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Okrelono sk³ad ilociowy i jakociowy grzybów w suszach wybranych rolin
leczniczych. Badania obejmowa³y ca³kowit¹ populacjê grzybów oraz gatunki
termofilne i termotolerancyjne. Udzia³ grzybów termofilnych i termotolerancyjnych oraz dro¿d¿y w ca³kowitej populacji grzybów zale¿a³ od badanej próbki
suszu. Znacz¹cy udzia³ w populacji grzybów w suszach mia³y gatunki kserofilne.

S³owa kluczowe: roliny lecznicze, grzyby, zio³a, termofilne i termotolerancyjne grzyby
Key words: medicinal plants, fungi, herbal plants, thermophilic and thermotolerant fungi
WSTÊP
Mikrobiologicznej jakoci surowców i przetworów zielarskich powiêca siê w naszym
kraju i w wiecie coraz wiêcej uwagi. Z powodu coraz powszechniejszego stosowania zió³
w lecznictwie i profilaktyce, zanieczyszczenie ich suszów, w tym grzybami mo¿e stwarzaæ
zagro¿enie dla zdrowia ludzi. Drobnoustroje mog¹ przyczyniaæ siê równie¿ do pogorszenia
jakoci suszów.
W dostêpnym pimiennictwie niewiele jest badañ dotycz¹cych zanieczyszczenia suszów
rolin leczniczych grzybami. W wiêkszoci prac izolowano z suszów grzyby mezofilne,
które mog¹ byæ wytwarzaæ niebezpieczne dla zdrowia mikotoksyny [1, 3, 4, 7, 14, 22].
Zaledwie w kilku pracach scharakteryzowano ca³kowit¹ populacjê grzybów w suszach [2,
12, 15].
Niniejsze badania mia³y charakter wstêpny. Celem ich by³o okrelenie sk³adu ilociowego i jakociowego grzybów w suszach wybranych rolin leczniczych oraz wytyczenie kierunków dalszych badañ.
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MATERIA£ I METODY
Próbki suszów rolin leczniczych zakupiono w iloci po 0,5 kg w jednym ze sklepów zielarskich
w Szczecinie. By³y to susze najczêciej kupowane przez klientów, a mianowicie: kwiat rumianku
(Flos Chamomillae), liæ miêty pieprzowej (Folium Menthae piperitae), liæ melisy (Folium Melissae), ziele dziurawca (Herba Hyperici) oraz mieszanki zio³owe nr 1 (16 sk³adników) i nr 2 (12
sk³adników). Bezporednio po zakupie wykonano badania sk³adu ilociowego i jakociowego grzybów w suszach. Badania te wykonano klasyczn¹ metod¹ rozcieñczeñ w fizjologicznym roztworze
chlorku sodu i metod¹ p³ytek lanych. W pierwszym rozcieñczeniu 10-gramowe porcje suszów umieszczono w 500-ml kolbkach sto¿kowych zawieraj¹cych po 90 ml ja³owego 0,85%-owego roztworu
chlorku sodu. Kolbki te intensywnie wytrz¹sano przez 30 minut, a nastêpnie  po opadniêciu materia³u rolinnego  z cieczy nadosadowej wykonano kolejne rozcieñczenia. Zastosowano rozcieñczenia od 10-1 do 10-6 oraz dwie po¿ywki: DG18 i MEA. Pierwsz¹ z nich  DG18 (Dichloran 18%
Glycerol Agar) dostarczon¹ przez firmê Oxoid i zalecan¹ w badaniach suchych produktów ¿ywnociowych [23], wykorzystano do oznaczania ca³kowitej populacji grzybów, za drug¹  MEA (Malt
Extract Agar), produkowana przez firmê Merck  do oznaczania grzybów termofilnych i termotolerancyjnych. Do po¿ywek dodano chloramfenikol w iloci 100 mg/l. Posiewy z ka¿dego rozcieñczenia wykonywano w trzech powtórzeniach. P³ytki z po¿ywk¹ DG18 inkubowano w 25°C przez 10
dni, a p³ytki z po¿ywk¹ MEA  w 45°C przez 5 dni. Czyste szczepy grzybowe oznaczano do gatunku
na podstawie cech makro- i mikromorfologicznych, z wykorzystaniem wybranych pozycji pimiennictwa taksonomicznego [5, 11, 18, 20, 24].

WYNIKI
Wyniki dotycz¹ce liczby grzybów w suszach rolin leczniczych przedstawiono w tabeli I.
Najwy¿sz¹ ca³kowit¹ liczbê grzybów na po¿ywce DG18 w 25°C stwierdzono w suszu lici
miêty pieprzowej (7,8E+06 jtk/g), a najni¿sz¹  w suszu kwiatu rumianku (5,0E+03 jtk/g).
Liczba grzybów w pozosta³ych próbkach mieci³a siê w zakresie od 4,7E+04 do 9,5E+04
Ta b e l a I .

Liczba grzybów w suszach rolin leczniczych
The number of fungi in dried medicinal plants
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jtk/g, a wiêc w tym samym rzêdzie wielkoci. W suszu lici miêty pieprzowej dro¿d¿e stanowi³y a¿ 82,6% ca³kowitej populacji grzybów, a w mieszankach zio³owych nr 1 i 2 
odpowiednio 52,6 i 6,1%. Grzyby termofilne i termotolerancyjne (na po¿ywce MEA w 45°C)
wykryto w suszu kwiatu rumianku, w którym stanowi³y 70% ca³kowitej liczby grzybów,
Ta b e l a I I .

Sk³ad jakociowy grzybów w suszach rolin leczniczych (po¿ywka DG18 w 25°C)
The qualitative composition of fungi in dried medicinal plants (results obtained on
DG18 at 25°C)
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oraz w mieszankach zio³owych 1 i 2, w których stanowi³y odpowiednio 5,3 i 18,2% ca³kowitej populacji grzybów. W pozosta³ych próbkach zastosowan¹ metod¹ i z wykorzystaniem
po¿ywki MEA grzybów tych nie wykryto.
Sk³ad jakociowy ca³kowitej populacji grzybów w badanych suszach na po¿ywce DG18
w 25°C przedstawiono w tabeli II. Zidentyfikowano ³¹cznie ponad 15 gatunków grzybów.
Tylko dwa gatunki  Rhizopus microsporus var. rhizopodiformis i Rhizopus oryzae  wyodrêbniono z suszu kwiatu rumianku. W pozosta³ych próbkach liczba gatunków mieci³a siê
w zakresie od czterech do szeciu. Z wyj¹tkiem suszu kwiatu rumianku, Eurotium amstelodami wystêpowa³ w badanych suszach w du¿ej lub redniej liczbie. W suszu lici miêty
pieprzowej dominowa³y dro¿d¿e o ró¿owej barwie kolonii, w mniejszej liczbie wystêpowa³y Rhizopus microsporus var. rhizopodiformis, Mycelia sterilia o pomarañczowej barwie
grzybni i dro¿d¿e o bia³ej barwie kolonii. W suszu lici melisy dominowa³ Aspergillus versicolor, w redniej liczbie wystêpowa³y gatunki kserofilne, wspomniany ju¿ Eurotium amstelodami, jak równie¿ E. rubrum i Wallemia sebi. W suszu ziela dziurawca dominowa³
Eurotium amstelodami, w mniejszej liczbie wystêpowa³ E. herbariorum, a inne gatunki
izolowano z tej próby sporadycznie. Mieszanka zio³owa nr 1 by³a najbogatsza pod wzglêdem liczby gatunków. W mieszance tej dominowa³ Aspergillus niger i dro¿d¿e o bia³ej
barwie kolonii, w mniejszej liczbie wystêpowa³y grzyby z rodzaju Eurotium. Z wyj¹tkiem
nieobecnoci Eurotium herbariorum, sk³ad gatunkowy grzybów w mieszance zio³owej nr 2
by³ zbli¿ony do sk³adu grzybów w mieszance zio³owej nr 1.
Ta b e l a I I I . Sk³ad jakociowy grzybów termofilnych i termotolerancyjnych w suszach rolin leczniczych (wyniki dla po¿ywki MEA w 45°C)
The qualitative composition of thermophilic and thermotolerant fungi in dried medicinal plants (results obtained on MEA at 45°C)
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Sk³ad jakociowy grzybów termofilnych i termotolerancyjnych w badanych suszach (na
MEA w 45°C) przedstawiono w tabeli III. Zidentyfikowano ³¹cznie cztery gatunki tych
grzybów. Grzybów termofilnych i termotolerancyjnych nie stwierdzono w suszach lici miêty
pieprzowej, lici melisy i ziela dziurawca. W suszu kwiatu rumianku w redniej liczbie
wystêpowa³ Rhizopus microsporus var. rhizopodiformis. W mieszance zio³owej nr 1
w umiarkowanych ilociach wystêpowa³y Aspergillus fumigatus i Rhizomucor pusillus.
Z kolei w mieszance zio³owej nr 2 dominowa³ Aspergillus fumigatus, mniej licznie wystêpowa³y Absidia corymbifera i Rhizomucor pusillus.
DYSKUSJA
W opracowaniu European Herbal Infusion Association [8] podano m.in. zalecan¹, dopuszczaln¹ liczbê pleni i dro¿d¿y w zio³ach przeznaczonych do parzenia. Dla obu grup
grzybów wartoæ ta wynosi 1x10 6 w gramie suszu. W niniejszej pracy w suszu lici miêty
pieprzowej stwierdzono przekroczenie powy¿szej wartoci. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e
wiêkszoæ (82,6%) wyizolowanych grzybów stanowi³y dro¿d¿e, które s¹ elementem naturalnej mykoflory suszu miêty pieprzowej i z tego powodu  wed³ug autorów powy¿szego
opracowania  nie podlegaj¹ ilociowej ocenie. Opracowanie EHIA nie odnosi siê jednak
do sk³adu gatunkowego grzybów w zio³ach.
Sk³ad gatunkowy grzybów zale¿a³ od badanej próby suszu. Z suszów wyizolowano gatunki kserofilne, tj. Eurotium amstelodami, E. herbariorum, E. rubrum i Wallemia sebi,
przy czym E. amstelodami nale¿a³ do gatunków dominuj¹cych. Wród gatunków termofilnych i termotolerancyjnych przewa¿a³y Rhizopus microsporus var. rhizopodiformis i Aspergillus fumigatus. Liczne by³y równie¿ dro¿d¿e o ró¿owej i bia³ej barwie kolonii. Z wyj¹tkiem Aspergillus niger, gatunki mezofilne i toksynotwórcze wystêpowa³y w suszach nielicznie. Kilka szczepów Aspergillus flavus, potencjalnego producenta aflatoksyn, wyizolowano z mieszanki zio³owej nr 1. Z kolei Aspergillus versicolor, potencjalny producent sterigmatocystyny [23], dominowa³ w suszu lici melisy. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e grzyby
z rodzaju Rhizopus maj¹ równie¿ zdolnoæ do produkcji mykotoksyn, tj. zwi¹zków podobnych w strukturze do aflatoksyn, alkaloidów ergotowych i rizoniny [16, 17, 21], w zwi¹zku,
z czym mog¹ tak¿e stanowiæ potencjalne zagro¿enie dla konsumentów zió³. W porównaniu
z pozosta³ymi próbami mykoflora kwiatu rumianku by³a znacznie mniej zró¿nicowana pod
wzglêdem gatunkowym. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e by³o to spowodowane siln¹ przeciwgrzybow¹ aktywnoci¹ zwi¹zków czynnych obecnych w tym surowcu. Na siln¹ aktywnoæ przeciwgrzybow¹ olejków eterycznych zwróci³ uwagê m.in. Abou-Arab i wsp. [2]. Sk³ad gatunkowy badanych suszów wykazywa³ wiele podobieñstw w stosunku do sk³adów suszów przebadanych w Egipcie i Portugalii [2, 3, 15]. W próbkach badanych w niniejszej pracy, za
wyj¹tkiem Aspergillus niger i A. fumigatus, rodzaj Aspergillus by³ jednak stosunkowo skromnie reprezentowany, za grzyby z rodzaju Penicillium by³y nieobecne. Ma³a liczba gatunków i szczepów Aspergillus mo¿e byæ wyjaniona warunkami klimatu umiarkowanego,
panuj¹cego w naszym kraju., jednak¿e trudno jest w ten sposób wyjaniæ nieobecnoæ
w suszach grzybów z rodzaju Penicillium.
Gatunki dominuj¹ce w suszach wytwarzaj¹ wiele enzymów, m.in. lipazy, proteazy, amylazy, glukoamylazy, celulazy i inne [13, 19, 25]. Potwierdza to hipotezê, ¿e grzyby mog¹
utylizowaæ zwi¹zki organiczne obecne w materiale rolinnym, w tym zwi¹zki czynne, de-
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terminuj¹ce w³aciwoci lecznicze zió³ [6]. Mog¹ zatem powodowaæ obni¿enie jakoci suszów zio³owych. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e szczepy izolowane z zió³ mog¹ mieæ równie¿
znaczenie z biotechnologicznego punktu widzenia jako ród³o wysokowydajnych enzymów.
Zagadnienie to wymaga dalszych badañ.
Jedn¹ z wad metody rozcieñczeñ jest to, ¿e gubi wiele gatunków grzybów wystêpuj¹cych w badanych próbkach w mniejszej liczbie. Widaæ to wyranie, porównuj¹c sk³ad mykoflory suszów uzyskany powy¿sz¹ metod¹ ze sk³adem mykoflory uzyskanym metod¹ bezporednich posiewów [10]. Nale¿y zatem wnosiæ, ¿e w celu kompleksowego przebadania
sk³adu grzybów w suszach rolin leczniczych powinny byæ stosowane obie metody i kilka
po¿ywek, w³¹cznie z po¿ywk¹ DG18.
Odrêbnym problemem jest wyjanienie dominacji poszczególnych grup grzybów w suszach rolin leczniczych. Przewaga grzybów termofilnych i termotolerancyjnych w suszu
kwiatu rumianku, w mniejszym stopniu  w mieszankach zio³owych ma przypuszczalnie
zwi¹zek z nieodpowiednimi warunkami przechowywania, tj. z samozagrzewaniem siê materia³u rolinnego wysok¹ temperatur¹ i wilgotnoci¹. Bardzo wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na sk³ad grzybów jest tzw. aktywnoæ wody a w [23]. W dostêpnym pimiennictwie
nie znaleziono jednak ¿adnych danych na temat wp³ywu aktywnoci wody na wzrost
i sk³ad grzybów w suszach rolin leczniczych. Niniejsze badania dowiod³y, ¿e analizowane
próbki suszów zasiedla³y gatunki o ró¿nych wymaganiach w stosunku do aktywnoci wody.
Potwierdza to tezê o niew³aciwych i zmiennych warunkach przechowywania suszonych
rolin leczniczych.
Wiele gatunków wyizolowanych z suszów znajduje siê na licie grzybów potencjalnie
chorobotwórczych dla cz³owieka. [9]. Jest wiêc prawdopodobne, ¿e konsumpcja splenia³ych zió³ mo¿e stanowiæ potencjalne zagro¿enie dla osób z uszkodzonym lub os³abionym
systemem odpornociowym.
PODSUMOWANIE
Udzia³ grzybów termofilnych i termotolerancyjnych oraz dro¿d¿y w ca³kowitej populacji grzybów zale¿a³ od badanej próby suszu. Znacz¹cy udzia³ w populacji grzybów w suszach mia³y gatunki kserofilne. Nale¿y przebadaæ wyizolowane szczepy pod k¹tem produkcji enzymów, które mog³yby byæ wykorzystane w celach biotechnologicznych. Poprzez utylizacjê zwi¹zków organicznych grzyby mog¹ powodowaæ obni¿enie jakoci suszów zio³owych. W celu kompleksowego przebadania sk³adu grzybów w suszach rolin leczniczych
powinny byæ stosowane zarówno metoda posiewów bezporednich, jak i metoda rozcieñczeñ oraz kilka po¿ywek, z DG18 w³¹cznie. Nale¿y okreliæ wp³yw aktywnoci wody na
wzrost i aktywnoæ grzybów w suszach rolin leczniczych. Rozpoczête w toku niniejszej
pracy badania powinny byæ kontynuowane celem okrelenia w³aciwoci chorobotwórczych
wyizolowanych szczepów oraz ich zdolnoci do produkcji mikotoksyn.
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STUDY ON THE QUANTITATIVE AND QUALITATIVE COMPOSITION
OF FUNGI IN DRIED MEDICINAL PLANTS
Summary
The quantitative and qualitative composition of fungi was determined in selected dried medicinal
plants purchased in one of the herbal shops in Szczecin, Poland. The samples examined were as
follows: chamomile (Flos Chamomillae), peppermint (Folium Menthae piperitae), lemon balm (Folium Melissae), St. Johns wort (Herba Hyperici), and two herbal mixtures. The fungal composition
depended on the specified sample. Xerophilic fungi, i.e. Eurotium amstelodami, E. herbariorum,
E. rubrum and Wallemia sebi were isolated from dried medicinal plants. E. amstelodami was the
predominating species. The prevailing thermophilic and thermotolerant species were Rhizopus microsporus var. rhizopodiformis and Aspergillus fumigatus. Pink and white yeasts were also numerous in some samples. Except for Aspergillus niger, mesophilic and toxigenous species were found to
occur infrequently in the samples. However, Aspergillus versicolor was found to occur abundantly in
lemon balm.
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