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Streszczenie. Celem pracy było otrzymanie ekstraktów wodnych z szałwii, rozmarynu 
i oregano, określenie ich składu chemicznego oraz aktywności przeciwdrobnoustrojowej 
w stosunku do wybranych szczepów bakterii. Ekstrakty otrzymywano metodą ekstrakcji 
ciągłej w automatycznym aparacie Soxhleta. Zawartość suchej substancji szałwii, orega-
no i rozmarynu w ekstraktach wodnych określono metodą suszarkowo-wagową. W pra-
cy wyznaczano minimalne stężenie hamujące (MIC) i minimalne stężenie bakteriobójcze 
(MBC) ekstraktów oraz strefy zahamowania wzrostu bakterii metodą krążkowo-dyfuzyj-
ną. Ekstrakt z szałwii charakteryzował się największym udziałem kwasu rozmarynowego 
(1,860 mg·cm–3) i chlorogenowego (0,104 mg·cm–3). W ekstrakcie z rozmarynu dominował 
kwas rozmarynowy (6,384 mg·cm–3) oraz ferulowy (0,268 mg·cm–3). Również w ekstrakcie 
z oregano oznaczono znaczące ilości kwasu rozmarynowego (1,820 mg·cm–3), p-kumary-
nowego (1,062 mg·cm–3), chlorogenowego (0,260 mg·cm–3), karnozolu (0,242 mg·cm–3) 
i mirycetyny (0,172 mg·cm–3). Ekstrakt wodny z szałwii był bardziej skuteczny w hamo-
waniu wzrostu drobnoustrojów w porównaniu z ekstraktem z rozmarynu i oregano, co uwi-
doczniło się w niższych wartościach MIC oraz MBC wyznaczonych dla tego ekstraktu. 
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WSTĘP

W obecnych czasach przemysł spożywczy musi sprostać coraz trudniejszym wyma-
ganiom rynkowym. Priorytetem dla producentów żywności jest najczęściej jej wysoka ja-
kość i stabilność mikrobiologiczna w czasie dystrybucji i przechowywania. Wśród nowo-
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czesnych sposobów utrwalania produktów spożywczych wymienia się często stosowanie 
naturalnych substancji wyizolowanych z roślin, posiadających właściwości przeciwdrob-
noustrojowe oraz przeciwutleniające. Należą do nich ekstrakty i olejki eteryczne z ro-
ślin przyprawowych, takich jak szałwia, rozmaryn czy oregano [Baydar i in. 2004, Burt 
2004, Kozłowska i Ścibisz 2011]. Ze względu na swoje właściwości przeciwbakteryjne, 
przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwutleniające oraz przeciwzapalne i przeciw-
mutagenne są one już stosowane na szeroką skalę w produkcji leków, kosmetyków oraz 
w alternatywnych metodach leczenia chorób [Bozin i in. 2007, Celiktas i in. 2007]. 

W świetle dostępnych danych literaturowych zastosowanie ekstraktów i olejków 
może być odpowiedzią na rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością pozbawioną 
syntetycznych substancji przeciwutleniających i konserwujących [Burt 2004, Kozłowska 
i Ścibisz 2011, Hać-Szymańczuk i in. 2014]. W zależności od formy użytych przypraw 
(świeże liście i owoce, olejki eteryczne, wyciągi wodne i etanolowe, susze) charakteryzu-
ją się one zróżnicowanym wpływem na hamowanie wzrostu drobnoustrojów w żywności. 
Wielu autorów [Burt 2004, Suhaj 2006, Djeddi i in. 2007] podaje, że najlepsze właściwo-
ści przeciwdrobnoustrojowe posiadają olejki eteryczne, ekstrakty tłuszczowe oraz wycią-
gi etanolowe przypraw. Zestawienie zamykają zaś susze roślinne i ich wodne wyciągi. 

Celem pracy było otrzymanie ekstraktów wodnych z szałwii, rozmarynu i oregano, 
określenie ich składu chemicznego oraz aktywności przeciwdrobnoustrojowej w stosun-
ku do wybranych szczepów bakterii.

MATERIAŁ I METODY

Ekstrakty wodne z suszu szałwii, rozmarynu i oregano otrzymano metodą ekstrakcji 
ciągłej z użyciem uniwersalnego systemu ekstrakcyjnego B-811 (Universal Extraction 
System B-811) w aparacie Soxhleta. Do przygotowania każdego ekstraktu używano po 
40 g suszu rozłożonego do 8 gilz ekstrakcyjnych (po 5 g w każdej gilzie). Surowiec 
w pojedynczej gilzie ekstrahowano 150 cm3 wody destylowanej przez 15 cykli, utrzy-
mując temperaturę jej wrzenia. Uzyskane porcje połączono, otrzymując około 550 cm3 
ekstraktów surowych, które przesączono przez filtr bibułowy i zagęszczono w rotacyjnej 
wyparce Rotovaporator R-205 do uzyskania 40 g, odpowiadających masie suszu użyte-
go do otrzymania ekstraktu. Zawartość suchej substancji szałwii, rozmarynu i oregano 
w ekstraktach określono metodą suszarkowo-wagową [Worobiej 2009]. Ekstrakty prze-
chowywano w temperaturze 4°C, w butelkach z ciemnego szkła.

Oznaczenia i identyfikację wybranych na podstawie danych literaturowych [Lon-
garay Delamare i in. 2007, Tawaha i in. 2007, Kozłowska i Ścibisz 2011] związków 
chemicznych w ekstraktach prowadzono metodą HPLC za pomocą chromatografu cie-
czowego Agilent 1200 z detektorem DAD. Zastosowano: kolumnę Zorba Eclipse XDB 
C18 (4,6 × 150 mm), nastrzyk 5 μl, przepływ 0,8 cm3·min–1, detekcję UV λ 210 i 325 nm. 
Do rozdziału związków zastosowano w układzie gradientowym dwa eluenty A: acetoni-
tryl i B: 0,05% roztwór kwasu trifluorooctowego. Do analizy danych użyto programu EZ 
Chrome Elite. 
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Do oznaczenia właściwości przeciwdrobnoustrojowych ekstraktów wykorzysta-
no szczepy bakterii pochodzące z Kolekcji Czystych Kultur Zakładu Biotechnologii 
i Mikrobiologii Żywności SGGW: Micrococcus sp., Bacillus subtilis ATCC 6633, Tetra-
coccus sp., Staphylococcus aureus ATTC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, 
Proteus vulgaris 458, Proteus mirabilis 180, Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella 
pneumoniae 196 oraz Salmonella enteritidis ATCC 13076. Wobec każdego szczepu wy-
znaczano minimalne stężenie hamujące ekstraktów wodnych [mg·cm–3] (MIC, ang. Mini-
mal Inhibitory Concentration) oraz minimalne stężenie bakteriobójcze [mg·cm–3] (MBC, 
ang. Minimal Bactericidal Concentration). Do powyższych oznaczeń wykorzystywano 
metodykę zgodną ze standardami NCCLS [Inouye i in. 2001]. W metodzie makroroz-
cieńczeń wyznaczania MIC stosowano podwójny test szeregowy, w którym do pierwszej 
probówki zawierającej 2 cm3 płynnego podłoża Mueller-Hinton wprowadzano ekstrakty 
wodne zawierające 19,05 mg s.s·cm–3. Zawartość pierwszej probówki dokładnie miesza-
no i przenoszono 2 cm3 podłoża wraz z ekstraktem do kolejnej probówki. Otrzymywano 
w ten sposób szeregi o malejącym stężeniu ekstraktów wodnych z szałwii, rozmarynu 
i oregano. Do dalszych badań wykorzystywano 24-godzinne hodowle bakterii w płyn-
nym bulionie wzbogaconym. Liczebność bakterii w inokulum wynosiła 1,0·107 jtk·cm–3. 
Przygotowywano również próbę kontrolną, którą była hodowla drobnoustrojów bez eks-
traktów. Próby szczepione inokulum bakteryjnym z ekstraktami oraz próbę kontrolną 
inkubowano w temperaturze 37 ±1°C przez 20–24 godziny. Wartość MIC wyznacza-
ło najmniejsze stężenie ekstraktów, przy którym nie obserwowano wizualnie wzrostu 
(zmętnienia podłoża) badanego szczepu bakterii, a jednocześnie poprzedzało stężenie, 
w którym wzrost był widoczny. Minimalne stężenie bakteriobójcze MBC określano, wy-
bierając te rozcieńczenia ekstraktów, w których nie obserwowano wzrostu danego drob-
noustroju. Pobierano i przenoszono na płytki Petriego 0,1 cm3 wybranych w ten sposób 
hodowli, a następnie zalewano podłożem Mueller-Hinton. Inkubację prowadzono przez 
16–20 godzin w temperaturze 37 ±1°C. Wartość MBC stanowiło stężenie ekstraktu, przy 
którym wystąpiło zmniejszenie liczby żywych bakterii o 99,9%. Powyższe oznaczenia 
wykonywano w czterech powtórzeniach.

Aktywność przeciwdrobnoustrojową ekstraktów wyznaczano również metodą krążko-
wo-dyfuzyjną. Szczepy bakteryjne z 24-godzinnych hodowli o liczebności 1,0·105 jtk·cm–3 
wysiewano wgłębnie w ilości 0,1 cm3 na płytki Petriego i zalewano podłożem Mueller-
-Hinton. Po zestaleniu się podłoża, na jego powierzchni umieszczano cztery jałowe krąż-
ki z bibuły o średnicy 6 mm. Na trzy krążki nanoszono po 20 μl odpowiedniego ekstrak-
tu, natomiast na czwarty, który stanowił próbę kontrolną, nanoszono wodę destylowa-
ną. Płytki inkubowano w temperaturze 37 ±1°C przez 24 godziny. Strefy zahamowania 
wzrostu bakterii mierzono za pomocą suwmiarki. Wyniki podawano, po odjęciu średnicy 
krążka oraz strefy zahamowania wzrostu dla próby kontrolnej, w milimetrach [Hać-Szy-
mańczuk i in. 2014]. Oznaczenie to wykonano w 12 powtórzeniach. 

Analizę statystyczną wyników uzyskanych podczas wyznaczania stref zahamowania 
wzrostu drobnoustrojów metodą krążkowo-dyfuzyjną przeprowadzono z wykorzystaniem 
pakietu Microsoft Excel 2010, obliczając wartość średnią oraz odchylenie standardowe.
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WYNIKI I DYSKUSJA

Ekstrakty wodne z szałwii, rozmarynu i oregano zawierały w większości te same 
związki chemiczne (tab. 1). We wszystkich ekstraktach oznaczono znaczące ilości kwasu 
rozmarynowego (1,820–6,384 mg·cm–3) i chlorogenowego (0,104–0,260 mg·cm–3). Eks-
trakt z szałwii charakteryzował się ponadto dużą zawartością kwasu p-kumarynowego 
(0,094 mg·cm–3), a ekstrakt z rozmarynu – kwasu ferulowego (0,268 mg·cm–3) i mirycety-
ny (0,136 mg·cm–3). W ekstrakcie z oregano oznaczono dużą ilość kwasu p-kumarynowe-
go (1,062 mg·cm–3), karnozolu (0,242 mg·cm–3) i mirycetyny (0,172 mg·cm–3). Natomiast 
nie stwierdzono w nim obecności związków takich jak epikatechina, rutozyd, kurkumina 
i kwas ferulowy, obecnych w pozostałych ekstraktach. Sivropouolu i inni [1997] podają, 
że najsilniejsze działanie przeciwdrobnoustrojowe spośród związków zawartych w szał-
wii wykazuje α-tujon oraz 1,8-cyneol. Longaray Delamare i inni [2007] do związków 
tych dodają jeszcze kamforę, borneol i β-pinen. Natomiast rozmaryn zawiera między 

Tabela 1. Skład chemiczny ekstraktów wodnych z szałwii, rozmarynu i oregano [mg·cm–3]
Table 1. Chemical composition of aqueous extract oils from sage, rosemary and oregano [mg·cm–3]

Związek chemiczny
Chemical compound

Czas retencji
Retention time

[min]

Ekstrakt
z szałwii

Sage extract

Ekstrakt
z rozmarynu

Rosemary extract

Ekstrakt
z oregano

Oregano extract
Stężenie – Concentration [mg·cm–3]

Kwas chlorogenowy
Chlorogenic acid 2,83 0,104 0,174 0,260

Epikatechina
Epicatechin 3,80 0,016 0,002 nd

Kwas kawowy
Caffeic acid 4,33 0,012 0,034 0,010

Rutozyd
Rutoside 5,83 0,008 0,078 nd

Kwas p-kumarynowy
p-coumaric acid 7,04 0,094 0,006 1,062

Kwas ferulowy
Ferrulic acid 8,08 0,008 0,268 nd

Kwas benzoesowy
Benzoic acid 11,87 0,058 0,016 0,072

Kwas rozmarynowy
Rosemary acid 12,70 1,860 6,384 1,820

Mirycetyna
Myricetin 12,80 0,004 0,136 0,172

Resweratrol
Resveratrol 15,51 0,006 0,044 0,010

Kwercetyna
Quercetyna 18,69 0,004 nd 0,018

Karnozol
Carnosol 25,73 nd 0,080 0,242

Kurkumina
Curcumin 26,03 nd 0,008 nd

nd – nie oznaczono/not detected.
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innymi: olejki lotne (w ilości 1,5–2,5%), garbniki, flawonoidy, trójterpeny, gorycze, sa-
poniny, żywice, fitosterole, kwas rozmarynowy i wiele innych. W skład olejku eterycz-
nego, który odpowiada za silny, kamforowy zapach rozmarynu, wchodzą m.in. kamfora 
(14,5%), cineol (12%), borneol (10,5%), pinen (8,5%) oraz kamfen (7%) [Burt 2004, 
Suhaj 2006, Djeddi i in. 2007]. Przedmiotem badań Baydar i innych [2004] był skład 
chemiczny olejków eterycznych uzyskanych z czterech gatunków roślin należących do 
rodziny Lamiaceae, w tym Origanum minutiflorum i Origanum onites. Ustalono, że za 
przeciwdrobnoustrojowe właściwości badanych olejków odpowiedzialne były związki 
takie jak karwakrol, γ-terpinen i p-cymen, występujące w oregano w dużej ilości. Hersch-
-Martínez i inni [2005] określali skład olejku z Origanum vulgare, który w tym przypad-
ku zawierał: 31,5% tymolu, 25,6% p-cymenu i 16,4% karwakrolu. 

Ekstrakt wodny z szałwii zawierający od 1,19 do 4,77 mg s.s.·cm–3 wykazał dzia-
łanie hamujące (MIC) wzrost wszystkich analizowanych bakterii (tab. 2). Najbardziej 
wrażliwe na jego działanie były Gram-dodatnie ziarniaki Micrococcus sp., Tetracoccus 
sp., Staphylococcus aureus ATTC 25923 oraz Gram-ujemne pałeczki Proteus vulga-
ris 458. Podobną tendencję zaobserwowano w oznaczeniu jego działania bakteriobój-
czego (MBC). Ekstrakty wodne z rozmarynu i oregano, w porównaniu z ekstraktem 
z szałwii, wykazały się nieco mniejszym działaniem hamującym i bakteriobójczym wo-
bec badanych bakterii, ponieważ w większości przypadków wartości MIC oraz MBC były 
wyższe w porównaniu z oznaczonymi dla ekstraktu z szałwii. Najmniejszą wrażliwością 
na działanie powyższych ekstraktów charakteryzowały się bakterie Klebsiella pneumo-

Tabela 2. Wartości MIC i MBC ekstraktów wodnych z szałwii, rozmarynu i oregano dla wybranych 
bakterii G(+) i G(–) [mg s.s.·cm–3]

Table 2. The values of MIC and MBC aqueous extract from sage, rosemary and oregano for se-
lected bacteria G(+) and G(–) [mg d.m.·cm–3]

Szczep bakterii
Strain of bacteria

Ekstrakt z szałwii
Sage extract

Ekstrakt z rozmarynu
Rosemary extract

Ekstrakt z oregano
Oregano extract

[mg s.s.·cm–3 – mg d.m.·cm–3]
MIC MBC MIC MBC MIC MBC

Micrococcus sp. 1,19 1,19 1,19 2,38 4,77 4,77
Bacillus subtilis 
ATCC 6633 2,39 2,39 4,77 9,52 4,77 9,52

Tetracoccus sp. 1,19 2,39 2,39 4,77 9,52 19,05
Staphylococcus aureus 
ATTC 25923 1,19 1,19 1,19 1,19 2,39 2,38

Enterococcus faecalis 
ATCC 29212 4,77 4,77 9,52 9,52 >19,05 >19,05

Proteus vulgaris 458 1,19 1,19 1,19 1,19 >19,05 >19,05
Proteus mirabilis 180 4,77 4,78 4,77 9,52 >19,05 >19,05
Escherichia coli
ATCC 25922 4,77 7,78 9,52 9,52 >19,05 >19,05

Klebsiella pneumoniae 
196 2,39 2,39 >19,05 >19,05 >19,05 >19,05

Salmonella enteritidis 
ATCC 13076 4,77 9,55 >19,05 >19,05 >19,05 >19,05
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niae 196 oraz Salmonella enteritidis ATCC 13076. Działanie przeciwdrobnoustrojowe 
ekstraktu z oregano uwidoczniło się w przypadku większości bakterii Gram-dodatnich. 
Wśród tej grupy drobnoustrojów jedynie bakterie Enterococcus faecalis ATCC 29212 nie 
były wrażliwe na jego działanie. 

Doniesienia literaturowe dotyczące wyznaczania wartości MIC ekstraktów wodnych 
nie są powszechnie dostępne w literaturze, ponieważ najczęściej badane są olejki eterycz-
ne oraz ekstrakty alkoholowe. Celiktas i inni [2007] badali aktywność przeciwdrobno-
ustrojową olejku eterycznego i ekstraktu metanolowego uzyskanych z rozmarynu wobec 
bakterii: Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus 
faecalis, Escherichia coli i Bacillus subtilis. Najbardziej wrażliwe na działanie wszyst-
kich olejków były szczepy Enterococcus faecalis i Proteus vulgaris. Autorzy określili 
aktywność olejku eterycznego jako średnią, z kolei ekstraktu jako niską. Również Bu-
chwald i inni [2007] zajmowali się badaniem aktywności wyciągu etanolowego z korze-
ni Salvia miltiorrhiza Bunge. Autorzy podają, że w przypadku tego wyciągu, uzyskano 
wartości MIC w zakresie 1,0–10,0 mg·cm–3. Najbardziej wrażliwe na jego działanie były 
bakterie Bacillus subtilis i Staphylococcus aureus, a najbardziej oporne – pałeczki Esche-
richia coli.

Aktywność przeciwdrobnoustrojową wodnych ekstraktów z szałwii, rozmarynu i ore-
gano potwierdzono w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem metody krążkowo-dy-
fuzyjnej (tab. 3). Wielkość stref zahamowania wzrostu w przypadku ekstraktu z szałwii 
była największa spośród badanych ekstraktów i zawierała się w granicach od 2,7 mm (Te-
tracoccus sp. i Enterococcus faecalis ATCC 29212) do 11,1 mm (Proteus mirabilis 180). 
W przypadku ekstraktu z rozmarynu strefy zahamowania wzrostu były nieco mniejsze 
i zawierały się w przedziale od 1,9 mm (Salmonella enteritidis ATCC 13076) do 8,1 mm 
(Klebsiella pneumoniae 196). W przypadku bakterii Enterococcus faecalis ATCC 29212 
i Escherichia coli ATCC 25922 nie stwierdzono obecności stref zahamowania wzrostu 

Tabela 3. Strefy zahamowania wzrostu drobnoustrojów [mm] (wartości średnie i odchylenia – SD)
Table 3. Inhibition zones of microorganism growth [mm] (means and standard deviation – SD)

Szczep bakterii
Strain of bacteria

Ekstrakt 
z szałwii

Sage extract

Ekstrakt 
z rozmarynu

Rosemary extract

Ekstrakt 
z oregano

Oregano extract
[mm] ±SD

Micrococcus sp. 5,1 ±0,5 5,2 ±0,4 4,9 ±0,5
Bacillus subtilis ATCC 6633 3,6 ±0,3 4,2 ±0,3 5,3 ±0,4
Tetracoccus sp. 2,7 ±0,3 4,6 ±0,4 4,3 ±0,5
Staphylococcus aureus 
ATTC 25923 9,1 ±0,4 7,5 ±0,6 7,3 ±0,5

Enterococcus faecalis ATCC 29212 2,7 ±0,2 0,00 0,00
Proteus vulgaris 458 4,2 ±0,3 3,8 ±0,5 2,9 ±0,5
Proteus mirabilis 180 11,1 ±0,5 6,6 ±0,6 6,1 ±0,5
Escherichia coli ATCC 25922 3,3 ±0,4 0,00 3,3 ±0,6
Klebsiella pneumoniae 196 6,8 ±0,3 8,1 ±0,8 6,0 ±0,5
Salmonella enteritidis ATCC 13076 4,5 ±0,4 1,9 ±0,3 1,0 ±0,2
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będących wynikiem działania związków czynnych obecnych w ekstrakcie z rozmarynu. 
Najmniejsze strefy zahamowania wzrostu bakterii oznaczono dla ekstraktu wodnego z 
oregano i zawierały się one w granicach od 1,0 mm (Salmonella enteritidis ATCC 13076) 
do 7,3 mm (Staphylococcus aureus ATTC 25923). Warto podkreślić, że bakterie Ente-
rococcus faecalis ATCC 29212 były w tym badaniu wrażliwe wyłącznie na działanie 
ekstraktu z szałwii.

W doświadczeniu Kelen i Tepe [2008] najbardziej aktywne wobec wielu bakterii były 
wyciągi uzyskane z Salvia aramiensis – strefy zahamowania wzrostu wynosiły 11,0 mm. 
Şahin i inni [2004] podjęli próbę określenia właściwości przeciwdrobnoustrojowych ore-
gano w stosunku do szczepu Klebsiella pneumoniae A137. Aplikacja na krążki 10 μl 
ekstraktu metanolowego z oregano nie zahamowała wzrostu badanego szczepu. Z kolei 
Souza i inni [2006], nanosząc na krążek 20 μl olejku eterycznego z oregano, uzyskali 
następujące wielkości stref zahamowania wzrostu bakterii: S. aureus – 30 mm, B. subtilis 
– 31 mm, E. coli – 32 mm i K. pneumoniae – 34 mm. 

WNIOSKI

1. Ekstrakty wodne z szałwii, rozmarynu i oregano użyte w doświadczeniu wykazały 
właściwości przeciwdrobnoustrojowe względem większości bakterii. Było to zapewne 
związane ze znaczną zawartością w ekstraktach związków takich jak kwas rozmarynowy, 
kwas chlorogenowy, kwas p-kumarynowy i mirycetyna.

2. Bakterie Gram-dodatnie charakteryzowały się nieco większą wrażliwością niż bak-
terie Gram-ujemne na działanie ekstraktów wodnych z szałwii, rozmarynu i oregano. 
Wśród bakterii Gram-dodatnich szczepami najbardziej wrażliwymi na ich działanie oka-
zały się: Micrococcus sp. i Staphylococcus aureus ATTC 25923, a wśród bakterii Gram-
-ujemnych – Proteus vulgaris 458.

3. Najsilniejsze działanie hamujące (MIC) oraz bakteriobójcze (MBC) w stosunku do 
większości badanych bakterii wykazywał ekstrakt wodny z szałwii. Można wnioskować, 
że użyty rozpuszczalnik oraz parametry pozyskiwania tego ekstraktu pozwoliły na wy-
odrębnienie substancji aktywnych, które hamują wzrost i rozwój wybranych szczepów 
bakterii.

4. Uzyskane wyniki wskazują, że ekstrakt wodny z szałwii ze względu na swoje wła-
ściwości przeciwdrobnoustrojowe może być skutecznym środkiem konserwującym, wy-
korzystywanym do utrwalania produktów spożywczych.

LITERATURA

Baydar H., Sağdic O., Özkan G., Karadođan T., 2004. Antibacterial activity and composition of es-
sential oils from Origanum, Thymbra and Satureja species with commercial importance 
in Turkey. Food Cont. 15(3), 169–172.

Bozin B., Mimica-Dukic N., Samojlik J., Jovin E., 2007. Antimicrobial and antioxidant properties 
of rosemary and sage (Rosmarinus officinalis L. and Salvia officinalis L., Lamiaceae) es-
sential oils. J. Agric. Food Chem. 55(19), 7879–7885.



10                                                     E. Hać-Szymańczuk, A. Cegiełka, E. Lipińska, S. Czapska

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Buchwald W., Hołderna-Kędzia E., Mścisz A., 2007. Aktywność mikrobiologiczna wyciągu etano-
lowego z korzeni szałwii czerwonokorzeniowej (Salvia miltiorrhiza Bunge) uprawianej 
w Polsce. Post. Fitoter. 3, 133–135.

Burt S. 2004: Essential oils, their antibacterial properties and potential applications in foods – 
a review. Int. J. Food Microbiol. 94, 223–253.

Celiktas Y.O., Kocabas E.E., Bedir E., 2007. Antimicrobial activities of methanol extracts and 
essential oils of Rosmarinus officinalis, depending on location and seasonal variations. 
Food Chem. 1(100), 553–559. 

Djeddi S., Bouchenah N., Settar I., Skaltsa H.D., 2007. Composition and antimicrobial activity of 
the essential oil of Rosmarinus officinalis L. from Algeria. Chem. Nat. Compd. 43(4), 
487–490.

Hać-Szymańczuk E., Lipińska E., Chlebowska-Śmigiel A., 2014. Porównanie działania przeciw-
drobnoustrojowego olejków eterycznych z szałwii (Salvia officinalis L.) i oregano (Ori-
ganum vulgare L.). Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 577, 53–62.

Hersch-Martínez P., Leanos-Miranda B.E., Solorzano-Santos F., 2005. Antibacterial effects of com-
mercial essential oils over locally prevalent pathogenic strains in Mexico. Fitoter. 76, 
453–457.

Inouye S., Yamaguchi H., Takizawa T., 2001. Screening of the antibacterial effects of a variety of 
essentials oils on respiratory tract pathogens, using the modified dilution assay method. 
J. Inf. Chemother. 7(11), 251–254.

Kelen M., Tepe B., 2008. Chemical composition, antioxidant and antimicrobial properties of the 
essentials oils of three Salvia species from Turkish flora. Bioresource Technol. 99(10), 
4096–4100. 

Kozłowska M., Ścibisz I., 2011. Właściwości przeciwutleniające oraz zawartość związków feno-
lowych w ekstraktach przypraw i ziół z rodziny Lamiaceae. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 
558, 131–140.

Longaray Delamare A.P., Moschen-Pistorello I.T., Artico L., Atti-Serafini L., Echeverrigaray S., 
2007. Antibacterial activity of the essential oils of Salvia officinalis L. and Salvia triloba L.
cultivated in South Brazil. Food Chem. 100, 603–608.

Şahin F., Güllüce M., Daferera D., Sökmen A., Sökmen M., Polissiou M., Agar G., Özer H., 2004. 
Biological activities of the essential oils and methanol extract of Origanum vulgare ssp. 
vulgare in the Eastern Anatolia region of Turkey. Food Cont. 15(7), 549–557.

Sivropoulu A., Nikolaou C., Papanikolaou E., Kokkini S., Lanaras T., Arsenakis M., 1997. Antimi-
crobial, cytotoxic and antiviral activities of Salvia fructicosa essential oil. J. Agric. Food 
Chem. 45(8), 3197–3201.

Souza E.L., Montenegro Stamford T.L., de Oliveira Lima E., 2006. Sensitivity of spoiling and 
pathogen food-related bacteria to Origanum vulgare L. (Lamiaceae) essential oil. Braz. 
J. Microbiol. 37, 527–532. 

Suhaj M., 2006. Spice antioxidants isolation and their antiradical activity: a review. J. Food Comp. 
Anal. 19, 531–537.

Tawaha K., Alali F.Q., Gharaibeh M., 2007. Antioxidant activity and total phenolic content of se-
lected Jordanian plant species. Food Chem. 104, 1372–1378.

Worobiej E., 2009. Oznaczanie zawartości wody w produktach spożywczych. W: Wybrane zagad-
nienia z analizy żywności. Praca zbiorowa pod red. M. Obiedzińskiego. Wydawnictwo 
SGGW, Warszawa, 55–65.



Analiza składu chemicznego i aktywności przeciwdrobnoustrojowej... 11

nr 582, 2015

EVALUATION OF CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY 

OF WATER EXTRACTS FROM SELECTED SPICES

Summary. These days, consumers expect food products to be of high quality, as natural 
as possible and with a long shelf life. Raw materials of plant origin have been valued for 
years for their fl avor attributes. They have also gained recognition owing to their stabilizing 
properties that are exploited in many production processes. Such properties are exhibited by 
plants belonging to the family Lamiaceae, i.e. e.g. oregano, sage and rosemary. 
The aim of this study was to obtain water extracts of sage, rosemary and oregano, to 
determine their chemical composition and antimicrobial activity against selected saprophytic 
and pathogenic strains of bacteria: Bacillus subtilis ATCC 6633, Proteus mirabilis, 
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella enteritidis 
ATCC 13076, Microccocus sp., Tetracoccus sp., Enterococcus faecalis ATCC 29212, Proteus 
vulgaris 458, and Klebsiella pneumoniae 196. The antibacterial activity of plant extracts 
was evaluated by determining the minimum inhibitory concentration (MIC) [mg·cm–3] and 
the minimum bactericidal concentration (MBC) [mg·cm–3], and by determining bacteria 
growth inhibition zones. All of water extracts (sage, rosemary and oregano) contain the 
same compounds but in different amounts. The extract of sage characterized by the highest 
content of rosemary acid (1.860 mg·cm–3) and chlorogenic (0.104 mg·cm–3). The extract of 
rosemary held rosemary acid (6.384 mg·cm–3) and ferrulic acid (0.268 mg·cm–3). Also, in an 
extract of oregano determined signifi cant amounts of rosemary acid (1.820 mg·cm–3) and 
p-coumaric (1.062 mg·cm–3), chlorogenic (0.260 mg·cm–3), carnosol (0.242 mg·cm–3) and 
myricetin (0.172 mg·cm–3). The analyzed water extracts from sage, rosemary and oregano, 
were exhibiting the antibacterial activity against most of the tested strains. The water 
extract of sage was more effective in inhibiting the growth of microorganisms as compared 
with the extract of rosemary and oregano, as evidenced by the lower values of MIC and 
MBC determined for the extract. The size of inhibition zones with an extract of sage was 
the largest of the tested extract and contained in the range from 2.7 mm (Tetracoccus sp. 
and Enterococcus faecalis ATCC 29212) to 11.1 mm (Proteus mirabilis 180). In the case 
of rosemary extract zones of inhibition were slightly smaller and ranged from 1.9 mm 
(Salmonella enteritidis ATCC 13076) to 8.1 mm (Klebsiella pneumoniae 196). The lowest 
zone of inhibition of bacterial growth was determined for the water extract of oregano, and 
they are included in the range from 1.0 mm (Salmonella enteritidis ATCC 13076) to 7.3 mm 
(Staphylococcus aureus ATCC 25923). It can be concluded that the water extract of sage is 
a source of active substances which inhibits the growth and development of selected strains 
of bacteria.

Key words: sage, oregano, rosemary, water extract, MIC, MBC


