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SANTRAUKA 

 

Magistrinis darbas tema „Lietuvoje augančių vaistingųjų augalų vartojimo gyvūnams gydyti 

analiz÷“ atliktas 2012 metais. Šio darbo autor÷ Kristina Dainovskyt÷, darbo vadovas Vytautas 

Špakauskas.  

Raktiniai žodžiai: medetka, čiobrelis, raudon÷lis, šalavijas, kerpena, antibakterinis veikimas.  

Darbo tikslai: Remiantis paskelbtais literatūros šaltiniais ir savais tyrimais apžvelgti 

vaistingųjų augalų vartojimą, jų antibakterinį veikimą.  

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti ir įvertinti vaistin÷s medetkos antibakterinį veikimą. 

2. Išanalizuoti ir įvertinti paprastojo čiobrelio antibakterinį veikimą. 

3. Išanalizuoti ir įvertinti paprastojo raudon÷lio antibakterinį veikimą. 

4. Išanalizuoti ir įvertinti vaistinio šalavijo antibakterinį veikimą 

5. Išanalizuoti ir įvertinti islandin÷s kerpenos antibakterinį veikimą 

Magistrinį darbą sudaro šios dalys: 1 dalis – antimikrobiškai veikiančių vaistažolių literatūrin÷ 

apžvalga, antra dalis – savi tyrimai, kuriuose atlikti medetkos, čiobrelio, raudon÷lio, šalavijo ir 

kerpenos antibakterinis tyrimas. Darbe panaudotos  7 lentel÷s ir  8 grafikai. Darbo apimtis 48 

puslapiai. 

Atlikus darbą gautos šios svarbiausios išvados: 

1. Visų vaistinių augalų spiritiniai ekstraktai bakterijas veik÷ patikimai stipriau nei vandeniniai. 

Gramteigiamas bakterijas spiritiniai ir vandeniniai ekstraktai veik÷ stipriau nei gramneigiamas. 

Didesn÷s koncentracijos (100 mg/ml) augalų ekstraktai veik÷ geriau nei mažesn÷s (50 mg/ml).  

2. Vandeninis ir etanolinis medetkos ekstraktas esant 100 mg/ml koncentracijai stipriausiai 

veik÷ gramteigiamas bakterijas (slopinimo zonos nuo 10,8±1,8 mm iki 18,4±1,6 mm), silpniausiai 

veik÷ Pseudomonas aeruginosa (slopinimo zona nuo 8,7±1,2 mm iki 11,3±2,2 mm).  

3. Didžiausios čiobrelio slopinimo zonos (nuo 16,5±2,7 mm iki 26,1±2,6 mm) nustatytos 

l÷kštel÷se, kuriose buvo kultivuojamos gramteigiamos bakterijos, o silpniau veik÷ ešerichijas ir 

pseudomonus (slopinimo zona nuo 11,2±1,4 mm iki 13,1±2,3 mm).  

4. 100 mg/ml koncentracijos raudon÷lio spiritinis ekstraktas stipriausiai veik÷ stafilokokus 

(slopinimo zona 22,1±2,8 mm), silpniausiai pseudomonas (9,6±1,7 mm). Pakankamos vandeninio 

ekstrakto slopinimo zonos esant 100 mg/ml koncentracijai susidar÷ daugelyje Petri l÷kštelių 

(išskyrus l÷kštelę su Pseudomonas aeruginosa).  
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5. 100 mg/ml koncentracijos šalavijo vandeninio ekstrakto didesn÷s nei 10 mm slopinimo zona 

išmatuota l÷kštel÷se, kuriose buvo pas÷ta stafilokokai, enterokokai, ešerichijos ir klebsiel÷s, o 100 

mg/ml koncentracijos spiritinis ekstraktas efektyviai veik÷ visas bakterijas.  

6. Vandeninis Islandin÷s kerpenos ekstraktas neveik÷ arba silnai veik÷ visas bakterijas. Tik 100 

mg/ml koncentracijos spiritinis kerpenos ekstraktas antibakteriškai veik÷ gramteigiamus 

mikroorganizmus (slopinimo zona 13,7-15,4 mm). Granneigiamas bakterijas etanolinis kerpenos 

ekstraktas veik÷ silpnai (slopinimo zona 5,8-7,3 mm).  

 

 

 

SUMMARY 

 

Master’s degree thesis on „Analys of Lithuanian medical plants used in veterinary medicine“ 

performed in 2013. Author Kristina Dainovskyt÷, supervised by Vytautas Špakauskas. 

Keywords: marigold, thyme, oregano, sage, moss, antibacterial action.  

Goal: Overview of use of medical herbs and their anti – bacterial affect using known literature 

and personal research.  

Research objectives:  

1. Analyze and asses calendula antibacterial effect. 

2. Analyze and asses thyme antibacterial effect. 

3. Analyze and asses oregano antibacterial effect. 

4. Analyze and asses sage antibacterial effect. 

5. Analyze and asses Iceland Moss antibacterial effect. 

Thesis conclusions: 

1. Sprit based medicinal plant extracts had a significantly stronger effect on bacteria than water 

based ones. Spirit and water based extracts had stronger effect on Gram-positive bacteria than 

Gram-negative ones. Higher concentrations plant extracts (100 mg / ml) had stronger effect than the 

lower (50 mg / ml) counterparts.  

2. Water and ethanol based calendula extract at 100 mg / ml concentration had the strongest 

effect against Gram positive bacteria (inhibition zone of 10.8 ± 1.8 mm to 18.4 ± 1.6 mm) least 

effective was Pseudomonas aeruginosa (inhibition zone of 8.7 ± 1.2 mm to 11.3 ± 2.2 mm). 

3. The plates were gram-positive bacteria were cultivated had the highest thyme inhibition zone 

(from 16.5 ± 2.7 mm to 26.1 ± 2.6 mm), while escherichia and Pseudomonas had lower inhibition 

zone (from 11.2 ± 1.4 mm to 13.1 ± 2.3 mm). 
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4. 100 mg /ml spirit extract of oregano was strongest against staphylococci (inhibition zone of 

22.1 ± 2.8 mm) and least strong on pseudomonas (9.6 ± 1.7 mm). Sufficient inhibition zone 

occurred when water based extract concentration was 100 mg / ml on most of Petri plates (with the 

exception of Pseudomonas aeruginosa). 

5. Larger than 10 mm inhibition zone for 100 mg / ml water based sage extract was measured in 

plates, that had been seeded with  staphylococci, enterococci, E. coli, and klebsiella while 100 mg / 

ml spirit extract was equally effective on all bacteria. 

6. Water based Iceland moss extract had no or little effect on all bacteria. Only 100 mg / ml 

spirit based moss extract had anti-bacterial effect against Gram-positive microorganisms (inhibition 

zone of 13.7 to 15.4 mm), but had little effect on Gram-negative bacteria (5.8 to 7.3 mm inhibition 

zone). 

 

 

 

 



  7 

ĮVADAS 

 

Vaistiniai augalai – tai biologiškai veiklias medžiagas kaupiantys ir gydomosiomis savyb÷mis 

pasižymintys augalai. Vaistin÷ augalin÷ žaliava ir jos preparatai pasižymi farmakologinio veikimo 

įvairove ir turi mažiau šalutinių poveikių gyvūnų ir žmogaus organizmui nei cheminiai vaistai. Jų 

farmakologinis poveikis priklauso nuo vaistin÷s augalin÷s žaliavos sud÷tyje esančių biologiškai 

aktyvių junginių.  

Augalų gydomosios savyb÷s priklauso nuo to, kiek ir kokių veikliųjų medžiagų jie sukaupia. 

Biologiškai aktyvių junginių sintezę lemia geografin÷ vietov÷, klimatas, augalo fenotipas, genotipas, 

chemotipas, vaistin÷s augalin÷s žaliavos ruošimo laikas bei sąlygos. Svarbiausios veikliosios 

medžiagos yra alkaloidai, glikozidai, flavonoidai, raugai, pektinai, organin÷s rūgštys, mineralin÷s 

medžiagos, eteriniai aliejai, vitaminai. Veikliųjų medžiagų kiekis augaluose priklauso nuo tų 

medžiagų reikalingumo pačiam augalui, jame vykstantiems fiziologiniams procesams reguliuoti.  

Vaistažol÷se esančių biologiškai aktyvių medžiagų – eterinių aliejų, saponinų, taninų, alkaloidų, 

flavanoidų, vitaminų, glikozidų ir mikroelementų – kompleksas gerai veikia gyvūno organizmą. 

Dauguma aktyvių augalų medžiagų yra sutelktos jų eteriniuose aliejuose. Augaluose jų randami 

santykinai maži kiekiai, bet šios medžiagos yra tinkamai suderintos. Nustatyta, kad fitoterapiniai 

vaistai, sąveikaudami su organizmo savireguliacijos ir stabilumo sistemomis, jas slopina arba 

skatina ir taip veikia ligos simptomus (Weiss, Feintelman, 1999; Barsteigien÷ ir kt., 2003; 

Kažem÷kaitis ir kt., 2004).  

Daugelis vaistinių augalų veikia antimikrobiškai (Govindarajan et al., 2006; Magassouba et al., 

2007; Kambizi, Afolayan, 2008; Mahesh B., Satish, 2008; Mickien÷, 2009; Soković et al., 2010). 

Antibiotikams savo stiprumu prilygstantį poveikį turi kai kurios vaistažol÷s: čiobrelis, šalavijas, 

raudon÷lis. Daugelis šių augalų turi eterinių aliejų, kurie veikia bakterijas, grybelius, virusus, 

pirmuonis ir vabzdžius (Linskens, Jackson, 1991). Eteriniai aliejai – įvairios chemin÷s sud÷ties, 

stipraus kvapo lakios medžiagos, kurių sudedamosios dalys yra terpenai, alkoholiai, aldehidai ir 

ketonai.  

Dabar pasaulyje 35–40 proc. visų vaistų gaminama iš augalinių žaliavų. Įvairių šalių 

farmakop÷jose aprašoma daugiau kaip 1000 vaistinių augalų rūšių, o Lietuvoje leidžiamos vartoti 

189 jų rūšys. Pasaulin÷s sveikatos organizacijos duomenimis, pasaulyje gydymo tikslais naudojami 

apie 35 000 rūšių vaistinių augalų. Fitoterapija vyst÷si tūkstančius metų ir turi pačią seniausią 

gydymo patirtį. Jau priešistoriniais laikais žmon÷s dom÷josi juos supančiais augalais, empiriškai 

tyr÷ jų gydomąsias savybes, tod÷l pirmieji vaistai, kuriuos prad÷jo vartoti žmogus, buvo augalin÷s 
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kilm÷s. Prab÷go tūkstantmečiai, tačiau ir dabartiniu metu vaistiniai augaliniai preparatai užima 

svarbią vietą veterinarin÷je ir medicinos praktikoje. Prancūzijoje ir Vokietijoje augalinai vaistai 

užima 50 proc. rinkos. Jie turi paklausą ir tarp Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Italijos gyventojų. 

Pastaraisiais metais registruoti Lietuvoje augalin÷s ir gyvūnin÷s kilm÷s vaistai sudaro per 7 proc. 

visų registruotų vaistų.  

Patirtis ir žinios apie augalų gydomąsias savybes, sukaupta per keletą tūkstančių metų, virto 

mokslu. Dabartiniu metu daug l÷šų kasmet skiriama naujiems augaliniams preparatams kurti, 

naujiems augalų tyrin÷jimams – analizuojama chemin÷ jų sud÷tis, farmakologinis ir nuodingasis 

veikimas, augalų sąveika su kitais vaistais bei sąveika gyvūnų ir žmogaus organizme.  

 

Darbo tikslas 

Mūsų darbo tikslas buvo: Remiantis paskelbtais literatūros šaltiniais ir savais tyrimais 

apžvelgti vaistingųjų augalų vartojimą, jų antibakterinį veikimą. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

 

1.1. ANTIMIKROBINĮ POVEIKĮ TURINTYS VAISTINIAI AUGALAI 

 

Nors antibiotikai yra tinkamas ir efektyvus infekcinių ligų gydymo būdas, tačiau kai kuriais 

atvejais jų vartojimas n÷ra būtinas. D÷l per dažno antibiotikų vartojimo daugelis bakterijų rūšių tapo 

jiems atsparios. Antibiotikai dažnai yra skiriami netikslingai, kadangi daugeliui ligų galima rasti 

efektyvų gydymą natūraliomis augalin÷mis priemon÷mis. Nereik÷tų pamiršti, kad antibiotikai 

veikia tik bakterijas ir visiškai neveikia virusų, grybelių, kirm÷lių ir kitų parazitų. Per dažnas 

antibiotikų vartojimas silpnina organizmo imuninę sistemą, sukelia alergines reakcijas, toksiškai 

veikia inkstus ir kepenis. Dažnas antibiotikų vartojimas taip pat sąlygoja sumaž÷jusį organizmo 

atsparumą kandida ir kitų grybelių infekcijoms. Gamtoje galima rasti nemažai efektyvių alternatyvų 

antibiotikams. 

Rudon÷lis, čiobrelis, šalavijas, šios vaistažol÷s efektyviai gydo kv÷pavimo takų infekcijas, 

gerkl÷s skausmą, išoriškai gali būti vartojamos žaizdų gijimui skatinti ir infekcijų profilaktikai. Šie 

vaistiniai augalai padeda organizmui sunaikinti bakterijas, didina organizmo atsparumą joms ir 

skatina sveikimą. Kai kurie iš jų turi antiseptinių medžiagų, o dauguma stimuliuoja organizmo 

imuninę sistemą ir pagerina imuninį atsaką. Ypač stipriu antibakteriniu poveikiu pasižymi čiobrelio, 

raudon÷lio eteriniai aliejai. Juos galima naudoti inhaliacijoms įlašinant keletą lašų eterinio aliejaus į 

karštą vandenį bei išoriškai odos infekcijoms gydyti. Eteriniai aliejai – tai sud÷tingi, 

daugiakomponentiniai, įvairios chemin÷s struktūros medžiagų mišiniai, kuriuos kaupia augalai 

žieduose, vaisiuose, šaknyse, medienoje, lapuose ir žol÷je. Augalai, sintetinantys eterinius aliejus ir 

kitas kvapias medžiagas, vadinami aromatiniais. 

Dabar žinoma apie 2500 eterinius aliejus sukaupiančių augalų rūšių. Tai notrelinių, salierinių, 

astrinių, eršk÷tinių, mirtinių, pušininių, kiparisinių, bastutinių ir kt. augalų rūšys. Šių augalų 

eteriniuose aliejuose identifikuota virš 500 aromatą sudarančių medžiagų. Eterinių aliejų, 

suteikiančių augalams charakteringą aromatą, chemin÷ sud÷tis bei kiekis priklauso nuo augalo 

rūšies ir agrokultūrinių faktorių (klimatinių sąlygų, kuriose jis augo, dirvožemio, derliaus nu÷mimo 

laiko) bei žaliavos paruošimo. 

Įvairūs augalai eterinių aliejų sukaupia nevienodai gausiai. Kai kurių šeimų augalai jų išskiria 

ypač daug. Antimikrobin÷mis savyb÷mis pasižymi ir spygliuočių išskiriamos medžiagos. 

Pirmiausiai praktiškai buvo panaudojamos vietos, kuriose augo pušys, kadagiai, k÷niai ar kiti 

spygliuočiai, prie jų įruošiant sanatorijas ar kitokias gydyklas. V÷liau iš šių augalų išskirtus 
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eterinius aliejus prad÷ta naudoti parfumerijoje, medicinoje (Russo et al., 2012), ypač 

aromaterapijoje (Motiejūnait÷ ir kt., 2004). 

Eteriniai aliejai – sud÷tingi įvairios chemin÷s struktūros medžiagų mišiniai, iki šiol ne visų jų 

sud÷tis yra žinoma. Dalis šių medžiagų yra lakios ir turi specifinį kvapą (Ragažinskien÷ ir kt., 2005). 

Pagal cheminę sandarą eteriniai aliejai gali būti priskiriami alifatiniams ar cikliniams, daugiausia 

nesotiems angliavandeniliams, alkoholiams, aldehidams, ketonams, rūgštims, esteriams ir eteriams. 

Iš skirtingų augalų išskirtų eterinių aliejų antimikrobin÷s savyb÷s ir doz÷s yra labai nevienodos, 

tod÷l atliekama daug laboratorinių tyrimų in vitro, nes svarbu išbandyti kuo daugiau augalų eterinių 

aliejų poveikį ir kuo įvairesniems mikroorganizmams. Dauguma eterinių aliejų pasižymi 

antiseptin÷mis savyb÷mis, labiausiai - bergamot÷s, levandų, eukalipto, kadagių, citrinų, citrinžol÷s, 

rozmarinų, apelsinų, pušies, sandalmedžio, arbatmedžio, čiobrelių eteriniai aliejai. Antimikrobiškai 

veikiantys augalai turi įvairias veikliąsias medžiagas ir antrinius metabolitus (Cowan, 1999; Paiva 

et al., 2010) (lent. 1 ir 2).  

 

1 lentel÷. Antimikrobiškai veikiantys vaistiniai augalai (Cowan, 1999) 

Bendrinis 
pavadinimas 

Mokslinis 
pavadinimas 

Junginys Klas÷ Veikia 

Alavijas  Aloe 

barbadensis,  
Aloe vera 

Sultys  Antrachinonai
stirolai, 
saponinai 

Corynebacterium,  
Salmonella,  
Streptococcus, S. aureus 

Raugerškis Berberis 

vulgaris 
Berberinas Alkaloidai  Bakterija, pirmuonys  

Lauras Laurus 

nobilis 
Eteriniai aliejai  Terpenoidai  Bakterijos, grybeliai  

Varnal÷ša  Arctium 

lappa 
Fenolkarbonin÷s 
rūgštys 

Poliacetilenai, 
taninai, 
terpenoidai  

Bakterijos, grybeliai, virusai  

Kmynai  Carum carvi Eteriniai aliejai Karvonas, 
kumarinai  

Bakterijos, grybeliai, virusai 

Čiobrelis  Thymus 

vulgaris 
Kofeino rūgštis, 
timolis, taninai   

Terpenoidai, 
fenoliai, 
polifenoliai, 
flavonai 

Bakterijos, grybeliai, virusai 

Medetka  Calendula 

officinalis 
Eteriniai aliejai Triterpeniniai 

saponinai 
Bakterijos  

Bazilikas  Ocimum 
basilicum 

Eteriniai aliejai Terpenoidai Salmonella, bakterijos  

Juodieji 
pipirai  

Piper nigrum Piperinas Alkaloidai  Grybeliai, Lactobacillus, 
Micrococcus, E. coli, E. 

faecalis  
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Šaltekšnis  Rhamnus 

purshiana 
Taninai Polifenoliai, 

antrachinonas 
Bakterijos, grybeliai, virusai 

Ramun÷l÷  Matricaria 

chamomilla 
Eteriniai aliejai Fenolių 

rūgštys, 
chamazulenas  

Helmintai, M. tuberculosis, S. 

typhimurium, S. aureus 

Krapas  Anethum 

graveolens 
Eteriniai aliejai Terpenoidai Bakterijos  

Ženšenis  Panax 

notoginseng 
Eteriniai aliejai Triterpeniniai 

saponinai  
E. coli, Sporothrix schenckii, 
Staphylococcus, Trichophyton 

Svogūnas  Allium cepa Glicinas Sulfoksidai Bakterijos, Candida  
Tikrasis 
margainis 

Silybum 

marianum 
Riebaliniai aliejai Sterolai, 

flavonoligna-
nai 

 

 

 

2 lentel÷. Vaistinių augalų antriniai metabolitai veikiantys antimikrobiškai (Paiva et al., 

2010) 

Mikroorganizmas Cheminis junginys Vaistinis augalas 
Bacillus cereus, Bacillus subtilis, 

Micrococus kristinae, Staphylococcus 

aureus, Aspergillus flavus, 

Cladosporium sphaerospermum 

3,5,7-Trihidroksiflavonas 
 

Helichrysum aureonitens 

B. cereus, S. aureus, Staphylococcus 

epidermis, Candida albicans, 

Cryptococcus neoformans 

Benzokvinonas ir 
benzopiranas 

Gunnera perpensa 

B. cereus, B. subtilis, Enterococcus 

faecalis, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 

S. aureus, C. albicans, C. neoformans 

Helihumulonas Helichrysum cymosum 

B. cereus, S. aureus Karnozolas ir 7-O-
metilepirosmanolis 

Salvia chamelaeagnea 

B. subtilis, E. coli, K. pneumoniae, S. 

aureus 
Anolignanas B Terminalia sericea 

B. subtilis, E. coli, K. pneumoniae, S. 

aureus 
Seskviterpenoidai Warburgia salutaris 

B. subtilis, E. faecalis, E. coli, P. 

aeruginosa, S. aureus, Aspergillus 

niger, E. coli, S. aureus, C. albicans, E. 

coli, Salmonella typhimurium, 
Staphylococcus epidermis, S. aureus, 

C. albicans, Saccharomyces cerevisiae 

Flavonoidai Combretum 

erythrophyllum 

Erythrina burttii 

Broussnetia papyrifera, 
Echinosophora koreensis, 
Morus alba, Morus 

Mongolica, Sophora 

flavescens 
Epidermophyton floccosum, 
Microsporum canis, Microsporum 

gypseum, Trichophyton 

mentagrophytes, Trichophyton rubrum, 

S. aureus 

Diterpenas ir koumaro rūgštis Baccharis grisebachii 
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Actinomyces viscosus, Lactobacillus 

casei, 

Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus salivarus, 

Porphyromonas gingivalis, 

Streptococcus mutans, Streptococcus 

sobrinus 

Metilgalatas ir galo rūgštis  Galla rhois 

E. coli, S. aureus Terpenoidai Spirostachys africana 
E. coli, K. pneumoniae, S. aureus Vernolidas ir vernodalolis Vernonia colorata 
C. albicans Alkaloidai Aniba panurensis 
S. aureus Naftochinonai Tabebuia avellanedae 
A. niger, Botrytis cinerea Saponinai Astragalus verrucosus 
S. aureus, B. cereus, Clostridium 

perfrigens, E. faecalis, Micrococcus 

luteus, Aeromonas hydrophila, 

Enterobacter sakazakii, K. 

pneumoniae, E. coli, Enterobacter 

cloacae, P. aeruginosa, Vibrio 

vulnificus, Pseudomonas luteola, 

Chryseobacterium indologenes, C. 

albicans, A. niger, Penicillium sp. 

Gliukozinolatai Aurinia sinuata 

Mycobacterium tuberculosis Kvazinoidai Ailanthus altissima 
M. tuberculosis Ksantonai Canscora decussata 
Mycobacterium smegmatis, 

Mycobacterium intracellulare, 

Mycobacterium chelonae, 

Mycobacterium xenopi 

Feruginolis Juniperus excelsa 

Mycobacterium avium, M. tuberculosis Gingeroliai Zingiber officinale 
 

Augalų išskiriamos lakiosios medžiagos įvairiems tikslams naudojamos jau beveik 4000 metų 

(Hansel et al., 1999). Susidom÷jimas eteriniais aliejais kaip antimikrobin÷mis medžiagomis did÷ja. 

Lietuvoje ir užsienyje atliekami nauji tyrimai, kuriuose išbandomas įvairių augalų eterinių aliejų 

poveikis vis kitų rūšių mikroorganizmams. 

Pagrindin÷ eterinių aliejų sud÷tin÷ dalis yra terpenai. Jie pasižymi antibakteriniu, priešvirusiniu 

veikimu, teigiamai veikia chemoreceptorius, veikia raminamai arba stimuliuojamai, malšina 

uždegimus, lengvina atsikos÷jimą, skatina tulžies išsiskyrimą, turi antiseptinių, spazmolitinių 

(kraujagysles plečiančių) sąvybių. Eterinių aliejų yra daugelyje augalų, bet praktikoje naudojami tik 

tie augalai, kur jų kiekis didesnis nei 0,01–10 proc. Antimikrobinį vaistinių augalų aktyvumą įtakoja 

eterinių aliejų specifin÷s medžiagos. Daugelio Labiatae šeimos augalų (Thymus, Coridothymus, 

Satureja ir Origanum) aliejai turi karvakrolio, kuris veikia antibakteriškai (Chorianopoulos et al., 

2004; Sokmen et al., 2004; Bounatirou et al., 2007). Farmakologinis tokių vaistinių augalų poveikis 

priklauso nuo karvakrolio kiekio (Aydinet al., 2007). Karvakrolis pereina bakterijų apvalkal÷lį, 
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patenka į ląstelę ir pažeidžia mikroorganizmų gyvybines funkcijas (Ultee et al., 1999; Cristani et al., 

2007). 

Kitas augalų ekstraktų junginys yra karvakrolio pirmtakas p-cimenas, kuris veikdamas 

sinergistiškai su karvakroliu pažeidžia mikroorganizmų membraną (Ultee et al., 2002). Daugelyje 

literatūros šaltinių nagrin÷jamos augalų ekstraktų ir eterinių aliejų baktericidin÷s savyb÷s bei jų 

taikymo galimyb÷s (Aegohe, 2000; Jeng-Lenk Mau et al., 2001; Stojanovic et al., 2000). Ekstraktų 

antimikrobin÷s savyb÷s priklauso nuo augalo rūšies, kartu ir nuo eterinio aliejaus sud÷ties bei 

komponentų struktūros, kurios gali keistis priklausomai nuo kultivavimo regiono, klimato ir 

saugojimo sąlygų (Šipailien÷ ir kt, 2005). Eterinių aliejų antimikrobin÷s savyb÷s (nuo Bacillus 

subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica) pasireiškia naudojant 

0,01 % etanolinius tirpalus. Efektyviausias buvo čiobrelio eterinis aliejus, o jautriausia kultūra – 

Bacillus amyloliquefaciens (Šarkinas, 2005). Iš kai kurių augalų eteriniai aliejai išgaunami jau gana 

seniai, o paskutiniu metu išbandomos naujos eterinių aliejų panaudojimo sritys: bandoma, kaip 

eteriniai aliejai veikia iš patalpų (Mickien÷ ir kt., 2007; Motiejūnait÷ et al., 2003; Motiejūnait÷ ir kt., 

2004), maisto produktų (Šarkinas ir kt., 2003; Hashemi, Davoodi, 2011) išskirtus mikroorganizmus. 

Gaunami teigiami rezultatai – augalų eteriniai aliejai daugumos žalingų mikroorganizmų augimą 

stabdo, o kai kuriuos mikroskopinius grybus veikia fungicidiškai. Vertinant augalų ekstraktų 

antimikrobines savybes nustatyta, kad gelsv÷s, rozmarino, raudon÷lio, peletrūno, mairūno, salierų, 

petražol÷s įvairių frakcijų ekstraktai slopino bakterijų augimą skystoje terp÷je ir tiriant difuzijos į 

agarą metodu (Šarkinas, 2005). Geras antimikrobines savybes turi svogūnai, česnakai, vienmet÷ 

paprika, petražolių šaknys, anyžiai, kalenda, dašiai, čiobrelių žol÷, krapai, pipirm÷t÷, kadagio uogos, 

vaistinis izopas, vaistinis kietis, paprastoji raudon÷lio žol÷ (Dambrauskien÷, 2010). 

Gramteigiamoms bakterijoms priskiriamos testavimo kultūros pasižymi didesniu jautrumu tirtų 

prieskoninių augalų: salierų, petražol÷s, kalendros, peletrūno, melisos ir kitų ekstraktams (Šarkinas 

ir kt., 2004). Nustatyta keletas augalų, pasižyminčių antimikrobiniu aktyvumu – tai raugerškio 

(Berberis L.) šaknys, forsitijos (Forsythia Vahe) vaisiai, sausmedžio (Lonicera L.) vaisiai ir stiebai, 

uosio (Fraxinus L.) žiev÷, česnako (Allium L.) sultys. Vieni iš šių augalų pasižymi antimikrobiniu 

aktyvumu prieš gramteigiamas, kiti prieš gramneigiamas bakterijas. Bet šių augalų antimikrobinis 

veikimas labai priklauso nuo ekstraktų išgavimo metodų ir mikroorganizmų, prieš kuriuos jie yra 

taikomi (Baratta et al.,1998). Ištirtas 597 vaistinių augalų spiritinių ekstraktų antimikrobinis 

poveikis Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ir Candida albicans. 

142 ekstraktai veik÷ antimikrobiškai. Visus mikroorganizmus veik÷ Betula papyrifera (Betulaceae), 

Centaurea maculosa (Asteraceae), Epilobium angustifolium (Onagraceae), Hypericum perforatum 
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(Clusiaceae), Lythrum salicaria (Lythraceae) ir Rhus glabra vaistingieji augalai (Borchardt et al., 

2008). 

Tikslu sumažinti patogeninę taršą, daugelis antimikrobiškai veikiančių vaistinių augalų 

ekstraktų vartojami kaip pašarų ir maisto produktų priedai (Del Campo et al., 2000; Elgayyar et al., 

2001; Fan M, Chen, 2001; Hsieh et al., 2001; Greathead, 2003; Thuille et al., 2003; Thakare, 2004). 

Augalų veikliosios dalys taip pat veikia ir mikromicetus. Eteriniai aliejai Thymus vulgaris 

(čiobrelių) ir Mentha piperita (pipirm÷čių) maksimalias skaidrias 40,0 mm zonas sudar÷ su visomis 

tirtomis mikromicetų kultūromis (Mickien÷ irkt., 2007, 2009).  

 

 

1.2. Vaistin÷ medetka 

 

Vaistin÷ medetka (Calendula officinalis L.). Tai astrinių (Asteraceae) šeimos, 

medetkų (Calendula) genties vaistažol÷. Tai vienmetis, kvapnus augalas. Aukštis 

iki 60 cm. Vaistin÷ medetka savaime neauga. Ji dažnai auginama daržuose, 

g÷lynuose. Vaistin÷ augalin÷ žaliava – medetkos žiedynai. Kuo daugiau 

liežuviškų žiedų, tuo žaliava geresn÷. 

Pagrindiniai komponentai, esantys medetkų žiedynuose yra triterpeniniai 

saponinai (22-10%), eteriniai aliejai (15%), proteinai (2%), flavonoidai (0,62-1,173%). 

Frakcijonuoti komponentai yra karotenoidai (liuteinas, flavoksantinas, auroksantinas), flavonoidai 

(kvercetinas, narcisinas, retinas), triterpenoidai (faradiolio monoesteris, arnidiolio monoesteris, 

ursadiolis, oleino rūgštis, kalenduadiolio monoesteris), saponinai (kalendasaponinai A,B,C,D). Kiti 

elementai polisaharidai, seksviterpenai, steroliai, neosperidozidai, kalendeno 3% , kuris suteikia 

spalvą, 6,8% organinių rūgščių, dervų, gleivių, mineralinių druskų, vitamino C (Schulz et al., 1998; 

Singh et al., 2011; Butnari, Coradini, 2012). 

Remiantis moksliniais straipsniais, nustatyta, kad priešuždegiminį vaistin÷s medetkos poveikį 

lemia flavonoidai, ypač kvercetinas. Pasteb÷ta, kad jie slopina fermentą lipooksigenazę, kuri 

atsakinga už uždegiminį procesą (Butnari, Coradini, 2012). Pagrindinis komponentas - 

triterpenoidai. Triterpeniniai saponinai lemia baktericidinį – žaizdų gijimą skatinantį poveikį. Kitos 

sud÷tin÷s dalys kaip saponinai, mikroelementai, flavonoidai, polisacharidai taip pat lemia 

priešuždegiminį, patinimą mažinantį, antioksidacinį, žaizdas gydantį medetkų poveikį (Butnari, 

Coradini, 2012). Flavonoidai skatina tulžies išsiskyrimą, tod÷l šiam tikslui geriami medetkos užpilai 

ir nuovirai. Eterinis aliejus apsprendžia priešuždegiminį, antibakterinį veikimą (Preethi et al., 2006).  
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Medetkos preparatai padeda regeneruoti pažeistus audinius, ir veikia priešuždegimiškai. Atlikti 

klinikiniai tyrimai su žiurk÷mis rodo, kad 5% medetkų tepalas ženkliai pagerino žaizdos fiziologinę 

regeneraciją ir epitelizaciją, nes pasteb÷ta, kad pažeistame audinyje padid÷jęs glikoproteinų, 

nukleoproteinų, kolageno metabolizmas per regeneracijos procesą (Hadfield, Vlahovic, 2008). 

Nustatyta, kad polisacharidai, esantys medetkų žiedynuose lemia audinių sugyjimą, padengia žaizdą 

gličiu sluoksniu. D÷l šio efekto sumaž÷ja uždegimas audiniuose, apsaugomi audiniai nuo išor÷s 

infekcijų, palengvina audinių hidrataciją (Hadfield, Vlahovic, 2008; Preethi, Kuttan, 2011). 

Tepalais ir tinktūromis išoriškai gydomos sunkiai gyjančioms žaizdos, nudegimai, plaunamos 

pūlingos žaizdos, dedami kompresai nusideginus. Užpilais bei nuovirais skalaujama gerkl÷ sergant 

angina, faringitu, stomatitu (Singh et al., 2011).  

Tyrimais in vivo įrodyta, kad medetkoje esantys polisacharidai stimuliuoja gyvūno 

granuliocituose fagocitozę. Etanolinis medetkų ekstraktas stimuliuoja limfocitų proliferaciją in vitro 

(Preethi et al., 2006).  

Eksperimentiniai tyrimai rodo, kad medetkų ekstraktas veikia anaerobines ir fakultatyvines 

aerobines bakterijas in vitro, veikia įvairios rūšies grybus d÷l jos sud÷tyje esančių eterinių aliejų. Šis 

efektas netgi sulygintas su amfotericino B ir nistatino efektu (Faria et. al., 2011; Efstratiou et al., 

2012). 

Medetkos etanolinis ekstraktas (100 mg/ml) antibakteriškai veik÷ Pseudomonas aeruginosa 

(slopinamoji zona 25 mm), o ekstrakto koncentracija 50mg/ml S. aureus (slopinamoji zona 14 mm) 

(Hamad et al., 2011). Etanolinis ir vandeninis Calendula officinalis ekstraktai nuo 125µg/ml iki 

64mg/ml slopina bakterijų augimą. Metanolinis medetkų ekstraktas 64mg/ml koncentracijoje 

slopina S. aureus, E. coli ir kitas bakterijas. S.aureus lyginant su kitomis bakterijomis buvo 

jautresnis (Roopashree et al., 2008; Bissa Bohra, 2011). Nustatytas bakterijų Bacillus subtulis, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia ir grybelių Candida albicans and 

Aspergillus niger jautrumas įvairiems medetkų ekstraktams. Petroleumeteris, etanolis ir vandeninis 

ekstraktas in-vitro veik÷ antibakteriškai (Chakraborthy, 2008; Muley et al., 2009). Kito bandymo 

metu išbandytas C. officinalis etanolinio, vandeninio, acetoninio ir chloroforminio ekstrakto 

poveikis bakterijoms ir mikroskopiniams grybams. Etanolinis ekstraktas efektyviai veik÷ E. coli, 

Vibrio cholera ir Candida albicans. Metanolinis ekstraktas efektyviai veik÷ tik Candida albicans. 

Chloroforminis ekstraktas antimikrobiškai veik÷ visus mikrobus, o acetoninis tik E. coli (Safdar et 

al., 2010; Singh et al., 2011). P. Sakharkar su bendradarbiai (2000) nustat÷, kad Calendula 

officinalis petroleterinis (60-80°) ir chloroforminis ekstraktas veik÷ visus mikroorganizmus S. 

aureus, B. subtilis, B. cereus, B. stearothermophillus, E. coli, V. cholerae, S. typhi, P. aeruginosa ir 
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K. pneumoniae. Kiti tyr÷jai (Rashmi, Goyal, 2011, Efstratiou et al., 2012) nustat÷, kad metanolinis 

medetkų ekstraktas bakterijas ir mikroskopinius grybus slopina geriau nei etanolinis. 

 

 

1.3. Paprastasis čiobrelis 

 

Paprastasis čiobrelis (Thymus serpyllum). Priklauso notrelinių (Lamiaceae) 

šeimai, notreliažiedžių (Lamiidae) poklasiui. Priskaičiuojama daugiau nei 300 

įvairių čiobrelio porūšių, įskaitant sodinį arba paprastąjį čiobrelį (T. vulgaris), 

švelnesnio kvapo arba laukinį (T. serpyllum) ir citrininį čiobrelį (T. limonium), 

kuris turi išskirtinį citrininį kvapą. Tai daugiametis, aromatingas augalas, 10-15 cm aukščio ir apie 

30 cm ilgio labai šakotas puskrūmis. Lapuose yra daug liaukučių, kuriose kaupiamas eterinis aliejus, 

tod÷l augalas maloniai kvepia. Paprastasis čiobrelis sausų sm÷lingų vietų augalas, jautrus dr÷gm÷s 

pertekliui. Auga pušynuose, šlaituose, sausose pievose, sm÷lio karjeruose. Žydi birželio – rugpjūčio 

m÷nesiais.  

Vaistin÷ žaliava – paprastojo čiobrelio žol÷ (Thymi herba) renkama masinio žyd÷jimo metu. 

Kerpama nesumed÷jusi antžemin÷ augalo dalis. Džiovinama gerai v÷dinamoje, nuo saul÷s 

apsaugotoje vietoje, paskleidus plonu sluoksniu. Taip pat galima džiovinti specialiose džiovyklose 

ne aukštesn÷je nei 30-35° C temperatūroje. 

Kaupia iki 2,5 % eterinio aliejaus. Čiobrelių (Thymus vulgaris L.) aliejus turi daugiau nei 60 

ingredientų veikiančių antimikrobiškai ir antioksidantiškai (Marino et al., 1999; Hammer et al., 

2001; Baranauskiene et al., 2003; Sartoratto et al., 2004; Schmidt et al., 2012). Svarbūs čiobrelio 

aliejų junginiai yra fenoliai: timolis (44–60%) ir karvakrolis (2,2–4,2%), kurie yra aktyvesni nei  

monoterpenai p-cimenas (18,5–23,5%) ir γ-terpinenas (16,1–18,9%) (Daferera et al. 2000; 

Baranauskiene et al., 2003; Pasqua et al. 2005; Nostro, Papalia, 2012). Čiobrelio žol÷je taip pat yra 

kitų monoterpenų, rauginių medžiagų, kartumynų, flavonoidų, ursolino ir oleanolo rūgšties.  

Ištyrus Estijoje naturaliai augantį čiobrelį (Thymus serpyllum L.) nustatyta, kad pagrindiniai jo 

junginiai yra (E)-nerolidolis, kariofileno oksidas, mircenas, (E)-b-kariofilenas ir germakrenas D 

(Raal et al., 2004). 

Nuo seno čiobrelių žiedai pasižym÷jo kaip imuniteto saugotojai, stiprintojai sergant 

infekcin÷mis ligomis, viršutinių kv÷pavimo takų susirgimais (sloga, nosiarykl÷s uždegimas), 

sergant bronchų ir plaučių uždegimais. Čiobrelių eterinis aliejus – puiki pagalba esant peršalimo 

susirgimams, gripo epidemijai. D÷l antiseptinių savybių, čiobrelių eterinis aliejus apsaugo žaizdas 

nuo infekcijų. Aliejus padeda greičiau užgyti spuogams, randams ir d÷m÷ms. Tinkamas naudoti 
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egzemos ar dermatito pažeistai odai, padeda gydyti grybelį. Jis stimuliuoja limfos ir kraujo apytaką. 

Nustatytas čiobrelio metanolinio ekstrakto poveikis nuo triušių kokcidioz÷s (Ozbas et al., 2010). 

Čiobrelio preparatai pasižymi antiseptiniu, antibakteriniu, skausmą malšinančiu, atsikos÷jimą 

lengvinančiu, spazmolitiniu, virškinimą gerinančiu, šlapimo išsiskyrimą skatinančiu ir kiek 

raminančiu poveikiu. Stimuliuoja ir stiprina organizmą bei imuninę sistemą. (Dursun et al., 2003; 

Rehman et al., 2009). Galbūt pats svarbiausias jo poveikis, padedantis gydyti įvairias infekcines 

ligas yra tas, kad čiobrelių aliejus skatina baltųjų kūnelių gamybą ir sustiprina paties organizmo 

gynybines funkcijas. Tyrimų in vitro metu nustatyta, kad šie junginiai pasižymi ženkliu 

antimikrobiniu veikimu nuo gramneigiamų ir gramteigiamų bakterijų (Ozcan et al., 2003; Burt et al. 

2005). Timolis pasižymi antiseptiniu ir antibakteriniu poveikiu; daugumą mikroorganizmų veikia 

25 kartus stipriau nei fenoliai (Bisset, 2001). Čiobrelių lapų ekstraktas veikia patogenines bakterijas 

Escherichia coli, Salmonella entertica, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae ir Proteus 

vulgaris (Chitra, Sebareze, 2011). Tirtas čiobrelio Thymus serpyllum heksano, etilacetato, etanolio, 

metanolio, butanolio ir vandeninio ekstraktų antibakterinis (nuo Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Enterococcus coli, Pseudomonas aeruginosa) ir priešgrybelinis 

veikimas (nuo Candida albicans, Candida parapsilosis, Aspergillus fumigatus and Aspergillus 

niger) (Farrukh et al., 2012). Geriausiai antibakteriškai ir antifungistatiškai veik÷ etilacetato ir 

metanolio ekstraktai, jų MIK buvo nuo 2000 iki 4000µg/ml. Nustatytas baktericidinis Thymus 

pubescens ir Thymus serpyllum aliejų veikimas (Rasooli, Mirmostafa, 2002). Nustatytas čiobrelių 

Thymus vulgaris ir Thymus serpyllus aliejų antibakterinis poveikis nuo penkių bakterijų rūšių 

(Escherichia coli, Salmonella choleraesuis, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecalis) (Jovanka et al., 2011). Čiobrelių ir anyžių metanolinis ekstraktas 

sinergistiškai veikia daugelį gramteigiamų ir gramneigiamų bakterijų (Al-Bayati, 2008). 

Spiritin÷s mikstūros pasižymi efektyvumu prieš patogenines bakterijas, o maišyti ekstraktai turi 

antimikrobinių savybių. Visoms ištraukoms dažniausiai labiau atsparios gramteigiamos bakterijos 

nei gramneigiamos. Didžiausia 1000 µg/ml koncentracijos spiritin÷s ištraukos 35 mm slopinamoji 

zona buvo užfiksuota prieš Strept. faecalis. Ekstraktų minimali slopinanti koncentracija buvo 400–

1300 µg/ml (Al-Saimary, 2007). Čiobrelio eterinis aliejus geriausiai veik÷ E. coli, S. aureus ir C. 

albicans (MIK = 50 µ/ml). Vidutiniškai gerai aliejus veik÷ P. aeruginosa ir jautrias Klebsiella 

pneumoniae (MIK = 200 µ/ml), o E. faecalis ir kai kurias atsparias K. pneumoniae padermes veik÷ 

silpniausiai (Maksimović et al., 2008). Čiobrelių (Thymus vulgaris L.) lapų vandeninio ir spiritinio 

ekstrakto antibakterinis veikimas difuzijos į agarą metodu tirtas su patogenin÷mis bakterijomis. 

Tyrimų metu nustatyta, kad spiritin÷ lapų ištrauka Escherichia coli, Salmonella enteritica, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae ir Proteus vulgaris antimikrobiškai veik÷ ženkliai 
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stipriau nei vandeninis ekstraktas. Spiritin÷s ištraukos didžiausios slopinančios zonos agare 

Salmonella entertica ir Staphylococcus aureus atitinkamai nustatytos 4,2 cm ir 3,9 cm pločio 

(Chitra, Sebareze, 2011). Tirta kaip veikia čiobrelio spiritin÷ ištrauka ampicilinui, cefaleksinui, 

chloramfenikoliui, gentamicinui ir tetraciklinams atsparias salmoneles. Minimali slopinanti 

koncentracija Thymus vulgaris spiritin÷s ištraukos buvo 2500 µg/ml. Tirtas čiobrelių (Thymus 

vulgaris, T. serpyllum), šalavijų (Salvia officinalis) ir anyžiaus (Pimpinella anisum) aliejų ir 

ekstraktų antibakterinis aktyvumas. Čiobrelių aliejus ir chloroforminis ekstraktas bakterijas 

(Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ir Escherichia coli) veik÷ geriausiai (Abu-

Darwish et al., 2012). 

Gramteigiamos bakterijos Clostridium botulinum ir Clostridium perfringens yra jautresn÷s 

čiobrelio preparatams nei gramneigiamos (Nevas et al., 2004). Čiobrelių spiritin÷s ištraukos, 

eterininis aliejus, veikliosios medžiagos timolis ir karvakrolis stipriai veikia Bacillus subtilis, S. 

sonnei, E. coli (Fan, Chen, 2001). Vandeniniai ekstraktai labiau slopina H. Pylori augimą (Tabak et 

al., 1996). Čiobrelių eterinis aliejus ar jo veiklioji medžiaga timolis veikia S. typhimurium (Juven et 

al.,1994). Timolis in vitro anaerobin÷se sąlygose antagonistiškai veikia S. sonnei (Juven et al., 

1994). Karvakrolis slopina patogenų Bacillus cereus veikimą (Ultee et al., 2000). Maža minimali 

veikimo koncentracija 0,03% aliejaus nustatyta nuo C. albicans ir E. coli (Hammer et al., 1999). 

Čiobrelių eterininis aliejus bakteriostatiškai ir baktericidiškai veik÷ netoksigenines E. coli padermes, 

Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes ir S. enterica (Friedman et al., 2002). Tirtas 26 

vaistinių augalų įvairios koncentracijos (165-2640 mg/ml) spiritinių ištraukų antibakterinis Bacillus 

cereus, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli ir Salmonella infantis 

aktyvumas. B. cereus labiausiai jautrios buvo Cinnamomum cassia, Azadirachta indica, Ruta 

graveolens, Rumex nervosus, Thymus serpyllum ir Zingiber officinale spiritiniams ekstraktams 

(MIK nuo 165 iki 660 mg/ml). Tiktai Cinnamomum cassia ekstraktas efektyviai veik÷ E. coli ir S. 

infantis (MIK 2640 mg/ml (Alzoreky, Nakahara, 2003). 

Žiurk÷ms duodant su pašaru nuo 2 iki 10 proc. čiobrelių lapų toksiškumo požymių nenustatyta 

(Haroun et al., 2002). 

Geriausias gydymo efektas pasiektas gydant triušius spiritine čiobrelio ištrauka kartu su 

gentamicinu (Salih, 2012). Čiobrelio 10 proc. ir 5 proc. koncetracijos ekstrakto Escherichia coli 

slopinimo zonų dydis atitinkamai buvo 12 mm ir 10 mm, St.aureus 33 mm - 18 proc. ir 27 mm 

(Šarkinas ir kt., 2004).  

Eteriniai aliejai Thymus vulgaris (čiobrelių) maksimalias skaidrias 40,0 mm zonas sudar÷ su 

visomis mūsų tirtomis mikromicetų kultūromis – Paecilomyces variotii, Cladosporum herbarum, 
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Fusarium moniliforme, Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus 

oryzae (Mickien÷ irk t., 2007, 2009). 

 

 

1.4. Paprastasis raudon÷lis 

 

Paprastasis raudon÷lis (lot. Origanum vulgare L.) priklauso notrelinių 

(Lamiaceae) šeimai, notreliažiedžių (Lamiidae) poklasiui. Tai 

daugiametis, 30-80 cm aukščio žolinis augalas, paplitęs Europoje, taip 

pat ir Lietuvoje. Raudon÷lis renkamas birželio–rugpjūčio m÷nesiais. 

Nupjautos žydinčios viršūn÷s paskleidžiamos plonu sluoksniu ir 

džiovinamos pav÷syje. Žol÷je yra 0,12-1,2% eterinio aliejaus, kurio 

pagrindinę dalį sudaro fenoliai (iki 40%), seskviterpenai (12,5%), laisvi 

alkoholiai ir iki 5% geraniolio acetatas, taip pat rauginių medžiagų, 

lapuose - 565, žiedynuose - 166, ir stiebuose - 58 mg% askorbo rūgšties (Arcila-Lozano et al., 

2004). Lietuvoje tiriant raudon÷lį nustatyta, kad mono- ir seskviterpenų hidrokarbonų žiedymuose 

buvo 49,8–76,8 proc., o lapuose – 41,9–71,4 proc. aliejaus tūrio (Radušien÷ et al., 2005). 

Raudon÷lyje yra daug flavonoidų (apigenio) pasižyminčių antineoplazminiu veikimu, o jų 

eteriniame aliejuje vyrauja timolas ir karvakrolas, kurie turi antiseptinių savybių ir slopina spazmus. 

Tyrimais nustatyta, kad timolas ir karvakrolas veiksmingai naikina bakterijas ir mikroskopinius 

grybus (Candida spp.) (Radušien÷ et al., 2005; Özkalp et al., 2010).  

Paprastasis raudon÷lis pasižymi antimikrobiniu (Chaudhry et al., 2007), priešuždegiminiu 

(Yoshino et al., 2006), raminamuoju ir skausmą mažinančiu poveikiu (Ibrahim et al., 2010). Skatina 

virškinimo ir bronchų liaukų sekreciją, didina žarnyno peristaltiką, didina jo tonusą (Ibrahim et al., 

2010). Min÷tus farmakologinius poveikius lemia O. vulgare vaistin÷je augalin÷je žaliavoje esantys 

eteriniai aliejai ir fenoliniai junginiai (rozmarino rūgštis, rutinas, hiperozidas, liuteolinas, 

kvercetinas, naringeninas, diosmetinas ir kt.). Dominuojantis junginys yra rozmarino rūgštis, 

kuriam būdingas stiprus antioksidantinis aktyvumas (Radušien÷ ir kt., 2008). 

Raudon÷lio eterinis aliejus pasižymi antibakteriniu veikimu nuo Staphylococcus saprophyticus, 

S. aureus, Micrococcus roseus, M. kristinae, M. nishinomiyaensis, M. lylae, M. luteus, M. 

sedentarius, M. varians, Bacillus megaterium, B. thuringiensis, B. alvei, B. circulans, B. brevis, B. 

coagulans, B. pumilus, B. laterosporus, B. polymyxa, B. macerans, B. subtilis, B. firmus, B. cerius ir 

B. lichiniformis. Jis efektyvus nuo S. saprophyticus, B. circulans (Saeed, 2009; Saeed, Tariq, 2009). 

Labiausiai jautrios aliejaus poveikiui buvo Fusarium avenaceum, Paecilomyces variotii, Rhizopus 
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stolonifer ir Scopulariopsis brevicaulis, o atsparios – Candida glabrata, Saccharomyces cerevisiae, 

Geotrichum candidum, Aureobasidium pullulans ir Acremonium furcatum rūšys (Radušien÷ et al., 

2005). 

Mažiausia slopinanti raudon÷lio aliejaus koncentracija nuo įvairių bakterijų buvo tokia: 

Micrococcus luteus (16 µg/ml), B.cereus (32 µg/ml), S. aureus (250 µg/ml), K. pneumoniae (128 

µg/ml) ir C. albicans (128 µg/ml). Gramteigiamas bakterijas raudon÷lio aliejus veik÷ geriau nei 

gramneigiams (Saeed, Tariq, 2009; Özkalp et al., 2010). Nustatyta, kad raudon÷lio eterinis aliejus 

efektyviai veikia gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas (Chaudhry et al., 2007; Saeed et al., 

2006, 2009). Slopinantis raudon÷lio poveikis bakterijai vyksta nepernešant kokios nors 

chromosomos, taigi, n÷ra rizikos sukelti ar padidinti bakterijos atsparumą tokioms svarbioms 

medžiagoms kaip penicilinas, streptomicinas ir kitiems antibiotikams (Masood et al., 2007). 

Metanoliniu, chloroforminiu ir vandeniniu raudon÷lio ekstraktu paveiktos Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 

Salmonella typhi, Shigella flexneri, Salmonella paratyphi A, Proteus mirabilis bakterijos ir 

Aspergillus flavus, Aspergillus nigar, Aspergillus pterus mikroskopiniai grybai. Metanolinis ir 

chloroforminis vaistažolių ekstraktas gerai veik÷ mikroorganizmus, o vandeninis – blogai (Ashraf et 

al., 2011).  

Kalendros, saliero, česnako, raudon÷lio ekstraktai slopino testuojamos kultūros augimą, 

didesniu efektyvumu pasižym÷jo salierai, kitų poveikis silpnesnis. Slopinimo zonų vidurkis 

nežymiai didesnis nustatytas l÷kštel÷se su sporomis (Šarkinas ir kt., 2006).  

Raudon÷lio eterinis aliejus yra efektyvus nuo Yersinia enterocolitica ir Listeria monocytogenes 

patogeninių padermių (Firouzi et al., 2007), nuo meticilinui jautrių, bei atsparių bakterijų (Naim, 

Tariq, 2006) ir nuo Bacillus cereus (Kačániová et al., 2012). Šio augalo eterinis aliejus buvo 

atsparus Vibrio parahaemolyticus (Lin, 2005), ir E. coli (Moreira, 2005). Nustatytas geras 

raudon÷lio ir kaprilo rūgšties poveikis nuo salmonelių, ešerichijų, stafilokokų ir listerijų (Hulánková, 

Bořilová, 2011). Išbandyta 12 vaistinių augalų aliejų poveikis veterinarijai svarbiems ligų 

suk÷l÷jams (Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Bacillus licheniformis, Enterococcus 

faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,  Salmonella enteritidis, Yersinia 

pseudotuberculosis, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 

aerogenes, Candida albicans ir Malassezia pachydermatis). Geriausiai veik÷ cinamono, raudon÷lio, 

citrinžol÷s ir kmynų eteriniai aliejai (Rusenova, Parvanov, 2009).  

V. Bampidis ir kiti tyr÷jai (2006) gydydami viduriuojančius veršelius raudon÷lio lapų ištrauka 

nustat÷ gerą jų terapinį poveikį. 
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1.5. Vaistinis šalavijas 

 

Vaistinis šalavijas (Salvia officinalis L.) Jis priklauso notrelinių 

(Lamiaceae) šeimai, notreliažiedžių (Lamiidae) poklasiui. Vaistinis 

šalavijas – daugiametis, pusiau sumed÷jęs, stipriai kvepiantis puskrūmis. 

Užauga iki 0,5 metro aukščio. Žydi birželio-liepos m÷nesį. Lietuvoje 

savaime neauga. Auginamas kaip vaistinis ir prieskoninis augalas 

darželiuose, soduose. M÷gsta saul÷tas vietas, sausas, priemolingas dirvas.  

Vaistin÷ žaliava yra šalavijo lapai (Folia Salviae). Augalui prad÷jus 

žyd÷ti pjaunama antžemin÷ dalis - šalavijo žol÷, kuri džiovinama 

pav÷syje, gerai v÷dinamoje patalpoje arba džiovykloje esant ne diden÷j kaip 35 °C temperatūrai.  

Vaistinio šalavijo lapuose susikaupia iki 2,5 proc. eterinio aliejaus, kuriame yra cineolio (iki 13 

proc.), biciklių terpenų – 2-α-tujono (18-60 proc.), D-β-tujono (3-10 proc.), D-α-pineno (1,0-6,5 

proc.), D-borneolio (2,5 proc.), D-kamparo (4,5-24,5 proc.), triciklinio seskviterpeno cedreno. Taip 

pat lapuose rasta kondensuotų katechno tipo taninų (3-8 proc.), triterpeninių rūgščių (ursolio, 

oleanolio), flavonoidų (flavonolio – 0,17-0,31 proc.), fenolkarboninių rūgščių (0,23-0,25 proc.) 

(rozmarino, kofeino, galo ir kitų), vitamino C (0,2-0,27 proc.), karotinoidų (iki 36,5 mg proc.), 

vitamino B1, nikotino rūgšties, karčiųjų, mineralinių medžiagų, fitocidų (Behboud et al., 2011; 

Jafari et al., 2011; Russo et al., 2012). S. officinalis kvepia šaknimi d÷l kamparo ir tujono. 

Šalavijo preparatai pasižymi antibakteriniu, fungicidiniu, sekreciją skatinančiu, antioksidaciniu, 

estrogeniniu poveikiu. 

Vaistinių šalavijų preparatai vartojami kaip bakteriocidin÷, priešuždegimin÷, sutraukiamoji 

priemon÷ kv÷pavimo takų ligoms gydyti, gydant reumatą, gausų prakaitavimą, nervų ligas (veikia 

raminamai), teigiamai veikia imunitetą (Ragažinskien÷ ir kt., 2005; Oniga et al., 2007). 

Antibakterinį šalavijo poveikį sąlygoja tujonai (Newall et al., 1996; Bradley, 2006). Taip pat 

išbandytas triterpenoidų (ursolo ir oleano rūgšties, uvaolio, betulino rūgšties ir betulino) 

antibakterinis veikimas. Ursolo ir oleano rūgštys veik÷ vankomicinui atsparius enterokokus (MIK 

atitinkamai buvo 8 ir 4 µg/ml), Streptococcus pneumoniae ir meticilinui atsparius stafilokokus  

(Horiuchi et al., 2007). Šalavijo preparatams yra jautrūs mikroorganizmai: Escherichia coli, 

Shigella sonnei, Salmonella species, Klebsiella ozanae, Bacillus subtilis, Candida albicans, C. 

krusei, C. pseudotropicalis, Aspergillus flavus, Torulopsis glabrata, Cryptococcus neoformans 

(Wichtl, 2004; Bradley, 2006), tačiau nejautrūs Pseudomonas aeruginosa (Newall et al., 1996; 

Bradley, 2006).  
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Vandeninio šalavijo ekstrakto sinergistinis antibakterinis veikimas nuo Agrobacterium 

tumefaciens, Bacillus subtilis ir Proteus sp. nustatytas vartojant su natrio benzoatu, kalio sorbatu ir 

natrio nitritu (Stanojević et al., 2010). 

Antibakterinis (nuo Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Proteus 

spp., Staphylococcus aureus, Bacillus cerus) šalavijo veikimas nustatytas su 10 mg/ml ir 100 mg/ml 

koncentracijos chloroforminiu ir alkoholiniu lapų ekstraktu. Chloroforminis 100 mg/ml 

koncentracijos ekstraktas efektyviai veik÷ Staphylococcus aureus ir Proteus spp. (Muttalib, 

Naqishbandi, 2012). Šalavijo ekstraktas buvo veiklus nuo Bacillus cereus, Bacillus anthracis, 

E.coli, Shigella sonnei (Behboud et al., 2011; Jafari et al., 2011). 

Metanolinis šalavijo ekstraktas Staphylococcus aureus ir Klebsiella spp. slopino stipriau nei 

vandeninis (Ali, Aboud, 2010). Eterinis aliejus neveikia eukariotinių mikroorganizmų, bet 

efektyviai slopina gramteigiamas bakterijas, minimali inhibcin÷ koncentracija yra 35−45 µg/ml 

(Nadir et al., 2013). Etanolinis šalavijo ekstraktas veik÷ šiuos mikroorganizmus: Shigella boydii, S. 

flexneri, S. dysenteriae, Vibrio cholera, Proteus mirabilis, P. Vulgaris, Klebsiella pneumonia, 

Corynebacteria species ir Staphylococcus epidermidis (Nadir et al., 2013). 

 

 

1.6. Islandin÷ kerpena 

 

Islandin÷ kerpena (Cetraria islandica). Tai yra daugiametis 

kerpinis augalas, grybo ir dumblių simbioz÷, galintis išgyventi 

pačiomis nepalankiausioms sąlygomis, kur neauga joks kitas 

augalas, net dykumoje ar poliarin÷je zonoje. Islandin÷s kerpenos 

gniužulas sudarytas iš netaisyklingų, iki 10 cm ilgio, 0,3–2,0 cm 

pločio šakotų skiaučių. Lietuvoje auga 6 kerpių (Lichenes) 

skyriaus Cetraria genties rūšys. Mūsų šalyje ji auga sausuose pušynuose, durpynuose, ypač 

paplitusi Pietryčių Lietuvoje. Vaistams kerp÷s gniužulas renkamas per visą vasarą, džiovinamas 

saul÷je, laikomas tamsioje vietoje. Galima naudoti 3–4 metus.  

Gniužule yra 60-70 % polisacharidų, kurių pagrindinis komponentas licheninas bei 

izolicheninas, 3-5 % antibiotinių medžiagų – kerpių rūgščių (protolichesterino, paralichesterino, 

protocetraro, fumaroprotocetraro, cetraro, usnino), 0,5-3 % baltymų, 1-2 % riebalų, iki 1 % vaško, 

iki 3,6 % dervų, 6,8 % pigmentų, 0,05 % eterinio aliejaus, mineralinių medžiagų (vario, geležies, 

kobalto, mangano, jodo), vitaminų (folin÷s rūgšties, ciankobalamino, karotino) (Lawrey, 1989; 

Kosanić, Ranković, 2011 Mitrović et al., 2011). 
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Islandin÷s kerpenos preparatai dažniausiai vartojami sausam dirginančiam kosuliui malšinti 

esant viršutinių kv÷pavimo takų susirgimams. Taip pat gali būti vartojami sutrikus žarnyno veiklai, 

nes turi karčiųjų medžiagų; imuninei sistemai stimuliuoti, pūliuojančioms žaizdoms, nudegimams ir 

kitoms odos ligoms gydyti. 

Tirtas acetoninis, dietileterinis ir etanolinis kerpenos ekstrakto 12 bakterijų ir 9 grybų 

antibakterinis veikimas. Ekstraktai veik÷ E. coli, S. aureus, Aeromonas hydrophila, Proteus 

vulgaris, Streptococcus faecalis, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, 

Listeria monocytogenes, neveik÷ mikroskopinių grybų (Türk et al., 2003)  

Usnino rūgštis in vitro veik÷ gramteigiamas bakterijas (Lauterwein et al., 1995; Correcheet al., 

1998). Protolichesterinorūgštis in vitro buvo veikli nuo Helicobacter pylori (Ingolfsdottir et al., 

1997; Mitrović et al., 2011). M. Lauterwein ir kiti tyr÷jai (1995) in vitro nustat÷ vulpino ir usnino 

rūgščių poveikį nuo kai kurių aerobinių ir anaerobinių mikroorganizmų. A. Fournet su 

bendradarbiais  (1997) nustat÷, kad kerpenos veikliosios medžiagos usnino rugštis, panarinas ir 

chloropanarinas veik÷ Leishmania spp. suk÷l÷jus.  

Daugelis tyr÷jų (Behera et al., 2005; Karagoz et al., 2009; Rankovic et al., 2007, 2010; Kosanić, 

Ranković, 2011; Mitrović et al., 2011) tyr÷ vandeninio, acetoninio ir metanolinio ekstrakto poveikį 

6 bakterijų ir 10 mikroskopinių grybų rūšims. Metanolinis kerpenos ekstraktas efektyviai veik÷ 

Parmelia pertusa ir Parmelia sulcata, o silpnai - Parmelia caperata ir Umbilicaria cylindrical. 

Vandeninei tirpalai buvo ne efektyvūs. 

Naujoje Zelandijoje atliktų tyrimų metu kerpenos ekstraktai veik÷ Bacillus, Pseudomonas, 

E.coli, Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus, Mycobacterium (Esimone, Adikwn, 1999, 

Perry et al., 1999). Kerpenos ekstraktas paruoštas su 8 ekstrahentais ir tirta kaip veikia 12 bakterijų 

rūšių. Geriausiai antibakteriškai veik÷ Enterococci sp. chloroforminis ekstraktas, blogiausiai – 

etilacetatinis Klebsiella pneumoniae, Enterococci sp., Salmonella sp. ir Shewanella sp. 

(Karthikaidevi et al., 2009). Kerpenos acetoninis ekstraktas veik÷ mikroskopinius grybus (Pythium 

ultimum, Phytophthorainfestans, Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea, Colletotrichum 

lindemuthianum, Fusarium solani, Stagonospora nodorum ir Ustilagomaydis) (Halama, Van 

Haluwin, 2004). 
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2. SAVI TYRIMAI  

 

Vaistin÷ medetkos, paprastojo čiobrelio, paprastojo raudon÷lio, vaistinio šalavijo ir islandin÷s 

kerpenos antibakterinio veikimo tyrimai. Darbas atiktas LSMU VA farmakologijos laboratorijoje, 

konsultuojant  LSMU VA Veterinarijos instituto mokslų daktarei I. Klimienei.  

 

 

2.1. Metodika 

 

Sausieji vaistinių augalų (vaistin÷s medetkos, paprastojo čiobrelio, paprastojo raudon÷lio, 

vaistinio šalavijo ir islandin÷s kerpenos) ekstraktai gauti iš gamintojo „Naturex“. Sausieji ekstraktai 

atitiko Europos farmakop÷jos keliamus reikalavimus. Juos praskiesdus bidistiliuotu vandeniu ir 50 

proc. spiritu gauti skystieji vandeniniai ir spiritiniai ekstraktai, kurių 1 ml buvo 50 mg ir 100 mg 

sausos medžiagos. 

Antibakterinį aktyvumą vertinant difuzijos į agarą metodu iš sergančių gyvūnų išskirtos 

bakterijų kultūros 18 valandų augintos 37 °C temperatūroje ant nuožulnaus agaro. Nuplauta 

bakterijų suspensija praskiesta pagal Mc Farlando standartą Nr. 0,5, gerai sumaišyta mini purtykle ir 

įpilta į ištirpintą ir atv÷sintą iki 37 °C temperatūros agarizuotą terpę bendram bakterijų skaičiui 

nustatyti. Dar kartą gerai sumaišyta iki tolygaus ląstelių pasiskirstymo. Tokiu būdu paruošta 

bakterijų ląstelių ir terp÷s mišinio suspensija išpilstyta po 10 ml į 90 mm skersmens stiklines Petri 

l÷kšteles. Bakterijų jautrumas vaistinių medžiagų ekstraktams nustatytas Baur-Kirby metodu (Bauer 

et al., 1966) pagal CLSI (Clinical Laboratory Standarts Institute, USA) rekomendacijas (Shryock, 

2002). Tyrimui naudota vienos serijos kieta terp÷ „Mueller Hinton Agar II“ (Oxoid, Anglija). 

Terpei sustingus, joje padarytos 6 įdubos (8 mm skersmens), į kurias pilta po 1 ml vandeninių ar 

etanolinių ekstraktų tirpalų. Norint įvertinti galimą etanolio poveikį testavimo kultūroms, į įdubas 

įpilta po 1 ml etanolio. Petri l÷kštel÷s laikytos 30 min. kambario temperatūroje (kol susig÷r÷ 

ekstraktai), po to l÷kštel÷s buvo kultivuojamos 24 valandas termostate +37 °C temperatūroje. 

Antimikrobinis poveikis bakterijų kultūroms vertintas po 24 valandų kultivavimo pagal skaidrių 

zonų susidariusių aplink įdubas, skersmenį, nustatomą milimetrais. Jei ant terp÷s paviršiaus 

susidariusių skaidrių zonų skersmuo buvo didesnis nei 10 mm, buvo skaitoma, kad vaistinių augalų 

ekstraktas atitinkamus mikroorganizmus veikia. Jei aplink įdubas skaidrios zonos nesusidaro, 

daroma išvada, kad tirta medžiaga ar koncentracija neturi baktericidinio poveikio tiriamai kultūrai.  
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Tyrimai su kiekviena bakterijų kultūra pakartoti 3 kartus ir nustatyti skaidrių zonų skersmens 

vidurkiai. 

Statistiniai duomenys apdoroti statistiškai naudojant kompiuterines programas. Apskaičiuoti 

gautų duomenų aritmetiniai vidurkiai (M), standartinis nuokrypis (SD). Skirtumo tarp grupių 

patikimumo kriterijui (p) nustatyti taikytas Stjudento daugybinio palyginimo metodas. Skirtumas 

laikytas statistiškai patikimu, jei p<0,05.  
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3. TYRIMŲ REZULTATAI 

 

3.1. Vaistin÷s medetkos ir čiobrelio antibakterinio veikimo tyrimas 

 

3 lentel÷. Vaistin÷s medetkos ekstraktų antimikrobinis aktyvumas in vitro  

Slopinimo zonų vidurkis (mm) 
Bakterija 

Ekstraktų 

koncentracija Etanolinio ekstrakto Vandeninio ekstrakto 

50 mg/ml 7,3±0,8* 5,3±0,7 
Bacillus subtilis 

100 mg/ml 16,2±2,4* 13,4±1,8 

50 mg/ml 9,3±1,3 8,5±1,1 
Staphylococcus aureus 

100 mg/ml 18,4±1,6* 12,6±1,9 

50 mg/ml 6,6±0,9* 4,1±0,7 
Enterococcus faecalis 

100 mg/ml 14,2±1,2* 10,8±1,8 

50 mg/ml 8,4±1,0* 6,4±0,9 
Escherichia coli 

100 mg/ml 12,5±1,8* 9,7±1,2 

50 mg/ml 7,3±1,5 5,8±0,9 
Klebseilla pneumoniae 

100 mg/ml 15,2±2,1* 11,3±1,7 

50 mg/ml 5,6±1,7 5,1±0,8 
Pseudomonas aeruginosa 

100 mg/ml 11,3±2,2* 8,7±1,2 

Žyminiai: * palyginti su vandeniniais ekstraktais p<0,05 

 

Atlikus tyrimą paaišk÷jo (3 lent.), kad vaistin÷s medetkos spiritinis ekstraktas bakterijas veikia 

patikimiau geriau nei vandeninis. Vandeninis ekstraktas slopino visų testuojamų kultūrų augimą, 

bet poveikis nebuvo stiprus, slopinimo zonos susidar÷ nedidel÷s. Vandeninis ekstraktas esant 100 

mg/ml koncentracijai stipriausiai veik÷ B. subtilis, S. aureus ir Klebseilla pneumoniae (slopinimo 

zonos nuo 11,3 mm iki 13,4 mm), silpniausiai veik÷ Pseudomonas aeruginosa (slopinimo zona 5,1 

– 8,7 mm).  

Spiritinis vaistin÷s medetkos ekstraktas bakterijas ženkliai geriau veik÷ esant 100 mg/ml 

koncentracijai. Pakankamos slopinimo zonos susidar÷ visose l÷kštel÷se, tačiau stipriausias veikimas 

nuo bakterijų nustatytas Petri l÷kštel÷se, kur buvo pas÷ta Bacillus subtilis, S. aureus, E. faecalis ir 

K. pneumoniae (slopinimo zonos diametras 15,2-18,4 mm).  
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4 lentel÷. Paprastojo čiobrelio ekstraktų antimikrobinis aktyvumas in vitro  

Slopinimo zonų vidurkis (mm) 
Bakterija 

Ekstraktų 

koncentracija Etanolinio ekstrakto Vandeninio ekstrakto 

50 mg/ml 8,2±1,4* 5,2±1,2 
Bacillus subtilis 

100 mg/ml 16,5±2,7* 11,5±1,6 

50 mg/ml 12,4±1,9* 6,7±1,5 
Staphylococcus aureus 

100 mg/ml 26,1±2,6* 16,7±2,4 

50 mg/ml 11,3±1,8* 6,9±0,6 
Enterococcus faecalis 

100 mg/ml 17,6±1,5* 13,4±1,3 

50 mg/ml 7,8±1,2* 3,9±0,5 
Escherichia coli 

100 mg/ml 11,2±1,4* 7,5±2,1 

50 mg/ml 7,8±1,1* 5,4±0,8 
Klebseilla pneumoniae 

100 mg/ml 13,1±2,3* 9,8±1,7 

50 mg/ml 5,8±0,6 3,9±0,5 
Pseudomonas aeruginosa 

100 mg/ml 11,6±1,4* 6,7±1,2 

Žyminiai: * palyginti su vandeniniais ekstraktais p<0,05 

 

Atlikus tyrimą su čiobrelių ekstraktais paaišk÷jo (4 lent.), kad etanolinis ekstraktas bakterijas 

veik÷ patikimai stipriau nei vandeninis. Vandeninis ekstraktas slopino visų testavimo kultūrų 

augimą, bet poveikis nebuvo stiprus, slopinimo zonos susidar÷ nedidel÷s. Pakankamos vandeninio 

ekstrakto slopinimo zonos esant 100 mg/ml koncentracijai susidar÷ Petri l÷kštelių, kur buvo pas÷tos 

gramteigiamos bakterijos. Esant 50 mg/ml spiritinio ekstrakto koncentracijai pakankamas slopinimo 

zonos diametras išmatuotas l÷kštel÷se, kuriose buvo pas÷tos gramteigiamos bakterijos (stafilokokai 

ir enterokokai). Stipriausiai antimikrobiškai veik÷ spiritiniai ekstraktai esant 100 mg/ml 

koncentracijai. Didžiausios slopinimo zonos (16,5 – 26,4 mm) nustatytos l÷kštel÷se, kur buvo 

kultivuojamos S. aureus, Bacillus subtilis, E. faecalis gramteigiamos bakterijos, o spiritinis 

ekstraktas silpniau veik÷ ešerichijas ir pseudomonus (slopinimo zona 11,2 – 11,6 mm).  
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3.2. Raudon÷lio, šalavijo ir islandin÷s kerpenos antibakterinio veikimo tyrimas 

 

5 lentel÷. Paprastojo raudon÷lio ekstraktų antimikrobinis aktyvumas in vitro 

Slopinimo zonų vidurkis (mm) 
Bakterija 

Ekstraktų 

koncentracija Etanolinio ekstrakto Vandeninio ekstrakto 

50 mg/ml 11,2±1,5* 8,2±1,4 
Bacillus subtilis 

100 mg/ml 20,6±2,9* 14,3±1,5 

50 mg/ml 13,4±1,9* 8,9±1,7 
Staphylococcus aureus 

100 mg/ml 22,1±2,8* 15,1±2,6 

50 mg/ml 10,3±1,8* 6,3±0,8 
Enterococcus faecalis 

100 mg/ml 16,2±1,2* 10,2±1,7 

50 mg/ml 9,8±1,9* 6,9±1,1 
Escherichia coli 

100 mg/ml 16,7±1,8* 11,2±2,2 

50 mg/ml 10,8±1,7 8,4±1,2 
Klebseilla pneumoniae 

100 mg/ml 19,1±2,2* 14,8±1,9 

50 mg/ml 5,8±0,8 3,3±0,4 
Pseudomonas aeruginosa 

100 mg/ml 9,6±1,7 7,8±1,2 

Žyminiai: * palyginti su vandeniniais ekstraktais p<0,05 

 

Atlikus tyrimą su raudon÷lio ekstraktais paaišk÷jo (5 lent.), kad etanolinis ekstraktas bakterijas 

veik÷ stipriau nei vandeninis. Vandeninis ekstraktas slopino visų testuojamų kultūrų augimą, bet 

esant 50 mg/ml koncentracijai poveikis nebuvo stiprus, slopinimo zonos susidar÷ nedidel÷s. 

Pakankamos vandeninio ekstrakto slopinimo zonos esant 100 mg/ml koncentracijai susidar÷ 

daugelyje Petri l÷kštelių (išskyrus l÷kštelę su pseudomonu). Esant 50 mg/ml etilinio ekstrakto 

koncentracijai pakankamas slopinimo zonos diametras susidar÷ visose l÷kštel÷se, kur buvo pas÷tos 

gramteigiamos bakterijos. Stipriausiai antimikrobiškai veik÷ spiritiniai ekstraktai esant 100 mg/ml 

koncentracijai. Didžiausios slopinimo zonos (19,1 – 22,1 mm) nustatytos l÷kštel÷se, kur buvo 

kultivuojamos S. aureus, Bacillus subtilis, Klebseilla pneumoniae bakterijos, o spiritinis ekstraktas 

nepakankamai efektyviai veik÷ pseudomonus. 
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6 lentel÷. Vaistinio šalavijo ekstraktų antimikrobinis aktyvumas in vitro 

Slopinimo zonų vidurkis (mm) 
Bakterija 

Ekstraktų 

koncentracija 
Etanolinio ekstrakto Vandeninio ekstrakto 

50 mg/ml 8,2±1,7* 2,6±0,3 
Bacillus subtilis 

100 mg/ml 14,4±1,9* 8,2±1,7 

50 mg/ml 10,1±1,8* 6,3±1,7 
Staphylococcus aureus 

100 mg/ml 29,4±2,7* 11,5±1,8 

50 mg/ml 8,9±1,6* 4,9±0,5 
Enterococcus faecalis 

100 mg/ml 20,4±1,9* 10,5±1,8 

50 mg/ml 10,2±1,8* 6,7±1,1 
Escherichia coli 

100 mg/ml 17,5±2,2* 12,8±1,7 

50 mg/ml 9,6±1,6* 5,7±0,8 
Klebseilla pneumoniae 

100 mg/ml 17,3±2,3* 11,5±1,6 

50 mg/ml 6,4±1,2* 3,4±0,3 
Pseudomonas aeruginosa 

100 mg/ml 9,8±1,8 8,2±1,4 

Žyminiai: * palyginti su vandeniniais ekstraktais p<0,05 

 

Iš 6 lentel÷s duomenų matyti, kad 50 mg/ml koncentracijos vandeninio ekstrakto didesn÷s nei 

10 mm slopinimo zonos nebuvo. 100 mg/ml koncentracijos vandeninio ekstrakto didesn÷s nei 10 

mm slopinimo zona išmatuota l÷kštel÷se, kuriose buvo pas÷ta stafilokokai, enterokokai, ešerichijos 

ir klebsiel÷s. Etanolinis šalavijo ekstraktas bakterijas patikimai veik÷ stipriau. 50 mg/ml 

koncentracijos ekstraktas pakankamai gerai veik÷ stafilokokus ir ešerichijas, o 100 mg/ml 

koncentracijos ekstraktas efektyviai veik÷ visas bakterijas. Didžiasia slopinimo zona (20,4 – 29,4 

mm) nustatyta l÷kštel÷se, kuriose buvo pas÷ti stafilokokai ir enterokokai, mažiausia slopinimo zona 

(9,8 – 17,5 mm) buvo kitose l÷kštel÷se.  
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7 lentel÷. Islandin÷s kerpenos ekstraktų antimikrobinis aktyvumas in vitro 

Slopinimo zonų vidurkis (mm) 
Bakterija 

Ekstraktų 

koncentracija Etanolinio ekstrakto Vandeninio ekstrakto 

50 mg/ml 5,2±0,9* 1,3±0,4 
Bacillus subtilis 

100 mg/ml 15,4±2,3* 5,2±1,3 

50 mg/ml 6,1±1,1* 0,0 
Staphylococcus aureus 

100 mg/ml 14,4±2,2* 3,5±0,2 

50 mg/ml 8,9±0,9* 2,3±0,8 
Enterococcus faecalis 

100 mg/ml 13,7±2,7* 6,5±1,7 

50 mg/ml 4,3±0,8* 1,7±0,4 
Escherichia coli 

100 mg/ml 6,5±1,3 4,8±0,9 

50 mg/ml 4,6±1,5* 2,7±0,5 
Klebseilla pneumoniae 

100 mg/ml 7,3±1,4* 4,5±0,8 

50 mg/ml 2,4±0,9 0,0 
Pseudomonas aeruginosa 

100 mg/ml 5,8±1,6* 0,0 

Žyminiai: * palyginti su vandeniniais ekstraktais p<0,05 

 

Septintoje lentel÷je pateikti duomenys rodo, kad vandeninis Islandin÷s kerpenos ekstraktas 

neveik÷ arba silnai veik÷ visas bakterijas. 50 mg/ml kerpenos ekstrakto koncentracija buvo per 

maža, tod÷l slopinimo zonos buvo nepakankamos. Tik 100 mg/ml koncentracijos islandin÷s 

kerpenos spiritinis ekstraktas antibakteriškai veik÷ gramteigiamus mikroorganizmus (slopinimo 

zona 13,7 – 15,4). Granneigiamas bakterijas etanolinis ekstraktas veik÷ silpnai (slopinimo zona 5,8 

– 7,3 mm). 

 

 

3.3. Tiriamų vaistinių augalų poveikis pagal bakterijų kultūras 

 

Gautus visų vaistinių augalų antimikrobinio aktyvumo duomenis apibendrina stulpelin÷s 

diagramos (toliau – schemos), kurios grafiškai pavaizduoja vaistinio augalo ekstraktų efektyvumą 

pagal kiekvieną tirtą bakterijų kultūra. Schemose naudoti sutrumpinimai: EEK – eterinio ekstrakto 

koncentracija; VEK – vandenio ekstrakto koncentracija.  
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1 pav. Įvairių vaistinių augalų ekstraktų antimikrobinis veikimas prieš B. subtilis 

 

Pirmoje schemoje nurodytais duomenimis matoma, kad Bacillus subtilis geriausiai veikia 100 

mg/ml spiritiniai ekstraktai. Didžiausia slopinimo zona – 20,6 mm nustatyta paprastojo raudon÷lio. 

Vaistin÷s medetkos, paprastojo čiobrelio bei paprastojo raudon÷lio 100 mg/ml koncentracijos 

vandeninių ekstraktų slopinimo zona taip pat buvo didel÷ (11,5 – 14,3). Silpniausiai B. subtilis 

veik÷ vaistinio šalavijo, bei islandin÷s kerpenos vandeniniai ekstraktai.  
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2 pav. Įvairių vaistinių augalų ekstraktų antimikrobinis veikimas prieš S. aureus  

 

Antroje schemoje pavaizduota, kad Staphylococcus aureus geriausiai veikia 100 mg/ml 

spiritiniai tirpalai. Didžiausios slopinimo zonos buvo vaistinio šalavijo – 29,4 mm, bei paprastojo 

čiobrelio – 26,1 mm. Taip pat gerai veik÷ 100 mg/ml koncentracijos vaistin÷s medetkos, paprastojo 

čiobrelio, bei paprastojo raudon÷lio vandeniniai ekstraktai (slopinimo zona 11,5 – 16,7 mm). 

Islandin÷s kerpenos vandeniniai ekstraktai S. aureus veik÷ silpniausiai. 100 mg/ml koncentracijos 

ekstrakto sliponimo zona siek÷ tik 3,5 mm. 50 mg/ml koncentracijos  ekstrakto slopinimo zona  iš 

viso nebuvo matoma.  
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3 pav. Įvairių vaistinių augalų ekstraktų antimikrobinis veikimas prieš E. faecalis 

 

Enterococcus faecalis (3 pav.) stipriausiai veik÷ vaistinio šalavijo 100 mg/ml koncentracijos 

etanolinis ekstraktas, jo slopinimo zona siek÷ 20,4 mm. Visų kitų vaistinių augalų spiritiniai 

ekstraktai taip pat veik÷ gerai (slopinimo zona 13,7 – 17,6 mm). Vandeniniai 100 mg/ml 

koncentracijos ekstraktai taip pat veik÷ stipriai, iškyrus islandin÷s kerpenos ekstrakta, kurio 

slopinimo zona buvo 6,5 mm.  
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4 pav. Įvairių vaistinių augalų ekstraktų antimikrobinis veikimas prieš Escherichia coli 

 

Ketvirtame paveiksle nurodyta, kad Escherichia coli stipriausiai veikia vaistinio šalavijo 

(slopinimo zona 17,5 mm) ir paprastojo raudon÷lio (slopinimo zona 16,7 mm) spiritiniai ekstraktai, 

kurių koncentracija 100 mg/ml. Vandeniniuose ekstraktuose didesn÷s nei 10 mm slopinimo zonos 

pamatuotos tik paprasto raudon÷lio, bei vaistinio šalavijo (100 mg/ml koncentracija). Visi kiti 

vandeniai ekstraktai buvo silpnai veikiantys prieš E. coli. Islandin÷s kerpenos tiek spiritiniai tiek 

vandeniniai ekstraktai veik÷ silpnai (slopinimo zona vandeninių ekstraktų 1,7 – 4,8 mm, spirtinių 

ekstraktų 4,3 mm ir 6,5 mm). 
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5 pav. Įvairių vaistinių augalų ekstraktų antimikrobinis veikimas prieš K. pneumoniae  

 

Klebseilla pneumoniae (5 pav.) stipriausiai veik÷ paprastojo raudon÷lio 100 mg/ml 

koncentracijos spiritinis ekstraktas (slopinimo zona 19,1 mm). Šis ekstraktas taip pat veik÷ gerai ir 

kitų išvardintų vaistinių augalų (slopinimo zona 13,1 – 17,3 mm). Išskyrus islandin÷ kerpena. Nei 

spiritiniai, nei vandeniniai šio vaistinio augalo ekstraktai K. pneumoniae neveik÷ (etanolinio 

ekstrakto slopinimo zona 4,6 – 7,3 mm, vandeninio ekstrakto 2,7 – 4,5 mm).  
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6 pav. Įvairių vaistinių augalų ekstraktų antimikrobinis veikimas prieš P. aeruginosa  

Pseudomonas aeruginosa (6 pav.) tik nedaugelis vaistinių augalų ekstraktų veik÷ stipriai. 100 

mg/ml koncentracijos vaistin÷s medetkos spiritinis ekstraktas sudar÷ 11,3 mm slopinimo zoną, o 

paprastojo čiobrelio tas pats ekstraktas – 11,6 mm. Vandeniniai šių augalų ekstraktai sudar÷ 

mažesnes nei 10 mm slopinimo zonas. Paprastojo raudon÷lio, vaistinio šalavijo, bei islandin÷s 

kerpenos tiek spiritiniai, tiek vandeniniai ekstraktai veik÷ silpnai. Islandin÷s kerpenos vandeninių 

ekstraktų slopinimo zona buvo lygi nuliui.  
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7 pav. Vaistinių augalų 100 mg/ml koncentracijos etanolinio ekstrakto veikimas  

 

Septintame paveiksle nurodoma, kad 100 mg/ml koncentracijos vaistinio šalavijo ekstraktas 

stipriausiai veikia net trys bakterijas: S. aureus, E. coli ir E. feacalis. Paprastojo raudon÷lio spiritinis 

ekstraktas stipriausiai veik÷ dvi bakterijas: B. subtilis ir K. pneumoniae. Pseudomonas aeruginosa 

stipriausia veik÷ šios koncentracijos paprastojo čiobrelio ekstraktas.  
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8 pav. Vaistinių augalų 100 mg/ml koncentracijos vandeninio ekstrakto veikimas  

 

8 grafiko duomenimis nurodoma geriausiai veikiantys vaistinių auglų vandeniniai (100 mg/ml 

koncentracijos) ekstraktai. Paprastojo čiobrelio vandeninis ekstraktas veik÷ Staphylococcus aureus 

ir Enterococcus faecalis. Paprastojo raudon÷lio vandeninis ekstraktas veik÷ Bacillus subtilis ir 

Klebseilla pneumoniae. Tuo tarpu šios koncentracijos vaistin÷s medetkos ir vaistinio šalavijo 

vandeniniai ekstraktai efektyviausia veik÷ tik po vieną mikroorganizmą.  
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4. TYRIMŲ REZULTATŲ APTARIMAS 

 

Gausus ir neracionalus antimikrobinių preparatų vartojimas yra varomoji j÷ga bakterijoms 

evoliucionuoti, t.y. įgyti apsauginius mechanizmus prieš ilgą laiką s÷kmingai naudotus antibiotikus. 

Natūralių organin÷s kilm÷s produktų naudojimas ligų prevencijai ir gydymui yra prad÷tas senai. 

Pastaraisiais metais vaistažolių ir augalų ekstraktų tyrimai labai suintensyv÷jo, ypač Europoje. D÷ka 

teigiamo vaistažolių ir augalų ekstraktų poveikio padid÷ja gyvūnų maisto medžiagų pasisavinimas, 

pager÷ja virškinamojo trakto sekrecija, imuninis stimuliavimas, antibakterin÷s, kokcidiostatin÷s, 

priešvirusin÷s, antiuždegimin÷s antioksidacin÷s savyb÷s (Kažem÷kaitis ir kt., 2004). Vaistažol÷s 

arba fitochemin÷s medžiagos gali paveikti mikroorganizmų antimikrobinę veiklą. To rezultatas gali 

būti geresnis maistinių medžiagų įsisavinimas ir imunin÷s sistemos pager÷jimas. Augalin÷s kilm÷s 

medžiagos gana plačiai taikomos maisto pramon÷je, vis labiau naudojami augalų ekstraktai. Pagal 

tai, kuri dalis skystos faz÷s yra pašalinama iš augalin÷s ištraukos ekstrakto gamybos metu, 

ekstraktai skirstomi į: skystuosius (Extracta fluida), tirštuosius (Extracta spisa) ir sausuosius 

(Extracta sicca). Pagal pavartotą ekstrahentą ekstraktai gali būti sąlyginai skirstomi į: vandeninius, 

etanolinius, eterinius ir aliejinius (Velžien÷ ir kt., 2002). Ekstraktai gaminami naudojant skirtingus 

tirpiklius, nes nuo to priklauso jų sud÷tis bei galimas poveikis. Daugelyje literatūros šaltinių 

analizuojamos augalų ekstraktų ir eterinių aliejų baktericidin÷s savyb÷s, bei jų pritaikymo 

galimyb÷s (Hammer et al., 2001; Naim, Tariq, 2006; Ali, Aboud, 2010; Ashraf et al., 2011; 

Behboud et al., 2011; Preethi, Kuttan, 2011; Abu-Darwish et al., 2012; ). Augalų biologiškai 

aktyvios medžiagos gali selektyviai įtakoti mikroorganizmus antimikrobiniu aktyvumu ar teigiamos 

mikrofloros stimuliavimu. Lyginant su antibiotiniais preparatais, ypač svarbu tai, kad neišsivysto 

mikroorganizmų atsparumas antibakteriškai veikiantiems augalams (Ragažinskien÷ ir kt. 2005).  

Vieni tyr÷jai teigiamus vaistinių augalų ekstraktų slopinimo zonos rezultatus nurodo jau esant 6-

7 mm diametrui (Seenivasan et al., 2006), kiti (Hsieh et al., 2001; Mickien÷, 2009; Ashraf et al., 

2011; Farrukh et al., 2012) skaito, kad ekstraktų poveikis yra pakankamas tik esant ne mažesnei nei 

10 mm mikroorganizmų slopinimo zonai. Mes savo tyrime vaistinių augalų ekstraktų veikimą 

skait÷me pakankamą, jei jie tiriamus mikroorganizmus veik÷ ne mažesne nei 10 mm slopinimo 

zona. 

Kadangi flavonoidai pasižymi antimikrobiniu poveikiu augaluose, tai ir jų turintiems augalams 

būdingas antimikrobinis poveikis. D÷l šių savybių flavonoidus kaupiantys augalai liaudies 

medicinoje vartojami kaip augaliniai antibiotikai. Taip pat šie junginiai pasižymi antivirusiniu, 

antialerginiu, priešuždegiminiu, antinavikiniu ir antispazminiu poveikiu. Medetkų žiedynuose yra 
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0,62-1,173 proc. flavanoidų, triterpeninių saponinų, kurie lemia jos antibakterinį poveikį. Mūsų 

tyrimų metu nustatytas medetkų ekstraktų antibakterinis veikimas. Vaistin÷s medetkos spiritinis 

ekstraktas bakterijas veik÷ geriau nei vandeninis. Vandeninis ekstraktas esant 50 mg ir 100 mg/ml 

koncentracijai slopino visų testavimo kultūrų augimą, bet poveikis nebuvo stiprus, slopinimo zonos 

susidar÷ nedidel÷s. Pakankamos slopinimo zonos (11,3 iki 13,4) mm susidar÷ tik esant 100 mg/ml 

koncentracijai nuo gramteigiamų bakterijų ir nuo K. pneumoniae. Spiritinis vaistin÷s medetkos 

ekstraktas bakterijas ženkliai geriau veik÷ esant 100 mg/ml koncentracijai. Pakankamos slopinimo 

zonos (15,2-18,4 mm) susidar÷ ir pasireišk÷ stipriausias veikimas nuo bakterijų Petri l÷kštel÷se, kur 

buvo pas÷ta Bacillus subtilis, S. aureus, E. faecalis ir K. pneumoniae.  

Kiti tyr÷jai (Bissa, Bohra, 2011) nurodo, kad vandeninis medetkos žiedų ekstraktas geriausiai 

veik÷ salmoneles (Salmonella typhi) – slopinimo zona 15 mm, o kitas gramneigiamas bakterijas (E. 

coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes) veik÷ silpnai (slopinimo zona kito nuo 5 iki 8 

mm). 

Spiritinio medetkos ekstrakto antibakterinis veikimas buvo panašus (slopinimo zona kito nuo 5 

iki 14 mm). M. Hamad ir kiti tyr÷jai (2011) atlikę tyrimus su medetkos (Calendula officinalis) žiedų 

spiritiniu ekstraktu (50 mg/ml ir 75 mg/ml) nustat÷ stafilokokų (S. aureus, S. epidermidis) ir 

Bacillus subtilis 10-14 mm slopinimo zonos diametrą. Jų duomenimis gramneigiamus 

mikroorganizmus (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ir Enterococcus pneumoniae) 

medetkų ekstraktas veik÷ šiek tiek stipriau (slopinimo zonos atinkamai buvo 15, 17 ir 18 mm). 

Kiti mokslininkai (Chakraborthy et al., 2008; Safdar et al., 2010; Rashmi, Goyal, 2011) nurodo, 

kad medetkos ekstraktas veikia Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumonia, Candida albicans ir Aspergillus niger. 

Jie nustat÷, kad ekstraktas geriau veik÷ gramteigiamas bakterijas (slopinimo zona buvo 15-17,5 

mm) nei gramneigiamas bakterijas (slopinimo zona – 10-12,5 mm). J. Petrovic ir kiti mokslininkai 

(2003) nustat÷ silpną medetkų ekstrakto poveikį pseudomonams (Pseudomonas aeruginosa). Mes 

nustat÷me, kad etanolinis čiobrelio ekstraktas bakterijas veik÷ stipriau nei vandeninis. Vandeninis 

ekstraktas slopino visų testavimo kultūrų augimą, bet poveikis nebuvo stiprus, slopinimo zonos 

susidar÷ nedidel÷s. Vandeninis ekstraktas gramneigiamas bakterijas slopino tik esant 100 mg/ml 

koncentracijai. 50 mg/ml koncentracijos etilinis ekstraktas veik÷ tik gramneigiamas bakterijas, 100 

mg/ml koncentracijos visas bakterijas (slopinimo zona 11,2-26,1 mm).  

Gerą čiobrelių ekstraktų antimikrobinį poveikį nustat÷ daugelis tyr÷jų (Rasooli, Mirmostafa, 

2002; Alzoreky, Nakahara, 2003; Stanojković et al. 2003; Al-Saimary et al., 2007). Jie nustat÷, kad 

gramteigiamas bakterijas ekstraktai veikia geriau nei gramneigiamas. Didesn÷s koncentracijos (100 

mg/ml) ekstraktai veikia geriau nei mažesn÷s (50 ir 75 mg/ml). Tirdami čiobrelių ekstrakto poveikį 
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E. coli, Salmonella entertica, S. aureus, Klebsiella pneumoniae ir Proteus vulgaris, geriausias 

poveikis nustatytas nuo salmonelių ir stafilokokų (slopinimo zonos atitinkamai 42 ir 39 mm) (Chitra 

S., Sebareze, 2011).  

Išbandytas įvairių čiobrelio koncentracijų poveikis gramteigiamoms bakterijoms. 100 mg/ml 

koncentracijos spiritio ekstrakto slopinimo zona buvo nuo 8 iki 16 mm (Rasooli, Mirmostafa, 

2002). Spiritinis čiobrelių ekstraktas efektyviai slopino streptokokus (Str. faecalis), nustatytas 35 

mm slopinimo zona (Al-Saimary et al., 2007). Čiobrelio eterinis aliejus geriausiai veik÷ E. coli, S. 

aureus ir C. albicans (MIK = 50 µ/ml). Vidutiniškai gerai aliejus veik÷ P. aeruginosa ir jautrias 

Klebsiella pneumoniae (MIK = 200 µ/ml), o E. faecalis ir kai kurias atsparias K. pneumoniae 

padermes veik÷ silpniausiai (Maksimović et al., 2008). Tyrimų metu nustatyta, kad spiritin÷ lapų 

ištrauka Escherichia coli, Salmonella enteritica, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae ir 

Proteus vulgaris antimikrobiškai veik÷ ženkliai stipriau nei vandeninis ekstraktas (Chitra S., 

Sebareze, 2011). 

Atlikus tyrimą su raudon÷lio ekstraktais paaišk÷jo, kad etanolinis ekstraktas bakterijas veik÷ 

stipriau nei vandeninis. Vandeninis ekstraktas slopino visų testavimo kultūrų augimą, bet esant 50 

mg/ml koncentracijai poveikis nebuvo stiprus, slopinimo zonos susidar÷ nedidel÷s. Pakankamos 

vandeninio ekstrakto slopinimo zonos esant 100 mg/ml koncentracijai susidar÷ daugelyje Petri 

l÷kštelių (išskyrus l÷kštelę su pseudomonu). Esant 50 mg/ml etilinio ekstrakto koncentracijai 

pakankamas slopinimo zonos diametras susidar÷ visose l÷kštel÷se, kur buvo pas÷tos gramteigiamos 

bakterijos. Stipriausiai antimikrobiškai veik÷ spiritiniai ekstraktai esant 100 mg/ml koncentracijai. 

Didžiausios slopinimo zonos (19,1-22,1 mm) nustatytos l÷kštel÷se, kur buvo kultivuojamos S. 

aureus, Bacillus subtilis, Klebseilla pneumoniae bakterijos, o spiritinis ekstraktas nepakankamai 

efektyviai veik÷ pseudomonus. 

Apie raudon÷lio ekstrakto ir aliejaus antibakterinį veikimą yra daug publikacijų (Rasooli, 

Mirmostafa, 2002; Alzoreky, Nakahara, 2003; Stanojković et al., 2003; Hersch-Martinez et al., 

2005). Raudon÷lio antibakterinį poveikį jie sieja su aromatiniais junginiais (karvakroliu, timolu). 

Eteriniai raudon÷lio aliejai veik÷ stipriau nei ekstraktai (Busatta et al., 2007; Busenova et al., 2009). 

Raudon÷lio aliejaus slopinimo zona gramteigiamoms bakterijoms buvo 16-28 mm, 

gramneigiamoms bakterijoms – 13-25 mm. Tyrin÷dami eterinius aliejus mokslininkai pasteb÷jo, 

kad eteriniams aliejams labiau jautrios yra gramteigiamos bakterijos nei gramneigiamos (Elgayyar 

et al., 2001; Lambert et al., 2001; Singh et al., 2002). 

Etanolinis raudon÷lio ekstraktas bakterijas (S. aureus, B. Subtilis, Ps.aeruginosa ir E. coli) 

slopino stipriausiai esant diske 15 mg veiklios medžiagos (Mirkovic et al., 1999; Stanojković et al., 

2003). Etanolinis raudon÷lio ekstraktas bakterijas veik÷ stipriau nei vandeninis. Vandeninio 
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ekstrakto slopinimo zona nuo gramteigiamų bakterijų (B.subtilis ir S. aureus) atinkamai buvo 18-22 

mm ir 12-15 mm, o nuo gramneigiamų bakterijų (E. coli ir P. aeruginosa) atitinkamai – 10-13 mm 

ir 10-14 mm. Tuo tarpu spiritinio ekstrakto slopinimo zona atitinkamai buvo 21-25 mm, 15-17 mm, 

21-23 mm ir 16-19 mm (Dababneh, 2007; Gahlot et al. 2011; Abu-Darwish et al., 2012. Mūsų 

tyrimais nustatytas šalavijų ekstraktų antibakterinis poveikis geriau veik÷ didesn÷s (100 mg/ml ) 

koncentacijos. Etanolinis šalavijo ekstraktas bakterijas veik÷ stipriau. Didžiasia slopinimo zona 

(20,4-29,4 mm) nustatyta l÷kštel÷se, kuriose buvo pas÷ta stafilokokai ir enterokokai, mažiausia 

slopinimo zona (9,8-17,5 mm) buvo kitose l÷kštel÷se. 

Šalavijo preparatams yra jautrūs mikroorganizmai: Escherichia coli, Shigella sonnei, 

Salmonella species, Klebsiella ozanae, Bacillus subtilis, Candida albicans, C. krusei, C. 

pseudotropicalis, Aspergillus flavus, Torulopsis glabrata, Cryptococcus neoformans (Wichtl, 2004; 

Bradley, 2006; Nadir et al., 2013).), tačiau nejautrūs Pseudomonas aeruginosa (Newall et al., 1996; 

Bradley, 2006). Tačiau kiti tyr÷jai (Petrovic et al., 2003) nustat÷ 14 mm Pseudomonas aeruginosa 

slopinimo zoną. Šalavijo ekstraktas buvo veiklus nuo Bacillus cereus, Bacillus anthracis, E.coli, 

Shigella sonnei (Behboud et al., 2011; Jafari et al., 2011). 

Mūsų tyrimo metu vandeninis Islandin÷s kerpenos ekstraktas neveik÷ arba silnai veik÷ visas 

bakterijas. Tik 100 mg/ml kerpenos koncentracija antibakteriškai veik÷ gramteigiamus 

mikroorganizmus (slopinimo zona 13,7-15,4). Granneigiamas bakterijas etanolinis ekstraktas veik÷ 

silpnai (slopinimo zona 5,8-7,3 mm). Duomenų apie kerpenų antibakterinį veikimą yra palyginti 

mažai. K.Vartia (1950) nustat÷, kad 75 iš 149 suomių kerpenų rūšių slopina gramneigiamus ir 

gramneigiamus nikroorganizmus. Daugelis Brazilijos kerpenų slopino gramteigiamas balterijas 

(Silva et al., 1986), o 52 proc. JAV kerpenų veik÷ gramteigiamus ligų sul÷l÷jus (Turk et al., 2003). 

Naujoje Zelandijoje atliktų tyrimų metu kerpenos ekstraktai veik÷ Bacillus, Pseudomonas, E.coli, 

Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus, Mycobacterium (Esimone, Adikwn, 1999, Perry et 

al., 1999). 

Apibendrinant gautus duomenis galima pažym÷ti, kad tirti augalų ekstraktai turi antimikrobinių 

savybių, tačiau jos labiau pasireiškia Gram+ bakterijų atžvilgiu. Gram− testavimo kultūrų augimas 

taip pat slopinamas, tačiau daugeliu atvejų susidaro mažesn÷s slopinimo zonos arba veiksmingi 

būna tik didesnių koncentracijų ekstraktų tirpalai. Nustatyta, kad augimo tarpsnis turi įtakos ir 

eterinių aliejų sud÷čiai. Ir vaistinio šalavijo, ir vaistinio čiobrelio žaliavoje skirtingais augimo 

etapais eterinių aliejų sud÷tyje dominuoja vis kiti junginiai (Venskutonis ir kt., 2000). Taip pat 

antimikrobinis vaistažolių ekstraktų veikimas priklauso nuo ekstrakto gamybos metodų, parinktų 

bakterijų kulturų, tod÷l dažnai mokslininkų gauti duomenys nesutampa. 
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5. IŠVADOS 

 

1. Visų vaistinių augalų spiritiniai ekstraktai bakterijas veik÷ patikimai stipriau nei vandeniniai. 

Gramteigiamas bakterijas spiritiniai ir vandeniniai ekstraktai veik÷ stipriau nei gramneigiamas. 

Didesn÷s koncentracijos (100 mg/ml) augalų ekstraktai veik÷ geriau nei mažesn÷s (50 mg/ml). 

2. Vandeninis ir etanolinis medetkos ekstraktas esant 100 mg/ml koncentracijai stipriausiai 

veik÷ gramteigiamas bakterijas (slopinimo zonos nuo 10,8±1,8 mm iki 18,4±1,6 mm), silpniausiai 

veik÷ Pseudomonas aeruginosa (slopinimo zona nuo 8,7±1,2 mm iki 11,3±2,2 mm).  

3. Didžiausios čiobrelio slopinimo zonos (nuo 16,5±2,7 mm iki 26,1±2,6 mm) nustatytos 

l÷kštel÷se, kuriose buvo kultivuojamos gramteigiamos bakterijos, o silpniau veik÷ ešerichijas ir 

pseudomonus (slopinimo zona nuo 11,2±1,4 mm iki 13,1±2,3 mm).  

4. 100 mg/ml koncentracijos raudon÷lio spiritinis ekstraktas stipriausiai veik÷ stafilokokus 

(slopinimo zona 22,1±2,8 mm), silpniausiai pseudomonus (9,6±1,7 mm). Pakankamos vandeninio 

ekstrakto slopinimo zonos esant 100 mg/ml koncentracijai susidar÷ daugelyje Petri l÷kštelių 

(išskyrus l÷kštelę su pseudomonu). 

5. 100 mg/ml koncentracijos šalavijo vandeninio ekstrakto didesn÷s nei 10 mm slopinimo zona 

išmatuota l÷kštel÷se, kuriose buvo pas÷ta stafilokokai, enterokokai, ešerichijos ir klebsiel÷s, o 100 

mg/ml koncentracijos spiritinis ekstraktas efektyviai veik÷ visas bakterijas (išskyrus Pseudomonas 

aeruginosa).  

6. Vandeninis Islandin÷s kerpenos ekstraktas neveik÷ arba silnai veik÷ visas bakterijas. Tik 100 

mg/ml kerpenos koncentracija antibakteriškai veik÷ gramteigiamus mikroorganizmus (slopinimo 

zona 13,7-15,4 mm). Granneigiamas bakterijas etanolinis kerpenos ekstraktas veik÷ silpnai 

(slopinimo zona 5,8-7,3 mm).  
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