odchodami. Inne bakterie 

mogą pochodzić z gleby, wody, czy z materiału roślinnego przez co nie wskazują 

dokładnie źródła ich pochodzenia [4]. E. coli jest także wrażliwa na temperaturę (opti-

mum stanowi 36-40ºC). Poniżej lub powyżej tej temperatury bakterie giną. Światło 

słoneczne również skraca ich żywotność, co stanowi dodatkowy czynnik, który 

utrudnia przetrwanie E. coli w środowisku pozajelitowym [7]. 

4. Materiały i metody 

4.1. Obszar badań i pobieranie próbek wód 

Próbki wody pobrano w okresie 22-27.11.2021 w siedmiu wyznaczonych punktach 

biegu rzeki Odry i Oławy (Mosty: trzebnicki, szczytnicki, warszawskie; Ostrów Tumski, 

Park nad Oławką, Port Miejski – Szczepin, Fosa Miejska – Wzgórze Partyzantów) 

i trzech stawów (Park Tołpy, Park Szczytnicki, Park na Poświętnem) we Wrocławiu 

(rys. 1).  
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Rysunek 1. Miejsca poboru wody na terenie miasta Wrocławia zostały zaznaczone czerwonymi punktami 

wraz z podpisem miejsca poboru wody do badań [opracowanie własne] 

Próbki wody o objętości 100 ml zostały pobrane do jałowych pojemników z głębo-

kości 20-50 cm poniżej zwierciadła wody. W wodach płynących materiał pobrano 

przez skośne zanurzenie pojemnika w kierunku prądu, a następnie jego obrócenie pod 

wodą przeciwko prądowi, wyjęcie i zakręcenie pojemnika korkiem. Materiał do badań 

był transportowany w warunkach niskiej temperatury, a badania zostały przepro-

wadzone w ciągu maksymalnie 24 h od pobrania. 

4.2. Oznaczanie wskaźnika NPL E. coli  

W próbkach pobranych wód oznaczono miana coli metodą fermentacyjno-probów-

kową w systemie 3 x 3. Do probówek zawierających po 10 ml podłoża Eijkmana 

(BioMaxima) i rurki Durhama dodano po 1 ml, 0,1 ml, 10 µl i 1 µl badanej wody (nie-

rozcieńczonej) oraz wykonano po 3 powtórzenia każdej z dodanych objętości. Wysiane 

próby inkubowano w temp. 35ºC ±2ºC przez 48 h. Po okresie inkubacji próby z wy-

nikiem pozytywnym (zakwaszenie podłoża i obecność gazu w rurce Durhama) były 

przesiewane na stałe podłoża agarowe (BioMaxima): ENDO agar i Coliform agar, 

w celu potwierdzenia obecności pałeczek E. coli.  

Wysiane podłoża inkubowano w temp. 35ºC ±2ºC przez 24-48 h. Wyrosłe na 

podłożach agarowych kolonie E. coli przesiewano na skrócony szereg biochemiczny 

złożony z podłóż różnicujących Kligler agar, Simons agar, Tryptofan broth (BioMaxima) 

oraz na agar odżywczy do testów na obecność oksydazy cytochromowej. Wysiane 

bakterie inkubowano w temp. 35ºC ±2ºC przez 24-48 h. Po okresie inkubacji na ho-

dowlę w bulionie tryptofanowym nawarstwiono odczynnik Ehrlicha w celu wykazania 

obecności produktu rozpadu tryptofanu (indolu). Z masy bakteryjnej na agarze odżyw-

czym przeprowadzono detekcję oksydazy w bakteriach E. coli z użyciem testu pasko-

wego OXI Test (BioMaxima). Wyniki dodatnie z potwierdzoną obecnością pałeczek 

E. coli posłużyły do określenia wskaźnika NPL bakterii E. coli w próbach fermentacyjno-

-probówkowych w systemie 3 x 3 (tab. 1) [14]. Uzyskany kod trójcyfrowy informuje 

o NPL bakterii E. coli w badanej próbce wody. 
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Tabela 1. Wskaźniki NPL bakterii E. coli dla różnych kodów trzycyfrowych 

Liczba wyników dodatnich 

w wybranych 3 stopniach rozcieńczeń  

Wskaźnik NPL 

bakterii E. coli  

0 0 0 <0,30 

0 0 1 0,30 

0 1 0 0,30 

0 1 1 0,61 

0 2 0 0,62 

0 3 0 0,94 

1 0 0 0,36 

1 0 1 0,72 

1 0 2 1,1 

1 1 0 0,74 

1 1 1 1,1 

1 2 0 1,1 

1 2 1 1,5 

1 3 0 1,6 

2 0 0 0,92 

2 0 1 1,4 

2 0 2 2,0 

2 1 0 1,5 

2 1 1 2,0 

2 1 2 2,7 

2 2 0 2,1 

2 2 1 2,8 

2 2 2 3,5 

2 3 0 2,9 

2 3 1 3,6 

3 0 0 2,3 

3 0 1 3,8 

3 0 2 6,4 

3 1 0 4,3 

3 1 1 7,5 

3 1 2 12 

3 1 3 16 

3 2 0 9,3 

3 2 1 15 

3 2 2 21 

3 2 3 29 

3 3 0 24 

3 3 1 46 

3 3 2 110 

3 3 3 >110 

Źródło: opracowanie na podstawie [14]. 
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5. Wyniki 

Głównym celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie czystości wody po-

wierzchniowej we Wrocławiu (rzeki Odry i Oławy oraz zbiorników stałych) pod kątem 

obecności bakterii pochodzenia jelitowego (fekalnego) na podstawie określenia miana 

Escherichia coli. Odnotowany wzrost wartości NPL E. coli świadczy o zwiększonej 

liczbie komórek E. coli w analizowanych próbach. Przeprowadzone przez nas badania 

wykazały, że we wszystkich miejscach poboru wód we Wrocławiu obecne są bakterie 

E. coli. Wartości wskaźników NPL E. coli∙1 ml-1 w badanych próbach wód powierzch-

niowych w aglomeracji miasta Wrocławia przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Wskaźniki NPL E. coli w wybranych miejscach poboru wody na terenie miasta Wrocławia 

Miejsce poboru wód 

powierzchniowych  

NPL E. 

coli/1ml 

Ocena czystości dla wód 

przeznaczonych do spożycia 

Odra (Most trzebnicki) 15 Powyżej normy 

Odra (Mosty warszawskie) 24 Powyżej normy 

Port Miejski (Szczepin) 2,1 Powyżej normy 

Staw (Park Szczytnicki)  2,3 Powyżej normy 

Odra (Most szczytnicki) 0,92 Powyżej normy 

Staw (Park Tołpy) 2,3 Powyżej normy 

Odra (Ostrów Tumski) <0,3 Powyżej normy 

Oława (Park nad Oławką) 1,1 Powyżej normy 

Fosa Miejska (Wzgórze Partyzantów) 1,5 Powyżej normy 

Staw (Poświętne) 0,74 Powyżej normy 

Źródło: opracowanie własne 

Wskaźniki liczebności E. coli [NPL∙1ml-1] we wrocławskich wodach powierzch-

niowych w okresie jesiennym wahały się w dość szerokich zakresach od <0,3 do 24, 

dla rzek wynosił on <0,3-24, dla zbiorników sztucznych (stawów) zaś 0,74-2,3. 

Najniższe miano coli uzyskano z próbki wody z Odry na Ostrowie Tumskim [NPL dla 

E. coli <0,3/1 ml]. Tam jakość wody była najlepsza spośród wszystkich miejsc branych 

pod uwagę w badaniu. Natomiast najwyższe miano coli stwierdzono w próbie z innej 

części wspomnianej rzeki we Wrocławiu (Odra–Mosty Warszawskie) [NPL dla E. coli 

24 cfu/1 ml]. Ponadto, nie odnotowano określonych norm mian E. coli dla wód po-

wierzchniowych, które z natury są już obciążone nośnikiem mikrobiologicznym. Para-

metr ten może jedynie wskazywać na utrzymujący się w tych wodach stan zanieczysz-

czenia bakteriami pochodzenia jelitowego, których przetrwanie i żywotność będzie 

zależna od wielu współistniejących czynników środowiskowych, czynników biotycznych 

(wzajemnych relacji w układach biologicznych) i stopnia eutrofizacji środowiska. 

Uwzględniając normy dla wód w uzdatniach, powyższe wyniki dla wszystkich miejsc 

poboru wód powierzchniowych na terenie miasta Wrocławia przekraczają normy 

dopuszczalności, w tym bakterii z grupy coli <0,1 NPL∙1 ml-1.  

6. Dyskusja 

Zbadanie miana E. coli w różnych wodach na terenie miasta Wrocławia pozwoliło 

określić stan wód powierzchniowych, szczególnie tych, do których mają dostęp ludzie 

oraz zwierzęta. W ściekach znajduje się najwięcej bakterii E. coli, przez co, jeśli zostaną 

one wykryte w wodzie, można spekulować na tej podstawie o ich pochodzeniu. E. coli 
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jest też najbardziej specyficznym wskaźnikiem zanieczyszczenia kałowego wody, gdyż 

inne rodzaje bakterii mogą powszechnie występować w glebie, wodzie czy materiale 

roślinnym. Z tego powodu liczebność E. coli została zbadana w różnego rodzaju wodach 

powierzchniowych [4]. Pałeczki E. coli mogą stanowić jako jedne z gatunków znajdują-

cych się w ściekach i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Ich podwyż-

szony poziom w badanych wodach powierzchniowych sugeruje, że może ona dostawać 

się tam właśnie razem ze ściekami lub też może pochodzić z odchodów ptactwa 

wodnego [3]. Wykorzystywanie w rolnictwie odchodów zwierząt do nawożenia może 

także przyczyniać się do zanieczyszczania wód [1, 11]. Wskazuje się, że w 1 g kału 

człowieka występuje średnio 1,3 x 107 komórek E. coli, z kolei u kaczek i krów szacuje 

się, że liczba komórek E. coli wynosi odpowiednio 2,3 x 104 oraz 3,3 x 107 w przeli-

czeniu na 1 g wydalin [11]. Najwyższy poziom w Odrze przy Mostach Warszawskich 

wskazuje, że tam pojawia się największy problem z liczebnością E. coli i uważamy, że 

warto przeanalizować pochodzenie tego gatunku bakterii w badanych wodach i go 

zmniejszyć lub zniwelować. Dostające się do zbiorników wodnych szczątki organiczne 

pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego mogą też stanowić dobre środowisko do roz-

woju i przeżycia bakterii typu fekalnego, które to są jednym z największych zagrożeń 

sanitarno-higienicznych w wodach. Badanie stanu mikrobiologicznego wód powierzch-

niowych jest ważne, gdyż dzięki temu można określić stan i jakość badanej wody, do 

której mają łatwy dostęp ludzie i zwierzęta [4]. Dodatkowo można porównać dostęp 

dla ludzi i zwierząt miejsc z najwyższym wskaźnikiem mikroorganizmów mezofil-

nych oraz E. coli i porównać otoczenie pod kątem zakładów przemysłowych, dostępności 

dla ludzi i zwierząt oraz przebywającego tam ptactwa, by móc ustalić sposoby na 

zmniejszenie liczby niebezpiecznych dla życia i zdrowia mikroorganizmów. W efekcie 

jednocześnie taka woda jest bardziej narażona na kontaminację różnymi substancjami 

i mikroorganizmami. Wody podziemne są często przykryte nieprzepuszczalną warstwą 

gleby, która ogranicza możliwość zewnętrznego zanieczyszczenia takiego zbiornika [4]. 

Porównując pomiary wskaźników E. coli w badanych miejscach biegu rzeki Odry 

oraz wybranych stawów we Wrocławiu do zbiorników wodnych w gminie Gdańsk 

w 2011 roku, można stwierdzić, że wykryto znacznie wyższe miana bakterii E. coli we 

wrocławskich wodach [12]. Zostało wykonane badanie czystości mikrobiologicznej 

wód powierzchniowych na terenie województwa świętokrzyskiego i we wszystkich 

przypadkach stwierdzono zanieczyszczenie wody fekaliami, przy czym liczba E. coli 

przekraczała normy w Wiśle, Szmaragdowym Jeziorze i Bernatce [13]. Analiza prób 

wody pobranych w ośmiu punktach biegu rzeki Górnej Narwi, wykazała obecność  

E. coli, a jej liczba w zależności od miejsca i okresu poboru wody wyniosła od 5 NPL 

w 100 ml wody, przekraczając w niektórych próbach wartość 2 400 NPL w 100 ml 

badanej wody. W okresie letnim oraz wczesną jesienią zaobserwowano wzrost liczy 

kolonii E. coli w badanych próbach [14]. Dane te pokazują, że stan badanych wód 

powierzchniowych na terenie Wrocławia jest stosunkowo dobry w porównaniu do ogól-

nego stanu wód powierzchniowych w Polsce. Proponuje się także przeprowadzenie 

dalszych analiz oceny sanitarnej wód w kolejnych sezonach, w tym w okresie 

wiosenno-letnim. 

Polska jest jednym z krajów, których zasoby wodne są niewystarczające, dodatkowo 

podlegają zmianom w zależności od sezonu, a ich rozmieszczenie na terenie kraju jest 

nierównomierne. Analiza stanu czystości rzek w latach 2014-2019 wykazała, że spo-
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śród 4585 naturalnych, jednolitych części wód powierzchniowych, stan zaledwie 50 

z nich został określony jako dobry [15]. W związku z tym nie należy bagatelizować 

problemu zanieczyszczenia, w tym mikrobiologicznego, wód powierzchniowych na 

terenie Polski. 

7. Wnioski 

• Analiza czystości mikrobiologicznej wody przeprowadzona w 2021 roku we 

Wrocławiu wskazuje na występowanie w badanych materiale bakterii E. coli. 

• Miano E. coli w badanych próbach wód świadczy o zanieczyszczeniu tych wód 

fekaliami. 

• Liczba bakterii E. coli we wszystkich analizowanych przypadkach przekracza obo-

wiązujące normy dla wód przeznaczonych do spożycia w Polsce. 

8. Podsumowanie 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przezna-

czonej do spożycia przez ludzi [16] ocena sanitarna badanych próbek wód, pobranych 

w okresie jesiennym, nie spełnia norm przydatności do spożycia i/lub użycia w tech-

nologii przemysłowej. Wszystkie parametry przekraczają normy dopuszczalności, 

w tym bakterii z grupy coli <0,1 NPL∙1 ml-1. Obecnie nie istnieją żadne obowiązujące 

zarządzenia w sprawie monitorowania stanu sanitarnego wód powierzchniowych, jak 

tylko badania w zakresie oceny stanu ekologicznego wód, obejmującego analizę 

fitoplanktonu i ichtiofauny [17].  

Istotnym parametrem w ocenie stanu sanitarnego wód będzie określenie miana 

potencjalnie chorobotwórczych, wskaźnikowych bakterii tj. miano E. coli, które 

w dwóch badanych próbkach (Odra-Most Trzebnicki oraz Odra-Mosty Warszawskie) 

było zdecydowanie wyższe niż w pozostałych. 

Stan mikrobiologiczny w badanych próbkach wód pobranych z różnych miejsc we 

Wrocławiu przeprowadzono w okresie jesiennym i jest on na ogół dobry jak na wody 

powierzchniowe. Proponuje się zatem prowadzić ocenę sanitarną wód w okresie 

wiosenno-letnim, z temperaturą otoczenia wyższą aniżeli w okresie jesienno-zimowym 

oraz ponownie określić miano E. coli jako wskaźnika zanieczyszczenia wód powierzch-

niowych, gdyż bakterie te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzkiego 

[8, 9]. Istnieją także inne kryteria oceny stanu czystości wód powierzchniowych 

opierające się m.in. na analizie chlorofilu i fitoplanktonu. Uważamy, że kolejne bada-

nia mające na celu analizę występowania wzajemnych zależności pomiędzy mianem 

E. coli a stanem chlorofilu i fitoplanktonu w wodach powierzchniowych, mogłyby 

pozwolić na ulepszenie metod oceny jakości wód [18, 19]. 
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Ocena czystości mikrobiologicznej wód powierzchniowych we Wrocławiu  

Streszczenie 

Bakterie z grupy coli uważa się za najbardziej specyficzny wskaźnik zanieczyszczenia kałowego. Gatunek 

E. coli jest stałym składnikiem mikroflory przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt, a wykrywany w wo-

dzie wskazuje na jej zanieczyszczenie odchodami lub ściekami. Przez wzgląd na możliwość infekcji E. coli 

ważne jest prowadzenie badań poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wód powierzchniowych. 

Stąd też celem pracy była ocena czystości mikrobiologicznej wody powierzchniowej pobranej w kilku 

punktach we Wrocławiu. Próbki wody zostały pobrane w okresie jesiennym 2021 roku w siedmiu wyzna-

czonych punktach biegu rzeki Odry i Oławy oraz trzech stawów we Wrocławiu z oznaczeniem miana 

E. coli metodą fermentacyjno-probówkową (płynne podłoża Eijkmana) z potwierdzeniem obecności E. coli 

w metodach hodowlanych. Wskaźniki liczebności E. coli [NPL∙1ml-1] we wrocławskich wodach po-

wierzchniowych w okresie jesiennym wahały się w dość szerokich zakresach od <0,3 do 24, dla rzek 

wynosił on <0,3-24, dla zbiorników sztucznych (stawów) zaś 0,74-2,3. Analiza mikrobiologiczna prób 

wody pochodzących z różnych miejsc we Wrocławiu w okresie jesiennym wykazała, że stan tych wód jest 

stosunkowo dobry w porównaniu do ogólnego stanu wód powierzchniowych. W celu zbadania dynamiki 

zmian nośnika mikrobiologicznego wód zaplanowano cykliczne badania oceny sanitarnej wód w kolejnych 

sezonach, w tym w okresie wiosenno-letnim. 

Słowa kluczowe: E. coli, wody powierzchniowe, wskaźnik NPL∙1 ml-1 

Microbiological purity assessment of surface water in Wrocław  

Abstract 

Coliform bacteria are considered the most specific indicator of faecal contamination. E.coli species is 

a permanent component of human and animal gastrointestinal microflora, and when detected in water it 

indicates its contamination with faeces or sewage. Because of the possibility of E. coli infection, it is 

important to study the level of microbiological pollution of surface waters. Hence, the aim of the study was 

to assess the microbiological purity of surface water collected at several points in Wrocław. Water samples 

were collected in autumn 2021 at seven designated points along the course of the Odra and Oława rivers 

and three ponds in Wrocław. In water samples the coliform E. coli titer was determined using the multiple-

tube fermentation technique (Eijkman liquid medium system) with confirmation of E. coli strain in culture 

dependent methods. The numbers of E. coli [NPL∙1ml-1] in Wrocław surface waters in the autumn 

fluctuated in quite wide ranges from <0.3 to 24, for rivers it was <0.3-24 and for ponds 0,74-2.3. Micro-

biological analysis of water samples from various places in Wrocław during the autumn period showed that 

the condition of these waters is relatively good in comparison with the general condition of surface waters. 

In order to investigate the dynamics of changes in the microbiological medium of waters, cyclic examination 

of the sanitary assessment of waters is planned in the following seasons, including the spring-summer period. 

Keywords: E. coli, surface waters, indicator NPL∙1 ml-1 
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Aktywność ekstraktów roślinnych  

wobec wybranych szczepów bakterii 

1. Wstęp 

Ekstrakty roślinne znalazły zastosowanie nie tylko w medycynie, farmacji, ale rów-

nież w przemyśle kosmetycznym oraz spożywczym, ze względu na szeroki zakres 

właściwości biologicznych i korzystny wpływ na zdrowie. Jedną z podstawowych przy-

czyn ich zastosowania w różnych gałęziach przemysłu jest tendencja konsumentów do 

używania produktów naturalnego pochodzenia i ogólne przekonanie, że naturalne związki 

są bezpieczne [1-3]. 

Ekstrakty roślinne otrzymywane z roślin leczniczych oraz przyprawowych zawierają 

dużo składników o wielostronnym działaniu, m.in. przeciwzapalnym, przeciwdrobno-

ustrojowym, przeciwrodnikowym, antyoksydacyjnym oraz rozjaśniającym skórę, ha-

mując produkcję melaniny i z tego względu stosowane są w różnych formach pro-

duktów kosmetycznych [4]. Związki bioaktywne, będące metabolitami wtórnymi owoców 

i kwiatów drzew oraz krzewów, wykorzystywane są w medycynie i ziołolecznictwie ze 

względu na obecność: alkaloidów, balsamów, garbników, steroli, terpenoidów, seskwi-

terpenoidów, fenoli, saponin, żywic, olejków lotnych i niektórych glikozydów [5, 6]. 

Zawartość substancji czynnej w roślinie zależy od rodzaju gleby, warunków klimatycz-

nych, dostępności do składników odżywczych podczas wzrostu i wieku rośliny [7].  

Główną techniką pozyskiwania cennych substancji bioaktywnych z surowców roślin-

nych jest ich ekstrakcja z różnych odmian. W zielarstwie dawniej wykorzystywano 

głównie ekstrakcję wodną (odwar, napar i macerat) lub alkoholową (nalewka), zaś obecnie 

stosuje się nowatorskie metody, takie jak: ekstrakcja z wykorzystaniem ultradźwięków, 

wspomagana mikrofalami, gazami w stanie nadkrytycznym oraz przyspieszona eks-

trakcja rozpuszczalnikowa [8]. 

W pracy wykorzystano do badań ekstrakty glikolowo-wodne: arniki, babki lanceto-

watej, lawendy, nagietka, rozmarynu oraz tymianku, które są powszechnie wykorzy-

stywane jako rośliny lecznicze oraz przyprawowe i zbadano ich aktywność wobec 

wybranych szczepów bakterii. 

1.1. Arnika 

Arnika górska jest dość popularną rośliną stosowaną od wieków w medycynie. Surow-

cami farmaceutycznymi są między innymi wysuszone koszyczki kwiatowe arniki 

górskiej (Arnica montana L.) i kwiat (Arnicae flos). Najczęściej wykorzystywane są 

ekstrakty etanolowe pozyskiwane z kwiatów. Wykazują one działanie przeciwzapalne, 
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dzięki obecności helenaliny i jej pochodnych oraz laktonów seskwiterpenowych 

z grupy pseudogwajanolidów [9, 10]. Ekstrakty z arniki górskiej znalazły zastosowanie 

w stanach zapalnych wywołanych ukąszeniem przez owady oraz w zapaleniach żył 

[10]. Substancje czynne obecne w ekstraktach tej rośliny szybko są wchłaniane przez 

naskórek i łatwo docierają do naczyń włosowatych, wzmacniają ich ściany, przeciw-

działają aglutynacji płytek krwi i zapobiegają tworzeniu się skrzepów żylnych [11]. 

Działają nie tylko przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie, ale także przyspieszają proces 

gojenia ran. Arnika wykazuje przede wszystkim silne działanie bakteriostatyczne i bakte-

riobójcze [12]. Aktywność przeciwdrobnoustrojowa tej rośliny wykorzystywana jest 

w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła oraz w przypadku owrzodzeń [13]. 

Kwiaty arniki używane są najczęściej do sporządzania dwóch różnych postaci pre-

paratów leczniczych, jako wyciąg płynny 50% lub w formie półstałej zawierającej od 

20 do 25% nalewki [9]. Stosuje się również rozcieńczone nalewki i wyciągi płynne. 

Formy te aplikowane są na skórę zewnętrznie w przypadku obrzęków, stłuczeń, złamań, 

skręceń. Działanie terapeutyczne potwierdzono badaniami klinicznymi, które przepro-

wadzono w sześćdziesięciu sześciu stanach patologicznych [11]. Preparaty te wykazują 

także działanie przeciwbólowe i z tego względu zalecane są w reumatycznych bólach 

mięśni i stawów [14, 15]. 

Korzenie arniki zawierają tymol, który posiada właściwości aromatyzujące. Ponadto 

preparaty pozyskiwane z tej części rośliny, używane są jako przeciwutleniacz w pro-

duktach spożywczych i napojach, a także jako środek grzybobójczy, konserwujący 

i owadobójczy [10]. Korzenie rośliny są również stosowane jako środek bakteriosta-

tyczny, przeciwzapalny i żółciopędny ze względu na obecność związków poliacetyle-

nowych, estrów fenoli i kwasów fenolokarboksylowych [14].  

1.2. Babka lancetowata 

Babka lancetowata (Plantago lanceolata) uprawiana jest na dużą skalę ze względu 

na lecznicze właściwości, a surowce pozyskiwane są z całej rośliny [16, 17]. Z liści 

wytwarza się, przede wszystkim, napary. W medycynie ludowej wykorzystywany jest 

inny sposób otrzymania preparatu leczniczego z tego surowca, polegający na uprzednim 

oczyszczeniu i spreparowaniu liści i używaniu jako opatrunek doraźny na rany. Nato-

miast rozdrobnione liście jako okłady na obrzęki, siniaki i wybroczyny. Ekstrakty 

wodne i alkoholowe stosowane są jako lek w przypadku schorzeń przewodu pokarmo-

wego, w powstałych zmianach zapalnych błon śluzowych jamy ustnej, niestrawności 

oraz owrzodzeniach jelit [18]. 

Nasiona stanowią źródło pozyskiwania cukrów prostych, które w połączeniu z innymi 

ziołami są wykorzystywane w leczeniu chorób związanych z układem krążenia. Babka 

lancetowata posiada liczne właściwości, przede wszystkim: ściągające, przeciwzapalne, 

bakteriobójcze i bakteriostatyczne. Ponadto zawiera substancje wspomagające regene-

rację naskórka i dzięki temu wykorzystywana jest w wielu rodzajach preparatów kosme-

tycznych przeznaczonych do cery trądzikowej [19]. 

Nasiona zawierają monosacharydy glukozy, fruktozy i ksylozy, czyli cukry łatwo 

przyswajalne przez ludzki organizm. Mogą one być wykorzystywane w stabilizacji 

skoków insulinowych, przy leczeniu cukrzycy. Choroba ta wpływa nie tylko na gospo-

darkę cukrowo-insulinową organizmu, lecz także na nieprawidłowe nawodnienie warstw 

podskórnych, co powoduje obrzęki miejscowe lub całego ciała. Skóra w dotyku przy-
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pomina gąbkę, pod dużym naciskiem chwilowo odkształca się, dzięki przemieszczeniu 

się limfy spod warstwy poddanej naciskowi [18]. 

Babka lancetowata była używana w wielu krajach w medycynie ludowej jako reme-

dium na różnego rodzaju schorzenia [17].  

Według Samuelsen [18] przeprowadzono badania laboratoryjne na szczurach, zaka-

żonych chorobą wirusową, powodującą zmiany patologiczne całego organizmu, mające 

na celu określenie aktywności bakteriobójczych ekstraktu z babki lancetowatej. Gryzo-

niom podano podskórnie ekstrakt z liści babki lancetowatej, który został otrzymany 

przez ekstrakcje przy użyciu ekstrahentu o pH = 7 i zawierał w swoim składzie 0,9% 

NaCl. W badanej próbie u 81,8% szczurów zakażenie nie rozwinęło się, a także odno-

towano wzrost odporności na zakażenie wirusowe, bakteryjne i grzybicze, w porów-

naniu do próby kontrolnej, gdzie zakażenie rozwinęło się u 90% gryzoni [18]. Według 

Nowak i Nawrot [20] działanie hamujące rozwój bakterii chorobotwórczych, stwarzają-

cych zagrożenie dla zdrowia ludzi, wykazały preparaty pozyskane z ziela babki lance-

towatej, metodą maceracji zimną wodą. Stwierdzono, że babka lancetowata posiada 

właściwości bakteriobójcze, które ograniczają również wzrost niekorzystnej flory bakte-

ryjnej skóry [18]. Inni autorzy prowadzili badania ekstraktów: wodnych, metanolowych 

oraz etanolowych 50% i 70%. W tym celu nakładano na płytki agarowe z wykonanym 

posiewem danego drobnoustroju krążki nasączone ekstraktami roślinnymi. Następnie, 

po hodowli w cieplarce dokonywano pomiaru strefy zahamowania wzrostu wokół 

krążka [21]. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że ekstrakty 

metanolowe były najbardziej aktywne przeciwko Salmonella Typhimurium (strefa 

zahamowania 10-15 mm). Wykazały one także działanie przeciwko szczepom Staphylo-

coccus aureus opornym na metycylinę – MRSA (methicyllin-resistant Staphylococcus 

aureus), ale aktywność ich była mniejsza i strefa zahamowania wyniosła 6-10 mm [21, 

22]. Takie same wyniki jak dla S. aureus (MRSA) otrzymano w przypadku Myco-

bacterium phlei [23]. Ponadto dowiedziono, że ekstrakty metanolowe posiadały aktyw-

ność wobec grzybów Fusarium tricuictumi oraz Microsporum gypseum, dla których 

strefa inhibicji wyniosła 8-10 mm. Na podstawie dokonanej analizy aktywności prze-

ciwdrobnoustrojowej wykazano niepełną inhibicję Candida albicans i Saccharomyces 

cerevisiae (<6-8 mm). Działanie przeciwgrzybicze ekstraktów babki lancetowatej było 

słabsze niż nystatyny, dla której strefa zahamowania wyniosła 15-20 mm [24, 25]. 

W innych badaniach prowadzonych in vivo potwierdzono także działanie przeciwzapalne 

ekstraktów babki lancetowatej [26]. 

1.3. Lawenda 

Lawenda (Lavandula sp.) należy do rodziny Lamiaceae. Tworzy zimozielone krzewy, 

dorastające nawet do ok. 1 m wysokości. Naturalnie występuje w regionach śródziem-

nomorskich, na Wyspach Kanaryjskich, Półwyspie Arabskim, w Indiach, południowej 

Europie oraz północnej Afryce [27]. Najbardziej powszechnie stosowanymi gatunkami 

są: lawenda wąskolistna (Lavandula officinalis L. syn. Lavandula angustifolia L.), 

Lavandula stoechas, Lavandula latifolia oraz hybrydy tych gatunków [28]. Surowiec 

leczniczy stanowią kwiatostany o barwie purpurowej, specyficznym i dość przyjemnym 

zapachu [29]. Lawenda pokryta jest licznymi włoskami kutnerowymi, pomiędzy którymi 

znajdują się gruczoły, produkujące naturalne olejki eteryczne. Lotne metabolity wtórne 

uzyskuje się poprzez destylację, przede wszystkim przy zastosowaniu pary wodnej, 
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przeprowadzaną z udziałem nadziemnych pędów roślinnych – kwiatów, łodyg oraz 

liści. Po zakończonej destylacji metabolity zostają zawieszone w oleju [27]. 

Olejek eteryczny to najbardziej znana forma wykorzystania cennych właściwości 

lawendy. Ma on szerokie zastosowanie w fitoterapii, farmacji, aromaterapii oraz ko-

smetyce [29]. 

Olejek lawendowy pozyskiwany jest z naturalnie występujących w przyrodzie ga-

tunków lawendy oraz odmian hybrydowych, zawierających wyższe stężenie kamfory. 

Ze względu na intensywny zapach, za najbardziej akceptowalne kompozycje zapachowe 

uznaje się jedynie te, które mają minimalne stężenie kamfory [27]. 

Jako główne związki aktywne olejku lawendowego wskazuje się przede wszystkim 

na monoterpenoidy – linalol oraz octan linalilu i seskwiterpen – terpinen-4-ol [30]. 

Według zaleceń Farmakopei Polskiej określono zakresy procentowej zawartości tych 

związków w olejkach lawendowych. Oprócz nich występować mogą liczne dodatkowe 

związki, lecz w śladowych ilościach [29].  

Olejek lawendowy wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze oraz 

antyseptyczne, dlatego może być dodawany do ekologicznych kosmetyków jako natu-

ralny konserwant. W toku badań wykazano, iż wrażliwymi na składniki antyseptyczne 

olejku lawendowego gatunkami chorobotwórczych drobnoustrojów są, m.in.: S. aureus, 

Streptococcus pneumoniae oraz Streptococcus pyogenes, a także Haemophilus influenzae. 

W związku z tym stanowi on często składnik preparatów zalecanych w leczeniu zaka-

żeń dróg oddechowych oraz infekcji gardła czy jamy ustnej [29]. Poza wspomnianymi 

wyżej gatunkami bakterii, substancje aktywne olejku lawendowego wykazują również 

aktywność przeciwko szczepom, takim jak: Bacillus subtilis, Proteus vulgaris, Esche-

richia coli, Salmonella Enteritidis oraz Listeria monocytogenes [30, 31]. Dotychcza-

sowe badania wpływu olejku lawendowego na wysoce antybiotykooporne szczepy 

bakterii S. aureus MRSA czy Enterococcus VRE (vancomycin-resistant Enterococcus), 

potwierdziły jego oddziaływanie bakteriostatyczne. Ponadto olejek lawendowy cechuje 

wysoka aktywność przeciwgrzybicza wobec gatunków grzybów z rodzaju Penicillium, 

Fusarium, Rhizopus czy Aspergillus [30]. Dzięki działaniu przeciwlękowym oraz ogra-

niczającym poczucie niepokoju i stresu, olejek lawendowy jest również składnikiem 

wspierającym leczenie zaburzeń neurologicznych [29].  

Istotne są właściwości przeciwdrobnoustrojowe olejku lawendowego wobec gatun-

ków bakterii Gram-dodatnich będących czynnikiem etiologicznym chorób skóry, takich 

jak łuszczyca i trądzik oraz zakażenia wywołane bakteriami ropotwórczymi, przede 

wszystkim przez Pseudomonas aeruginosa [27]. Według Aburjai i Natsheh [28] inne 

drobnoustroje wywołujące choroby skóry i wykazujące wrażliwość na związki che-

miczne obecne w olejku lawendowym to: Staphylococcus epidermidis, Candida myco-

derma, C. galbrata, C. albicans czy niektóre szczepy Saccharomyces cerevisiae, uczest-

niczące w przebiegu drożdżycy skóry. Ponadto wykazuje on wpływ na przyspieszenie 

regeneracji i gojenia skóry. Olejek lawendowy dzięki tym właściwościom stosowany 

jest jako składnik preparatów do smarowania ran, oparzeń, rozstępów czy wysypek, 

a także w postaci mydła lawendowego ograniczającego rozwój trądziku. Ponadto wy-

stępuje w produktach pielęgnacyjnych skóry, ponieważ oprócz wysokiego działania 

antyseptycznego przyczynia się on do odmładzania i wygładzania skóry [32].  
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1.4. Nagietek 

Nagietek (Calendula officinalis) jest rośliną należącą do rodziny astrowatych Aste-

raceae. Zawiera wiele cennych związków. Substancjami aktywnymi są: terpenoidy 

(stigmasterole, liczne saponiny oraz glikozydy), kumaryna (skopoletyna, umbeliferon, 

eskulina), chinony (plastochinon, tokoferol), karotenoidy (wiolaksantyna, mutatoksan-

tyna, β-karoten), flawonoidy (kwercetyna, izokwercetyna, kalendoflawozyd), amino-

kwasy (lizyna, prolina, alanina, metionina, kwas asparginowy i pozostałe), olejki ete-

ryczne (α-pinen, sabinen, limonen, geraniol, karwakrol itd.) oraz pozostałe związki, jak: 

lipidy, kalendulina, kalendyna [33]. Ekstrakt z nagietka wykazuje wiele właściwości, 

przede wszystkim przyczynia się do zapobiegania powstawania stanów zapalnych, 

obrzęku i nowotworów [34]. Chroni przed infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi oraz 

grzybiczymi, wywoływanymi przez szczepy, takie jak: S. aureus, B. subtilis, Asper-

gillus niger czy C. albicans [33]. Według Ashwlayan i wsp. [35], w przypadku zakażeń 

spowodowanych przez bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, szczególnie przez szczepy 

Escherichia coli, Salmonella Typhi, Vibrio cholerae, ekstrakty wodne nagietka wykazują 

aktywność przeciwdrobnoustrojową. Dodatkowo ograniczają rozwój pasożytów [36].  

Ekstrakty z nagietka posiadają jeszcze inne właściwości, co zostało potwierdzone 

w badaniach przeprowadzonych z użyciem szczurów cierpiących na cukrzycę. Zwie-

rzętom doświadczalnym podawano wodnoalkoholowy ekstrakt z nagietka i wykazano, 

iż preparat ten obniża poziom cukru we krwi [35]. Ponadto przeciwdziała powstawaniu 

hiperlipidemii, przede wszystkim dzięki obecności saponin [37]. Udowodniono także, 

iż chroni on przed rozwojem choroby niedokrwiennej serca [38]. Niezwykle ważną 

funkcją nagietka jest ochrona komórek wątroby, zbadana eksperymentalnie poprzez 

podawanie szczurom toksycznej dawki paracetamolu oraz ekstraktu z nagietka [35]. 

W toku badań zaobserwowano, iż próba kontrolna w tym doświadczeniu była bardziej 

podatna na paracetamol, co przyczyniało się do wzrostu śmiertelności, zaś u grupy 

badawczej śmiertelność odnotowano na znacznie niższym poziomie. Nagietek znajduje 

również zastosowanie w działaniu antyoksydacyjnym, wspomagając aktywność katalazy 

i wzrost zawartości reduktazy glutationowej [39]. Kolejną cenną zaletą wykorzystania 

nagietka jest przyspieszenie gojenia ran, co potwierdzono eksperymentalnie. Nie-

zwykle ciekawym odkryciem była obserwacja zahamowania replikacji, a także enzymu 

odwrotnej transkryptazy wirusa HIV poprzez zastosowanie ekstraktu chloroformowego 

z kwiatów nagietka [35]. Kwiaty lub łodygi wykorzystywane są w leczeniu brodawek 

skórnych. Ekstrakt wcierany miejscowo ogranicza bolesność hemoroidów. Napar z na-

gietka zalecany jest w chorobach przewodu pokarmowego, przede wszystkim w leczeniu 

stanów zapalnych wątroby i dróg żółciowych, zmniejszaniu bólu towarzyszącemu 

chorobie wrzodowej żołądka oraz łagodzenia nieżytu jelit i żołądka. Ponadto może być 

stosowany w infekcjach jamy ustnej i gardła, w leczeniu bolesnych miesiączek lub 

zaburzeń miesiączkowania, zaś w trakcie menopauzy łagodzi jej przebieg. [37]. Opi-

sane liczne korzystne sposoby oddziaływania spowodowały, iż zarówno elementy 

wegetatywne, takie jak: korzeń, łodyga czy kwiaty oraz ekstrakty nagietka stały się 

substratami powszechnie używanymi w produkcji farmaceutyków, kosmetyków oraz 

medykamentów [34]. 
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1.5. Rozmaryn 

Rozmaryn (Rosmarinus officinalis L.) jest rośliną wiecznie zieloną o silnych właści-

wościach aromatyzujących. Stosowany głównie w przemyśle spożywczym jako przy-

prawa. Rośnie dziko w części Krymu oraz w okolicach Morza Śródziemnego. Uprawa 

tej rośliny jest możliwa w Polsce, ale w szklarniach bądź ogrodach w okresie lata [40]. 

Rozmaryn bogaty jest w olejek eteryczny zwierający cyneol (25%), borneol (15%) 

oraz kamforę (8%). Ponadto występują w roślinie inne związki o działaniu biologicznie 

czynnym, korzystnym dla zdrowia [41]. Zawiera flawonoidy, takie jak: diosmetynę, 

genkwaninę czy luteolinę. Rozpatrując skład chemiczny olejku eterycznego rozmarynu, 

wśród substancji czynnych, można znaleźć również garbniki, triterpeny, diterpeny, 

kwasy fenolowe, a także kwas rozmarynowy [40]. 

Olejek rozmarynowy występuje naturalnie we włoskach gruczołowych, w dolnej 

stronie liści i kwiatów. Jest on bezbarwny i posiada charakterystyczny ziołowo-drzewny 

zapach [42]. Wykazuje wiele różnych właściwości, m.in.: przeciwbólowe, bakterio-

statyczne, bakteriobójcze [43]. Stosowany często w schorzeniach reumatycznych i skór-

nych [40]. Liście rozmarynu można wykorzystać w dysfunkcjach przewodu pokarmo-

wego, przede wszystkim do zahamowania skurczy jelit, dzięki poprawie ich perystal-

tyki, dodatkowo przeciwdziałania skurczom dróg moczowych i żółciowych [44]. 

Ponadto rozmaryn może być wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym, wykazując 

działanie odmładzające i spowalniające procesy starzenia się organizmu. Stosowany 

jest przy produkcji perfum i kosmetyków, jako środek zapachowy, ze względu na 

właściwości aromatyzujące. Jego zapach, w zależności od grupy związków, jaką posiada, 

można określić jako: świeży, ostry, owocowy, eteryczny, żywiczy czy słodki. Aby dodać 

olejek do perfum należy go odterpenować [45]. Olejek rozmarynowy, jak i ekstrakty 

z rozmarynu znalazły zastosowanie w lotionach, balsamach, kremach, płynach po 

goleniu, mydłach i płynach do kąpieli. Stosowane surowce w wyżej wymienionych 

produktach, działają odżywczo i relaksująco. Pełnią też bardzo ważną rolę w szampo-

nach, gdyż nadają włosom połysk, stymulują porost włosów oraz lekko je przyciemniają. 

Olejek eteryczny z rozmarynu można stosować również w płukankach do włosów 

u osób dotkniętych problemem łupieżu [33]. Polecany jest do picia w postaci naparu oraz 

nalewki w czasie przeziębień, zmęczenia, grypy czy przy stanach depresyjnych [46]. 

Flawonoidy występujące w rozmarynie, o antyoksydacyjnym działaniu, dodawane są 

do kosmetyków przeciwstarzeniowych [47]. Ponadto, wyciąg z rozmarynu wykazuje 

działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne i jego dodatek do produktów kosmetycz-

nych wpływa na przedłużenie trwałości kosmetyków [43, 48]. Rozmaryn ze względu na 

swoje bogate działanie wzbudza coraz większe zainteresowanie, nie tylko w przemyśle 

spożywczym, farmaceutycznym, ale także kosmetycznym [40, 49]. Olejek z rozmarynu 

może powodować reakcje alergiczne na skórze. Niektóre osoby mogą objawiać wrażli-

wość na powyższą substancję. Gdy po kontakcie skórnym z produktem, który zawiera 

olejek z rozmarynu pojawi się swędzenie, zapalenie skóry czy wysypka, świadczy 

o braku tolerancji tego surowca [50].  

1.6. Tymianek 

Tymianek (Thymus vulgaris L.) to roślina pochodząca z basenu Morza 

Śródziemnego. Można z niego otrzymać olejek tymiankowy, który posiada jasnożółty 

kolor oraz ostry, ziołowy zapach [51]. Wykazuje działanie antybakteryjne, przyspiesza 
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proces gojenia się ran, a także wzmacnia skórę i hamuje powstawanie nowych ran [52]. 

Ze względu na właściwości przeciwdrobnoustrojowe, jest jednym z surowców wystę-

pujących w składzie kremów, przeznaczonych do cery tłustej i mieszanej. Blokuje rozwój 

baterii Propionibacterium acnes, które są odpowiedzialne za zmiany trądzikowe. Ma 

właściwości złuszczające i regulujące wydzielanie sebum [53]. Olejek z tymianku 

stanowi często składnik bazy surowców kosmetyków pielęgnacyjnych lub wykazujących 

działanie lecznicze, między innymi jest obecny w szamponach hamujących wypadanie 

włosów oraz przeciwłupieżowych. Jego szerokie działanie znalazło zastosowanie 

w różnych produktach kosmetycznych. Kolejnymi z nich są pasty do zębów oraz płyny 

do płukania jamy ustnej, gdyż wywiera on działanie dezynfekujące. Właściwości 

przeciwzapalne olejku wykorzystywane są w preparatach przeznaczonych po goleniu 

i depilacji [54].  

Wyciąg glikolowy z tymianku posiada aktywne składniki, które wykazują właści-

wości ściągające oraz przeciwzapalne. Posiada zastosowanie w stomatologii i może 

być wykorzystywany w celu wytworzenia przeciwzapalnego hydrożelu [55]. Olejki 

eteryczne z tymianku mają również działanie przeciwutleniające i przeciwbakteryjne, 

co jest pomocne przy leczeniu chorób jamy ustnej [56]. Tymianek stosowany jest przy 

usuwaniu nieprzyjemnego zapachu z ust i występuje w płynach przeznaczonych do 

płukana jamy ustnej. Używa się go również w zwalczaniu zapalenia gardła, oskrzeli 

czy kaszlu. Olejek tymiankowy uznawany jest za lek, przy różnych infekcjach dróg 

oddechowych [57, 58]. 

W olejku eterycznym tymianku występuje tymol, będący izomerem karwakrolu 

oraz naturalna fenolowo-monoterpenowa pochodna cymenu. Tymol oraz tymianek 

posiadają zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym, 

ze względu na szeroki zakres wykazujących aktywności leczniczych [59-61]. Produkty 

na bazie tymolu znalazły zastosowanie w leczeniu zaburzeń układu sercowo-naczy-

niowego, oddechowego i nerwowego. Tymol występujący w tymianku posiada wiele 

właściwości, które wykazują działanie przeciwskurczowe, przeciwzapalne, przeciw-

utleniające, przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe, a także immunomodulatorowe 

[62]. Tymianek jest ziołem o działaniu bronocholitycznym oraz wydzielniczo-moto-

rycznym, za które odpowiedzialny jest wspomniany wcześniej karwakrol i tymol [63]. 

Karwakrol posiada działanie przyspieszające oddech, przeciwskurczowe, przeciw-

bólowe, napotne, pobudzające ośrodki naczynioruchowe. Po zastosowaniu miejscowo 

działa odkażająco, rozgrzewająco, przeciwbólowo [64]. Szeroki wachlarz korzystnych 

właściwości sprawia, że tymianek jest bardzo cenioną rośliną mającą zastosowanie 

w wielu dziedzinach [44, 50, 53, 55, 57].  

Olejek z tymianku może powodować u niektórych osób reakcję alergiczną. Po 

zastosowaniu kosmetyku z tym alergenem może wystąpić nadwrażliwość oraz podraż-

nienie skóry. Badania wykazały, że osoby uczulone na olejek z tymianku mogą mieć 

również reakcje alergiczne na tymol i karwakrol. Zaobserwowano również powiązanie 

alergii skórnej w obecności wyciągu tymianku z wyciągiem z rozmarynu. Te dwa 

składniki połączone razem w emulsji mogą wywołać reakcje niepożądane, takie jak: 

wysypka na ciele, świąd, zaczerwienienie [50]. 
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2. Materiał i metodyka badań 

2.1. Materiały 

Badania oznaczenia wrażliwości wybranych bakterii na ekstrakty roślinne przepro-

wadzono za pomocą szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC (American Type Culture 

Collection): 

• Escherichia coli ATCC 25922; 

• Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853; 

• Staphylococcus aureus ATCC 29213; 

• Streptococcus pneumoniae ATCC 49619; 

• Haemophilus influenzae ATCC 49766. 

Szczepy wzorcowe (inaczej szczepy odniesienia lub referencyjne), stanowią drobno-

ustroje opisane co do rodzaju i/lub gatunku, scharakteryzowane i skatalogowane zgodnie 

z ich cechami. W mikrobiologii powszechnie wykorzystuje się szczepy wzorcowe do 

kontroli jakości różnych metod. Dzięki nim można sprawdzić, m.in. jakość podłoży, 

krążków antybiotykowych oraz metody identyfikacyjne stosowane w laboratorium.  

Badane drobnoustroje poddano działaniu następującym ekstraktom roślinnym 

pozyskanym z firmy Naturex s.c. Surowce chemiczne i odczynniki Katowice: 

• ekstrakt glikolowo-wodny arniki; 

• ekstrakt glikolowo-wodny babki lancetowate; 

• ekstrakt glikolowo-wodny lawendy; 

• ekstrakt glikolowo-wodny nagietka; 

• ekstrakt glikolowo-wodny rozmarynu; 

• ekstrakt r glikolowo-wodny tymianku. 

W badaniu wpływu ekstraktów roślinnych na wyżej wymienione szczepy wzorcowe 

wykorzystano badane roztwory w 3 stężeniach i oznaczono numerami: 1, 2 oraz 3: 

• 50% ekstrakt glikolowo-wodny – numer 1; 

• 25% ekstrakt glikolowo-wodny, rozcieńczony w soli fizjologicznej – numer 2;  

• 12,5% ekstrakt glikolowo-wodny, rozcieńczony w soli fizjologicznej – numer 3. 

Do wykonania oznaczenia aktywności przeciwdrobnoustrojowej wykorzystano pod-

łoża oraz krążki BLANK firmy OXOID. Użyto dwóch rodzajów pożywek bakterio-

logicznych, tj. Muller Hinton Agar oraz Muller Hinton with Horse Blood dla drobno-

ustrojów wymagających.  

2.2. Metodyka 

Badanie wykonano metodą dyfuzyjno-krążkową. Na jałowe krążki bibułowe, nie- 

zawierające żadnych związków chemicznych, naniesiono po 20 µl odpowiednio przy-

gotowanych ekstraktów roślinnych. Następnie sporządzono w 0,9% roztworze soli 

fizjologicznej zawiesiny bakteryjne szczepów wzorcowych o stężeniu 0,5 wg skali 

McFarlanda firmy Biomaxima. Zawiesiny rozprowadzono na podłoża bakteriologiczne 

do badania wrażliwości drobnoustrojów. Dla Escherichia coli ATCC 25922, Pseudo-

monas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 29213 użyto podłoża 

Muller Hinton Agar, natomiast dla Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 oraz 

Haemophilus influenzae ATCC 49766 – Muller Hinton with Horse Blood. Po rozprowa-

dzeniu zawiesiny bakteryjnej na podłoża, nałożono krążki bibułowe nasączone bada-
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nymi ekstraktami roślinnymi. Zbadano wpływ ekstraktu roślinnego w trzech różnych 

stężeniach (50%, 25% oraz 12,5%) na każdy z wymienionych szczepów wzorcowych. 

Następnie podłoża bakteriologiczne z nałożonymi krążkami umieszczono w odpowied-

nich cieplarkach w celu inkubacji drobnoustrojów. Płytki Petriego z podłożem Muller 

Hinton Agar inkubowano w cieplarce w temperaturze 35℃ ±1℃ przez 24 godziny, 

natomiast płytki z podłożem Muller Hinton with Horese Blood przetrzymywano 

w cieplarce z 5% CO2 w temperaturze 35±1℃ również przez 24 godziny. Następnie 

odczytano strefy zahamowania wzrostu wokół krążków nasączonych badanymi eks-

traktami. Pomiarów dokonywano w milimetrach za pomocą linijki. Wszystkie oznacze-

nie powtórzono 3-krotnie i wyciągnięto średnią wartość strefy zahamowania wzrostu 

dla każdego szczepu i ekstraktu roślinnego w zależności od zastosowanego stężenia. 

3. Wyniki i omówienie 

Wyniki aktywności przeciwdrobnoustrojowej ekstraktów glikolowo-wodnych: arniki, 

babki lancetowatej, lawendy, nagietka, rozmarynu oraz tymianku wobec wybranych 

bakterii przedstawiono w tabelach 1-5 oraz udokumentowano za pomocą fotografii 1-12. 

Średnica krążka nasączonego badanym ekstraktem podana w milimetrach i wynosząca 

6,0 ±0,0 oznacza brak strefy zahamowania wzrostu, drobnoustrój oporny na badany 

ekstrakt roślinny.  

Badane ekstrakty glikolowo-wodne: arniki, babki lancetowatej, lawendy, nagietka, 

rozmarynu oraz tymianku w stężeniach 50%, 25% oraz 12,5% nie wykazały aktyw-

ności wobec szczepów: Escherichia coli ATCC 25922 (tab. 1), Pseudomonas aeru-

ginosa ATCC 27853 (tab. 2) oraz Staphylococcus aureus ATCC 29213 (tab. 3). 

Stwierdzono brak strefy zahamowania wzrostu badanych drobnoustrojów dla oznaczeń 

wykonanych 3-krotnie. Wszystkie badane ekstrakty glikolowo-wodne w stężeniu 50% 

wykazały aktywność wobec szczepu Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 (tab. 4). 

Największą strefę zahamowania uzyskano dla ekstraktu glikolowo-wodnego rozma-

rynu i tymianku, roślin zaliczanych do przyprawowych, a następnie dla arniki, nagietka, 

babki lancetowatej oraz lawendy. Ekstrakty glikolowo-wodne w stężeniu 25% tymianku 

i rozmarynu również wykazały największą aktywność wobec Streptococcus pneumoniae 

ATCC 49619, a następnie babki lancetowatej, lawendy i nagietka. Stwierdzono brak 

strefy zahamowania wzrostu dla 25% ekstraktu glikolowo-wodnego arniki. Zaobser-

wowano brak aktywności przeciwdrobnoustrojowej 12,5% ekstraktów glikolowo- 

-wodnych arniki, babki lancetowatej, lawendy, nagietka oraz tymianku wobec Strepto-

coccus pneumoniae ATCC 49619 (fot. 1-6). Wyjątek stanowił 12,5% ekstrakt gliko-

lowo-wodny rozmarynu, dla którego strefa zahamowania wzrostu wyniosła 8,3 ±0,47 

(tab. 4). Dokonując analizy aktywności 50% ekstraktów glikolowo-wodnych wobec 

Haemophilus influenzae ATCC 49766, uzyskano największą strefę zahamowania 

wzrostu dla lawendy i tymianku, a następnie babki lancetowatej oraz arniki, zaś 

w przypadku nagietka i rozmarynu stwierdzono brak strefy zahamowania wzrostu (fot. 

7-12). Wszystkie badane ekstrakty glikolowo-wodne w stężeniu 25% oraz 12,5% nie 

były aktywne wobec Haemophilus influenzae ATCC 49766 (tab. 5).  
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Tabela 1. Aktywność ekstraktów roślinnych wobec szczepu Escherichia coli ATCC 25922 

Nazwa ekstraktu Stężenie ekstraktu [%] 

50 25 12,5 

Strefa zahamowania [mm] 

Arnika 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Babka lancetowata 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Lawenda 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Nagietek 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Rozmaryn 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Tymianek 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 2. Aktywność ekstraktów roślinnych wobec szczepu Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

Nazwa ekstraktu Stężenie ekstraktu [%] 

50 25 12,5 

Strefa zahamowania [mm] 

Arnika 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Babka lancetowata 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Lawenda 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Nagietek 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Rozmaryn 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Tymianek 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 3. Aktywność ekstraktów roślinnych wobec szczepu Staphylococcus aureus ATCC 29213 

Nazwa ekstraktu Stężenie ekstraktu [%] 

50 25 12,5 

Strefa zahamowania [mm] 

Arnika 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Babka lancetowata 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Lawenda 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Nagietek 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Rozmaryn 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Tymianek 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 4. Aktywność ekstraktów roślinnych wobec szczepu Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 

Nazwa ekstraktu Stężenie ekstraktu [%] 

50 25 12,5 

Strefa zahamowania [mm] 

Arnika 10,0 ±0,82 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Babka lancetowata 9,67 ±0,47 8,0 ±0,82 6,0 ±0,0 

Lawenda 9,33 ±0,47 7,67 ±0,47 6,0 ±0,0 

Nagietek 9,0 ±0,82 7,67 ±1,25 6,0 ±0,0 

Rozmaryn 13,0 ±0,82 10,3 ±0,94 8,3 ±0,47 

Tymianek 11,66 ±1,25 10,33 ±1,25 6,0 ±0,0 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 5. Aktywność ekstraktów roślinnych wobec szczepu Haemophilus influenzae ATCC 49766 

Nazwa ekstraktu Stężenie ekstraktu [%] 

50 25 12,5 

Strefa zahamowania [mm] 

Arnika 7,33 ±0,94 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Babka lancetowata 8,33 ±0,58 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Lawenda 10,0 ±0,82 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Nagietek 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Rozmaryn 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Tymianek 9,33 ±0,47 6,0 ±0,0 6,0 ±0,0 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Fotografia 1. Aktywność ekstraktów glikolowo-wodnych 50% (1), 25% (2) oraz 12,5% (3) arniki wobec 

Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. Źródło: Opracowanie własne 

 
Fotografia 2. Aktywność ekstraktów glikolowo-wodnych 50% (1), 25% (2) oraz 12,5% (3) babki lancetowatej 

wobec Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. Źródło: Opracowanie własne 

 
Fotografia 3. Aktywność ekstraktów glikolowo-wodnych 50% (1), 25% (2) oraz 12,5% (3) lawendy wobec 

Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. Źródło: Opracowanie własne 
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Fotografia 4. Aktywność ekstraktów glikolowo-wodnych 50% (1), 25% (2) oraz 12,5% (3) nagietka wobec 

Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. Źródło: Opracowanie własne 

 
Fotografia 5. Aktywność ekstraktów glikolowo-wodnych 50% (1), 25% (2) oraz 12,5% (3) rozmarynu wobec 

Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. Źródło: Opracowanie własne 

 
Fotografia 6. Aktywność ekstraktów glikolowo-wodnych 50% (1), 25% (2) oraz 12,5% (3) tymianku wobec 

Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. Źródło: Opracowanie własne 

 
Fotografia 7. Aktywność ekstraktów glikolowo-wodnych 50% (1), 25% (2) oraz 12,5% (3) arniki wobec 

Haemophilus influenzae ATCC 49766. Źródło: Opracowanie własne 
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Fotografia 8. Aktywność ekstraktów glikolowo-wodnych 50% (1), 25% (2) oraz 12,5% (3) babki lancetowatej 

wobec Haemophilus influenzae ATCC 49766. Źródło: Opracowanie własne 

 
Fotografia 9. Aktywność ekstraktów glikolowo-wodnych 50% (1), 25% (2) oraz 12,5% (3) lawendy wobec 

Haemophilus influenzae ATCC 49766. Źródło: Opracowanie własne 

 
Fotografia 10. Aktywność ekstraktów glikolowo-wodnych 50% (1), 25% (2) oraz 12,5% (3) nagietka wobec 

Haemophilus influenzae ATCC 49766. Źródło: Opracowanie własne 

 
Fotografia 11. Aktywność ekstraktów glikolowo-wodnych 50% (1), 25% (2) oraz 12,5% (3) rozmarynu 

wobec Haemophilus influenzae ATCC 49766. Źródło: Opracowanie własne 
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Fotografia 12. Aktywność ekstraktów glikolowo-wodnych 50% (1), 25% (2) oraz 12,5% (3) tymianku wobec 

Haemophilus influenzae ATCC 49766. Źródło: Opracowanie własne 

4. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań wysunięto następujące wnioski: 

1. Badane ekstrakty glikolowo-wodne w stężeniach 50%, 25% oraz 12,5% nie wyka-

zały aktywności przeciwdrobnoustrojowej wobec wzorcowych szczepów: Esche-

richia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 oraz Staphylo-

coccus aureus ATCC 29213. 
2. Ekstrakty glikolowo-wodne: arniki, babki lancetowatej, lawendy, nagietka, roz-

marynu, tymianku w stężeniach 50% hamowały wzrost szczepu Streptococcus 

pneumoniae ATCC 49619. 

3. Największą strefę zahamowania wobec szczepu Streptococcus pneumoniae ATCC 

49619 uzyskano w przypadku ekstraktu glikolowo-wodnego z rozmarynu. 

4. Stwierdzono aktywność 50% ekstraktów glikolowo-wodnych z babki lancetowatej, 

tymianku, arniki oraz lawendy wobec Haemophilus influenzae ATCC 49766, zaś 

ekstrakty z nagietka oraz rozmarynu nie wykazały aktywności wobec tego szczepu 

wzorcowego. 
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Aktywność ekstraktów roślinnych wobec wybranych szczepów bakterii 

Streszczenie 

Ekstrakty otrzymywane z roślin leczniczych oraz przyprawowych zawierają w swoim składzie związki 

o wielostronnym działaniu i znalazły zastosowanie w medycynie, ziołolecznictwie, w produkcji kosmetyków 

oraz w przemyśle spożywczym. Związki bioaktywne, będące metabolitami wtórnymi roślin, wykazują dzia-

łanie przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, antyoksydacyjne oraz przeciwrodnikowe, ze względu na 

obecność: alkaloidów, balsamów, garbników, steroli, terpenoidów, seskwiterpenoidów, fenoli, saponin, żywic, 

olejków lotnych i niektórych glikozydów. W badaniach wykorzystano szczepy wzorcowe: Escherichia coli 

ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Strepto-

coccus pneumoniae ATCC 49619 oraz Haemophilus influenzae ATCC 49766, które poddano działaniu 

ekstraktów glikolowo-wodnych z: arniki, babki lancetowatej, lawendy, nagietka, rozmarynu oraz tymianku, 

pozyskanych z firmy Naturex s.c. Surowce chemiczne i odczynniki Katowice. Badania wykonano metodą 

dyfuzyjno-krążkową, wykorzystując podłoża Muller Hinton Agar oraz Muller Hinton with Horse Blood 

oraz krążki BLANK firmy OXOID. Nakładano krążki bibułowe nasączone ekstraktami w ilości 20 µl na 

odpowiednie podłoża z naniesioną zawiesiną bakteryjną o stężeniu 0,5 według skali McFarlanda firmy 

Biomaxima. Badane ekstrakty nie wykazały aktywności wobec wzorcowych szczepów: Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, zaś hamowały wzrost szczepu Streptococcus pneumo-

niae. Największą strefę zahamowania wobec szczepu Streptococcus pneumoniae uzyskano w przypadku 

ekstraktu z rozmarynu. Stwierdzono również aktywność ekstraktów z babki lancetowatej, tymianku, arniki 

oraz lawendy wobec Haemophilus influenzae, zaś ekstrakt z nagietka oraz rozmarynu nie wykazał aktyw-

ności wobec tego szczepu wzorcowego. Ekstrakty roślinne przyprawowe mogą być stosowane jako środki 

wspomagające leczenie infekcji dróg oddechowych.  

Słowa kluczowe: aktywność przeciwdrobnoustrojowa, ekstrakty roślinne, szczepy bakteryjne 

Activity of plant extracts against selected bacterial strains 

Abstract 

Extracts obtained from medicinal and spice plants contain compounds with multifaceted effects and have 

been used in medicine, herbal medicine, in the production of cosmetics and in the food industry. Bioactive 

compounds, which are secondary metabolites of plants, have anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant 

and anti-radical properties due to the presence of: alkaloids, lotions, tannins, sterols, terpenoids, sesquiter-

penoids, phenols, saponins, resins, volatile oils and some glycosides. The following reference strains were 

used in the study: Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus 

aureus ATCC 29213, Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 and Haemophilus influenzae ATCC 49766, 

which were treated with glycol-water extracts from: and thyme, obtained from the company Naturex s.c. 

Chemical raw materials and reagents Katowice. The tests were performed using the disc diffusion method, 

using Muller Hinton Agar and Muller Hinton with Horse Blood media and OXOID BLANK discs. Paper 

discs soaked with extracts in the amount of 20 µl were placed on appropriate substrates with a bacterial 

suspension at the concentration of 0.5 according to the Biomaxima McFarland scale. The tested extracts 

showed no activity against the standard strains: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, and inhibited the growth of Streptococcus pneumoniae. The greatest inhibition zone against the 

Streptococcus pneumoniae strain was obtained in the case of rosemary extract. Plantain, thyme, arnica and 

lavender extracts were also found to be active against Haemophilus influenzae, while marigold and rose-

mary extracts showed no activity against this reference strain. Spice plant extracts can be used as adjuvants 

in the treatment of respiratory infections. 

Keywords: antimicrobial activity, bacterial strains, plant extracts  
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Zastosowanie geopolimerów jako stabilizatorów pH 

w procesie fermentacji beztlenowej 

1. Wprowadzenie 

Fermentacja beztlenowa jest naturalnym procesem, w którym bakterie istniejące 

w środowisku beztlenowym rozkładają materię organiczną. Jest to złożony proces 

szeregu reakcji biochemicznych zachodzących w warunkach beztlenowych. Pod wpły-

wem symbiotycznego działania różnych bakterii beztlenowych i względnie beztleno-

wych, wielocząsteczkowe substancje organiczne rozkładane są do prostych, chemicznie 

ustabilizowanych związków – głównie metanu i ditlenku węgla [1], które stanowią 

podstawowe składniki biogazu. Ważnym składnikiem biogazu jest również wodór, jego 

zawartość jest związana z brakiem równowagi pomiędzy grupami mikroorganizmów 

w procesie fermentacji [2]. Wodór jest wytwarzany przede wszystkim podczas fermen-

tacji węglowodanów i jest wykorzystywany przez bakterie metanogenne do redukcji 

ditlenku węgla do metanu. Monitoring procesu fermentacji beztlenowej obejmuje ozna-

czanie m.in. stężenia lotnych kwasów tłuszczowych LKT (VFA ang. Volatile Fatty 

Acids), których akumulacja może być przyczyną spadku wartości pH, jeśli w procesie 

nie ma substratów o wystarczającej zdolności buforowania. Innym parametrem jest stę-

żenie jonów OH-. Istnieje bezpośredni związek między zmianami stężenia tych jonów 

a akumulacją VFA w procesie fermentacji beztlenowej. Jenkins [3] oraz Ripley [4] 

zaproponowali monitoring procesu fermentacji poprzez wyznaczenie stężenia jonów 

OH- metodą miareczkowania. Automatyczną kontrolę fermentacji beztlenowej na pod-

stawie pomiarów alkalimetrycznych zaproponowano również w pracach Rozzi i wsp. 

(1985) [5] i Elbeshbishy i wsp. (2012) [6]. Aktualnie, przyjmuje się, że bardziej czułym 

parametrem do monitorowania procesu fermentacji beztlenowej jest stosunek stężeń 

VFA/OH- [7]. W praktyce, monitoring biogazowni obejmuje analizę substratów oraz 

szereg analiz fizykochemicznych w odniesieniu do fermentującej biomasy w następu-

jącym zakresie: pH i potencjał redox, stężenie i profil LKT, analizy stężeń kluczowych 

mikroelementów, współczynnik LKT/OWN, stężenie azotu amonowego, s.m. i s.m.o. 

osadu pofermentacyjnego. 
Fermentacja beztlenowa stanowi bardzo dobrą technologię do przetwarzania frakcji 

organicznej stałych odpadów komunalnych, która może generować energię odnawialną 
w postaci metanu. Na wydajność produkcji metanu wpływa szereg czynników, takich 
jak pH, temperatura, rodzaj i jakość substratu czy sposób mieszania. Wśród nich 
kluczowym jest wartość pH ze względu na bezpośredni wpływ na aktywność bakterii 
metanogennych. Optymalny zakres pH dla uzyskania maksymalnej wydajności metanu 
w procesie fermentacji beztlenowej wynosi 6,5-7,2, przy czym optymalna wartość pH 
zmienia się w zależności od rodzaju substratu i zastosowanej techniki fermentacji [8]. 

 
1 epalczak@prz.edu.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika 

Reszowska, www.prz.edu.pl. 
2 Studentka, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, www.prz.edu.pl. 

http://www.prz.edu.pl/
http://www.prz.edu.pl/


 

Zastosowanie geopolimerów jako stabilizatorów pH w procesie fermentacji beztlenowej 
 

75 

 

W procesach beztlenowych pH jest regulowane przez interakcję słabych i mocnych 
układów kwasowo-zasadowych. Te kwasy i zasady są albo obecne w odpadach, 
stanowiących substraty lub mogą być uwalniane podczas procesu fermentacji. Obecnie 
w większości procesów wykorzystuje się jako słabe układy kwasowo-zasadowe nastę-
pujące związki: kwas fosforowy(V), siarkowy(VI), VFA oraz amoniak [9]. Utrzymy-
wanie wartości pH w zakresie optymalnym dla mikroorganizmów metanogennych 

wymaga dodatku alkalicznych związków chemicznych, np. dodatku NaOH lub CaCO3. 
Jednak ich po wyczerpaniu może dojść do ponownego zakwaszenia środowiska 
w wyniku akumulacji w mieszaninie fermentacyjnej VFA. 

Innowacyjną alternatywą do regulacji poziomu pH w bioreaktorach beztlenowych 
są geopolimery. Potencjalnym zastosowaniem dla tych przyjaznych środowisku mate-
riałów aktywowanych alkaliami jest ich wykorzystanie jako regulatorów pH, wykorzy-
stujących wolne zasady pozostające w strukturze geopolimeru po ich syntezie. Alkalia 
zanurzonych w wodzie geopolimerów powoli w sposób kontrolowany i długotrwały 
wypłukiwane są do roztworu, zapewniając niewielkie wahania pH [10]. Geopolimery 
są strukturami amorficznymi, które są syntetyzowane w wyniku reakcji chemicznej 
pomiędzy prekursorami glinokrzemianów a roztworami alkalicznymi. Te nieorganiczne 
polimery glinokrzemianowe najczęściej występują pod postacią twardych, odpornych 
mechanicznie ciał stałych, które swoim wyglądem przypominają naturalny kamień lub 
beton [11]. Z tego powodu w większości prac naukowych skupiono się na ich właści-
wościach mechanicznych, jednak materiały te wykazują inne interesujące właściwości, 
sugerujące ich wykorzystanie w innowacyjnych zastosowaniach, takich jak oczyszczanie 
ścieków, izolacja termiczna, buforowanie pH oraz immobilizacji odpadów toksycz-
nych [12-14]. Co więcej, możliwość wytworzenia geopolimerów z glinokrzemianowych 
produktów ubocznych przemysłu (np. popiołów lotnych, żużli, odpadów szklanych) 
dodatkowo zachęca do badań nad tymi materiałami ze względu na możliwość zastoso-
wania recyklingu [15-17]. Opublikowane wyniki badań w tym zakresie dotyczą wpływu 
rodzaju i stężenia aktywatora alkalicznego [18], rodzaju i porowatości materiałów wyj-
ściowych [19] oraz stosunku aktywatora alkalicznego w postaci roztworu do surowca 
wyjściowego w stanie stałym [20] na szybkość wymywania kationów alkalicznych. 
Ponadto, analizowano wpływ właściwości porozymetrycznych otrzymanych geopoli-
merów na buforowanie wartości pH [21, 22]. 

W ramach niniejszej pracy określono pojemność buforową oraz zakres buforowania 
dla dwóch geopolimerów otrzymanych na bazie produktów ubocznych ze spalania 
węgla i biomasy oraz dwóch geopolimerów otrzymanych naturalnego krzemianu pocho-
dzenia wulkanicznego – haloizytu bez aktywacji i po aktywacji mikrofalowej. W celu 
określenia przydatności wyżej wymienionych geopolimerów jako stabilizatorów pH 
w procesie fermentacji beztlenowej, wykonano szereg eksperymentów fermentacji bez-
tlenowej biomasy roślinnej z dodatkiem i bez dodatku badanych geopolimerów 
w warunkach laboratoryjnych. 

2. Część doświadczalna 

2.1. Materiały badawcze 

Jako materiały badawcze wykorzystano biomasę roślinną, która stanowiła substrat 
organiczny w procesie fermentacji beztlenowej oraz cztery geopolimery, oznaczone 
w dalszej części pracy jako: PW/GEO, PB/GEO/ H/GEO i HA/GEO. Do syntezy geo-
polimerów jako surowce wyjściowe zastosowano: 
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• produkty uboczne ze spalania węgla oraz biomasy – lotny popiół węglowy (PW) 

i lotny popiół ze spalania biomasy (PB); 

• naturalny krzemian dwuwarstwowy pochodzenia wulkanicznego – haloizyt bez 

aktywacji (H) i haloizyt poddany aktywacji poprzez sonifikację (HA). 

Wyżej wymienione surowce wyjściowe są źródłem reaktywnej krzemionki i tlenku 

glinu, stanowią spoiwo dla matrycy geopolimerowej. Stosowano je w postaci mieszanki 

stałej złożonej z równych części wagowych piasku kwarcowego i odpowiedniego 

surowca wyjściowego. Jako aktywator alkaliczny zastosowano mieszaninę krzemianu 

sodu (zawartość SiO2 + Na2O – nie mniej niż 39% wag.; moduł molowy SiO2/Na2O 

równy 2,4-2,6) i stałego wodorotlenku sodu (czystość 97% wag.). W celu otrzymania 

masy geopolimerowej mieszankę stałych składników zmieszano z aktywatorem alka-

licznym, przy zachowaniu stosunku fazy wodnej [cm3] do fazy stałej [g] 50:50. Po 

uzyskaniu homogenicznej mieszaniny, zaprawy geopolimerowe przeniesiono do form 

cylindrycznych o wymiarach 14 mm × 25 mm. Próbki wyjęto z form po 24 h, 

a następnie utwardzano w temperaturze otoczenia (~20ºC) i wilgotności (~68%) przez 

28 dni. Szczegółową charakterystykę surowców wyjściowych i otrzymanych geopoli-

merów oraz warunków ich syntezy zawarto w pracach [23, 24]. 

Jako substrat do procesu fermentacji beztlenowej zastosowano skoszoną trawę 

o obrębie trwałych użytków zielonych z okolic Rzeszowa. Biomasę roślinną rozdrab-

niano mechanicznie przy użyciu młynka laboratoryjnego model FW80.1 (Chemland, 

Polska) do średniego wymiaru 2-3 mm. Zmniejszenie wielkości cząstek pozwala na 

zwiększenie produkcji biogazu oraz na skrócenie technicznego czasu fermentacji w na-

stępstwie zwiększenia powierzchni kontaktu pomiędzy mikroorganizmami a substratem. 

2.2. Metody badawcze 

Do charakterystyki porowatej struktury geopolimerów wykorzystano skaningową 

mikroskopię elektronową (SEM), z zastosowaniem skaningowego mikroskopu elektro-

nowego wyposażonego w przystawkę do analizy chemicznej w mikroobszarach (EDS) 

model S-3400 N (Hitachi, Japonia). Wyznaczenie parametrów struktury porowatej 

(średniej objętości porów i średniej średnicy porów) wykonano w oparciu o standardową 

metodę analizy izoterm adsorpcji w niskotemperaturowej sorpcji azotu (metoda BET). 

Izotermy sorpcji azotu dla badanych geopolimerów wyznaczono w temperaturze 77K 

(196ºC), przy użyciu analizatora powierzchni właściwej ASAP 2420 (Micromeritics, 

USA). 

Charakterystyka świeżej biomasy roślinnej obejmowała oznaczenie zawartości suchej 

masy i suchej masy organicznej oraz wyznaczenie Chemicznego Zapotrzebowania 

Tlenu (ChZT). Oznaczenie zawartości suchej masy wykonano metodą grawimetryczną 

(suszenie próbki w temperaturze 105ºC do stałej masy) przy wykorzystaniu wago-

suszarki model HAX 5011 (Radwag, Polska). Wyznaczenie suchej masy organicznej, 

polegało na spopieleniu próbki w piecu elektrycznym model FCF 22SH (Czylok, Polska) 

w temperaturze 550ºC, a następnie wyprażeniu do stałej masy z wykorzystaniem ww. 

metody grawimetrycznej. 
Wykonano również analizę elementarną przy użyciu analizatora VarioEL III (Ele-

mentar, Niemcy) oraz oznaczono zawartość wybranych metali ciężkich (Cd, Cu, Ni, 

Pb, Zn) metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej ze wzbudzeniem w płomieniu 
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powietrze-acetylen (FAAS) przy użyciu spektrometru do absorpcji atomowej model 

3100 (Perkin-Elmer, USA). 

Próbki biomasy roślinnej do oznaczenia zawartości wyżej wymienionych metali 

ciężkich poddano roztwarzaniu w mieszaninie stężonego kwasu HNO3 i 30% H2O2 

(stosunek objętościowy reagentów 5:1) w temperaturze pokojowej w czasie 24 h. Roz-

twarzanie próbek biomasy przeprowadzono 3-krotnie, a wynik oznaczenia stanowi 

wartość średnią z trzech powtórzeń. Oznaczenie Cd, Cu, Ni, Pb, Zn metodą FAAS 

wykonano w warunkach zestawionych w tabeli 1. 

Tabela 1. Warunki oznaczania badanych metali ciężkich metodą FAAS 

Parametr Cd Cu Ni Pb Zn 

Długość fali [nm] 228,8 324,8 341,5 217,0 213,9 

Czułość [mg/dm3] 0,0 0,5 0,4 0,2 0,1 

Szerokość szczeliny [nm] 0,7 0,7 0,2 0,7 0,7 

Stężenia roztworów wzorcowych [mg/cm3] 

1,5 

1,0 

2,0 

2,0 

4,0 

5,0 

5,0 

10,0 

20,0 

9,0 

20,0 

1,0 

3,0 

5,0 

6,0 

Szybkość przepływu gazu [dm3/min] 0,8-1,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [25]. 

2.3. Opis eksperymentu 

2.3.1. Wyznaczenie pojemności buforowej i zakresu buforowania 

W celu wyznaczenia pojemności buforowej badanych geopolimerów próbki 

o masie około 5,0000 g zanurzono w wodzie dejonizowanej o objętości około 60 cm3 

przez 24 dni. Szybkość wymywania jonów OH- mieszono przy użyciu pH-metru, a ich 

stężenie wyznaczono z zależności (1): 

 (1) 

gdzie: pH – odczyn, [OH-] – stężenie jonów OH- w roztworze [mol/dm3]. 

Ponadto, wymywanie jonów OH- z próbek geopolimerów określono metodą mia-

reczkowania alkacymetrycznego przy użyciu 0,035 mol/dm3 roztworu HCl jako 

titranta i fenoloftaleiny jako wskaźnika. Procent wymywania jonów OH- określono na 

podstawie zależności (2) [22]: 

  (2) 

gdzie: (%) [OH-] – procent wymywania jonów OH- ze struktury geopolimeru, [OH-]i – stężenie jonów OH- 

w roztworze w kolejnych dniach trwania eksperymentu [mol/dm3], [OH-]total – całkowite stężenie jonów OH- 

w roztworze [mol/dm3]. 

Dla każdego geopolimeru miareczkowanie prowadzono 4 razy, jako wynik ozna-

czenia przyjęto wartość średnią z 3 miareczkowań.  

W celu wyznaczenia zakresu buforowania badanych geopolimerów wyznaczono 

wartość pojemności buforowej na kwas (HCl) i na zasadę (NaOH). W tym celu po-

brano po 25 cm3 wody dejonizowanej, w której zostały zanurzone geopolimery po 10 

dniach od momentu rozpoczęcia eksperymentu. Do każdej z próbek dodawano kolejno 

(1) 

(2) 



 

Elżbieta Sitarz-Palczak, Gabriela Salach 
 

78 

 

roztwory HCl o następujących stężeniach 0,1; 0,5; 1 mol/dm3. Po każdej dodanej porcji 

kwasu w ilości 0,5 lub 1 cm3 mierzono pH roztworu. Sposób wyznaczenia pojemności 

buforowej na zasadę był prowadzony w ten sam sposób. Zastosowano roztwory NaOH 

o następujących stężeniach 0,01; 0,05; 0,1; 1 mol/dm3, które dodawano w następu-

jących ilościach: 0,1; 0,5; 1 cm3. Po każdej dodanej porcji NaOH wykonywano pomiar 

pH za pomocą elektrody szklanej, typ ERH-13 (Hydromet, Polska). 

2.3.2. Wykonanie eksperymentu fermentacji beztlenowej w warunkach 

laboratoryjnych 

Wszystkie fazy procesu technologicznego, obejmujące kolejno fazę hydrolizy, za-

kwaszania, powstawania kwasu octowego i otrzymywania metanu realizowano w jed-

nym zbiorniku fermentacyjnym, tj. w stożkowych kolbach szklanych z doszlifowanym 

korkiem o pojemności 50 cm3. Stanowisko badawcze było wyposażone w mieszadło 

magnetyczne z podgrzewaniem (Steinberg System, Niemcy) oraz pH-metr laboratoryjny, 

model CP-501 (Elmetron, Polska). Metodyka badań procesu fermentacji obejmowała 

pomiar wartości pH przy użyciu elektrody szklanej, typ ERH-13 (Hydromet, Polska). 

Warunki prowadzenia procesu fermentacji były następujące:  

• liczba etapów – proces jednoetapowy; 

• temperatura – 32ºC; 

• tryb napełniania materiałem – okresowy; 

• fermentacja sucha. 

Proces był realizowany w trybie okresowym, tzn. kolby szklane zostały napełnione 

całkowicie świeżym substratem, czyli skoszoną trawą w ilości 7,05 g oraz wodą dejo-

nizowaną 42,5 cm3, a następnie zamknięte w celu odcięcia dopływu powietrza. Całość 

mieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego i utrzymywano w temperaturze 32ºC, 

która jest optymalna dla zastosowanego substratu. Realizacja procesu odbywała się 

w zakresie mezofilowym 32-38ºC, w którym pracuje około 85% biogazowni rolniczych. 

Czas retencji (przetrzymywania) substratu w kolbach wynosił kolejno: 2, 3, 4, 10, 17 dni. 

Po upływie zadanego czasu retencji zawartość kolb opróżniano do połowy objętości 

i uzupełniano nowym wsadem substratu. Przefermentowaną ilość skoszonej trawy 

pozostawiona w kolbach stanowiła materiał wykorzystany do zaszczepienia procesu. 

Przed każdorazową wymianą substratu w każdej kolbie bez dodatku i z dodatkiem 

odpowiedniego geopolimeru wykonywano bezpośredni pomiar wartości pH za pomocą 

pH-metru. Proces fermentacji beztlenowej w warunkach laboratoryjnych prowadzono 

łącznie przez 37 dni. 

3. Dyskusja wyników 

3.1. Charakterystyka materiałów badawczych 

3.1.1. Geopolimery 

Spośród wszystkich materiałów wykorzystywanych do produkcji geopolimerów 

popiół ze spalania węgla lub biomasy jest najbardziej pożądanym surowcem, ponieważ 

wiąże się z możliwością przekształcenia odpadów w użyteczny produkt. Geopolimery 

otrzymywane z popiołów lotnych są materiałem porowatym, odpornym na korozję 

oraz na działanie niskich temperatur. Inny materiał wykorzystywany do produkcji geo-
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poliemrów to haloizyt, który jest minerałem dwuwarstwowym należącym do podgrupy 

kaolinitów. 

Badania fazy mineralnej oraz analizę składu chemicznego geopolimerów przeprowa-

dzono metodą SEM-EDS. Badaniom poddano geopolimery na bazie popiołu ze spalania 

węgla (PW/GEO), popiołu ze spalania biomasy (PB/GEO) oraz geopolimery otrzymane 

z haloizytu bez aktywacji (H/GEO) oraz haloizytu aktywowanego (HA/GEO). Energo-

dyspersyjna spektroskopia rentgenowska (EDS) w połączeniu z elektronową mikroskopią 

skaningową (SEM) pozwoliły na uzyskanie wyników przedstawionych na rysunkach 

1-3. Średni skład fazy mineralnej geopolimerów przedstawiono w tabeli 2. 

  
PW/GEO     PB/GEO 

  
H/GEO     HA/GEO 

Rysunek 1. Zdjęcia SEM dla badanych geopolimerów [23, 24] 

Zmiany mikrostruktury w zastosowanych geopolimerach przedstawiono na rysunku 1. 

Analiza otrzymanych zdjęć SEM wskazuje, że geopolimer otrzymany z popiołu węglo-

wego PW/GEO jest zdominowany przez krzemianowe i glinokrzemianowe formy kuliste 

o bardzo zróżnicowanych rozmiarach (do 45 μm), których agregaty są widoczne. Na 

podstawie analizy obrazu SEM geopolimeru na bazie popiołu z biomasy PB/GEO 

stwierdzono, że średnice cząstek mają różne wielkości, ale nie przekraczają 250 μm. 

Powierzchnie geopolimerów opartych na popiołach lotnych, tak jak innych geopolime-

rów są niejednorodne. Podobne jest w przypadku geopolimerów H/GEO oraz HA/GEO, 

w których obserwujemy hetorogeniczny rozkład metali w ziarnach. W strukturze tych 

geopolimerów dominują glinokrzemiany o rozmiarach większych niż 200 μm. 
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PW/GEO 

 
PB/GEO 

Rysunek 2. Analiza EDS dla geopolimerów na bazie popiołów ze spalania węgla (PW/GEO) i biomasy 

(PB/GEO) [23] 

Analiza chemiczna geopolimerów (rys. 2 i 3), wykazała, że O, Na, Si i Al są 

głównymi składnikami nieorganicznymi wszystkich zastosowanych geopolimerów. 

W skład PW/GEO wchodzą również takie pierwiastki, jak: Fe, K i Mg pochodzące 

z popiołów ze spalania węgla, natomiast pierwiastki pochodzące z popiołów ze spalania 

biomasy to K i Ca (rys. 3). Tak jak w przypadku geopolimerów na bazie popiołów 

główny składnikami geopolimerów na bazie haloizytu (H/GEO i HA/GEO) są O, Na, 

Si i Al. Ponadto, stwierdzono również obecność Fe i Ti. Obecność sygnału pocho-

dzącego od atomów węgla (rys. 3) może być wynikiem procesu karbonatyzacji, który 

miał miejsce na powierzchni geopolimerów otrzymanych z haloizytu. Nie stwierdzono 

analogicznych sygnałów dla próbek geopolimerów otrzymanych z popiołów (rys. 2). 

Generalnie, przedstawiony średni skład chemiczny geopolimerow, nie różni się zna-

cząco od składu zastosowanych surowców wyjściowych, tj. popiołów ze spalania 

węgla lub biomasy oraz haloizytu bez i z aktywacją [23, 24]. 
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H/GEO 

 
HA/GEO 

Rysunek 3. Analiza EDS dla geopolimerów na bazie haloizytu bez atywacji (H/GEO) i aktywowanego 

(HA/GEO) [24] 

Analizując wyniki dotyczące średniego składu mineralnego w mikroobszarach geo-

polimerów przedstawione w tabeli 2, można zauważyć, że oba geopolimery PW/GEO 

i PB/GEO wykazują wysokie stężenie Na2O (ok. 52%), dla porównania geopolimery 

H/GEO i HA/GEO wykazują zdecydowanie niższe stężenie Na2O (odpowiednio, ok. 

32 i 34%). Na tej podstawie możemy wnioskować, że proces aktywacji alkalicznej 

zachodził bardziej efektywnie w geopolimerach otrzymanych z popiołów. Znaczne 

różnice występują również w przypadku stężenia SiO2, które na poziomie ok. 52% 

występuje w geopolimerach H/GEO i HA/GEO, natomiast w geopolimerach PW/GEO 

i PB/GEO stanowi ok. 17%. Najniższą zawartość Al2O3 uzyskano dla geopolimeru 

PB/GEO i wynosi ona ok. 1,1%. Dla tego samego geopolimeru stwierdzono również naj-

wyższą zawartość CaO (3,6%). Obecność tlenku wapnia w dużej mierze jest konsekwen-

cją dużej alkaliczności surowców wyjściowych, zarówno popiołów, jak i haloizytu. 

Większą zawartość TiO2 przypisać można geopolimerom na bazie popiołów, z kolei 

geopolimery otrzymane na bazie haloizytu zawierają wyższe stężenia Fe2O3. 

Tabela 2. Średni skład fazy mineralnej geopolimerów określony na podstawie analizy EDS 

Rodzaj geopolimeru 
Zawartość [% wag.] 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 TiO2 Fe2O3 CaO 

PW/GEO 51,7 0,5 9,4 16,8 6,5 1,2 - 
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PB/GEO 51,6 - 1,1 16,9 2,5 - 3,6 

H/GEO 31,6 - 7,8 50,2 0,5 6,8 0,6 

HA/GEO 33,6 - 6,8 52,6 0,2 5,9 0,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [23, 24]. 

Przeprowadzono również, badania porozymetryczne, których wyniki przedstawiono 

w tabeli 3. Dotyczą one objętości i wielkości porów dla badanych geopolimerów.  

Tabela 3. Parametry struktury porowatej geopolimerów wyznaczone na podstawie niskotemperaturowej 

adsorpcji i desorpcji azotu 

 PW/GEO PB/GEO HA/GEO H/GEO 

Objętość porów [cm3/g] 

Całkowita objętość porów 0,0174 0,0183 0,15310 - 

Objętość porów o średnicy od 17.000 Å do 3000.000 Å 

(adsorpcja BJH) 
0,0185 0,0188 0,15032 0,14705 

Objętość porów o średnicy od 17 000 Å do 3000 000 Å 

(desorpcja BJH) 
0,0189 0,0192 0,15865 0,15584 

Wielkość porów [Å] 

Średnia szerokość porów (desorpcja 4V/A wg BET) 221,79 211,75 83,59 - 

Średnia średnica porów (adsorpcja 4V/A wg BJH) 257,45 229,38 86,41 84,11 

Średnia średnica porów (desorpcja 4V/A wg BJH) 141,32 123,73 75,16 73,61 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [23, 24]. 

Badania literaturowe wskazują, że porowatość geopolimerów jest parametrem wpły-

wającym w dużym stopniu na wymywanie jonów OH-. Ogólnie rzecz biorąc, im większy 

średni promień porów i/lub wyższa całkowita porowatość, tym szybsze wymywanie 

alkaliów. Wymywanie jonów OH- z geopolimerów o większej porowatości jest bardziej 

intensywne w porównaniu z geopolimerami o mniejszej porowatości w ciągu pierw-

szych kilku dni, później różnice te ulegają osłabieniu. Szybkość ługowania jonów OH- 

odgrywa zasadniczą rolę w kinetyce przemian chemicznych, bowiem im większe jest 

stężenie jonów wodorotlenowych, tym większa jest szybkość uwalniania grupy krze-

mianowej. Tym sposobem do roztworu przechodzą dodatkowo jony sodu, potasu, glinu 

i krzemu (w postaci uwodnionej krzemionki) [18]. Stwierdzono istotne różnice w poro-

watości badanych geopolimerów. Analizując objętość porów zarówno w procesie de-

sorpcji, jak i adsorpcji, zauważyć można, że to geopolimery otrzymane z haloizytu posia-

dają znacznie większą objętość porów od geopolimerów na bazie popiołów lotnych, ale 

znacząco mniejszą ich szerokość. Objętość porów HA/GEO i H/GEO wykazuje prawie 

takie same wartości ok. 0,15 cm3/g. Objętość porów PW/GEO i PB/GEO równa się 

średnio 0,019 cm3/g, natomiast szerokość porów tych geopolimerów jest znacząco 

większa. Wielkość porów geopolimerów PW/GEO i PB/GEO ze względu na ich średnicę 

można określić w zakresie 120-220 Å, a zakres dla geopolimerów HA/GEO i H/GEO 

przyjmuje wartości z przedziału 73-85 Å. 

3.1.2. Biomasa roślinna  

Podstawowymi związkami pokarmowymi wykorzystywanymi do zachowania odpo-

wiedniej czynności życiowej mikroorganizmów są azot, związki węgla, fosfor, siarki 

i inne pierwiastki. Istotnym składnikiem do syntezy aminokwasów, białek czy kwasów 
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nukleinowych jest azot, który poza fosforem i siarką jest jednym z deficytowych 

składników ekosystemu. Przekształcony w amoniak powoduje zobojętnienie kwasów 

organicznych, wyprodukowanych przez mikroorganizmy fermentacyjne w odpowiedniej 

fazie i przyczynia się do utrzymania odpowiedniej wartości pH. Otrzymane wyniki 

w zakresie analizy elementarnej oraz charakterystyki fizykochemicznej biomasy roślin-

nej przedstawiono w tabeli 4 i 5. Ważnym elementem jest stosunek C:N, który jest 

charakterystyczny dla danego surowca; zależy od dostępności węgla i azotu obecnego 

w substracie Stosunek ten powinien mieścić się w zakresie 10:1-25:1. Przekroczenie 

maksymalnej zawartości azotu powoduje zmniejszenie produkowanej ilości biogazu. 

Natomiast zbyt niska zawartość tego pierwiastka przyczynia się do podwyższenia 

odczynu środowiska poprzez uwolnienie azotu w formie amoniaku. W świeżej bio-

masie roślinnej stosunek C:N wynosi 19:1 i mieści się w podanym powyżej zakresie. 

Stosunek ChZT:N powinien mieścić się w zakresie od 400:7 do 1000:7. Dla badanego 

materiału stosunek ten wynosi 907:7, czyli jest w zakresie zalecanych wartości. 

Wartość ChZT dla przefermentowanej biomasy roślinnej uległa zmniejszeniu o ok. 3x, 

co świadczy o prawidłowym przebiegu procesu fermentacji. 

Tabela 4. Charakterystyka fizykochemiczna biomasy roślinnej 

Rodzaj substratu 
s.m. 

[%] 

s.m.o. 

[% s.m.] 

ChZT 

[mg/dm3] 

C H O N S 

[% s.m.] 

świeża 

biomasa roślinna 
15,0 89,0 298,0 44.,6 5,4 36,5 2.3 0,3 

przefermentowana  

biomasa roślinna 
- - 88,0 - - - - - 

Źródło: opracowanie własne. 

Do charakterystyki materiałów badawczych wykorzystano również oznaczenie 

zawartości wybranych metali ciężkich (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) w biomasie roślinnej. 

Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli 5. Podane w tabeli przedziały ufności dla poszcze-

gólnych stężeń metali oszacowano na podstawie wartości RSD. Występowanie metali 

ciężkich w składzie biomasy roślinnej jest niepożądane, określa się ich mianem inhibi-

torów, które toksycznie wpływają na mikroorganizmy. Mogą one zostać dostarczone 

razem z surowcami bądź wytworzyć się jako produkt pośredni w procesie rozkładu. 

Ich wpływ jest zależy od formy w jakiej występują czy wartości stężenia. Metale takie 

jak ołów czy cynk mogą działać niekorzystnie na proces fermentacji w ilościach powyżej 

ołów – 3,4 mg/dm3, a cynk – 4,0 mg/dm3. Miedź i nikiel już od niższych wartości, 

odpowiednio 0,4 mg/dm3 i 0,1 mg/dm3 [26]. Z zebranych wyników widać, że metale, 

takie jak Cu, Ni i Zn w badanej biomasie roślinnej przekraczają dopuszczalne stężenia, 

co oczywiście może wpływać niekorzystnie na prowadzony proces fermentacji. 

Natomiast zawartość kadmu i ołowiu nie przekracza wartości granicznych dla roślin, 

odpowiednio dla Cd 0,6 mg/dm3 i Pb 4,5 mg/dm3 [27]. 

Tabela 5. Zawartość wybranych metali ciężkich w biomasie roślinnej (n = 3, p = 95%) 

Metal 

Cd Cu Ni Pb Zn 

[mg/dm3] 

0,2 (±0,01) 8,2 (±0,40) 2,2 (±0,11) 3,8 (±0,19) 41,0 (±2,05) 

Źródło: opracowanie własne. 
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3.2. Określenie wpływu dodatku geopolimerów jako substancji 

wspomagających proces fermentacji beztlenowej 

3.2.1. Wyznaczenie pojemności buforowej i zakresu buforowania 

Na rysunku 4 przedstawiono zmiany wartości pH w kolejnych dniach trwania eks-

perymentu. Analizując otrzymane wartości, zauważamy, że początkowe wartości pH 

dla badanych geopolimerów wynosiły kolejno:12,16 dla PB/GEO, 10,66 dla PW/GEO, 

11,04 dla HA/GEO i 12,69 dla H/GEO. Geopolimery PB/GEO i H/GEO stabilnie 

utrzymywały zmierzoną w momencie rozpoczęcia eksperymentu wartość pH. Malejące 

wartości pH zarejestrowano dla HA/GEO (zmiana pH w zakresie 11,04-10,75), co 

stanowi 0,79 jednostki pH i dla PW/GEO (zmiana pH w zakresie 10,66-10,04), co 

stanowi 0,62 jednostki pH. 

 
Rysunek 4. Wartości pH geopolimerów przed procesem fermentacji beztlenowej [opracowanie własne] 

Zbadano szybkość wymywania jonów OH- z badanych geopolimerów, a uzyskane 

wyniki przedstawiono na rysunku 5. Największe stężenie wymywanych jonów zaob-

serwowano dla H/GEO, po pierwszym dniu eksperymentu [OH-] było równe 0,0490. 

Następnie do kolejnego pomiaru wzrosło do wartości 0,0692, kolejno w czasie trwania 

procesu stężenie malało przez 23 dni, osiągając wartość 0,0427. PB/GEO w porównaniu 

z pozostałymi geopolimerami również wykazuje duże stężenie wymywanych jonów. 

Po trzech dniach prowadzenia eksperymentu wartość [OH-] wzrosła z 0,0145 na 0,0347. 

W kolejnych dniach wartości określające szybkość wymywania jonów malały przez 22 

dni i ostatni pomiar uzyskał wartość 0,0158. Stężenie jonów [OH-] dla PW/GEO po 

2 dniach eksperymentu gwałtownie spadło z wartości 0,000457 do 0,000158. Następnie 

przez 20 dni utrzymywało się na poziomie około 0,000140. Ostatni pomiar po 25 

dniach osiągnął wartość 0,000110. Wartości dla HA/GEO przez prawie całość trwania 

procesu malały, od pierwszej wartości 0,00110 do ostatniej 0,00056. 

Z zależności (2) wyznaczono szybkość wymywania jonów OH- z powierzchni geo-

polimerów. Stwierdzono, że dla badanych geopolimerów szybkość wymywania jonów 

OH- maleje w następującym szeregu: PB/GEO (49,7%) > PW/GEO (21,6%) > HA/GEO 

(7,4%) > H/GEO (2,4%) – w odniesieniu do pierwszego dnia eksperymentu. W zesta-

wieniu z danymi literaturowymi dla geopolimerów na bazie popiołów lotnych otrzymane 

wartości mieszczą się w zakresie, tj. od 45,2 do 27,8% [22]. Większa szybkość wymy-

wania jonów OH- dla geopolimerów na bazie popiołów jest związana z większym 

rozmiarem porów obecnych w strukturze tych geopolimerów. 
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Rysunek 5. Porównanie ilości wymywanych jonów OH- z geopolimerów: PW/GEO, PB/GEO, H/GEO i 

HA/GEO [opracowanie własne] 

Zakres buforowania dla poszczególnych geopolimerów zilustrowano na wykresach 

przedstawiających zależność pH w funkcji liczby moli HCl (nHCl) oraz liczby moli 

NaOH (nNaOH) – rysunki 6-9. 

Rysunek 6. Zakres buforowania dla PW/GEO [opracowanie własne] 
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Rysunek 7. Zakres buforowania dla PB/GEO [opracowanie własne] 

 

Rysunek 8. Zakres buforowania dla H/GEO [opracowanie własne] 

 
Rysunek 9. Zakres buforowania dla HA/GEO [opracowanie własne] 

Zakresy buforowania dla poszczególnych geopolimerów są następujące: PB/GEO 

i PW/GEO – 2, H/GEO – 0,01, HA/GEO – 0,02 jednostki pH. Im wyższa wartość 

zakresu buforowania badanych geopolimerów, tym wieksza możliwość stabilizacji pH. 

Najwyższy zakres buforowania został zauważony dla PW/GEO w zakresie pH 9 do 11 

(rys. 6) oraz PB/GEO w przedziale pH 11 do 13 (rys. 7). Zakresy buforowania dla 

geopolimerów na bazie haloizytu osiągają bardzo niskie wartości (rys. 8 i 9). Nie mniej 
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jednak natęży podkreślić, że geopolimer na bazie surowego haloizytu (H/GEO) wyka-

zuje bardzo wysoką pojemność buforową na zasadę (NaOH), na co wskazuje niewielka 

zmiana wartości pH. 

3.3.2. Wpływ geopolimerów na proces fermentacji beztlenowej 

Na kolejnych wykresach (rys. 10) przedstawiono uzyskane wartości pH w kolej-

nych dniach realizacji eksperymentu fermentacji beztlenowej w odniesieniu do próbki 

bez dodatku geopolimeru i z dodatkiem odpowiedniego geopolimeru. Wartość pH dla 

próbki z dodatkiem PW/GEO w czasie prowadzenia fermentacji beztlenowej początkowo 

gwałtownie spadła od wartości 11,65 aż do 5,8. Po 19 dniach ustabilizowała się 

w zakresie pH od 5,8 do 6,01. Wartość pH dla próbki z dodatkiem PB/GEO w czasie 

prowadzenia procesu fermentacji beztlenowej początkowo przez 19 dni malała od 

wartości pH równej 9,58 do 6,3. Po 19 dniach prowadzenia eksperymentu osiągnęła 

wartość najniższą, równą 6,3, następnie zaczęła wzrastać, osiągając wartość pH = 6,88. 

Wartość pH dla próbki z dodatkiem H/GEO przez 21 dni prowadzenia procesu 

fermentacji beztlenowej spadła od wartości pH równej 12,1 do 6,34. Po tym czasie 

wartość pH utrzymywała się w zakresie pH 6,14 do 6,34, aż do ostatniego dnia 

eksperymentu. Wartość pH dla próbki z dodatkiem HA/GEO przez 19 dni prowadzenia 

eksperymentu stopniowo malała od wartości pH równej 8,79 do 6,3. Następnie wartość 

pH utrzymywała się w zakresie od 5,92 do 6,0 do końca prowadzenia eksperymentu. 

  

  
Rysunek 10. Zależność pH = f(t) dla procesu fermentacji beztlenowej z dodatkiem stabilizatora pH w postaci: 

PW/GEO, PB/GEO, H/GEO i HA/GEO [opracowanie własne] 
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Porównując pH procesu fermentacji beztlenowej dla próbek z dodatkiem odpo-

wiedniego geopolimeru i bez dodatku geopolimeru, można zauważyć, że otrzymane 

wartości pH są do siebie zbliżone. Najbardziej zadowalające wyniki w odniesieniu do 

stabilizacji pH w trakcie eksperymentu fermentacji beztlenowej uzyskano dla próbki 

z dodatkiem geopolimeru PB/GEO. Wartości pH uzyskana dla próbki z dodatkiem tego 

geopolimeru utrzymywała się w zakresie 6,7-7,2 przez 21 dni trwania eksperymentu, 

następnie uległa niewielkiemu obniżeniu i dalej pozostawała na stabilnym poziomie 

(pH ≈ 7) do końca trwania eksperymentu. Wartości pH dla pozostałych badanych 

geopolimerów tylko w początkowym etapie fermentacji beztlenowej znajdowały się 

w zakresie stymulującym produkcje metanu, było to kolejno: PW/GEO zakres 6,8 do 

7,5 przez 10 dni, H/GEO zakres 6,5 do 7,2 przez 2 dni, HA/GEO 6,7-7,2 przez 10 dni. 

4. Wnioski 

Otrzymane wyniki wskazują na możliwość wykorzystania geopolimerów jako 

stabilizatorów pH w procesie fermentacji beztlenowej. Najbardziej zadowalające wyniki 

otrzymano dla geopolimeru otrzymanego z lotnego popiołu ze spalania biomasy. Wyka-

zują on zdolność buforowania pH w zakresie 6,7-7,2; przez co stymuluje wytwarzanie 

metanu. Generalnie, zastosowanie geopolimerów jako materiału buforującego w procesie 

fermentacji beztlenowej ma kilka zalet, przede wszystkim zapobiega ciągłej regulacji 

wartości pH i zapewnia zrównoważony rozwój poprzez wykorzystanie do produkcji 

geopolimerów materiału odpadowego w postaci popiołu z spalania biomasy. Nie mniej 

jednak konfiguracja procesu fermentacji beztlenowej z dodatkiem geopolimerów wy-

maga dalszych badań, zarówno w skali laboratoryjnej, jak i technicznej. 
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Zastosowanie geopolimerów jako stabilizatorów pH w procesie fermentacji 

beztlenowej 

Streszczenie 

Właściwości i zastosowania geopolimerów są badane w wielu dyscyplinach naukowych i przemysłowych: 

nowoczesnej chemii nieorganicznej, chemii fizycznej, chemii koloidów, mineralogii, geologii oraz w wielu 

projektach dotyczących technologii procesowych. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono badania wstępne, 

których celem było zastosowanie geopolimerów, jako dodatków stabilizujących wartość pH w procesie 

fermentacji beztlenowej. Wykonano eksperymenty fermentacji beztlenowej w warunkach laboratoryjnych, 

wykorzystując cztery różne geopolimery, otrzymane z ubocznych produktów spalania, tj. lotnego popiołu ze 

spalania węgla lub biomasy oraz stanowiących naturalne krzemiany, tj. haloizytu bez aktywacji i haloizytu 

poddanego aktywacji poprzez sonifikację. Jako substrat w procesie fermentacji beztlenowej wykorzystano 

biomasę roślinną. W ramach prac doświadczalnych wyznaczono zakres buforowania i pojemność bufo-

rową badanych geopolimerów oraz scharakteryzowano wykorzystane materiały za pomocą badań morfologii 

i składu chemicznego metodą SEM/EDS i FAAS oraz badań porozymetrycznych w zakresie wielkości 

i średnicy porów. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość wykorzystania geopolimerów jako stabiliza-

torów pH w procesie fermentacji beztlenowej. Najbardziej zadowalające wyniki otrzymano dla geopoli-

meru wytworzonego z lotnego popiołu ze spalania biomasy. Wykazuje on zdolności buforowania pH 

w zakresie 6,7-7,2; przez co stymuluje wytwarzanie metanu. Zastosowanie geopolimerów jako materiału 

buforującego w procesie fermentacji beztlenowej zapobiega ciągłej regulacji wartości pH i zapewnia zrów-

noważony rozwój poprzez wykorzystanie do produkcji geopolimerów materiału odpadowego w postaci 

popiołu ze spalania biomasy. Niemniej jednak konfiguracja procesu fermentacji beztlenowej wymaga 

kolejnych badań, zarówno w skali laboratoryjnej, jak i technicznej. 

Słowa kluczowe: geopolimer, stabilizator pH, fermentacja beztlenowa 

Application of geopolymers as pH stabilizers in anaerobic fermentation process 

Abstract 

Properties and applications of geopolymers are studied in many disciplines scientific and industrial: modern 

inorganic chemistry, chemistry physical, colloid chemistry, mineralogy, geology, and in many process tech-

nology projects. As part of this a preliminary study was conducted in this paper to apply the geopolymers 

as additives stabilizing the pH value in the process anaerobic fermentation. Anaerobic digestion experi-

ments were performed in laboratory conditions using four different geopolymers, obtained from combustion 

by-products, i.e. fly ash from the combustion of coal or biomass and being natural silicates, i. e. halloysite 

without activation and halloysite subjected to activation by sonification. As the substrate in the process of 

anaerobic digestion was used biomassplant. The experimental work determined the extent of buffering and 

buffer capacity of the studied geopolymers and characterized materials used by means of morphology and 

chemical composition studies SEM/EDS and FAAS methods and porosimetric studies in the size range and 

pore diameter. The results obtained indicate that it is possible to use geopolymers as pH stabilizers in 

anaerobic digestion. The most satisfactory result was obtained for geopolymer produced from biomass 

combustion fly ash. He show pH buffering capacity of 6.7-7.2; thus, stimulating methane generation. Use 

of geopolymers as a material buffering in the anaerobic digestion process prevents continuous regulates pH 

value and ensures sustainability using waste material for the production of geopolymers in the form of ash 

from biomass combustion. Nevertheless, the configuration of the processanaerobic digestion requires 

further research, both at the scale laboratory, as well as technical. 

Keywords: geopolymer, pH stabilizer, anaerobic fermentation 
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Ocena przydatności nanocząstek złota (GNPs) 

syntezowanych z ekstraktów z owoców  

do zastosowania jako środki przeciwbakteryjne 

1. Wprowadzenie 

Nanotechnologia to nowoczesna, interdyscyplinarna i innowacyjna dziedzina nauki 

obejmująca projektowanie, produkcję, charakteryzację i wykorzystanie struktur w skali 

nanometrycznej [1, 2].  

W ostatnich latach coraz większą uwagę przykuwają nanocząstki metaliczne. Nano-

cząstki złota – GNPs (ang. gold nanoparticles) to krystaliczne skupiska atomów złota 

o wymiarach od 1 do 100 nm. Ich niewielkie rozmiary wpływają na własności fizyko-

chemiczne. GNPs charakteryzują się korzystnym stosunkiem powierzchni do objętości, 

stosunkowo niską reaktywnością w porównaniu z innymi metalami oraz powierzchnio-

wym rezonansem plazmonowym [3-7]. 

2. Metody produkcji GNPs 

Syntezę GNPs można przeprowadzić na kilka sposobów, w tym przy pomocy metod 

chemicznych i fizycznych, metod mieszanych oraz syntezy biologicznej. Ze względu 

na duże nakłady energii i potrzebę użycia wyspecjalizowanego sprzętu w metodach 

fizycznych oraz nieprzyjazne środowisku metody chemiczne, a także na to, że obydwie 

metody są drogie i czasochłonne, w ostatnim czasie przeprowadzanych jest wiele badań 

nad wykorzystaniem do syntezy materiałów pochodzenia naturalnego [3, 7-9]. Biosyn-

teza GNPs została przeprowadzona z powodzeniem przy pomocy bakterii, grzybów oraz 

ekstraktów z roślin, w tym, ekstraktów z owoców [7, 10-12]. Z wyżej wymienionych 

organizmów, rośliny cieszą się największą popularnością, z uwagi na obecność w eks-

traktach dużej ilości witamin, flawonoidów i innych związków aktywnych biologicznie 

[9, 13]. Rośliny są łatwo dostępne, a otrzymanie ekstraktu jest tanie i nie wymaga 

specjalistycznych laboratoriów [9]. Owoce zawierają związki, które mogą pełnić 

funkcję bioreduktorów i tworzyć otoczkę stabilizującą GNPs [4, 7, 14, 15]. Zatem, 

użycie do syntezy GNPs ekstraktów z owoców zdaje się być rozsądnym rozwiązaniem 

[8, 16]. Natomiast, w metodach chemicznych i fizycznych wykorzystuje się szkodliwe 

promieniowanie i, nierzadko, toksyczne substancje do funkcjonalizacji i stabilizacji 

GNPs [4, 7, 14, 15]. 

Obecnie trwają liczne badania nad uzyskaniem GNPs o ściśle określonym kształcie 

i rozmiarze przy pomocy ekstraktów roślinnych. Zadanie to nie jest proste z powodu 

wielu czynników fizykochemicznych, np.: składu chemicznego ekstraktów z roślin, 

stężenia substratów reakcji oraz temperatury i pH, które mają istotny wpływ na prze-

bieg biosyntezy. Ekstrakty z owoców stanowią dobry wybór ze względu na dużą 
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zawartość metabolitów wtórnych, które mogą posiadać właściwości terapeutyczne [4, 

12, 14, 16]. Mechanizm biosyntezy GNPs przy pomocy ekstraktów z owoców zachodzi 

na drodze bioredukcji jonów złota do złota metalicznego. Proces ten można podzielić 

na trzy etapy: aktywację (redukcja i zarodkowanie), wzrost (łączenie małych cząstek 

GNPs), zakończenie (ustalenie równowagi termodynamicznej układu) [5, 10, 17]. 

Pomimo tego, że optymalizacja procesu biosyntezy GNPs jest dość trudna i czaso-

chłonna, ze względu na różny skład ekstraktów z roślin, to uzyskanie GNPs o ściśle 

określonym kształcie i rozmiarze jest konieczne, aby mogły być dalej wykorzystane 

w celach terapeutycznych. Udowodniono, że możliwe zastosowania GNPs w terapii 

medycznej są silnie związane z ich własnościami fizykochemicznymi [6, 12, 14].  

2.1. Procedura otrzymywania GNPs z zastosowaniem ekstraktów z owoców 

Pierwszym krokiem do udanej biosyntezy jest przygotowanie ekstraktu z owoców, 

który zostanie użyty do redukcji jonów złota. Dojrzałe owoce myje się w wodzie 

destylowanej [4, 6, 8, 14, 18-19]. Następnie, umyte owoce są rozdrabniane mechanicznie 

[13, 19]. W razie konieczności, można usuwać skórkę i/lub nasiona [11, 14, 16, 20-23]. 

Po rozdrobnieniu, do owoców dodaje się określoną ilość wody destylowanej i miesza 

się w temperaturze pokojowej lub podgrzewa, nie dopuszczając do wrzenia [6, 16, 19]. 

Otrzymaną mieszaninę filtruje się przez gazę, a następnie, kilkakrotnie, przez papie-

rowe filtry oraz odwirowuje, w celu usunięcia pozostałości owoców [8, 13, 22, 23]. 

Otrzymany ekstrakt przechowuje się w zamrażarce do czasu wykorzystania w bio-

syntezie [21, 22, 24].  

Przygotowany wcześniej ekstrakt z owoców łączy się z wodnym roztworem kwasu 

chlorozłotowego. Następnie, przygotowaną mieszaninę pozostawia się w ciemności 

w temperaturze pokojowej. Zmiana barwy mieszaniny na charakterystyczny odcień od 

różowego, przez czerwony, aż do fioletowego, świadczy o skutecznym przebiegu 

syntezy [6, 8, 13-14, 19]. Uproszczony schemat biosyntezy GNPs przedstawiono na 

rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Synteza GNPs z wykorzystaniem ekstraktów z owoców [opracowanie własne] 

Cały opisany proces syntezy GNPs jest efektywny, tani i szybki. Biosynteza GNPs 

przy pomocy ekstraktów z owoców przebiega zwykle w czasie krótszym niż 30 min [3, 

6, 9, 21].  
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3. Metody badania własności fizykochemicznych biosyntezowanych GNPs 

Dane na temat rozmiaru i kształtu syntezowanych biologicznie GNPs można uzyskać 

przy pomocy spektroskopii UV-vis; krystaliczną strukturę GNPs można określić przy 

pomocy dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD, ang. x-ray diffraction); grupy funkcyjne 

można zidentyfikować przy pomocy spektroskopii w podczerwieni z transformacją 

Fouriera (FTIR, ang. Fourier transform infrared spectroscopy); nanocząstki można 

wizualizować przy pomocy skaningowej (SEM, ang. scanning electron microscope) 

i transmisyjnej (TEM, ang. transmission electron microscopy) mikroskopii elektro-

nowej; rozmiar i stabilność GNPs można badać przy pomocy dynamicznego rozpraszania 

światła (DLS, ang. dynamic light scattering); można oznaczać czystość oraz mapować 

skład pierwiastkowy przy pomocy spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii 

(EDX, ang. energy dispersive x-ray); powierzchnię GNPs można mapować na pozio-

mie atomowym przy pomocy mikroskopii sił atomowych (AFM, ang. atomic force 

microscope) oraz mapować oddziaływania na powierzchni nanocząstek przy pomocy 

powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR, ang. surface plasmon resonance). 

Można także badać inne właściwości GNPs, niż optyczne, np. termiczne, magnetyczne 

i elektryczne [2, 7, 10, 15, 24-28]. 

4. Metody oceny działania przeciwbakteryjnego GNPs 

Aktywność przeciwbakteryjną (antybiogram) GNPs, biosyntezowanych z wykorzy-

staniem ekstraktów z owoców, ocenia się najczęściej na podstawie wielkości strefy 

hamowania wzrostu bakterii (metoda krążkowo-dyfuzyjna) oraz wartości minimalnego 

stężenia hamującego (MIC). Obydwie wyżej wspomniane metody, umożliwiają porów-

nanie otrzymanych podczas biosyntezy GNPs z konwencjonalnymi, dostępnymi na 

rynku lekami i antybiotykami. Im większa strefa hamowania i mniejsza wartość MIC, 

tym bardziej skuteczna jest badana substancja [3, 15, 19, 29]. 

Metoda krążkowo-dyfuzyjna jest metodą jakościową. Opiera się na dyfuzji badanego 

środka przeciwbakteryjnego (GNPs) z nasączonego nim krążka do podłoża hodowla-

nego. Największa koncentracja GNPs jest na brzegach krążka i zmniejsza się wraz ze 

wzrostem odległości od krążka. Średnica strefy, w której bakterie nie rosną na pożywce, 

jest wprost proporcjonalna do wrażliwości danego szczepu na badane dyspersje GNPs. 

Porównując uzyskane wyniki z przyjętymi standardami, można zaliczyć badany szczep 

bakterii do jednej z trzech grup i określić go jako: wrażliwy, średnio wrażliwy lub 

oporny [11, 19, 20, 29-33].  

Z kolei MIC określa się zazwyczaj przy pomocy metody seryjnych rozcieńczeń. 

Jest to metoda ilościowa, w której seryjne rozcieńczenia antybiotyku są przygotowy-

wane na płynnym podłożu agarowym. Zaszczepione badanym szczepem medium 

hodowlane inkubuje się w cieplarce. Najniższe stężenie GNPs, które uniemożliwiło 

wzrost bakterii, nazywane jest MIC [30, 34]. 

Dodatkową metodą, która stanowi swojego rodzaju połączenie dwóch powyższych 

metod, jest E-test. Na stałym podłożu zaszczepionym wybranym szczepem bakterii 

umieszcza się pasek nasączony gradientem stężeń badanej dyspersji GNPs. Następnie, 

MIC badanych GNPs można odczytać z paska w miejscu, w którym zaczynają rosnąć 

bakterie [35]. 
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5. Działanie przeciwbakteryjne GNPs biosyntezowanych przy pomocy 

ekstraktów z owoców 

Biokompatybilne i małe GNPs, posiadające specyficzne własności fizykochemiczne, 

stanowią alternatywę dla antybiotyków oraz dają nadzieję na zastosowanie w terapii 

i diagnostyce medycznej. GNPs mogą również być stosowane jako nośniki leków lub 

nośniki kwasów nukleinowych w terapii genowej [10, 29, 36-37]. Ponadto, istnieje 

wiele doniesień o przeciwbakteryjnym działaniu biosyntezowanych GNPs, które można 

porównać do działania znanych od dawna antybiotyków, np. penicyliny [10, 27, 38]. 

Niniejszy rozdział poświęcony jest ocenie przydatności biosyntezowanych przy pomocy 

ekstraktów z owoców GNPs jako środków przeciwbakteryjnych.  

Owoce zawierają znaczne ilości białek, cukrów i innych substancji aktywnych bio-

logicznie. Substancje te mogą zwiększać aktywność biologiczną GNPs. Wiele ekstraktów 

z owoców zostało sprawdzonych pod względem zdolności do bioredukcji jonów złota 

oraz oceniano aktywność przeciwbakteryjną biosyntezowanych przy ich pomocy GNPs. 

Przykładem mogą być GNPs syntezowane z ekstraktów z owoców Garcinia indica 

i Garcina cambogia. Kureshi i wsp. (2021) przy pomocy ekstraktów z tych owoców 

otrzymali GNPs o kształcie sferycznym i trójkątnym w rozmiarach od 8 do 11 nm. 

Biosyntezowane GNPs wykazywały dobrą skuteczność cytotoksyczną wobec komórek 

raka piersi MCF-7 oraz bakterii Gram-dodatniej B. subtilis i Gram-ujemnej E. coli. 

W celu przeprowadzenia testów przeciwbakteryjnych zastosowano metodę krążkowo- 

-dyfuzyjną, a kontrolę stanowił sam ekstrakt z owoców. W przeciwieństwie do otrzyma-

nych GNPs, próba kontrolna nie wykazywała żadnych właściwości przeciwbakte-

ryjnych, co potwierdza skuteczne działanie przeciwbakteryjne GNPs. Autorzy sugerują 

dodatkowo, że stres oksydacyjny wywoływany przez reaktywne formy tlenu (ROS) 

jest podstawowym mechanizmem wywołującym śmierć komórek nowotworowych 

i bakteryjnych. ROS mogą niszczyć białka i DNA w komórkach, do których przedostają 

się dzięki niewielkim rozmiarom [19]. 

Biosyntezowane GNPs wykazują właściwości przeciwbakteryjne, a rodzaj ekstraktu 

wpływa na ich własności z powodu różnych potencjałów redukujących i stabilizujących. 

Zatem, zastosowanie do bioredukcji ekstraktu z innego owocu, prowadzi do uzyskania 

odmiennych rezultatów. Mahmood i in. (2021) wykorzystali do biosyntezy ekstrakt 

z owoców Citrus aurantifolia. Po 12 h inkubacji z wytrząsaniem, otrzymali 32 ±8 nm 

GNPs o cylindrycznym kształcie. Badano aktywność przeciwbakteryjną otrzymanych 

GNPs wobec Gram-dodatnich bakterii Listeria monocytogenes i Gram-ujemnych 

bakterii Klebsiella pneumoniae. W obu przypadkach GNPs wykazywały lepsze dzia-

łanie przeciwbakteryjne od ekstraktu z owoców. Badania składu ekstraktu z owoców 

Citrus aurantifolia potwierdziło obecność grup -OH mogących działać jako bloker 

GNPs [29]. Inni badacze, Singh i Mijakovicia (2021), użyli do biosyntezy GNPs wszech-

obecnie występujące w Europie owoce Sorbus aucuparia. Owoce Sorbus aucuparia są 

znane ze swoich właściwości leczniczych, które wcześniej stosowano jako środek 

przeciwzapalny, moczopędny i przeciwbiegunkowy z uwagi na obecność polifenoli, 

karotenoidów i kwasów organicznych. GNPs, otrzymane w wyniku biosyntezy za 

pomocą ekstraktu z owoców Sorbus aucuparia, były monodyspersyjne, sferyczne 

i stabilne, a ich rozmiary mieściły się w przedziale od 90 do 100 nm [15]. Patra i Baek 

(2016) porównali działanie przeciwbakteryjne GNPs syntezowanych z dwóch różnych 

ekstraktów z owoców. W swoich eksperymentach użyli ekstraktów z owoców Prunus 
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persica i Cucumis melo. GNPs otrzymane przy pomocy ekstraktu z Cucumis melo 

miały rozmiar 78,11 nm, a GNPs uzyskane z ekstraktu z Prunus perlica, 39,90 nm. 

Oba rodzaje otrzymanych GNPs wykazywały silne działanie przeciwbakteryjne [14]. 

Mariychuk i in. (2020) przeprowadzili syntezę GNPs z wykorzystaniem wyizolowanej 

frakcji polifenolowej z ekstraktu z owoców Sambucus nigra. W rezultacie, otrzymali 

GNPs o rozmiarze 10,79 ±2,39 nm, które wykazywały silne właściwości przeciw-

bakteryjne wobec Gram-dodatnich i Gram-ujemnych patogennych szczepów S. aureus 

(ATCC 25923); S. aureus (szczep dziki); E. coli (ATCC 25922); E. coli (szczep dziki) 

[34]. Chithambharan i in. (2021) przygotowali ekstrakt z owoców Terminalia bellirica. 

Po zmianie barwy mieszaniny, potwierdzono udział zawartych w ekstrakcie związków 

chemicznych w redukcji jonów złota i stabilizacji otrzymanych GNPs. Nanocząstki 

miały strukturę krystaliczną, ich rozmiary mieściły się w przedziale od 13 do 25 nm, 

a kształt był głównie sferyczny i heksagonalny. Testy przeciwbakteryjne przeprowa-

dzono na Acinetobacter pneumonia, Bacillus subtilis i Enterococcus faecalis. GNPs 

wykazywały lepszą aktywność przeciwbakteryjną w porównaniu z czystym ekstraktem 

z owoców Terminalia bellirica [3]. Natomiast, Doan i in. (2020), pozyskali ekstrakt 

z owoców Nypa fruticans do biosyntezy GNPs. Otrzymane przez nich GNPs były 

sferyczne i miały rozmiary mieszczące się w przedziale od 15 do 20 nm. Aktywność 

przeciwbakteryjną GNPs oceniono na trzech szczepach bakterii: Bacillus cereus, 

Staphylococcus aureus i S. Typhimurium. Przeprowadzone testy wykazały brak działania 

przeciwbakteryjnego biosyntezowanych GNPs, nawet przy najwyższym zastosowa-

nym stężeniu równym 8,95 μg/ml [21]. 

Z omówionych powyżej badań wynika, że wiele biosyntezowanych GNPs wykazuje 

aktywność przeciwbakteryjną. Działanie przeciwbakteryjne GNPs miało różną sku-

teczność w każdym z testów, a mimo to, związek pomiędzy wykazywaną aktywnością 

a rodzajem ekstraktu jest widoczny. Jest to najprawdopodobniej związane z różnicami 

w składzie poszczególnych ekstraktów z owoców. Ilość związków redukujących 

i stabilizujących może być różna, co ma wpływ na rozmiar, kształt i stabilność otrzy-

mywanych GNPs i, w konsekwencji, na ich aktywność biologiczną. Tak jak kształtem 

i rozmiarem nanocząstek można niejako manipulować poprzez zmianę warunków 

fizykochemicznych reakcji, tak skład otoczki stabilizującej GNPs, ładunek powierzch-

niowy oraz rodzaj oddziaływania pomiędzy biomolekułami tworzącymi otoczkę 

a powierzchnią GNPs, zależy od składu chemicznego użytego do syntezy ekstraktu 

z owoców. GNPs dzięki swojej naturalnej otoczce mają mniejszą tendencję do agregacji, 

są stabilne i uzyskują unikalne własności biologiczne [5, 26, 30, 39]. 

5.1. Mechanizm przeciwbakteryjnego oddziaływania GNPs 

Przeciwbakteryjne działanie biosyntezowanych GNPs zależy od ich rozmiaru, 

kształtu i powierzchniowych związków stabilizujących. Chociaż dokładny mechanizm 

działania przeciwbakteryjnego GNPs nie jest do końca poznany, to powszechnie uważa 

się, że GNPs o mniejszych rozmiarach wykazują znacznie większą aktywność biologiczną 

względem komórek bakteryjnych, niż większe [10, 26, 30, 39]. Obecnie wiadomo, że 

mechanizm działania przeciwbakteryjnego GNPs jest związany, w dużej mierze, z ich 

ładunkiem powierzchniowym. GNPs mogą być przyciągane przez komórki bakteryjne 

poprzez oddziaływania elektrostatyczne połączone z siłami van der Waalsa i oddziały-

waniem hydrofobowym (rys. 2). Ten proces prowadzi do zmian funkcji, kształtu 
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i przepuszczalności błon biologicznych, czyli dezintegracji ściany komórkowej, co 

następnie prowadzi do śmierci komórki. Budowa ścian komórkowych bakterii Gram-

dodatnich i Gram-ujemnych sprzyja akumulacji GNPs na ich powierzchni [5, 10, 30]. 

Z niektórych badań wynika, że bakterie Gram-dodatnie są mniej odporne na prze-

puszczalność GNPs, niż bakterie Gram-ujemne. Przyczyną może być brak zewnętrznej 

selektywnej błony zapobiegającej przedostawaniu się biosyntezowanych GNPs do 

gęstej sieci zewnętrznej mureiny. Jednakże, istnieją również doniesienia o większej 

skuteczności GNPs wobec bakterii Gram-ujemnych, niż Gram-dodatnich, właśnie ze 

względu na obecność dużo grubszej warstwy peptydoglikanu chroniącego komórkę od 

zewnątrz [5, 10, 40]. Widać stąd, że inne czynniki również mają wpływ na aktywność 

przeciwbakteryjną GNPs. 

 
Rysunek 2. Mechanizm działania GNPs na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne [opracowanie własne] 

Stabilność nanocząstek oraz rodzaj wykorzystanego do biosyntezy ekstraktu z owo-

ców odgrywa kluczową rolę w ocenie działania przeciwbakteryjnego biosyntezowanych 

GNPs. GNPs i jony złota mogą generować powstawanie reaktywnych form tlenu 

poprzez oddziaływanie z grupami tiolowymi i przerwanie łańcucha oddechowego. Przy-

łączanie GNPs do aminokwasów zawierających siarkę (grupę tiolową -SH) zaburza 

oddychanie i transport elektronów w komórkach bakteryjnych. Nadmiar ROS w ko-

mórce bakteryjnej prowadzi do destrukcji kwasów deoksyrybonukleinowych i innych 

struktur komórkowych odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie i rozmnażanie 

bakterii. GNPs mogą również wiązać się z tRNA, hamując proces syntezy łańcuchów 

polipeptydowych [3, 7-9, 40].  

Poznanie mechanizmów mających kluczowe znaczenie dla przeciwbakteryjnego 

działania GNPs jest konieczne, w celu efektywnego ich wykorzystania w odpowiedzi 

na rosnące zapotrzebowanie na nowe, alternatywne i skutecznie działające antybiotyki. 

Wiele z obecnie dostępnych antybiotyków wykazuje coraz mniejszą skuteczność wobec 

nowych opornych szczepów bakterii [15, 30, 40]. 
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6. Obecne wyzwania związane z wykorzystaniem GNPs syntezowanych 

z ekstraktów z owoców jako środki przeciwbakteryjne 

Biosynteza GNPs przeprowadzana z użyciem ekstraktów z owoców jest prostym 

procesem. Sama reakcja zachodzi stosunkowo szybko i nie wymaga dodatkowych 

nakładów energii. Właściwości redukujące ekstraktów z owoców są bardzo dobre z uwagi 

na obecność licznych metabolitów wtórnych. Jednocześnie, coraz więcej ekstraktów 

z owoców posiadających właściwości lecznicze, jest wykorzystywanych do syntezy 

GNPs, co prowadzi do coraz lepszych rezultatów w poszukiwaniu alternatywnych 

leków [5, 28, 41]. 

Pomimo to, projektowanie skutecznych GNPs jest wyzwaniem, nad którym prace 

trwają od wielu lat. Wyniki badań dotyczących przeciwbakteryjnego mechanizmu 

działania GNPs nie są do końca jasne. Dodatkowo, należy pamiętać o potencjalnej 

możliwości zagrożenia płynącego z zastosowania GNPs w leczeniu. Użycie ekstraktów 

z owoców częściowo minimalizuje to zagrożenie, ale w dalszym ciągu należy badać 

toksyczność GNPs. Ważne jest, aby biosyntezowane GNPs nie stanowiły zagrożenia 

dla środowiska i życia ludzkiego, przy jednoczesnym skutecznym działaniu przeciw-

bakteryjnym [27, 38, 42-43]. Skuteczność przeciwbakteryjna, zależna jest od wielu 

czynników fizykochemicznych i składu ekstraktów z owoców, co zmusza do ciągłego 

badania ekstraktów pod kątem potencjału do biosyntezy GNPs, jako środków przeciw-

bakteryjnych [3, 15, 19, 44].  

Pomimo ciągle pojawiających się nowych doniesień ze świata nauki, dotyczących 

biosyntezowanych GNPs i ich działania, nadal pozostaje wiele do odkrycia. Przy-

kładem może być nie do końca poznany mechanizm działania przeciwbakteryjnego, 

a także konieczność dokładnego ustalenia optymalnych warunków reakcji syntezy GNPs 

[5, 45, 46]. 

7. Wnioski i podsumowanie 

• Biosynteza GNPs z wykorzystaniem ekstraktów z owoców jest prostym procesem. 

• Proces biosyntezy nie jest energochłonny i zachodzi stosunkowo szybko. 

• Potencjał redukcyjny ekstraktów z owoców jest bardzo wysoki z uwagi na obecność 

dużej ilości metabolitów wtórnych. 

• Mechanizmy dotyczące działania przeciwbakteryjnego GNPs nie są do końca 

poznane. 

• Należy pamiętać o potencjalnym toksycznym działaniu preparatów zawierających 

GNPs. 

• Aktywność biologiczna GNPs zależy od wielu czynników, np.: rozmiaru i kształtu 

nanocząstek oraz rodzaju stabilizującej je otoczki. 
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Ocena przydatności nanocząstek złota (GNPs) syntezowanych z ekstraktów 

z owoców do zastosowania jako środki przeciwbakteryjne 

Streszczenie 

Nanocząstki złota (GNPs) posiadają specyficzne właściwości fizykochemiczne i biologiczne. Istnieje wiele 

metod syntezy GNPs, jednak to właśnie synteza biologiczna znajduje w ostatnich latach największe uznanie. 

Biosynteza jest przyjazna środowisku, prosta i tania. Ekstrakty z owoców są naturalnymi koncentratami, 

zawierającymi substancje o własnościach terapeutycznych, które zwiększają stabilność i aktywność przeciw-

bakteryjną otrzymywanych GNPs. 

Aktywność przeciwbakteryjną biosyntezowanych GNPs ocenia się najczęściej na podstawie badania strefy 

hamowania, metodą krążkowo-dyfuzyjną oraz wartości minimalnego stężenia hamowania (MIC) wzrostu 

bakterii. Aktywność przeciwbakteryjna GNPs syntezowanych z ekstraktów z owoców zależy od wielu czyn-

ników. Istotne znaczenie ma rozmiar i kształt nanocząstek, ale również skład naturalnej otoczki stabilizu-

jącej GNPs, powstającej podczas biosyntezy. Wydaje się, że aktywność przeciwbakteryjna GNPs związana 

jest ze specyficznością składu otoczki, oddziaływań biomolekuł z powierzchnią nanocząstki oraz ładunku 

powierzchniowego. 

Mechanizm działania przeciwbakteryjnego biosyntezowanych GNPs ciągle nie jest do końca poznany. 

Może być on inny w zależności od specyficznych własności otrzymanych GNPs oraz szczepu bakterii. Stąd, 

badania prowadzone w tym zakresie mają bardzo duże znaczenie, tym bardziej że wykorzystanie aktyw-

ności przeciwbakteryjnej GNPs otwiera nowe możliwości w dziedzinie zwalczania szczepów opornych na 

konwencjonalne antybiotyki. 

Słowa kluczowe: nanocząstki złota, biosynteza 

Evaluation of the suitability of the gold nanoparticles (GNPs) synthesized 

from fruit extracts for use as antibacterial agents 

Abstract 

Gold nanoparticles (GNPs) have specific physicochemical and biological properties. There are many 

methods of synthesizing GNPs, but it is biological synthesis that has gained the greatest appreciation in 

recent years. Biosynthesis is environmentally friendly, simple and inexpensive. Fruit extracts are natural 

concentrates containing substances with therapeutic properties that increase the stability and antibacterial 

activity of the obtained GNPs. 

The antibacterial activity of biosynthesized GNPs is most often assessed with zone of inhibition, test using 

the diffusion method and the value of the minimum inhibition concentration (MIC) of bacterial growth. 

The antibacterial activity of GNPs synthesized from fruit extracts depends on many factors. The size and 

shape of the nanoparticles are important, as is the composition of the natural GNPs stabilizing envelope 

formed during biosynthesis. It seems that the antibacterial activity of GNPs is related to the specificity of 

the envelope composition, interactions of the biomolecules with the nanoparticle surface, and the surface charge. 

The mechanism of the antibacterial activity of biosynthesized GNPs is still not fully recognized. It can be 

diverse depending on the specific properties of the GNPs obtained and the bacterial strain. Hence, the 

studies in this field are of great importance, especially that the use of the antibacterial activity of GNPs 

opens new possibilities in the field of controlling strains resistant to conventional antibiotics. 

Keywords: gold nanoparticles, biosynthesis 
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Olejki eteryczne jako naturalne konserwanty 

o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych 

 stosowane w kosmetologii  

1. Wstęp 

Trendy w branży kosmetycznej zmieniają się bardzo dynamicznie, zwłaszcza w ciągu 

ostatnich lat. Producenci kosmetyków, aby utrzymać wysoką pozycję na rynku, muszą 

stale monitorować liczne zmiany i dostosowywać się do panujących nurtów. Konsu-

menci stają się coraz bardziej wymagający odnośnie pielęgnacji ciała oraz składników 

kosmetycznych, które są wykorzystywane w produkcji różnych preparatów. W ostatnim 

czasie występuje znaczny wzrost zainteresowania produktami ekologicznymi, natural-

nymi i jak najbliżej związanymi z naturą. Prozdrowotny styl życia i dbanie o urodę 

staje się coraz bardziej powszechne, dlatego konsumenci, wybierając kosmetyki zwracają 

uwagę na pochodzenie składników, dodatek sztucznych barwników, substancji zapacho-

wych, czy konserwantów oraz w jaki sposób produkt oddziałuje na środowisko naturalne 

[1, 2]. Wielu użytkowników rezygnuje z kosmetyków zawierających syntetyczne sub-

stancje na rzecz preparatów, które mają w swoim składzie naturalne zamienniki, które 

uznawane są za znacznie lepsze, bezpieczniejsze i mniej drażniące. Jednymi z naj-

bardziej kontrowersyjnych składników kosmetyków są konserwanty. Ich głównym zada-

niem jest zapewnienie trwałości produktu podczas przechowywania oraz stosowania. 

Pełnią one bardzo ważną funkcję w kosmetykach i są niezbędne, jednak należą także 

do związków, które mogą powodować podrażnienia skóry i alergie. Dlatego też firmy 

kosmetyczne stale poszukują naturalnych związków konserwujących, w tym przeciw-

drobnoustrojowych [3]. 

Wzrastające zainteresowanie, zarówno konsumentów, jak i firm kosmetycznych, 

produktami naturalnymi niezawierającymi dodatku sztucznych składników w tym 

konserwantów przyczynia się do wciąż wzrastającego zainteresowania olejkami eterycz-

nymi oraz ekstraktami roślinnymi, jako jednymi ze składników naturalnych [1, 4]. 

W badaniach przeprowadzonych przez Herman A., Herman A.P., Domagalska B.W., 

Młynarczyk A. (2013) wykazano, że olejki eteryczne otrzymane z Lavandulla officinallis, 

Melaleuca alternifolia, Cinnamomum zeylanicum wobec szczepów Pseudomonas aeru-

ginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans były skuteczniejsze 

niż powszechnie stosowany syntetyczny konserwant – metyloparaben [5]. Wskazuje to 

na możliwość zastosowania testowanych olejków eterycznych jako naturalnych pro-

duktów roślinnych w celu zabezpieczenia czystości mikrobiologicznej produktu kosme-

tycznego podczas użytkowania oraz przechowywania. Obecnie olejki eteryczne są do-

puszczone do produkcji kosmetyków jako substancje dodatkowe natomiast celem 

 
1 dominika.pietrasik01@gmail.com, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej 

Koło Naukowe Biologów, Sekcja Biokosemtologii, https://up.lublin.pl/. 
2 magdalena.walasek@up.lublin.pl, Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

ul. Akademicka 15, 20-033 Lublin, https://www.up.lublin.pl/. 
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niniejszej pracy było wykazanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych wybranych 

olejków eterycznych wskazujących na możliwość wykorzystania ich w przyszłości jako 

naturalnych konserwantów. 

Praca ma charakter przeglądowy i przedstawia istniejący stan wiedzy na temat wy-

korzystywania olejków eterycznych w kosmetologii na podstawie aktualnego piśmien-

nictwa. Oryginalne publikacje naukowe wyszukiwano za pośrednictwem baz danych 

Google Scholar i PubMed.  

2. Konserwanty w produktach kosmetycznych 

Konserwanty są jednym z niezbędnych komponentów w recepturze kosmetyku, 

ponieważ zabezpieczają go przed rozwojem szkodliwych mikroorganizmów, w tym 

również przed wtórnym zakażeniem preparatu podczas stosowania, a także przedłużają 

trwałość, przeciwdziałają powstawaniu reaktywnych form tlenu oraz hamują procesy 

utleniania [6]. Kosmetyki, które w swoim składzie mają wysoką zawartość wody oraz 

składników organicznych (toniki, kremy do twarzy, balsamy, płyny micelarne), są 

podatne na rozwój licznych drobnoustrojów, w tym bakterii, takich jak Pseudomonas 

aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej), Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty), 

które mogą spowodować niekorzystne zmiany na skórze i błonach śluzowych. Produkt 

kosmetyczny przed wejściem do obrotu musi spełniać szereg wymogów, w tym być 

bezpieczny dla użytkownika. Na pułkach sklepowych coraz częściej występują produkty, 

które na etykiecie zawierają informacje typu: „0% alergenów”, „nie zawiera konser-

wantów”, „wolny od konserwantów”. Takie postulaty mogą być mylące i umieszczane 

są głównie w celach marketingowych, aby przyciągnąć potencjalnych klientów. Goto-

wy kosmetyk, aby mógł zachować swoje cenne właściwości oraz czystość biologiczną, 

musi być w określony sposób zabezpieczony. Obok syntetycznych konserwantów istnieją 

również substancje pochodzenia naturalnego posiadające szerokie spektrum działania 

przeciwdrobnoustrojowego, do których można zaliczyć m.in.: olejki eteryczne i nie-

które ekstrakty roślinne [7]. 

2.1. Szkodliwość syntetycznych konserwantów  

Konserwanty stosowane w kosmetykach na terenie Polski oraz w krajach Unii 

Europejskiej muszą spełniać szereg wymagań i są dobierane według sprecyzowanych 

kryteriów. Od 2013 roku obowiązuje „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych”. 

Rozporządzenie to w załączniku V określa dopuszczone środki mogące być stosowane 

jako konserwanty oraz informacje dotyczące maksymalnego stężenia danej substancji 

oraz zakres i warunki stosowania [8].  

Do powszechnie stosowanych konserwantów należą pochodne kwasów organicznych, 

fenole, aldehydy, alkohole, formaldehyd oraz parabeny. Parabeny są to estry kwasu  

p-hydroksybenzoesowego i należą do najczęściej stosowanych konserwantów kosme-

tycznych. Ich stężenie w kosmetykach, według obowiązujących przepisów, nie powinno 

przekraczać 0,8%. Są powszechnie spotykane w wyrobach kosmetycznych, takich jak: 

kremy nawilżające, balsamy do ciała, produkty do demakijażu, preparaty do pielęgnacji 

włosów, środki do opalania, mydła, balsamy i mleczka do kąpieli oraz wiele innych [9]. 

Parabeny są szeroko rozpowszechnione ze względu na właściwości fizykochemiczne. 

Są to białe, bezwonne kryształy o delikatnym smaku, które rozpuszczają się w wodzie 
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oraz w rozpuszczalnikach organicznych. Dodatkowo są bardzo stabilne i niewrażliwe 

na zmiany temperatury. Ważną cechą parabenów jest ich masowa produkcja, która jest 

stosunkowo prosta oraz tania. Wysoka skuteczność przeciwdziałania rozwojowi więk-

szości mikroorganizmów, w tym bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, pleśni 

i drożdży to kolejny powód wykorzystywania parabenów jako konserwantów. Niestety 

związki te mogą powodować też reakcje alergiczne i uczuleniowe, a także w niektó-

rych przypadkach oddziaływać na układ hormonalny [6].  

Kolejną najczęściej używaną grupą konserwantów, zaraz po parabenach jest form-

aldehyd oraz jego pochodne. Związki te charakteryzują się szerokim spektrum działania 

już w bardzo niskich stężeniach, np. metanal wykazuje działanie bakteriobójcze prze-

ciwko bakteriom Gram-ujemnym w stężeniu od 0,002% do 0,05% [9]. Wśród niepo-

żądanych właściwości można wyróżnić: działanie uczulające, drażniące oczy, nos, 

gardło, alergię typu IV, kaszel, wysypki, alergiczny wyprysk kontaktowy (kontaktowe 

zapalenie skóry), wykwity skórne przypominające rumień wielopostaciowy, a nawet 

działanie rakotwórcze [10].  

W badaniach przeprowadzonych przez Hauksson I., Pontén A., Gruvberger B., 

Isaksson M., Engfeldt M. oraz Bruze M. (2015) oceniano czy najniższe z dozwolonych 

stężenień formaldehydu w produktach kosmetycznych może negatywnie wpływać na 

stan skóry osób uczulonych na ten związek. Okazało się, że nawet niewielka ekspo-

zycja na ten składnik może spowodować pogorszenie już istniejącego zapalenia skóry 

[11]. W związku z doniesieniami związanymi ze szkodliwym działaniem tej substancji 

23 maja 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane 

rozporządzenie Komisji (UE) 2019/831 z dnia 22 maja 2019 r. dotyczące produktów 

kosmetycznych, które wprowadziło zakaz stosowania formaldehydu w produktach 

kosmetycznych, natomiast produkty, które go zawierały, zostały wycofane z rynku [12]. 

Triclosan (TCS) znajduje się na liście substancji konserwujących dozwolonych do 

stosowania w produktach kosmetycznych, ale ze ściśle określonymi ograniczeniami. 

Stosowany jest jako utrwalacz m.in. w: pastach do zębów, mydłach do rąk, pudrach do 

twarzy i korektorach, produktach do czyszczenia paznokci dłoni i stóp. Maksymalne 

stężenie dopuszczone do użycia w wyżej wymienionych produktach wynosi 0,3%. 

W przypadku płynów do płukania jamy ustnej stężenie nie może przekraczać 0,2%, 

natomiast jego użycie w aerozolach jest zakazane. Podobnie jak parabeny, TCS został 

sklasyfikowany jako substancja chemiczna potencjalnie zaburzająca funkcjonowanie 

układu hormonalnego. Ponadto stosowanie tej substancji może pośrednio skutkować 

rozwojem mechanizmów antybiotykooporności u bakterii [6]. 

Alkohole oraz pochodne fenolu wykazują działanie przeciwdrobnoustrojowe, które 

wynika z ich właściwości denaturujących białka mikroorganizmów chorobotwórczych 

prowadzące do upośledzenia ich funkcji. Stosowanie tych związków w kosmetykach 

niesie ze sobą pewne szkodliwe skutki, do których możemy zaliczyć: działanie drażniące 

na błony śluzowe i skórę, potencjał alergizujący, przesuszenie skóry czy pokrzywkę 

kontaktową [8]. 

W przemyśle kosmetycznym można znaleźć także inne konserwanty, w tym: 0,02% 

mieszaninę metyloizotiazolinonu i metylochloroizotiazolinonu (MIT i MCI), alkohol 

benzylowy oraz fenoksyetanol. Są to związki zaliczane do konserwantów silnie alergi-

zujących i drażniących skórę i błony śluzowe. Wyżej wymienione związki najczęściej 
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stosowane są w preparatach antybakteryjnych, żelach do mycia rąk rzadziej w szam-

ponach i innych kosmetykach stosowanych do codziennej higieny [13]. 

Wśród syntetycznych konserwantów istnieje mocno ograniczona lista składników, 

które mogą być wykorzystywane w kosmetykach oznaczonych jako „naturalne”. Do 

takich substancji można zaklasyfikować wielonienasycony kwas tłuszczowy występu-

jący pod nazwą kwas dehydrooctowy (DHA). Jego dopuszczalne stężenie w produktach 

kosmetycznych wynosi 0,6%. DHA charakteryzuje się dobrą skutecznością w przeciw-

działaniu rozwojowi dermatofitów oraz wykazuje aktywności przeciwko bakteriom 

z rodzaju Pseudomonas [9]. 

Mimo wielu kontrowersji dotyczących stosowania konserwantów w kosmetykach, 

dla konsumentów nie stanowią one niebezpieczeństwa, gdyż nie mogą być toksyczne, 

wywoływać podrażnień i uczuleń, niszczyć naturalnej flory bakteryjnej, nie mogą po-

wodować zmiany zapachu i barwy produktu ani kumulować się w organizmie. Dodat-

kowo muszą wykazywać aktywność biologiczną wobec szerokiego spektrum drobno-

ustrojów przy niskich stężeniach oraz być stabilne i nie wchodzić w interakcje z innymi 

składnikami kosmetyku. Nie zmienia to faktu, że konserwanty nadal zalicza się do 

substancji silnie alergizujących i podrażniających [14]. 

3. Alternatywy dla konserwantów – olejki eteryczne  

Olejki eteryczne są szeroko rozpowszechnione w nowoczesnych produktach do 

pielęgnacji skóry i ciała ze względu na bogactwo związków aktywnych w nich wystę-

pujących, właściwości aromatyzujące, a także na ich wysoko cenione naturalne pocho-

dzenie. Prozdrowotne właściwości olejków eterycznych zostały potwierdzone w licznych 

badaniach przeprowadzonych w ciągu ostatnich lat.  

Jedną z cennych aktywności biologicznych olejków jest ich aktywność mikrobiolo-

giczna, w niektórych przypadkach charakteryzująca się szerokim spektrum działania. 

Zważając na ich właściwości przeciwdrobnoustrojowe, mogą one stanowić naturalne 

konserwanty w kosmetykach, zapewniając ochronę przed bakteriami i grzybami. Do-

datkowo mogą przynosić korzyści dla skóry, takie jak działanie przeciwtrądzikowe, 

przeciwstarzeniowe oraz rozjaśniające skórę, dlatego w wielu przypadkach mogą 

również stanowić składniki aktywne oraz substancje poprawiające zapach [15]. Więk-

szość olejków eterycznych ze względu na naturalne pochodzenie zaliczana jest do sub-

stancji bezpiecznych jednak ze względu na duże bogactwo składników wchodzących 

w ich skład niektóre z nich mogą wywoływać powstanie alergii kontaktowej bądź reakcji 

fototoksycznej. Dlatego bardzo ważne jest poznanie ich składu oraz właściwości [4].  

Olejki eteryczne stanowią roślinne metabolity wtórne powszechnie występujące 
w przyrodzie. Z chemicznego punktu widzenia są to złożone, wieloskładnikowe mie-
szaniny, których głównymi komponentami są terpeny, a w szczególności monoterpeny 
i seskwiterpeny oraz ich pochodne, w tym pochodne aromatyczne. Innymi związkami 
występującymi w znaczącej ilości są także estry, alkohole, aldehydy, ketony, fenole, 
etery i węglowodory. Mogą być pozyskiwane z różnych części roślin (kwiatów, liści, 
nasion, ziela, owoców, łodyg) za pomocą ekstrakcji z odpowiednio dobranym rozpusz-
czalnikiem, destylację z parą wodną, a także poprzez wytłaczanie [16, 17]. Olejki 
eteryczne mają charakter lipofilowy, w związku z czym bardzo dobrze rozpuszczają się 
w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak eter oraz alkohole. Są to ciecze o znacznej 
lotności i charakterystycznym zapachu oraz gęstość mniejszej od gęstości wody, z wyjąt-
kiem olejku z wetywerii, sasafrasu i cynamonu [18].  
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Nieocenione właściwości olejków eterycznych wynikają z ogromnego zróżnicowania 

ich składu chemicznego, w kompozycji jednego olejku można wyróżnić do kilku-

dziesięciu różnych związków. Procentowa zawartość poszczególnych składników da-

nego olejku może być zmienna w zależności od gatunku, rodzaju, a nawet części rośliny, 

z której jest pozyskiwany oraz od warunków środowiskowych, z których pochodzi 

roślina. Właściwości terapeutyczne, aktywność biologiczna, a także specyficzny aromat 

wyróżniający dany olejek, w dużej mierze jest zależny od składnika, który występuje 

w najwyższym stężeniu [19]. Jedną z najcenniejszych właściwości olejków eterycznych 

jest ich charakter przeciwdrobnoustrojowy. Powołując się na ich działanie bakterio-

statyczne i bakteriobójcze, mogą stanowić alternatywę dla powszechnie stosowanych 

syntetycznych substancji konserwujących w wyrobach kosmetycznych [16]. Badania 

wskazują, iż działanie to uzależnione jest od stężenia, zawartości oraz możliwości 

wystąpienia interakcji pomiędzy składnikami aktywnymi występującymi w preparacie. 

Zalecenia stosowania konserwantów określają, iż skuteczny konserwant powinien 

charakteryzować się szerokim spektrum działania przy minimalnym stężeniu [4]. 

Wśród olejków eterycznych wykazujących potencjalną możliwość zastosowania jako 

konserwantów na szczególną uwagę zasługują: olejek z drzewa herbacianego, olejek 

lawendowy, olejek rozmarynowy, olejek konopny, olejek cytrynowy, olejek tymian-

kowy, olejek szałwiowy, olejek cynamonowy, które zostały szczegółowo opisane 

w dalszej części pracy.  

3.1. Olejek z drzewa herbacianego  

Olejek z drzewa herbacianego otrzymywany jest przez destylację z parą wodną liści 

i szczytów gałązek drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia Maiden & Betche). 

Ma postać klarownej, lotnej cieczy od bezbarwnej do jasnożółtej i charakterystycznym, 

intensywnym, świeżym, kamforowym zapachu [20]. 

Posiada liczne właściwości biologiczne, przede wszystkim wykazuje szerokie spek-

trum działania antybakteryjnego, przeciwgrzybiczego, przeciwwirusowego i przeciw-

pasożytniczego. Te drogocenne właściwości wynikają z bogatego składu chemicznego, 

w którym w największej ilości występują: terpinen-4-ol (30-48%), γ-terpinen (10-28%), 

1,8-cineol, (15%), α-terpinen (5-13%), α-terpineol (1,5-8%), p-cymen (0,5-8%)  

i α-pinen (1-6%) [15]. 

W badaniach przeprowadzone przez Mumu i Hossain (2018), wykazano, że olejek 

z drzewa herbacianego posiada aktywność przeciwbakteryjną wobec licznych szczepów, 

w tym: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, 

Proteus vulgaris, Aeromonas hydrophila, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, 

Bacimonia subtilis, i Streptococcus agalactiae, co więcej wobec tradycyjnie stoso-

wanych antybiotyków również wykazywał lepszą skuteczność [21]. 

W kolejnej analizie nadzorowanej przez Fitzpatrick (2013) wykazano, że olejek 

z drzewa herbacianego jest bardziej skuteczny w działaniu antybakteryjnym niż Quad 

10, który jest przemysłowym środkiem czyszczącym. Aktywność przeciwdrobnoustrojowa 

została przeprowadzona na pięciu szczepach bakterii: Bacillus subtilis, E. coli, Micro-

coccus roseus, Sarcina luteus i Serratia marcescens [22]. Olejek z drzewa herbacia-

nego cechuje się także właściwościami przeciwgrzybiczymi, zwłaszcza na dermatofity 

i grzyby strzępkowe [23, 24]. 
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3.2. Olejek z rozmarynu 

Rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis L.) to aromatyczna roślina należąca do 

rodziny Lamiaceae pochodzącej z regionu Morza Śródziemnego. Olejek eteryczny 

otrzymywany poprzez destylację z parą wodną liści i drobnych gałązek rozmarynu jest 

nierozpuszczalny w wodzie i cechuje się bezbarwnym lub jasnożółtym kolorem oraz 

mocnym, ciepłym, drzewnym, balsamicznym aromatem [25]. Głównymi składnikami 

olejku rozmarynowego są kamfora (5,0-21%), 1,8-cyneol (15-55%), α-pinen (9,0-26%), 

borneol (1,5-5,0%), kamfen (2,5-12%), β-pinen (2,0–9,0%) i limonen (1,5-5,0%) 

w proporcjach zmieniających się w zależności od stadium wegetatywnego i warunków 

bioklimatycznych [26]. Główne związki chemiczne zawarte w rozmarynie to: eukaliptol 

(19,4%), α-pinen (14,7%), kamfora (9,5%), octan bornylu (9,1%), kamfen (6,9%),  

β-pinen (6,7%), β-mircen (5,8%), limonen (5,2%) i borneol (5,0%) [27].  

Olejek rozmarynowy może stanowić skuteczny środek konserwujący ze względu na 

wysoką aktywność przeciwgrzybiczą i przeciwbakteryjną. Stwierdzono jego silne dzia-

łanie przeciwdrobnoustrojowe w stosunku do wielu szczepów bakterii Gram-dodatnich, 

zwłaszcza Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Bacillus cereus i subtilis. Rów-

nież baterie Gram-ujemne były wrażliwe na działanie tego olejku, m.in.: E. coli, Salmo-

nella enterica i P. aeruginosa. Aktywność przeciwgrzybiczą zaobserwowano wobec 

szczepów Candida tropicalis i Candida albicans [28]. 

3.3. Olejek spikowy 

Olejek eteryczny pozyskiwany przez destylację z parą wodną kwiatów z różnych 

gatunków roślin należących do rodzaju Lavandula jest klarowną, bezbarwną do jasno-

żółtej cieczą o charakterystycznym zapachu. Na szczególną uwagę zasługuje olejek 

eteryczny otrzymywany z lawendy szerokolistnej (Lavandula latifolia Medik.), znany 

pod nazwą olejek spikowy. Ten gatunek lawendy zawiera wysoki procent 1,8-cyneolu 

oraz kamfory i charakteryzuje się silnymi właściwościami przeciwbakteryjnymi, przeciw-

wirusowymi i przeciwgrzybiczymi [20].  

W analizie biochemicznej przeprowadzonej przez Fernández-Sestelo oraz Carrillo 

(2020) wykazano, że głównymi składnikami olejku eterycznego pozyskiwanego 

z lawendy szerokolistnej jest 1,8-cyneol (36,62%), następnie linalol (26,74%) i kamfora 

(17,13%) [29]. Aktywność biologiczna olejku spikowego została potwierdzona w sto-

sunku do S. aureus i Listeria monocytogenes [30], natomiast w warunkach in vitro jego 

aktywność była porównywalna do aktywności olejku drzewa herbacianego, z warto-

ściami MIC (Minimum Inhibitory Concentration – Minimalne Stężenie Hamujące) na 

poziomie 0,16% przeciwko Haemophilus influenza oraz 0,32% przeciwko S. pyogenes 

i S. aureus [31]. 

3.4. Olejek tymiankowy 

Olejek tymiankowy jest otrzymywany głównie z tymianku pospolitego (Thymus 

vulgaris L.) lub tymianku hiszpańskiego (Thymus zygis L.) na drodze destylacji z parą 

wodną ziela tymianku. Uzyskiwany olejek jest bezbarwną, czerwonawą lub żółtą cieczą 

o charakterystycznym ziołowym zapachu. Zawartość olejku w świeżym surowcu nie 

przekracza 1%, natomiast w suszu stanowi nawet 3,5-5,4% [32]. W składzie chemicz-

nym komponentem występującym w największej ilości jest karwakrol (56,8%), a na-

stępnie p-cymen (12,8%), γ-terpinen (11,17%) i tymol (3,99%). 



 

Dominika Pietrasik, Magdalena Walasek-Janusz 
 

108 

 

Olejek tymiankowy cechuje bardzo silne działanie przeciwgrzybicze. Jest niezwykle 

skuteczny wobec C. tropicalis oraz C. albicans [33]. Udowodniono, że olejek w stęże-

niu 0,25 μL/ml hamował wzrost Alternaria alternata, Fusarium tricinctum, wielu 

gatunków Aspergillus i dermatofitów. Olejek eteryczny z tymianku, dzięki wysokiej 

zawartości karwakrolu i tymolu wykazuje wysoką aktywność przeciwgrzybiczą, dlatego 

może stanowić alternatywę dla syntetycznych fungicydów [34]. Co więcej, olejek ty-

miankowy posiada właściwości przeciwbakteryjne, działa hamująco na patogenne 

bakterie E. coli oraz S. aureus [35]. 

3.5. Olejek szałwiowy 

Szałwia lekarska (Salvia officinalis L.) należy do rodziny Lamiaceae, w naturalnych 

warunkach występuje w regionach basenu Morza Śródziemnego. Surowcem do otrzy-

mywania olejku szałwiowego jest częściowo podsuszone ziele, rzadziej liście. Olejek 

szałwiowy charakteryzuje się ziołowym zapachem i przyjmuje barwę jasnożółtą lub 

zielonożółtą [36]. Zawartość olejku eterycznego w S. officinalis waha się od 1,11 do 

2,76% w przeliczeniu na suchą masę. Analizując skład chemiczny olejku, można wyróżnić 

następujące związki: α-pinen (1,55 do 6,17%), kamfen (1,89 do 7,04%), β-pinen (1,68 

do 3,49%), 1,8-cyneol (4,47 do 9,17%), α-tujon (21,43 do 40,10%), β-tujon (2,06 do 

7,41%), kamfora (11,31 do 37,67%), β-kariofilen (1,06 do 5,59%), α-humulen (4,58 do 

9,51%) i wiridiflorol (2,14 do 5,56%) [37]. Obecność i stężenie niektórych substancji 

chemicznych może wahać się w zależności od terminu zbioru surowca (np. pory roku) 

oraz warunków klimatyczno-glebowych występujących podczas wzrostu rośliny [38]. 

Olejek szałwiowy działa antyseptycznie przeciwko bakteriom Gram-dodatnim oraz 

Gram-ujemnym. Skutecznie hamuje wzrost takich patogenów, jak: S. aureus, Strepto-

coccus grupy D (w stężeniu 20 µl/ml). Efekt bakteriostatyczny został zauważony 

wobec E. coli, Salmonella typhi oraz P. aeruoginosa. W porównaniu z większością 

znanych antybiotyków skuteczność olejku eterycznego z S. officinalis była znacznie 

lepsza, zwłaszcza przeciwko bakteriom wykazującym oporność na antybiotyki [39]. 

W badaniach przeprowadzonych przez Kędzia oraz Hołderna-Kędzia (2019) oceniono 

wpływ olejku szałwiowego na grzyby drożdżopodobne. Wykazano, że największą wraż-

liwością na olejek charakteryzowały się szczepy z gatunków Candida parapsilosis, 

C. albicans, Rhodotorula rubra i Saccharomyces cerevisiae [40]. 

3.6. Olejek cynamonowy  

Cynamon to powszechna, aromatyczna przyprawa używana od kilku stuleci przez 

różne kultury na całym świecie. Nazwą „cynamon” określana jest kora różnych gatunków 

cynamonowców. Olejek eteryczny pozyskiwany jest poprzez destylację parą wodną 

cynamonowca cejlońskiego (Cinnamomum verum J.Presl/ Cinnamomum zeylanicum 

Blume) lub cynamonowca chińskiego, zwanego też wonnym (Cinnamomum cassia 

J.S. Presl/ C. aromaticum Ness). Surowcem może być kora, a także liście i młode 

gałązki [41]. Zawartość procentowa składników olejku może się różnić w zależności 

od gatunku, z którego się go pozyskuje, ale przeważającym komponentem jest aldehyd 

cynamonowy (68-75%) i eugenol (ok. 8-10%). Olejek cynamonowy cejloński oprócz 

aldehydu cynamonowego obejmuje także aldehyd benzoesowy i dihydrocynamonowy 

oraz octan cynnamylu, eugenol, kuminol, limonen, kwas cynamonowy, linalol, α-pinen 

i 1,8-cyneol. Różnice w składzie chemicznym mogą wynikać także z rodzaju surowca, 
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ponieważ olejek pozyskiwany z liści charakteryzuje się większą zawartością eugenolu 

w porównaniu do olejku z kory. Olejek z cynamonowca przyjmuje barwę od żółtej do 

brązowej i staje się ciemniejszy po kontakcie z powietrzem. Cechuje się korzennym 

aromatem [42]. 

W badaniach przeprowadzonych przez Gupta, Garg, Uniyal i Kumari (2008) wyka-

zano, iż olejek cynamonowy pozyskiwany z kory Cinnamomum zeylanicum charakte-

ryzuje się silnymi właściwościami antyseptycznymi. Skutecznie hamował wzrost 

bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, m.in.: B. cereus, S. aureus, P. aeruginosa, 

L. monocytogenes, E. coli i Klebsiella sp. Co więcej, olejek cynamonowy wykazał wła-

ściwości przeciwgrzybicze wobec Penicillium sp., Alternaria sp., Aspergillus fumigatus, 

Aspergillus niger, Rhizopus sp., Rhizomucor sp. [43]. 

Działanie przeciwdrobnoustrojowe olejku pozyskiwanego z Cinnamomum zeylanicum 

Nees zostało potwierdzone również w badaniach przeprowadzonych przez Aumeeruddy-

Elalfia, Gurib-Fakimb i Mahomoodally (2015). Dla analizowanego olejku cynamonowego 

wykazano znaczną aktywność wobec Enterococcus faecalis, E. coli, P. aeruginosa, 

S. aureus, Staphylococcus epidermidis [44]. 

3.7. Olejek konopny  

Olejek konopny pozyskiwany jest ze świeżych lub wysuszonych kwiatostanów 

konopi siewnej (Cannabis sativa L.) poprzez destylację parą wodną surowca. Przyj-

muje postać lotnej, klarownej cieczy o barwie od jasnożółtej do jasnozielonej i cha-

rakteryzuje się specyficznym, żywico-balsamicznym aromatem. Cechuje go także bardzo 

dobra rozpuszczalność w etanolu, glicerolu, rozpuszczalnikach niepolarnych i tłuszczach 

[45]. Związkami, które występują w największym stężeniu w olejku konopnym, są:  

β-myrcen (40,3%), tlenek cymenu (16,3%), trans-kariofilen (12,8%), α-pinen (9,5%), 

limonen (7,8%), β-pinen (4,6%) oraz α-humulen (3,6%) [46].  

Olejek konopny może być brany pod uwagę jako naturalny środek konserwujący ze 

względu na swoje przeciwdrobnoustrojowe właściwości. Wykazuje on znaczną aktyw-

ność przeciwko mikroorganizmom, takim jak: S. aureus oraz Streptococcus haemolyticus. 

Wyróżnia się także niską toksycznością, co stanowi ważny aspekt podczas używania 

go w produkcji preparatów kosmetycznych [47]. Dodatkowo olejek eteryczny z konopi 

posiada właściwości przeciwgrzybicze i jest szczególnie aktywny wobec szczepów 

grzybów drożdżopodobnych z gatunku Candida utilis, Candida parapsilosis, Candida 

lusitaniae, Geotrichum candidum i Rhodotorula mucilaginosa (MIC ≤ 1,5-12,5 mg/ml) 

[48]. 

3.8. Olejek cytrynowy  

Olejek cytrynowy (Oleum Citri) otrzymywany jest z owocni cytryny zwyczajnej 
(Citrus limon L.) metodą wytłaczania świeżej naowocni (wydajność wynosi 0,3-0,7%) 
lub metodą destylacji z parą wodą owocni. Olejek jest bezbarwny lub barwy lekko 
żółtej oraz charakteryzuje się swoistym, cytrynowym zapachem. Olejek otrzymywany 
w procesie destylacji charakteryzuje się gorszą jakością, gdyż w jego składzie wystę-
puje niższa zawartość wielu ważnych składników. W składzie chemicznym w najwięk-
szych ilościach występuje D-limonen (52,85%), p-cymen (14,36%), β-pinen (13,69%) 
oraz w niższych stężeniach α-pinen (3,73%), β bisabolen (1,64%), sabinen (1,6%), 
limonen-1,2-diol (1,43%), α-bergamoten (1,31%), β-mycen (1,12%) i octan nerylu 
(1,05%) [49].  
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Olejek cytrynowy posiada właściwości przeciwdrobnoustrojowe, szczególnie przeciw-
bakteryjne i dlatego może być używany jako środek konserwujący. Udowodniono, że 
olejek cytrynowy jest bardziej aktywny wobec Gram-dodatnich bakterii niż wobec pałe-
czek Gram-ujemnych. Szczególnie wrażliwe na działanie olejku okazały się szczepy 
bakterii S. aureus (MIC wynosi od 7,5 do 10,0 mg/ml). Działanie hamujące wykazał 
także wobec S. epidermidis, E. faecalis, Corynebacterium xerosi, Acinetobacter bauma-
nnii i Klebsiella pneumoniae [50]. Ponadto olejek cytrynowy wykazuje aktywność 
przeciwgrzybiczą wobec A. niger, Aspergillus flavus, Penicillium spp., Fusarium spp., 
Rhizopus spp. [51]. 

4. Podsumowanie 

Trend na naturalne i ekologiczne kosmetyki od kilku lat zyskuje coraz większy 
rozgłos oraz aprobatę konsumentów. Wzrost wiedzy społeczeństwa na temat substancji 
pozyskiwanych z natury przyczynił się do wysokich wymagań wobec producentów 
w branży kosmetycznej. Klienci coraz częściej szukają zrównoważonych produktów 
z jak najbardziej naturalnym składem, najlepiej bez sztucznych barwników, zapachów 
i konserwantów. Jednak produkty te oprócz skuteczności w działaniu muszą posiadać 
również odpowiednią trwałość. Dlatego też produkcja kosmetyków na szeroką skalę 
wymaga zastosowania substancji konserwujących, w celu zachowania czystości mikro-
biologicznej oraz bezpieczeństwa preparatu. Cały czas poszukiwane są substancje 
naturalne, które mogłyby z powodzeniem zastąpić syntetyczne konserwanty. Obiecującą 
alternatywą okazują się olejki eteryczne. Związki te znane są z właściwości leczni-
czych, pielęgnacyjnych, przeciwdrobnoustrojowych oraz przez to konserwujących. 
W niniejszej pracy scharakteryzowano olejki eteryczne o znaczących właściwościach 
przeciwbakteryjnych oraz przeciwgrzybiczych, które warunkują możliwość zastoso-
wanie tych związków w produkcji kosmetyków, zabezpieczając je przed rozwojem 
mikroorganizmów. Olejki eteryczne pozyskiwane z roślin, takich jak np. drzewo her-
baciane, rozmaryn, lawenda, tymianek, szałwia, cynamon, konopie siewne czy owoce 
cytryny zwyczajnej cechują się bardzo szerokim spektrum właściwości przeciwdrobno-
ustrojowych, co zostało udowodnione w wielu badaniach, których wyniki zostały opubli-
kowane w licznych publikacjach naukowych.  

Pomimo licznych właściwości przeciwdrobnoustrojowych olejki eteryczne w pro-
dukcji kosmetyków nie posiadają rejestracji jako konserwanty. Zgodnie z obowiązu-
jącym prawem są one zaliczane do tzw. innych składników. W przypadku poten-
cjalnego wykorzystania olejków eterycznych jako naturalnych konserwantów w produkcji 
kosmetyków bardzo ważna jest ocena korzyści oraz ryzyka wynikająca z zagrożeń, jakie 
mogą nieść ze sobą te składniki. Dlatego możliwość zastosowania ich w produkcji 
kosmetyków wymaga jeszcze dalszych badań, które mogłyby wykazać zakres możli-
wych stężeń oraz ich profil bezpieczeństwa.  
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Olejki eteryczne jako naturalne konserwanty o właściwościach 

przeciwdrobnoustrojowych stosowane w kosmetologii  

Streszczenie  

Współcześnie społeczeństwo przywiązuje ogromną rolę do składu kosmetyków, coraz częściej poszuki-

wane są produkty zawierające składniki naturalne, które wykazują dużą skuteczność przy jednoczesnych 

niewielkich działaniach niepożądanych. Obecnie najbardziej kontrowersyjnymi składnikami produktów 

kosmetycznych są syntetyczne konserwanty, które prawdopodobnie odpowiedzialne są za wywoływanie 

alergii i podrażnień. Dlatego też konsumenci wybierają organiczne kosmetyki, a producenci w odpowiedzi 

na wymagania, poszukują naturalnych substancji o korzystnym działaniu zarówno na skórę, jak i na 

trwałość kosmetyku. Surowce roślinne są źródłem wielu cennych związków biologicznie czynnych o dzia-

łaniu leczniczym i kosmetycznym. Olejki eteryczne, mające właściwości aromatyczne, stanowią metabolity 

wtórne pozyskiwane z roślin. Przyjmują postać cieczy o znacznej lotności i specyficznych aromatach 

zależnych od roślin, z jakich się je pozyskuje. Pod względem chemicznym stanowią wieloskładnikowe mie-

szaniny związków terpenowych, głównie seskwiterpenów i monoterpenów. Niezwykłe bogactwo związków 

obecnych w olejkach decyduje o ich wieloaspektowym działaniu i wykorzystaniu. Dane literaturowe wska-

zują, iż posiadają one silną aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą, która niekiedy przewyższa 

działanie sztucznych konserwantów. Na szczególną uwagę zasługują olejki eteryczne pozyskiwane z drzewa 

herbacianego, rozmarynu, konopi, cynamonowca, tymianku, szałwii, lawendy i cytryny. W niniejszej pracy 

starano się scharakteryzować i wykazać potencjalne możliwości zastosowania wybranych olejków eterycz-

nych jako naturalnych konserwantów w przemyśle kosmetycznym.  

Słowa kluczowe: substancje pochodzenia naturalnego, produkty kosmetyczne, trwałość produktów kosme-

tycznych, aktywność biologiczna 



 

Dominika Pietrasik, Magdalena Walasek-Janusz 
 

114 

 

Essential oils as natural preservatives used in cosmetology 

Abstract 

Nowadays, society attaches great importance to the composition of cosmetics, products containing natural 

ingredients are increasingly sought after, which show high efficiency with low side effects. Currently, the 

most controversial ingredients in cosmetic products are synthetic preservatives, which are probably 

responsible for causing allergies and irritation. Therefore, consumers choose organic cosmetics, and manu-

facturers, in response to their requirements, look for natural substances with beneficial effects both on the 

skin and on the durability of the cosmetic. Plant raw materials are a source of many valuable biologically 

active compounds with therapeutic and cosmetic properties. Essential oils with aromatic properties are 

secondary metabolites obtained from plants. They take the form of a liquid with significant volatility and 

specific aromas depending on the plants from which they are obtained. Chemically, they are multicom-

ponent mixtures of terpene compounds, mainly sesquiterpenes and monoterpenes. The extraordinary richness 

of compounds present in oils determines their multi-faceted action and use. Literature data indicate that 

they have a strong antibacterial and antifungal activity, which sometimes exceeds the effect of artificial 

preservatives. Particularly noteworthy are the essential oils obtained from tea tree, rosemary, hemp, 

cinnamon, thyme, sage, lavender and lemon. In this study, an attempt was made to characterize and 

demonstrate the potential use of selected essential oils as natural preservatives in the cosmetics industry. 

Keywords: substances of natural origin, cosmetic products, durability of cosmetic products, biological 

activity 
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Alternatywne układy konserwujące 

1. Wprowadzenie 

Rozwój rynku kosmetycznego spowodował, że konsumenci poszukują nie tylko 

produktów naturalnych, ale i bezpiecznych. Obecnie część produktów kosmetycznych 

jest reklamowana jako bardziej przyjazna skórze ze względu na to, że „nie zawierają 

konserwantów”. Jest to stwierdzenie mylące, ponieważ wszystkie preparaty kosmetyczne 

muszą zawierać środki konserwujące. Kosmetyk pozbawiony substancji konserwującej 

jest trwały w temperaturze pokojowej tylko przez 8-14 dni, przechowywanie go 

w lodówce może wydłużyć trwałość do 21 dni. Tak więc z uwagi na bardzo krótki czas 

stabilności kosmetyku oraz wysoki koszt produktu masowa produkcja kosmetyków 

bez konserwantów nie jest w praktyce możliwa [1]. Zatem informacja na opakowaniu 

„bez konserwantów” nie świadczy o ich braku, lecz jest informacją, że w składzie 

preparatu nie ma żadnego klasycznego konserwantu o ściśle określonym stężeniu według 

załącznika V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 

[2]. Lista 55 substancji konserwujących dozwolonych do stosowania w kosmetykach, 

z podaniem ich ilości, zakresu i warunków stosowania została zamieszczona również 

w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. [3]. 

Przykłady konserwantów obecnych w produktach kosmetycznych określanych jako 

„naturalne”, „organiczne” to kwasy: dehydrooctowy, benzoesowy, salicylowy, sorbowy, 

alkohol benzylowy. W przypadku niektórych obowiązują ograniczenia np. kwas sali-

cylowy i jego sole są niedopuszczone do stosowania w produktach dla dzieci poniżej  

3. roku życia. Lista konserwantów dozwolonych do stosowania w preparatach kosme-

tycznych i dermatologicznych zmniejsza się ze względu na coraz to ostrzejsze ogra-

niczenia i zakazy ich stosowania w certyfikowanych produktach naturalnych [4]. 

Dodatkowo niechęć do składników z listy konserwantów ma swoje źródło głównie 

w ich syntetycznym pochodzeniu oraz zdarzających się podrażnieniach skóry (wyprysk 

kontaktowy) lub uczuleniach. Konserwanty obecne w produktach kosmetycznych, po 

ich aplikacji na skórze człowieka, są aktywne i mogą niszczyć florę patogenną, ale 

także tę fizjologicznie występującą na skórze. Zmiany w naturalnej mikroflorze mogą 

prowadzić do przyspieszenia starzenia się skóry [5]. Wzrasta też odsetek alergii na 

substancje konserwujące, wynikający z powszechnej ich obecności w środkach do pielę-

gnacji ciała, farmaceutykach czy produktach spożywczych. Wyniki badań alergolo-
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gicznych wskazują, że przyczyną 30-45% ogólnej liczby uczuleń na kosmetyki są 

środki konserwujące, tuż obok składników zapachowych. 

Substancje konserwujące są niezbędnymi składnikami kosmetyków. Niewłaściwe 

zabezpieczone preparaty kosmetyczne przeznaczone do skóry szczególnie wrażliwej, 

np. do okolic oczu, mogą być przyczyną zapalenia spojówek bądź ich owrzodzeń. 

Niebezpieczne jest też wtórne zanieczyszczenie wyrobu kosmetycznego drobnoustrojami 

chorobotwórczymi głównie Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa odpo-

wiedzialnymi za infekcje skórne. Wtórne zanieczyszczenie produktu powstaje w czasie 

codziennego użytkowania. Zanieczyszczony preparat zmienia swoje cechy sensoryczne: 

kolor, zapach, konsystencję, zmianie może ulec także pH produktu. Bezpieczeństwo 

mikrobiologiczne kosmetyków jest jednym z najważniejszych elementów oceny bez-

pieczeństwa tej grupy produktowej. Wobec konieczności zabezpieczenia produktu przed 

niekorzystnym rozwojem flory patogennej dużym wyzwaniem jest skomponowanie 

układów konserwujących, które z jednej strony będą bezpieczne dla skóry i organizmu, 

a z drugiej strony na tyle silne, by wykazywać działanie przeciwdrobnoustrojowe 

wobec bakterii Gram (+), Gram (-) i grzybów [6, 7]. 

Ponieważ popyt na produkty wolne od syntetycznych konserwantów systematycznie 

rośnie, nie ustają poszukiwania nowych sposobów rozwiązania problemu czystości 

mikrobiologicznej kosmetyków. Zamiast znanych składników konserwujących w pro-

dukcie pojawiają się związki alternatywne, czyli substancje o działaniu mikrostatycznym 

oraz substancje wielofunkcyjne, których głównym zadaniem nie jest konserwowanie, 

ale jest to ich właściwość dodatkowa. Składniki aktywne o działaniu przeciwdrobno-

ustrojowym są kluczowe w wielu typach kompozycji kosmetycznych, gdzie gwarantują 

stabilność, trwałość i bezpieczeństwo produktu, a także mogą wykazywać działanie pre-

wencyjne względem wybranego spektrum drobnoustrojów mogących zasiedlać ludzką 

skórę, błonę śluzową i włosy [8]. 

2. Bezpieczna konserwacja produktów kosmetycznych 

Dobór układu konserwującego należy dostosować do typu receptury, wartości pH, 

poprzez docelowe spektrum aktywności względem bakterii, drożdży i pleśni, aż po 

przepisy obowiązujące na danym rynku. Nacisk branży kosmetycznej w kierunku 

poszukiwania alternatywnych konserwantów jest duży, dlatego portfolio dostawców 

systematycznie się powiększa. Charakterystyczną cechą nowych surowców, w prze-

ciwieństwie do klasycznych układów, jest ich wielofunkcyjność. Do tej pory wiele 

z nich wykorzystywano jako tzw. boostery konserwacji, ponieważ wspierają działanie 

głównego składnika (z załącznika V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1223/2009). Alternatywne układy konserwujące złożone między innymi 

z ekstraktów, olejków umożliwiają rezygnację całkowitą lub w znacznej części z konwen-

cjonalnych konserwantów. Poniżej omówiono surowce, które w przemyśle kosmetycz-

nym pełnią funkcję składnika przeciwdrobnoustrojowego, jak i aktywnego [6, 7]. 

2.1. Roślinne surowce o działaniu konserwującym 

W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań potwierdzających działanie przeciw-

drobnoustrojowe różnych surowców pochodzenia naturalnego. Znanymi substancjami 

posiadającymi takie właściwości są olejki eteryczne, ekstrakty roślinne oraz peptydy 

przeciwdrobnoustrojowe (AMPs, ang. Antimikrobial peptides) – wybrane przykłady 
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zostaną omówione poniżej. Mieszaniny olejków eterycznych i ekstraktów roślinnych 

w stężeniu 2,5% lub olejków eterycznych w stężeniu 2,5% hamują rozwój mikroorga-

nizmów Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida 

albicans skuteczniej niż metyloparaben użyty w stężeniu 0,4% [9, 10].  

Olejki eteryczne są lotnymi mieszaninami substancji organicznych pozyskiwanymi 

z roślin lub ich części, wyróżniają się wieloma pozytywnymi i różnorodnymi walorami. 

Działanie olejków eterycznych jest wielostronne i uwarunkowane, w dość dużym stopniu, 

właściwościami składnika dominującego. Szerokie spektrum ich działań może wynikać 

z synergistycznego lub antagonistycznego działania poszczególnych składników. Naj-

bardziej cennymi i charakterystycznymi ich składnikami są połączenia tlenowe: estry, 

alkohole alifatyczne lub terpenowe, aldehydy, ketony, tlenki (epoksydy) i laktony. Olejki 

eteryczne, w skład których wchodzą związki terpenowe, wykazują działanie: przeciw-

zapalne, antyseptyczne, przeciwdrobnoustrojowe, relaksująco-uspokajające, rozgrzewające 

i wiele innych. Ze względu na charakterystyczną woń, olejki w produktach kosme-

tycznych pełnią głównie rolę substancji zapachowych, należy zachować ich bezpieczne 

stężenie stosowania, gdyż mogą one być przyczyną podrażnienia, alergii kontaktowej 

czy reakcji fotouczulającej [11, 12]. Dobrą alternatywę dla syntetycznych substancji 

konserwujących mogą stanowić olejki eteryczne lub też czyste związki z nich wyizo-

lowane, ponieważ wykazują silne działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, a także 

antyutleniające [11]. 

Wyjątkowym antyseptykiem jest olejek z drzewa herbacianego (Tea Tree) pozy-

skiwany z australijskiej rośliny Melaleuca alternifolia [9]. W skład olejku wchodzą: 

1,8-cyneol, α-terpineol, γ-terpinen, α-pinen, p-cymen i limonen. Najważniejszym 

składnikiem mieszaniny z drzewa herbacianego jest terpien-4-ol, warunkujący silne 

działanie przeciwbakteryjne olejku. W dermatologii olejek ten znalazł zastosowanie 

w leczeniu zakażeń bakteryjnych skóry, grzybic oraz trądziku, używano go w postaci 

nierozcieńczonej (do pędzlowania) lub jako 40% roztworu i maści [13]. W produktach 

kosmetycznych pełni rolę środka zapachowego, antyrodnikową. Działa synergicznie 

w połączeniu z olejkami eterycznymi: lawendowym, cytrynowym, geraniowym [14]. 

Większość bakterii i grzybów jest podatna na zahamowanie wzrostu przez olejek z drzewa 

herbacianego już w stężeniu do 1% np. Staphylococcus aureus, Candida albicans, 

w stężeniu powyżej 2% działa bakteriostatycznie wobec Pseudomonas aeruginosa, 

Enterococcus faecalis [15, 16]. Wyróżnia się wśród olejków eterycznych najbardziej 

intensywnym działaniem przeciwdrobnoustrojowym. 

Kolejny olejek eteryczny pochodzi z rumianu rzymskiego z gatunku Anthemis nobils 

jest pozyskiwany z jego kwiatów, zawiera izomaślan izobutylu, izomaślan 2-metylo-

butylu, angelikan izobutylu, angelikan 2-butenylu, angelikan 2-metylobutylu, trans-

pinokarveol, angelikan izoamylu i estragol [17]. Charakteryzuje się mniejszą zawartością 

azulenów o działaniu przeciwzapalnym niż olejek z rumianku pospolitego. Jest skład-

nikiem kompozycji zapachowej, która zmniejsza lub hamuje podstawowy zapach lub 

smak produktu, pełni funkcję antyoksydacyjną, przeciwzapalną, tonizującą. Olejek 

eteryczny z rumianu rzymskiego wykazuje działanie przeciwko bakteriom Gram (+), 

zwłaszcza Staphylococcus aureus, jest natomiast nieaktywny wobec Candida albicans 

i Aspergillus niger [17]. W alternatywnych układach konserwujących musi być kom-

ponowany z surowcami o właściwościach przeciwgrzybiczych.  
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Olejek eukaliptusowy pozyskiwany jest z liści rośliny Eucalyptus globulus, głównym 

jego składnikiem jest 1,8-cyneol. Wśród innych związków, które zawiera w swoim 

składzie, należy wymienić α- i β-pinen, p-cymen, α-felandren, α-terpineol, kamfen, aro-

madendren, globulol, myrtenal, karwon i pinokarwon [18]. Olejek eukaliptusowy jest 

składnikiem aktywnym o działaniu antyseptycznym, przeciwzapalnym, odświeżającym, 

antyrodnikowym, stosowany jest również w leczeniu trądziku i łuszczycy. Ma właści-

wości przeciwdrobnoudrojowe, hamuje rozwój patogennych bakterii Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli i drożdży Candida albicans [9, 11]. 

Olejek z lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill) stosowany jest w terapii 

zaburzeń snu, w zaburzeniach żołądkowych, w ginekologii i dermatologii, m.in. w sta-

nach zapalnych skóry, w owrzodzeniach, trądziku, liszaju i w miejscu ukąszeń owadów. 

W olejku występują głównie takie związki, jak: octan linalilu, linalol, geraniol, octan 

bornylu, trans-kariofilen, borneol, terpineol, limonen, α- i β-pieneny. Olejek lawendowy 

wykazuje aktywność przeciwbakteryjną nawet przy stężeniu 5% wobec bakterii 

Staphylococcus aureus i Escherichia coli. Z danych literaturowych wiadomo, że 

wyciągi z lawendy, olejek eteryczny i niektóre jego składniki wykazują działanie przeciw-

bakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe i insektobójcze [19-22]. 

Kolejnym olejkiem eterycznym o potencjalnym działaniu konserwującym jest 

olejek z lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.). Zawiera w swoim składzie karwakrol, 

tymol, octan tymolu i p-cymen, katechinę oraz kwasy fenolowe i flawonoidy. 

Wykazuje właściwości przeciwdrobnoustrojowe wobec bakterii Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecalis, Escherichia coli oraz hamuje wzrost grzybów Candida albicans 

[11, 23]. Podobnie do lebiodki pospolitej właściwości przeciwdrobnoustrojowe wyka-

zują olejki pozyskiwane z: anyżu gwiazdkowatego (Illicium verum Hook. f.) zawie-

rającego głównie anetol; tymianku właściwego (Thymus vulgaris) zawierającego głównie 

tymol; skórki grejfruta (Citrus grandis L.) zawierającej limonene, α-terpinen i α-pinen [9]. 

Olejki eteryczne lub czyste substancje z nich wyizolowane, mogą stanowić alter-

natywę dla syntetycznych substancji konserwujących. W zależności od zastosowanego 

stężenia mogą one zastępować lub poprzez działanie synergiczne ograniczać zawartości 

konserwantów syntetycznych [11]. 

Ekstrakty roślinne to najczęściej wyciągi z liści, korzeni, owoców, łodyg, nasion, 

gałązek, kory i kwiatów. Ekstrakty roślinne, ze względu na bogate źródło substancji 

biologicznie czynnych, stanowią największą grupę wielofunkcyjnych surowców kosme-

tycznych. Działanie ekstraktu roślinnego zależy od struktury chemicznej substancji 

czynnej, dawki oraz sposobu jej stosowania [24]. Substancje aktywne zawarte w eks-

traktach to flawonoidy, garbniki, saponiny, śluzy, aminokwasy, enzymy i inne. Ekstrakty 

o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych pochodzą z ziół m.in. tymianku (Thymus 

vulgaris), lawendy (Lavandula augustifolia), rozmarynu (Rosmarinus officinalis L.), 

mięty (Mentha piperita L.), glistnika–jaskółcze ziele (Chelidonium maius L.). Można 

je również pozyskać z części roślin np. nasion grejpfruta (Citrus grandis L.), kory magnolii 

(Magnolia officinalis), korzenia lukrecji (Glycyrrhiza glabra), kory cynamonowca 

(Cinnamomum zeylanicum), kory topoli osikowej (Populus tremuloides). Odpowiednio 

dobrane ekstrakty roślinne stosowane w stężeniach 0,5-2,5% wykazują wysoką zdolność 

przeciwdrobnoustrojową. Mieszanina substancji aktywnych w ekstrakcie może wzmac-

niać lub osłabiać działanie głównego związku aktywnego oraz wpływać na jego uwal-

nianie z kosmetyku i wchłanianie w naskórek [9, 25, 26]. 
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Oprócz ekstraktów roślinnych w kosmetyce stosuje się składniki aktywne wydzielone 

z roślin. Na uwagę jako przykład „bostera” konserwacji zasługuje substancja biolo-

gicznie aktywna z grupy związków tropolonowych, hinokitol (β-thujaplicyna), wystę-

pujący w korze i korzeniach drzew iglastych (posiada charakterystyczny, cyprysowy 

zapach). Stosowany jest w preparatach do pielęgnacji cery tłustej i wrażliwej, włosów 

i skóry głowy, a także kosmetykach przeciw przebarwieniom i pastach do zębów. 

Hinokitol ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne i przeciwrodni-

kowe. Aktywność bakterio- i grzybostatyczna hinokitiolu jest uzależniona od stężenia 

tego związku. W niskim stężeniu hamuje wzrost drobnoustrojów występujących 

w jamie Staphyloccocus aureus, Aggregatibacter actinomycetemcomitans i Streptococcus 

mutans, w wyższym stężeniu promuje wzrost tych mikroorganizmów, a przy jeszcze 

większym stężeniu obserwowane jest całkowite zahamowanie wzrostu [27]. 

Coraz popularniejsze składniki alternatywnych układów konserwujących to lewuli-

niany i anyżany, które są często stosowane razem. Sól sodowa kwasu lewulinowego 

(sodium levulinatete) otrzymywana jest z kukurydzy i jest częścią mieszanki konser-

wującej, ponieważ wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Sam kwas lewulinowy ma 

właściwości pielęgnujące skórę. Sól sodowa kwasu p-anizowego (sodim anisate) 

pozyskiwanego z kopru włoskiego ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe, jest skład-

nikiem kompozycji konserwującej przeznaczonej do kosmetyków naturalnych 

o właściwościach przeciwgrzybiczych [28]. 

Roślinne peptydy przeciwdrobnoustrojowe odgrywają niezwykle istotną rolę 

w odporności wrodzonej roślin, uczestnicząc w ich ochronie przed drobnoustrojami. 

Peptydy przeciwdrobnoustrojowe znajdują się we wszystkich gatunkach roślin, a ich 

cechą charakterystyczną jest obecność reszt L-cysteiny (od dwóch do sześciu) i kilku 

mostków disiarczkowych, które przyczyniają się do zachowania zwartej struktury, 

a także zapewniają odporność proteolityczną i chemiczną [29]. Najdokładniej przebadane 

rodziny naturalnych peptydów przeciwdrobnoustrojowych to tioniny, defensyny i cy-

klotydy występują m.in. w liściach i nasionach. Pierwsze z nich są niskocząsteczko-

wymi peptydami przeciwdrobnoustrojowymi zawierającymi od 45 do 47 reszt amino-

kwasowych w łańcuchu. Do grona tionin należy purotionina z pszenicy (Triticum 

aestivum L.) wykazująca aktywność przeciwbakteryjną. Kolejną grupą są defensyny 

zawierające 45-54 reszt aminokwasowych. Zaliczane są do kationowych peptydów 

o aktywności litycznej, w których reszty L-cystein połączone są 4-5 mostkami disiarcz-

kowymi. Większość defensyw roślinnych wykazuje właściwości przeciwgrzybiczne, 

w tym wyizolowane z rzodkiewki (Raphanus sativus), grochu (Pisum sativum L.). 

Niektóre defensyny, w tym wyizolowane z lucerny (Medicago sativa) wykazują właści-

wości przeciwdrobnoustrojowe [30, 31]. Ostatnia grupa AMP zwana cyklotydami 

obejmuje peptydy pochodzenia roślinnego zbudowane z około 30 reszt aminokwasowych 

i charakteryzuje się unikalną budową strukturalną. Są one cyklicznymi polipeptydami 

zawierającymi 20-30 reszt aminokwasowych, w których sześć konserwatywnych reszt 

L-cysteiny tworzy trzy mostki disiarczkowe ułożone w tzw. motyw węzła cysteino-

wego [29, 30]. Związki tego typu można znaleźć w fiołku trójbarwnym z rodzajów 

(Viola tricolor L.) i (Viola odorata L.) wykazują one działanie przeciwdrobnoustro-

jowe i przeciwwirusowe [32]. 
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2.2. Inne składniki kosmetyczne o działaniu konserwującym 

Bardzo ważną grupę surowców pozwalających ograniczyć stężenie konserwantów 

w recepturach kosmetycznych stanowią glikole, które pełnią w preparacie rolę silnych 

środków nawilżających. Zastosowane w wyższych stężeniach zabezpieczają wyrób 

pod względem mikrobiologicznym m.in. glikol butylenowy (butylene glycol), penty-

lenowy (pentylene glycol), kaprylowy (capryl glycol) [9]. 

Glikol kaprylowy (C8) otrzymywany jest z oleju kokosowego nie znajduje się na 

liście konserwantów, ale wykazuje właściwości przeciwdrobnoustrojowe w stężeniu do 

1%. Skuteczniej konserwuje receptury niż glikol butylenowy (C4), a nawet penty-

lenowy (C5), które wymagają nawet czterokrotnie większej dawki. Glikol kaprylowy 

ma właściwości filmotwórcze, nawilżające dają efekt jedwabistości po aplikacji i może 

zastępować glicerynę. Niskie glikole (C3-C5) po aplikacji szybko się wchłaniają co 

wpływa na odczucia sensoryczne. [33]. 

Kolejny związek to monoazotan monooctan 1,3-propanodiolu pomaga zachować 

czystość mikrobiologiczną preparatów przy jednoczesnym zmniejszeniu substancji 

konserwujących oraz wspomaga właściwości emoliencyjne kosmetyków. Wpływa ko-

rzystnie na równowagę mikrobiomu skóry, stosowany jest w kompozycjach dezodo-

rantów oraz produktach do walki z trądzikiem [34]. 

Do alternatywnych środków konserwujących należy monoester gliceryny oraz kwa-

sów tłuszczowych: kaprynowego (glyceryl caprate), kaprylowego (glyceryl caprylate), 

undecylenowy (glyceryl undecylate), które poza właściwościami konserwującymi 

działają renatłuszczająco, nawilązjąco na na skórę i włosy. Wspomagacze konserwantów 

to etyloheksylogliceryna monoalkilowy eter gliceryny stosowany jako emolient, hu-

mektant, podobnie jak metyloheptylogliceryna, jest substancją aktywną o działaniu 

nawilżającym i emoliencyjnym, pozwala na zmniejszenie bielenie emulsji na skórze. 

Etyloheksylogliceryna hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za wytwarzanie 

nieprzyjemnego zapachu. Nie jest w stanie samodzielnie konserwować produktu 

kosmetycznego [9, 28]. 

W układach konserwujących pojawia się sól sodowa kwasu benzoesowego (benzo-

esan sodu). Na skalę przemysłową benzoesan sodu pozyskuje się na drodze zobojętniania 

kwasu benzoesowego. Naturalnie występuje w wielu owocach, takich jak jagody, maliny 

czy borówki oraz w przyprawach, np. w cynamonie. Pełni on tam taką samą funkcję 

jak ten wytwarzany syntetycznie. Posiada właściwości przeciwdrobnoustrojowe 

w kosmetyce, dopuszczalne są jednak odpowiednie stężenia tego surowca, do których 

producenci muszą się stosować. Jest łagodnym i bezpiecznym konserwantem [6]. 

Ciekawą i skuteczną alternatywą jest kwas kaprylohydroksamowy – aminokwas 

pochodzący z oleju kokosowego. Jest to substancja aktywna, którą spotkać możemy 

w produktach kosmetycznych przeznaczonych do cery wrażliwej, tłustej, trądzikowej 

i zanieczyszczonej. Wykazuje działanie przeciwgrzybicze, przeciwzapalne, przeciwza-

skórnikowe i keratoliczne. Przyśpiesza gojenie podrażnień i wyprysków [6, 31]. 

Częsty składnik kompozycji zapachowych – alkohol benzylowy (zapach jaśminu) 

wykazuje właściwości przeciwdrobnoustrojowe, dopuszczalna wartość stosowania jako 

konserwant to 1% przy pH 3-7. Alkohol ten występuje naturalnie w wielu owocach 

i roślinach, w tym w miodzie, morelach, grzybach, fasoli szparagowej, kakao i żura-

winie, a także w olejkach eterycznych roślin, takich jak hiacynt i jaśmin [6]. 
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2.3. Układy konserwujące 

Wymienione powyżej substancje mogą być stosowane pojedynczo lub w parze ze 

składnikiem uzupełniającym. W portfolio firm surowcowych pojawia się coraz więcej 

mieszanek ekstraktów, które skutecznie blokują namnażanie mikroorganizmów. Oto 

kilka przykładów układów konserwujących dostępnych handlowo: Cosphaderm® 

Sodium LAAS (Sodium levulinate, Sodium anisate), Cosphaderm® LA-T (Levulinic 

acid, Glycerin, Sodium levulinate, Aqua) firmy Cosphatec, Spectrastat® G2 (Caprylhy-

droxamic acid, Glyceryl caprylate, Glycerin) firmy Inolex. Leuliniany i anyżany 

w produktach myjących mogą być zastosowane razem natomiast do emulsji wymagana 

jest obecność dodatkowych składników zwilżających np. monogliceryd kwasu kapry-

lowego. Aby uzyskać odpowiedni stopień zabezpieczenia produktu kosmetycznego 

układy można łączyć ze sobą lub uzupełniać olejkami eterycznymi lub mieszanką eks-

traktów roślinnych BGC-F2.0® (Camellia sinensis leaf extract, Yeast ferment extract, 

Glycerin, Allium sativum bulb extract, Water) firmy BST [28]. Na rynku dostępna jest 

mieszanka ekstraktów, która jest zamiennikiem syntetycznych konserwantów Neopeina® 

(Origanum vulgare leaf extract, Thymus vulgaris extract, Rosmarinus officinalis leaf 

extract, Lavandula angustifolia flower extract, Hydrastis canadensis root extract) firmy 

Bio-botanica [31]. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie. Jest idealnym 

składnikiem produktów do naturalnej pielęgnacji ciała, w formie: kremów, szampo-

nów, mydeł, balsamów [35]. 

W opracowaniu produktów kosmetycznych można zastosować gotowe mieszanki 

bądź skomponować własne układy, bazując na znajomości właściwości surowców, ale 

jest to proces trudny. Zmiana konserwantów wiąże się z rozrzedzeniem masy oraz 

zmiany właściwości użytkowych produktów kosmetycznych. Niektóre układy konserwu-

jące trzeba wzbogacić o dodatkowy surowiec, gdyż samodzielnie nie działają wystar-

czająco silnie. Tym samym należy wykonać wiele testów stabilności, konserwacji 

i kompatybilności masy z opakowaniem [36]. 

3. Posumowanie 

Ograniczenia w stosowaniu konserwantów, jak i oczekiwania konsumentów wymu-

szają wypracowanie rozwiązań alternatywnych zapewniających stabilność i bezpie-

czeństwo mikrobiologiczne produktu. Celem konserwacji kosmetyków jest zachowanie 

wymaganej czystości mikrobiologicznej przez cały okres ich przydatności oraz ochrona 

produktu przed rozwojem drobnoustrojów podczas przechowywania i użytkowania. 

Zanieczyszczenie kosmetyku drobnoustrojami stwarza zagrożenie dla konsumentów, 

dlatego temat poszukiwania alternatywnych układów konserwujących jest wciąż aktualny. 

Charakterystyczną cechą nowych surowców jest ich wielofunkcyjność. Dotychczas 

wiele z nich stosowano do wspierania działania głównego składnika konserwującego. 

Grupa surowców, która może być alternatywą dla syntetycznych substancji konserwu-

jących to olejki eteryczne, ekstrakty roślinne i ich składniki aktywne oraz glikole. 

W zależności od zastosowanego stężenia i właściwej kombinacji mogą one nadawać 

produktom kosmetycznym skuteczną ochronę i całkowicie wyeliminować klasyczne 

konserwanty [11]. Mieszaniny układów olejków eterycznych mogą zostać zastosowane 

do wspomagania konserwowania preparatu kosmetycznego, dodatkowo odpowiednio 

dobrane mogą pełnić funkcję środka zapachowego. Odpowiednio dobrane ekstrakty 

roślinne i glikole tworzą surowce o właściwościach wielofunkcyjnych m.in.: przeciw-
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drobnoustrojowych, nawilżających, emoliencyjnych, przeciwzapalnych, przeciwutlenia-

jących. Stały rozwój rynku surowców naturalnych prezentuje znane surowce w nowej 

odsłonie dzięki poznaniu ich dodatkowych właściwości. 
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Alternatywne układy konserwujące 

Streszczenie 

Celem konserwacji kosmetyków jest zachowanie wymaganej czystości mikrobiologicznej przez cały okres 

ich przydatności oraz ochrona produktu przed rozwojem drobnoustrojów podczas przechowywania i użytko-

wania. Wobec konieczności zabezpieczenia produktu przed niekorzystnym rozwojem flory patogennej 

dużym wyzwaniem jest skomponowanie układów konserwujących, które z jednej strony będą bezpieczne 

dla skóry i organizmu, a z drugiej strony na tyle silne, by wykazywać działanie przeciwdrobnoustrojowe. 

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w produktach kosmetycznych, takich jak alternatywne układy 

konserwujące jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów, jak i bez-

pieczeństwa konsumentów.  

Dobór układu konserwującego należy dostosować do typu receptury, wartości pH, poprzez docelowe 

spektrum aktywności względem bakterii, drożdży i pleśni, aż po przepisy obowiązujące na danym rynku. 

Nacisk branży kosmetycznej w kierunku poszukiwania alternatywnych konserwantów jest duży, dlatego 

portfolio dostawców systematycznie się powiększa. 

Charakterystyczną cechą nowych surowców jest ich wielofunkcyjność. Dotychczas wiele z nich stosowano 

do wspierania działania głównego składnika konserwującego. Grupa surowców, która może być alterna-

tywą dla syntetycznych substancji konserwujących to olejki eteryczne, ekstrakty roślinne i ich składniki 

aktywne oraz glikole. W zależności od zastosowanego stężenia mogą one zastępować lub poprzez działanie 

synergiczne znacząco ograniczać zawartości konserwantów syntetycznych. 

Słowa kluczowe: olejki eteryczne, „bostery” konserwacji, ekstrakty roślinne, przeciwdrobnoustrojowe 

Alternative Preservation Systems  

Abstract 

The aim of cosmetic preservation is to maintain the required microbiological purity throughout the entire 

period of their usefulness and to protect the product against the development of microorganisms during 

storage and use. In view of the need to protect the product against the unfavorable development of 

pathogenic flora, a great challenge is to compose preservative systems that, on the one hand, will be safe 

for the skin and the body, and on the other hand, strong enough to exhibit antimicrobial activity. The use of 

modern solutions in cosmetic products such as alternative preservative systems is important from the point 

of view of microbiological safety of products and consumer safety. The selection of the preservative 

system should be adapted to the type of recipe, the pH value, through the target spectrum of activity against 

bacteria, yeasts and molds, up to the regulations in force in a given market. The pressure of the cosmetics 

industry to look for alternative preservatives is strong, which is why the portfolio of suppliers is 

systematically growing. A characteristic feature of the new raw materials is their multi-functionality. Until 

now, many have been used to support the action of the primary preservative. The group of raw materials 

that can be an alternative to synthetic preservatives are essential oils, plant extracts and their active 

ingredients, and glycols. Depending on the concentration used, they can replace or, through synergistic 

action, significantly reduce the content of synthetic preservatives.  

Keywords: essential oils, preservation "boosters", plant extracts, antimicrobial 
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Iwona Szot1 

Rośliny owocodajne  

źródłem surowców do produkcji kosmetyków 

1. Wprowadzenie 

Wraz z popularyzacją stylu „slow life” rośnie zainteresowanie zdrowym trybem 

życia, polegającym na uprawianiu sportu, zwracaniu uwagi na żywność i stosowane 

kosmetyki. Ostatnio bardzo poszukiwane są tzw. biokosmetyki, które produkuje się na 

bazie surowców wyłącznie naturalnych. Wszystkie składniki, w tym substancje stabilizu-

jące, barwiące, pieniące, konserwujące i zapachowe muszą być w 95% naturalne. Rośnie 

także zainteresowanie kosmetykami ekologicznymi, które są wytwarzane z troską 

o środowisko naturalne. Innowację stanowią wielofunkcyjne surowce naturalne, o sze-

rokim spektrum działania, których wykorzystanie upraszcza proces technologiczny 

produkcji kosmetyku. W ten trend, oprócz ziół, doskonale wpisują się rośliny owocowe. 

Surowcem do produkcji kosmetyków od wielu lat są owoce lub tkwiące w nich nasio-

na, jak też inne części roślin, czyli liście, młode pędy, kora. Przykładem jest jabłoń 

(Malus domestica Borkh.), z której owoców produkuje się ekstrakt owocowy, wodę 

owocową, ekstrakt ze skórki jabłek, ekstrakt z kwiatów, sproszkowaną korę, ekstrakt 

z nasion, olej z nasion itp., wykorzystywane w różnorodnych kosmetykach. Wieloletnia 

uprawa jabłoni doprowadziła do nagromadzenia się wielu chorób i szkodników ataku-

jących ten gatunek. Konieczna jest więc staranna ochrona chemiczna zapobiegająca 

takim chorobom, jak parch i mączniak jabłoni oraz szkodnikom: owocówka jabłkóweczka, 

owocnica jabłkowa, czy zwójka jabłkóweczka. 

2. Produkcja sadownicza w Polsce 

Sadownictwo jest w Polsce jedną z prężniej rozwijających się gałęzi ogrodnictwa. 

Nowe technologie umożliwiają optymalizację uprawy, na każdym jej etapie, dzięki 

czemu produkcja owoców stanowi 15% produkcji rolniczej. W strukturze gatunkowej 

od wielu lat dominują głównie jabłka (71% powierzchni upraw wszystkich gatunków 

owocowych), a pozostałe gatunki stanowią wiśnie, śliwy, czereśnie, grusze, brzoskwinie, 

morele i orzechy włoskie. Wśród roślin jagodowych uprawia się głównie porzeczki, 

truskawki, maliny, borówki, aronię i agrest [1]. Wraz ze zwiększoną powierzchnią uprawy 

danego gatunku wzrasta niebezpieczeństwo nagromadzenia się chorób i szkodników, 

a co za tym idzie konieczność walki chemicznej z tymi zagrożeniami. Jednakże wśród 

roślin owocowych występuje spora grupa roślin tzw. alternatywnych, których uprawa 

nie rozwinęła się jeszcze na dużą skalę. Racjonalne nasadzenia tych roślin mogą 

zwiększyć bioróżnorodność upraw sadowniczych, a zarazem być źródłem innowacyj-

nego surowca w przemyśle kosmetycznym. Wśród roślin uprawianych na małą skalę, 

ale o bardzo dużej możliwości pozyskiwanych z niej cennych surowców jest dereń 

jadalny, cytryniec chiński oraz rokitnik zwyczajny. 

 
1 szoti@autograf.pl, Instytut Produkcji Ogrodniczej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwer-

sytet Przyrodniczy w Lublinie. 
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3. Dereń jadalny 

3.1. Opis rośliny 

Dereń jadalny w stanie naturalnym występuje w paśmie od środkowej i południowej 

Europy, aż po Kaukaz. Polska znajduje się tuż poza naturalnym zasięgiem występo-

wania tej rośliny. Jednakże małe wymagania klimatyczno-glebowe derenia jadalnego, 

w tym duża wytrzymałość na niesprzyjające warunki (mróz, susza, silne wiatry) spra-

wiają, że może on być z powodzeniem uprawiany w naszym kraju. Jest to długowieczne 

drzewo lub krzew dorastające do 3-7 m wysokości. Wyróżnia się wczesną porą kwit-

nienia (przed forsycją) i tym, że żółte, drobne, zebrane w „pomponiaste” kwiatostany 

kwiaty rozwijają się jeszcze przed liśćmi. Liście ułożone są na pędzie naprzeciwlegle 

i mają charakterystyczne równoległe żyłkowanie.  

 
Fotografia 1. Owoc derenia jadalnego [źródło: opracowanie własne]  

Owoc stanowi pestkowiec o masie od 1 do 2 g, przy czym dostępne są już wyhodo-

wane odmiany o masie 6-10 g (fot. 1). Owoce są też zróżnicowane pod względem 

kształtu (owalny, kulisty, butelkowaty, gruszkowaty) oraz barwy (od żółtej, poprzez 

różową, czerwoną, karminową do prawie czarnej). Owoce dojrzewają od końca lipca 

do października, przy czym okres dojrzewania jest rozciągnięty w czasie i wynosi od 

14 do 50 dni. Dojrzałe pestkowce opadają na ziemię, są umiarkowanie soczyste, słodko 

kwaśne, o przyjemnym aromacie. Chociaż dereń jadalny znany jest w wielu krajach, to 

wciąż jest uprawiany na skalę amatorską. W krajach, gdzie występuje w dużej ilości na 

terenach naturalnych (Turcja, Iran, Gruzja) zbiera się od 0,5 do 1 t owoców z hektara. 

Roczna produkcja wynosi około 14 800-17 000 t owoców, które przetwarza się na 

dżemy, marmoladę, szerbet, pestil lub susz [2]. 

3.2. Wykorzystanie derenia jadalnego w medycynie i kosmetologii 

Dereń jadalny był wykorzystywany w ziołolecznictwie od tysięcy lat. Wyciągi 

roślinne z liści, kwiatów i owoców używano w celu uśmierzania bólu gardła, przy 

problemach trawiennych, odrze, ospie wietrznej, anemii, krzywicy, żółtaczce, chorobach 

nerek (np. przy odmiedniczkowym zapaleniu nerek), wrzodach żołądka. Proszek 

z suszonych owoców i pestek stosowano przy biegunce i hemoroidach. Wyciąg z kory 

i zagęszczonego soku był przydatny przy leczeniu trudno gojących się ran skóry 

i czyraczności. W Turcji wykorzystuje się jego antyoskydacyjne, antyalergiczne, 
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antymikrobiologiczne (przeciwko Staphylococcus ureus, Escherichia coli, Proteus 

vulgaris, Pseudomonas aeruginosa) i przeciwhistaminowe właściwości [3]. Owoce 

i liście derenia mają właściwości antydiuretyczne i ściągające. Spożywanie owoców 

derenia wpływa na poprawę apetytu. Dereń jadalny znalazł różnorodne zastosowanie 

w medycynie. Owoce derenia są cennym źródłem polifenoli, przez co mają właściwości 

antyoksydacyjne. W owocach derenia stwierdzono występowanie delfinidyno-3-O-glu-

kozydu, delfinidyno-3-O-galaktozydu, cyjanidyno-3-O-galaktozydu i pelargonidyno-3-

O-galaktonizydu. Skład chemiczny i pojemność antyoksydacyjna owoców derenia 

w dużym stopniu zależy od stopnia ich dojrzałości. Chociaż najchętniej sięga się po 

w pełni dojrzałe owoce, które mają już barwę ciemnoczerwoną, jednakże najwięcej 

aktywnych antyoksydantów zanotowano w owocach jeszcze żółtych lub delikatnie prze-

barwionych na czerwono, ze względu na wysoką wówczas zawartość tanin [4]. 

Ze względu na skład chemiczny owoce derenia mogą stanowić naturalny surowiec 

kosmetyczny do pielęgnacji skóry. Owoce derenia charakteryzują się dużą wartością 

biologiczną ze względu na aktywność przeciwutleniającą polifenoli i witaminy C [5]. 

Zawartość witaminy C w opisywanych owocach wynosi od 29,29 do 75,05 mg·100 g-1 

[6]. Unikalną dla owoców grupą związków o prozdrowotnych właściwościach są iry-

doidy. Wśród roślin zielarskich występują one głównie w młodych łodygach i liściach. 

Dereń jadalny jest unikatową rośliną, gdzie irydoidy występują w owocach, głównie 

w postaci kwasu loganowego (88-96%), a pozostałe to loganiny, swerozyd i kornuzyd. 

Mają one silne działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze oraz 

przeciwskurczowe [7]. Owoce derenia mogą być źródłem co najmniej 14 aminokwasów, 

takich jak prolina, izoleucyna, lizyna, fenyloalanina, walina, tyrozyna, alanina, arginina, 

treonina, glicyna, seryna, kwas glutaminowy, kwas asparginowy i histydyna [8]. Owoce 

derenia jadalnego są też dobrym źródłem polifenoli (158-600 mg GAE· 100 g-1) [9, 10] 

Wśród polifenoli, ważną grupę o prozdrowotnych właściwościach, stanowią antocyjany, 

takie jak cyjanidyny, pelargonidyny i delfinidyny. Zarówno w pestce, jak i w miąższu 

znajdują się sole mineralne: Ca, K, P, Mg, Na, Fe, Mn, Zn i Cu. W pestkach znajduje 

się olej składający się głównie z kwasu linolowego (73%), oleinowego (10,1%), steary-

nowego (4,6%), palmitynowego (4,1%), linolenowego (1,7%) [11]. Cenny olej występuje 

także w miąższu owoców, jednakże udział frakcji tłuszczowej wynosi tu 0,32-0,72%, 

podczas gdy w pestkach od 4,45 do 7,94% [6]. Kwasy tłuszczowe z nasion derenia 

wykazują antybakteryjne działanie przeciwko szczepom Gram-dodatnim i Gram- 

-ujemnym:, np. Staphylococcus aureus i Escherichia coli [12]. 

Owoce derenia jadalnego ze względu na swe właściwości prozdrowotne mogą być 

wykorzystane w różnorodny sposób, jako surowiec do produkcji kosmetyków. Olej 

występujący w pestkach tych owoców charakteryzuje się wysoką jakością ze względu 

na swe cechy fizyczne i chemiczne. Jednym z istotnych standardów dla olejów, okre-

ślanych przez normę krajową [13] jest wartość liczby nadtlenkowej. Na wartość liczby 

nadtlenkowej wpływają warunki przechowywania oleju (czas, temperatura, światło). 

Ekspozycja oleju na wyższą temperaturę i światło powoduje zwiększenie wartości 

liczby nadtlenkowej. Świadczy ona o stopniu zepsucia nadtlenkowego tłuszczu i nie 

powinna przekraczać w olejach rafinowanych 10, a tłoczonych na zimno 15 mmol 

02/kg tłuszczu. Oleje o wartości liczby nadtlenkowej 1-3 mmol 02/kg są uważane za 

wysokiej jakości i świeże. W badaniach przeprowadzonych przez bośniackich naukow-

ców [14, 15] na oleju pozyskanym z derenia jadalnego wykazano, że wartość wspo-
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mnianej liczby wynosi 0-7,36 mmol 02/kg. Ocenę świeżości oleju przeprowadza się też, 

wyznaczając liczbę kwasową, która nie powinna przekraczać 4 mg KOH/g [16]. Olej 

derenia jadalnego charakteryzuje się liczbą kwasową 1,87 mg/g. W przypadku olejów 

stosowanych do produkcji mydeł bardzo ważną cechą jest liczba zmydlania (saponifi-

kacji), która jest odwrotnie proporcjonalna do średniej długości reszt kwasów tłuszczo-

wych w danym oleju. Dla derenia wynosi ona 146,45-256,41 mg/g, podczas gdy dla 

oliwy z oliwek 185-198 mg/g, oleju sezamowego 187-195 mg/g; oleju słonecznikowego 

188-194 mg/g, a oleju kokosowego 190-209 mg/g. Olej z pestek derenia jadalnego ma 

stosunkowo dużą ilość reszt kwasów o małej masie cząsteczkowej. Innym wyznacz-

nikiem jakości olejów jest liczba jodowa, która jest miernikiem stopnia nienasycenia 

tłuszczów. Wskazuje to na zawartość wiązań nienasyconych, więc jej wyższe wartości 

charakteryzują tłuszcze bardziej płynne. Olej z pestek derenia jadalnego charakteryzuje 

się liczbą jodową 88,106-104,84 g/100 g, podczas gdy granice normy [17] tej liczby dla 

oleju kokosowego 6-11 g/100 g. Olej dereniowy w swym składzie nie ustępuje olejowi 

z nasion róży dzikiej, który od dawna ugruntował swe miejsce w branży kosmetycznej.  

Oprócz oleju, do produkcji kosmetyków można wykorzystać też ekstrakt z owoców. 

W polskich badaniach [18] przygotowano ekstrakty wodne i wodno-alkoholowe (1:1), 

a następnie wyizolowano frakcję bogatą w irydoidy. Całkowitą zawartość irydoidów 

określono spektrofotometrycznie, jednocześnie oceniono właściwości przeciwutleniające 

izolatów. Dodatkowo udowodniono aktywność izolowanych frakcji w wybielaniu skóry 

(oceniono to na podstawie pomiaru hamowania tyrozynazy). Irydoidy wzmacniają 

efekt antyoksydacyjny i odżywczy dla skóry. W innym badaniu [19] dowiedziono, że 

ekstrakt z owoców derenia jadalnego ma charakter hydrofilowy i hydrofobowy, przez 

co może być wykorzystany przy produkcji balsamów do ciała. Zarówno hydrofilowe, 

jak i hydrofobowe fazy charakteryzują się zdolnością neutralizacji wolnych rodników 

ze względu na wysoką zawartość związków fenolowych i polifenoli. Ekstrakt z derenia 

dodany do preparatów emulsyjnych zwiększa ich stabilność i korzystnie wpływa na 

właściwości reologiczne. Na rynku dostępne są już ekskluzywne kosmetyki na bazie 

ekstraktu z derenia jadalnego jak np. przeciwzmarszczkowy krem pod oczy (firmy 

MontOlympe), czy lodowy krem do twarzy (firmy Naturex) i ze względu na innowa-

cyjny skład, osiągają wysokie ceny. 

Nie tylko owoce derenia jadalnego są bogate w polifenole. Badania serbskich nau-

kowców [20] ukazują, że liście derenia zawierają więcej polifenoli o działaniu anty-

oksydacyjnym i przeciwdrobnoustrojowym, niż owoce. Zatem liście derenia można 

wykorzystać np. do sporządzania kataplazm ziołowych w formie maseczek lub stempli 

do masażu o działaniu bakteriobójczym, przeciwłojotokowym, przeciwzapalnym, ścią-

gającym i rewitalizującym. Dereń ma też działanie pobudzające. Stojąc pod drzewem, 

ma się wrażenie lekkiego pieczenia skóry i to bez kontaktu z liśćmi. Liście od spodu są 

„uzbrojone” w liczne, białe włoski, występujące głównie wzdłuż nerwu głównego. Są 

one wysycone krzemem. 

4. Cytryniec chiński 

4.1. Opis rośliny 

Cytryniec chiński (Schisandra chinensis Turcz. Baill), pochodzi z Północnych Chin. 

Występuje też w Japonii, na Półwyspie Koreańskim, na terenach Rosji w Krajach 

Nadmorskim i Chabarowskim, na południu wyspy Sachalin oraz na Wyspach Kurylskich. 
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Najczęściej spotykany jest w strefie od 200 do 800 m n.p.m., chociaż czasem można 

go też spotkać na wysokości 2500 m n.p.m. Preferuje gleby żyzne, ale występuje też 

w sosnowo-liściastych lasach na podłożu piaszczystym. Ponadto w stanie naturalnym 

rośnie nad brzegami rzek i strumieni oraz wzdłuż leśnych dróg. Cytryniec jest rośliną 

mrozoodporną. W stanie spoczynku zimowego wytrzymuje temperatury -30°C, a nawet  

-40°C. Preferuje stanowiska słoneczne, chociaż młode sadzonki lepiej rosną w cieniu. 

Dlatego najbardziej odpowiednie są dla niego stanowiska północnozachodnie lub pół-

nocnowschodnie. Istotne jest, by były to miejsca osłonięte, ponieważ silny wiatr 

niekorzystnie wpływa na wzrost pnączy oraz rozwój liści i owoców [21].  

Na rynku europejskim i amerykańskim występują głównie owoce Schisanra chinensis, 

aczkolwiek można też spotkać Schisandra sphenanthera. W Chinach rozróżnia się 

północną wu wei zi – bei wu wei zi i to jest Schisanra chinensis. Natomiast w środ-

kowych Chinach popularnym substytutem jest hua hong wu wei zi lub nan wu wei zi. 

W chińskim lecznictwie owoce obu gatunków traktuje się jednakowo, natomiast 

w Japonii rozróżnia się leki pochodzące od S. chinensis i S. sphenanthera, gdyż skład 

chemiczny owoców wspomnianych gatunków istotnie się różni [22]. 

Cytryniec chiński tworzy długie (10-15 m) wijące się, giętkie, biczowate łodygi 

o średnicy 1-2 cm, wspinające się po pniach drzew i krzewów lub ścielące się na ziemi. 

Kora na młodych pędach jest gładka z metalicznym połyskiem, a na starszych pędach 

jest ciemniejsza, brązowawa i łuszczy się. Liście długości 5-10 cm i szerokości 2-5 cm 

ułożone są wzdłuż pędu skrętolegle i rosną pęczkami na krótkopędach. Blaszka liściowa 

jest kształtu eliptycznego lub odwrotnie jajowatego, zaostrzona, błyszcząca, ciemno-

zielona wiosną i latem, a jesienią przebarwiająca się na żółto [21]. W Polsce dostępna 

jest ukraińska odmian Sadova No 1, pochodząca z Narodowego Ogrodu Botanicznego 

im. M.M. Gryshko, która jest rośliną rozdzielnopłciową, jednopienną. Kwiaty barwy 

białej lub kremowej zwisają po 2-5 na różowoczerwonych szypułkach. Szypułka kwiatów 

żeńskich ma długość około 3-4 cm. Kwiaty żeńskie znajdują się zazwyczaj w górnej 

części pędów i na długopędach. W kwiatach żeńskich występuje wiele słupków posia-

dających po dwa zalążki. Kwiaty męskie umieszczone są na krótszych szypułkach (1,5 

do 2 cm), zazwyczaj w dolnej części pędów na krótkopędach, posiadają 5 pręcików. 

Zarówno kwiaty żeńskie, jak i męskie nie wytwarzają nektarników. W czasie badań 

nad zapyleniem zanotowano mało gatunków owadów odwiedzających kwiaty cytryńca, 

co wskazuje, że duży udział w ich zapyleniu ma wiatr. Kwitnie w maju i na początku 

czerwca przez około 2 tygodnie. Cytryniec jest rośliną samopylną, aczkolwiek dowie-

dziono, że zapylenie krzyżowe korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu. Po 

zapyleniu kwiatu jego dno kwiatowe się wydłuża, tworząc wydłużony owoc złożony 

bardzo przypominający grono, składające się z 10-40 owocków. W warunkach euro-

pejskich owoce S. chinensis dojrzewają na przełomie września i października [23]. 

Skórka i miąższ owoców cytryńca chińskiego poszczególnych odmian jest barwy 

czerwonej lub purpurowo-czerwonej, aż do czarnej, czasami z woskowym nalotem 

albo lśniący (fot. 2). Pojedyncze owocki o średnicy 5-8 mm wyglądają jak jagody, są 

soczyste i kwaśne w smaku. Chińska nazwa wu wei zi oznacza owoc o pięciu 

smakach. Słodki smak wyczuwalny jest w skórce, natomiast kwaśny, słony i cierpki 

w miąższu, a nasiona są gorzkie i piekące. W każdej jagodzie znajduje się od 1 do 2 

błyszczących, nerkowatych nasion barwy żółto-brązowej, długości 4,5 mm i szerokości 

3,5 mm [21]. 
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Fotografia 2. Owoce cytryńca chińskiego [źródło: opracowanie własne] 

Pierwsze, celowe uprawy cytryńca chińskiego, założono w chińskich prowincjach: 

Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Hebei, Henan, Gansu i Guangdong. Owoce Schisandra 

chinensis i Schisandra sphenanthera są tradycyjnym przedmiotem chińskiego eksportu 

do Japonii, Korei i Singapuru. Rekordowy eksport tych owoców w 2007 roku prze-

kroczył 1000 t. Obecnie w chińskiej prowincji Sichuan produkuje się 20 000 t owoców 

z czego uzyskuje się około 3000-4000 t suszu wartego 7,5 do 10,4 milionów USD. 

Jako cenna roślina lecznicza, techniczna, jadalna i ozdobna cytryniec od kilkudziesięciu 

lat uprawiany jest w Rosji, Bułgarii oraz w innych krajach Europy. Wyhodowano wiele 

odmian, przystosowanych do miejscowego klimatu. W polskich szkółkach można 

kupić sadzonki tej rośliny [24].  

4.2. Wykorzystanie cytryńca chińskiego w medycynie i kosmetologii 

Owoce, liście, kora łodyg i korzeni wydzielają po roztarciu specyficzny, cytrynowy 

zapach. Najwięcej cenionego w perfumerii olejku eterycznego cytryńca, o subtelnym 

korzenno-cytrynowym aromacie, jest w korze. Opis cytryńca jako rośliny leczniczej 

znajduje się już w pierwszej chińskiej farmakopei z roku 250 p.n.e. Od wieków 

myśliwi na Dalekim Wschodzie zabierali na polowania suszone owoce cytryńca, które 

miały wzmacniać ich siły i zaostrzać wzrok. Chińscy zielarze od bardzo dawna uważali, 

że owoce cytryńca „nie dopuszczają do zaniku energii i nadają oczom blasku”. 

W celach leczniczych stosuje się głównie owoce i nasiona [25]. Preparaty z cytryńca 

stosuje się przy zmęczeniu fizycznym, wysiłku umysłowym, senności, wyczerpaniu, 

depresji, niedokrwistości, chorobach płuc i przewodu pokarmowego, słabej ostrości 

wzroku. Współczesne badania naukowe potwierdzają wysokie walory lecznicze owoców 

przy regeneracji wątroby uszkodzonej wirusowym zapaleniem. Suplementy diety 

z cytryńca powinny być spożywane przez osoby wykonujące wyczerpującą pracę fi-

zyczną, biegaczy, stewardessy, turystów wysokogórskich, osoby narażone na stres lub 

chcące poprawić witalność swojego organizmu. Natomiast nie powinny sięgać po 

cytryńca pacjenci cierpiący na stan nadpobudliwości nerwowej, bezsenność, nadciśnienie 

tętnicze, zaburzenia pracy serca oraz kobiety będące w ciąży (ze względu na ryzyko 

przyspieszenia czynności porodowych). Schisandra chinensis wykazuje wybitny syner-

gizm z innymi ziołami usprawniającymi procesy uczenia się, poznawania, kojarzenia, 

adaptogennymi i przeciwstresowymi np. Andrographis paniculata, Lepidium peruvianum, 
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Withania somnifera, Rhodiola rosea i in. Działa także bakteriostatycznie, przy czym 

w odróżnieniu od innych lekarstw nie traci tych właściwości w podwyższonej tempe-

raturze. Ekstrakty z owoców mają działanie hepatoprotekcyjne i antyoksydacyjne. 

Udowodniono przeciwnowotworowe działanie na raka jelita grubego, raka wątroby 

i białaczki. Ze względu na podnoszenie stężenia neuroprzekaźników, mogą wspomagać 

leczenie Alzheimera lub Parkinsona [26].  

Owoce zawierają do 1,5% cukrów, około 20% kwasów organicznych (cytrynowy, 

fumarowy, jabłkowy, malonowy, winowy), flawonoidy, katechiny, antocyjany, garbniki, 

olejki eteryczne i witaminę C (400-600 mg w 100 g). Uwagę badaczy przyciągają polisa-

charydy złożone głównie z arabinozy, fruktozy, glukozy, ksylozy, mannozy oraz kwasów 

galakturonowego i glukuronowego. W owocach wyodrębniono też białka, kwasy tłusz-

czowe oraz makro i mikroelementy, takie jak wapń, magnez, fosfor, potas, sód, glin, 

nikiel, cynk, żelazo, mangan, kobalt, bor, chrom. Nie stwierdzono natomiast glikozydów 

ani alkaloidów. Wśród innych owoców cytryńca wyróżnia zawartość lignanów di-

benzocyklooktadienowych, ze względu na złożoną budowę chemiczną, określanych też 

jako „lignany cytryńca chińskiego”. Są to głównie schizandryna oraz gomisyna A. 

Oprócz lignanów na uwagę zasługują też triterpenoidy np. pre-schisantartany. Owoce 

cytryńca zasługują na uwagę także ze względu na frakcję polisacharydową, składającą 

się z arabinozy, glukozy, fruktozy, kwasu galkturonowego oraz ksylozy [27].  
Unikalny skład chemiczny oraz właściwości prozdrowotne owoców przyczyniły się 

do intensywnego zainteresowania przemysłu kosmetycznego owocami cytryńca chiń-

skiego. Ze względu na działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, detoksykacyjne, 

przeciwbakteryjne, przeciwstarzeniowe, przeciwalergiczne, liposukcyjne oraz wybielające 

skórę owoce cytryńca wykorzystywane są do produkcji różnorodnych kosmetyków. 

Działanie rozjaśniające owoców cytryńca chińskiego udowodniono w badaniach [28], 

podkreślając działanie I-O-metylofruktofuranozy na zahamowanie syntezy melaniny 

i aktywności tyrozynazy w komórkach czerniaka myszy. Dowiedziono, że aktywność 

tyrozynazy w komórkach nowotworowych myszy hamują także obecne w owocach 

schizandryna B oraz kwas kojowy [29]. Właściwości przeciwalergiczne, łagodzące 

i przeciwzapalne ekstraktu z owoców S.chinensis ukazano w badaniach [30]. Zmniejszał 

on stan zapalny skóry poprzez obniżenie immunoglobuliny E, M oraz histaminy. 

Przeprowadzając badania na naskórkowym ekwiwalencie skóry, udowodniono syner-

giczne przeciwstarzeniowe działanie ekstraktu z owoców S.chinensis oraz Narcissus 

tazetta, ze względu na wzmożoną ekspresję genów kodujących kolagen, elastynę, 

ceramidy oraz kwas hialuronowy [31]. Badano również działanie antyoksydacyjne 

i promieniochronne na skórę królików. Podkreślono, że schizandryna B z owoców 

S.chinensis w przypadku skóry królików poddawanych działaniu promieni UV, powo-

dowała wzrost stężenia glutationu oraz obniżenie produktu peroksydacji lipidów [32]. 

Prowadząc eksperyment in vitro na ludzkich fibroblastach poddawanych promieniom 

UV, dowiedziono obniżenia produkcji MMP-I oraz aktywności elastazy [33].  
Komisja Europejska dopuszcza wykorzystanie owoców cytryńca pod postacią 

owoców sproszkowanych, ekstraktu, hydrolatu, olejków eterycznych oraz ekstraktu 

z nasion. Dostępne na rynku formy kosmetyków azjatyckich i niemieckich to masła do 

ciała, maseczki i kremy do twarzy, szampony, balsamy i maski do włosów, żele, pianki 

i toniki do mycia twarzy, pianki do golenia, kremy do stóp i rąk, olejek usuwający 

zrogowacenia, mydło do cery trądzikowej i inne [22]. 
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5. Rokitnik zwyczajny 

5.1. Opis rośliny 

Kolejnym bardzo wartościowym gatunkiem uprawianym dla owoców jest rokitnik 

zwyczajny (Hippophae rhamnoides L.). Należy on do rodziny oliwnikowatych 

(Elaeagnaceae L.). W stanie naturalnym występuje na Syberii, w Azji Środkowej, 

Chinach, Mongolii, na Kaukazie i wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Rośnie też dziko 

w Polsce. Jest bardzo wytrzymały na skrajne temperatury od -40ºC do +40ºC. Ze 

względu na swoją wytrzymałość na suszę, zanieczyszczenie i mróz jest chętnie wyko-

rzystywany do obsadzania rekultywowanych terenów. Na skalę towarową uprawiany 

jest w Rosji, Chinach, Niemczech, Finlandii i Estonii. Niewielkie nasadzenia powstały 

również w Polsce, na Suwalszczyźnie. Powierzchnia naturalnego występowania w Rosji, 

Chinach i Mongolii stanowi około 810 000 ha, a towarowe nasadzenia w tamtym 

rejonie to 300 000-500 000 ha i corocznie się powiększają.  

Rokitnik zwyczajny rośnie w postaci krzewu lub niewielkiego drzewa wysokości 

od 1,5 do 5 m. W górach Tien-Szan i Norwegii spotyka się karłowate i płożące formy 

rokitnika [34]. Kora starych łodyg z kolcami oraz pnia wybarwia się na brunatno-

zielono i ciemnobrunatno. Młode pędy srebrzyste, pokryte gwiazdkowymi włoskami. 

Odmiany tego gatunku różnią się liczbą i wielkością kolców na pędach. Na potrzeby 

upraw towarowych wyselekcjonowano odmiany bezkolcowe. Liście proste, kolejne, 

zbliżone, krótkoogonkowe, lancetowate. U góry szarozielone, pod spodem brunatno-

srebrzyste. Rokitnik zwyczajny jest rośliną rozdzielnopłciową dwupienną. Kwiaty męskie 

(pręcikowe) i żeńskie (słupkowe) rozmieszczone są na różnych roślinach, dlatego 

koniecznie należy sadzić obok siebie rośliny męskie i żeńskie (w stosunku 1:6). Pąki 

kwiatowe egzemplarzy męskich są dwa-trzy razy większe niż żeńskich i posiadają nie 

2, a 5-7 zebranych łusek, co nadaje im wygląd niewielkich szyszek. Zdarzają się 

jednak rośliny obupłciowe, z kwiatami męskimi i żeńskimi na wspólnych pędach. 

Rozpoznanie płci roślin jest możliwe w wieku trzech-czterech lat, kiedy uformują się 

pąki generatywne [35]. Rokitnik kwitnie zwykle w maju, wraz z rozwijaniem się liści. 

Kwiaty są dość drobne, niepozorne, bez aromatu, wyrastają z pachwin liści. W żeń-

skich widoczne są tylko maleńkie, nitkowate znamiona słupków, w kolorze żółtym. 

Męskie są dwuskrzydłowe, z czterema pręcikami wewnątrz, z których po wstrząśnięciu 

spada obłoczek ochrowożółtego pyłku. Zapylane są przez wiatr [36]. Rokitnik ma 

dobrze rozwinięty system korzeniowy, rozmieszczony tuż pod powierzchnią gleby. 

Główna masa korzeni zalega na głębokości 50 cm w obrębie projekcji korony – 1,5-2 m 

od pnia. Na młodych korzonkach tworzą się bulwki, w których osiedlają się bakterie 

przyswajające wolny azot. Bez nich roślina ginie, podobnie jak bakterie nie mogłyby 

żyć bez drzewa odżywiającego je węglowodanami. Charakterystyczną cechą rokitnika 

jest tworzenie korzeniowych odrostów. Owoc jest soczystym, aromatycznym pestkow-

cem, barwy od jasnożółtej do ciemnoczerwonej, kształtu kulistego, owalnego,, podłużnie-

owalnego, cylindrycznego lub jajowatego (fot. 3). Poszczególne odmiany różnią się 

długością szypułki (1,1-10 mm), a masa owocu może wynosić od 0,5 g do 0,9 g. Słabe 

skorkowacenie szypułki powoduje, że podczas zbioru następuje uszkodzenie tkanki 

miąższu i wyciek soku. W środku owocu rozwija się jedno nasiono, którego kształt 

może być różny. Masa tysiąca nasion wynosi 15-23,5 g [35].  
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Fotografia 3. Owoce rokitnika zwyczajnego [źródło: opracowanie własne] 

5.2. Wykorzystanie rokitnika zwyczajnego w medycynie i kosmetologii 

Na podstawie licznych badań z rokitnika zwyczajnego wyizolowano około 200 

składników. W owocach występuje około 14 witamin, między innymi witamina A, C, 

D, E, F, K, witaminy z grupy B: B1, B2, B6 oraz bardzo rzadka w roślinach B12 [37]. 

W owocach występują także związki mineralne, niezbędne dla prawidłowej pracy 

organizmu człowieka, jak: K, Mg, Ca, Fe, Zn, Mn, Cu, Ni. Zawartość witaminy C 

w owocach jest bardzo wysoka, bo przekracza 900 mg%. W porównaniu z cytrusami, 

owoc rokitnika posiada 14 razy więcej witaminy C. Zawartość tej cennej witaminy jest 

zależna od miejsca uprawy, gdyż owoce rosnące w nadbałtyckich częściach Europy 

zawierają 120-315 mg% świeżej masy, natomiast na terenach Alp 405-1100 mg% [38]. 

Ponadto witamina C wykazuje dużą stabilność, także podczas obróbki cieplej i dzia-

łania światła. Wynika ona z braku enzymu askorbinazy. Ze względu na pomarańczowy 

kolor owoce rokitnika obfitują w karotenoidy (likopen, beta-kryptoksantynę i zeaksan-

tynę), tak że ich łączna zawartość zawiera się w przedziale 180-250 mg% [39]. Owoce 

obfitują w fenole (kwas salicylowy, p-kumarowy, m-kumarowy, p-hydroksyfenylo-

mlekowy i kwas galusowy) oraz aminokwasy, cukry i flawonoidy (flawan-3-ole, 

katechiny, epikatechina, gallokatechina, epigallokatechina, kemferol, kwercetyna, izo-

ramnetyna, mirycetyna, rutyna, i proantocyjanidyny) [40]. 

Owoce i tkwiące w nich nasiona są źródłem lipidów bogatych w witaminy rozpusz-

czalne w tłuszczach i sterole roślinne. Skład chemiczny oleju z rokitnika różni się, 

w zależności od tego, czy tłoczony jest z miąższu, czy nasion. Stężenie kwasów tłusz-

czowych 16-węglowych wyższe jest w oleju z miąższu, podczas gdy stężenie kwasów 

tłuszczowych 18-węglowych, jest wyższe w oleju z nasion. Olej w nasionach stanowi 

do 8% wag., a w owocach do 12,5% wag. Wśród kwasów tłuszczowych izolo- 

wanych z owocni występuje: kwas mirystynowy, palmitynowy, palmitoleinowy, 

stearynowy, oleinowy, linolowy, arachidowy i linolenowy. Olej z nasion ma dwa 

dodatkowe kwasy – laurynowy i pentadekanowy. Oba oleje są bogate w NNKT (pol. 

niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe), ale olej z owocni jest bogatszy w jedno-

nienasycone kwasy tłuszczowe MUFA (ang. monounsaturated fatty acid), natomiast 

olej z nasion jest bogatszy w wielonienasycone kwasy tłuszczowe PUFA (ang. poly-
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unsaturated fatty acid). W owocni stężenia ilościowe kwasów palmitynowego, palmi-

tolejowego i oleinowego wynoszą odpowiednio: 35,2%, 28,5% i 29,9%; w oleju 

z nasion stężenia ilościowe kwasu oleinowego, linolowego i linolenowego to odpo-

wiednio: 23,7%, 37,6% i 20,5% [41]. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe obecne 

w oleju rokitnikowym to: kwas -linolenowy (-3) C18:3 (30 m/m), kwas linolenowy 

(-6) C18:3 (35,5%), kwas linolowy (-6) C18:2 (5-7% wag.); natomiast kwasy 

jednonienasycone to: kwas oleinowy (-9) C18:1 (14-18% wag.) i kwas eikozanowy 

(-9) C20:1 (2% wag.) [42]. 

Owoce rokitnika od wieków były wykorzystywane w medycynie indyjskiej, 

chińskiej i tybetańskiej w przypadku dysfunkcji układu pokarmowego, oddechowego 

i krążenia. Spożycie oleju rokitnikowego ma pozytywny wpływ na ograniczenie stanów 

zapalnych układu pokarmowego. Wspomaga leczenie wrzodów żołądka, dwunastnicy 

i jelit [41]. Wykazano, że zmniejsza procesy zapalne pochwy i szyjki macicy, obniża 

poziom cholesterolu we krwi, co pomaga zapobiegać miażdżycy, zmniejsza ryzyko 

zakrzepowego zapalenia żył. Jest pomocny w stanach gorączkowych oraz przy ogra-

niczaniu objawów chorób reumatoidalnych. Pozytywnie wpływa na funkcje mózgu 

i ośrodkowego układu nerwowego, poprzez działanie przeciwdepresyjne. Olej rokitni-

kowy wykorzystuje się w terapii onkologicznej, gdyż przyspiesza regenerację po zasto-

sowaniu chemioterapii. Korzystną jego cechą jest to, że jest uważany za bezpieczny, 

bez potencjalnych skutków ubocznych, więc może być spożywany przez kobiety 

w ciąży i karmiące piersią. Owoce rokitnika charakteryzują się silnymi właściwościami 

antyoksydacyjnymi, dzięki zawartości polifenoli i kwasu askorbinowego oraz witaminy 

E. Zaobserwowano, że zdolność surowych ekstraktów: fenolowego i askorbinianowego, 

do zmiatania rodników zmniejszyła się znacznie wraz ze wzrostem dojrzałości owoców 

[43]. 

Olej rokitnikowy znajduje zastosowanie w medycynie także w działaniu zewnętrz-

nym. W porównaniu z innymi olejami roślinnymi, ma unikalny skład karotenoidów, 

kwasów tłuszczowych i złożonych lipidów. Olej z rokitnika zawiera rzadki kwas 

palmitolejowy (kwas -7), będący składnikiem lipidów występujących w ludzkiej 

skórze, który stymuluje procesy regeneracyjne w naskórku i wspomaga gojenie się ran, 

a nawet gojenie martwicy tkanki. Olej ten posiada zdolność aktywacji fizjologicznych 

funkcji skóry w celu minimalizacji blizn i regeneracji skóry. Tłumaczy się to stymulacją 

regeneracji naskórka i synteza kolagenu, dzięki zawartości nienasyconych kwasów 

tłuszczowych: kwasy -3 i -6, karotenoidy i tokoferole, które stymulują proliferację 

fibroblastów, biosyntezę kolagenu, oraz ekspresję swoistych metaloproteinaz macierzy, 

które indukują naprawę tkanek i angiogenezę [44]. 

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe poprawiają strukturę, wygląd i koloryt 

skóry dzięki wielu efektom synergicznym, takim jak poprawa niezbędnego odżywienia 

i dotlenienia skóry oraz usunięcie nadmiaru toksyn. NNKT wywierają swoje działanie 

po dotarciu do głębszych warstw skóry i są przekształcane w prostaglandyny. Obecny 

w skórze kwas linolenowy zapewnia prawidłowy transport składników odżywczych 

i jest materiałem budulcowym połączeń wewnątrzkomórkowych i fosfolipidów błon 

komórkowych. Brak lub niedobór kwasu linolenowego może powodować suchość skóry, 

sztywność i podatność na czynniki zewnętrzne. Zaobserwowano, że alergie skórne, 

stany zapalne, infekcje i procesy starzenia mogą być łagodzone przez skórne przenikanie 

kwasu linolenowego z oleju rokitnikowego. Olej rokitnikowy może być wykorzystany 
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jako źródło kwasu linolenowego przy leczeniu atopowego zapalenia jamy ustnej [45]. 

Kolejnym istotnym NNKT jest kwas linolowy, jako kwas -6 odgrywający rolę 

w regeneracji komórek i regulacji pracy gruczołów łojowych skóry. Suplementacja kwa-

sem linolowym znajduje zastosowanie w pielęgnacji skóry tłustej i problematycznej, 

ponieważ odblokowuje pory i zmniejsza liczbę zaskórniki. Spadek poziomu kwasu 

linolowego obserwuje się u pacjentów ze skórą trądzikową. Organizm ludzki nie może 

samo syntetyzować kwasu linolowego, podczas gdy kwasy: linolenowy, oleinowy 

i palmitolejowy, w określonych warunkach jest wytwarzany [46].  

Olej rokitnikowy wykorzystywany jest do produkcji kosmetyków dla skóry doj-

rzałej. Jednym ze sposobów pozyskania tłuszczów do kosmetyków jest tłoczenie owo-

ców rokitnika w celu wyciśnięcia soku, który rozdziela się na trzy warstwy. Górną 

warstwę stanowi gęsty pomarańczowy krem, środkowa to mieszanina wielonienasyco-

nych i nasyconych kwasów tłuszczowych, a dolna to wodnisty sok. W przemyśle kosme-

tycznym wykorzystywane są obie górne warstwy. Kwasy tłuszczowe z oleju rokitniko-

wego poprawiają poziom nawilżenia skóry. Kwas oleinowy, kwas linolowy oraz  

-linolenowy zmniejszają transdermalną utratę wody, gdyż wchodzą w skład receptorów 

stymulujących produkcję lipidów i białek, będących prekursorami naturalnego czynnika 

nawilżającego. Badania wykazały, że jednorazowa aplikacja kremów składających się 

z naturalnych emolientów, takich jak olej rokitnikowy lub oliwa z oliwek (oba w stę-

żeniu 40%) prowadzi do statystycznie istotnego wzrostu nawilżenia skóry w porów-

naniu do kremów o tej samej ilości syntetycznych emolientów, np. mirystynianu izo-

propylu [44].  
Obecne w oleju rokitnikowym składniki docierają do różnych warstw naskórka, 

dzięki obecności różnorodnych kwasów tłuszczowych, poprawiających transport przez 

skórę. Olej rokitnikowy jest silnym przeciwutleniaczem, który może: opóźnić proces 

starzenia, poprzez usuwanie wolnych rodników. Najczęściej dodaje się go jako środek 

przeciwstarzeniowy do kosmetyków przeciwzmarszczkowych, ze względu na właści-

wości ujędrniające i tonizujące dla starzejącej się skóry. Olej rokitnikowy łagodzi 

suchą, podrażnioną, szorstką, łuszczącą się i swędzącą skórę. Uszkodzenia skóry spo-

wodowane nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV lub promieniowanie rentge-

nowskie jest z powodzeniem łagodzone za pomocą oleju rokitnikowego, ze względu na 

wysokie stężenie karotenoidów i tokoferoli. Może być on również stosowany jako 

terapia wspomagająca w przypadku zmian skórnych spowodowanych przez związki 

chemiczne [47]. Olej rokitnikowy jest często stosowany podczas różnych zabiegów 

kosmetycznych, takich jak: peelingi, kąpiele, depilacja itp., ze względu na wygładzające 

działanie na skórę. Wzmacnia włosy, więc jest składnikiem szamponów, odżywek 

i innych produktów do pielęgnacji włosów, mające na celu regenerację zniszczonych 

końcówek, przywrócenie elastyczności, i zapobieganie wypadaniu włosów [48].  

6. Podsumowanie 

Rośliny owocodajne, w tym tzw. gatunki alternatywne, czyli mniej znane, są dosko-

nałym źródłem surowca kosmetycznego. Wszystkie przedstawione rośliny: dereń jadalny, 

cytryniec chiński oraz rokitnik zwyczajny, wciąż nie są uprawiane w naszym kraju na 

dużą skalę. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie zastosowania środków chemicznych 

w ich ochronie przed chorobami i szkodnikami. Bioróżnorodność upraw sadowniczych 

sprzyja piękności krajobrazu, a zarazem umożliwia dostarczenie zróżnicowanych eko-
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logicznych surowców kosmetycznych. Owoce opisanych roślin zawierając wartościowy 

olej, a ponadto są źródłem witamin, soli mineralnych i polifenoli. Ze względu na pro-

zdrowotne właściwości mogą stanowić bazę kosmetyków pielęgnujących skórę w postaci 

kremów, balsamów, toników itp.  
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Rośliny owocodajne źródłem surowców do produkcji kosmetyków 

Streszczenie 

W kosmetologii coraz częściej sięga się po surowce pochodzenia naturalnego, pozyskanego bez szkody dla 

środowiska naturalnego. Sadownictwo jest istotną dziedziną rolnictwa, przynoszącą profity ekonomiczne, 

przede wszystkim jako surowiec do przemysłu spożywczego. Jednakże owoce, ze względu na swoje pro-

zdrowotne właściwości, mogą być wykorzystane także w branży kosmetycznej. W pracy ukazano jak margi-

nalną produkcję w Polsce stanowią uprawy takich roślin, jak dereń jadalny, cytryniec chiński oraz rokitnik 

zwyczajny, podkreślając tym samym unikatowość ich owoców w przetwórstwie. Wszystkie wspomniane 

rośliny od wieków są uznane przez medycynę ludową, a także współczesna medycyna korzysta z ich 

profilaktycznych i leczniczych właściwości. Przedstawiony przegląd literatury ukazuje olbrzymi potencjał 

tych roślin do produkcji kosmetyków. Już teraz ekstrakty z owoców derenia jadalnego stanowią bazę 

preparatów o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych oraz przeciw-

skurczowych, ze względu na zawartość unikatowych irydoidów. Cytryniec chiński zyskuje na popularności 

z uwagi na zawartość tzw. lignanów cytryńca chińskiego, mających działanie przeciwzapalne, antyoksy-

dacyjne, detoksykacyjne, przeciwbakteryjne, przeciwstarzeniowe, przeciwalergiczne, liposukcyjne oraz 

wybielające skórę. Natomiast rokitnik zwyczajny wyróżnia się dużą zawartością stabilnej witaminy C oraz 

cennym kompleksem lipidowym, dzięki czemu działa na skórę antyutleniająco, nawilżająco, ujędrniająco, 

regenerująco i odtruwająco. 

Słowa kluczowe: dereń jadalny, cytryniec chiński, rokitnik zwyczajny, kosmetyki, właściwości prozdro-

wotne owoców 
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Fruit-bearing plants as a source of raw materials for the production of cosmetics  

Abstract 

In cosmetology, raw materials of natural origin are increasingly used, obtained without harming the natural 

environment. Fruit growing is an important field of agriculture, bringing economic benefits, primarily as 

a raw material for the food industry. However, the fruit, due to its health-promoting properties, can also be 

used in the cosmetics industry. The paper shows the marginal production in Poland of such plants as 

cornelian cherry, Chinese magnolia vine and sea buckthorn, thus emphasizing the uniqueness of their fruit 

in processing. All these plants have been recognized by folk medicine for centuries, and modern medicine 

uses their prophylactic and healing properties. The presented literature review shows the enormous potential 

of these plants for the production of cosmetics. Cornelian cherry fruit extracts already constitute the basis 

of preparations with anti-inflammatory, antibacterial, antifungal and antispasmodic properties, due to the 

content of unique iridoids. Chinese magnolia vine is gaining popularity due to the content of the so-called 

"Schisandra lignans", having anti-inflammatory, antioxidant, detoxifying, antibacterial, anti-aging, antiallergic, 

liposuction and skin whitening properties. On the other hand, sea buckthorn is distinguished by a high 

content of stable vitamin C and a valuable lipid complex, thanks to which it has an antioxidant, moistu-

rizing, firming, regenerating and detoxifying effect on the skin.  

Keywords: Cornelian cherry, Chinese magnolia vine, sea buckthorn, cosmetics, health-promoting properties 

of fruit 
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Aleksandra Gałuszka1 

Preparaty na bazie roślin stosowane w leczeniu blizn 

1. Wstęp 

Proces gojenia się ran jest złożony. Obejmuje wiele mechanizmów, w tym stan 

zapalny, proliferację i przebudowę tkanek. Prowadzi do powstania blizn, które mają 

inne cechy niż otaczająca je zdrowa skóra. 

Na przebieg gojenia rany i jakość blizny może wpływać wiele czynników. Na 

proces ten składają się sprzężone ze sobą reakcje: 

• kataboliczne, takie jak np. tworzenie włókien kolagenowych oraz nowych naczyń 

krwionośnych 

• anaboliczne, takie jak np. rozpad niepotrzebnego/nadmiarowego kolagenu.  

Proces gojenia można podzielić na trzy fazy: 

1. zapalenia, trwającą według różnych szacunków od 2 do 5 dni od wystąpienia 

rany; w fazie tej uczestniczą głównie makrofagi, wydzielające cytokiny i czynniki 

wzrostu; 

2. rozrostu-proliferacji i angiogenezy, trwającą do ok. 6-8 tygodni od wystąpienia 

rany; w fazie tej zachodzi migracja oraz rozrost różnych typów komórek (np. 

fibroblasty i komórki śródbłonka naczyń wędrują do prowizorycznej macierzy, 

gdzie zaczynają się rozrastać, zwiększając liczbę komórek rany), co ma na celu 

naprawę miejsca zranienia. 

3. modelowania-przebudowy, trwającą do ok. 0,5-2 lat od wystąpienia rany; w fazie 

tej zachodzi przebudowa blizny (zmiana orientacji włókien kolagenowych oraz 

obkurczanie blizny) [1]. 

Gojenie rany to proces naprawczy, którego wynikiem jest powstanie blizny. Celem 

leczenia rany jest jej zagojenie, uzyskanie właściwej funkcji w rejonie objętym raną 

i uzyskanie korzystnego efektu estetycznego. Powierzchnia i głębokość ubytku tkanek 

wpływa na nasilenie procesu bliznowacenia. Jakość blizny i jej tendencja do przerastania 

zależy od kilku czynników [2].  

Większość ran goi się samoistnie i nie wymaga specjalistycznego leczenia. Część 

wytworzonych blizn również nie wymaga specjalistycznego postępowania medycznego. 

Blizna to tkanka łączna, która zastępuje tkankę uszkodzoną (przez urazy lub chorobę). 

Różni się ona od skóry zdrowej: kolorem, brakiem gruczołów potowych i łojowych oraz 

owłosienia. W obrębie blizn nie stwierdza się przydatków skóry, a włókna kolagenowe 

układają się równolegle do powierzchni skóry, przy zmniejszonej liczbie włókien 

elastynowych.  

Rekonwalescencja blizn jest procesem długotrwałym, dlatego w ich leczeniu dużą 

rolę odgrywa konsekwencja i sumienność działania [3]. 

Czynniki wpływające na bliznę: 

• przyczyna blizny;  

• długość/wielkość/kształt; 

 
1 aleksandra.galuszka@interia.pl, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

mailto:aleksandra.galuszka@interia.pl


 

Preparaty na bazie roślin stosowane w leczeniu blizn 
 

141 

 

• lokalizacja; 

• krwawienie; 

• ciśnienie; 

• ropienie;  

• predyspozycje genetyczne.  

Do podstawowych typów blizn należą:  

1. blizna prawidłowa – jasna („perłowa”) i płaska (niewystająca poza obszar 

otaczającej skóry);  

2. blizna nieprawidłowa – czerwona, powodująca świąd i bolesność, lekko uniesiona 

ponad obszar otaczającej skóry (wiele takich blizn wraz z upływem czasu staje się 

płaskich i przyjmuje zabarwienie zbliżone do otoczenia);  

3. blizna przerosła liniowa – czerwona, lekko uniesiona, sporadycznie wywołująca 

świąd lub ból, niewykraczająca poza zarys rany chirurgicznej;  

4. blizna przerosła o dużej powierzchni – płaszczyznowa blizna, wypukła, czasami 

swędząca (np. blizna pooparzeniowa);  

5. mały bliznowiec (keloid) – ograniczona, wypukła, swędząca blizna, wykraczająca 

poza zarys rany;  

6. duży bliznowiec (keloid) – duża, wypukła blizna, bolesna lub swędząca, wykra-

czająca poza obrys rany [1]. 

Rodzaj blizny ze względu na przyczynę powstania: 

• pooperacyjne; 

• potraumatyczne; 

• po oparzeniu; 

• po stanach zapalnych lub zmianach ropnych w przebiegu trądziku, ospy wietrznej itp. 

W niektórych przypadkach może dojść do nieprawidłowego procesu bliznowacenia, 

w wyniku którego powstają tzw. blizny hipertroficzne (przerostowe) lub keloidy 

(bliznowce). Nieprawidłowe blizny stanowią istotny problem, nie tylko estetyczny, ale 

i zdrowotny. Mogą powodować przykurcze tkanek, a poprzez nie deformacje części 

ciała oraz ograniczenia ruchomości, wywoływać ból i swędzenie.  

Blizny hipertroficzne powstają przeważnie na skutek przedłużonego procesu gojenia, 

najczęściej są wynikiem oparzeń i zwykle ulegają regresji w ciągu 6-12 miesięcy od 

powstania rany. Najczęstszą przyczyną powstawania tego rodzaju blizn jest nadmierna 

synteza kolagenu oraz jego spowolniony metabolizm.  

Keloidy są guzami zbudowanymi z tkanki łącznej włóknistej. W odróżnieniu od 

blizn przerostowych, keloidy wykazują ekspansję poza obręb rany pierwotnej. Mogą 

powstawać nie tylko w wyniku urazu, ale również samoistnie i nie zmniejszają się 

z upływem czasu. Zawierają kolagen typu I oraz III w innych proporcjach niż w skórze 

zdrowej. Układ włókien kolagenowych jest przypadkowy, w odróżnieniu od blizn 

hipertroficznych, w których kolagen jest zorientowany równolegle do powierzchni 

naskórka. W obu typach blizn obserwuje się brak mieszków włosowych, jak również 

gruczołów potowych i łojowych [4].  

W świeżej bliźnie między włókna kolagenowe wrastają liczne naczynia włosowate, 

co daje jej czerwone zabarwienie. Blizna dojrzała staje się mniej elastyczna, w stosunku 

do zdrowej skóry, wykazuje się brakiem poletkowania na powierzchni, jest lśniąca 

i jaśniejsza od otaczającej skóry [5, 6]. 
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W zależności od rodzaju blizny, jej rozległości i powikłań nią spowodowanych stosuje 

się różne metody postępowania z bliznami. Jedną z nich jest metoda nieinwazyjna 

związana ze stosowaniem preparatów mających za zadanie sprawić, by blizna była 

w jak najmniejszym stopniu szpecąca i ograniczająca funkcjonowanie.  

Celem pracy jest przedstawienie wykorzystania roślin w leczeniu blizny w oparciu 

o dostępne piśmiennictwo 

2. Leczenie blizny 

Obecnie znanych jest wiele metod leczenia lub zapobiegania powstawaniu blizn 

jednak nadal mało jest efektywnych preparatów stosowanych w nieinwazyjnej terapii. 

Żadna z metod nie jest bezwzględnie skuteczna. Niektóre z preparatów dostępnych 

w lecznictwie nie posiadają jeszcze dowiedzionej skuteczności terapeutycznej lub brak 

jest uaktualnionych badań na ten temat [7]. Z uwagi na brak terapii skutecznej we 

wszystkich przypadkach bliznowacenia oraz trudności w leczeniu już powstałej blizny, 

zalecane jest podejmowanie działań profilaktycznych, zwłaszcza u osób z tendencją do 

nieprawidłowego bliznowacenia. Działania takie polegają na możliwie jak najwcześ-

niejszym zastosowaniu nieinwazyjnych metod terapii i mają na celu uniemożliwienie 

powstania nieprawidłowej blizny. Gdy jednak dojdzie do powstania blizny hipertro-

ficznej lub keloidu, w ich leczeniu najczęściej stosuje się terapię skojarzoną, z uwagi 

na małą skuteczność terapeutyczną pojedynczych metod.  

Preparaty stosowane w pracy z blizną mają postać maści lub żelu i zwykle zawie-

rają w swym składzie kilka składników aktywnych. Do najczęściej spotykanych należą:  

• wyciąg z cebuli (działa antybakteryjnie i wyrównująco na tworzący się zrost) [8, 9]; 

• heparyna (o działaniu antyproliferacyjnym, przeciwzapalnym oraz poprawiająca 

uwodnienie i rozluźnienie struktury kolagenu) [8-10];  

• alantoina (stymuluje ziarninowanie rany, usprawnia jej oczyszczanie, wykazuje 

działanie keratolityczne oraz pobudza regenerację naskórka, co przyspiesza proces 

gojenia) [8-10]; 

• silikon (zapewnia odpowiednie nawilżenie rany, dzięki czemu goi się ona w bardziej 

uporządkowany sposób) [11, 12]; 

• kwas hialuronowy (umożliwia swobodny przepływ osocza, jonów oraz tworzy 

ochronny film) [13] ; 

• kortykosteroidy (posiadające działanie przeciwzapalne – np. triamcynolon) [14]; 

• witamina E (jest silnym przeciwutleniaczem oraz bierze udział w syntezie substancji 

przeciwkrzepliwych, utrzymaniu odpowiedniej przepuszczalności błon komórko-

wych i zmniejszeniu agregacji płytek krwi) [15, 16]; 

• witamina A (poprawia elastyczność skóry oraz pobudza syntezę kolagenu) [16, 17]; 

• olejki (działają silnie nawilżająco skórę i poprawiają jej uwodnienie). 

3. Substancje lecznicze stosowane w leczeniu blizn 

W leczeniu blizn wykorzystuje się właściwości przede wszystkim cebuli oraz 

wybranych składników innych roślin czego przykładem jest alantoina obecna w wielu 

roślinach czy witamina A oraz E. Zastosowanie znajdują również naturalne olejki roślinne, 

które mogą być skutecznym sposobem w terapii wspomagającej. W literaturze jest wiele 

badań oceniających skuteczność olejów roślinnych, np. olejku z nagietka, rumianko-
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wego, lawendowego i rozmarynowego. Wykazały one pozytywne efekty lecznicze 

w podwójnie ślepej próbie podczas licznych badań z randomizacją [18]. 

Alantoina jest związkiem występującym preparatach do leczenia blizn i składni-

kiem wielu roślin. Występuje w kłączach oraz w korzeniach roślin:  

• żywokostu lekarskiego (Symphytum officinale L.);  

• nawrotu lekarskiego (Lithospermum officinale L.);  

• nostrzyku lekarskiego (Melilotus officinalis L.);  

• miodunki plamistej (Pulmonaria officinalis L.);  

• żmijowca zwyczajnego (Echium vulgare L.);  

• lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra L.);  

• nasionach soi zwyczajnej (Glycine max L.); 

• łusce ryżu siewnego (Oryza sativa L.);  

• łupinach owoców kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum) [19].  

Zastosowanie alantoiny na skórę wspomaga proces regeneracji komórek skóry, go-

jenia ran i owrzodzeń oraz stymuluje proliferację komórek i działa zmiękczająco [20]. 

Analizując badania i wyniki, można stwierdzić, że obok preparatów silikonowych, te 

z zawartością alantoiny są skuteczne w leczeniu przerostowych blizn [9, 20-22]. 

3.1.1. Cebula zwyczajna (Allium cepa L.) 

Wyciąg z cebuli, w porównaniu z innymi produktami roślinnymi, jest najczęściej 

stosowany w leczeniu blizn. W cebuli zawarte są olejki lotne m.in. disiarczek alilo- 

propylowy o charakterystycznym zapachu, a także inne związki siarki i związki alkilowe. 

Jest źródłem witamin: C (stanowi ok. 15%), B1, B2, B3 (PP), E, K, prowitaminy A. 

Zawiera też saponiny, flawonoidy, fruktany, pektyny, sole wapnia, fosforu, krzemu, 

magnezu, żelaza, cynku i selenu. W roślinie tej obecne są także: kwercetyna, enzymy np. 

fermenty. Ekstrakt z cebuli zawiera wiele fenolowych związków przeciwutleniających 

i przeciwzapalnych. Zmniejszają one proliferację fibroblastów poprzez m.in. indukcję 

ekspresji metaloproteinazy macierzy-1 [23]. Preparaty z ekstraktem z cebuli są stoso-

wane w leczeniu blizn przerostowych i bliznowców oraz jako środek poprawiający 

gojenie się ran. Powodują prawidłowe zabliźnianie się ran i oparzeń, hamują powsta-

wanie blizn i bliznowców [24]. Stosowanie preparatów zawierających wyciąg z cebuli 

powoduje uelastycznienie blizny, jej spłaszczenie i zblednięcie. Odpowiednio wcześnie 

zastosowany, zapobiega powstawaniu blizn. Dodatkowo, obecność alantoiny, heparyny 

sodowej oraz wyciągów roślinnych wpływa na metabolizm tkanki łącznej, ograniczając 

nadmierny wzrost ziarniny i zapobiegając tworzeniu się przerosłych blizn. Powodują 

aktywizację pęcznienia, zmiękczenia i rozluźnienia tkanki bliznowatej. Wpływają ko-

rzystnie na strukturę kolagenu. Krem z wyciągiem z cebuli przyspiesza regenerację tkanki, 

zmniejszając reakcję zapalną, a także mniejsza uczucie napięcia skóry i swędzenia [25]. 

Rola wyciągu z cebuli była przez dłuższy niedoceniana, lecz ostatnie doniesienia 

naukowe potwierdzają jego skuteczność w profilaktyce m.in. blizn przyrosłych [26]. 

Wyniki badań prowadzonych z użyciem żelu zawierającego w swym składzie wyciąg 

z cebuli oraz alantoinę i heparynę wykazały dobrą jego tolerancję i poprawy blizn 

ocenianych za pomocą wybranych skal i opinii pacjentów [27, 28]. Korzystne efekty 

w postaci mniejszego zbliznowacenia. Badacze uzyskali zmniejszenie ryzyka blizno-

wacenia z 23,5 do 11,5% w badanej grupie [29]. Wyniki Pereza (n = 30) w randomizo-

wanym badaniu dowodzą, iż preparat żelowy z ekstraktu z cebuli jest podobnie skuteczny 
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jak preparat zawierający hydrokortyzon, silikon oraz witaminę E i jednocześnie bardziej 

skuteczny niż placebo w zakresie poprawy wyglądu, zmniejszeniu stwardnienia zmian 

oraz pigmentacji [30]. Podobnie w badaniu Golda. Stwierdzono, iż wyciąg z cebuli 

powodował wyższą ocenę skuteczności działania, niż inny produkt lub produkt placebo. 

Dlatego, autor badań zaleca wyciągu z cebuli, jako preparat pomocniczo stosowany 

w leczeniu objawowych przerosłych blizn lub w profilaktyce pooperacyjnej [31] 

W przypadku blizn stwardniałych preparaty z cebulą można stosować w postaci 

tzw. opatrunku okluzyjnego. W tym celu na bliznę nakładała się większą ilość żelu, na 

to przykłada gazik i kawałek foli zabezpieczonej na brzegach oplastrem. Opatrunki 

okluzyjne stosuje się do wzmocnienia efektu działania maści, żeli i preparatów leczni-

czych nakładanych na rany. Efekt uzyskuje się dzięki zmniejszeniu parowania specyfiku, 

ograniczenia jego wysychania, czy wysuszania w kontakcie z zanieczyszczeniami [31]. 

Ponieważ badania w dużych grupach i różnych częściach świata są nie spójne, 

zaleca się, aby stosowanie wyciągu z cebuli stanowiło element pomocniczy w leczeniu 

objawowych przerośniętych blizn lub w profilaktyce pooperacyjnej [32], a nie jedyną 

metodę. Wyciąg z cebuli (krem lub żel) zaleca się stosować 3-4 razy na dobę przez 8 

tygodni na świeże blizny i 2-6 miesięcy na stare blizny [33]. Dla korzystniejszego 

efektu preparaty wmasowuje się w skórę opuszkami palców [31]. 

3.1.2. Wąkrota azjatycka (Centella asiatica L.) 

Wyciągi z wąkroty azjatyckiej stosuje się również z dobrym skutkiem w terapii blizn, 

ponieważ występujące w niej substancje czynne stymulują powstawanie tkanki blizno-

watej poprzez produkcję kolagenu typu 1. Działanie to wspomagają właściwości prze-

ciwzapalne substancji czynnych występujących w tej roślinie [34]. W leczeniu keloidów 

wykorzystuje się kremy na bazie wyciągu z wąkrotki azjatyckiej, bogatego w saponiny 

trójterpenowe, związki kumarynowe, glikozydy, asjatykozydy, kwasy fenolowe, fito-

sterole, witaminy, alkaloidy oraz aminokwasy [9]. Dzięki dużej zawartości azjatyko-

zydów wykazuje silne działanie odnawiające, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne 

i stymulujące ziarninowanie, co zostało wykorzystane w terapii trudno gojących się ran 

i oparzeń. Dodatkowo zapobiega powstawaniu blizn i rozstępów [34, 35]. W badaniach 

przeprowadzone na szczurach potwierdzono skuteczność wąkroty azjatyckiej w leczeniu 

ran. Zwierzętom, którym przez 3 tygodnie podawano doustnie lub podskórnie saponiny 

wyizolowane z wąkroty azjatyckiej i zaobserwowano u nich redukcję tkanki ziarnistej 

blizny, wzrost wytrzymałości blizny na rozciąganie oraz zwiększenie syntezy kolagenu 

[36, 37]. 

3.1.3. Krzew herbaciany (Camellia sinensis L.) 

Produktem rośliny jest herbata zielona (herbata chińska). Surowcem leczniczym jest 

liść zielonej herbaty (Folium Theae viridis). Zawiera związki fenolowe, tzw. katechiny, 

o właściwościach przeciwutleniających i przeciwzapalnych [38]. Zastosowania zielonej 

herbaty w leczeniu blizn dotyczyło badanie Zhanga i wsp. i wykazało, że te substancje 

hamują stymulację ekspresji kolagenu typu I przez blokowanie szlaków sygnałowych 

PI-3K/AkT [39]. Kolejne badanie potwierdziło zahamowanie produkcji i proliferacji 

kolagenu poprzez hamowanie szlaku sygnałowego STAT3 [40]. 
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3.1.4. Miodla indyjska (Azadirachta indica A. Juss, syn. Melia azadirachta L., 

syn. Antelaea azadirachta L. Adelb.)  

Surowiec leczniczy stanowią wszystkie części rośliny (nasiona, owoce, kwiaty, 

liście, korzenie, kora, gałęzie). Zawieraj azadirachtynę, substancję o działaniu anty-

bakteryjnym, przeciwgrzybiczym, przeciwpasożytniczym i przeciwzapalnym, a także 

terpenoidy i różne związki siarki. Najpopularniejszym wyrobem z miodli indyjskej jest 

olej neem tłoczony na zimno z jej nasion. Zawiera triglicerydy i związki tri terpenowe, 

kwasy tłuszczowe (kwas oleinowy i linolenowy) oraz witaminy A i E. Olej z neem 

znacznie regeneruje skórę. Dzięki znacznym właściwościom antyseptycznym zabezpiecza 

przed wtórnym zakażeniem, jak również leczy blizny potrądzikowe [41, 42]. 

3.1.5.  Gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum Moench, syn. Fagopyrum 

sagittatum Gilib)  

Wykorzystuje się jej nadziemne części, w pełnej fazie kwitnienia, gdyż zawierają 

znaczne ilości rutyny, zaś ta wykorzystywana jest w leczeniu blizn pooperacyjnych [43]. 

3.1.6. Kocanka piaskowa (Helichrysum arenarium L., syn. Gnaphalium 

arenarium L.)  

W ziołolecznictwie stosowany jest kwiatostan kocanek. Zawiera między innymi 

olejek eteryczny, garbniki roślinne, karetonoidy, związki flawonowe, chalkony, kwas 

kawowy, kwas syryngowy, kwas kumarowy, fitosterole, eskuletynę, skopoletynę, 

umbeliferon, kwas trójterpentowy (inaczej kwas ursolowy). Zawarte w kocance skład-

niki olejkowe wykazują właściwości antyseptyczne i przeciwbakteryjne. Dzięki temu 

produkty zawierające te składniki przyspieszają gojenie się ran, zmniejszają widocz-

ność blizn oraz rozstępów [44]. 

3.1.7. Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum L.) 

 Zastosowanie lecznicze ma ziele macierzanki piaskowej (Serpylli herba), którego 

głównym składnikiem jest olejek eteryczny zawierający liczne związki jak np. karwakrol 

i tymol o silnym antyseptycznym działaniu oraz kwasy organiczne, garbniki, flawo-

noidy, witamina C, sole mineralne itp. ekstrakt z macierzanki piaskowej może być 

stosowany w leczeniu ran i blizn (zmniejszając ich widoczność), intensywnie nawilża 

skórę [44]. 

3.1.8. Ziemniak (Solanum Tuberosum L.)  

W terapii blizn wykorzystuje się sok z surowego ziemniaka [45, 46]. Jest to produkt 

wysokobiałkowy [47]. Współczynnik białka wynosi powyżej 90%. Ponadto zawiera 

związki azotowe i związki potasu [48]. 

3.1.9. Drzewo „tamanu” (Calophyllum inophyllum L. ) 

 Surowcem leczniczym jest olejek tamanu (CIO). Wytwarzany jest z niejadalnych 

orzechów drzewa. Posiada działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, antyutleniające 

oraz wspomaga gojenie się ran [49]. Zawiera składniki aktywne, takie jak: kwas oleinowy, 

linolowy, palmitynowy, stearynowy, alfa-linolenowy, benzoesowy i oksybenzoesowy. 

Cechują się one silnym działaniem leczniczym i przeciwzapalnym [50]. Używany jest 

w leczeniu dermatoz, egzemy, pokrzywki, blizn, oparzeń oraz zakażonych ran [51]. 
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Léguillier’a i in. w swoim badaniu wykazali, że CIO może być używany jako środek 

przyspieszający gojenie się ran [51]. Według Jean-Luc Ansel’a i in. olejek tamanu ma 

właściwości wpływające na produkcję glikozaminoglikanów, kolagenu oraz proliferację 

komórek skóry, a co za tym idzie gojenie się ran [52]. Glikozaminoglikany są odpo-

wiedzialne za odpowiednie nawilżenie skóry, a w połączeniu z kolagenem wpływają 

na jej sprężystość [53]. 

3.1.10. Róża (Rosa L.) 

W zależności od regionu świata wykorzystywane są różne gatunki, np. róża 

damasceńska (Rosa damascena L.), róża karbowana (Rosa rugosa L.), w Polsce róża 

stulistna (Rosa centyfolia L.) i dzika róża (Rosa canina L.). Do leczenia trudno goją-

cych się ran i blizn wykorzystuje się olejek różany [54]. Otrzymuje się go poprzez desty-

lację z parą wodną. Olejek zawiera: naturalny kwas trans-retinowy (kwas witaminy A), 
witaminę E, flawonoidy, karotenoidy oraz składniki mineralne. Ponadto, olej charaktery-

zuje się wysoką zawartością kwasu linolowego, kwasu linolenowego i kwasu oleinowego. 

3.1.11. Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.)  

Wyciąg z dziurawca zawiera skoncentrowaną dawkę substancji czynnych, takich jak: 

hiperforyna, hiperycyna i pseudohiperycyna, rutyna, kwercetyna, kwercytryna, kempferol, 

hiperozyd, katechiny oraz olejki eteryczne. Ponadto występują w nim przeciwzapalne 

garbników i flawonoidów, a także kwasów fenolowych, choliny, pektyny, witamina C 

oraz karotenoidy. Wyciąg z dziurawca zwyczajnego łagodzi blizny powierzchowne [55]. 

3.1.12. Drzewo arganowe (Argania spinosa L.) 

W lecznictwie wykorzystuje się olej arganowy. W oleju arganowym 99% skład-

ników to glicerydy (kwasy nienasycone: kwas oleinowy, kwas linolowy; kwasy nasycone: 

kwas palmitynowy, kwas stearynowy), 1% to frakcja niezmydlająca, która zawiera 

między innymi: karoteny, tokoferole, alkohole trójterpenowe, sterole, pochodne fenoli, 

ksantofile. Pozyskuje się go z pestki owocu arganii stosowany jest w szerokiej gamie 

kosmetyków ze względu na swoje zróżnicowane działanie: opóźnia proces starzenia 

się skóry, redukuje zmarszczki, redukuje blizny i przebarwienia, przyspiesza gojenie 

się skóry oraz chroni skórę przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych [56].  

3.1.13. Fiołek wonny (Viola odorata L.)  

Zawiera witaminy A i C, saponiny, iron olejki eteryczne, kartenoidy, alkaloidy, 

związki salicylowe, śluzy. Stosuje się w postaci maści fiołkową do wcierania 

w chorobach skóry oraz przy bliznach pooperacyjnych [57, 58]. 

3.1.14. Aloes (Aloe L.) 

Zawiera wiele witamin, w tym: A, C, E, kwas foliowy (B9), cholinę, B1, B2, B3 

(niacyna), B6, B12 oraz mikroelementów: wapń, magnez, cynk, chrom, selen, sód, 

potas, żelazo, miedź, mangan. W lecznictwie wykorzystuje się miąższ. Udowodniono, 

że miąższ aloesowy zastosowany do leczenia oparzeń i zbliznowaceń jest tak samo 

skuteczny jak penicylina [59]. Badania kliniczne nad wpływem aloesu, który jest 

bogaty w aloinę, aloinozydy oraz polisacharydy, białka, kwasy organiczne, witaminy 

i żywice potwierdzają jego korzystny wpływ na spłaszczenie, zmiękczenie i rozjaśnienie 

blizny [60-62]. W randomizowanym badaniu z użyciem preparatu z aloesem oraz pre-

https://gemini.pl/grupa-produktow/kwas-linolowy
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paratu placebo po zabiegu hemoroidektomii (n = 49) stwierdzono, iż po dwóch tygodniach 

po zabiegu badani zgłaszali mniejsze dolegliwości bólowe, a szybkość gojenia była 

lepsza [63]. Zastosowanie aloesu należy traktować jako leczenia uzupełniającego obok 

innych metod. Może poprawić gojenie ran poprzez zwiększenie ilości kolagenu oraz 

zmianę jego składu, a tym samym przyspieszyć gojenie [64]. 

3.1.15. Inne rośliny 

Skuteczność olejków wieloskładnikowych jest potwierdzona licznymi badaniami 

klinicznymi z randomizacją przy użyciu podwójnie ślepej próby. Badania takie były 

podejmowane w celu oceny skuteczności preparatu zarówno w aspekcie blizn, roz-

stępów, jak i wyrównania kolorytu skóry. Stwierdzono pozytywne efekty [65]. Skład-

nikami aktywnymi najczęściej są: rozmaryn (Rosmarinus L., właśc. Salvia subg. Ros-

marinus), nagietek (Calendula L.), lawenda (Lavendula L.), tymianek (Thymus vulgaris 

L.), witamina E. Otrzymywana z ziemowita jesiennego kolchicyna wykorzystywana 

jest w terapii keloidów, ponieważ stymuluje kolagenozę oraz wykazuje działanie anty-

mikrotubularne, polegające na zatrzymaniu podziału komórki na etapie metafazy, 

przez co, zabezpiecza ją przed nadmierną proliferacją fibroblastów [66-68]. Olejek 

z nagietka, rumiankowy, lawendowy oraz rozmarynowy w synergistycznym składzie 

wykazały pozytywne efekty lecznicze w podwójnie ślepej próbie podczas licznych 

badań z randomizacją, w aspekcie blizn, rozstępów i wyrównania kolorytu skóry [17]. 

Badania randomizowane potwierdzają skuteczność nagietka u pacjentek z blizną po 

mastektomii [69] 

4. Podsumowanie 

Pomimo prowadzonych obserwacji, przez wielu badaczy, to niestety wszystkie 

właściwości nie mają jednakowego odzwierciedlenia w badaniach. Skuteczność poszcze-

gólnych preparatów jest bardzo trudna w ocenie z uwagi na fakt, że istnieje niewielka 

liczba badań o wysokim stopniu rzetelności naukowej. W badaniach tych wykorzystuje 

się często połączenie kilku metod w leczeniu blizn, co utrudnia ocenę jednego preparatu 

[70]. Najczęściej w leczeniu blizn stosuje się łączenie kilku preparatów, preparaty po-

chodzenia innego jak roślinne, odzież uciskową, fizjoterapię, laseroterapię frakcyjną 

i inne. Dodatkową trudność stanowi fakt, że wiele preparatów nie zostało w całości 

przebadanych klinicznie, a przecież fakt, że poszczególne składniki wykazują aktyw-

ność biologiczną nie dowodzi ich skuteczności w danym preparacie. 
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Preparaty na bazie roślin stosowane w leczeniu blizn 

Streszczenie 

Proces gojenia się ran jest złożony. Obejmuje wiele mechanizmów, w tym stan zapalny, proliferację 

i przebudowę tkanek. Prowadzi do powstania blizn, które mają inne cechy niż otaczająca je zdrowa skóra. 

Na przebieg gojenia rany i jakość blizny może wpływać wiele czynników. Na proces ten składają się 

sprzężone ze sobą reakcje kataboliczne i anaboliczne. Większość blizn goi się samoistnie i nie wymaga 

specjalistycznego leczenia. Blizna to tkanka łączna, która zastępuje tkankę uszkodzoną (przez urazy lub 

chorobę). Różni się ona od skóry zdrowej: kolorem, brakiem gruczołów potowych i łojowych oraz owło-

sienia. Rekonwalescencja blizn jest procesem długotrwałym, dlatego w ich leczeniu dużą rolę odgrywa 

konsekwencja i sumienność działania. Obecnie znanych jest wiele metod leczenia lub zapobiegania 

powstawaniu blizn jednak nadal mało jest efektywnych preparatów stosowanych w nieinwazyjnej terapii. 

Żadna z metod nie jest bezwzględnie skuteczna. Do najczęściej stosowanych produktów w leczeniu blizn 

należą: wyciąg z cebuli (działa antybakteryjnie i wyrównująco na tworzący się zrost), heparyna (działa 

antyproliferacyjnie, przeciwzapalnym oraz poprawiająca uwodnienie i rozluźnienie struktury kolagenu), 

alantoina (stymuluje ziarninowanie rany, usprawnia jej oczyszczanie, wykazuje działanie keratolityczne 

oraz pobudza regenerację naskórka, co przyspiesza proces gojenia), kwas hialuronowy (umożliwia 

swobodny przepływ osocza, jonów oraz tworzy ochronny film), kortykosteroidy (posiadające działanie 

przeciwzapalne – np. triamcynolon), witamina E (jest silnym przeciwutleniaczem oraz bierze udział 

w syntezie substancji przeciwkrzepliwych, utrzymaniu odpowiedniej przepuszczalności błon komórkowych 

i zmniejszeniu agregacji płytek krwi), witamina A (poprawia elastyczność skóry oraz pobudza syntezę 

kolagenu), olejki (działają silnie nawilżająco skórę i poprawiają jej uwodnienie). Obok substancji pochodzenia 

roślinnego w terapii blizn stosuje się też silikon, który zapewnia odpowiednie nawilżenie rany, dzięki 

czemu goi się ona w bardziej uporządkowany sposób. 

Słowa kluczowe: rana, gojenie, blizna, wyciąg z cebuli, olejki, heparyna, allantoina 

Plant-based preparations for the treatment of scars 

Abstract 

The wound healing process is complex. It involves many mechanisms, including inflammation, proli-

feration, and tissue remodeling. It leads to scarring that has different characteristics to the surrounding healthy 

skin. Wound healing and the quality of the scar can be influenced by many factors. This process consists of 

interconnected catabolic and anabolic reactions. Most scars heal spontaneously and do not require 
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specialist treatment. A scar is a connective tissue that replaces tissue that is damaged (by injury or disease). 

It differs from healthy skin: in color, lack of sweat and sebaceous glands and hair. Scar recovery is a long-

term process, therefore consistency and conscientiousness play an important role in their treatment. 

Currently, many methods of treating or preventing scar formation are known, but there are still few 

effective preparations used in non-invasive therapy. Neither method is absolutely effective. The most 

frequently used products in the treatment of scars include: onion extract (has an antibacterial effect and 

balances the formation of adhesions), heparin (has anti-proliferative and anti-inflammatory properties, and 

improves hydration and relaxation of the collagen structure), allantoin (stimulates granulation of the 

wound, improves its cleansing, has an effect keratolytic and stimulates the regeneration of the epidermis, 

which accelerates the healing process), hyaluronic acid (allows the free flow of plasma, ions and creates 

a protective film), corticosteroids (having anti-inflammatory effects – e.g. triamcinolone), vitamin E (it is 

a strong antioxidant and participates in the synthesis of anticoagulants, maintaining the proper permeability 

of cell membranes and reducing the aggregation of platelets), vitamin A (improves skin elasticity and stimu-

lates collagen synthesis, oils (strongly moisturize the skin and improve its hydration). There is also silicone, 

which ensures adequate moisturization of the wound, thanks to which it heals in a more orderly manner. 

Keywords: wound, healing, scar, onion extract, oils, heparin, allantoin 
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Ewelina Gwóźdź1, Izabela Mandryk2  

Znaczenie wybranych składników roślinnych 

w prewencji nowotworów 

1. Wprowadzenie  

Choroby nowotworowe, są jednym z coraz częściej występujących schorzeń, 

z którymi muszą się zmierzyć dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz osoby w podeszłym 

wieku. Właściwe żywienie wymaga dostosowania odpowiednio zbilansowanej diety 

do indywidualnych potrzeb organizmu z uwzględnieniem wieku, płci, masy ciała, wa-

runków życiowych oraz aktywności fizycznej. Grupy eksperckie zalecają, iż w co-

dziennej diecie powinny znaleźć się warzywa i owoce, które ze względu na obecność 

między innymi błonnika pokarmowego, karotenoidów, polifenoli, glukozynolanów, 

proantocyjanidyn, antocyjanów i wielu innych biologicznie aktywnych związków zapo-

biegają powstawaniu nowotworów [1]. Każda z wymienionych grup posiada szereg 

właściwości, które wspierają i pozwalają zachować dobrostan organizmu. Obecnie konsu-

menci coraz częściej przywiązują uwagę do prawidłowego zaplanowania, kompono-

wania dziennej racji pokarmowej, w której są uwzględnione warzywa i owoce oraz 

przetwory otrzymywane na ich bazie bądź z ich udziałem. Zauważalne tendencje są 

związane ze wzrostem świadomości zdrowotnej, dotyczącej prawidłowych zwyczajów 

żywieniowych oraz roli, jaką pełnią wybrane składniki żywności w inicjacji, a także 

prewencji i leczeniu chorób nowotworowych. Celem opracowania, było ukazanie 

dobroczynnych właściwości polifenolii glukozynolanów, karotenoidów i błonnika 

pokarmowego, a także podkreślenie ich roli w prewencji i leczeniu chorób onkolo-

gicznych.  

2. Działanie przeciwnowotworowe wybranych składników roślinnych  

Zawartość substancji o charkterze przeciwnowotworowym posiada wiele surowców 

roślinnych i produktów otrzymywanych na ich bazie. Związki te, wykazują swoją ak-

tywność w każdym stadium choroby nowotworowej, począwszy od inicjacji po progresję. 

Dane statystyczne dowodzą, iż zwiększona konsumpcja owoców i warzyw odgrywa 

korzystną rolę w zapobieganiu powstawania niezakaźnych chorób przewlekłych, 

w tym chorób cywilizacyjnych między innymi otyłości, nadwadze, cukrzycy, nowo-

tworom [2]. Literatura przedmiotu dowodzi, że wzrost zachorowania na choroby 

nowotworowe jest stosunkowo wysoki, z zauważalną tendencją systematyczności. Dla-

tego istotne jest, aby przeciwdziałać procesom karcynogenezy zachodzącym w organizmie.  

2.1. Polifenole  

Do polifenoli, największej grupy związków antyoksydacyjnych, zaliczamy między 
innymi flawonoidy, kwasy fenolowe oraz związki fenolowe. Dobrym źródłem poli-
fenoli w diecie są bez wątpienia warzywa, owoce, nasiona zbóż, nasiona roślin strączko-
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wych, przyprawy, zioła, wino, piwo, kawa, herbata [3]. Polifenole stanowią nie-
jednorodną grupę związków chemicznych, które chronią komórki organizmu przed 
reaktywnymi formami tlenu [4].  

Ze względu na coraz większą urbanizację i problemy związane z zanieczysz-
czeniem środowiska organizm ludzki jest bardziej narażony na reaktywne formy tlenu, 
które z kolei prowadzą do uszkodzenia komórek, w tym DNA, a w konsekwencji do 
choroby nowotworowej i innych schorzeń w organizmie [5].  

Wiele badań wskazuje, iż polifenole to wtórne metabolity roślinne, które wykazują 
nie tylko działanie przeciwnowotworowe, ale również przypisuje się im właściwości 
przeciwzakrzepowe, przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe. Co więcej, 
wraz z karotenoidami, tokoferolami i kwasem askorbinowym, chronią organizm przed 
negatywnymi skutkami stresu oksydacyjnego [6].  

 Polifenole wykazują wielorakie działanie. Istotne znaczenie przypisuje się ich roli 
w prewencji i leczeniu nie tylko nowotworów, ale również chorób sercowo-naczynio-
wych. Przeciwdziałają one powstawaniu oksydantów, inaktywują rodniki lipidowe 
i aniony nadtlenków, a także stymulują endogenne systemy przeciwutleniające [7]. Poli-
fenole wykazują silne działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przeciwaler-
giczne, a ponadto działają synergistycznie z witaminą C. Badania naukowe dowodzą 
ich istotnego wpływu na hamowanie poszczególnych etapów karcynogenezy raka gru-
czołu krokowego [3]. Z kolei wśród kobiet najczęściej diagnozowaną chorobą nowo-
tworową jest rak sutka i szyjki macicy. Fitoestrogeny poprzez swoje antagonistyczne 
działanie w stosunku do estrogenów – hormonów żeńskich, hamują rozwój komórek 
nowotworowych, głównie u kobiet otyłych, prowadzących siedzący tryb życia i sto-
sujących używki [8].  

2.2. Glukozynolany  

Podobnie jako polifenole, glukozynolany wykazują silne właściwości przeciwutle-
niające. Do tej grupy związków biologicznie aktywnych zaliczmy między innymi 
izotiocyjany i indole, które stanowią produkt metabolizmu metioniny, fenyloalaniny, 
tyrozyny i tryptofanu. Ich głównym źródłem w diecie są warzywa z rodzin krzyżowych 
jak brokuł, kalafior, kapusta biała, włoska oraz cebulowych między innymi czosnek 
i cebula [9]. Zawartość glukozynolanów w warzywach jest bardzo zróżnicowana, szcze-
gólnie wśród warzyw kapustnych [10]. W kapuście pekińskiej najchętniej i najczęściej 
spożywanej oznaczono najniższą ilość glukozynolanów, a w rzeżusze największą [11]. 
O dostępności i aktywnosi biologicznej decyduje również sposób, a także forma ich 
spożycia. Badania przytaczane w literaturze dowodzą, iż zastosowanie procesów techno-
logicznych, zarówno obróbki mechanicznej, termicznej, czy też naturalnych zabiegów 
utrwalających jak kiszenie znacznie zwiększa biodostępność glukozynolanów w pro-
dukcie, oraz podnosi ich właściwości przeciwutleniające [12].  

Glukozynolanom przypisuje się rolę ochronną w stosunku do komórek zagrożonych 
uszkodzeniem cząsteczki DNA wskutek oddziaływania czynników kancyrogenych 
i reaktywnych form tlenu [13]. Ponadto uczestniczą w oczyszczaniu, wydalaniu z orga-
nizmu substancji rakotwórczych i mutagennych [14, 15]. Liczne badania naukowe 
wskazuj, iż związki zaliczane do omawianej grupy zmniejszają ryzyko zachorowania 
na nowotwór żołądka, okrężnicy, płuc, odbytu, prostaty oraz raka pęcherza [16]. Co 
więcej, glukozynolany biorą udział w metabolizmie estrogenów, a także wykazują dzia-
łanie antyangiogenne i przerzutowe [17, 18]. Uważa się, że estrogeny stanowią czynnik 
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ryzyka w chorobach nowotworowych estrogenozależnych [19]. Literatura przedmiotu 
sugeruje, iż glukozynolany oraz ich metabolity wykazują korzystne działanie w profi-
laktyce nowotworów endometrium, jajnika, szyjki macicy i przewodu pokarmowego 
[20]. Glukozynolany wykazują szereg pozytywnych właściwości, jak działanie przeciw-
zapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, czy też działanie przeciwutleniające 
[21, 22]. Warto jednak pamiętać, że ich nadmierne spożycie może spowodować wystą-
pienie objawów niepożądanych w organizmie, a mianowicie działanie wolotwórcze 
i mutgenne [23]. Na uwagę zasługuje fakt, że glukozynolany i ich pochodne odgrywają 
istotną rolę w prewencji wielu chorób na tle nowotworowym.  

2.3. Karotenoidy  

Cenionymi związkami przeciwnowotworowymi są karotenoidy, wśród których 

możemy wyodrębnić związki o charakterze prowitaminy A, oraz grupę substancji nie- 

posiadających takich właściwości. Karotenoidom przypisuje się właściwości zmniej-

szające częstotliwość występowania nowotworów. Do najlepiej poznanych karotenoidów 

zaliczamy: α-karoten, β-karoten, likopen, luteinę, zeaksantynę, astaksantynę, ksanta-

ksantynę, fukoksantynę [24]. Badania epidemiologiczne wskazują, iż dieta bogata 

w karotenoidy może ograniczyć ryzyko nowotworów, między innymi raka żołądka, 

przełyku, piersi i szyjki macicy oraz gruczołu krokowego [25-27]. Literatura przed-

miotu wskazuje, że za rozwój chorób nowotworowych są odpowiedzialne między innymi 

reaktywne formy tlenu. Organizm ludzki wykorzystuje do obrony przed szkodliwym 

oddziaływaniem wolnych rodników własny układ enzymatyczny. Jednak istotną rolę 

w tej kwestii odgrywają antyoksydanty dostarczane z żywnością [28]. Karotenoidy 

poprzez właściwości antyoksydacyjne biorą udział w ekspresji genów białek między-

komórkowych układu odpornościowego i apoptozy [25]. Doniesienia naukowe po-

twierdzają, że dieta bogata w warzywa i owoce oraz inne produkty roślinne dostarcza 

karotenoidów, w tym likopenu.  
Likopen to związek, który wykazuje liczne właściwości prozdrowotne, dzięki którym 

wykorzystywany jest w zapobieganiu i leczeniu wielu chorób niezakaźnych, przewlek-
łych w tym również nowotworów [29]. Na uwagę zasługuje fakt, iż jego biodostępność 
oraz ilość jest znacznie wieksza w produkatach pomidorowych w odniesieniu do su-
rowca. W trakcie procesów przetwórczych dochodzi do zmiażdżenia, zniszczenia owocu 
pomidora. Ponadto wysoka temperatura zastosowana podczas prowadzonych procesów 
przetwórczych powoduje uwolnienie likopenu obecnego w skórce surowca i jego 
przejście do produktu [30]. Co więcej, zastosowanie wysokiej temperatury podczas 
prowadzonych procesów przetwórczych i obróbki kulinarnej powoduje jego uwolnienie 
z macierzy komórkowej i przejście do fazy lipidowej żywności, w której z kolei jest 
rozpuszczany i dzięki temu zwiększa się jego bioprzyswajalność [31]. Ponadto pod-
wyższona temperatura powoduje izomeryzację formy trans likopenu do formy cis, 
znacznie lepiej przyswajalnej i metabolizowanej w organizmie [31-33]. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż likopen w postaci cis nie ulega krystalizacji i agregacji w organizmie, 
a spożywany wraz z tłuszczem obecnym w diecie jest znacznie lepiej przyswajalny 
i wzrasta jego biodostępność [34, 35]. Uważa się, że likopen jako silny antyoksydant 
łatwo reaguje z reaktywnymi formami tlenu atomowego i chroni organizm przed 
stresem oksydacyjnym [36]. Potwierdzono również, że jest silnym wygaszaczem tlenu 
singletowego i zapobiega progresji wielu chorób na wczesnym etapie ich rozwoju [37]. 
Wykazano także, że likopen odgrywa istotną rolę w przebiegu chorób nowotworowych. 
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Badania dowodzą, ze bierze on udział w zwalczaniu ognisk przerzutowych oraz 
hamuje zdolność namnażania i podziału komórek nowotworowych [38]. Związek ten 
odznacza się dużą efektywnością w prewencji i leczeniu raka prostaty u mężczyzn, 
raka piersi i szyjki macicy u kobiet, nowotworu płuc, oraz zmniejsza ryzko rozwoju 
między innymi miażdżycy, chorób zapalnych i dróg oddechowych [13, 36, 40]. 

2.4. Błonnik pokarmowy  

Błonnik pokarmowy jest składnikiem strukturalnym komórek roślinnych, nieulega-
jących hydrolizie pod wpływem działania enzymów przewodu pokarmowego. Do tej 
grupy związków zaliczamy przede wszystkim celulozę, hemicelulozy, pektyny, ligniny, 
kutynę, suberynę, gumy, alginiany, karageny [41].  

Mechanizmy działania błonnika pokarmowego istotne z punktu widzenia prawidło-
wego funkcjonowania organizmu, to między innymi: 

• pobudzenie funkcji żucia i wydzielania śliny; 

• wiązanie nadmiaru kwasu solnego w żołądku; 

• zwiększanie wypełnienia jelit i poprawa ich ukrwienia i perystaltyki; 

• zapobieganie nadmiernemu odwodnieniu mas kałowych i przeciwdziałanie zaparciom; 

• tworzenie korzystnej mikroflory bakteryjnej w jelicie grubym;  

• ograniczenie wchłaniania toksycznych substancji z pożywienia [27, 42, 43]. 
Badania naukowe potwierdzają, iż błonnik pokarmowy wykazuje działanie ochronne 

w stosunku do nowotworu jelita grubego, a także odgrywa istotną rolę ochronną 
w odniesieniu do raka przełyku [27]. Liczne doniesienia literaturowe podkreślają fakt, 
iż błonnik pokarmowy wykazuje działanie prewencyjne w przypadku nowotworów 
układu pokarmowego, a mianowicie rozwoju nowotworu okrężnicy [44], raka jelita 
cienkiego [43] i trzustki [45]. Ponadto zauważa się jego wpływ na zredukowanie ilości 
zachorowań na nowotwór piersi u kobiet w okresie pomenopauzalnym, w przypadku 
guzów niehormonalnozależnych [46].  

3. Podsumowanie  

Na podstawie dostępnych badań literaturowych można stwierdzić, że odpowiednio 
zbilansowana dieta, bogata w warzywa i owoce stanowi jeden z elementów profilak-
tyki i leczenia nowotworów. Istnieje wiele dowodów naukowych na to, iż wybrane 
składniki roślinne, między innymi polifenole, glukozynolany, karotenoidy oraz błonnik 
pokarmowy odgrywają istotną rolę w leczeniu chorób cywilizacyjnych niezakaźnych. 
Związki te mogą ogrywać znaczenie w utrzymaniu dobrej kondycji organizmu, a także 
stanowić czynnik zapobiegający wielu schorzeniom oraz wspomagać organzim 
w trakcie leczenia toczących się w nim stanów chorobowych.  

Na podstawie analizy literatury przedmiotu można stwierdzić, że dotychczasowe 
dane epidemiologiczne potwierdzają fakt, iż biologicznie aktywne składniki żywności 
odgrywają znaczącą rolę w chemioprewencji chorób nowotworowych. Należy jednak 
przywiązywać uwagę do rodzaju, a także formy, w jakiej dostarczamy przytaczane grupy 
związków do organizmu. Niejednokrotnie zastosowanie obróbki mechanicznej, termicznej, 
czy też naturalnych metod utrwalania żywności, w tym przypadku kiszenia, zwiększa 
ich biodostępność i przyswajalność. 
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Znaczenie wybranych składników roślinnych w prewencji nowotworów 

Streszczenie 
Podstawowym warunkiem osiągnięcia dobrego stanu zdrowia oraz rozwoju fizycznego i psychicznego jest 
racjonalne żywienie. Niedobory składników pokarmowych prowadzą do wielu zaburzeń w organizmie 
czego efektem są schorzenia bądź choroby przewlekłe, w tym nowotwory. Od wielu lat szczególną uwagę 
poświęca się roli owoców i warzyw w utrzymaniu prawidłowego stanu zdrowia oraz upatruje się ich 
korzystnej roli w zapobieganiu powstawania chorób cywilizacyjnych. Warzywa i owoce oraz produkty 
otrzymywane na ich bazie są źródłem witamin, składników mineralnych, błonnika pokarmowego oraz 
naturalnych przeciwutleniaczy. Badania epidemiologiczne wykazały, iż związki te odgrywają znaczącą 
rolę w prewencji i leczeniu chorób cywilizacyjnych niezakaźnych w tym nowotworów. Ponadto wykazują 
działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne, a także chronią organizm przed stresem oksydacyjnym 
i szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Co więcej, zwalczają stany zapalne i namnażanie komórek 
nowotworowych oraz powodują ich obumieranie. Wykazano również pozytywne oddziaływanie wybranych 
związków roślinnych w obniżeniu ryzyka wystąpienia nowotworu żołądka, trzustki, jelita grubego, jelita 
cienkiego, płuc, szyjki macicy i piersi u kobiet oraz raka prostaty u mężczyzn. Prawidłowe odżywienie 
w trakcie trwania choroby nowotworowej ma istotny wpływ na jej przebieg i leczenie. Ważną rolę w leczeniu 
onkologicznym odgrywa poprawnie zbilansowana dieta bogata w antyoksydanty.  
Celem opracowania było ukazanie dobroczynnych właściwości wybranych składników roślinnych w pre-
wencji chorób nowotworowych.  
Słowa kluczowe: nowotwory, karotenoidy, polifenole, glukozynolany, błonnik pokarmowy  

The importance of selected plant components in cancer prevention 

Abstract  
The Basic requirements for achieving good health, as well as physical and Mentel well-being, is respon-
sible nutrition. A nutrie nt deficiency can lead to many disorders in the body, chich result in diseases Or 
chronic illnesses, such as cancer. For many years, close attention Has been paid to rhe role of firut and 
vegetales in maintaining proper health, and their beneficial role in preventing the raise of cyvilization 
diseases. Firut and vegetables; as well as products derived from them, are a Skurce of vitamins, minerale, 
dietary fibres and natural antioxidants. Epidemiological studiem have show that these compounds play 
a crucial role in the prevention and treatment of noncommunicable life style diseases, such as cancer. 
Fruthermore, they are able to fight inflammation and stop the rapid replication of cancer cells, and cause 
cell death. The positive effect os selected plant compounds being able to reduce the risk of stomach, lung, 
cervical and breast cancer in men was also demonstrated. Proper nutrition throughout the duration of the 
illness has a significant impact on its course and treatment. A balanced diet rich in antioxidants play a very 
significant role in the treatment of cancers.  
The purpose of this essay was to highlight the many beneficial properties of plant ingredients, that are able 
to contribute to the prevention of cancer.  
Keywords: cancer, polyphenols, glucosinolates, carotenoids, dietary fiber 
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Wpływ roztworów wodnych żeli  

o zróżnicowanym stężeniu nanocząsteczek srebra 

na wzrost siewek ogórka (Cucumis sativus L.) 

1. Wprowadzenie 

Nanotechnologia jest obecnie przykładem interdyscyplinarnej dziedziny naukowej, 

w której postępy przyczyniają się do rozwoju medycyny, weterynarii, rolnictwa oraz 

biotechnologii [1-5]. Nanocząstki metali, takie jak m.in. nanostruktury srebra, osiągają 

wymiary od kilku do stu nm, a ich różnorodność wynika ze zmiennej liczby i kształtu 

tworzących je struktur atomowych, uzależnionych od sposobu syntezy [6, 7]. Nano-

cząstki srebra uzyskuje się w procesie redukcji srebra metalicznego pochodzącego 

z soli dodanej do mieszaniny reakcyjnej, przy obecności i działaniu czynnika redukują-

cego, na przykład ksylozy. Reakcja redukcji zachodzi wydajnie dzięki działaniu środków 

hamujących agregację powstających cząstek, których przykładami są biopolimery [7, 8]. 

Biopolimery to substancje pochodzenia naturalnego, które nie są toksyczne względem 

środowiska naturalnego. Podstawową zaletą biopolimerów jest ich szybki rozkład do 

prostych związków chemicznych, takich jak dwutlenek węgla, woda i związki 

o charakterze zasadowym, co podkreśla ich biodegradowalne właściwości. Przykładem 

polimeru pozyskiwanego ze źródeł naturalnych jest alginian sodu [9-13]. Alginian 

sodu jest biopolimerem wykazującym właściwości hydrofilowe oraz zdolność do 

wiązania wody cząsteczkowej. Budowa strukturalna alginianu oparta jest na resztach 

kwasów α-L-guluronowego oraz β-D-mannuronowego, połączonych wiązaniami gli-

kozydowymi [14]. Ze względu na swoje ekologiczne właściwości, alginian sodu 

wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym, m.in. w produkcji biodegradowalnych 

opakowań żywnościowych, a także jako matryca do powstawania aktywnych biolo-

gicznie komponentów, których przykładami są nanocząstki metali [15, 16]. 

Rośliny należące do rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae) mają istotne znaczenie 

gospodarcze [17]. Ogórek (Cucumis sativus L.) jest jedną z najpopularniejszych roślin 

warzywnych z rodziny dyniowatych. Jego udomowienie nastąpiło około 5000 lat temu, 

obecnie zajmuje czwarte miejsce w rankingu roślin jadalnych, po pomidorze, kapuście 

 
1 miloszr131@gmail.com, Koło Naukowe Biotechnologów „Helisa”, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, 

Koło Naukowe Technologów Żywności, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, https://urk.edu.pl/. 
2 lidia.krzeminska-fiedorowicz@urk.edu.pl, Katedra Chemii, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet 

Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://wtz.urk.edu.pl/Katedra_Chemii.html. 
3 gohar.khachatryan@urk.edu.pl, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności, 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://wtz.urk.edu.pl/Katedra_Analizy_i_Oceny_ 

Jakosci_Zywnosci.html. 
4 andrzej.kalisz@urk.edu.pl, Katedra Ogrodnictwa, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet 

Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://wbio.urk.edu.pl/index/site/6940. 
5 agnieszka.sekara@urk.edu.pl, Katedra Ogrodnictwa, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet 

Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://wbio.urk.edu.pl/index/site/6940. 

mailto:miloszr131@gmail.com
mailto:lidia.krzeminska-fiedorowicz@urk.edu.pl,
mailto:gohar.khachatryan@urk.edu.pl
mailto:andrzej.kalisz@urk.edu.pl
mailto:agnieszka.sekara@urk.edu.pl,


Wpływ roztworów wodnych żeli o zróżnicowanym stężeniu nanocząsteczek srebra  

na wzrost siewek ogórka (Cucumis sativus L.) 
 

161 

 

i cebuli, pod względem powierzchni upraw. Ogórek jest uprawiany w polu i pod 

osłonami na różnych kontynentach [18]. 

Wykorzystanie nanocząstek srebra w wielu gałęziach przemysłu i gospodarki 

determinuje potrzebę oceny potencjalnego wpływu nanostruktur syntezowanych bez 

zastosowania toksycznych substancji redukujących, na funkcjonowanie organizmów 

w agroekosystemach. Reakcja roślin, jako ostatniego elementu łańcucha pokarmowego 

zwierząt i człowieka, na aplikację nanocząstek metali oraz mechanizm ich działania nie 

zostały jeszcze jednoznacznie poznane i wystarczająco scharakteryzowane. 

2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu roztworów wodnych żeli zawierających 

różne stężenia nanocząstek srebra na wzrost siewek ogórka (Cucumis sativus L.). 

3. Materiały i metody 

3.1. Synteza żeli z nanocząstkami srebra 

Zastosowano następujące odczynniki do syntezy żeli z nanocząstkami srebra: 

• alginian sodu (Sigma Aldrich); 

• gliceryna (Sigma Aldrich, 99,5%); 

• azotan(V)srebra (Sigma Aldrich, 99,99%, PubChem CID:135191); 

• amoniak (Sigma Aldrich); 

• ksyloza (Sigma Aldrich). 

Syntezę żelu alginianowego przeprowadzono poprzez kleikowanie (2%) alginianu 

sodu przez 24 h w temperaturze 68ºC. Następnie, do skleikowanego żelu dodano roz-

twór gliceryny jako plastyfikator. Uzyskany żel podzielono na dwie części. Pierwszą 

część wykorzystano jako próbę kontrolną, natomiast do drugiej części dodano roztwór 

azotanu(V)srebra, roztwór amoniaku (0,1 M) oraz roztwór ksylozy (4%), jako sub-

stancji o działaniu redukującym. W ten sposób uzyskano żel z nanocząstkami srebra 

o stężeniu 100 ppm w całej objętości. W celu potwierdzenia wydajności syntezy nano-

cząstek dokonano oceny właściwości fizykochemicznych uzyskanego nanokompozytu 

przy zastosowaniu metod: FTIR, UV – VIS oraz przeprowadzono mikroskopię skanin-

gową SEM, jak opisano w pracy Rutkowskiego i in. [19, 24]. Otrzymano nanocząstki 

srebra w matrycy alginianowej o kształcie sferycznym i wielkości od 10 do 20 nm.  

3.2. Przebieg doświadczenia szalkowego z nasionami ogórka 

W doświadczeniu wysiano 25 sztuk nasion ogórka na każdej szalce, na podłożu 

z bibuły nasyconej roztworami żelu z nanocząstkami srebra, którego syntezę opisano 

powyżej, w stosunkach objętościowych 1:5 oraz 1:10. Inkubację prowadzono przez 

8 dni w temperaturze 20ºC, na świetle. 

3.3. Ocena parametrów biometrycznych siewek ogórka 

Ocenę parametrów biometrycznych siewek ogórka przeprowadzono po zakończeniu 
procesu kiełkowania nasion (8 dni). Zmierzono długość łodyg (części podliścieniowej, 
czyli hipokotylu), korzeni oraz całych roślin (jako sumę długości łodyg i korzeni). 
Określono wartości parametrów: zdolności kiełkowania (ZK), charakteryzujący liczbę 
wykiełkowanych nasion na danej szalce, indeksu kiełkowania nasion (GI) oraz okre-
ślono parametry współczynników inhibicji wzrostu: łodygi (IN), korzenia (IM) oraz 
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siewki (IR). Wartości charakteryzowanych parametrów zostały obliczone, wykorzystując 
wzory zamieszczone w pracy Czop i in. [20].  

Współczynnik zdolności kiełkowania (ZK) nasion obliczono przy pomocy wzoru [20].  

ZK = 
𝑛𝑘

𝑛𝑐
 * 100%  

gdzie: ZK – zdolność kiełkowania [%], nk – ilość nasion wykiełkowanych, nc – ilość wysianych nasion [20]. 

Współczynniki inhibicji wzrostu łodygi (IN), korzenia (IM) i siewki (IR) obliczono 
analogicznie przy pomocy wzoru [20]. 

 IW = 
(𝐿𝑘−𝐿𝑏)

𝐿𝑘
 * 100% 

gdzie: IW – współczynnik inhibicji wzrostu [%], Lk – średnia długość łodygi, korzenia i siewki w próbie 

kontrolnej [mm], Lb – średnia długość łodygi, korzenia i siewek w próbie doświadczalnej [mm] [20]. 

Współczynnik indeksu kiełkowania nasion (GI) obliczono przy pomocy wzoru [20]: 

GI =
(𝐺𝑠∗𝐿𝑠)

(𝐺𝑐∗𝐿𝑐)
 * 100% 

gdzie: GI – indeks kiełkowania, Gs – liczba wykiełkowanych nasion w badanej próbie, Gc – liczba wykiełko-
wanych nasion w próbie kontrolnej, Ls – średnie długości korzeni w badanej próbie [mm], Lc – średnie 
długości korzeni w próbie kontrolnej [mm] [20].  

Zaprezentowane wartości parametrów biometrycznych są średnimi z trzech powtó-
rzeń, w którym każde obejmowało 25 nasion/siewek. 

3.4. Analiza statystyczna 

Analizę statystyczną wyników opracowano, stosując analizę wariancji ANOVA, 
wyznaczając grupy jednorodne przy zastosowaniu testu HSD Tukey’a przy p ≤ 0,05, 
w programie Statistica wersja 13.3 (TIBCO Software Inc., Palo Alto, CA, USA). 

4. Wyniki 

4.1. Średnia długość: łodygi, korzenia, rośliny oraz masa siewki ogórka 

Legenda (tab. 1. oraz rys. 1-5): 

• K – (kontrola) woda destylowana; 

• Alg (1:5) – roztwór alginianu sodu rozcieńczony w stosunku objętościowym (1:5); 

• Alg (1:10) – roztwór alginianu sodu rozcieńczony w stosunku objętościowym 
(1:10); 

• Ag (20 ppm) – roztwór żelu zawierający nanocząstki srebra, pozyskane przez 
zastosowanie ksylozy, o stężeniu 20 ppm; 

• Ag (10 ppm) – roztwór żelu zawierający nanocząstki srebra, pozyskane przez 
zastosowanie ksylozy, o stężeniu 10 ppm. 

Średnio najwyższe długości łodygi siewek ogórka uzyskano w obiekcie doświad-
czanym zawierającym roztwór alginianu sodu rozcieńczony w stosunku objętościowym 
1:5 oraz 1:10, natomiast średnio najniższe długości łodygi stwierdzono w obiektach, 
gdzie zastosowano roztwór żelu z nanocząstkami srebra o stężeniu 10 i 20 ppm (tab. 1). 
Średnie długości korzenia nie różniły się statystycznie pomiędzy obiektami badaw-
czymi (tab. 1). Najwyższą długość rośliny odnotowano w przypadku obiektu kontrolnego, 
natomiast najniższą w obiekcie zawierającym roztwór żelu z nanocząstkami srebra 
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o stężeniu 20 ppm. Najwyższą masę siewki ogórka uzyskano w obiektach, w których 
zastosowano roztwór alginianu sodu rozcieńczony w stosunku objętościowym (1:5), 
natomiast najniższe wartości odnotowano w obiektach zawierających 20 ppm oraz  
10 ppm nanosrebra (tab. 1). 

Tabela 1. Średnia długość łodygi, korzenia, rośliny oraz masa siewki ogórka. Wartości w kolumnach 

oznaczone tę samą literą nie różnią się statystycznie (test Tukey’a, p ≤ 0,05)  

Obiekt Długość łodygi [mm] Długość korzenia [mm] Długość rośliny [mm] Masa siewki [g] 

K 21,80 ab 83,74 a 105,54 b 0,20 ab 

Alg (1:5) 27,18 b 65,80 a 92,98 ab 0,25 b 

Alg (1:10) 24,47 b 77,35 a 101,83 ab 0,21 ab 

Ag (20 ppm) 15,17 a 47,97 a 63,15 a 0,18 a 

Ag (10 ppm) 15,04 a 81,98 a 97,02 ab 0,18 a 

Źródło: [opracowanie własne]. 

4.2. Zdolność kiełkowania nasion ogórka 

 

Rysunek 1. Zdolność kiełkowania (ZK) nasion ogórka w doświadczeniu szalkowym. Legendę 

poszczególnych obiektów przedstawiono we wcześniejszej części manuskryptu [opracowanie własne] 

Wyższą zdolność kiełkowania nasion ogórka stwierdzono w obiekcie kontrolnym 

oraz w obiekcie z roztworem żelu zawierającego nanocząstki srebra o stężeniu 20 ppm 

(rys. 1). Nieznacznie niższe wartości parametru ZK stwierdzono w przypadku obiektu 

zawierającego roztwór alginianu sodu rozcieńczony w stosunku objętościowym (1:10) 

oraz w obiekcie z roztworem żelu z nanocząstkami srebra o stężeniu 10 ppm (rys. 1). 

Różnice między obiektami doświadczalnymi nie były jednak statystycznie istotne. 
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4.3. Współczynnik inhibicji wzrostu łodygi, korzenia oraz siewki ogórka 

4.3.1. Współczynnik inhibicji wzrostu łodygi 

 
Rysunek 2. Współczynnik inhibicji wzrostu łodygi (IN) nasion ogórka w doświadczeniu szalkowym. Legendę 

poszczególnych obiektów przedstawiono we wcześniejszej części manuskryptu [opracowanie własne] 

Najwyższe wartości współczynnika inhibicji wzrostu łodygi ogórka stwierdzono 

w obiektach zawierających 20 ppm oraz 10 ppm nanocząstek srebra, natomiast najniższą 

wartość tego współczynnika odnotowano w przypadku obiektu zawierającego alginian 

sodu rozcieńczony w stosunku objętościowym (1:5) (rys. 2). 

4.3.2. Współczynnik inhibicji wzrostu korzenia 

 

Rysunek 3. Współczynnik inhibicji wzrostu korzenia (IM) nasion ogórka w doświadczeniu szalkowym. 

Legendę poszczególnych obiektów przedstawiono we wcześniejszej części manuskryptu [opracowanie własne] 

Najwyższe wartości współczynnika inhibicji wzrostu korzenia ogórka stwierdzono 

przy zastosowaniu roztworu żelu alginianowego zawierającego nanocząstki srebra 

o stężeniu 20 ppm, natomiast istotnie niższe wartości tego parametru odnotowano 

w przypadku obiektu kontrolnego, jak również dla siewek traktowanych nanocząstkami 

srebra o stężeniu 10 ppm (rys. 3). 
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4.3.3. Współczynnik inhibicji wzrostu siewki 

 
Rysunek 4. Współczynnik inhibicji wzrostu siewki (IR) ogórka w doświadczeniu szalkowym. Legendę 

poszczególnych obiektów przedstawiono we wcześniejszej części manuskryptu [opracowanie własne] 

Najwyższe wartości współczynnika inhibicji wzrostu siewki ogórka stwierdzono 

przy zastosowaniu roztworu żelu alginianowego zawierającego nanocząstki srebra 

o stężeniu 20 ppm (rys. 4). Istotnie niższe wartości tego parametru odnotowano 

w obiekcie kontrolnym, a także traktowanym srebrem w stężeniu 10 ppm oraz alginia-

nem rozcieńczonym w stosunku (1:10) (rys. 4). 

4.4. Indeks kiełkowania siewki ogórka 

 

Rysunek 5. Indeks kiełkowania nasion (GI) ogórka w doświadczeniu szalkowym. Legendę poszczególnych 

obiektów przedstawiono we wcześniejszej części manuskryptu [opracowanie własne] 

Nieznacznie wyższą wartość indeksu kiełkowania nasion ogórka stwierdzono w przy-

padku obiektu kontrolnego, natomiast niższą wartość tego parametru odnotowano dla 

obiektu zawierającego roztwór nanocząstek srebra o stężeniu 20 ppm (rys. 5). Różnice 

między obiektami doświadczalnymi okazały się jednak w tym względzie statystycznie 

nieistotne. 
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5. Dyskusja 

Głównym kierunkiem badań dotyczących stosowania nanocząstek metali w rol-

nictwie jest ocena penetracji tych substancji w środowisku naturalnym. Istotna z punktu 

widzenia naukowego wydaje się być konieczność przeprowadzenia szczegółowych 

analiz charakteryzujących wpływ nanostruktur, pozyskiwanych przy zastosowaniu 

zróżnicowanych metod, na proces kiełkowania i wzrostu siewek roślin warzywnych. 

Badania nad niepożądanymi oddziaływaniami nanocząstek na rośliny, w tym występo-

wania zmian nekrotycznych, mogą być podstawą do wprowadzania regulacji prawno-

przemysłowych dotyczących wszystkich aspektów stosowania nanocząstek. W niniej-

szej pracy wykonano badanie pilotażowe parametrów biometrycznych siewek ogórka 

(Cucumis sativus L.) poddanych działaniu różnych stężeń nanocząstek srebra pozyska-

nych przez zastosowanie ksylozy, jako nietoksycznego reduktora i osadzonych w algi-

nianie sodu. Wyniki wcześniej prowadzonych prac nad parametrami biometrycznymi 

siewek rukoli (Eruca vesicaria L. subsp. sativa) poddanych działaniu zróżnicowanych 

stężeń nanocząstek srebra uzyskanych przy zastosowaniu maltozy oraz światła liniowo- 

-spolaryzowanego jako nietoksycznych czynników redukujących zamieszczono w roz-

dziale autorstwa Rutkowskiego i in. [21]. W analizowanych statystycznie przypadkach 

parametry stopnia kiełkowania oraz indeksu kiełkowania nie wykazały różnic istotnych 

statystycznie względem poszczególnych prób doświadczalnych korespondują z zapre-

zentowanymi w niniejszym opracowaniu wynikami. W publikacji dotyczącej analizy 

parametrów kiełkowania nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) poddanych 

działaniu nanocząstek srebra oraz nanocząstek miedzi, autorstwa Aleksandrowicz-

Trzcińskiej i in. [22], opisano istotność różnic w analizowanych parametrach biome-

trycznych siewek doświadczalnych. W publikacji podkreślono, że traktowanie nano-

cząstkami metali wpłynęło na wzrost długości korzeni siewek sosny, co koresponduje 

z wynikami przedstawionymi w niniejszej pracy. W artykule autorstwa Bil i in. [23], 

dotyczącego oceny wpływu nanocząstek srebra dodawanych jako dodatku w pożywkach 

wykorzystywanych w roślinnych kulturach in vitro na parametry biometryczne siewek 

petunii ogrodowej (Petunia × atkinsiana D. Don) autorzy podkreślili istotną staty-

stycznie stymulację wysokości siewek, długości korzeni oraz przyrost masy siewek, 

które wynikały z oddziaływania różnych ilości aplikowanych nanostruktur.  

6. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań wnioskuje się, że różne stężenia nano-

cząstek srebra zawartych w biodegradowalnych żelach alginianowych nie hamują zdol-

ności kiełkowania i indeksu kiełkowania nasion ogórka (Cucumis sativus L.), jednak 

w istotny sposób wpływają na wartości parametrów inhibicji łodyg, korzeni i całych 

siewek. Niniejsze doświadczenie jest analizą pilotażową, na podstawie, której w przy-

szłości zostaną wykonane dalsze badania. Zaprezentowane wyniki stanowią istotny 

wkład do badań nad wpływem nanocząstek srebra pozyskanych bez toksycznych 

reduktorów na wzrost siewek roślin uprawnych. 
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Wpływ roztworów wodnych żeli o zróżnicowanym stężeniu nanocząsteczek srebra 

na wzrost siewek ogórka (Cucumis sativus L.) 

Streszczenie 

Interdyscyplinarne zastosowanie nanocząstek metali powoduje potrzebę analizy ich akumulacji i mecha-

nizmów działania w organizmach, w tym również w roślinach warzywnych. Celem doświadczenia była 

ocena wpływu roztworów wodnych żeli zawierających różne stężenia nanocząstek srebra na wzrost siewek 

ogórka (Cucumis sativus L.). Pierwszym etapem doświadczenia była synteza żeli alginianowych (2%) 

z nanocząstkami srebra pozyskanych przez użycie ksylozy jako reduktora, o wyjściowym stężeniu 100 ppm 

oraz żeli niezawierających nanosrebra, które rozcieńczono wodą destylowaną w stosunkach objętościowych 

1:5 oraz 1:10. Nasiona ogórka w liczbie 25 sztuk na szalkę, umieszczono na bibule, wysyconej wyżej 

wymienionymi roztworami badawczymi z nanocząstkami srebra o stężeniach 10 ppm oraz 20 ppm, obiekty 

zawierające wodę destylowaną i wodne roztwory alginianu sodu oznaczono jako kontrolę. Inkubację 
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prowadzono przez 8 dni. Po tym okresie określono zdolność kiełkowania nasion ogórka (ZK) (ilość nasion 

wykiełkowanych na obiekt) oraz zmierzono długość korzenia i łodygi siewek. Określono długość rośliny, 

indeks kiełkowania nasion (GI), wartości współczynników inhibicji wzrostu łodygi (IN), korzenia (IM) 

i siewki (IR) oraz masę siewki (g). W przypadku ZK, we wszystkich obiektach uzyskano wysokie wartości 

tego współczynnika, ale parametr ten, podobnie, jak indeks kiełkowania nasion (GI) nie różnił się pomiędzy 

obiektami badawczymi. Parametry inhibicji wzrostu łodygi (IN), korzenia (IM) i siewki (IR) osiągnęły 

najniższe wartości w przypadku obiektów kontrolnych zawierających wodę destylowaną. Najwyższą masę 

siewki stwierdzono w obiekcie z zastosowaniem alginianem sodu (1:5). Wnioskuje się, że różne stężenia 

nanocząstek srebra zawarte w biodegradowalnych żelach alginianowych nie hamują zdolności kiełkowania 

i indeksu kiełkowania nasion ogórka, jednak w istotny sposób wpływają na wartości parametrów inhibicji 

łodyg, korzeni i siewek. 

Słowa kluczowe: nanotechnologia, biopolimery, alginian sodu, zielona chemia, nasiona 

The effect of water solutions of gels containing various concentrations of silver 

nanoparticles on the growth of cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings exposed to 

Abstract 

Interdisciplinary applications of metal nanoparticles causes the need to analyze their accumulation and the 

mechanisms of their action on living organisms, including vegetable plants. The aim of the experiment was 

to evaluate the effect of aqueous solutions of gels containing various concentrations of silver nanoparticles 

on the growth of cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings. The the first stage of the experiment covered 

the syntheses of alginate gels (2%) with silver nanoparticles obtained by using xylose as a reducing agent, 

with an initial concentration of 100 ppm and gels without nanosilver, which were diluted with distilled 

water in volume ratios 1:5 and 1:10. Cucumber seeds in the number of 25 pieces per dish were placed on 

blotting paper, saturated with the above-mentioned test solutions with silver nanoparticles at concentrations 

of 10 ppm and 20 ppm, and samples of objects containing distilled water and aqueous sodium alginate 

solutions without nanosilver were marked as a control. Incubation was carried out for 8 days. After this 

time, the germination capacity of cucumber seeds (ZK) (the number of seeds germinated per object) was 

determined and the length of the root and stem of the seedlings was measured. Plant length, seed 

germination index (GI) and the values of stem growth inhibition coefficients (IN), roots (IM) and plants 

(IR) were determined and the seedling weight (g) was assesed. In the case of ZK, high values of this 

coefficient were obtained in all the trials, but this parameter, like the seed germination index (GI), did not 

differ between the research objects. The parameters of stem growth (IN), roots (IM) and plants (IR) 

inhibition reached the lowest values in the case of the control objects containing distilled water with water. 

The highest average weight was found for the sodium alginate (1:5) trial. It is concluded that the different 

concentrations of silver nanoparticles contained in biodegradable alginate gels do not inhibit the 

germination capacity and germination index of cucumber seeds (Cucumis sativus L.), but significantly 

affect the values of the inhibition parameters of: stems, roots and seedlings. 

Keywords: nanotechnology, biopolymers, sodium alginate, green chemistry, seeds 
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Od ziarna do naparu – czyli o pochodzeniu, rodzajach 

i właściwościach prozdrowotnych kawy 

1. Wstęp/Wprowadzenie  

Kawa jest rolnym surowcem, który znajduje się na szczycie popularności w kon-

tekście obrotów na skalę światową [1]. Jako najważniejszych eksporterów ziaren kawy 

można wymienić Kolumbię, Wietnam i Brazylię. Jest to tak zwany pas kawowy roz-

przestrzeniający się między Zwrotnikiem Raka i Koziorożca [2]. Natomiast w kwestii 

importu dominują Niemcy, Stany Zjednoczone i Włochy. Uważa się, że kawa jest 

symbolem efektywnej pracy, a jej celebracja wpływa na lepsze kontakty międzyludzkie 

czy dobrą atmosferę [3].  

Napar z ziaren kawowca jest jednym z głównych źródeł kofeiny, która jest alkaloidem 

purynowym. Występuje jako białawy krystaliczny proszek o gorzkim smaku i charak-

teryzuje się energetyzującym działaniem na ludzki organizm [4]. Zawartość kofeiny 

w kawie jest zróżnicowana, zależnie od sposobu parzenia, gatunku kawy czy marki 

produktu handlowego [5]. Jak dla każdej substancji, istotna jest bezpieczna dawka. 

Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności określił bezpieczne dzienne spożycie 

kofeiny dla osoby dorosłej, które nie powinno przekraczać 400 mg, czyli 5,7 mg/kg mc. 

Dla kobiet w ciąży wynosi 200 mg kofeiny na dzień [6]. Należy też pamiętać o tym, że 

jest to związek znajdujący się nie tylko w kawie, ale także w liściach herbaty czy 

napojach energetyzujących [7]. 

2. Cel pracy 

Celem artykułu jest przedstawienie głównych zagadnień związanych z kawą – jej 

pochodzenia, rodzajów ziaren, różnic w smaku i zawartości kofeiny, zależnie miejsca 

upraw czy sposobu przygotowania naparu. Priorytetem pracy jest jednak opisanie wpływu 

kawy na zdrowie człowieka. Napar z ziaren kawowca ma wiele pozytywnych aspektów 

zdrowotnych. Wpływa korzystnie na układ nerwowy, gospodarkę węglowodanową [8], 

zapobiega zmęczeniu [9], zawiera wiele antyoksydantów oraz obniża poziom stresu. 

Warto również wspomnieć, że pochodząca z kawy kofeina, ma zróżnicowaną siłę 

oddziaływania na ludzki organizm. Na jej farmakokinetykę wpływają uwarunkowania 

genetyczne, dym tytoniowy, wiek i zażywane leki [10]. 

3. Początki kawy 

Roślina, dzięki której mamy kawę, to kawowiec – Coffea z rodziny rubiaceae, 

podklasy asteridae. Owoce te na początku są jasnozielone, a wraz z procesem dojrze-

wania ich barwa zmienia się na czerwoną. Trwa to około 9 miesięcy. Nazywane są 

wiśniami, ponieważ upodabniają się do czerwonych owoców. Właściwie rozwinięty 
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owoc rośliny Coffea posiada w środku dwa ziarna kawowca. Zdarza się jednak, że 

w środku znajduje się tylko jedno – wtedy nazywane jest ziarnem perłowym [11]. 

Drzewa kawowca uprawiane są aż od 575 roku p.n.e, a obecnie plantacje tej rośliny 

znajdują się w Afryce, Azji i Ameryce Południowej [12]. Do wzrostu roślina wymaga 

wysokiej wilgotności powietrza, opadów deszczu oraz wysokiej temperatury, co za-

pewniają jej klimaty subtropikalne i tropikalne [13]. Aby można było przygotować 

napar kawowy, a także macerat czy wywar, owoce muszą przejść przez proces wypalania 

kawy. W zależności od tego, czy wypalenie będzie jasne czy ciemne, wartość odżywcza 

kawy i ilość kofeiny będzie się zmieniać. Sposób wypalenia ziaren kawowca silnie 

wpływa też jakość sensoryczną i fizykochemiczną kawy [14]. Przeprowadzono badanie 

na ziarnach pochodzących z Brazylii i Etiopii. Wyciągnięto wnioski, że wypalanie 

kawy powoduje zwiększenie zawartości cukrów i kwasowości, a także doprowadza do 

niewielkiego spadku aktywności antyoksydacyjnej. Stwierdzono również, że pirazyny, 

ketony i pochodne furanu przyczyniają się do powstania kawy o bogatym profilu 

zapachowym [14]. 

Sama nazwa napoju wywodzi się najprawdopodobniej od miasta Kaffa, znajdują-

cego się w Etiopii. Tam na przełomie X wieku zauważono, że ziarna tej rośliny cieszą 

się popularnością i nadają mieszkańcom witalność i zapał. Inne informacje mówią, że 

słowo to pochodzi z języka arabskiego, gdzie spożywano czarny napar kafve i oznacza 

„odpędzać sen” [15]. Do Europy trunek ten zawitał w XV wieku, a do Polski dotarł 

około XVII wieku, lecz źródła nie podają czy odbyło się to drogą morską czy lądową 

[16]. Wiadomo, że jej miłośnikami byli Jan III Sobieski oraz Bohdan Chmielnicki, po-

wszechnie jednak nowy napój uznawano za niesmaczny, a nawet szkodliwy. Zaczęły 

powstawać pierwsze kawiarnie, które miały swoją nazwę – kafehausy. Cieszyły się 

dużą popularnością, a najbardziej słynnym był kafehaus Okuniowej w Warszawie [17]. 

4. Najpopularniejsze gatunki ziaren kawowca 

Powierzchnia upraw kawowca na świecie wynosi ponad 10 mln hektarów, a w czo-

łówce producentów znajdują się takie państwa, jak Wietnam, Etiopia, Brazylia czy 

Kolumbia. Szacuje się, że osoby pomiędzy 25. a 34. rokiem życia wydają rocznie około 

2688 USD podczas wizyt w kawiarniach [18]. Statystyki pokazują, że na całym 

świecie spożywa się ponad 8 milionów ton kawy rocznie [8].  

Do rodzaju Coffea należy 500 rodzajów i ponad 6 tysięcy gatunków, między innymi 

Liberica, Gwatemala Antiqua czy Jamajka Blue Montain, a najpowszechniejsze to 

arabica i robusta [19]. Z kolei intrygujące i jednocześnie najdroższe ziarno to Kopi 

Luwak. Jest pozyskiwane z odchodów łaskuna muzang – zwierzęcia, którego lokalna 

nazwa to luwak. Wartościowość tego gatunku wiąże się z tym, że rocznie zbiera się  

go 300-400 kg rocznie [20]. Coffea Arabica stanowi średnio 80-90% światowej produk-

cji kawy i występuje w wielu odmianach. Jest to gatunek roślin z rodziny marzano-

watych [21]. Arabikę można hodować w doniczkach, co jest coraz częściej spotykane. 

Posiada błyszczące, białe kwiaty i kolorowe owoce, co sprawia, że jest również 

uprawiana jako roślina ozdobna. Arabika do optymalnego wzrostu potrzebuje przestron-

nego i jasnego miejsca oraz umiarkowanego podlewania. Nie jest to roślina problema-

tyczna w uprawie [22]. Drugim najpopularniejszym gatunkiem, i jednocześnie łatwiej-

szym w uprawie niż kawa arabska, jest Coffea canephora. Roślina rośnie na plantacjach, 

znajdujących się w ciepłych rejonach świata, ale pochodzi z Afryki Subsaharyjskiej 
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[23]. Jej inna nazwa to kawa kongijska. Robusta i arabica różnią się między sobą nie 

tylko wyglądem, ale również zawartością różnych związków (między innymi kwasu 

szczawiowego, kwasu chlorogenowego, fenolokwasów, garbników), co z kolei prze-

kłada się na ich właściwości [24]. Pod względem ziaren, kawa arabska jest płaska i ma 

bardziej wydłużony kształt niż robusta, która charakteryzuje się okrągłym kształtem, 

a jej ziarna są też mniejsze. W przypadku odmiany Coffea Arabica, należy także 

podkreślić, że posiada większe ilości cukrów i tłuszczy, co przekłada się na jej aroma-

tyczność [25]. Jednocześnie zawiera dwa razy mniej kofeiny w porównaniu do ziaren 

robusty (0,8-1,4% w ziarnie) [26]. Większą odpornością na działanie drobnoustrojów 

i różnorodne choroby wykazuje się roślina Coffea canephora, co jest efektem większej 

zawartości kofeiny (1,7-4,0% w ziarnie), ale też kwasu chlorogenowego [25, 26]. Jest 

ona bardziej gorzka w smaku i mniej aromatyczna. 

Sam proces wypalania ziaren również wpływa na poziom związków obecnych 

w kawowym naparze. Odnotowano wyższy poziom szczawianów w przypadku ciemniej 

palonej kawy niż przy jaśniejszym wypale. Nie stwierdzono jednak zależności między 

wspomnianym parametrem a czasem parzenia trunku [27]. Na ostateczny smak, oprócz 

gatunku kawowca czy warunków hodowli, wpływa stopień zmielenia kawy. Kawa 

zbyt grubo zmielona sprawi, że zostanie przepuszczona większa ilość wody i napar 

będzie niewyraźny w smaku. W przypadku odwrotnej sytuacji, gdy ziarna zostaną 

zmielone zbyt drobno – uzyskamy cierpki i gorzki posmak [28]. Warto też wspomnieć 

o tym, że zawartość kofeiny będzie odmienna dla różnych naparów. Stwierdzono, że 

najmniej tego związku znajduje się w kawie rozpuszczalnej i wynosi 1,65 g/100 g kawy, 

a najwięcej w naparu z kawy ziarnistej, czyli 2,27 g/100 g kawy. W kawie mielonej 

wywnioskowano z badań, że zawartość kofeiny wynosi 1,83 g/100 g kawy. Zawartość 

wspomnianego związku obliczano w 150 ml naparu. Do pracy badawczej użyto metody 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej [29]. 

5. Wpływ na zdrowie – wróg czy przyjaciel? 

Dzięki przeprowadzonym przez dziesiątki lat badaniom naukowym na temat naparu 

z ziaren rośliny Coffea, udowodniono, że jest to jeden z najzdrowszych produktów 

spożywczych. Jednak nie zawsze tak było – początkowo kawa została sklasyfikowana 

przez WHO jako potencjalny czynnik mający wpływ na rozwój nowotworów pęcherza 

moczowego [30]. Po 25 latach, czyli w 2016 roku, organizacja wydała oświadczenie, 

w którym poinformowano, że po dokładnej analizie ponad 1000 badań przeprowa-

dzonych na zwierzętach i na ludziach, stwierdzono, że nie ma dostatecznych dowodów 

na potwierdzenie tezy o rakotwórczym wpływie kawy. Co więcej, w przypadku raka 

wątroby i błony śluzowej macicy, udokumentowano nawet spadek ryzyka zachorowań 

[30].  

Prace badawcze były podejmowane między innymi przez Międzynarodową Organi-

zację Kawy wspólnie z Instytutem Informacji Naukowej o Kawie i efektywnie wykazano, 

że kawa ma wiele właściwości prozdrowotnych i przeciwnowotworowych [31, 32]. 

Picie kilku filiżanek tego napoju w ciągu dnia zmniejsza wskaźnik śmiertelności o 10% 

w przypadku mężczyzn i o 15% u kobiet [33].  
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5.1. Źródło kwasu chlorogenowego CGA 

Kwas chlorogenowy (CGA) to związek chemiczny pochodzenia naturalnego z rodziny 

kwasów hydroksycynamonowych. Można go znaleźć w wielu roślinach i produktach 

spożywczych. CGA jest obecny między innymi w zielonych liściach, yerba mate, owo-

cach kawowca (surowe ziarno zawiera 60000 mg/kg, a napar z kawy – 500 mg/dm³), 

karczochach, pokrzywie i surowych ziemniakach. Mniejszą ilość CGA posiadają owoce, 

takie jak śliwki, jabłka czy morele [34]. W kawie występuje w różnym stężeniu. Kwas 

chlorogenowy posiada wiele funkcji, ale najistotniejsze z nich to łagodzenie stanów 

zapalnych i stanu nadpobudliwości, którego źródłem jest obecna w naparze kofeina 

[35]. Pierwsza i druga funkcja dopełniają się, ponieważ CGA spowalnia puls i obniża 

poziom niepokoju, a są to działania występujące po spożyciu kofeiny. 

Mocą kwasu chlorogenowego jest spowolnienie wydzielania glukozy do krwi po 

spożyciu posiłku o około 7%. Warto zaznaczyć, że jest to działanie, które występuje 

zarówno u osób zdrowych, jak i u osób chorych na cukrzycę. W literaturze zaznacza się 

dodatkowo jego silne właściwości przeciwutleniające, a także przeciwgrzybiczne, 

przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne [36]. W badaniu dotyczącym działania CGA 

wykazano również działanie prebiotyczne i protekcyjne przed rozpadem związków 

bioaktywnych, które znajdują się w żywności [37]. Potwierdzono również, że kawa 

o wysokiej zawartości tego kwasu, nawet bezkofeinowa, może mieć antydepresyjny 

wpływ i poprawiać sprawność kognitywną [38]. 

5.2. Czy wpływa na rozwój choroby nadciśnieniowej?  

Kawa może wpływać na układ sercowo-naczyniowy zarówno negatywnie, jak 

i pozytywnie. Do zalet tego naparu można zaliczyć zdolność do redukcji reaktywnych 

form tlenu, ponieważ działa utleniająco. Z kolei niekorzystne działanie kawy polega na 

zwiększeniu stężenia homocysteiny we krwi, podwyższeniu ciśnienia tętniczego czy 

modyfikacji profilu lipidowego [39]. Występuje również antagonistyczne działanie 

kofeiny zawartej w kawie na pracę mięśnia sercowego. Dotyczy to układu adenozyny, 

która pobudza uwalnianie noradrenaliny, a to skutkuje zwiększeniem kurczliwości mięśnia 

sercowego i jego napięcia oraz przyspieszenia akcji serca. Z drugiej strony, kofeina 

wykazuje działanie stymulujące na jądro nerwu błędnego. Efektem jest zmniejszenie 

częstości akcji serca [40, 41]. 

Skutki działania kofeiny po spożyciu kawy mogą się różnić. Przykładowo – kawa 

może znacznie podwyższać ciśnienie tętnicze u osób, które na ogół jej nie piją. Kon-

sumpcja czarnego naparu w sposób regularny, nie wiąże się z negatywnym wpływem 

na układ sercowo-naczyniowy [42]. Co więcej, część badań udowadnia, że picie kawy, 

nie tylko nie prowadzi do rozwoju nadciśnienia tętniczego czy wystąpienia chorób 

o podłożu sercowo-naczyniowym, a nawet może zmniejszać to ryzyko [43, 44]. Umiar-

kowane spożywanie kawy (3-5 filiżanek na dzień) koreluje ze spadkiem ryzyka chorób 

układu krążenia. Zwiększona dawka kofeiny (≥6 filiżanek na dzień) nie jest powią-

zana ze wzrostem tego ryzyka [45]. W jednym z badań, przeprowadzonym w 2006 roku, 

zauważono również, że im więcej kwasu chlorogenowego przyjmowały zwierzęta, tym 

niższe miały one ciśnienie tętnicze [46]. 
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5.3. Obniża ryzyko zachorowania na cukrzyce typu 2 i przyspiesza 

metabolizm 

Regularna konsumpcja kawy poprawia metabolizm glukozy. W wyniku metaanalizy 

badań wykazano, że osoby spożywające 6 filiżanek kawy każdej doby, są obarczone 

mniejszym ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2 o 22%. Może być to skutkiem 

oksydacji uwolnionych kwasów tłuszczowych, a więc większego zużycia energii przez 

organizm. Istnieje odwrotnie proporcjonalna zależność między ryzykiem zachorowania 

na cukrzycę typu 2 a ilością spożytej kofeiny – im większa dawka spożywanej kofeiny, 

tym mniejsze ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 [47]. W innym badaniu stwierdzono, 

że w przypadku osób, które piją przynajmniej jedną filiżankę kawy w ciągu dnia, 

ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 spada o 11% w porównaniu do osób, które 

nie spożywają kawy. W eksperymencie wzięło udział ponad 1,6 ml chętnych [48].  

Źródłem właściwości ochronnych są również związki przeciwzapalne, znajdujące 

się w kawie. W „American Journal of Clinical Nutrition” opublikowano wyniki badań, 

w których zidentyfikowano próbki krwi pod względem poziomu markerów stanu 

zapalnego. Krew pochodziła od 730 zdrowych kobiet i 663 kobiet z cukrzycą typu 2. 

Zauważono, że w przypadku osób z cukrzycą, spożywanie kawy doprowadzało do obni-

żenia poziomu badanych markerów, na przykład CRP. Odnotowano też mniej przy-

padków dysfunkcji śródbłonka [49].  

Kawa jest trunkiem pomocnym dla osób będących na diecie redukcyjnej. Wynika 

to z aktywności biologicznej związków pochodzących z kawy, od których zależy 

proces adipogenezy. Przykładem jest kofeina zmniejszająca absorpcję kwasów tłusz-

czowych oraz kwas chlorogenowy, który nasila rozkład tkanki tłuszczowej [50]. 

Naukowcy udowodnili również w jednym badaniu, że wpływ czynników genetycznych 

na wystąpienie otyłości można złagodzić poprzez konsumpcję większej ilości kawy [51]. 

Warto też wspomnieć o doniesieniach, że kawa bezkofeinowa wpływa pozytywniej 

na metabolizm glukozy w porównaniu do napoju z kofeiną. Potwierdzenie tego 

wymaga jednak dalszych badań [47, 52]. 

5.4. Ochrona przed chorobami neurodegeneracyjnymi 

Kofeina to związek, który od długiego czasu jest uznawany za środek psycho-

aktywny, który wpływa na pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego. Po spożyciu 

kawy można zaobserwować pewne skutki działania zawartej w niej kofeiny, takie jak 

lepsza koncentracja i poprawa samopoczucia. Substancja ta zwiększa także wydolność 

organizmu, co jest wykorzystywane przez sportowców [53]. W jednym z badań za-

uważono zależność pomiędzy dawką kofeiny a wywołanym efektem. Przy najmniejszej 

dawce, czyli 32 mg, doszło do poprawy reakcji słuchowych i wzrokowych. Natomiast 

przy dawce 100-150 mg kofeiny nie odnotowano działania tego związku na ośrodki 

pnia mózgu [54]. 
Istnieją również dowody na protekcyjny wpływ naparu z ziaren kawowca przed 

chorobami neurodegeneracyjnymi. Dokonano metaanalizy 26 badań i stwierdzono, że 
można zmniejszyć ryzyko rozwoju choroby Parkinsona o 25% poprzez konsumpcję 
kawy w ilości 3 filiżanek na dzień [55]. Mechanizm polega na tym, że kofeina pobudza 
działanie ośrodkowego układu nerwowego i jest antagonistą w stosunku do receptorów 
adenozynowych A2, co ostatecznie decyduje o jej właściwościach neuroprotekcyjnych. 
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Oprócz choroby Parkinsona, kofeina obniża również ryzyko wystąpienia choroby 
Alzheimera, jednak patomechanizm działania nie został jeszcze udowodniony [56]. 

Warto podkreślić, że regularne spożywanie czarnego naparu przyczynia się do 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia depresji. Udowodniono to w metaanalizie, gdzie 
uwzględniono wyniki z dwunastu badań, które łącznie objęły 346 913 osób i 8146 
przypadków depresji [57]. 

5.5. Kawa a osteoporoza 

Konsumpcja kawy wiąże się również z wpływem na układ kostny. Zawiera ona kwas 
szczawiowy, który charakteryzuje się dużym powinowactwem do metali, co może 
niekorzystnie wpłynąć na organizm człowieka. Przy spożywaniu dużych ilości tego 
naparu może dojść między innymi do niedoboru wapnia czy manganu [58]. Skutkiem 
tego mogą być deformacje kości, osteoporoza czy zahamowanie wzrostu [59]. Należy 
jednak pamiętać o tym, że niebezpieczeństwo związane z niedoborem wspomnianych 
metali, nie jest wysokie dla osób zdrowych. Może się to jednak zmienić, gdy ktoś 
spożywa posiłki bogate w szczawiany przez odpowiednio długi czas [60]. 

W jednym z badań, naukowcy stwierdzili, że kawa może przyczyniać się w sposób 
negatywny do zmian w strukturze kości. Badanie polegało na przyjmowaniu przez 
osoby płci żeńskiej 400 mg kofeiny w ciągu doby. Kobiety były w wieku 35-44 lata. 
Zaobserwowano częstsze złamania kości, co było zaostrzone przy niskim poziomie 
wapnia w organizmie [61]. Z kolei wnioskiem z innych badań było to, że nie dochodzi 
do zmian w strukturze kości ani nie zmienia się poziom wapnia w organizmie przy 
zachowaniu pewnych granic. Dzieje się tak w momencie, kiedy spożywa się minimum 
800 mg wapnia w ciągu dnia przy jednoczesnej dawce kofeiny nieprzekraczającej 
400 mg na dobę [62].  

5.6. Właściwości chemoprewencyjne 

Ze względu na znaczną ilość fitozwiązków w kawie, może się ona przyczyniać do 
ochronnego działania w kontekście kancerogenezy. Istnieją dane na temat kafeolu, który 
jest silnym przeciwutleniaczem, występującym w tym naparze. Substancja ta ma zdol-
ność do niszczenia reaktywnych form tlenu, zapobiegając uszkodzeniom DNA [63]. 

Dokonano przeglądu przeprowadzonych badań naukowych, wykazujących zależność 
pomiędzy wystąpieniem nowotworów a konsumpcją kawy. Metaanaliza obejmowała 
zaktualizowane wnioski pochodzące od maja 2016 roku. Picie napoju z ziaren ka-
wowca nie jest związane z procesem kancerogenezy. Co więcej – kawa ma korzystny 
wpływ na enzymy wątrobowe i może zmniejszać ryzyko zachorowania na raka wątroby. 
Odnotowano również, że w przypadku nowotworów jajników, prostaty, żołądka, trzustki, 
płuc i piersi, nie udowodniono korelacji między zachorowaniem na te jednostki choro-
bowe a spożywaniem tego naparu [64] 

Do protekcyjnych działań przeciwko nowotworom dochodzi także na poziomie 
komórkowym przez działanie kwasu kawowego. Ma on zdolność do nasilenia apoptozy 
i regulacji cyklu komórki, co sprawia, że dochodzi do tłumienia procesu przyłączania 
grup metylowych do DNA. Dodatkowo, przypuszcza się, że kawa, poprzez swoje 
antyoksydacyjne właściwości, może usuwać uszkodzenia powstałe w materiale gene-
tycznym. Oprócz tego, może przyczynić się do spadku ryzyka wystąpienia choroby 
nowotworowej poprzez działanie przeciwzapalne, a także poprzez stymulowanie 
programowanej śmierci komórek nieprawidłowych [65]. 
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6. Podsumowanie 

Większość społeczeństwa spożywa energetyzujące napoje, które mają na celu 

pobudzić organizm do działania. Jednym z najpopularniejszych produktów o takim 

działaniu jest kawa, jednak niewiele osób jest świadomych, jakie są fakty na temat jej 

właściwości i wpływu na zdrowie. Na przestrzeni lat powstało wiele mitów dotyczą-

cych tego czarnego naparu, które istnieją do dzisiaj, jednak przeprowadzone badania 

udowodniły, jaki jest rzeczywisty wpływ kawy na funkcjonowanie ludzkiego orga-

nizmu. Ostatecznie stwierdzono, że kawa ma szereg właściwości prozdrowotnych 

i spożywana w umiarze jest bezpieczna dla człowieka. Zalecaną dawką jest spożywanie 

3-4 filiżanek naparu w ciągu dnia. 
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Od ziarna do naparu, czyli o pochodzeniu, rodzajach i właściwościach 

prozdrowotnych kawy 

Streszczenie 

Kawa to roślina, należąca do rodziny Rubiaceae, a pośród gatunków istotnych dla handlu, rozróżnia się dwa 

gatunki – Arabica i Robusta, ale można wymienić również Excelsa i Liberica. Kultura kawy jako napoju 

sięga około XVIII-XIV wieku, natomiast owoce kawowca poznano już ponad 2000 lat temu. Początkowo 

konsumowano ziarna w towarzystwie masła i soli. Powstało niemało legend związanych z pochodzeniem 

kawy – niektóre źródła mówią, że nazwa „kawa” sięga X wieku i wywodzi się z miasta Kaffa. W dzisiej-
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szych czasach, napar ten odgrywa istotną rolę w życiu społeczeństwa, stanowiąc funkcję socjalizującą. 

A jaki wpływ na zdrowie może mieć napój z ziaren kawowca? Oprócz pochodzenia i rodzajów ziaren, 

w artykule omówiono również znaczenie medyczne kawy. Do jej korzystnych wpływów na organizm 

człowieka można zaliczyć, między innymi zmniejszenie ryzyka wielu chorób, takich jak cukrzyca typu 2, 

choroba Alzheimera czy Parkinsona. Kawa zwiększa produkcję serotoniny, obniża poziom stresu i jest 

źródłem wielu antyoksydantów, co zabezpiecza przed rozwojem chorób nowotworowych. 

Słowa kluczowe: kawa, kofeina, kawowiec 

From bean to infusion, and therefore about the origin, types and health-

promoting properties of coffee 

Abstract 

Coffee is a plant belonging to the Rubiaceae family, and among the species significant for a trade, there are 

two species – Arabica and Robusta, but also Excelsa and Liberica. The culture of coffee as a drink dates 

back to around the 13-14th centuries, while the fruit of the coffee tree was known more than 2000 years 

ago. Initially, grains were consumed accompanied by butter and salt. There are many legends about the 

origin of coffee – some sources say that the name "coffee" dates back to the 10th century and comes from 

the city names Kaffa. Nowadays, that infusion plays an important role in the life of society, constituting 

a socializing function. And what effect can a coffee bean drink have on your health? In addition to the 

origin and types of beans, the article also discusses the medical importance of coffee. Its beneficial effects 

on the human body include, among others, reducing the risk of many diseases, such as type 2 diabetes, 

Alzheimer's or Parkinson's disease. Coffee increases the production of serotonin, lowers stress and it is 

a source of many antioxidants, which prevents the development of cancer. 

Keywords: coffee, caffeine, coffee tree 
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Mechanizmy odpowiedzi roślin  

na deficyt fosforanów w glebie 

1. Wstęp/Wprowadzenie 

Fosfor jest makroelementem niezbędnym do prawidłowego wzrostu i rozwoju 

roślin. Jest składnikiem wielu kluczowych związków, zarówno budulcowych, jak 

i aktywnych metabolicznie. Wchodzi w skład kwasów nukleinowych, fosfolipidów 

błon, fosforanów cukrów, czy związków zapasowych, jak fityna. Fosfor oddziałuje na 

aktywność procesów fotosyntezy, fotorespiracji i oddychania, wpływa na syntezę 

białek i reguluje aktywność enzymów [1-5]. Uczestniczy ponadto w szlakach trans-

dukcji sygnałów [5-7].  

W glebach fosfor występuje w związkach mineralnych lub organicznych, jednak 

najczęściej w postaci form mało dostępnych lub niedostępnych dla roślin. Przykładowo, 

z jonami glinu, żelaza i manganu oraz wapnia tworzy kilkaset minerałów fosforano-

wych [1, 3, 8]. Głównymi organicznymi formami fosforu w glebie są natomiast 

fosforany inozytolu (nawet do ok. 50%), fosfolipidy i kwasy nukleinowe [1, 3, 9]. 

Łatwo przyswajalną formą są jony fosforanowe w roztworze glebowym występujące 

jako H2PO4
-, HPO4

2- i PO4
3- określane skrótem Pi [2, 9]. 

Wiele obszarów na kuli ziemskiej charakteryzuje znaczny niedobór dostępnych 

form fosforu w glebie. Szacuje się, że zbiory zbóż na 30-40% użytków rolnych są 

obniżone przez niedobór Pi. Wymaga to ciągłego stosowania dużych ilości mineral-

nych nawozów fosforowych [3, 8, 10]. Do produkcji nawozów fosforowych stosuje się 

głównie fosforyty, wchodzące w skład skał osadowych, a jest to źródło nieodnawialne. 

Szacuje się, że wyczerpanie użytecznych złóż nastąpi w przeciągu około 100 lat, 

w zależności od zapotrzebowania (które ciągle rośnie) [8, 11]. Większość światowych 

rezerw jest zlokalizowanych i wydobywanych w Afryce (zwłaszcza w Maroko), ale 

także w Chinach, USA i Rosji, a znacznie mniej w Brazylii i Australii [8, 11]. Stoso-

wanie nawozów fosforowych jest coraz bardziej kosztowne. Należy zaznaczyć, iż 

większość światowego zapotrzebowania na fosfor jest związana z produkcją żywności. 

Ponadto nawozy nie są dobrze przyswajalne przez rośliny, które wykorzystują z nich 

średnio 20-25% fosforu, a nadmierne nawożenie jest szkodliwe dla środowiska przy-

czyniając się do wzrostu eutrofizacji wód [3, 8-10].  

Szczególnie istotne jest zatem poznanie mechanizmów dostosowawczych różnych 

roślin w warunkach niedoboru fosforu, w tym umożliwiających pozyskiwanie Pi z gleby 

oraz transport i ponowne wykorzystanie Pi w tkankach. Ostatnie dekady badań z zasto-

sowaniem roślin modelowych i użytkowych oraz nowoczesnych technik umożliwiły 
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lepsze poznanie molekularnego podłoża odpowiedzi roślin na niedobór Pi [5-7, 12-15]. 

Wyjaśnienie mechanizmów dostosowawczych roślin umożliwi hodowcom wytworzenie 

odmian roślin uprawnych o lepszych cechach lub precyzyjne zastosowanie modyfikacji 

genetycznych wpływających na wzrost produktywności w warunkach obniżonej 

dostępności Pi w glebie. 

2. Różnorodne odpowiedzi roślin na niedobór Pi 

Rośliny wykształciły różnorodne przystosowania do niekorzystnych warunków śro-

dowiska, w tym niedoboru Pi. W długotrwałych warunkach niedoboru Pi w podłożu 

zachodzą zmiany we wszystkich procesach w roślinie: na poziomie morfologicznym 

i anatomicznym, genetycznym, fizjologicznym i metabolicznym [2, 16, 17]. Wyróżnia 

się reakcje określane jako natychmiastowe, z udziałem genów tzw. wczesnej odpo-

wiedzi na stres oraz odpowiedzi długotrwałe koordynowane przez system genów tzw. 

późnej odpowiedzi na chroniczny deficyt Pi [5, 16]. Ze względu na lokalizację zmian 

i przekazywanie sygnału odpowiedzi na niedobór Pi dzieli się na lokalne, zachodzące 

głównie w obrębie korzeni oraz systemiczne – przekazywane i wywołujące reakcje także 

w pędzie rośliny [14, 15]. Na poziomie komórki roślinnej funkcjonuje cytozolowa 

homeostaza fosforanowa – względnie stały poziom Pi w puli cytozolowej podtrzymy-

wany jest kosztem rezerwuaru Pi w wakuoli. Generalnie, wzrost dostępności fosfo-

ranów dla roślin może zachodzić poprzez zwiększenie pobierania Pi z podłoża i/lub 

mobilizację Pi z zasobów wewnętrznych [15, 16]. Wzrost pobierania Pi jest możliwy, 

m.in. dzięki zmianom relacji wzrostowych, indukcji transporterów Pi oraz wydzie-

laniu do podłoża substancji ułatwiających uwalnianie Pi ze związków nieorganicznych 

lub organicznych [16-18]. Mobilizacja Pi z zasobów wewnątrzkomórkowych jest 

możliwa dzięki aktywacji alternatywnych szlaków metabolicznych oraz sprawnemu 

przemieszczaniu Pi pomiędzy poszczególnymi kompartmentami komórki [2, 4, 7, 15].  

W ostatnich latach wskazuje się na całościowy, skoordynowany system odpowiedzi 

rośliny na brak Pi zwany PSR (ang. phosphate starvation responses) [13, 14]. Przyjął 

się także podział na czynniki wpływające na efektywność pobierania Pi z podłoża, 

określane jako strategia PAE (ang. Pi acquisition efficiency) lub wpływające na 

wydajność wykorzystania dostępnego Pi w komórkach i tkankach – PUE (ang.  

P utilization efficiency) [7, 14, 15]. Badania z zastosowaniem roślin modelowych, jak 

rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.) – przedstawiciel roślin 

dwuliściennych, czy ryż siewny (Oryza sativa L.), jednoliścienna roślina użytkowa, 

przyczyniły się w dużym stopniu do poznania molekularnego podłoża reakcji na stres 

deficytu Pi [6]. Genomy tych roślin modelowych zostały zsekwencjonowane już 

ponad/około 20 lat temu. Wyselekcjonowano szereg mutantów, zwłaszcza Arabidopsis, 

które stały się dogodnym narzędziem do badań podłoża reakcji roślin na stresy – w tym 

mutanty fosforanowe charakteryzujące się zmienionymi procesami pozyskiwania i dy-

strybucji Pi w roślinie, ale także modyfikacjami percepcji i przekazywania informacji 

o deficycie Pi [8]. Należy jednak zaznaczyć, iż nie obserwuje się w pełni jednolitych czy 

uniwersalnych odpowiedzi na niedobór Pi u wszystkich roślin – są notowane znaczne 

różnice, zależne od miejsca pochodzenia rośliny, bytowania, zasobności gleby, czasu 

oddziaływania stresu, czy grupy systematycznej – gatunku, a nawet odmiany. 

  



 

Iwona Ciereszko, Magdalena Danowska, Martyna Gołaszewska 
 

182 

 

3. Pobieranie Pi i modyfikacje systemu korzeniowego 

Jony Pi pobierane są z gleby przez system korzeniowy, najskuteczniejsze pobie-

ranie tego składnika mineralnego zachodzi w młodych częściach korzeni, zwłaszcza 

w strefie włośnikowej. Pierwszym etapem jest najczęściej dyfuzja Pi do apoplastu 

komórek korzeniowych, następnie Pi mogą przemieszczać się w poprzek korzenia 

drogą apoplastyczną albo drogą symplastyczną [1, 18]. Transport daleki Pi zachodzi 

z udziałem wyspecjalizowanych tkanek w wiązkach przewodzących – z korzeni do 

liści transport Pi odbywa się ksylemem, natomiast wycofywanie Pi (remobilizacja) 

i transport z liści do innych organów – floemem. Aby przedostać się do wnętrza komórki 

Pi muszą pokonać barierę błony komórkowej, z udziałem wyspecjalizowanych nośników 

[18, 19]. Generalnie, wyróżnia się system nośników błonowych o niskim powinowactwie 

do Pi oraz system transporterów o wysokim powinowactwie do Pi. W warunkach 

niedoboru fosforu uruchamiane są zwłaszcza transportery o wysokim powinowactwie 

do Pi [18-20]. W ostatnich latach wydzielono i po części scharakteryzowano nastę-

pujące główne rodziny transporterów Pi: i) PHT1, ii) PHT2, iii) PHT3 (związane 

z mitochondrium), iv) PHT4 (obecne w chloroplastach), v) PHT5 (związane z wakuolą) 

oraz vi) PHO1 (uczestniczące m.in. w załadunku ksylemu) [15, 16, 18, 20]. Rodziną 

transporterów najlepiej dotychczas poznaną są nośniki PHT1, będące w większości 

transporterami o wysokim powinowactwie do Pi, o strukturze 12 domen transmembra-

nowych [14, 19-21]. Transport Pi z udziałem tych błonowych nośników to symport 

z H+ [18]. Badane rośliny charakteryzują się różną liczebnością tych transporterów – 

w tkankach rzodkiewnika wykryto 9 transporterów AtPht1-1-AtPht1-9, u ryżu, kuku-

rydzy i pszenicy – 13 transporterów, u tytoniu i ziemniaka jedynie 5 transporterów,  

a u soi – 15 [18, 19, 20]. Najnowsze badania przyczyniły się do zrozumienia mechanizmu 

regulacji transporterów Pi i wskazały na udział procesów fosforylacji i ubikwitynacji 

w indukcji/degradacji białka transporterów PHT1 [7, 13, 14]. 

Niedobór Pi może regulować wiele cech morfologicznych i anatomicznych korzeni. 

Często obserwowane zmiany wzrostowe korzeni wywołane niedoborem Pi to: 

i) zwiększony wzrost elongacyjny korzeni (dzięki zmniejszeniu średnicy), ii) zmiany 

architektury/geometrii korzeni, iii) większa ilość korzeni bocznych, iv) dłuższe i gęstsze 

włośniki, v) zahamowanie korzenia głównego, rozrost korzeni bocznych, vi) specjalne 

struktury korzeniowe, np. korzenie proteoidowe (zwane też klastrowymi). Modyfikacje 

te przyczyniają się do wzrostu powierzchni chłonnej systemu korzeniowego i ułatwiają 

pobieranie Pi, w tym z wierzchniej warstwy gleby; towarzyszą im także zmiany 

funkcjonalne i metaboliczne korzeni [17, 21-24]. Należy podkreślić, że korzenie wyka-

zują dużą plastyczność, dostosowując się do zmiennego środowiska i czynników stre-

sowych [25]. Ponadto zmiany w korzeniach mogą być specyficzne, w zależności od 

grupy systematycznej [17, 24, 25]. Przykładowo, wśród badanych ekotypów Arabidopsis 

stwierdzano zarówno hamowanie wzrostu korzenia głównego, jak i wydłużanie korzeni 

lub brak reakcji na niedobór Pi [17, 25]. Obserwowano, że w przebudowie systemu 

korzeniowego w odpowiedzi na deficyt Pi uczestniczą hormony, takie jak etylen, 

auksyny czy cytokininy [16, 23]. Ponadto, zasugerowano udział szeregu czynników 

transkrypcyjnych, np. PHR1 (ang. Phosphate Starvation Response), MYB62, ZAT6, 

WRKY75 [13, 23, 25]. Specyficzne struktury, jakimi są korzenie proteoidowe charak-

teryzują się dużą liczbą rozgałęzień oraz gęstymi włoskami na dojrzałych korzeniach 

klastra, które znacząco zwiększają zasięg penetracji gleby i powierzchnię pobierania 
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Pi. Struktury te są wyspecjalizowane w pozyskiwaniu Pi nie tylko dzięki znacznej 

powierzchni, ale również poprzez przystosowania do zwiększonej syntezy i wydzie-

lania dużych ilości kwasów organicznych oraz innych substancji, jak śluzy i związki 

fenolowe [17, 24, 25].  

4. Aktywność wydzielnicza korzeni  

Korzenie roślin mogą wydzielać do podłoża szereg substancji uwalniających Pi 

z nieorganicznych związków fosforanowych, są to: protony, związki fenolowe, kwasy 

organiczne, które tworzą chelaty z jonami wapnia, glinu i żelaza. Rośliny mogą też 

wydzielać enzymy, jak kwaśne fosfatazy lub nukleazy, które uczestniczą w uwalnianiu 

Pi ze związków organicznych [16, 24-27]. W warunkach niedoboru Pi niektóre gatunki 

roślin wykazują zdolności do rozpuszczania związanych form fosforu w glebie, dzięki 

kwasom organicznym/karboksylanom uwalnianym z korzeni do gleby, czy związkom 

fenolowym [17, 27]. Wydzielane przez roślinny system korzeniowy kwasy organiczne 

to głównie kwas cytrynowy, szczawiowy, jabłkowy, ale także fumarowy, malonowy, 

bursztynowy [9, 17, 27]. Rośliny z rodziny Proteaceae wykształciły korzenie proteidowe, 

charakteryzujące się obecnością korzeni bocznych gęsto porośniętych włośnikami, 

dzięki czemu mają silnie powiększoną powierzchnię chłonną, a w fazie dojrzałej inten-

sywnie wydzielają kwasy organiczne (głównie cytrynian) do podłoża, które powodują 

uwalnianie Pi z form nieprzyswajalnych roślinom [17, 24, 26]. W ostatnich latach 

scharakteryzowano szlaki syntezy wydzielanych karboksylanów i poznano kanały 

umożliwiające ich sekrecję: MATE (ang. multidrug and toxic compound extrusion) 

reguluje wydzielanie kwasu cytrynowego, a ALMT (ang. Al-activated malate transporter) 

reguluje wydzielanie jabłczanu [28]. Uwalnianie Pi przez kwasy organiczne zależy jed-

nak od pH gleby. Wydzielane kwasy sprzyjają pobieraniu Pi tylko w przypadku gleb 

zasadowych, w których wspomagają rozpuszczanie fosforanów magnezu i wapnia. 

Kwasy organiczne mogą ponadto chelatować jony glinu w nietoksyczne związki, zapo-

biegając w ten sposób przedostawaniu się ich do komórek korzenia. Z kolei przy 

niskim pH, dodatkowe zakwaszanie ryzosfery ułatwi jedynie tworzenie się komp-

leksów glinu i żelaza, tym samym wtórnie unieruchamiając fosfor w glebie [17, 27].  

System korzeniowy wielu roślin jest zdolny także do sekrecji enzymów do oto-

czenia (ryzosfery), które ułatwiają rozkład organicznych form fosforu [9, 16, 29]. 

Kwaśne fosfatazy zewnątrzkomórkowe (EC 3.1.3.2) to niespecyficzne fosfohydrolazy 

hydrolizujące estry kwasu fosforanowego, natomiast wyspecjalizowane fitazy (EC 

3.1.3.26) hydrolizują kwas fitynowy do fosforanów i estrów mioinozytolu [29]. Inne 

użyteczne enzymy to fosfohydrolazy, np. fosfodiesteraza nukleotydowa (EC 3.1.4.16), 

czy deoksyrybonukleazy (EC 3.1.21.1) i rybonukleazy (EC 3.1.27.1) – rozkładające 

DNA i RNA pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego [12, 16]. Zauważono, iż siewki 

A. thaliana charakteryzują się zdolnością korzystania z fosforu zawartego w kwasach 

nukleinowych – dzięki wydzielaniu nukleaz do podłoża rozkładają kwasy nuleinowe 

jako egzogenne źródło P, potrafią także uzyskać Pi z pozakomórkowych zasobów 

ATP, wydzielając inne enzymy – apirazy [prace cyt. w 12]. 

Niedobór Pi stymuluje aktywność kwaśnych fosfataz, które mają zdolność do 

hydrolizy różnorodnych estrów fosforanowych w podłożu [29]. W korzeniach owsa 

i jęczmienia, w badaniach własnych, obserwowano wzrost wydzielania tych enzymów 

do podłoża w warunkach deficytu Pi [30, 31]. W korzeniach kwaśne fosfatazy zloka-
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lizowane były głównie w komórkach epidermy i włośnikach [29, 31]. Nasze wyniki 

wskazały, iż kwaśne fosfatazy są ważnymi składnikami odpowiedzi roślin uprawnych 

na niedobór Pi. Brak Pi istotnie zwiększał aktywność zewnątrzkomórkowych i wewnątrz-

komórkowych fosfataz u różnych odmian jęczmienia, owsa i pszenicy w pierwszych 

tygodniach wzrostu, krytycznych dla krzewienia i późniejszego plonowania roślin [30-32].  

W ostatnich latach poznano lepiej mechanizmy uczestniczące w regulacji sekrecyj-

nych fosfataz, stwierdzono, że modyfikacja ekspresji/aktywności enzymów może 

następować na poziomie transkrypcyjnym, posttranskrypcyjnym oraz potranslacyjnym, 

z udziałem złożonego systemu PSR, w którym biorą udział czynniki transkrypcyjne, 

w tym PHR1 lub PHL [33, 34].  

5. Znaczenie ryzosfery korzeni w pozyskiwaniu Pi 

Wśród różnorodnej mikroflory glebowej bytującej wokół korzeni roślin występują 

mikroorganizmy zdolne do uwalniania Pi ze związków trudno dostępnych dla roślin. 

Należą do nich bakterie rozpuszczające fosforany – PSB (ang. phosphate solubilizing 

bacteria), np. Burkholderia sp., Microbacterium laevaniformans, Pantoea agglomerans, 

Pseudomonas putida i wiele innych, ale także grzyby i cyjanobakterie, łącznie okre-

ślane jako mikroorganizmy rozpuszczające fosforany – PSM (ang. phosphate solubi-

lizing microorganisms) [27, 35]. Mikroorganizmy PSM uwalniają do gleby kwasy 

mineralne i organiczne, dzięki czemu są w stanie rozpuszczać nieprzyswajalne, mineralne 

związki fosforowe. Dodatkowo, PSM mogą wydzielać enzymy, takie jak fosfatazy, 

fitazy, fosfolipazy i nukleazy, mające znaczenie w procesie mineralizacji organicznych 

form fosforu w podłożu [35, 36]. PSM występują licznie w glebie i odgrywają ważną 

rolę w obiegu biogeochemicznym fosforu, biorąc udział w jego mineralizacji, solubi-

lizacji, desorpcji, rozkładzie i wietrzeniu [27, 35]. Niedawne badania wskazały, iż 

inokulacja roślin/nasion wybranymi szczepami PSB/PSM wraz z suplementacją krzemem 

przynosi obiecującą poprawę pobierania Pi i wzrostu niektórych roślin użytkowych 

[36]. 

Zwiększenie biodostępności związków fosforu jest możliwe również w przypadku 

symbiozy korzeni roślin z grzybami mikoryzowymi. Grzyby mikoryzowe umożliwiają 

kilkakrotnie wyższe pobieranie Pi, w tym form fosforu mało dostępnego dla roślin, 

poprzez zwiększanie eksploracji gleby nawet do kilku centymetrów wokół korzenia 

[27, 36]. Najnowsze doniesienia wskazują na istnienie mechanizmu inicjacji mikoryzy 

i rozwoju interakcji korzeń-mikroorganizm grzybowy z udziałem czynnika transkryp-

cyjnego PHR2 [37]. W warunkach niedoboru Pi białka SPX ulegają degradacji, a PHR2 

uaktywnia się i może wiązać się z elementami P1BS aktywując transkrypcję genu 

CCD7 zaangażowanego w biosyntezę strigolaktonów oraz geny kodujące receptory 

zaangażowane w percepcję sygnałów, CERK1 i SYMRK, czy w końcu czynniki trans-

krypcyjne NSP267 i ZAS promujące kolonizację korzeni oraz gen nośnika PT11, nie-

zbędnego do transportu Pi ze strzępek grzyba do komórek korzenia [37]. 

6. Zmiany wzrostowe i metaboliczne części nadziemnych roślin wywołane 

deficytem Pi 

Niekorzystne warunki środowiska związane z niedoborem fosforu, skutkują zaburze-

niami we wzroście i rozwoju roślin. Typowymi objawami niedoboru Pi są: i) zaha-

mowanie wzrostu pędu, ii) zmniejszenie ilość liści oraz ich powierzchni, iii) obniżenie 
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masy rośliny, iv) wzrost stosunku korzeń/pęd (masy i długości), v) zmiana zabarwienia 

liści (ciemna zieleń lub purpurowe smugi), vi) mniejsze kwitnienie i owocowanie, 

vi) przyspieszone starzenie (liści) [2, 9, 16, 31, 32]. W badaniach własnych wielokrotnie 

obserwowałyśmy zmiany parametrów wzrostowych roślin użytkowych w warunkach 

niedoboru Pi – zwiększała się długość i powierzchnia korzeni kosztem ograniczenia 

wzrostu pędu, a cechą charakterystyczną tych roślin był wyższy stosunek masy lub 

długości korzenia do masy lub wysokości pędu (rys. 1) [2, 22, 31, 32]. 

 
Rysunek 1. Parametry wzrostowe siewek owsa zwyczajnego (Avena sativa L., odmiana Refleks) rosnącego 

trzy tygodnie w warunkach optymalnego żywienia fosforem (+P) lub w warunkach deficytu Pi –  

na pożywkach niezawierających Pi (-P) [opracowanie własne] 

Długotrwały deficyt Pi powoduje zmiany nie tylko w rozwoju liści, ale także 

wpływa istotnie na procesy metaboliczne zachodzące w ich komórkach. Wielokrotnie 

obserwowano ograniczenie intensywności fotosyntezy, w tym w wyniku zmian w bło-

nach tylakoidów, zmian pH w poprzek błony tylakoidów, inhibicji enzymów związa-

nych z cyklem Calvina-Bensona, między innymi, enzymu rubisco (karboksylazy/ 

oksygenazy RuBP, EC 4.1.1.39); niejednokrotnie stwierdzano, iż niedobór fosforu 

ogranicza odtwarzanie RuBP [2, 38, 39]. W warunkach deficytu Pi obniża się też 

fosforylacja fotosyntetyczna i synteza ATP [4, 22]. Należy także pamiętać, że ogra-

niczeniu ulega powierzchnia asymilacyjna liści – co wpływa znacząco na produktywność 

roślin, powodując u roślin użytkowych obniżenie plonów [2, 31]. Efektywny rozdział 

zasymilowanego węgla pomiędzy końcowe produkty fotosyntezy – skrobię i sacharozę 

umożliwia translokator Pi/triozo-P, zlokalizowany w wewnętrznej błonie chloroplastu, 

jednocześnie zapewnia on także szybsze obroty dostępną pulą Pi, w warunkach stre-

sowych [40]. Niskie stężenie Pi sprzyja syntezie skrobi, ponieważ triozo-P powstałe 

w cyklu Calvina-Bensona nie są kierowane do cytozolu, do szlaku syntezy sacharozy, 

a pozostają w chloroplastach. W warunkach deficytu fosforu zaobserwowano również 

wzrost zawartości sacharozy, zwłaszcza w korzeniach, co może być związane ze 
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zwiększonym transportem asymilatów z pędu do korzenia, jak również wysoką aktyw-

nością enzymów metabolizmu sacharozy [2, 16, 40]. 

W warunkach długotrwałego niedoboru Pi zachodzą również zmiany w innych 

procesach metabolicznych, np. zwiększa się aktywność białek odpowiadających za 

przeprowadzanie alternatywnych szlaków oddechowych [4, 7, 15]. Obniża się inten-

sywność oddychania tlenowego i zmniejsza wytwarzanie ATP [2, 4]. Jednocześnie 

uruchamiane są alternatywne szlaki metaboliczne, np. w glikolizie zachodzi aktywacja 

PPi-fosfofruktokinazy, a w łańcuchu oddechowym uaktywnia się cyjanoodporna droga 

oddechowa, z udziałem oksydazy alternatywnej [2, 4, 7]. Podczas deficytu Pi istotną 

rolę odgrywa fotooddychanie, ponieważ rozkład fosfoglikolanu w tym procesie może 

być dodatkowym źródłem Pi. Fotorespiracja uważana jest za jeden z mechanizmów 

usprawniających odtwarzanie Pi [4, 7, 9, 16].  

7. Efektywność wykorzystania Pi w tkankach roślin 

W warunkach niedoboru fosforu w tkankach roślin następuje przeprogramowanie 

metabolizmu nie tylko w celu zwiększenia pozyskiwania Pi z podłoża, ale i wzmożenia 

procesów służących efektywnemu wykorzystaniu ograniczonej puli Pi.  

Zwiększoną efektywność wykorzystania fosforu (PUE) przez rośliny można osiągnąć 

poprzez: i) optymalne wykorzystanie komórkowej puli Pi, ii) modyfikacje transportem/ 

alokacją Pi pomiędzy organellami, iii) optymalne rozprowadzanie Pi między organami/ 

tkankami, iv) reutylizację Pi w obrębie rośliny, wycofywanie ze starzejących się liści, 

v) kierowanie Pi – pozwalające na maksymalny wzrost organów roślin będących 

plonem, vi) alternatywne procesy metaboliczne [7, 15, 20]. Rośliny wykształciły szereg 

zdolności przystosowawczych do niekorzystnych warunków niedoboru fosforu. 

W fazie początkowej niedoboru następuje zwiększenie pobierania lub redystrybucja Pi 

z innych organów, tkanek czy komórek rośliny – taki mechanizm pozwala na opty-

malizację wykorzystania Pi do przeprowadzenia najważniejszych, w danym etapie 

wzrostu, procesów życiowych [6, 7, 23, 27]. Wraz z wydłużającym się czasem nie-

doboru Pi następują kolejne modyfikacje dostosowawcze, których konsekwencją jest 

spowolnienie wzrostu i/lub przeprowadzanie alternatywnych procesów metabolicznych 

[4, 7, 15]. Zwiększenie PUE w tkankach roślin osiągane jest także poprzez: i) remo-

delowanie błon – zastąpienie fosfolipidów w błonach galaktolipidami i sulfolipidami, 

ii) wydobywanie Pi z innych związków zawierających fosfor (w tym rRNA i DNA 

w organellach), iii) remobilizację Pi ze starszych liści do kwiatów/owoców, iv) zmiany 

w alokacji Pi do tkanek fotosyntetyzujących, v) zwiększenie aktywności enzymów 

w reakcjach niezależnych od Pi i adenylanów [7, 15]. 

Homeostaza fosforanowa w cytozolu komórek (metabolicznie aktywna pula Pi) 

w różnych częściach rośliny zostaje zachowana dzięki rezerwuarowi Pi w wakuoli 

(w warunkach optymalnych ok. 90% komórkowej puli Pi) [2, 4]. Jednak przy długo-

trwałym deficycie wakuolarna pula Pi zostaje wyczerpana, co prowadzi do znaczącego 

(nawet 50-krotnego) zmniejszenia cytoplazmatycznego poziomu Pi, a w konsekwencji 

zmniejszenia szybkości foto- i oksydacyjnej fosforylacji [4, 7]. Kilka lat temu wykryto 

i scharakteryzowano tonoplastowe transportery Pi u A. thaliana (a potem u innych 

roślin) – należą one do grupy PHT5, wśród których SPX-MFS1 i PHT5;1 transportują 

Pi do wakuoli, natomiast SPX-MFS3 i VPE1/2 przemieszczają Pi z wakuoli do cytozolu 

(rys. 2) [prace cyt. w 15, 19, 20]. 
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Rysunek 2. Schemat przedstawiający ostatnio scharakteryzowane transportery białkowe Pi, zlokalizowane 

w błonie tonoplastu, zmodyfikowane wg [15] 

Niedobór Pi inicjuje serię sygnałów prowadzących do znaczących zmian w składzie 

transkryptomu, proteomu oraz metabolomu komórek [7, 13]. Poznano już wiele 

potencjalnych cząsteczek sygnałowych i regulacyjnych warunkujących odpowiedzi 

roślin na deficyt Pi [5, 6, 13, 14, 41]. Zaliczane są do nich: i) fitohormony (cytokininy, 

etylen, gibereliny, auksyny, jasmoniany, brassinosteroidy), ii) cukry (sacharoza, glukoza), 

iii) strigolaktony, iv) jony wapnia, v) transportery CAX1 i CAX3, vi) azotany, vii) 

fosforany inozytolu, viii) mikroRNA – miR399 i inne. W warunkach stresu stwier-

dzano wzmożoną indukcję zwłaszcza miR399, a także zmiany miR156, miR778, 

miR828, miR169, miR395, miR398 oraz inne, które uwidaczniają się w warunkach 

niskiej dostępności Pi [6, 9, 13, 23]. Spośród licznych czynników transkrypcyjnych, 

którym przypisuje się udział w różnorodnych reakcjach związanych z modyfikacjami 

wzrostu i metabolizmu w odpowiedzi na niedobór Pi kluczową pozycję zajmuje PHR1, 

wskazywany jako czynnik koordynujący, w ramach PSR, reakcje lokalne w korzeniu, 

jak i wiele odpowiedzi ogólnosystemicznych następujących w częściach nadziemnych 

roślin [13, 14, 37, 41]. Najnowsze doniesienia wskazały także na udział podjednostki 

LST8 kinazy TORC1 (ang. target of rapamycin) w mechanizmie warunkującym 

reakcje Chlamydomonas na niedobór Pi [42].  

Ostatnie dekady badań przyniosły ogromny postęp prowadzący do wyjaśnienia 

molekularnego podłoża odpowiedzi roślin na niedobór Pi. Wskazały także na ogromną 

plastyczność roślin, na reakcje specyficzne dla danego gatunku, a nawet odmiany, 

a jednocześnie zależne od wielu innych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, 

modyfikowanych przez deficyt Pi [7, 15, 25, 36, 41, 43, 44]. Znajomość mechanizmów 

zaangażowanych w różnorodne odpowiedzi roślin na deficyt Pi, w tym w percepcję 

i przekazywanie sygnału oraz dalsza charakterystyka systemów transportowych oraz 

udoskonalanie strategii PAE i PUE roślin użytkowych może pomóc w projektowaniu 

i hodowaniu upraw o większej wydajności wykorzystania fosforu, które umożliwią 

w niedalekiej przyszłości utrzymanie, a nawet polepszenie produktywności roślin 

uprawnych przy zmniejszonym nawożeniu mineralnymi nawozami fosforowymi. 
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Mechanizmy odpowiedzi roślin na deficyt fosforanów w glebie 

Streszczenie 

Fosfor jest makroelementem niezbędnym do prawidłowego wzrostu, rozwoju i produktywności roślin. 

Wiele obszarów na świecie charakteryzuje niedobór fosforanów (Pi) w glebie. Wymaga to stosowania dużych 

ilości mineralnych nawozów fosforowych. Globalne rezerwy substratów do produkcji tych nawozów wyczer-

pują się, a ich ceny wzrastają. Rośliny charakteryzują się różnorodnymi przystosowaniami do warunków 

niedoboru Pi. Niektóre umożliwiają efektywne pobieranie i przyswajanie Pi przez system korzeniowy, inne 

ułatwiają gospodarowanie obniżoną pulą Pi w komórkach. Modyfikowana jest architektura korzeni, wytwa-

rzane są dłuższe włośniki, wydzielane są ponadto kwasy organiczne, protony oraz enzymy (np. kwaśne 

fosfatazy) do podłoża, indukowany jest system transporterów o wysokim powinowactwie do Pi. Zmiany te 

przyczyniają się do zwiększenia wydajności pobierania Pi z gleby. Ważną funkcję pełnią również mikro-

organizmy glebowe uwalniające Pi z mało dostępnych roślinom związków. Inne mechanizmy to urucho-

mienie alternatywnych szlaków metabolicznych i procesów związanych z remobilizacją Pi z różnych 

tkanek i organów roślinnych. Ostatnie lata badań doprowadziły do poznania molekularnego podłoża odpo-

wiedzi roślin modelowych na niedobór Pi. Umożliwia to tworzenie nowych odmian roślin o lepszych 

cechach pozwalających na utrzymanie produktywności w warunkach stresowych. 

Słowa kluczowe: aklimatyzacja, deficyt Pi, kwaśne fosfatazy, PAE, PUE  

Mechanisms of plant responses to soil phosphate deficiency 

Abstract 

Phosphorus is a macronutrient necessary for the proper growth, development and productivity of plants. 

Many areas of the world are deficient in soil phosphate (Pi). This requires the use of large amounts of 

mineral phosphorus fertilizers. Global reserves of substrates for the production of these fertilizers are 

depleted and their prices are rising. Plants are characterized by various adaptations to Pi deficiency 

conditions. Some enable the effective uptake and assimilation of Pi by the root system, others facilitate the 

management of the reduced Pi pool in cells. Root architecture is modified, longer hairs are produced, 

organic acids, protons and enzymes (e.g., acid phosphatases) are secreted by the root, transporters with 

high affinity for Pi are induced. These changes contribute to increasing the efficiency of Pi uptake from the 

soil. An important role is also played by soil microorganisms that release Pi from compounds that are not 

available to plants. Other mechanisms include triggering alternative metabolic pathways and processes 

related to Pi remobilization from various plant tissues and organs. Recent years of research have led to the 

understanding of the molecular basis of the response of model plants to Pi deficiency. This allows the 

creation of new plant varieties with better characteristics to maintain productivity under low-Pi-stress 

conditions. 

Keywords: acclimatization, Pi deficiency, acid phosphatases, PAE, PUE 
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