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Santrauka
Vis didesnis susirūpinimas visuomenės sveikata kyla 
dėl naujų bakterijų padermių, atsparių antimikrobinėms 
medžiagoms, atsiradimo ir plitimo visame pasaulyje. 
Šiuo metu dažniau ieškoma naujų alternatyvų, įskaitant 
natūralius vaistažolių arba augalinės kilmės ekstraktus, 
turinčius antibakterinių savybių. Vienas nuo seno liau-
dies medicinoje naudojamas augalas naikinti infekcijas 
yra siauralapis gaurometis (Chamerion angustifolium). 
Siauralapis gaurometis turi uždegimo slopinamųjų savy-
bių, gali gerinti virškinimą, tinka gydyti mažakraujystę.
Tyrimo tikslas – nustatyti Chamerion angustifolium an-
timikrobines savybes. 
Tyrimo metodika. Tirtas natūraliose augimvietėse au-
gantis siauralapis gaurometis, rinktas žydėjimo metu 
įvairiuose Lietuvos miestuose ir kaimuose 2021 metų 
liepos – rugpjūčio mėnesiais. Nustatytas siauralapio gau-
romečio mėginių antimikrobinis poveikis gramteigiamųjų 
etaloninių bakterijų, gramneigiamųjų etaloninių bakterijų  
ir grybelio Candida albicans  kultūrų atžvilgiu. Tyrimo 
duomenų analizė atlikta naudojant aprašomąją statis-
tiką, skaičiuojant dažnius bei grupių palyginimą pagal 
Kruskal Wallis. Tyrimo duomenys apdoroti Microsoft 
Excel 2019 programa. 
Tyrimo rezultatai. Nustatyta, kad C. angustifolium eks-
traktų kiekis tiriamų mikroorganizmų aplinkoje yra tie-
siogiai proporcingas šių ekstraktų antimikrobiniam vei-
kimui. Visi tirti siauralapio gauromečio ekstraktai (po 1 
ml 10 proc. koncentracijos) veikė visas tirtas gramteigia-
mąsias (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epider-
midis, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes  ir 
Bacillus cereus) ir gramneigiamąsias (Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Pro-
teus mirabilis) bakterijas ir grybelį C. albicans. Ekstrak-
tai antimikrobiškai stipriausiai veikė grybelį C. albicans 
ir gramteigiamą bakteriją – L. monocytogenes. Silpniau-
siai C. angustifolium ekstraktai antimikrobiškai veikė  E. 
faecalis ir K. pneumoniae bakterijas.  
Išvados. Didesni ekstraktų kiekiai antimikrobiškai geriau 
veikė grybelį C. albicans ir gramneigiamas bakterijas nei 
gramteigiamas, o mažesnis ir vidutinis siauralapio gau-
romečio ekstraktų kiekis stipriau antimikrobiškai veikė  
gramteigiamas nei  gramneigiamas bakterijas. 

Įvadas
Siauralapis gaurometis (Chamerion angustifolium) yra 

nakvišų (Onagraceae) šeimos vaistinis augalas. Tai daugia-
metis žolinis augalas, kuris užauga nuo 60 cm iki 120 cm 
aukščio [1]. Siauralapis gaurometis žydi vasarą nuo birželio 
iki rugsėjo, o sėklos subręsta rugpjūtį – spalį [2]. Šį augalą 
galima rasti Europoje, Vakarų Azijoje ir Šiaurės Amerikoje. 
Auga įvairiose buveinėse: miškų pakraščiuose ir proskynose, 
pakelėse, atvirose kalnuotose vietovėse, kirtimuose, gaisra-
vietėse, sausuose durpynuose. Paplitęs visoje Lietuvoje, bet 
daugiausia auga pietinėje ir rytinėje šalies dalyse. Siauralapis 
gaurometis yra vienintelis augalas iš savo genties, augantis 
natūraliose augavietėse [3]. C. angustifolium yra svarbus 
vaistinis augalas, turintis vertingų savybių žmonių sveikatai, 
įskaitant antiandrogeninį, antiproliferacinį, citotoksinį, anti-
oksidantinį, uždegimo slopinamąjį, analgetinį, antivirusinį 
ir antimikrobinį poveikį [4]. 

Augalas nuo senų laikų liaudies medicinoje  naudojamas 
kaip vaistažolė. C. angustifolium užpilai dėl savo sutraukia-
mųjų, raminamųjų ir minkštinamųjų savybių buvo įvertinti 
Amerikos vaistažolių sąraše XIX amžiuje ir XX amžiaus 
pradžioje kaip labai veiksminga priemonė gydant virškina-
mojo trakto ligas, tokias kaip įvairios etiologijos dizenterija ir 
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viduriavimas, kiti žarnyno sutrikimai – infekcija, dirginimas 
ir uždegimas [5]. D. Stajner ir kt. [6] įvertino augalų dalių 
(šaknų, lapų ir stiebų) antioksidacines savybes. Didžiausias 
aktyvumas, nustatytas spektrofotometriniais metodais (DPPH 
ir FRAP), buvo pastebėtas lapų. Stiprus antioksidacinis pa-
jėgumas buvo siejamas su dideliu elagitanino kiekiu ir ypač 
oenotheinu B [7].

Atlikta daug tyrimų, vertinat siauralapio gauromečio 
poveikį mikroorganizmams. C. angustifolium  ekstrakto anti-
mikrobinis aktyvumas prieš Staphylococcus aureus ir Esche-
richia coli  buvo pastebėtas jau 2000 metais. [8]. L. Battinelli  
ir kt.   [9] pranešė apie vidutinį arba silpną etanolio ekstrakto 
poveikį gramteigiamoms ir gramneigiamoms bakterijoms 
bei mielėms. Reikšmingą priešgrybelinį C. angustifolium 
šaknų ekstrakto aktyvumą prieš Candida glabrata, Candida 
lusitaniae ir Saccharomyces cerevisiae (MIC=25-50 μg/ml) 
nustatė D. Webster  ir kt. [10].  Tyrimo metu visų augalų 
etanoliniai ekstraktai stipriai slopino E. coli, Micrococcus 
luteus, Pseudomonas aeruginosa ir S. aureus augimą. Gauti 
ekstraktai buvo veiksmingesni už antibiotikus  vankomi-
ciną ir tetracikliną [11]. J. Borchardt ir kt. [12] patvirtino 
siauralapio gauromedžio stiprų antimikrobinį S. aureus ir 
Candida albicans veikimą. Vidutinis antimikrobinis veiki-
mas. E. coli ir P. aeruginosa. Ugniažolė slopina Klebsiella 
pneumoniae. Kiti tyrimai parodė etanolinių ir vandeninių  
ekstraktų antimikrobinį poveikį  Bacillus subtilis, C. albi-
cans, Cryptococcus neoformans, E. coli, Mycobacterium 
smegmatis, Propionibacterium acnes, P. aeruginosa, Shigella 
flexneri, Shigella sonnei, Staphylococcus epidermidis ir S. 
aureus [13]. 

Tyrimo tikslas – nustatyti Chamerion angustifolium  
antimikrobines savybes. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Siauralapio gauromečio (C. angustifolium) ekstrakto 

antimikrobinis veikimas nustatytas laikantis darbo saugos 
taisyklių Kauno kolegijos Medicinos fakulteto mikrobiolo-
gijos laboratorijoje.

Natūraliose augavietėse siauralapio gauromečio žolė 
rinkta žydėjimo metu įvairiose Lietuvos vietose – Kėdai-
niuose (A skystas ekstraktas), Švenčionėliuose (B skystas 
ekstraktas), Šiauliuose (C skystas ekstraktas), Pakalniuose 
(D skystas ekstraktas) ir Utenoje (E skystas ekstraktas). Su-
rinkta C. angustifolium žaliava buvo džiovinama kambario 
temperatūroje saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir 
drėgmės, paskleidus plonu sluoksniu ant popierinės medžia-
gos ir periodiškai vartant. Išdžiovinta gauromečio žolė buvo 
laikoma popieriniuose maišeliuose. 

Siauralapio gauromečio antimikrobinis veikimas nusta-
tytas gramteigiamųjų standartizuotų (etaloninių) bakterijų 
(S. aureus ATCC 25923,  S. epidermidis ATCC 12228 ir  

Enterococcus faecalis ATCC 29212)  gramneigiamųjų etalo-
ninių bakterijų (E. coli ATCC 25922, K. pneumoniae ATCC 
13883, Listeria monocytogenes ATCC 19115, P. aeruginosa 
ATCC 27853 ir Proteus mirabilis ATCC 7002), gramteigia-
mosios sporinės bakterijos Bacillus cereus ATCC 11778  ir 
grybelio C. albicans ATC 10231  kultūrų atžvilgiu. Remiantis 
EARSS (angl. European Antimicrobial Resistance Surveil-
lance System) ir EUCAST (angl. The European Committee 
on Antimicrobial Susceptibility Testing) reglamentuotomis 
metodikomis ir vertinimo kriterijais, standartizuotos mikro-
organizmų kultūros kultivuotos ir paruoštos tyrimui.  

Etaloninių kultūrų paruošimas tyrimui. Etaloninės 
nesporinių bakterijų S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis, 
E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, Proteus vulgaris ir 
L. monocytogenes kultūros auginamos 20–24 val. 35–37 0C 
temperatūroje ant Miulerio-Hintono agaro (angl. Mueller-
Hinton II Agar, BBL, Cockeysville, JAV). Bakterijų sus-
pensija gaminama iš išaugintų bakterijų kultūrų steriliame 
fiziologiniame natrio chlorido (0,9 %) tirpale, standartizuo-
jama McFarland’o standartiniu indikatoriumi (angl. Standart 
indikator McFarland), kuris matuoja mėgintuvėlyje esančios 
suspensijos drumstumą. Bakterijų suspensija laikoma stan-
dartizuota, kai indikatoriaus reikšmė lygi 0,5 (tai reiškia, 
kad 1 ml bakterijų suspensijos yra1,5 x 108 mikroorganizmo 
ląstelių).

Etaloninės sporinės bakterijos B. cereus kultūros augina-
mos 7 dienas 35–37 0C temperatūroje ant Miulerio-Hintono 
agaro. Užaugus sporinės bakterijos kultūrai, ji nuplaunama 
nuo terpės paviršiaus steriliu fiziologiniu tirpalu. Pagaminta 
suspensija kaitinama 30 min. 70 0C temperatūroje ir skie-
džiama fiziologiniu tirpalu, kol sporų koncentracija 1 ml yra 
nuo 10 x 106 iki 100 x 106. Tokią pagamintą sporų suspensiją 
galima laikyti ilgą laiką žemesnėje nei 4 0C temperatūroje.

Etaloninė grybų kultūra – C. albicans  auginama 72 val. 
25 0C temperatūroje ant Saburo agaro. Grybų suspensija 
gaminama iš užaugintų grybų kultūrų fiziologiniame tirpale, 
standartizuojama McFarland’o standartiniu indikatoriumi. 

C. angustifolium ekstrakto antimikrobinio veikimo 
nustatymo metodika. Antimikrobinis C. angustifolium 
skystojo ekstrakto veikimas nustatytas difuzijos į standųjį 
mitybinį agarą metodu, naudojant Miulerio-Hintono agarą. 
Buvo ruošiami skirtingi ekstraktai pagal vietovę, kurioje su-
rinkta: Kėdainiuose (A skystas ekstraktas), Švenčionėliuose 
(B skystas ekstraktas), Šiauliuose (C skystas ekstraktas), 
Pakalniuose (D skystas ekstraktas) ir Utenoje (E skystas 
ekstraktas).

Sterilių Petri lėkštelių dugnai pažymimi segmentais. 
Kiekvieno skysto ekstrakto antimikrobiniam aktyvumui 
nustatyti buvo paimta po penkias Petri lėkšteles. Į 1 Petri 
lėkštelę įpilta 0,1 ml A ekstrakto ir 9,9 ml skysto 45 0C tem-
peratūros Miulerio Hintono agaro, turinys sumaišomas ir 1 
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ml agaro yra 0,01 ml A ekstrakto. 
Į 2 Petri lėkštelę įpilta 0,25 ml A 
ekstrakto ir 9,75 ml skysto 45 0C 
temperatūros Miulerio Hintono 
agaro, turinys sumaišomas ir 1 ml 
agaro yra 0,025 ml A ekstrakto. 
Į 3 Petri lėkštelę įpilta 0,5 ml A 
ekstrakto ir 9,5 ml skysto 45 0C 
temperatūros Miulerio Hintono 
agaro, turinys sumaišomas ir 1 ml 
agaro yra 0,05 ml A ekstrakto. Į 
4 Petri lėkštelę įpilta 0,75 ml A 
ekstrakto ir 9,25 ml skysto 45 0C 
temperatūros Miulerio Hintono 
agaro, turinys sumaišomas ir 1 ml 
agaro yra 0,075 ml A ekstrakto.  
Į 5 Petri lėkštelę įpilta 1,0 ml A 
ekstrakto ir 9,0 ml skysto 45 0C 
temperatūros Miulerio Hintono 
agaro, turinys sumaišomas ir 1 
ml agaro yra 0,1 ml A ekstrakto. 
Tokiu principu mikrobiologiniam 
tyrimui buvo paruošti A, B, C, D 
ir E skystieji ekstraktai. Sustin-
gus Miulerio-Hintono agarui Petri 
lėkštelėse, į kiekvieną segmentą 
sėjamos steriliomis 1 µl bakterio-
loginėmis kilpelėmis etaloninių 
mikroorganizmų kultūrų suspensi-
jos. Kontrolei į Miulerio-Hintono 
agarą be ekstraktų sėjamos visos 
tiriamos mikroorganizmų kultūros 
ir inkubuojamos termostate 20-24 
val. 30-35 0C temperatūroje.  

Miulerio-Hintono agaras su 
mėginiu ir pasėtomis etaloninių 
bakterijų kultūromis kultivuoja-
mas (auginamas) termostate 20-
24 val. 35 0C temperatūroje ir dar 
24 val. laikomas kambario tempe-
ratūroje. Tirtų mėginių antimikro-
binis aktyvumas vertinamas. Eta-
loninė mikroorganizmo kultūra 
auga pasėlio vietoje – mėginys 
neslopina etaloninės mikroorga-
nizmo kultūros augimo. Etaloninė 
mikroorganizmo kultūra neauga 
pasėlio vietoje – mėginys šiam 
etaloniniam mikroorganizmui turi 
antimikrobinį poveikį. 

  Tyrimo rezultatai
Įvertinus mikrobiologinio tyrimo gautus rezultatus, nustatytas kiekvieno skysto eks-

trakto skirtingų kiekių antimikrobinis poveikis etaloninėms mikroorganizmų kultūroms, 
kiekvieno skysto ekstrakto skirtingų kiekių antimikrobinis poveikis gramteigiamosioms 
ir gramneigiamosioms bakterijoms, sporinei bakterijai ir C. albicans   grybeliui. 

 Stipriausias antimikrobinis veikimas nustatytas L. monocytogenes, B. cereus ir P. 
mirabilis.  C. albicans augimas slopinamas esant 0,05 ml ir didesniam kiekiui kaip 
1 ml agaro (1 pav.). Ekstraktas A  (Kėdainiai) antimikrobiškai veikė  visus tiriamus 
mikroorganizmus esant 0,1 ml ekstrakto Miulerio-Hintono agaro1 ml. 

Siauralapio gauromečio ekstrakto B (Švenčionėliai) stipriausias antimikrobinis 
veikimas yra grybeliui C. albicans, S. epidermidis ir L. monocytogenes. P. mirabilis, 
B. cereus ir  P. aeruginosa augimas slopinamas esant 0,05 ml ir didesniam kiekiui 1 
ml agaro (1 pav.). Ekstraktas B antimikrobiškai veikė visus tiriamus mikroorganizmus 
esant 0,1 ml ekstrakto Miulerio-Hintono agaro1 ml. 

Siauralapio gauromečio ekstrakto C (Šiauliai) stipriausias antimikrobinis veikimas 

1 pav. Chamerion angustifolium skystųjų ekstraktų poveikis mikroorganizmams, proc.

2 pav. Veikiamų antimikrobiškai mikroorganizmų kiekis skirtinguose ekstrakto kiekiuose, proc.
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yra tik grybeliui C. albicans. E. coli, L. monocytogenes, P. 
mirabilis, B. cereus ir  P. aeruginosa augimas slopinamas 
esant 0,075 ml ir didesniam kiekiui 1 ml agaro (1 pav.). 
Ekstraktas C antimikrobiškai veikė visus tiriamus mikroorga-
nizmus esant 0,1 ml ekstrakto Miulerio-Hintono agaro1 ml.  

Siauralapio gauromečio ekstrakto D (Pakalniai) stipriau-
sias antimikrobinis veikimas yra S. aureus, S. epidermidis, L. 
monocytogenes ir grybelį C. albicans. P. mirabilis ir B.cereus 
augimas slopinamas esant 0,05 ml ir didesniam kiekiui 1 
ml agaro (1 pav.). Ekstraktas D antimikrobiškai veikė visus 
tiriamus mikroorganizmus esant 0,1 ml ekstrakto Miulerio-
Hintono agaro1 ml.

Siauralapio gauromečio ekstrakto E (Utena) antimikro-
binis veikimas yra silpniausias. Tirtuose ekstrakto E kie-
kiuose agaro 1 ml nenustatytas antimikrobinis S. aureus, S. 
epidermidis ir B. cereus veikimas. Siauralapio gauromečio 
ekstrakto E stipriausias antimikrobinis veikimas yra gry-
belio C. albicans. L. monocytogenes augimas slopinamas 
esant 0,025 ml ir didesniam kiekiui 1 ml agaro, E. coli ir P. 
mirablis – esant 0,05 ml ir didesniam kiekiui 1 ml agaro, o 
E. faecalis, K. pneumoniae ir P. aeruginosa augimas slopi-
namas esant 0,1 ml ir didesniam kiekiui 1 ml agaro (1 pav.). 

Rezultatų aptarimas
Įvertinus tyrimo rezultatus, galima teigti, jog iš tirtų 

siauralapio gauromečio skystųjų ekstraktų stipriausiai an-
timikrobiškai veikė ekstraktas D, pagamintas iš siauralapio 
gauromečio, surinkto Pakalniuose. Silpniausias antimikro-
binis veikimas buvo ekstrakto E, pagaminto iš siauralapio 
gauromečio, surinkto Utenoje. Siauralapio gauromečio 
ekstraktų skirtingą antimikrobinį veikimą lėmė botaninė ir 
geografinė kilmė, klimatas, dirvožemio tipas, oro sąlygos 
renkant žaliavą ir sezonas, todėl skyrėsi siauralapio gauro-
mečio cheminė sudėtis bei savybės. A. Adamczak  ir kt. [14] 
nurodo, kad C. angustifolium būdingas didelis fitocheminis 
kintamumas, susijęs su geografine kilme, augalo dalimi ir 
derliaus nuėmimo (vegetacijos) faze. Gėlės ir vaistažolės ma-
sinio žydėjimo fazėje yra vertingiausia augalinė žaliava. Žie-
dyno viršūnėje yra daugiausiai enotheino B ir A, o lapuose 
– neochlorogeninės rūgšties ir kvercetino-3-O-gliukuronido.

Visi tirti C. angustifolium ekstraktai antimikrobiškai 
stipriai veikė tirtą grybelį  C. albicans, kuris savo ląstelės 
sudėtimi skiriasi nuo bakterijų. Šiame tyrime ekstraktų an-
timikrobinis aktyvumas buvo nustatytas tik vienai grybelio 
rūšiai. Tačiau D. Webster ir kt. [10] atliktoje studijoje siau-
ralapio gauromečio antimikrobinis aktyvumas buvo tirtas 
23 grybelių rūšims. Nustatyta, kad C. angustifolium stipriai 
veikė visas tirtas grybelių rūšis. Tačiau tyrime naudojami 
C. angustifolium ekstraktai antimikrobiškai silpnai veikė 
gramteigiamas S. aureus bakterijas.

Antimikrobinės C. angustifolium ekstrakto savybės at-

siranda dėl fenolinių junginių, įskaitant hidroksicinamono 
rūgštį [16].

Remiantis mikrobiologinio tyrimo duomenimis galima 
teigti, kad C. angustifolium ekstraktų kiekis tiriamų mikro-
organizmų aplinkoje yra tiesiogiai proporcingas šių ekstraktų 
antimikrobiniam veikimui. Antimikrobiškai veiklūs mažiau-
siame tirtame ekstraktų kiekyje (0,01 ir 0,025 ml ekstrakto 1 
agaro ml) buvo prieš tik 10 proc. gramneigiamųjų ir 24 proc. 
gramteigiamųjų mikroorganizmų: antimikrobiškai stipriausiai 
veikia gramneigiamąsias bakterijas E. coli, P. mirabilis ir 
gramteigiamąsias bakterijas L. monocytogenes (1 ir 2  pav.). 

C. angustifolium ekstraktų kiekis 0,05 ml (1 agaro ml) 
antimikrobiškai stipriai veikė gramteigiamąsias bakteri-
jas (S. epidermidis, L. monocytogenes ir B. cereus), lygi-
nant su gramneigiamosiomis (P. mirabilis) (1 ir 2 pav.). 
C.angustifolium ekstraktų stipresnis antimikrobinis veikimas 
gramteigiamąsias nei gramneigiamąsias  bakterijas pagristas 
šių bakterijų skirtinga ląstelės sienelės struktūra [17]: gram-
teigiamosios bakterijos turi tinklelio formos peptidoglikano 
sluoksnį ląstelės sienelėje, kuris lemia ekstrakto lengvesnį 
patekimą į bakteriją.

Visi tirti siauralapio gauromečio ekstraktai, išskyrus eks-
traktą E (0,1 ml  1 agaro ml), veikė visas tirtas gramteigiamą-
sias (S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis, L. monocytogenes  
ir B. cereus) ir gramneigiamąsias (E. coli, K. pneumoniae, 
P. aeruginosa, P. mirabilis) bakterijas ir grybelį C. albicans 
(1 ir 2 pav.).  

Išvados
1. Skystieji C. angustifolium ekstraktai antimikrobiškai 

stipriausiai veikė grybelį C. albicans ir gramteigiamą bak-
teriją – L. monocytogenes.

2. Silpniausiai C. angustifolium ekstraktai antimikrobiš-
kai veikė bakterijas E. faecalis ir K. pneumoniae. 

3. Maži ir vidutiniai ekstraktų kiekiai antimikrobiškai 
stipriau veikė gramteigiamas bakterijas, o esant didesniems 
kiekiams jautresni buvo gramneigiami mikroorganizmai. 
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ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF  
NARROW-LEAVED GOURMET 

(CHAMERION ANGUSTIFOLIUM)
Ž. Maželienė, A. Aleksandravičienė, E. Brazauskaitė, 

I.Viliušienė,  D. Šakienė, E. Dailidaitė
Keywords: Narrow-leaved gourmet, Chamerion angustifolium, 

antimicrobial properties.
Summary
The emergence, spread, and proliferation of new strains of an-

timicrobial resistance have been a growing public health concern 
worldwide over the past decade. Bacterial resistance to antibio-
tics is a clinical challenge facing physicians and other health care 
providers in the new millennium. This growing problem has been 
linked to the irrational use of antibiotics. One plant that has long 
been used in folk medicine to fight infections is the narrow-leaved 
gourmet (Chamerion angustifolium). Gaurometis can improve the 
functioning of the nervous system or even protect against cancer.

Aim of the research: to determine the antimicrobial properties 
of Chamerion angustifolium.

Methodology. Qualitative microbiological study was performed 
with different amounts of extracts from C.angustifolium raw mate-
rials collected from different parts of Lithuania. Produced five 20 
percent concentration ethanolic extracts. Ten cultures of reference 
microorganisms were used in the study and were treated with five 
different volumes of C. angustifolium extracts (0.1 ml, 0.25 ml, 
0.5 ml, 0.75 ml, 1 ml). A total of 25 samples of C. angustifolium 
extracts with reference cultures of microorganisms were tested. 
The survey data were processed in Microsoft Excel 2019 program.

Results and conclusions. The amount of C. angustifolium ex-
tracts in the environment of the tested microorganisms was found 
to be directly proportional to the antimicrobial activity of these ex-
tracts. All narrow-leaved gourmet extracts tested, except for extract 
E, were active in 1 ml (10 pct. concentration ) against all gram-po-
sitive (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, En-
terococcus faecalis, Listeria monocytogene, Bacillus cereus) and 
gram-negative bacteria (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis) as well as the fungus 
C. albicans. The extracts had the strongest antimicrobial activity 
against the fungus C. albicans and against the gram-positive bac-
terium L. monocytogenes. C. angustifolium extracts had the we-
akest antimicrobial activity against E. faecalis and K. pneumo-
niae. Higher amounts of extracts had a better antimicrobial activity 
against gram-negative bacteria than against gram-positive ones, 
and lower and medium amounts of narrow-leaved gourmet extracts 
had a stronger antimicrobial activity against gram-positive bacte-
ria than against gram-negative ones.
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