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Chyba bezpowrotnie minęły czasy, gdy granice między 
różnymi dziedzinami nauki były dość łatwe do zaryso-
wania. Znakomitym tego przykładem jest opracowa-

nie p. mgr Iwony Orlińskiej i p. mgr. Krzysztofa Orlińskiego 
o  „Tajemnicach zapachu”, zaczynające się od słów: „Węch 
jest najbardziej tajemniczym ze zmysłów”. Pasjonujące, wielo-
wątkowe rozważania o naturze zmysłu węchu i teoriach po-
wstawania wrażeń węchowych uświadomią Państwu, że w tej 
materii, jak to ujmują Autorzy tytułując jeden z podrozdzia-
łów: „więcej [jest] pytań niż odpowiedzi”. Węch to jednak nie 
jedyny zmysł, który – mam nadzieję – ulegnie u Czytelników 
wyostrzeniu w trakcie lektury niniejszego numeru, ponieważ 
ucztą – z kolei dla wzroku – powinny stać się czarujące różny-
mi barwami obrazy zjawiska chemiluminescencji, ze szczegó-
łowym przepisem p. mgr. Marka Plesa, jak dobrze nam znany 
z  aptek nadmanganian potasu wykorzystać do przeprowa-
dzenia eksperymentu, w którym związek manganu zabłyśnie 
choćby na chwilę pięknym, czerwono-pomarańczowym świa-
tłem…

 Do laboratorium zaprasza także p. mgr inż. Andrzej Gün-
ther, pokazując na dwóch wybranych przykładach, jak z pre-
paratów farmaceutycznych uzyskać czyste substancje aktyw-
ne. Z kolei pan mgr inż. Leszek Ruchomski przypomina, jakich 
naturalnych antybiotyków dostarcza nam żywność, co jest 
tematyką nad wyraz aktualną w smutnym jesienno-zimowym 
sezonie. Jednak nawet jeśli zdrowie nam teraz dopisuje, warto 
pomyśleć o nim także w dłuższej perspektywie i dowiedzieć 
się, czym jest i dlaczego ważny jest (nie tylko dla naszej skóry) 
kolagen oraz jakie mogą być skutki jego niedoboru – pisze 
o tym p. mgr Elżbieta Szczepańska.

Chciałbym też zwrócić uwagę Czytelników na kolejną 
część naszego cyklu o „Polskich chemikach u progu niepodle-
głości”, poświęconą tym razem Kazimierzowi Fajansowi, pióra 
p. prof. Jarosława Lewkowskiego.

Tradycyjnie zawarte w  każdym numerze problemy eg-
zaminacyjne i konkursowe na różnych poziomach nauczania 
obejmują tym razem kolejny zestaw zadań dla szkół podsta-
wowych, pióra zespołu Autorów z Gliwic (z p. mgr inż. Ewą 
Trybalską jako Autorką także osobnego artykułu o interesują-
cej imprezie popularyzującej chemię, adresowanej do dzieci) 
oraz pierwszą część zadań teoretycznych z 50. Międzynaro-
dowej Olimpiady Chemicznej (IChO). Porównanie stopnia 
trudności zadań po raz kolejny dobitnie pokazuje, jak długą 
drogę najwybitniejsi uczniowie pokonują od pierwszych lekcji 
chemii do sukcesu w IChO…

Życzę Państwu przyjemnej lektury.
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Odkrycie antybiotyków dokonało się przypadkiem, 
a właściwie przez nieporządek, jaki panował w la-
boratorium Aleksandra Fleminga, który w 1928 
roku zaobserwował zahamowanie wzrostu kolonii 

bakterii wokół pleśni. W 1938 roku Howard Florey i Ernst 
Boris Chain wyizolowali penicylinę, która 
ograniczała rozwój bakterii. W 1945 roku 
Aleksander Fleming (Rys. 1), Ernst Boris 
Chain (Rys. 2) oraz Howard Florey (Rys. 3)
otrzymali Nagrodę Nobla z medycyny 
„za odkrycie penicyliny i jej zastosowa-
nie w chorobach zakaźnych” [1]. Od tego 
czasu rozpoczęły się dynamiczne prace 
nad poszukiwaniem, badaniem i zastoso-
waniem kolejnych antybiotyków, z tego 
powodu XX wiek nazwano „wiekiem an-
tybiotyków”.

Antybiotyki otrzymywane są różnymi 
sposobami, w wśród których można wy-
różnić [2]:
1. izolowanie ze środowiska naturalnego 
(antybiotyki naturalne),
2. izolowanie ze środowiska naturalne-
go, a następnie modyfi kacje struktury 
poprzez reakcje chemiczne (antybiotyki 
półsyntetyczne),
3. całkowicie otrzymywane w laborato-
rium na drodze różnych reakcji chemicz-
nych (antybiotyki syntetyczne).

Współczesna terapia zakażeń bakteryj-
nych oparta jest na stosowaniu antybio-
tyków o różnym mechanizmie działania. 
Jeden antybiotyk występuje pod różny-
mi nazwami handlowymi, ponieważ jest 
wytwarzany przez różnych producentów. 
Niepoprawny dobór antybiotyków lub 
ich nadużywanie jest konsekwencją ich 
popularności. Należy mieć na uwadze, że 
do czasu odkryć Fleminga ludzie radzili 
sobie z infekcjami bakteryjnymi w spo-
sób naturalny, stosowali surowce lub pro-
dukty, których dostarczała natura. Z tego 

powodu powstało niniejsze opracowanie, które ma przy-
pomnieć zapomnianą wiedzę przodków.

Czosnek pospolity (Allium sativum)

Charakterystyczny ostry zapach oraz smak czosnku 
sprawiał, że był on uważany za roślinę magiczną już w sta-
rożytności. Mimo długiej historii stosowania tej byliny 
wiarygodne wyniki badań względem drobnoustrojów zo-
stały zaprezentowane w 1936 roku [3]. Autorzy stwierdzi-
li, że opary czosnku hamowały wzrost i rozwój bakterii: 
Myeobaeterium butyrieum, Mycobacterium smegmatis, 
również prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis) [3], 
a w mniejszym stopniu pałeczki okrężnicy (Escherichia 
coli), pałeczki krwawej (Serratia marcescens) oraz lasecz-
ki siennej (Bacillus subtilis). Działanie farmakologiczne 
było skuteczniejsze w temperaturze 37 ᵒC niż w tempera-
turze 10 ᵒC, jednakże gotowanie prowadzi do całkowitej 
degradacji (rozpadu) związków chemicznych o działaniu 
zdrowotnym [4].

Badania strukturalne dowiodły, że czosnek zawiera wie-
le związków chemicznych, natomiast za działanie przeciw-
bakteryjne oraz charakterystyczny zapach odpowiedzialna 
jest allicyna, czyli związek organiczny z atomami siarki. 
Występuje on w postaci dwóch izomerów przestrzennych 
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Rys. 1. Sir Alexander Fleming [1]

Rys. 2. Ernst Boris Chain [1]

Rys. 3. Sir Howard Walter Florey [1]

Rys. 4. Enancjomer S-allicyny

Rys. 5. Enancjomer R-allicyny
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[5], czyli enancjomerów (Rys. 4 i 5). W tym miejscu nale-
ży zaznaczyć, iż nauka potwierdziła znane porzekadło, iż 
„gorzki lek najlepiej leczy”, a odpychająca woń czosnku 
związana jest z jego działaniem przeciwbakteryjnym.

Cebula (Allium cepa)

Pierwsze doniesienia o zahamowaniu wzrostu drożdży 
piwnych przez zastosowanie soku z cebuli przedstawił Lo-
uis Pasteur w 1857 roku [6]. Późniejsze badania wykazały, że 
hamuje on również namnażanie baterii, takich jak: laseczka 
sienna (Bacillus subtilis), laseczka woskowa (Bacillus ce-
reus), pałeczka krwawa (Serratia marcescens), szybko rosną-
cy atypowy prątek gruźlicy (Mycobacterium smegmatis) [7]. 
Dodatek 100 mg wysuszonej sublimacyjnie (liofi lizowanej) 
cebuli do 1 cm3 pożywki zawierającej gronkowca złocistego 
(Staphylococcus aureus) całkowicie hamował jego wzrost, 
a dodatek 15 mg liofi lizatu – jedynie go opóźniał. [8].

Cebula hamuje namnażanie drożdży piekarskich górnej 
fermentacji (Saccharomyces cerevisiae) oraz drożdżaków 
(Candida albicans) naturalnie bytujących w przewodzie 
pokarmowym człowieka, a które zaczynają się namnażać 
z większą szybkością u osób z obniżoną odpornością pro-
wadząc do kandydozy (grzybicy) przewodu pokarmowego 
[6]. Wyciąg z cebuli oraz cebula liofi lizowana nie hamują 
jednak wzrostu Klebsiella aerogenes [9].

Składnikami aktywnymi o działaniu farmakologicz-
nym cebuli są sulfotlenek S-metylocysteiny (Rys. 6) oraz 

sulfotlenek S-n-propylocysteiny (Rys. 7) [8]. Związki te 
poprzez reakcje enzymatyczne są przekształcane w odpo-
wiednie tiosulfi niany, które wykazują działanie przeciw-
bakteryjne oraz działanie kardiologiczne dzięki zapobie-
ganiu agregacji płytek krwi. 

Kapusta (Brassica)

Sok ze świeżej kapusty zawiera środki hamujące wzrost 
i rozwój pałeczki okrężnicy (Escherichia coli), Klebsiella 
aerogenes oraz Pseudomonas campestre [10]. Dodatkowe 
badania dotyczące soku z kapusty wykazały, że substancja 
hamująca była najbardziej aktywna wobec bakterii Gram-
-ujemnych, w rodzajach Achromobacter, baterii nylono-
żernych (Flavobacterium) i Pseudomonas, w tym również 
oportunistycznej pałeczki ropy błękitnej (Pseudomonas 
aeruginosa) [11]. Próby wyjaśnienia chemicznej natury 
związku odpowiedzialnego za działanie przeciwbakteryjne 
wykazały, że jest to węglowodan o masie cząsteczkowej 
około 10000 atomowych jednostek masy (10 kDa) oraz ko-
agulanty [12].

Chrzan pospolity (Armoracia rusticana)

Przeprowadzone badania z wykorzystaniem organicz-
nego wyciągu z chrzanu potwierdziły szerokie spektrum 
przeciwbakteryjne, obejmujące bakterie Gram-dodatnie, 
takie jak: gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus), 
paciorkowiec kałowy (Enterococcus faecalis), laseczka 
sienna (Bacillus subtilis), laseczka wąglika (Bacillus anth-
racis), maczugowiec błonicy (Corynebacterium diphthe-
riae) oraz mniejszą liczbę bakterii Gram-ujemnych: pa-
łeczkę okrężnicy (Escherichia coli), odmieńca pospolitego 
(Proteus vulgaris) oraz pałeczkę zapalenia płuc (Klebsiel-
la pneumoniae) [13].

Rys. 6. Sulfotlenek S-metylocysteiny

Rys. 7. Sulfotlenek S-n-propylocysteiny

Rys. 8. Izotiocyjanian allilu
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Za działanie przeciwbakteryjne odpowiada izotiocyja-
nian allilu (Rys. 8), który należy do izocyjanianów orga-
nicznych, estrów. Powstaje podczas hydrolizy synigryny 
(S-glikozyd) [14]. W 2010 roku opublikowano bardzo 
interesujące wyniki badań in vitro oraz testów na zwie-
rzętach, wskazujących, że izotiocyjanian allilu wykazuje 
działanie przeciwnowotworowe [15].

Miody

Naukowcy badający prozdrowotne właściwości mio-
dów podają: „naturalny, nieogrzany miód wykazuje dzia-
łanie przeciwbakteryjne” [16]. Lista bakterii wrażliwych 
na składniki miodu obejmuje bakterie Gram-ujemne, 
takie jak: pałeczka okrężnicy (Escherichia coli), Sal-
monella typhi, przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae) 
oraz bakterie Gram-dodatnie, do których należą: gron-
kowiec złocisty (Staphylococcus aureus), maczugowiec 
błonicy (Corynebacterium diphtheriae), laseczka sienna 
(Bacillus subtilis), Bacillus mycoides, laseczka wąglika 
(Bacillus anthracis), prątek gruźlicy (Mycobacterium tu-
berculosis). Nie stwierdzono hamowania wzrostu pleśni 
oraz drożdży. Ekspozycja miodu na temperaturę powyżej 
50 ᵒC lub światło powodowała zmniejszenie aktywności 
przeciwbakteryjnej [17].

Substancję o działaniu farmakologicznym nazwano 
„inhibiną”, a nazwa pochodziła od rzeczownika „inhi-
bitor” – indywiduum chemicznego spowalniającego lub 
zatrzymującego reakcję chemiczną. Późniejsze bada-
nia w zakresie ustalenia struktury chemicznej wykaza-
ły, że związkiem tym jest nadtlenek wodoru. Powstaje 

on podczas enzymatycznej hydrolizy polisacharydów 
do disacharydów i ostatecznie do D-glukozy, która zo-
staje utleniona do kwasu glukonowego z wytworzeniem 
nadtlenku wodoru. Aktywnym składnikiem frakcji nie-
polarnej (tłuszczowej) miodów oraz mleczka pszczele-
go jest nienasycony hydroksykwas karboksylowy [18], 
o nazwie systematycznej kwas 10-hydroksydek-2-enowy 
(Rys. 9).

Podsumowanie

Natura od wieków dostarcza rozmaitych produktów 
spożywczych, w których zawarte są związki chemiczne 
o działaniu przeciwbakteryjnym. Dostępne metody anali-
tyczne z pogranicza chemii i biologii potwierdzają znane 
od dawna przekonania o zdrowotnych właściwościach 
wielu z nich. Związki chemiczne, odpowiedzialne za dzia-
łanie przeciwbakteryjne, wykazują aktywność względem 
różnych szczepów bakterii zarówno Gram-dodatnich, jak 
również Gram-ujemnych. Styl życia stanowi główny de-
terminant zdrowia, w skład którego wchodzi zbilansowana 
dieta, a jej podstawą jest dostarczanie składników odżyw-
czych każdego dnia. Z tego powodu warto spożywać na-
wet te byliny, które mają odpychający zapach, takie jak 
czosnek i cebula.

mgr inż. Leszek Ruchomski
asystent

Politechnika Lubelska

Laboratorium Elektrochemii

leszekruchomski@gmail.com 

Rys. 9. Kwas 10-hydroksydek-2-enowy
Literatura:

[1] The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1945, http://old.nobelprize.org/nobel_prizes/
medicine/laureates/1945/ (dostęp 13.09.2018)

[2] Danysz A., Buczko W., Kompendium farmakologii i farmakoterapii. Podręcznik dla stu-
dentów medycyny, Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2008

[3] Rao P.L., Verma S.C.L., Antibiotic principle of Allium sativum. Structure of allicin; pre-
paration and properties of diphenyl disulfide oxide, J. Indian Inst. Sci., 1952, 34: 315-321

[4] Walton L., Herbold M., Lindegren C.C., Bactericidal effects of vapors from crushed gar-
lic, Food Res., 1936, 1: 163-169

[5] Durlak P., Berski S., Latajka Z., Theoretical studies on the molecular structure, confor-
mational preferences, topological and vibrational analysis of allicin, Chem. Phys. Lett., 
2016, 644: 5-13

[6] Bustinza F., The forerunners in the investigation of antibiotics, first note; on the antibiotic 
activity of the juice of the bulb of Allium cepa L., An. Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 1959, 
17: 3-14

[7] Forter M.J., Bactericidal properties of allyl isothiocyanate and related oils, J. Food Sci., 
1937, 2: 435-438

[8] Virtanen A.I., Matikkala E.J., The Structure and Synthesis of Cycloalliin Isolated from 
Allium cepa, Acta Chem. Scand., 1959, 13: 623-626

[9] Fuller J.E., Higgins E.R., Onion juice and bacterial growth, Food Res., 1940, 5: 503-507,
[10] Sherman J.M., Hodge H.M., The bactericidal properties of certain plant juices, J. Bacte-

riol., 1936, 31: 96-98
[11] Pederson C.S., Fisher P., The bactericidal action of cabbage and other vegetable juices, 

Tech. Bull. N. Y. St. Agric. Exp. Sta, 1944, 273: 32
[12] Dickerman J.M., Liberman S., Studies on the chemical nature of an antibiotic present in 

water extract of cabbage, Food Res., 1952, 17: 438-441
[13] Halbeisen T., An antibiotic substance isolated from Cochlearia armoracia (horseradish), 

Arzneimittel Forsch, 1957, 7: 321-324
[14] Shin, I.S., Masuda H., Naohide K., Bactericidal activity of wasabi (Wasabia japonica) 

against Helicobacter pylori, Int. J. Food Microbiol., 2004, 94: 255-261
[15] Zhang, Y., Allyl isothiocyanate as a cancer chemopreventive phytochemical, Mol. Nutr. 

Food Res., 2010, 54: 127-135
[16] White J.W., Subers M.H., Studies on honey inhibine. 2. A Chemical Assay, J. Apicult. 

Res., 1963, 2: 93-100
[17] Dold H., Du D.H., Dziao, S.T., Detection of the antibacterial heat and light-sensitive 

substance in natural honey, Z. Hyg. Infektionskr., 1937, 120: 155-167
[18] Blum M.S., Novak A.F., Taber S., 10-hydroxy-Δ2-decenoic acid, an antibiotic found in 

royal jelly, Science, 1959, 130: 452-453




