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SUMMARY
Introduction. Rosmarinus officinalis L. a member of family Lamiaceae is widely found in many countries of North Africa, America
and Europa. It grown to 2-3 m high. The plant produced of essential oils. The composition of rosemary oil based on genotype, climate,
geography, and method of preparation. The major constituents of the oil are 1-8 cineole, α-pinene, camphene, α-terpineol, borneol,
camphor, β-myrcene, geraniol, eugenol, p-cymen, linalool, romarinic acid and caffeic acid. Rosmarinic acid is well adsorbed from
gastrointestinal tract and from the skin. The oil is used in medicine as an anti-inflammation, anticancer, analgesic, antidiabetic,
antiulcerogenic, hepatoprotective, antirheumatic, antiepileptic, diuretic and anti Alzheimer disease. The extracts and essential oil
have antimicrobial activity towards bacteria, fungi, viruses and insects.
Aim. The goal of this work was to test the antimicrobial activity of rosmarinic oil on anaerobic bacteria.
Material and methods. The bacterial strains were isolated from oral cavity. A total 33 strains of anaerobic bacteria isolated from
patients and 6 reference strains were investigated. The susceptibility (MIC) was determined by the two-fold of plate dilution method
in Brucella agar supplemented with 5% defibrinated sheep blood, menadione and hemin. The rosmarinic oil (Semifarm) was dissolved at first in DMSO and afterwards in distilled water. Concentrations of oil used were 0.06, 0.12, 0.25, 0.5, 1.0 and 2.0 mg/ml.
The inoculum containing 106 CFU/per spot was seeded with Steers replicator upon the surface of agar with oil and without the
oil (the strains growth control). Incubation the plates was performed in anaerobic conditions in anaerobic jar, at 37°C for 48 hrs.
The MIC was defined as the lowest concentrations of rosmarinic oil that completely inhibited the growth of tested anaerobic bacteria.
Results. The results indicated that the tested bacteria were high sensitive to the essential oils. The most susceptible from Gram-negative
bacteria were the rods from genus of Porphyromonas asaccharolytica, Prevotella levii and Bacteroides uniformis (MIC ≤ 0.06 mg/ml).
The strains from genus Prevotella buccalis and Bacteroides vulgatus were less sensitive (MIC = 0.5 mg/ml). Remainded Gram-negative rods were susceptible to the oil in concentrations in range from 0.5 to 1.0 mg/ml. The rosmarinus oil was more effective against the Gram-positive bacteria. The most susceptible from the cocci were strains from the genus of Peptostreptococcus
anaerobius and Parvimonas micros (MIC 0.25-≤ 0.06 mg/ml) and from rods Gram-positive rods genus of Actinomyces viscosus
and Bifidobacterium breve (MIC 0.12-≤ 0.06 mg/ml).
Conclusions. The results indicated that the rosmarinic oil showed high antibacterial activity against all tested anaerobic bacteria.
The more susceptible to oil were the Gram-positive bacterial strains than Gram-negative anaerobic rods.
Keywords: anaerobic bacteria, rosemary oil, susceptibility, oral cavity
STRESZCZENIE
Wstęp. Rosmarinus officinalis L. z rodziny Lamiaceae jest często hodowany w wielu krajach Północnej Afryki, Ameryki i Europy.
Osiąga wysokość 2-3 m. Roślina wytwarza olejek eteryczny. Skład olejku rozmarynowego zależy od genotypu, klimatu i regionu
geograficznego. Głównymi składnikami olejku są: 1-8-cyneol, α-pinen, kamfen, α-terpineol, borneol, kamfora, β-myrcen, geraniol,
eugenol, p-cymen, linalol, kwas rozmarynowy i kwas kawowy. Olejek rozmarynowy dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego
i ze skóry. Jest on stosowany w medycynie jako środek przeciwzapalny, przeciwnowotworowy, przeciwbólowy, przeciwcukrzycowy,
przeciwwrzodowy, działający ochronnie na wątrobę, przeciwreumatyczny, przeciwpadaczkowy, diuretyczny i w chorobie Alzheimera.
Ekstrakt i olejek eteryczny wykazują aktywność wobec bakterii, grzybów, wirusów i owadów.
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Przeciwbakteryjne działanie olejku rozmarynowego (Oleum Rosmarini) na bakterie beztlenowe
Cel pracy. Celem pracy była ocena przeciwdrobnoustrojowej aktywności olejku rozmarynowego wobec bakterii beztlenowych izolowanych z jamy ustnej.
Materiał i metody. Szczepy bakterii zostały wyizolowane z jamy ustnej. Badania objęły 33 szczepy bakterii beztlenowych pochodzących
od pacjentów oraz 6 szczepów referencyjnych. Wrażliwość (MIC) została oznaczona metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella
z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej, menadionu i heminy. Olejek rozmarynowy był najpierw rozpuszczony w DMSO, a następnie w jałowej wodzie destylowanej. Badane stężenia olejku wynosiły 0,06, 0,12, 0,25, 0,5, 1,0 i 2,0 mg/ml. Inokum zawierające
106 CFU na kroplę nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru, z dodatkiem olejku lub bez jego dodatku (kontrola wzrostu
szczepów). Inkubację podłoży prowadzono w warunkach beztlenowych w anaerostatach, w temp. 37°C przez 48 godz. Za MIC uznano
takie najmniejsze stężenie olejku rozmarynowego, które całkowicie hamowało wzrost badanych bakterii beztlenowych.
Wyniki. Wyniki badań wskazują, że testowane bakterie były wysoce wrażliwe na olejek rozmarynowy. Największą wrażliwość spośród Gram-ujemnych bakterii wykazały pałeczki z gatunków Porphyromonas asaccharolytica, Prevotella levii i Bacteroides uniformis (MIC ≤ 0,06 mg/ml). Mniejszą aktywność wykazał olejek wobec szczepów z gatunków Prevotella buccalis i Bacteroides vulgatus (MIC = 0,5 mg/ml). Pozostałe Gram-ujemne pałeczki okazały się wrażliwe na stężenia olejku w zakresie od 0,5 do 1,0 mg/ml.
Olejek rozmarynowy był bardzo aktywny wobec większości Gram-dodatnich bakterii. Spośród ziarniaków najbardziej wrażliwe
okazały się szczepy z gatunków Peptostreptococcus anaerobius i Parvimonas micros (MIC 0,25-≤ 0,06 mg/ml), a z pałeczek gatunki
Actinomyces viscosus i Bifidobacterium breve (MIC 0,12-≤ 0,06 mg/ml).
Wnioski. Wyniki badań wskazują, że olejek rozmarynowy wykazał wysoką aktywność wobec wszystkich ocenianych beztlenowców.
Bardziej wrażliwe na olejek były szczepy Gram-dodatnich bakterii niż Gram-ujemnych pałeczek.
Słowa kluczowe: bakterie beztlenowe, olejek rozmarynowy, wrażliwość, jama ustna

Wstęp
Wiele roślin od wieków było wykorzystywanych
w celach leczniczych i kulinarnych. Wskazują na
to wykopaliska z terenów starożytnego Egiptu,
Grecji czy Chin. Pierwsze badania roślin przeprowadził grecki uczony Arystoteles (384-322 p.n.e.).
Szereg informacji o lekach roślinnych znajduje się też w dziele Herodota z Helikarnasu (485425 p.n.e.). Natomiast chiński cesarz Shen-Nung (ok.
2800 p.n.e.), uważany za ojca chińskiego lecznictwa, opracował zielnik, w którym zamieścił opisy
na temat uprawy i stosowania rosnących w Chinach
ziół. Księga ta została uzupełniona i wydana przez
Tao Hung Jinga (1597 n.e.) Działanie niektórych
roślin leczniczych opisali też inni badacze, w tym
Hipokrates (460-377 p.n.e.), Dioskurides (I w n.e.),
Galen (131-201) i Avicenna (980-1037). Stosowanie
ziół w różnych chorobach zalecał szwajcarski przyrodnik Paracelsus (1493-1541). Natomiast polski
przyrodnik i lekarz Szymon Syreński (1540-1611)
napisał podręcznik ziołolecznictwa.
Rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis) jest zielonym krzewem z rodziny jasnowatych (Lamiaceae) (1-4). Rośnie w klimacie śródziemnomorskim, na Maderze, Azorach i Wyspach
Kanaryjskich, w Tunezji, Portugalii, Maroku,
Algierii, ale także w Iranie, Meksyku i Ameryce
Północnej (1-5). W Polsce jest hodowany, najczęściej
w doniczkach, jako roślina ozdobna. Osiąga wysokość 2-3 m. Wymaga gleby o dużej zawartości wapnia.
Na czterokanciastej łodydze wyrastają naprzemianległe, wąskie, wydłużone lancetowato liście z podwiniętym brzegiem barwy ciemnozielonej, o powierzchni
gładkiej ze spodem kutnerowatym. Wytwarza białe
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kwiaty o 5-ząbkowym kielichu. Rozmaryn zaliczany
jest do roślin miododajnych.
W lecznictwie wykorzystuje się liście rośliny, z których przygotowuje się ekstrakty lub olejek eteryczny (6-10). Badania wykazały, że rozmaryn i zawarte
w nim związki zapobiegają powstawaniu wolnych
rodników ponadtlenkowych, hydroksylowych i azotynowych (9-12). Stwierdzono, że skład chemiczny
olejku eterycznego zależy od genotypu, regionu
geograficznego, klimatu oraz metody otrzymywania (13). W ekstraktach głównie są obecne fenolowe
diterpeny, a wśród nich: karnozol, kwas karnozowy
oraz kwas rozmarynowy. Doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że oddziałują one
przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo, przeciwcukrzycowo, ochronnie na komórki wątroby, zapobiegają powstawaniu wrzodów żołądka i jelit oraz
posiadają aktywność przeciwdrobnoustrojową (1, 6,
14-25). Ponadto wykorzystywane są jako środki
przeciwbólowe, przeciwreumatyczne, diuretyczne,
przeciwpadaczkowe i przeciwastmatyczne (4, 23,
26-29). Otrzymywany z rozmarynu olejek eteryczny zawiera głównie: 1-8-cyneol, α-pinen, kamfen,
α-terpineol, borneol, kamforę, β-myrcen, geraniol,
eugenol, p-cymen, linalol, kwas rozmarynowy i kwas
kawowy (4, 10, 25, 30-33). Zwrócono też uwagę na
przeciwutleniające właściwości rozmarynu, które
polegają na zapobieganiu tworzeniu się wolnych rodników oraz unieczynnieniu wcześniej utworzonych,
a także uczestnictwu w dalszym przekształcaniu się
ich w nieszkodliwe związki (2, 7, 9, 10, 18, 21, 34-40).
Ponadto badania wykazały, że kwas rozmarynowy
powoduje stabilizację błon komórkowych, a także
stanowi ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem
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promieniowania UV oraz reaktywnych form tlenu
i wolnych rodników (7). Ponadto działa uspokajająco na ośrodkowy układ nerwowy (7, 41). Poprawia
zdolności poznawcze u osób z demencją i chorobą Alzheimera (4, 7, 23, 41-46). Stwierdzono też,
że składniki olejku eterycznego wykazują aktywność przeciwalergiczną i immunomodulującą (47).
Badania in vitro wykazały wpływ olejku rozmarynowego na aktywność osteoklastów i wzrost gęstości
tkanki kostnej (48). Przeprowadzone doświadczenia
udowodniły, że ekstrakty i olejek są dobrze wchłaniane z przewodu pokarmowego i przez skórę (49).
Czynne związki występujące w rozmarynie nie tracą
aktywności po połączeniu ich z niektórymi antybiotykami (8). Zarówno ekstrakty z liści rozmarynu, jak
i olejek eteryczny działają na bakterie, grzyby, wirusy
i owady (1, 3, 6, 7, 13, 21, 32, 35, 36, 38, 50-62).
Przeprowadzone dotychczas badania najczęściej
dotyczyły oddziaływania olejku na bakterie tlenowe
i względnie beztlenowe, rzadziej działania na bakterie
beztlenowe.

Cel pracy
Celem pracy była ocena działania olejku rozmarynowego (Oleum rosmarini) na bakterie beztlenowe
pochodzące z jamy ustnej.

Materiał i metody
Bakterie beztlenowe zostały wyizolowane od
pacjentów z różnymi zakażeniami w obrębie jamy
ustnej. Pobrane materiały były posiewane na powierzchni podłoża wzbogaconego oraz wybranych
podłoży wybiórczych dla beztlenowców. Hodowlę
posiewów prowadzono przez 10 dni w anaerostatach
zawierających 10% C02, 10% H2 i 80% N2, katalizator palladowy i wskaźnik warunków beztlenowych,
w temp. 37°C. Następnie oceniono ich cechy morfologiczne, fizjologiczne i biochemiczne, wykorzystując
testy API 20A (BioMérieux) oraz zdolność wytwarzania z glukozy kwasów tłuszczowych (od C1 do C6),
kwasu mlekowego, bursztynowego i fumarowego oraz
naturalnej fluorescencji kolonii w świetle UV.
Badania objęły 33 szczepy z rodzajów
Porphyromonas (1 szczep), Prevotella (8),
Bacteroides (6), Parabacteroides (1), Tannerella (1),
Fusobacterium (4) i po 6 szczepów Gram-dodatnich
ziarniaków i Gram-dodatnich pałeczek oraz 6 szczepów wzorcowych należących do gatunków: Bacteroides
fragilis ATCC 25285, Porphyromonas asaccharolytica
ATCC 29743, Fusobacterium nucleatum ATCC 25586,
Finegoldia magna ATCC 29328, Bifidobacterium
breve ATCC 15700 i Propionibacterium acnes ATCC
11827. Ocenę wrażliwości (MIC) wymienionych wyżej
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bakterii na olejek rozmarynowy (Semifarm) przeprowadzono metodą rozcieńczeń w agarze Brucella,
który zawierał 5% krwi baraniej, menadion i heminę.
Użyty do badań olejek najpierw rozpuszczono
w DMSO (Serva) do uzyskania stężenia 100 mg/ml,
a następnie w jałowej wodzie destylowanej. Zbadano
rozcieńczenia wynoszące: 2,0, 1,5, 1,0, 0,5, 0,25,
0,12 i 0,06 mg/ml olejku w podłożu. Użyte inokulum zawierające 106 CFU na kroplę przenoszono na
powierzchnię podłoży aparatem Steersa. Kontrolę
wzrostu szczepów stanowiło podłoże niezawierające
olejku. Hodowlę podłoży prowadzono w anaerostatach zawierających mieszaninę gazów: 10% C02,
10% H2 i 80% N2, katalizator palladowy i wskaźnik
beztlenowości, w temp. 37°C przez 48 godzin. Za najmniejsze stężenie hamujące (MIC) przyjęto takie
rozcieńczenie olejku, które całkowicie hamowało
wzrost ocenianych bakterii beztlenowych.

Wyniki i omówienie
W tabeli 1 zostały zebrane wyniki wrażliwości
na olejek rozmarynowy Gram-ujemnych bakterii
beztlenowych, w tabeli 2 Gram-dodatnich ziarniaków i pałeczek, a w tabeli 3 szczepów wzorcowych. Spośród Gram-ujemnych bakterii najbardziej
wrażliwe okazały się gatunki Porphyromonas asaccharolytica, Prevotella levii i Bacteroides uniformis.
Zahamowanie wzrostu tych bakterii powodowały
niskie stężenia, wynoszące ≤ 0,06 mg/ml. Niższą
wrażliwością charakteryzowały się szczepy Gram-ujemnych pałeczek z gatunków Prevotella buccalis
i Bacteroides vulgatus. Wartości MIC dla tych drobnoustrojów wynosiły 0,5 mg/ml. Pozostałe szczepy
wymagały do zahamowania wzrostu stężeń olejku
w granicach od 0,5 do 1,0 mg/ml.
Wśród Gram-dodatnich ziarniaków największą
wrażliwość wykazały szczepy Peptostreptococcus anaerobius i Parvimonas micros (MIC 0,25-≤ 0,06 mg/ml).
Gram-dodatnie pałeczki z gatunków Actinomyces
viscosus, Actinomyces odontolyticus i Bifidobacterium
breve do zahamowania wzrostu wymagały użycia
olejku w zakresie 0,5-≤ 0,06 mg/ml. Natomiast pozostałe badane pałeczki z rodzajów Actinomyces
i Propionibacterium były wrażliwe na wyższe stężenia
wynoszące 1,0 mg/ml.
Olejek rozmarynowy hamował wzrost 16 (48,5%)
spośród wszystkich ocenianych bakterii beztlenowych w zakresie 0,5-≤ 0,06 mg/ml. Pozostałe szczepy
były wrażliwe na stężenie w wysokości 1,0 mg/ml.
Natomiast Crotiani i wsp. (71) wykazali, że wzrost
szczepów z rodzaju Bifidobacterium był hamowany przez stężenia wynoszące > 2,0 mg/ml. Nasz
szczep był bardziej wrażliwy (MIC = 0,12 mg/ml).

Postępy Fitoterapii 2/2018

Przeciwbakteryjne działanie olejku rozmarynowego (Oleum Rosmarini) na bakterie beztlenowe
Tab. 1. Wrażliwość Gram-ujemnych bakterii beztlenowych na olejek rozmarynowy
Bakterie beztlenowe

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

Liczba
szczepów

2,0

1,0

Bacteroides fragilis

1

Bacteroides uniformis

2

Bacteroides ureolyticus

2

Bacteroides vulgatus

1

Fusobacterium nucleatum

2

2

Fusobacterium necrophorum

2

1

Parabacteroides distasonis

1

1

Porphyromonas asaccharolytica

1

Prevotella bivia

1

Prevotella buccalis

1

Prevotella intermedia

4

Prevotella levii

1

Prevotella loescheii

1

1

Tannerella forsythia

1

1

Gram-ujemne bakterie beztlenowe ogółem

21

12

0,5

0,25

0,12

≤ 0,06

1
2
2
1

1

1
1
1
2

2
1

5

4

Tab. 2. Wrażliwość Gram-dodatnich bakterii beztlenowych na olejek rozmarynowy
Bakterie beztlenowe

Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)
2,0

1,0

0,5

Finegoldia magna

3

Parvimonas micros

1

Peptostreptococcus anaerobius

2

Gram-dodatnie ziarniaki beztlenowe

6

Actinomyces odontolyticus

1

Actinomyces viscosus

1

Propionibacterium acnes

1

1

Propionibacterium granulosum

2

2

Bifidobacterium breve

1

Gram-dodatnie pałeczki

6

3

1

Bakterie beztlenowe łącznie

33

17

6
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0,25

0,12

2

≤ 0,06
1

1
2
2

1

3

1
1

1

1

1

1

1

8
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Tab. 3. Wrażliwość szczepów wzorcowych bakterii beztlenowych na olejek rozmarynowy
Bakterie beztlenowe

Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)
2,0

Bacteroides fragilis ATCC 25285

1

1

Fusobacterium nucleatum ATCC 25586

1

1

Finegoldia magna ATCC 29328

1

1

Propionibacterium acnes ATCC 11827

1

1

Bifidobacterium breve ATCC 15700

1

Szereg doświadczeń przeprowadzonych z bakteriami tlenowymi wskazuje na aktywność olejku wobec
tych bakterii. Inouye i wsp. (62) badali działanie
olejku (MIC) wobec niektórych bakterii tlenowych
wyizolowanych z dróg oddechowych. Stwierdzili,
że szczep Haemophilus infuenzae ATCC 33391 był
wrażliwy na 3,2 mg/ml, a Staphylococcus aureus
ATCC 12344, Staphylococcus aureus FDA 209P JC
i Escherichia coli NIHJ IC wymagały użycia wyższych stężeń. Bosnic i wsp. (63) wykazali aktywność
olejku, oceniając wartości MIC i MBC dla szczepów
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia
coli i Pseudomonas aeruginosa. Kolejni autorzy (64)
wykorzystując metodę krążkowo-dyfuzyjną, zbadali
działanie olejku na szczepy Staphylococcus aureus,
Streptococcus gordonii, Streptococcus mutans, Proteus
mirabilis, Proteus vulgaris i Listeria monocytogenes.
Strefy zahamowania wzrostu tych bakterii wokół
krążków wynosiły od 3 do 17 mm. Fabio i wsp. (65)
stosując powyższą technikę, wykazali wrażliwość
Streptococcus pyogenes (strefa zahamowania wzrostu
wynosiła 7-25 mm), Streptococcus agalactiae (20),
Streptococcus pneumoniae (6), Staphylococcus aureus (5), Haemophilus influenzae (25), Klebsiella
pneumoniae (6) i Stenotrophomonas maltophilia (5).
Hammer i wsp. (66) badali działanie olejków eterycznych uzyskanych z 13 roślin, w tym także olejku rozmarynowego, na 10 różnych drobnoustrojów. Olejek
rozmarynowy hamował wzrost Aeromonas subria
w stężeniu 5,0 mg/ml, a pozostałe szczepy hamowane były w stężeniach wyższych, w tym Acinetobacter
baumannii, Escherichia coli i Candida albicans w stężeniu 10,0 mg/ml, Klebsiella pneumoniae w stężeniu
20,0 mg/ml, a Enterococcus faecalis, Pseudomonas
aeruginosa, Serratia marcescens i Salmonella typhimurium w stężeniu ≥ 20,0 mg/ml.
Inni autorzy (67) wykazali aktywność olejku wobec
szczepów Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
102

1,0

0,5

0,25

0,12

≤ 0,06

1

Enterobacter aerogenes i Pseudomonas aeruginosa.
Strefy zahamowania wzrostu wynosiły od 5 do 17 mm.
Największą wrażliwość wykazały ziarniaki z gatunku
Staphylococcus aureus. Niższa aktywność dotyczyła
Gram-ujemnych pałeczek (strefy od 5 do 12 mm).
Serban i wsp. (68) dla szczepów Staphylococcus
aureus, Escherichia coli i Candida albicans uzyskali
zahamowanie strefy wzrostu odpowiednio w granicach 12, 15 i 15 mm. Prabuseenivasan i wsp. (36)
wykazali, że olejek rozmarynowy w różnych rozcieńczeniach (1:1, 1:5, 1:10 i 1:20) hamował wzrost
szczepów Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis
i Klebsiella pneumoniae. W badaniach innych autorów (69) szczep Staphylococcus aureus FDA 209P był
wrażliwy na 0,5 mg/ml. Plant i Stephen (70) uzyskali
aktywność olejku wobec szczepów Staphylococcus
aureus, Micrococcus luteus oraz brak działania
w przypadku Escherichia coli i Serratia marcescens.
W kolejnych badaniach (71) różne gatunki szczepów
z rodzaju Bifidobacterium były wrażliwe na stężenia olejku > 2 mg/ml. Natomiast brak aktywności
wobec bakterii z gatunków Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa i Salmonella enteritidis wykazali Kloucek i wsp. (72).
Wyniki większości badań wskazują, że Gram-dodatnie bakterie były bardziej wrażliwe na olejek
rozmarynowy niż Gram-ujemne. Nasze badania także
to potwierdzają. Niskie stężenia olejku wynoszące
≤ 0,06-0,25 mg/ml hamowały wzrost 19% szczepów Gram-ujemnych pałeczek oraz 67% szczepów
spośród Gram-dodatnich ziarniaków i 50% Gram-dodatnich pałeczek. Maruzzella i Ligouri (73) wykazali z kolei działanie olejku wobec 15 różnych
gatunków grzybów. Strefy zahamowania wzrostu
wynosiły od 1 do 10 mm (73). W innych badaniach
olejek rozmarynowy nie wykazał aktywności wobec
szczepów dermatofitów z gatunku Trichophyton mentagrophytes (74, 75).
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Wnioski
1. Olejek rozmarynowy wykazał największą aktywność
wobec szczepów Gram-ujemnych bakterii beztlenowych z gatunków Porphyromonas asaccharolytica,
Prevotella levii i Bacteroides uniformis.

2. Gram-dodatnie ziarniaki i Gram-dodatnie pałeczki
charakteryzowały się stosunkowo wysoką wrażliwością na olejek rozmarynowy.
3. Bardziej wrażliwe na olejek rozmarynowy okazały
się szczepy bakterii Gram-dodatnich w porównaniu
z bakteriami Gram-ujemnymi.
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