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ABSTRACT

Phytoncides are natural chemicals secreted by higher plants, e.g. onion, garlic, juniper, black currant, which inhibit the growth 
of microorganisms. These are organic sulfur compounds. They change the composition of the microflora both in the atmosphere 
and in the soil. They show extremely strong action. 1 ha of growing junipers produces 3 kg of volatile phytoncides per day, which 
are able to sterilize the area of a large city. These strong antibacterial properties mean that phytoncides are very effective in the 
treatment of many diseases. Representatives of the genus Allium are the best known and most spectacular examples of higher plants 
producing phytoncides, substances with antibiotic activity. Allicin-producing garlic is of particular importance. Until now, the effect 
of allicin on bacterial cells was known. It was found to trigger the mechanism of destruction of -SH groups in proteins necessary 
for bacterial growth. Allicin-sensitive bacteria include Helicobacter pylori, which causes enteritis, Klebsiella pnemumoniae, which 
causes pneumonia, and Mycobacterium tuberculosis, which causes tuberculosis. The aim of the study was to assess the effect 
of garlic allicin on the development of mold fungi growing on food products. The spread of blackening was determined in the 
research methodology. The experiment consisted of examining the effect of different concentrations of garlic extract on decomposed 
mycelium. For this purpose, an extract of 10% and 20% was prepared, which was treated with fully developed mold mycelium. 
Changes occurring in the mycelium were observed and the time of their appearance since the application of the extract was noted. 
The obtained results indicate a high sensitivity of mold to allicin in correlation with the increase of extract concentration.
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Wprowadzenie

Fitoncydy są naturalnymi substancjami wydziela-
nymi przez rośliny, hamującymi rozwój mikroorgani-
zmów (Słownik 2006). Do roślin tych należą: czosnek, 
cebula, dziki por, czarna porzeczka, jałowiec, brzoza, 
olcha, buk, psianki, papryka, pomidor (niedojrzałe 
owoce), tarnina, bez czarny, szałwia, anyż. Fitoncydy 
mają działanie antybakteryjne, niszczą pierwotniaki 

i grzyby. Są odpowiednikiem naturalnych antybioty-
ków wytwarzanych przez bakterie, grzyby i porosty. 
Substancje te mogą być wydzielane przez różne czę-
ści roślin, takie jak: kwiaty, liście czy korę zdrewnia-
łych pędów (http://pl.wikipedia.org/wiki/Czosnek). 
Fitoncydem wytwarzanym przez czosnek jest allicy-
na. Została ona wyizolowana przez chemika Chester  
J. Cavalito w roku 1966. Substancja ta nadaje czosn-
kowi charakterystyczny zapach oraz jak wszystkie fi-
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toncydy, wykazuje działanie przeciwbakteryjnie. Ba-
dania porównawcze wykazały, że allicyna działa silniej 
niż wytwarzana przez grzyby penicylina i tetracyklina 
(Durlak i in. 2016). Właściwości lecznicze czosnku 
wiążą się z występowaniem w jego składzie związków 
siarki. Czosnek zawiera fitosterole, flawonoidy, pek-
tyny, śluzy, mieszaninę lotnych związków bakterio-
bójczych, związków siarkowych i bezwonną allilinę, 
która po uszkodzeniu tkanek czosnku jako mieszanina 
racemiczna, pod wpływem działania enzymu-allinazy. 
rozpada się na bakteriobójczy związek, zwany allicy-
ną. Allicyna następnie ulega rozpadowi na ajoen i kilka 
wielosiarczków, odpowiedzialnych za zapach czosnku. 
Zawartość allicyny w czosnku wynosi około 10 g/kg 
(Durlak i in. 2016). Ponadto liście czosnku zawierają 
prowitaminę A (brak jej jest w ząbkach), ślady wita-
min z grupy B oraz witaminę C (http://pl.wikipedia.
org/wiki/Ajoen). Allicyna, jest przekształcana w orga-
nizmie ludzkim w substancję podobną do leku rozpusz-
czającego śluz oskrzelowy. Uważana jest za naturalny 
antybiotyk zalecany przy zapaleniu zatok, bólu gardła. 
Powstaje po uszkodzeniu tkanki czosnku jako produkt 
przekształcenia alliiny pod wpływem enzymu allinazy 
poprzez pośredni kwas allilosulfenowy.

Ryc. 1. Przekształcenie alliiny do kwasu allilosulfenowego 
(2) i dehydroalaniny (3)
Fig. 1. Conversion of alliin to allylsulfenic acid (2) and de-
hydroalanine (3)

Ryc. 2. Kondensacja dwóch cząsteczek kwasu allilosulfeno-
wego (1) do allicyny (2)
Fig. 2. Condensation of two molecules of allylsulfenic acid 
(1) to allicin (2)

Działanie czosnku na organizm człowieka jest wie-
loaspektowe. Wykazuje właściwości rozkurczowe, 
żółciopędne i żółciotwórcze, pobudza krążenie krwi 
i wydzielanie soków trawiennych, wzmaga apetyt  
i przenikanie składników pokarmowych z jelit do krwi, 
obniża stężenia cholesterolu i glukozy we krwi, hamuje 
agregację krwinek, co zapobiega zakrzepicy i przeciw-
działa miażdżycy. Czosnek niszczy bakterie. Działa jak 
antybiotyki wobec drobnoustrojów chorobotwórczych, 
zwłaszcza wobec paciorkowców (Streptococcus)  
i gronkowców (Staphylococcus). Bakteriami wrażliwy-

mi na działanie związków chemicznych występujących  
w ząbkach czosnku są między innymi: Aerobacter, Aero-
monas, Acinetobacter, Bacillus, Citrella, Citrobacter, Clo-
stridium (kilka minut), Corynebacterium (kilka minut), 
Enterobacter, Escherichia, Helicobacter (Helicobacter 
pylori), Klebsiella, Lactobacillus, Leuconostoc, Micrococ-
cus, Mycobacterium (Mycobacterium tuberculosis – 3–5 
minut), Proteus, Providencia, Pseudomonas, Salmonella 
(kilka minut), Serratia, Shigella, Staphylococcus (kilka 
minut), Streptococcus, Vibrio (Vibrio cholerae – 10 minut). 

Czosnek eliminuje również grzyby i pasożyty bez 
objawów ubocznych (Starck 2002). Ma wpływ na 
działanie limfocytów T i makrofagów, komórek ukła-
du odpornościowego. Substancje czynne zawarte  
w czosnku oddziałują na trombocyty, czyli płytki krwi, 
hamując ich agregację. Płytki krwi mają znaczenie w pro-
cesie powstawania blaszek miażdżycowych w tętnicach. 
Tworzące się zatory mogą doprowadzić do zawałów oraz 
do choroby niedokrwiennej serca. Substancje zawarte  
w czosnku zmniejszają ryzyko występowania miażdżycy 
przez hamowanie syntezy cholesterolu i trójglicerydów, 
obniżają poziom cholesterolu, redukują szkodliwe frakcję 
LDL i przyczyniają się do zwiększenia stężenia korzyst-
nej dla zdrowia frakcji HDL. Czosnek działa przeciwutle-
niająco, zmniejsza ilość wolnych rodników, które uszka-
dzają błony komórkowe, udrażnia naczynia krwionośne, 
zmniejsza krzepliwość krwi i jej lepkość oraz zwiększa 
szybkość rozpuszczania zakrzepu. Z czosnku wyodręb-
niono związek chemiczny zwany ajoenem. Stwierdzono, 
że zmniejsza on skłonność do zmian zakrzepowo-zato-
rowych. Stanowi bezwonny produkt rozpadu alliiny. Jest 
zaliczany do substancji przeciwrakowych. Stosowany 
jest jako środek bakteriostatyczny, indukuje apoptozę  
i zatrzymuje proliferację leukemicznych komórek nowo-
tworowych (http://pl.wikipedia.org/wiki/Ajoen). Wszyst-
kie związki chemiczne występujące w czosnku określane 
są jako substancje aktywne. Działanie każdej z substan-
cji aktywnych jest odmienne. Wpływają one bowiem na 
różne obszary funkcjonowania organizmu. Najważniej-
sze z nich to witaminy i pierwiastki, które wpływają na 
procesy biochemiczne i fizjologiczne w organizmie. Al-
licyna, ajoen, winyloditiina, olejki, garlicyna, glikozydy, 
siarczki i wielosiarczki posiadają właściwości antybio-
tyczne i przeciwdziałają agregacji trombocytów, działają 
fibrynolitycznie. Flawonoidy obniżają ciśnienie. Allicyna, 
ajoen, garlicyna obniżają poziom tłuszczów i cholesterolu 
we krwi. Disiarczki, saponiny obniżają poziom cukru we 
krwi. Ajoen działa przeciwnowotworowo. Allicyna, ajoen, 
związki zawierające siarkę stymulują odporność. Sapo-
niny działają przeciwzapalnie, a olejki, allicyna działają 
przeciwpasożytniczo. Preparaty czosnkowe produkowa-
ne w postaci wyciągów i ekstraktów stosuje się w upra-
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Charakterystyka obiektów badań

Czosnek (Allium L.) jest rośliną z rodziny amarylko-
watych (Amaryllidaceae). Obejmuje około 700 gatunków 
rosnących w stanie dzikim na całej półkuli północnej, 
przede wszystkim w strefie umiarkowanej (Szwejkow-
ska, Szwejkowski 2003). Rodzaj Allium obejmuje znane 
gatunki roślin jadalnych, takie jak czosnek (Allium sa-
tivum L.), cebula (Allium cepa L.), por (Allium porrum 
L.), ale należą do niego także rośliny ozdobne. Czosnek 
pochodzi prawdopodobnie z Chin lub Syberii i znany jest 
człowiekowi od pięciu tysięcy lat. Charakteryzuje się rów-
nowąskimi, szarozielonymi liśćmi, kwiatostanami typu 
baldach lub główka, umieszczonymi na szczycie bezlist-
nej łodygi sięgającej do 200 cm. Z główki wyrasta łody-
ga zakończona kwiatostanem, tzw. baldachimem, który 
złożony jest z drobnych liliowych kwiatów (fot. 1). Część 
podziemna występuje w formie cebuli pokrytej suchy-
mi łuskami (fot. 2). Czosnek jest byliną, która wytwarza 
cebulę/główkę złożoną z kilku cebulek (ząbków). Ce-
bula, a także inne części rośliny mają charakterystyczny  
i uważany za jedną z cech rośliny zapach. Czosnek  
w 100 g dostarcza: 146 kcal, 6,4 g białka, 0,5 g tłuszczu, 
36,2 g węglowodanów,4,1 g błonnika, 400 mg potasu, 41 
mg wapnia, 153 mg fosforu, 1,7 mg żelaza, 25 mg ma-
gnezu, 31 mg witaminy C, witaminy z grupy B; jest więc 
rośliną o dużych walorach odżywczych. 

wach ekologicznych. W ochronie roślin przed szarą ple-
śnią, parchem, kędzierzawością liści, brunatną zgnilizną,  
a więc chorobami pochodzenia grzybiczego, muszą być 
stosowane preparaty grzybobójcze. Szczególnie stosuje 
się preparaty pochodzenia naturalnego i są nimi wyciągi  
z czosnku, które wypierają chemiczne środki ochrony ro-
ślin. Celem prowadzonych badań było wykazanie przeciw-
grzybiczego działania ekstraktu czosnkowego na grzyba 
pleśniowego rozłożka czerniejącego. Rozłożek czernieją-
cy, saprofityczny grzyb pleśniowy, stanowi problem gospo-
darczy, ponieważ wyrządza duże szkody zarówno w prze-
myśle spożywczym, jak i w gospodarstwach domowych. 
Celowa jest więc ocena skuteczności naturalnego ekstraktu  
z czosnku w zwalczaniu tego grzyba w zastępstwie che-
micznych środków ochrony, co przekłada się na zyski  
w środowisku.

Materiały i metody

W celu przeprowadzenia eksperymentu w pracowni 
biologicznej wyhodowano grzybnie rozłożka czernieją-
cego. Zastosowanym podłożem organicznym było pie-
czywo spożywcze ogólnie dostępne w sprzedaży. Trzy 
kromki chleba o podobnej gramaturze (ok. 10 g) umiesz-
czono w identycznych, szczelnie zamkniętych pojemni-
kach. Rozwój grzybni odbywał się w warunkach kon-
trolowanej wilgotności dzięki nasączaniu kromki chleba 
wodą oraz zapewniając temperaturę pokojową i zacie-
nienie. Pojemniki oznaczono jako próbkę kontrolną i 2 
próbki badawcze przeznaczone do działania ekstraktów 
otrzymanych z cebul czosnku. I próbka badawcza za-
dana została 10% roztworem ekstraktu czosnkowego, 
II próbka 20% roztworem ekstraktu. Nad w pełni wy-
kształconą grzybnią, zawierającą dojrzałe, ciemne za-
rodnie, rozpylano otrzymane ekstrakty i notowano czas 
pojawiania się zmian w wyglądzie plechy. Wyniki do-
świadczenia dokumentowano, zapisując w zestawieniu 
tabelarycznym czas pojawienia się pierwszych zmian w 
wyglądzie hodowanej grzybni oraz zapisywano charak-
ter zmian w wyglądzie pleśni. 

10% ekstrakt czosnkowy sporządzono, uzupełnia-
jąc do 10 ml soku otrzymanego z cebul czosnku 90 ml 
wody. W podobny sposób sporządzono roztwór 20%. 
Uzyskane wyniki zapisywano w zestawieniu tabela-
rycznym według wzoru:

Termin rozpoczę-
cia eksperymentu

Data obserwacji
Opis zmian 

grzybni

Próba kontrolna

I próba badawcza

II próba  
badawcza

Fot. 1. Bezlistna łodyga 
czosnku zakończona kwia-
tostanem, tzw. baldachimem 
z liliowymi kwiatami
Photo 1. Leafless stalk of 
garlic with an inflorescence, 
the so-called canopy with li-
lac flowers

Fot. 2. Cebula pokryta su-
chymi łuskami
Photo 2. Onions covered 
with dry scales

Źródło/Source: https://zdrowie.tvn.pl/a/allicyna-wlasciwosci-
naturalnego-antybiotyku-zawartego-w-czosnku.
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Rozłożek czerniejący (Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) 
Vuill.) jest grzybem pleśniowym. Tworzy nitkowate ple-
chy. Plechy te w początkowej fazie rozwoju są białe, a 
następnie rozwijają się na nich brązowoczarne zarodnie 
(sporangia), widoczne w postaci kropek. Rozwija się 
na podłożu organicznym, wypuszczając długie strzępki 
zwane stolonami. Grzybnia przerastająca podłoże jest 
bezbarwna lub ubarwiona w odcieniach od białego do 
ciemnobrązowego. Zarodnie wyrastają na prostych spo-
rangioforach. Sporangiofory są jasnobrązowe i mają 
gładkie ściany bez przegród międzykomórkowych. Za-
rodnie są kuliste, ze spłaszczoną podstawą. W początko-
wej fazie rozwoju są białe, potem czernieją w wyniku 
wytwarzania zarodników. Po uwolnieniu zarodników 
przyjmują parasolowaty kształt. Po kopulacji strzępek 
grzybni powstają zygospory. Są one kuliste, brązowo-
czarne, grubościenne i mają brodawkowaną powierzch-

Fot. 3, 4. Strzępki grzybni wraz z zarodniami rozłożka czerniejącego (Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill.) (Fot. G. Góralska) 
Photo 3, 4. Mushroom mycelium with white fodder spores (Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill.) (Photo G. Góralska) 

Tabela 1. Wyniki zmian grzybni rozłożka czerniejącego po zastosowaniu 10% ekstraktu z czosnku
Table 1. Results of breakdown mycelium changes after using 10% garlic extract

Termin rozpoczęcia 
eksperymentu

Data  
obserwacji

Opis zmian grzybni

Próba kontrolna 23.03.2020 W trzecim dniu od założenia hodowli na całej powierzchni pieczywa pojawił się biały 
nalot rozwijającej się grzybni (fot. 5)

26.03.2020 Obserwowany stały rozrost grzybni ze stolonami, na powierzchni stolonów rozwój sporan-
gioforów zakończonych białymi, niedojrzałymi zarodniami (fot.6) 

30.03.2020 Cała powierzchnia grzybni pokryta sporangioforami z dojrzałymi, ciemnymi zarodniami 
(fot. 7)

I próba badawcza 30.04.2020 Rozpylenie nad całą powierzchnią grzybni 10% ekstraktu czosnkowego

02.04.2020 Brunatnienie i zasinienie obrzeży plechy grzybni, brak nowych rozwijających się strzępek 
(fot. 8)

06.04.2020 Martwica strzępek grzybni położonych na brzegach plechy (fot. 9)

09.04.2020 Postępuje zanikanie brzegowych strzępek grzybni, pozostają stolony w centralnej części 
grzybni bez wykształconych zarodni (fot. 10)

nię. Rozłożek jest gatunkiem kosmopolitycznym, roz-
przestrzenionym na całym świecie. Występuje w glebie, 
na owocach, warzywach i na produktach spożywczych, 
powodując ich mokrą zgniliznę. Wyrządza szkody w 
magazynach przechowujących owoce. Ponieważ jest 
saprotrofem, rozkłada martwą materię organiczną, ale 
również może być określany jako łagodny pasożyt, wy-
stępuje bowiem na niektórych owocach jeszcze w trak-
cie ich dojrzewania. Plecha Rhizopus stolonifer przestaje 
rosnąć w temperaturze powyżej 37°C.

Wyniki

Obserwacje zmian grzybni rozłożka czerniejące-
go przy zastosowaniu 10% i 20% ekstraktu z czosnku 
przedstawiono w tabelach 1 i 2 i na fotografiach 5-13.
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Tabela 2. Wyniki zmian grzybni rozłożka czerniejącego po zastosowaniu 20% ekstraktu z czosnku
Table 2. Results of breakdown mycelium changes after using 20% garlic extract

Termin rozpoczęcia 
eksperymentu

Data  
obserwacji

Opis zmian grzybni

Próba kontrolna 23.03.2020 W trzecim dniu od założenia hodowli na całej powierzchni pieczywa pojawił się biały 
nalot rozwijającej się grzybni (fot. 5)

26.03.2020 Obserwowany stały rozrost grzybni ze stolonami, na powierzchni stolonów rozwój spo-
rangioforów zakończonych białymi, niedojrzałymi zarodniami (fot. 6) 

30.03.2020 Cała powierzchnia grzybni pokryta sporangioforami z dojrzałymi, ciemnymi zarodniami 
(fot. 7)

II próba badawcza 30.03 2020 Rozpylenie nad całą powierzchnią grzybni 20% ekstraktu czosnkowego

02.04.2020 Na obwodzie plechy widoczne martwe strzępki grzybni, charakteryzują się ciemnym 
wybarwieniem, a podłoże organiczne nie jest w pełni rozłożone (fot. 11)

06.04.2020 Zanik grzybni ze stolonami i sporangioforami całkowita martwica plechy (fot. 12)

09.04.2020 Brak nowych strzępek grzybni. Widoczna,czarna, martwa grzybnia (fot. 13) 

Fot. 5. Grzybnia wegetatywna rozłożka czerniejącego, 
pierwszy etap rozwoju (Fot. G. Góralska)
Photo. 5. Vegetative mycelium of blackening decay, first sta-
ge of development (Photo G. Góralska) 

Fot. 6. Etap rozwoju grzybni z jasnymi, nie wybarwionymi 
zarodniami (Fot. G. Góralska)
Photo 6. The stage of mycelium development with light, 
unstained sporangia (Photo G. Góralska)

Fot. 7. Dojrzałe, ciemne zarodnie rozłożka czerniejącego 
(Fot. G. Góralska)
Photo 7. Ripe, dark sporangia of a blackening decay (Photo 
G. Góralska)

Fot. 8. Brunatnienie i zasinienie obrzeży plechy grzybni po 
zastosowaniu 10% ekstraktu z czosnku (Fot. G. Góralska)
Photo 8. Browning and bruising of the edges of the mycelium 
thallus after using 10% garlic extract (Photo G. Góralska)
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Podsumowanie i wnioski

Rozwój pleśni na produktach spożywczych jest zja-
wiskiem codziennym. Czynią one w przemyśle spo-
żywczym i gospodarstwach domowych poważne straty. 
W wyniku rozwoju pleśni wiele produktów w krótkim 
czasie traci swoje walory. Ze względów bezpieczeństwa 
zdrowotnego nie powinny być spożywane. Wynika to 
z faktu wydzielania przez niektóre pleśnie aflatoksyn, 
substancji które należą do najbardziej rakotwórczych 
związków chemicznych. Oddziaływanie pleśni na or-
ganizm może także przejawiać się poprzez problemy 
z układem oddechowym, takie jak niedrożność jamy 
nosowej lub zatok, suchy kaszel, podrażnienie gardła, 
a także podrażnienie oczu, ich pieczenie, łzawienie lub 
zaczerwienienie. Pleśnie mogą również wywoływać 
wysypkę i dolegliwości skórne. Do najczęściej roz-

Fot. 11. Ciemne, martwe strzępki grzybni na powierzchni 
plechy (Fot. G. Góralska) 
Photo 11. Dark, dead mycelium on the surface of the thallus 
(Photo G. Góralska)

Fot. 9. Martwica brzegowa strzępek grzybni (Fot. G. Góral-
ska)
Photo 9. Marginal necrosis of mycelium hypha (Photo G. 
Góralska)

Fot. 10. Stolony bez wykształconych zarodni (Fot. G. Gó-
ralska)
Photo 10. Stolons without developed sporangia (Photo G. 
Góralska)

Fot. 12. Zanik grzybni ze stolonami i sporangioforami, cał-
kowita martwica/nekroza plechy (Fot. G. Góralska) 
Photo 12. Loss of mycelium with stolons and sporangiopho-
res, complete necrosis of the thallus (Photo G. Góralska)

Fot. 13. Brak nowych strzępek grzybni. Widoczna czarna, 
martwa grzybnia (Fot. G. Góralska)
Photo13. No new mycelial hyphae. Black dead mycelium vi-
sible (Photo G. Góralska)
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wijających się na produktach spożywczych grzybów 
pleśniowych należy rozłożek czerniejący (Rhizopus 
nigricans). Reprezentuje on gromadę grzybów wła-
ściwych (Eumyconta), podgromadę sprzężniowców 
(Zygomycontina), klasę sprzężniaków (Zygomycetes), 
rząd pleśniakowców (Mucorales). Celowe jest więc za-
bezpieczenie produktów spożywczych konserwantami 
hamującymi rozwój grzybni pleśniowych. Substancje 
takie powinny mieć naturalne pochodzenie, co skutku-
je eliminowaniem środków chemicznych stosowanych 
powszechnie w chwili obecnej. Warunki takie spełnia 
preparat uzyskany z ekstraktu czosnkowego. Wyniki 
uzyskane w przeprowadzonym eksperymencie pozwa-
lają na wyciągnięcie następujących wniosków:

1. Ekstakt czosnkowy skutecznie niszczy grzybnię 
rozłożka czerniejącego. 

2. Wzrost stężenia stosowanego ekstraktu przyspie-
sza procesy nekrozy grzybni pleśniowej.

3. Allicyna zawarta w ekstrakcie niszczy zarówno 
strzępki sporangialne, jak również grzybnię ze stolo-
nami.

4. Stosowanie preparatu naturalnego, jakim jest 
ekstrakt czosnkowy, może wpłynąć na walory zapa-
chowe produktów, ale ze względu na naturalne źródło 
pochodzenia i właściwości zdrowotne powinien wy-
przeć chemiczne środki konserwujące
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STRESZCZENIE

Fitoncydy to naturalne substancje chemiczne wy-
dzielane przez rośliny wyższe, np. cebulę, czosnek, ja-
łowiec, czarną porzeczkę, które hamują rozwój mikro-
organizmów. Są to związki siarkoorganiczne. Zmieniają 
skład mikroflory zarówno tej żyjącej w atmosferze, jak 
i w glebie. Wykazują niezwykle silne działanie. 1 ha 
rosnących jałowców wytwarza w ciągu doby 3 kg lot-
nych fitoncydów, które są w stanie wyjałowić obszar 
dużego miasta. Te silne, antybakteryjne właściwości 
powodują, że fitoncydy z dużą skutecznością stosowa-
ne są w leczeniu wielu chorób. Przedstawiciele rodzaju 
Allium to najlepiej poznane i najbardziej spektakularne 
przykłady roślin wyższych produkujących fitoncydy, 
substancje o działaniu antybiotycznym (https://zdrowie.
tvn.pl/a/allicyna-wlasciwosci-naturalnego-antybiotyku-
zawartego-w-czosnku; http://www.rozanski.ch/fitotera-
pia1.htm). Szczególne znaczenie ma czosnek wytwa-
rzający allicynę. Dotychczas poznano wpływ allicyny 
na komórki bakteryjne. Stwierdzono, że uruchamia ona 
mechanizm niszczenia grup -SH w białkach niezbęd-
nych do proliferacji bakterii. Do bakterii wrażliwych na 
działanie allicyny należą między innymi Helicobacter 
pylori, powodująca stany zapalne jelit, Klebsiella pne-
mumoniae, wywołująca stany zapalne płuc czy Myco-
bacterium tuberculosis, wywołujący gruźlicę (Durlak 
i in. 2016). Celem prowadzonych badań była ocena 
wpływu allicyny czosnku na rozwój grzybów pleśnio-
wych rozwijających się na produktach spożywczych. W 
metodyce badań założono hodowlę rozłożka czernieją-
cego. Eksperyment polegał na badaniu wpływu różnych 
stężeń ekstraktu otrzymywanego z czosnku na grzybnie 
rozłożka. W tym celu wykonano ekstrakt 10% i 20%, 
którym traktowano w pełni wykształconą grzybnią ple-
śniową. Obserwowano zmiany zachodzące w grzybni i 
notowano czas ich pojawiania się od momentu zastoso-
wania ekstraktu. Uzyskane wyniki wskazują dużą wraż-
liwość pleśni na allicynę w korelacji z rosnącym stęże-
niem ekstraktu.


