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be utiliz and also as a substrate,for
can be u ent in humans, but also as
anima|s
phuric c from 7-glutamyl-cysteine.

As a result of cutting or crushing garlic, the enzyme allinaze decomposes alliin, its main cońponent, to produce
allicin, which is responsible for the characteristic flavour. Several studies based on clińical, and,ePidemiological
investigations oflanimals have indicated that regular garlic consumption may lower the risk of can,cer and
cardiovascular diseases. Garlic po§s€§ses strong antimicrobial properties and therefore is the subject ofinterest
for livestock breeders. Nowadays there is a strong tendency to use garlic in some countries where it is even
forbidden to use dietary antibiotics, which, until now have been widely used in animal husbandry and signifi-
cantly improved animal performance, i.e; better body weight gain, lower mortality, etc. On the other hand, the
phenomenon of hemolisis in horses, sheep, and cattle is well knorł.n as a result of the consuńption of §arlic
by-products. Cats and dogs are especially susceptible to it, Recent studies indicate, however, that only specific
sulphuric compounds present in garlic are toxic.'Therefore it is strongly recommended to first check the
composition of a preparation in order to protect animals against the risk of disturbances or di§ease.', '
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Czosnek (Allium sativum) należy do rodziny lilio-
waĘch (Liliaceae), w której skład wcho dziwtęcej ntż
700 gatunków roślin, wŁączając w to cebulę,por, szczy-
piorek, Rahman (27) i Rivlin (31) w swoich pracach
podają że wzmianki o czosnku znajdująsię w Biblii,
żę znalęziono go w piramidach egipskich oraz staro-
żytnych świątyniach Grecji. Równiez starozytne tek-
sty medyczne z Egipfu, Grecji, Rzymu, Chin i Indii
opisują czosnek jako roślinę Iecznicząi podają recep-
Ę, gdzie czosnek polecany byŁna róznorakie dolegli-
wości. Stosowano go przy zaburzeniach jelitowych,
przy infekcjach dróg oddechowych, uzyłvany był tak-
ze jako środek do przyspieszania gojenia się ran i w
wielu innych przypadkach. W czasach starozytnych
czo snek wykorzystyw any byŁ j ako środek p odno sz ący
wydajnośc pracy i siłę. Podawany był atletom olim-
pryskim w Grecji. W wiekach średnich uprawą i za-
stosowaniem czosnku zajmowali się zakonnicy. Po-
dawany był robotnikom pracuj ącym na powietrnt prze-
ciwko przeziębieniom. W tym czasie po raz pierwszy
zanotowano, ze silniejsze właściwości leczniazę ma
czosnek świeĘ ntż gotowany (3 1). W Renesansie czos-
nek wszedł do uzycia jako roślina leczniczailżywa-
ny był do leczenia bólu zęboą j ako środek przeciwko
zaparclom i obrzękom. Interesujące jest to, że rożnę
społeczności, cywllizacje i kultury bez kontaktowa-

nia się ze sobą doszĘ do tego samego wniosku na
temat biolo giczne go działania czosnku.

W ostatnich latach, z powodu pojawiających się
s zko dl iwy ch skutkow ub o c znych zw iązkow syntetycz -
nych, nastąpił ogromny wzrost zainteresowania funk-
cjami biologicznymi i zastosowaniem w medycynie
i zyrvieniu zwtązkow chemicznych pochodzenia na-
turalnego, przede wszystkim roślinnego. Czosnek jest
dobrym przykładem rośliny, która ma zastosowanie
zarównojako składnik diety, nadając pokarmom cha-
rakterystyczny smak i zapach,jak i surowiec do pro-
dukcj i wielu prep aratów leczni czy ch, O statrrio czo snek
znajduje zastosowanie równiez jako dodatek do karm
dla zwterząt gospodarskich, ponieważ coraz częściej
wprowadzane są ograniczenia lub zakaz stosowania
antybiotyków paszowych.

Bioaktywne związki czosnku

Chociaż zainteresowanie właściwościami biologicz-
nymi czosnku sięga czasów antycznych i jest on jed-
ny m z naj wc z e śni ej udo kumentow anyc h pr zykładów
roślin wykorzystyłvanych w leczeniu chorób i popra-
wie zdrowia to jednak stosunkowo niedawno podjęto
proby wyj aśnieni a męchanizmu(ów) j e go działanta.
Skład czosnku, ze względu na trudności analttyczne
oraz warunki i metody ekstrakcji również nie jest jesz-
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Ryc. 1. Związki siarkowe występujące w czosnku i jego pre-
paratach

cze w pełni ustalony. Uwaza się, że za więlę biolo-
giczny ch właściwo ści czosnku odpowiedzialne są
przede wszystkim związki siarki (14-35 mg/g świe-
zych cebul czosnku), ktorych w czosŃu jest cztero-
krotnie więcej ntżw cebuli, brokułach, kalaftorzę.

Substancją wyjściową dla wszystkich związków
siarkoorganicznych obecnych w czosnku jest 7-gluta-

wiele preparatów czosnkowych przeznaczonych
przede wszystkim dla ludzi, chociaż ostatnio cotaz
częściej zalecanych również dlazwterząt i to zarówno
dla zw ier ząt g o sp o darski ch, j ak t tow at zy szącyc h. N a
skład tych preparatów optócz czynników wcześniej
wymienionych wpĘwa równie istotnie sposób przy-
gotowania preparafu. Większość popularnych prepa-
ratów czosnkowych sprzedawanych z powodu ich
właściwości prozdrowotnych to czosnek sproszkowa-
ny, olejek czosnkowy uzyskany w desĘlacji z parą
wodnąi ekstrakty: alkoholowy lub olejowy. Preparaty
proszkowe mogą być uzyskane poprzez liolrlizację
(suszenie zamrożonych ząbkow czosnku w niskiej tem-
peraturze i pod zmniejszonym ciśnieniem) lub przez
suszenie świezych ząbków w temperatur ze niższej niż
50"C przez 3-4 dni. Czosnek sproszkowany ma naj-
bardziej zbliżony skład do czosnku świeżego. Prepa-
raty olejowe najczęściej sprzedawane sąw postaci olej-
ku czosnkowego rozpuszczonego w innych olejach
roślinnych np. sojowym. EkstrakĘ etanolowe dzięIi
się na krótkoterminowe (kilka dni), które otrzymuje
sięprzez ekstrakcję 70Yo etanolem i długoterminowe
(6-2 0 miesi ęcy) przez ekstrakcj ę 2 0% etanolem w tem-
peratllrze pokojowej. W wyniku ekstrakcji długoter-
minowej otrzymuje się preparat, którego angielska
nazwabrzmi,,aged garlic ęxtract" (AGE), co mozna
pr zetłllmaczy ć,,stary ekstrakt czo snkowy" . Zw tązki
siarkowe obecne w świezym czosnku i jego prepara-
tach przedstawiono na ryc. 1. Chemiczne zmiany, ja-
kie zachodząpodczas przetw arzania czosnku, ilustru-
je ryc. 2. Inne bioaktywne związkinie siarkowe obec-
ne w czosnku, takie jak: flawonoidy, saponiny, lekty-
ny, oli go s acharydy, produkty reakcj i Maillarda są rów-
niez intensywnie badane, ale w tym artykule nie są
oplSylVane.

Działanie czosnku na 01ganizm

Współczesnanauka dĘy do weryfikacji wieluprze-
konań starożytnych społeczności i kultur doĘczących
czo snku, b adaj ąc me chanizmy działania i wyj aśniaj ąc
możliwości stosowania czosnku w zapobieganiu i le-
czeniu wielu chorób. Wykazano w licznych badaniach

mylo-S-cysteina
(ryc. 1).Zawartość
związkow siarko-
organicznych i ich
Wzalemne propor-
cje w świezym
czosnku zależąod
warunków klima-
tycznych i upra-
wowych, odmeto-
dy przygotowania
do konsumpcji
i czasu pomiędzy
zbiorem a kon-
sumpcją. W sprze-
dazy znajduje się
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Ryc. 2. Zmiany chemiczne związków siarkowych zachodzące podczas procesów przetwarzania świeże-
go czosnku



na zwięrzętach laboratoryjnych oraz klinicznych, że
związkt występujące w czosnku wykazają działanie
przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwpier-
wotni akow e, zap ob ie gaj ą chorob o m układu I<r Ę enia,
wzmagająsystemimmunologiczny,działająprzeciw-
nowotworowo. Mechanizm(y), ptzez j aki(e) dziaŁają
te związkijest jednak w pełni niewyjaśniony, nie do
końca jest również wiadomo, które związki zawarte
w czosnku lub preparacie czosnkowym wykazująak-
Ęwność biologiczną.

Przeciwbakteryjne. Czosnek używany był do za-
pobiegania zainfekowania ran i psucia się żywności
(2), do zwalczania infekcji płuc, do łagodzenta infek-
cj i przewo du pokarmowego (7). Poniewaz wykaryw ał
tak zróżntcowane dziaŁantę rozpoczęto badania pod
kątem jego wpĘrxru narożne rodzaje bakterii: Gram-
-dodatnie, Gram-uj emne, kwasooporne, miedzy inny-
mi: Staphylococcus auretls, Escherichia coli, Salmo-
nella spp, i Helicobacter. Stwtęrdzono, ze czosnek
ma działanie zróżnicowane. Przypuszcza się, ze alli-
cyna, której to przede wszystkim przypisuje się anty-
bakteryjne właściwości czosnku, ma rożne powino-
wactwo do błony komórkowej zależne od jej składu
(22).W innym wyjaśnieniu przyjmuje się, ze aktyw-
ność czosnku związana jest z reakcjąpomiędzy ugru-
powaniem -S(O)-S obecnym w allicynie a grupami

SH obecnymi w białkach.Bardziej specyficzne wy-
jaśnienie wskazuje, że allicynajest inhibitorem grup
-SH enzymów oddechowych i to specyficznie hamuje
aceĘlo-CoA syntetazę potrzebną w syntezie kwasów
tŁaszczowych (32). Wiele badanobecnie prowadzi się
z b akter ią H e l i c o b a c t e r py l o r i, któr a po wo duj e u s zko -
dzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego,
w konsekwencji prowadzące nawet do nowotworów
żołądka. Bakteria ta jest bardzo oporna na antybioty-
ki, dlatego czosnek ze względll na swoje właściwości
b akteri ob ój c zę w zbudza duże z aint ere s ow anie pr zy Ie -
czeniu uszkodzeń przewodu pokarmowego wl.woła-
nychprzez tę bakterię (14, 15).

Przeciwpierwotniacze. Niewiele jest danych na te-
matdziałaniaprzeciwpiewotniaczegoczosnku.Wczes-
ne prace z zastosowaniem czosnku przeciwko Giar-
diasis prowadzone był przęz Kramarenko w 1951 r.
(16). W 1987 r, Mirelman i wsp. (2I) przeprowadzjli
badania nad możliwościami uĘcia czosnku przeciw-
ko Entamoeba histolytica.W innych prac achwykaza-
no działanie czosnku przeciwko Opalina ranartłm)
O. dimidicita, Balantidium entozoon, Entamoeba hi-
s tolytic a, Tr ap anos omes, L eis hamania, Leptomonas
i Crithidia (29,30).

P rze ciw gr zybicze. Sprawdzono wrazliwo śó wi e lu
grzybów,mtędzy innymi zrodzaju Candida (II), To-
rul o p s is, Trich op hy t on, Clyp t o c o c cus (6), Asp ergil lus
(42), Tricho sp oron, Rhodotorul a, Asp ergillus niger,
C. Albicąns i Paracocidiodes (29,30) na działanie eks-
traktu z czosnku. Okazało się, ze ekstrakt powodował
obniżenie wyłapywania tlenu, redukcję wzrosll grzy-
bów, hamowanie syntezy lipidow, białek i kwasów

nukleinowych oraz uszkodzenie ich błon komórko-
wych (1).

P rz e ciwwiru s owe. W p orówna ntl z b ar dzo ltczny -
mi badaniami dotyczącymi właściwo ś ci pr zeciw gr zy -
bic zy ch c zo snku b ardzo ni ewi e l e j e st prac mv iązany ch
z badaniami j e go właściwości przeciwwirusowych.
Tylko w kilku badaniach wykazano, ze ekstrakt
z czosnku w badaniach in vitro działa przeciwko wi-
rusom grypy A i B (9), cytomegalowirusowi (20,24),
rhinowirusowi, HIV, wirusowi opry szczki I (9, 3 5) i 2
(38), wirusom wywołującym pneumonię i rotawiru-
som. W wyniku tych badań wydaje się, ze aktywne są
tylko allicyna i allicyno-pochodne,

Choroby krążenia. Dieta, otyłośc, wysokie ciśnie-
nie krwi, palenie papierosów, brak aktywnościftzycz-
nej i stres to główne czynntkiryzykazachorowaniana
choroby układu |<rĘenta. WpŁyw czosnku narozwoj
tych chorób badano w wielu modelach doświadczal-
nych - na komórkach, zwierzętach laboratoryjnych,
prowadzono równiez badania na ludziach. Badania
doty czą zar ówno p o znania mechanizm ów działania
cz o snku, budowy zw iązku czynne go, j ak r ównież dzia-
łania czosnku na pośrednie czynniki ryzyka (27,28,
34).

Wielu autorów wykazało, żę czosnękredukuje stę-
żenie lipidów w osoczu wprost proporcjonalnie do
zastosowanej dawki (4I).Uważa się, ze może to być
spowodowane hamowaniem syntezy lipidow i/lub
wzrastającym wydalaniem lipidow, ale również wpŁy-
wem czosnku na odwrócony transport cholesterolu
ztkanęk. W tych badaniach używany byŁ zarówno
świezy czosnek, jak i olejek czosnkowy, Wykazano
równiez, ze u hiperlipidemicznych pacjentów otrzy-
mujących wodno-alkoholowy łvyci€ z cebul czosn-
ku (AGE) następuje obnizenie stężenia cholesterolu
w osoczu. Preparat ten podawany zdrowym pacjen-
tom nie wpływa na stęzenie lipidów we krwi, Mecha-
nizm, przez który czosnek i jego preparaty działają
jest intensywnie badany, chociaż do tej pory nie jest
jasny. Wykazano, ze czosnek podawany w diecie ob-
ntża aktywność enzymów, między innymi: syntazę
kwasówtłuszczovtych.dehydrogenazęglukozo-6-fos-
fatową i reduktazę 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-
-CoA. Pochodne siarkowe obecne w czosnku sązdol-
ne wchodzić w reakcj e z grupami tiolowymi -SH,
funkcjonalnej części CoA, która jest konieczna ptzy
biosyntezie lipidóq redukowanie biosyntezy lipidów
przęz traktowanie czosnkiem możę być właśni e zwią-
zane z inaktywacjątych grup. Badane był różnepre-
paraty czosnkowe (ekstraktywodne, metanolowe i ete-
rowe ze świezego czosnku, AGE oraz czyste związkl)
i okazało się, ze zarówno hydrofilne, jak i lipofilne
zwtązki obecne w czosnku hamują syrrtezę choleste-
rolu. Nalezy j ednak po dkr ęślić, żę maksymalne hamo-
wani e synte zy cho l e s t ero lu wykanj ąpr ep ar aĘ zaw le -
rające rożnę związki siarkowe (I], 4I). W licznych
b adani ach na zw ier zętach wykazano równi ez, żę czo s -
nek zapobiega wzrostowi stężenia fibrynogenu w oso-



czu i redŃuj ę czas krzepnięcia oraz podnosi aktyw-
ność fibryn olity czną(3, 1 8).

Choroby nowotworowe. Wiele badań epidemiolo-
gicznych, równiez badania na zwterzętach laborato-
ryjnych, wskazuje na przeciwnowotworowe właści-
wości czosnku (19), Badania laboratoryjne na zwle-
r zętach wykazaĘ, że właś ciwo ś c i prze c iwnowotwo-
rowe wykazują obecne w czosnku związki siarki
zarówno tozpuszczalne w wodzie, jak i w tłtlszczach.
Wykazano rownież,ze ochronne działante czosnku do-
ty c zy wi e lu tkan ek i pr ze ciw działa r ó żny m karc in o ge -

nom. Badania te wykazujątakże, że siarkoorganiczne
związkt są aktywne w obydwu fazach rozwoju nowo-
tworu (inicjacji i promocji) (10,23,33). Aktywująone
enzymy wątrobowe, takie jak cytochromy 450 ienzy-
my II fazy,które biorą czyrny udział w metabolizmie
karcinogenów (19). W efekcie tych wszystkich badań
c z o s nek zo stał uznany za dietety c zny śro dek prz e c iw -
nowotworowy.

Gzosnek w żywieniu nrietząt gospodarckich
itowalzysząGych

Od paru lat próbuje się zastąpió antybiotyki paszo-
we roznymi dodatkami, które dawaĘby podobne efekty
jak antybiotyki, tzn. wyższe dzienne przyrosty zwlę-
rząt, Iepsze wykorzystanie paszy, mniej szą zachor o -

walno ść spowodow aną zakażeniami mikrobiolo gicz-
nymi. Czosnek zewzg|ęduna swoje silne właściwoś-
ci przeciwbakteryjne budzi więc duże zainteresowa-
nie hodowców zwterząt gospodarskich, Szczególnie
wrazliwenazakażeniamikrobiologtcznesązwierzęta
w okresie poodsadzeniowym, W hodowli zwterząt
gospodarskich w Dutch Animal Research Centre w Le-
lystad (Holandia) stwierdzono, ze w pierwszych dwoch
Ęgodniach po odsadzeniu u prosiąt, którym podawa-
no preparat zawierający czosnek nastąpił wzrost wy-
korzystania paszy oraz mniejsza śmiertelnośó zpowo-
du problemow zprzewodem pokarmowym (26). Po-
dobne badanie na świniach prowadzonęprzęz Horto-
na i wsp. (12) nie wykazĘ jednak pozyĘwnego wpĘ-
wu czosnku na wykorzystante i pobieranie paszy.
U świń otrzymujących czosnek zaobserwowano rów-
nież mniejsze przyrosty niż u świń kontrolnych, nie
stwierdzając wpływu na rozwój mikroorganizmów
w przewodzie pokarmowym. Podobne wyniki otrzy-
mali inni autorzy (36).Zastosowanie mieszanki zioło-
wej zawi eraj ąc ej czo snek j ako zamiennik antybiotyku
w paszy dla fucznikow wpĘnęło korzystnię naprzę-
bieg tuczu orazpoprawiło kruchość i soczystość mię-
sa (37). W badaniach na cielętach rasy holsztyńskiej
wykazano, ze dodatek paszowy Enteroguar d zawięra-
jący §lko jeden ze składników czosnku - allicynę do-
dawany do preparatu mlekozastępczego posiada po-
dobne właściwości do stosowanych powszechnie
w USA antybiotyków oksytetracykliny i neomycyny.
Mierzone parametry to pobieranie i wykorzystanie
paszy, dzienne średnie przyrosĘ oruz przypadki bie-
gunki (8).

Niewiele jest informacji o korzystnym działanhl
czosnku u zwierząt towaruyszących, chociaż wtelę
odzywek dla psow zawiera dodatek czosnku. Poda-
wanie surowej cebuli psom z chrontczną zal<rzeptcą
naczyń wieńcowych moze powodować hamowanie
trombozy (5).

Chociażczosnek i inne rośliny z rodzaju Allium mają
korzystny wpływ na zdrowie ludzi, nie wywołując
u nich żadnych toksycznych efektów, to jednak kar-
mienie zwtetząt paszami z dodatkiem czosnku moze
być związane z pojawieniem się u tych zwierząt ane-
mii. U owiec i bydła, którym podawano odpady po
zbtorzę cebuli pojawiĄ się selektywne uszkodzenia
czerwonych ciałek krwi. Podobnie było u koni i owiec,
które wypasaĘ się na pastwiskach, na ktorych rosĘ
dzikie odmiany czosnku i cebuli (I2). Szczegolnie
wrazliwe na toksyczne dziaŁanie czosnku i cebuli są
psy i koty. U zwierząt tych po podaniu nie tylko suro-
wego, ale i gotowanego czosnkuwystępuje anemiahe-
molityczna. Munday i wsp. (23) w swojej pracy pod-
jęli próbę zbadania,które zę związków siarczkowych
obecnych w czosnku odpowiedzialne są za wywoŁa-
nie tej choroby oraz w jaki sposób działająte związkt
naęnzymy 2 fazy istotne przy chorobach nowotworo-
wych. Badania przeprowadzl|i na psach i w wyniku
tych badań stwierdzili, ze dwu-, trzy- i czterosiarczki
w obecności hemoglobiny i glutationu zredukowane-
go (badania in vitro) generują wodę utlenioną i po-
przez utlenianie powoduj ą uszkodzenia erytrocytów,
pr zy czy m s i ln i ej s z e wł aś c iwo ś c t lsszkadzając e wyka -
zujązwiązkizawierające więcej atomów siarki w czą-
steczce. Jednocześnie podstawnik allilowy charakte-
ryzował się silniejszymi właściwościami niż propylo-
wy. W badaniach in vivo aktywność hemolityczną
wykazyw aĘ tylko cztero siarc zki nięzalężnie od p od-
stawnika (allilowy i propylowy). WpĘw na aktywność
enzymaty czną reduktazy chinonowej i S -transferazy-
- g lutati onowej ( enzymy 2 f azy) wykaryw ała tylko p o -

chodna allilowa. P odobne b adania pr zeprowadzone na
psach wykazaĘ, że przyczyną hemolizy jest formo-
wanie się ciałek Heinzaw erytrocycie na skutek utle-
ni ani a h em o g 1 ob i ny pr zęz zw tązkt zaw artę w c z o snku
(39, 40). W innych badaniach na psach (I3) zauw ażo -

no, że podawanie czosnku psom moze w)rvvoływać
równiez inne niepoządane efekty, jak zaczerwienienie
śluzówki jelita, a nawet jej uszkodzenie.

Zw ier zęta 1 ab orato ryj n e s ą b ardzi ej op orne na dzia -
łanie toksyczne czosnku. Dlatego szcz]Jry sąwykorzy-
stane w licznych badaniach obejmujących między in-
nymi takie zagadnienia, jak właściwości przeciwutle-
niające czosnku (4), jego wpĘw na metabolizmbiał-
ka (25), cholesteroh (27, 34, 41).

podsumowanie

Czo snek j e st ro śliną intensywnie b adaną i w zbudza-
jącą powszechne zainteresowanie. Na temat właści-
wości czosnku organizuje się specjalne międzynaro-
dowe konferencje. Publikuje się wiele wynikow ba-



dań, Wyniki tych badań sąjednak trudne do porówna-
nia, gdyż wielu autorów nie tylko nie podaje składu
zastosowanych preparatóą ale nawet nie informuje
o rodzaju rozpllszczalnika uzytego do ekstrakcji. Za
wiele właściwości biologicznych czosnku odpowie-
dzialne mogą być inne substancje aktywne obecne
w czosnku, jaknp. lektyny, fruktooligosacharydy, które
równie silnie wpĘwająna rozwój bakterii w przewo-
dzie pokarmowym jak związki siarkowe. Uzyskane
wyniki w przypadku podawania czosnku w postaci
proszku mogą pochodzió właśnie od tych związków,
a nie siarkowych, jak powszechnie się przyjmuje.

Róznorodnośc związków obecnych w czosnku spra-
w ia, że ma on bar dzo szeroki e sp ektrum dzińanta, Ę m
szęrsze, im więcej Ęchzwiązków znajdzie się w pre-
paracie. Niektóre ze związków siarkowych wykazują
jednak działanie toksyczne dlaz-lvierząt, dlatego przed
zastosowaniem preparatów czosnkowych w żywieniu
zvv ter ząt należaŁoby okre ś li ć skład prep aratu, aby unik-
nąć ujemnych wpĘwów na stan ich zdrowia i efekty
produkcyjne.
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