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A szervezetbe szájon át bekerülő szilícium-dioxid teljesen ártalmatlan vegyület. Nem 
lép reakcióba semmivel sem, a bekerült mennyiség általában minden mellékhatás nélkül, 
a széklettel távozik. Nagy mennyiségben megkötheti a vizet, ezáltal enyhe székrekedést 
okozhat. Nincs tápértéke, semmilyen mérgező hatása nem ismert.  

 

Máthé Enikő 
 

tudod-e?
 

Illóolajok antibakteriális hatásának vizsgálata 

Már kisgyermek koromban az volt az álmom, hogy orvos legyek, gyógyítással foglal-
kozhassam. Középiskolai tanulmányaim során a biológia és kémiai ismeretek, a labora-
tóriumokban végzett kísérletek és az önálló kísérletezési lehetőségek fokozták kedvem a 
jövőbeli hivatásomra való felkészülésre.  

A különböző fertőző betegségeket és azok kórokozóit és gyógymódjait akartam ala-
posabban megismerni, mivel gyermekkorban ezek a leggyakoribbak.  

Az emberi kultúra az ősidőktől fogva foglalkozott a gyógyítással. A természetben az 
ember az őt körülvevő élőlényeket, elsősorban növényeket próbálta használni panaszai 
enyhítésére. Számos növényről bebizonyosodott, hogy gyógyhatása van, ezeket nevez-
zük gyógynövényeknek, melyeket különböző formában használ az emberiség a népi 
gyógyászat szereiként, s a XVIII. sz. óta az alternatív gyógymódok közül a homeopátiás 
kezelésekben is. Már az ókorban növényekből kivont illóolajokat használtak 
gyógymasszásra, fertőző betegségek kezelésére. A pestisjárványok idején a boróka 
(Juniperus) ágainak égetésével próbálták megakadályozni a fertőzés terjedését. A modern 
idők tudományos és technikai fejlesztései a gyógyszeripar rohamos fejlődését biztosítot-
ták, ami sok betegség sikeres gyógyítását eredményezte. A bakteriális fertőzések leküz-
désében az antibiotikumoknak volt nagy jelentősége. Tudott, hogy az utóbbi időben a 
betegek nagyon gyakran szednek antibiotikumokat a kóros tünetek enyhítésére, vagy 
megszüntetésére. Azonban a tudománynépszerűsítő irodalomban számos tudósítás ol-
vasható arról, hogy a kórokozók (baktériumok) nagy része már a legtöbb eddig ismert 
antibiotikummal szemben immunis. Nem pusztul el az antibiotikum hatására, ugyanak-
kor annak más káros hatása is van a szervezetre. Ezért a túlzott antibiotikum fogyasztás 
veszélyes. Orvosi szakvélemény nélkül nem szabad antibiotikumokat fogyasztani, veszé-
lyes megelőzésre használni ezeket az anyagokat. 

Az illóolajok gyógyhatása keltette fel érdeklődésemet, s ezért választottam őket kí-
sérleteim tárgyául. 

Az illóolajok, növényekből desztillációval, préseléssel vagy oldószeres extrakcióval 
kivonható hidrofób folyadékok, amelyek különböző illékony vegyületeket tartalmaznak. 
Nevükkel ellentétben kémiai szempontból nem a zsírok (ill. olajok) csoportjába tartozó 
anyagok. Az illóolajoknak az a legjellemzőbb tulajdonsága, hogy szobahőmérsékleten is 
könnyen párolognak, és párolgásuk után nem hagynak nyomot, míg az olajok nem illé-
konyak, fehér papírra cseppentve zsíros nyomot hagynak. Anyagi minőség szempontjá-
ból is nagy különbség van köztük. Míg az olajoknak nevezett vegyületek a telítetlen zsír-
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savak glicerinnel alkotott észterei, az illó olajok, melyekben számos összetevő van (20-
50 is lehet a számuk), izoprénvázú alifás vagy ciklusos szénhidrogének. Az izoprén-váz 
általános képlete (C5 H8)n, ahol n=2, vagy annál nagyobb szám. Monoterpéneket 
(C10H16 összegképletű terpinének, pinének, szabinének) és ezek oxigéntartalmú szárma-
zékait (alkoholok: linalol, nerol, linalool; aldehidek: neral, geranál; ketonok: karvon), 
ezek mellett még savakat, aromás-(thimol) és illékony kéntartalmú vegyületeket is tar-
talmaznak kisebb mennyiségben.  

Az illóolajok összetételét, s ezért az antibakteriális hatását is több tényező befolyá-
solja, pl. az, hogy a növény tenyészidejének melyik szakaszában vonják ki az illóolajat, a 
növény milyen talaj és meteorológiai körülmények között fejlődött (nedvesség, napfény 
mennyisége) stb.  

Tudott, hogy a baktériumok egysejtű mikroorganizmusok. Változatos alakúak, leg-
többjük gömb vagy pálcika alakú, nevük a coccus – görögül magot és a bacilus – pálcát 
jelentő szóból származik. Méretük legtöbbször 0,5-5μm. Nincs sejtmagjuk, örökítő 
anyaguk, a DNS, egy kromoszóma. A bakteriális sejtet lipid-membrán, az úgynevezett 
sejtmembrán burkolja, amin kívül van a sejtfal. A sejtfal fő alkotóanyaga a 
peptidoglikán, ami egy térhálós poliszacharid-lánc D-aminosavakat tartalmazó 
peptidekkel keresztül kötve. A baktérium fajok a sejtfaluk felépítésében különböznek 
egymástól. E szerint megkülönböztetünk Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumo-
kat. Elnevezésüket a H.C. Gram dán kutató által 1884-ben javasolt sejtfestési eljárás so-
rán való különböző viselkedésük alapján kapták. A Gram-pozitív baktériumok sejtfala 
vastag, sok peptidoglikán réteget tartalmaz. A vékony sejtfalú baktériumoknak eltérő a 
peptidoglikán réteg szerkezete, ezek a Gram-negatív baktériumok. A baktériumok kü-
lönböző szerves színezékekkel festhetők (Gram kristályibolyát használt). A keletkezett 
színezékek oldhatósága alkoholban és acetonban különböző a sejtfal vastagsága függvé-
nyeként, ezért kétféle baktérium-család különbözőképpen viselkedik a sejtfestési eljárá-
sok során. 

A Gram-festés kezdeti lépése az elsődleges festés, amikor a baktériumtenyészet vagy 
testfolyadék hővel fixált kenetére kristályibolya oldatot cseppentünk. A festékmolekulák be-
hatolnak a sejtekbe. Ezután jódoldatot ( Lugol-oldat: kálium-jodid oldatban oldott 
jód) juttatunk a kenetre, minek hatására a kristályibolya festék molekulái lila színű, nagy mé-
retű komplexekké állnak össze. Következő lépésként alkohollal vagy acetonnal kioldjuk a 
festékanyagokat a sejttestből. Tömény alkoholos vagy acetonos oldattal öblítve a festett ke-
neteket, a Gram-negatív baktériumokból ezek a szerves oldószer-molekulák könnyen kiold-
ják a festékkomplexeket, s így színtelenek maradnak, míg, a Gram-pozitívakból csak sokkal 
nehezebben tudják kivonni (tehát az eljárás során bennük marad a festék, megőrzik lila szí-
nüket). A Gram-negatív baktériumoknak a jobb láthatóvá tételére utófestést alkalma-
zunk szafraninnal vagy lúgos fukszin-oldattal, aminek hatására pirosra/rózsaszínre színe-
ződnek, miközben a Gram-pozitívok színe nem változik érzékelhetően. 

Kísérleti rész 

A szájüreg fertőzések megelőzésére és esetleges gyógyítására alkalmas gyógynövé-
nyek illóolajának baktériumölő hatását terveztem vizsgálni kísérleteim során. Ezért a ná-
lunk is termő gyógynövényeket, mentát és levendulát, a belőlük elkülöníthető illóolajok 
hatását, és a szakirodalomban leírt egyik leghatékonyabb, a teafa illóolajának a baktéri-
umtelepekre való hatását követtem. A korokozók közül a leggyakoribb gennykeltő bak-
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tériumokat a Staphylococcus aureusa (következőkben: S.a.-val jelölve)-t, a Staphylococcus 
epidermidis (S.e)-t és Escherichia coli (E.c.)-t választottam. 

A menta illóolaját vízgőz desztillációval laboratóriumban állítottam elő, a levendula- 
és teafa-olajokat gyógynövény kereskedelemből szereztük be. A desztilláló berendezést 
lásd az ábrán. 

 

Munka menete 

Mentaolaj nyerése: 500g mentalevél zúzalékra desztilláló lombikba 200 g vizet 
tültöttem, és hevítéssel a vizet forrásban tartottam. A lombikra szerelt hűtőben a gőzök 
lecsapódtak, s a felfogó edénybe csepegett a zavaros párlat, amely időben szétvált két 
fázisra: alul víz, felette olaj (a fázisok elválását cenrtrifugálással lehet siettetni). 

Baktérium tenyészet előállítása: Petricsészékbe töltöttem a táptalaj oldatot (elkészíthető 
1L desztillált vízben 10gNaCl + 5gTripton-kereskedelmi keverék + agar-agar). Autok-
lávban 121oC hőmérsékleten 20 perc sterilizálás után a steril táptalaj mintákat két kísér-
letsorozatra használtam fel: 

A sterilizált táptalajt lehűtés után beoltottam 1/2mL baktérium szuszpenzióval. 
Mindegyik baktérium típusra 3 mintát készítettem elő. A petricsésze közepén egy steril 
pipetta végével lyukat fúrtam, amelybe 50μL illóolaj mintát cseppentettem. Ezt követő-
en 37oC hőmérsékleten 72 órán át inkubáltam, amit követően mikroszkóp alatt leolvas-
tam a gátlásos zónák méretét a szemlencsén látható mérőskála segítségével. A mérési 
eredményeket a táblázat tartalmazza. 

 

Illóolaj Baktérium Gátlási zóna átmérője mm Gátlási felület/próba- 
felület % 

 S. a. 14 1,766 

Menta S. e. 16 2,009 

 E. c. 0 0 

 S. a. 9 0,635 

Levendula S. e. 32 8,038 

 E. c. 0 0 

 S. a. 42 13,840 

Teafa S. e. 30 7,065 

 E. c. 14 1,766 

 
A mért adatokból következtethetünk a felhasznált illóolajok antibaktériális hatásá-

nak mértékére: A S.a. és S.e. ellen mind a háromféle illóolaj hatékony különböző mér-
tékben. Az E.c-re csak a teafa-olajnak van gyenge hatása. 
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2. A táptalajokhoz (9 petri-csészében) olvasztott állapotban 2,5% illóolajat kevertem, 
majd 1/2mL baktérium-szuszpenzióval beoltottam. A tizedik mintához nem adagoltam illó-
olajat, csak baktériumszuszpenziót, ezt használtam összehasonlítás alapjául (kontroll próba) 
A tíz mintát 72 órán át inkubáltam 37oC-on, szobahőmérsékletre hűtve mikroszkóp lemezen 
kenetet készítettem belőlük, gram-festési eljárás után mikroszkóppal leovastam a 
bakteriumtelepek számát (TE). Az eredményeket a 2. táblázat tartalmazza.  

 

Baktérium Baktériummal beoltott táptalajon kinőtt telepek száma (TE) 

S. a. 100 000 100 000 100 0 

S. e.  100 000 100 000 100 000 0 

E. c.  100 000 100 000 100 000 0 

Illóolaj - 
(kontroll próba) 

Menta Levendula Teafa 

 

A méréseredmények alapján állíthatom, hogy a teafa illóolajának erős antibaktériális 
hatása van, megölte a tenyészet teljes baktérium készletét. A levendula illóolaj csak az 
S.a. baktériumok ellen fejtett ki hatást, azoknak 99,9%-a elhalását okozta, míg a menta-
kivonat hatástalannak bizonyult. 

Szakvizsgálatok bebizonyították, hogy az illóolajok híg oldatai használhatók bakteri-
ális fertőzések megelőzésére (pl. szájüreg öblítésre, mert alkalmasak a baktériumok el-
szaporodásának meggátolására, különösen akkor (ősz végén, tavasz elején), amikor a 
szervezetünk ellenállóképessége is gyengébb). 
 

Gyakorlati munkám során Nagy Mónika, Szabó Andra-Réka és Pető Mária tanárnők és Ber-
talan Nóra biológus segített. Köszönöm támogatásukat. 
 

Forrásanyag: 

C.D. Nenitescu: Tratat elementar de chim. org. vol. II. 
***: www.wikipeda.org 

Csákány Olivér 
XI. oszt., Református Kollégium Sepsiszentgyörgy 

TUDEK 2013. decemberben bemutatott dolgozat (III. helyezés)  

 
 
 
 

Alapműveletek mátrixokkal 

1. feladat 

Olvassunk be egy n×m-es, egész számokat tartalmazó mátrixot! 

1. megoldás 
#include<stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int n, m, i, j; 

 int t[20][20]; 

// n és m beolvasása 

 printf("n: "); 


