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Сажетак 

 

Першун (Petroselinum crispum (Mill.) Fuss) је веома познат зачин, коришћен у 

скоро свим кухињама света. Са друге стране, као биљка са доказаним антимикробним 

дејством, њена употреба може бити и краткорочна конзервација хране у којој се 

налази као зачин. До сада, ефикасност ове биљке, а посебно њеног етарског уља у 

чистом стању није испитана на моделу хране, који је и једини валидан тип 

истраживања везаних за храну. 

 Циљ мастер рада био је да се истражи потенцијал етарског уља першуна у 

превенцији кварења супе узрокованог врстом Bacillus cereus. Етарско уље је изоловано 

из свежег биљног материјала (лишће) хидродестилацијом у апаратури по Клевенџеру. 

Хемијски састав добијеног етарског уља је анализиран коришћењем гасне 

хроматографије и гасне хроматографије-масене спектрометрије. Антимикробна 

активност етарског уља испитана је одређивањем минималне инхибиторне 

концентрације (МИК) на два соја бактерије Bacillus cereus (изолат из хране и АТЦЦ 

сој). У циљу одређивања ефикасности уља першуна у реалним условима, његов ефекат 

на раст врсте Bacillus cereus је испитан на комерцијалној пилећој супи као моделу 

хране. Испитивање је вршено на три различите температуре и девет различитих 

временских периода инкубације. Након укупног периода инкубације од 72 часа, 

утврђено је да инкубација са етарским уљем першуна значајно редукује број ћелија 

врсте Bacillus cereus и да се ово етарско уље може користити као ефикасни конзерванс 

ове врсте хране. 

 Кључне речи: етарско уље, першун (Petroselinum crispum (Mill.) Fuss), 

антимикробна активност, Bacillus cereus 



Abstract 
 

Parsley (Petroselinum crispum (Mill.) Fuss) is a well-known spice, used in almost all 

cuisines of the world. On the other hand, as a plant with a proven antimicrobial activity, its 

use can be a short-term conservation of food which is as a condiment. Until now, the 

efficiency of the plant, especially its essential oil in the pure state has not been tested on a 

food model, which is the only valid type of food-related researches. 

The goal of the master thesis was to investigate the potential of the essential oil of 

parsley in the prevention of soup spoilage caused by Bacillus cereus. The oil was isolated 

from fresh plant material (leaves) by hydrodistillation in a Clevenger apparatus. Chemical 

composition of the essential oil obtained was analyzed using gas chromatography and gas 

chromatography-mass spectrometry. The antimicrobial activity of the essential oil was tested 

by determining the minimum inhibitory concentration (MIC) of the two strains of Bacillus 

cereus (isolate from food and ATCC strain). In order to determine the efficiency of parsley 

essential oil in real terms, its effect on the growth of Bacillus cereus has been tested on a 

commercial chicken soup as a model food. The test was performed at three different 

temperatures and nine different periods of incubation. After a total incubation period of 72 

hours, it was found that incubation with essential oil of parsley significantly reduces the 

number of cells of Bacillus cereus and that this essential oil can be used as an effective 

preservative of this type of food. 

 Keywords: essential oil, parsley (Petroselinum crispum (Mill.) Fuss), antimicrobial 

activity, Bacillus cereus 
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1. УВОД 
 

 Биљни свет представља лабораторију у којој природа вековима 

синтетише једињења која су неопходна за опстанак живог света. Употреба 

биљака стара је колико и човечанство. У свакодневној исхрани, човек је 

постепено, користећи биље, уочавао његова лековита својства. Употреба биља 

са циљом лечења је временом постепено превазишла емпиријски оквир и 

ослонац и потврду нашла у науци. Данас је познато око 60000 лековитих и 

18000 ароматичних биљака. Ароматичне биљке јесу извор етарских уља, која се 

користе вековима. Етарска уља су коришћена и пре нове ере у Египту, Грчкој, 

Риму, као и широм Далеког и Средњег Истока у медицини, козметици, као 

зачини, за пречишћавање ваздуха и у процесу балзамовања. Светска годишња 

производња етарских уља се процењује на отприлике 50000 тона, од којих 50% 

чине цитрусна уља (лимун, наранџа, грејпфрут, мандарина) а 20% уља биљних 

врста рода Mentha. Остатак се, махом, добија из ароматичних биљака фамилија 

Rutaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Asteraceae и Myrtaceae (Kitić, 2010). 

Етарска уља биљкама дају карактеристичан мирис и арому и то су лако 

испарљиве уљасте течности добијене из ароматичних биљака различитим 

физичким поступцима. Од великог значаја су оне биљке које дестилацијом 

воденом паром дају преко 0.01% етарског уља (Petrović, 2010) . Етарска уља 

настају активношћу секреторних биљних ткива, која могу бити ендогено и 

егзогено локализована. Секреторна биљна ткива су ендогено локализована у 

уљним ћелијама, секреторним шупљинама и секреторним каналима, а егзогено 

локализована у жлезданим длакама. Боја етарских уља је углавном безбојна, 

жута или жутозелена. Међутим, поједина су специфично обојена (нпр. етарско 

уље цимета и каранфилића су смеђецрвене боје), док су етарска уља са 

азуленима обојена плаво, зелено или љубичасто. Мирис етарских уља потиче од 
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састојака са кисеоничним функционалним групама. Он је интензиван и у 

условима када су ови састојци заступљени у ниском проценту (етарско уље 

лимуна) (Petrović, 2010). 

Велики део ароматичних биљака користи се у исхрани људи, пре свега 

као зачинске биљке. Због њихових антибактеријских и антиоксидативних 

особина, ове биљке и њихови секундарни метаболити представљају 

потенцијалне конзервансе хране који би, за разлику од синтетичких 

конзерванаса имали мање негативних ефеката по здравље људи. Једна од ових 

биљака је и першун, која се широм света користи као зачинска биљка, а за коју 

је мали број истраживања утврдио да поседује антимикробни ефекат. Међутим, 

резултати на тему етарског уља ове биљке су малобројни, посебно у смислу 

његове антимикробне активности, а истраживања антимикробних особина овог 

етарског уља на моделу хране до сада нису рађена. 

 

1.1. Етарска уља биљака као значајни антимикробни биљни 
секундарни метаболити 

 

Етарска уља су комплексне супстанце која се синтетишу у ароматичним 

биљкама као секундарни метаболити. У природи, етарска уља имају значајну 

улогу у заштити биљака од вируса, бактерија, гљивица, инксеката, а уједно 

доприносе и репелентном ефекту према животињама хербиворима, смањујући 

њихов апетит, односно повећавајући одбојност код животиња према њима. 

Својим ароматичним мирисима могу привући неке инсекте да поспеше 

дисперзију полена и семена, или имају репелентно дејство на друге (Ratajac, 

2013). 
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1.1.1. Општи састав етарских уља 
 

Биолошки материјали су сложене смеше супстанци различитих својстава, 

као на пример поларних и неполарних, испарљивих и неиспарљивих, киселих, 

базних и неутралних. Етарска уља су веома комплексна природна једињења 

која могу садржати од неколико до више од 100 компоненти у различитим 

концентрацијама. Главне компоненте могу да чине и до 85% етарског уља, док 

су остале присутне само у траговома (Burt, 2004). Етарска уља су липофилна 

једињења, која се добро растварају у неполарним органским растварачима 

(петролетар, етар, хексан, ксилен). Растворљивост у разблаженом етанолу 

зависи од концентрације етанола и врсте етарског уља. У води се растварају 

само састојци као што су алкохоли и киселине који представљају састојке 

етарских уља који се налазе у инфузуму ароматичних дрога (Petrović, 2010). 

Компоненте које су састојци етарских уља укључују две групе једињења 

различитог биосинтетичког порекла. Терпени формирају структурално и 

функционално различите класе. Направљени су од комбинација неколико 

угљеникових јединица (С-5) које су назване изопрени. Главни терпени су 

монотерпени (С10) и сесквитерпени (С15), али такође постоје и хемитерпени 

(С5), дитерпени (С20), тритерпени (С30) и тетратерпени (С40). Терпен који 

поседује кисеоник зове се терпеноид. Монотерпени се формирају упаривањем 

две изопренске јединице (С10). То су молекули који су најчешће присутни у 

етарским уљима (90%) и омогућавају велику разноликост у структури. Они се 

карактеришу присуством неколико функционалних група, па разликујемо: 

алкохоле, алдехиде, кетоне, естре, етре, пероксиде и феноле, при чему свака од 

ових група даје једињењу карактеристичну биолошку активност. Структура и 

функције сесквитерпена су веома сличне монотерпенима. Компоненте етарских 

уља које су заступљене у мањем проценту такође имају улогу у 
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антибактеријској активности, највероватније у виду синергистичког дејства са 

другим компонентама (Ratajac, 2013).  

 
 

1.1.2. Примена етарских уља 
 

Примена етарских уља потиче још из старог Египта, где су Египћани 

поклањали велику пажњу здрављу и хигијени. Познавали су деловање 

ароматичних једињења на психу и тело људи. Етарским уљима лечили су 

нервне болести и депресију. 

Данас се етарска уља у Европској Унији најчешће употребљавају у 

исхрани (као зачин), као парфеми и у фармацији. Употреба етарских уља у 

ароматерапији је мала, сачињава нешто мање од 2% укупног тржишта. 

Појединачни састојци етарских уља се такође користе за давање укуса храни, 

било као синтетски произведена једињења или компоненте екстраховане из 

биљака. Антибактеријско својство етарских уља и њихових састојака је 

искоришћено за справљање различитих комерцијалних производа као што су 

маса за попуњавање пломби, антисептици, или се користе као додатак храни за 

крмаче у лактацији (Ratajac, 2013). 

1.1.3. Етарска уља као антимикробни агенси 
 

Због свог специфичног хемијског састава, етарска уља имају 

антиоксидативни и антимикробни ефекат, који утичу на многе физиолошке 

процесе како биљног тако и животињског организма. На тај начин, етарска уља 

штите од слободних радикала и развоја патогених микроорганизама. Отпорност 

неких бактерија на комерцијалне антибиотике и могући негативни ефекти 

синтетичких антиоксиданаса повећали су интерес за истраживања етарских 

уља. Поред наведених активности, етарска уља испољавају и антивирусну, 
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антиканцерогену, хепатопротективну и многе друге биолошке активности 

(Beatović et al., 2013). 

Последњих година учесталост резистениције на поједине антибиотике, 

постојање остатака антимикробних агенаса у намирницама после неадекватних 

процеса обраде, појава преосетљивости на лекове, поремећај нормалне 

микробне заједнице као и бројни негативни ефекти настали употребом лекова 

узрокују велике проблеме у области хумане медицине. Ароматичне биљке се 

користе вековима због своје ефикасности у лечењу великог броја инфекција и 

болести (Nikolić et al., 2013), па употреба етарских уља биљака представља 

једну од могућих алтернатива синтетичким лековима. 
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1.2. Опште карактеристике першуна (Petroselinum crispum 
(Mill.) Fuss) 
 

Першун (Petroselinum crispum (Mill.) Fuss) представља биљну врсту из 

рода Petroselinum фамилије Apiaceaе, познате и као Umbelliferae (штитаре, 

штитоноше), јер поседују специфичне цвасти штитове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многе врсте из ове фамилије су ароматичне, карактеристичног укуса и 

мириса, који потиче од етарских уља која се налазе у унутрашњим 

резервоарима. Неке су веома отровне, као на пример кукута (Conium maculatum) 

(Jančić & Stojanović, 2004). 

Штитоноше представљају једногодишње, двогодишње или вишегодишње 

зељасте биљке шупљег ребрастог стабла. Листови су наизменични, најчешће 

вишеструко перасто дељени, са развијеним лисним рукавцем који обухвата 

      
Слика 1. Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 

 

Царство Plantae 

Раздео Magnoliophyta 

Класа Magnoliopsida 

Ред Apiales 

Фамилија Apiaceae 

Род Petroselinum 

Врста 
Petroselinum 

crispum 

  
Табела 1. Систематика Petroselinum 
crispum (Mill.) Fuss 
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стабљику. Цвасти су углавом сложени штитови. Цветови су ситни, 

актиноморфни и петочлани. Чашицa је хорипетална са ситним листићима. 

Цветови имају пет прашника и синкарпан гинецеум. Плодови су 

шизокарпијуми који се, након сазревања, цепају на по две орашице, извесно 

време везане за рачваст, кончаст карпофор. Анатомија плода је значајна у 

одређивању припадника фамилије (Jančić, 2004). 

Већина припадника ове фамилије има унутрашње канале са етарским 

уљима, кумаринима и фурокумаринима, па се зато тек када се делови ових 

биљака смрве, осећа карактеристичан мирис. Највише врста има у земљама са 

умереном и суптропском климом северне хемисфере (Jančić, 2004). 

Petroselinum crispum потиче са Блиског Истока, да би се касније раширио 

и по целој Европи. Први колонисти су га однели и у Америку, где је веома радо 

прихваћен. Першун се и данас среће у планинским деловима око Средоземног 

мора, од Италије па све до Грчке. У првој години першун развија корен и лисну 

розету, а у другој цветоносну стабљику. Корен лиснатог першуна је жиличаст, 

јако разгранат, а код коренастог задебљао. Боја корена је жућкаста или бела. 

Величина корена варира не само у односу на сорту, већ и у великој мери зависи 

и од услова успевања, пре свега температуре, влажности и примењене 

агротехнике. Лист першуна је прост, али је ситно издељен тако да има пераст 

изглед. Код неких форми и сорти је више издељен и наборан, а код неких мање. 

Лисна розета код коренастог першуна састоји се од 15 - 20 листова, а код 

лиснатог у току вегетације формира се и до 180 листова. Површина лиске је 

глатка и равна, а код неких сорти је и наборана. Цветоносно стабло израста из 

главе корена у другој години. Може бити разгранато и усправно, а достиже 

висину од 100 до 150 cm. Гранање почиње од половине стабљике, а свака грана 

се завршава штитастом цвасти. Цвет је жуто-зелене боје, ситан и петоделан. 

Цветови су скупљени у цваст штитастог изгледа. Цветање је постепено од 

периферије цвасти према центру. Плод се састоји од две семенке и плодне 
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дршке. Семе је овалног облика, једна страна је испупчена, а друга улегнута. По 

испупченој страни јасно су изражена уздужна ребра. Боја семена је сиво-смеђа 

до зеленкасто-смеђа. Семе першуна је по форми слично семену шаргарепе, с 

тим што је нешто ситније и јаче испупчено, и нема израслина, односно бодљи. 

Цела биљка је отпорна на ниске температуре тако да без проблема презимљава 

под снежним покривачем (Milić, 2010). Першун припада поврћу које се дуго 

година користи у исхрани, пре свега као зачин. Употреба першуна је била 

позната у старој Грчкој, као и у доба Римског царства. Гладијатори у старом 

Риму су јели першун пре борби како би им дао додатну снагу (Milić, 2010). 

Першун је добро позната лековита биљка са антимикробним, 

седативним, диуретичким и спазмолитичким дејством, а користи се и као 

лаксатив. Спречава надимање, умирује грчеве и делује благотворно на 

апсорпцију хране у цревима. Першунов лист изузетно подстиче излучивање 

штетних материја из организма, а повољно утиче на циркулацију као и код 

срчаних сметњи (Milić, 2010). 

1.2.1. Принос и хемијски састав етарског уља першуна 
(Petroselinum crispum (Mill.) Fuss) 

 

Petroselinum crispum је биљка из које се може добити етарско уље, које се 

даље може користити за производњу резиноида, олеорезина и липида (посебно 

масних киселина као што су палмитинска, олеинска и линолна киселина) 

(Stanković et al., 2005). Сви ови производи имају широку примену у 

фармацеутској, козметичкој и прехрамбеној индустрији. Етарско уље је 

присутно у свим деловима биљке. Принос укупног садржаја етарског уља у 

першуну је од 4 до 6% и најчешће се добија хидродестилацијом. Главни 

састојак етарског уља су миристицин и апиол, зависно од места где се гаји 

биљка (Kišgeci, 2002). 
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Садржај уља у корену је до 0.1%, док га у лишћу има у распону 0.05 - 

0.3% (Stanković et al., 2005). Међутим, садржај у семену је највећи и креће се од 

2.0 до 7.0% (Stanković et al., 2005). У семену такође има и до 20% масти, затим 

алеурона, танина, апиина, угљених хидрата (8.0%) и протеина (3.7%) (Kišgeci, 

2002). 

Уз етарско уље, корен першуна садржи и флавоноиде, фурокумарине, 

полацетилене, шећере и слузи. Лист першуна такође садржи флавоноиде и 

добар је извор витамина Ц (150 - 180 mg на 100 g сувог лишћа), провитамина А, 

витамина групе Б као и ретког витамина Б12 и каротина (до 5 mg на 100 g сувог 

лишћа) који се широко користи у исхрани (Stanković et al., 2005). 

Ништа мање није важно ни богатство першуна минералним састојцима. 

У 100 g листа першуна има око 1630 mg минерала, од чега половину заузима 

калијум (K). Томе треба додати и значајно присуство гвожђа (Fe), калцијума 

(Ca), мангана (Mn), магнезијума (Mg) и бакра (Cu) (Kišgeci, 2002). 

1.2.2. Преглед истраживања антимикробног ефекта етарског 
уља першуна (Petroselinum crispum (Mill.) Fuss) 

 

Антимикробна активност етарског уља першуна је тестирана у бројним 

истраживањима. Установљено је да ово етарско уље поседује значајан 

антимикробни ефекат. 

У експерименту који су спровели Vokk et al. (2011), испитивана је 

антимикробна активност етарског уља листа першуна који расте зими, у односу 

на антимикробну активност етарског уља першуна који расте лети. Етарско уље 

је изоловано путем хидродестилације помоћу апаратуре по Клевенџеру и његов 

састав је идентификован гасно-масеном хроматографијом. Као тест културе 

узети су следећи микроорганизми: Escherichia coli, Staphylococcus albus, 

Bacillus mesentericus и Aspergillus flavus, на којима је испитан ефекат оба уља 

коришћењем диск дифузионе методе. Етарско уље је показало антимикробну 
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активност на све тестиране културе. Принос етарског уља першуна који расте 

зими је био 0.24%, док је са друге стране принос етарског уља першуна који 

расте лети био 0.29%. Анализом добијених резултата, Vokk et al. (2011) су 

установили да етарско уље першуна који расте лети и које има већи принос 

поседује већу антимикробну активност на све испитиване сојеве 

микроорганизама (Vokk et al., 2011). 

Karimi et al. (2014) су испитивали антимикробну активност етарског уља 

листа и семена першуна. Антимикробна активност је испитивана диск 

дифузионом и микродилуционом методом у односу на пет патогених бактерија: 

Escherichia coli, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica 

и Vibrio choleraе. Минимална инхибиторна активност етарског уља листа и 

семена першуна на S . aureus била је детектована при концентрацији од 8.0 μL 

mL-1, на Vibrio choleraе је износила 4.0 μL mL -1, Yersinia enterocolitica 16.0 μL 

mL-1 и 32.0 μL mL -1 на сојеве Salmonella enterica и Escherichia coli. Резултати 

показују високу ефикасност етарских уља да контролишу патогене бактерије, 

чиме се постиже безбедност прерађене хране, као и њен век трајања (Karimi et 

al., 2014). 

Циљ истраживања Al-Kareemi (2012) је био да се испита антимикробна 

активност етарског уља листа Petroselinum crispum на уропатогене бактерије и 

упореди са ефектом лекова који се користе за лечење инфекција уринарног 

тракта узрокованих различитим Грам позитивним и Грам негативним 

бактеријама. Укупно тридесет осам Грам позитивних и Грам негативних 

бактерија (Escherichia coli, Proteus sp., Enterobacter spp., Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella sp., Staphylococcus aureus) било је изоловано из узорака 

урина разних дечијих пацијената из дечије болнице у Багдаду. Након тога су 

изоловани сојеви били подвргнути антимикробном тестирању применом 

различитих разблажења першуна (100%, 1:1, 1:5, 1:10, 1:15, 1:20) како би се 

испитала инхибиторна активност у in vitro условима. Сви изолати, осим изолата 
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Pseudomonas aeruginosa, су показали осетљивост на етарско уље першуна 

апликовано у неразблаженом стању. Највећу осетљивост су имали изолати 

Proteus sp. и Staphylococcus aureus. Инхибиторни ефекат против свих изолата је 

престао већ при следећем разблажењу (1:1, 50%). Антибиограм рађен на 

изолате је показао да су они отпорни на котримоксазол и цефотаксим, као и на 

триметоприм и клавуланску киселину. На основу ових резултата је 

установљено да першун поседује антимикробну активност на мултирезистентне 

изолате уропатогених бактерија у условима in vitro (Al-Kareemi, 2012), али при 

концентрацијама већим од 50%. 

 Navel et al. (2014) су изоловали, хемијски анализирали и 

проучавали антимикробну активност етарског уља листа першуна на неколико 

патогених бактерија и њене ефекте на кинетику млечне киселине, коју је 

произвео Lactobacillus rhamnosus. Етарско уље першуна је добијено 

хидродестилацијом помоћу апарата по Клевенџеру. Етарско уље је показало 

високу антимикробну активност према Bacillus cereus, просечну ефикасност 

према Candida albicans, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus и 

Enterococcus faecalis и ниску активност, готово без утицаја на Escherichia coli. 

Кључна ствар, која је испитивана, јесте ефекат етарског уља першуна на раст 

Lactobacillus rhamnosus. Резултати су показали да Lactobacillus rhamnosus може 

да произведе већу количину млечне киселине у односу на контролну 

ферментацију и то додавањем 20 μL етарског уља першуна у експоненцијалној 

фази раста (Navel et al., 2014). Ово сугерише још један јако значајан ефекат 

першуна, где се уочава селективно дејство овог етарског уља - делује 

инхибиторно на патогене сојеве, а у исто време поспешује раст корисних сојева 

микроорганизама.  

Al-Khalil et al. (2010) су испитивали антимикробну активност воденог 

екстракта першуна (Petroselinum crispum) коришћењем диск-дифузионе методе 

на шест врста бактерија (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
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Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa). Екстракт 

биљке P. crispum показао је инхибиторни ефекат при различитим 

концентрацијама (4%, 5% и 7%) на Грам позитивне и Грам негативне бактерије. 

На основу ових резултата, P. crispum се може сматрати потенцијалним 

антибактеријским агенсом што потврђује његову употребу у народној 

медицини (Al-Khalil et al., 2010). 

У истраживању који су спровели Petrolini et al. (2012), испитивано је 

антимикробно дејство сировог хидроалкохолног ектракта першуна против 

бактерија које узрокују инфекције уринарног тракта. Минимална инхибиторна 

концентрација (МИК), као и минимална бактерицидна концентрација (МБК) су 

одређене коришћењем микродилуционе методе. Сирови хидроалкохолни 

екстракт першуна (Petroselinum crispum) је у in vitro условима показао високу 

антимикробну активност на Грам позитивне бактерије (Staphylococcus 

epidermidis и Enterococcus faecalis). Антимикробна активност испитиваног 

екстракта першуна је показала обећавајуће резултате у случају Грам 

позитивних бактерија, што представља поуздану алтернативу за лечење 

уринарних инфекција (Petrolini et al. 2012).  

У студији Teixeira et al. (2013) утврђена је антимикробна активност 

етарског уља листа и корена першуна на B. thermosphacta, L. innocua, L. 

monocytogenes, S. putrefaciens, али углавном при високим концентрацијама које 

су биле изнад 20 mg/mL (Teixeira et al., 2013). 

Диск дифузионом методом је антимикробна активност етарског уља 

листа першуна тестирана против неколико различитих врста микроорганизма и 

квасаца. Уље першуна је показало веома јаку активност на Yersinia 

enterocolitica, Geotrichum candidum и Rhodotorula sp., умерену активност према 

Listeria monocytogenes и Staphylococcus aureus а веома слабу против Escherichia 

coli O157:H7, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa и Aspergillus 

niger (Elgayyar et al., 2001). 
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1.3. Опште карактеристике врсте Bacillus cereus 
 

Род Bacillus обухвата преко 20 врста крупних, правих, Грам позитивних 

бактерија. Врсте овог рода су факултативни анаероби или аероби, а многи од 

њих синтетишу екстрацелуларне ензиме и антибиотике као што су полимиксин, 

грамицидин и бацитрацин. Расту на температури од 25 до 37 °C. Међутим, неке 

врсте су термофилне или психрофилне, па расту на температурама у опсегу од 3 

°C до 75 °C. У хуманој медицини и ветерини, најзначајнија врста је Bacillus 

anthracis, која је патогена за људе и животиње, код којих изазива обољење 

антракс или црни пришт. Неке патогене врсте које имају сличности са Bacillus 

anthracis називају се антракоиди (Švabić -Vlahović, 2008). Међу њима су 

најзначајнији Bacillus cereus и Bacillus subtilis, јер могу бити узрочници тровања 

храном и изазивачи тзв. алиментарних токсикоинфекција. Последњих година од 

великог интереса је Bacillus thurigiensis, који у току спорулације формира 

кристални протеин или ,,параспорално тело“, ван споре у спорангијуму и 

представља активан биолошки инсектицид (Švabić-Vlahović, 2008). 

Bacillus cereus представља Грам позитивну, спорогену, штапићасту 

бактерију, која има широку распрострањеност и која може живети у аеробним 

условима. Ћелије B. cereus су 3-5 

μм дуге, 1.0-1.22 μм широке, 

флексибилне, равног облика са 

покретљивим бичем, односно 

флагелом (Palman et al., 2006). 

Први пут је успешно изолован 

1969. године из крви и плеуралне 

течности приликом фаталне упале 

плућа код мушког пацијента 

(Hoffmaster et al., 2006). Расте у 
Слика 2. Вегетативне ћелије и споре Bacillus 

cereus 
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опсегу температуре од 10 до 48 °C, уз оптималан раст који се јавља у распону 

од 28 до 35 °C (Gilbert & Kramer, 1986). Опсег pH у којем се ове бактерије 

развијају је од 5.0 до 8.8 са минималним аw (aw или активност воде (количина 

слободне воде) је показатељ оне количине воде којом микроорганизам 

располаже у реакцијама метаболизма и  представља сталну размену воде између 

живе ћелије и околине) од 0.93 (Marriot & Gravani, 2006). Споре B.cereus су 

елипсоидне и смештене су централно до субтерминално. Споре клијају у 

распону температуре од 8 до 30 °C (Duraković et al., 2002). Због високе 

отпорности на методе контроле (висока температура, зрачење и хемијски 

агенси), споре представљају велики изазов у индустрији хране. 

1.3.1. Значај врсте Bacillus cereus као контаминанта хране 
 

Станиште за B. cereus представљају вода, земљиште и прашина. У 

земљишту се може наћи као сапрофитни организам (Vilain et al, 2006). Могу 

лако контаминирати сирову храну и ако имају довољно времена и одговарајућу 

температуру, размножиће се у великом броју. Често се налазе на површинама 

меса, и то вероватно због контаминације из прашине. Ова бактерија узрокује 

кварење сирева и пастеризованог млека, а намирнице које садрже млеко у 

праху, као што је храна за дојенчад и малу децу, могу садржати велике 

количине спора или вегетативних ћелија. Присуство ове бактерије 

карактеристично је и за јела од пиринча, зоби и ражи (Šumić, 2009).  Споре B. 

cereus представљају изазиваче тровања храном, и имају већу отпорност на 

дејство повишене температуре, па због тога преживљавају поступак кувања 

(Duraković et al., 2002). 

Већем броју тровања храном доприноси и нови начин живота у коме се 

све више оброка конзумира ван куће, повећан број путовања, излета и старење 

популације. Фактори који најчешће доводе до ширења и размножавања 

микроорганизама у храни су неодговарајућа хигијена руку, површина и прибора 
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за припрему хране, непримерена термичка обрада и чување хране (Šumić, 2009). 

Тровање храном коју узрокује бактерија Bacillus cereus је гастроинтестинална 

интоксикација која се може јавити у два облика у зависности који токсин ове 

бактерије делује. Еметични облик, где доминирају повраћање и гађење, има 

кратку инкубацију од око 4 сата. За појаву симптома одговоран је 

термостабилни токсин. Овај тип интоксикације је везан за храну која се спрема 

од пиринча, затим разне врсте супа, дезерте, салате и рибу. Дијареични облик 

обољења има инкубацију од 17 сати, а у симптоматологији доминирају грчеви у 

трбуху и пролив. За појаву симптома је одговоран термолабилни ентеротоксин. 

Овај тип интоксикације је најчешће везан за храну од меса и кобасице. Код овог 

обољења, споре доспевају са храном у дигестивни тракт и тек ту се ослобађа 

токсин. Микробиолошка дијагноза се поставља изолацијом B. cereus из 

сумњивих намерница или из столице и то у броју > 105/g узорка. Доказ ових 

ентеротоксина у намирницама је могућ. Изолација и идентификација B. 

cereus-а из болесничких узорака је једноставна и брза. При процени значаја 

резултата треба имати на уму да је контаминација овим микроорганизмима 

веома честа (Švabić-Vlahović, 2008). 

1.3.2. Токсини врсте Bacillus cereus 
 

Еметични облик тровања изазива еметични ентеротоксин цереулид. 

Bacillus cereus излучује овај ентеротоксин директно у храну. Одговоран је за 

интоксикацију организма која се манифестује појавом мучнине и повраћања у 

току 1-6 сати од конзумације производа (Brown, 2000; Senesi & Ghelardi, 2010). 

Број ентеротоксина који су укључени у епидемију тровања храном 

варира зависно од тога који је аутор у питању. Према Granum & Lund (1997), 

McKillip (2000) и Schoen & Wong (2005), са токсикоинфекцијом су повезана два 

протеинска комплекса, а то су хемолизин БЛ (Hbl) и нехемолитички 

ентеротоксин (Nhe). Међутим, према Taylor et al. (2005) поред хемолизина БЛ 
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(Hbl) и нехемолитичког ентеротоксина (Nhe), постоје још два ентеротоксина 

која су кодирана геном entFM или cytK (Palman et al., 2006). 

Ентеротоксин Hbl чине три компоненте B, L1 i L2. За свако токсично 

деловање, потребна је активност свих компоненти. Б компонента се везује за 

површину циљне ћелије, односно на коју се врши токсично деловање, а 

компоненте L1 и L2 изазивају лизу те ћелије. Hbl има хемолитичко деловање на 

еритроците, леукоците и макрофаге и дермонекротичан ефекат на васкуларни 

систем. Ентеротоксин Hbl због својих карактеристика представља главни 

вирулентни фактор код дијарејалног облика (Granum & Lund, 1997; McKillip, 

2000; Lindbäck et al. 2004; Palman et al., 2006). 

Ентеротоксин Nhe је првенствено изолован из Hbl-негативних сојева B. 

cereus-а, што је довело до масовних тровања у Норвешкој. Такође, као Hbl, Nhe 

ентеротоксин се састоји из три компоненте, које се међусобно разликују. 

Касније се успоставило да ова констатација није тачна. Секвенцирањем 

оперона, који носи генетички код за компоненте Nhe A и Nhe B, откривен је 

нови генетички код за једну компоненту, која је именована као Nhe C (Lindbäck 

et al., 2004; Palman et al., 2006). 

CytK је ентеротоксин који делује некротично, хемолитички и 

цитотоксично на цревне епителне ћелије (Lund еt al., 20
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1.4. Циљеви истраживања 
 

•  Изоловање етарског уља из листа першуна методом 

хидродестилације 

•  Хемијска анализа етарског уља из листа першуна и поређење 

његовог хемијског састава са резултатима претходних истраживања 

•  Утврђивање антимикробне активности етарског уља листа першуна 

на врсту Bacillus cereus у in vitro условима 

•  Утврђивање утицаја етарског уља у минималној инхибиторној 

концентрацији на раст и размножавање ћелија бактерије Bacillus cereus у 

кокошијој супи као моделу хране 

•  Испитивање утицаја температуре инкубације и времена инкубације 

на ефикасност етарског уља першуна у кокошијој супи као моделу хране 

•  Процена потенцијала етарског уља першуна као додатка храни за 

превенцију кварења супе узрокованог бактеријском врстом B. cereus 
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2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

 

2.1. Раствори, подлоге и реагенси 
 

Калијум-хидроксид (KOH), као 40% раствор се добија додавањем 0.4 g 

калијум-хидроксида у 100 mL дестиловане воде. 

Луголов раствор (реагенс, антисептик) је мркоцрвени раствор који се 

добија растварањем 1 g јода и 2 g калијум јодида у праху у 100 mL дестиловане 

воде. 

Раствор алфа-нафтиламина се користи за доказивање редукције нитрата. 

Добија се додавањем 0.5 g алфа-нафтиламина у 100 mL 5N глацијалне сирћетне 

киселине. 

Раствор алфа-нафтола се добија додавањем 0.5 g алфа-нафтола у 100 mL 

96% алкохола, а коришћен је у Voges-Proskauer реакцији. 

Раствор сулфанилне киселине, направљен је за доказивање редукције 

нитрата и добија се тако што се 1 g сулфанилне киселине дода у 100 mL 5N 

глацијалне сирћетне киселине. 

Трифенил-тетразолијум-хлорид (TTC) је прављен растварањем 0.5 g 

супстанце у 100 mL дестиловане воде. 

Физиолошки раствор је 0.9% (m/V) раствор натријум хлорида у 

дестилованој стерилисаној води. Добија се растварањем 0.9 g NaCl у 100 mL 

дестиловане воде. 

Милер Хинтон бујон (Müeller Hinton Broth, HiMedia, M391)  је подлога 

намењена за одређивање минималних инхибиторних концентрација (МИК) 

антимикробних агенаса методом дилуције у бујону. Састав ове подлоге на 1000 

mL је следећи: месни екстракт 30.00 g, казеин хидролизат 17.50 g, штирак 1.50 g 
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(коначна pH вредност 7.4±0.2 на 25ºС). Припрема ове подлоге вршена је 

суспендовањем 21.00 g суве подлоге у 1000 mL дестиловане воде. Након стајања 

од 15 минута и иницијалног загревања на решоу ради потпуног растварања, 

вршена је стерилизација подлоге аутоклавирањем у трајању од 20 минута на 121 

ºС.  

Пептонска вода је подлога за култивацију микроорганизама и 

испитивања њихове способности да стварају индол и водоник сулфид, а уз 

додатак угљених хидрата и индикатора користи се и за испитивања 

ферментационих способности микроорганизама. Састав на 1000 mL је следећи: 

пептон 10.0 g и 5.0 g натријум-хлорида (NaOH). Подлога је пажљиво и уз 

мешање загревана до кључања, да се потпуно раствори. Растворена подлога је 

била разливена у епрувете и стерилисана у аутоклаву 15 минута на 121 °C. За 

испитивање ферментационих особина микроорганизама, током припреме у 

подлогу се могу додати угљени хидрати и pH индикатор. За детекцију стварања 

гаса, било је потребно поставити Дурхамове цевчице у епрувете. 

Симонс-ов цитратни агар (Torlak) је подлога за диференцијацију 

ентеробактерија на основу њихове способности да користе цитрат као једини 

извор угљеника. У 1000 mL ова подлога садржи: амонијум-дихидрогенфосфат 

1.0 g, дикалијум-фосфат 1.0 g, натријум-цитрат 2.0 g, натријум-хлорид 5.0 g, 

магнезијум-сулфат 0.2 g, агар 15.0 g, бром-тимол плаво 0.08 g. Припрема подлоге 

је вршена мерењем 24.2 g праха подлоге и додавањем 1000 mL хладне 

дестиловане воде. Подлога је остављена да стоји 15 минута, затим уз мешање 

загревана до кључања, да се потпуно раствори, разливена у епрувете и 

стерилисана у аутоклаву 15 минута на 121 °C. Епрувете су остављене да се 

охладе у искошеном положају, тако да се добије одговарајућа косина подлоге. 

Готова подлога је инокулисана тест културама и инкубирана на 37 °C у току 24 

часова. 
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Скробни агар је хранљива подлога која се припрема тако што се у 

растопљену стерилну подлогу месопептонског агара пре коначне стерилизације 

додаје 0.2% скроба растворљивог у води. Припрема подлоге је вршена мерењем 

0.2 g скроба и његовим растварањем у 100 mL кључале унапред припремљене 

подлоге. Подлога је разливена у епрувете и стерилисана у аутоклаву 15 минута 

на 121 °C. Епрувете су остављене да се охладе у искошеном положају. Готова 

подлога је инокулисана тест културама и инкубирана на 37 °C у трајању од 24 h. 

Хранљиви агар (Torlak) је подлога намењена за култивисање широког 

спектра микроорганизама. Састав ове подлоге на 1000 mL је следећи: пептон 

15.00 g, месни екстракт 3.00 g, натријум хлорид (NaCl) 5.00 g, калијум фосфат 0.3 

g, агар-агар 18 g (коначна pH вредност 7.3 на 25 ºС). Припрема ове подлоге 

вршена је суспендовањем 38.00 g суве подлоге у 1000 mL дестиловане воде. 

Након стајања од 15 минута и иницијалног загревања на решоу ради потпуног 

растварања, вршено је разливање подлоге и аутоклавирање у трајању од 20 

минута на 121 ºС.  

Реагенс по Kowach-у је коришћен за доказивање стварања индола. 

Реагенс је направљен тако што је одмерено 5 g p-диметиламинобензалдехида и 

растворено у 75 mL амил алкохола. Након благог загревања (до 60 °C, док се 

раствор не избистри), додато је 25 mL концентроване HCl, при чему је раствор 

добио црвену боју. Затим је раствор остављен на собној температури 6–8 h до 

преласка црвене у жуту боју. Реагенс је чуван у тамној стакленој бочици у 

фрижидеру. 

2.2. Бактеријски сојеви 
 

Испитивање антимикробне активности етарског уља биљне врсте 

Petroselinum crispum вршено је у односу на бактеријску врсту Bacillus cereus. За 

потребе овог истраживања коришћени су стандардни сој ATCC (American Type 

Culture Collection) 11778 и изолат из хране (Хигијенски Завод Ниш). Културе су 
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одржаване на косом хранљивом агару и складиштене у глицеролским штоковима 

на -20 °C у Лабораторији за микробиологију Природно-математичког факултета 

у Нишу. Пре рада са етарским уљем, вршена је верификација идентификованих 

сојева како би се потврдило да је у питању врста Bacillus cereus, при чему су 

коришћени бојење по Граму и стандардни биохемијски тестови. 

2.3. Потврда идентификације врсте Bacillus cereus 

 
Идентификација је рађена према Берџијевом приручнику за 

идентификацију бактерија (Holt et al., 1994). Пошто је Bacillus cereus спорогени 

бацил и Грам позитивна бактерија, извршено је бојење по Граму и посматрање 

облика и величине бактеријске ћелије, као и способност продукције и положај 

спора. Према биохемијским особинама врсте датих у Берџијевом приручнику, 

одрађена је серија биохемијских тестова који су урађени у циљу потврде 

идентификације.  

Грам бојење. Представља диференцијално бојење по којој се разликују две 

врсте бактеријских ћелија, Грам позитивне и Грам негативне. Овом методом се 

увек започиње идентификација бактерија. Размаз свеже преконоћне културе 

фиксиран је на пламену и обојен сетом боја за бојење по Граму. 

Бојење спора по Шефер-Фултон (Shaffer-Fulton) методи. На чистој 

микроскопској плочици нaправљен је размаз материјала и фиксиран на пламену 

и обојен 5% раствором малахит зеленог, испран водом и преливен 0.5% 

раствором шафранина.  

2.3.1. Биохемијски тестови за потврду идентификације врсте 
B. cereus 

 

Одређивање каталазе. На стерилну Петријеву кутију са месо-пептонским 

агаром (МPА) засејана је култура B. cereus и инкубирана на оптималној 
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температури у трајању од 48 h. После инкубације култура је преливана 3% 

водоник-пероксидом, где је издвајање мехурића констатовано као позитивна 

реакција. 

Хидролиза скроба. По површини чврстог агра петљом је извршено 

засејавање култура које су затим инкубиране 48 h на 30 °C. Након инкубације, 

површина подлоге преливена је Луголовим раствором, а појава необојене зоне 

око колонија сматрана је позитивном реакцијом. 

Voges-Proscauer (V. P.) реакција. Културе су засејане у епрувету са 

глукозо-пептонским бујоном и инкубиране 24 h на 30 °C. После инкубирања 

културама је додато 0.6 mL раствора алфа-нафтола и 0.25 mL 40% раствора KOH. 

Појава црвене боје, која постаје све интензивнија констатовано је као позитивна 

реакција (Mihajilov-Krstev, 2008). 

Methyl red (MR) реакција. У епрувету са глукозо-пептонским бујоном 

засејане су тест културе и инкубиране 24 h на 30 °C. Након инкубирања у 

епрувету је додато неколоко капи метиленског црвеног, а као позитивна реакција 

сматрана је појава црвене боје. (Mihajilov-Krstev, 2008). 

Раст на натријум-цитрату. У епрувету са косим Симонс-цитратним 

агром, који садржи индикатор бром-тимол-плаво, засејана је тест култура и 

инкубирана 24 h на 30 °C. Појава плаве боје на подлози сматрана је позитивном 

реакцијом (Mihajilov-Krstev, 2008). 

Одређивање стварања индола. Бактеријске културе су засејане у 

пептонску воду и инкубиране на оптималној температури 48 h. После инкубације 

у културе је додато по 0.3 mL реагенса по Kowacs-u. Појава црвено-љубичасте 

боје значи да је индол присутан у подлози, што се бележи као позитивна 

реакција. 

Редукција нитрата. Тест културе су засејане у нитрат-пептонској води и 

инкубиране на оптималној температури 5 дана. После инкубације издвојено је 3 

mL бујонске културе и унето у чисту епрувету, након чега је додато по 1 mL 
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раствора сулфанилне киселине и 0.5 mL раствора алфа-нафтиламина. Ако је 

култура извршила редукцију нитрата у нитрите долази до промене боје у 

црвенкасту, црвену до кестењасте, што представља позитивну реакцију. 
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2.4. Изолација етарског уља першуна 
 

За изоловање етарског уља коришћена је метода хидродестилације 

апаратуром по Клевенџеру (Clevenger, 1928). Ова апаратура се састоји из 

кондензора, бочне цеви са чепом и одушком и цеви која служи за мерење 

волумена дестилата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процес тече тако што се балон, у коме се налази вода и биљни материјал, 

загреје до тачке кључања те воде, затим долази до издвајања водене паре у 

кондензор заједно са етарским уљем. Ту се водена пара преводи у течно стање и 

градуисани део апаратуре 
за мерење волумена (до 1 mL) 

кондензор 

бочна цев са чепом и одушком 

биљни материјал 

Слика 3. Апаратура по Клевенџеру 
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враћа се у балон за дестилацију, а уље остаје у цеви, на површини воденог 

стуба. 

Из 300 g свежег и добро уситњеног биљног материјала Petroselinum 

crispum, изоловано је етарско уље. Након стављања биљног материјала у балон, 

он је био преливан са приближно 1 L дестиловане воде, а затим је састављена 

апаратура по Клевенџеру. Након 3.5 h дестилације, добијено етарско уље било 

је екстраховано етром, а затим сушено магнезијум-сулфатом (MgSO4). 

Магнезијум-сулфат је био отклоњен филтрирањем, а етар је евапорисан 

коришћењем ротационог вакуум упаривача. Добијено чисто етарско уље је 

затим било мерено на аналитичкој ваги. Принос је изражен преко тежинских 

процената (w/w), обрачунатих на 100 g биљног материјала. Део узорка етарског 

уља је одмах био изложен хемијској анализи (гасна хроматографија-масена 

спектрометрија), а остатак чуван до даље анализе у заптивеним киветама на 4 

ºC (Stojanović Radić, 2011). 

2.5. Хемијска анализа етарског уља - гасно-масена 
хроматографија 

 

Компоненте етарског уља изолованог из свеже хербе першуна 

идентификоване су коришћењем гасне хроматографије и гасне хроматографије-

масене спектрометрије. Хроматографија је рађена на Hewlett-Packard 6890N 

гасном хроматографу, опремљеном силика капиларном колоном DB-5MS (5% 

фениметилсилоксан, 30 m × 0.25 mm, дебљина филма 0.25 µm, Agilent 

Technologies, USA), удруженом са Hewlett-Packard 5975B масеним детектором. 

Температуре ињектора и детектора су биле 250 °C и 300 °C, док је температурно 

програмирање било подешено од 70 °C дo 290 °C са стопом пораста од 5 °C/min. 

Као носећи гас коришћен је хелијум са брзином протока од 1.0 mL/min. Узорци 

раствора уља (у диетил етру, 1:100) од 1 µL су ињектирани у пулсирајућем 

режиму (проток је био 1.5 mL/min током првих 0.5 min, након чега је подешен 
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на 1.0 mL/min током остатка анализе). Масени селективни детектор је радио на 

јонизационој енергији од 70 eV, у опсегу од 35-500 amu са брзином скенирања 

од 0.34 s. 

Квалитативна анализа етарског уља вршена је на основу неколико 

фактора: 

1. поређењем ретенционих индекса сродних онима за C9-C23 n-алкане на 

DB-5MS колони (Van den Dool & Kratz, 1963) са онима који су 

документовани у литератури (Adams, 2007); 

2. поређењем масених спектара са масеним спектрима аутентичних 

стандардних узорка (Wiley 6, NIST02, MassFinder 2.3) 

3. поређењем са подацима из библиотеке масених спектара који одговарају 

чистим супстанцама и компонентама етарског уља, направљеној у 

Лабораторији за органску хемију (Одсек за хемију, Природно 

математички факултет у Нишу)  

4. за само неке супстанце, поређење масених спектара вршено је ко-

ињекцијом са аутентичним узорцима  

Процентуални састав уља рачунат је из хроматографских пикова без 

употребе фактора корекције. Релативна стандардна девијација поновљених 

мерења била је испод 1% за све супстанце. 

2.6. Одређивање антимикробне активности етарског уља 
першуна 
 

Микродилуциона метода представља методу која се користи да би се 

утврдило да ли постоји антимикробна активност неке супстанце и одредила 

тачна концентрација при којој је испитивана антимикробна супстанца активна. 

Овом методом могу се утврдити минимална инхибиторна концентрација (МИК) 

односно најнижа концентрација која инхибира раст микроорганизама или 

минимална летална концентрација (МЛЦ), која представља концентрацију 
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антимикробног агенса која доводи до инхибиције раста која је већа од 99.9% 

иницијалног инокулума (NCCLS, 2003).  

У овом раду одређивана је минимална инхибиторна концентрација 

етарског уља першуна на два соја B. cereus. Културе су пресејане на свежу 

подлогу (Хранљиви агар) и инкубиране на 30 °C. Након инкубације од 18 h, 

свеже културе су коришћене за прављење суспензије бактерија у стерилном 

физиолошком раствору тако да турбидитет културе буде подешен на 0.5 

McFarland-a што одговара концентрацији бактерија од 1.5 x 108. Турбидитет 

суспензија подешаван је на McFarland денситометру (DEN-1, Biosan). Broj ćelija 

B. cereus подешених на 0.5 McFarland-a је проверен засејавањем и вијабилним 

бројањем на чврстом агару. 

Микродилуциони тест је извођен у микротитар плочама са 96 бунарчића. 

Након прављења суспензија, микротитарске плоче су пуњене са по 100 μL 

Милер Хинтон бујона, који је засејан одговарајућим волуменом суспензије 

турбидитета McFarland у циљу добијања финалне концентрације ћелија од ~ 106 

CFU/mL (colony forming units – CFU – јединица за формирање колонија). 

Почетни раствор етарског уља, чија је иницијална концентрација била 50 

 

 
Слика 4. Микротитарска плоча са инокулисаном хранљивом подлогом, 

третирана серијом разблажења етарских уља 



Мастер рад                                                                         Предраг Миљковић 
 

 
30 

 

mg/mL направљен је у 0.05% Tween-у. Затим су у плочи прављена дупла 

разређења почетног раствора уља, чије су концентрације биле у опсегу од 25-

0.01 mg/mL. 

Засејане плоче са етарским уљем у опадајућим концентрацијама су 

инкубиране 24 h на 30 °C. После периода инкубације, резултати су читани тако 

што је у сваки бунарчић микротитар плоче додавано по 20 μL реагенса 

трифенил- тетразолијум хлорид (TTC), који је, у случају раста бактерије, 

подлогу бојио црвеном бојом. Минимална ихнибиторна концентрација је 

одређивана као најнижа концентрација етарског уља на којој није било 

видљивог раста. Експеримент је рађен у трипликату. 

2.7. Одређивање ефекта етарског уља у минималној 
инхибиторној концентрацији на раст и размножавање 
врсте Bacillus cereus на моделу хране 

 

Модел хране на коме је испитиван ефекат етарског уља першуна била је 

комерцијална пилећа супа (K plus, Yumis, Ниш). Састав супе на паковању је 

следећи: кухињска со, мононатријум глутаминат, декстроза, биљна и 

животињска маст, мешавина сушеног поврћа (шаргарепа, црни лук, пашканат), 

дехидрирано кокошије месо, зачини, ароме, лимунска киселина и рибофлавин. 

Према упутству произвођача, супа је припремљена и профилтрирана кроз 

филтер папир како би је ослободили крупних честица. Супа је затим подељена 

на три мањих волумена (100 mL) и стерилисана у аутоклаву (15 минута на 

121°C). pH вредност супе мерена је пре и после аутоклавирања, при чему је 

утврђено да није значајно промењена и да промена pH вредности не може 

утицати на раст испитиване бактерије. Како би се испитао ефекат температуре и 

различитих периода инкубације на ефикасност деловања етарског уља першуна, 

експериментални дизајн је укључивао три температуре инкубације (4 °C, 18 °C 
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и 30 °C) и десет периода инкубације (0 минута, 30 минута, 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 12 h, 

24 h, 48 h и 72 h). 

У стерилну и профилтрирану супу (86 mL) је сипан 1 mL раствора уља у 

Тween-у (66 mg/mL) који је затим држан у ултразвучном купатилу до потпуног 

растварања и хомогенизације раствора. Волумен етарског уља био је подешен 

тако да финална концентрација одговара минималној инхибиторној 

концентрацији за B. cereus изолат из хране (0.78 mg/mL), на коме је вршен овај 

експеримент. Укупан волумен је затим расподељен у 9 ерленмајера који су 

засејани суспензијом B. cereus (изолат из хране), од којих су три инкубирана на 

собној температури (18 °C), три у инкубатору (30 °C) и 3 у фрижидеру (4 °C). У 

експериментални дизајн укључено је још четири ерленмајера и то: 

1. контрола стерилности (садржао Тween растворен у супи у истој 

концентрацији као и претходни ерленмајери) 

2. контрола раста на собној температури (садржао Тween, супу и 

инокулум B. cereus) 

3. контрола раста у инкубатору (садржао Тween, супу и инокулум B. 

cereus) 

4. контрола раста у фрижидеру (садржао Тween, супу и инокулум B. 

cereus) 

У моменту инокулације (време инкубације 0 минута), из свих 

ерленмајера узиман је узорак и прављена серија разблажења (фактор 

разблажења 10 пута). Из сваког разблажења је засејаван узорак на Петри шољу 

са хранљивим агром и инкубиран 24 h, након чега је вршено бројање колонија и 

прерачунавање броја ћелија/mL по следећој формули: 
 

N = број колонија x фактор корекције до 1 mL x разблажење 
 

Исти поступак поновљен је за сваки унапред одређен период инкубације 

(30 минута, 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 12 h, 24 h, 48 h и 72 h).
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2.8. Статистичка анализа добијених резултата 
 

Статистичка анализа података рађена је у програмском пакету Origin 7. 

Експерименти су рађени у трипликату, а средње вредности су поређене 

једнофакторском анализом варијанси (ANOVA). 
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3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 

3.1. Принос етарског уља 
 

Етарско уље које је добијено из биљне врсте Petroselinum crispum процесом 

хидродестилације помоћу апаратуре по Клевенџеру имало је принос од 0.033% 

(v/w). Уље се одликовало зеленкасто-жућкастом бојом, и било је јаког 

карактеристичног мириса. 

Станковић и сарадници су изоловали садржај етарског уља врсте 

Petroselinum crispum из свих делова биљке процесом хидродестилације помоћу 

апаратуре по Клевенџеру, и установили да се принос етарског уља креће у распону 

од 0.05% до 0.3% (Stanković et al., 2005). При изолацији етарскох уља исте врсте 

материјала у овом раду, добијен је нешто нижи принос, али близак претходно 

установљеним вредностима приноса. Разлог овог одступања је вероватно 

последица различитих временских периода између брања и дестилације, чиме је у 

нашем случају изгубљен део уља због већег трајања овог периода. 

3.2. Хемијски састав етарског уља 
 

 Процесом гасно-масене хроматографије идентификован је хемијски састав 

етарског уља першуна, који је приказан у Tабели 2. Установљено је да постоји 

укупно 24 компоненти, које представљају 97% укупног хемијског састава овог 

етарског уља. Главне компоненте биле су 1,3,8-p-ментатриен (29.0%), 

миристицин (27.0%) и апиол (22.1%). 1,3,8-p-ментатриен представља монотерпен 

који се налази у биљкама фамилије Apiaceae. Најзаступљенији је у етарском уљу 

першуна. Апиол је фенолно једињење, такође познат као и першунов апиол. Налази 

се у свим деловима першуна, али и у листу целера. Апиол се у пречишћеном 

облику користи код менструалних поремећаја, а у великим количинама може 
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довести до оштећења јетре и бубрега. Биљке које садрже апиол су користиле жене 

у средњем веку како би прекинуле трудноћу (Azeez & Krishnamurthy, 2008). 

 

Табела 2. Хемијски састав етарског уља першуна Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 

Време задржавања Једињење Проценат 
3.96 α-Пинен 0.1 
4.63 β-Пинен 0.1 
4.81 β-Мирцен 0.8 
5.10 α-Феландрен 0.6 
5.51 β-Феландрен 10.9 
6.26 γ-Терпинен 0.2 
6.71 Терпинолен 2.5 
6.97 p-Цименен 0.5 
7.22 1,3,8-p-Ментатриен 29.0 

13.80 α-Копаен 0.1 
14.14 β-Кубебен тр 
14.20 β-Елемен 0.1 
14.81 (Е)-Кариофилен 0.6 
15.71 α-Хумулен тр 
15.97 цис-Мурола-4(14),5-

диен 
тр 

16.30 Гермакрен Д 1.0 
16.47 Гвајаоксид 0.7 
16.69 Бициклогермакрен 0.1 
16.89 Гермакрен А 0.2 
17.27 Миристицин 27.0 
18.08 Гермакрен Б 0.1 
19.08 Каротол 0.1 
20.07 Т-Мууролол 0.2 
20.89 Апиол 22.1 

 
Укупно 

идентификованих 
једињења 97.0 

 



Мастер рад                                                                         Предраг Миљковић 
 

 
36 

 

Mиристицин је токсичан алкалоид, наркотик из мушкатног орашчића 

(Myristica fragrans). У малим количинама се користи као зачин, али конзумација 

два до три орашчића може узроковати тровање праћено јаким халуцинацијама, 

мучнином и повраћањем. Делује и као јако депресивно средство, а веће количине 

могу узроковати чак и смрт (William, 1957; Weil, 1966; Shulgin et al., 1967). 

Након упоређивања састава етарског уља са претходним радовима, може се 

уочити  различит процентуални састав главних компоненти. Упоредни хемијски 

састав етарског уља биљне врсте P. crispum из садашњег и претходних 

истраживања је приказан у Табели 3. У истраживању које су спровели Simon & 

Quinn (1988), забележено је, да је процентуално учешће хемијске компоненте 1,3,8-

p-ментатриен нешто мањи у односу на наше истраживање и то за 8.9%, док је 

процентуално учешће миристицина знатно већи (33.5%), а апиола знатно мањи 

(20.7%). У раду Petropoulos et al. (2004), су постојала два приноса биљне врсте 

Petroselinum crispum који су се делили на две фазе раста где се добијало различито 

процентуално учешће најзаступљенијих хемијских компоненти (Petropoulos et al., 

2004). 

 Процентуални састав 1,3,8-p-ментатриена и апиола у истраживању Vokk et 

al. (2011) је значајно мањи него у нашем истраживању (23.61%) и (20.34%), а састав 

миристицина је свега нешто већи и то за 3.61% (Vokk et al., 2011). Код резултата 

истраживања Zhang et al. (2006), може се уочити да хемијска компонента 1,3,8-p-

ментатриен не постоји, док је проценат миристицина већи за 5.75%, а апиола мањи 

за 4.56% у односу на наше истраживање (Zhang et al., 2006). У студији Chiang 

(2013) испитиван је процентуални састав хемијских компоненти посебно из листа, а 

посебно из семена першуна. Може се закључити да, као и у истраживању Zhang et 

al. (2006), компонента 1,3,8-p-ментатриен не постоји ни у листу, ни у семену 

биљке. Хемијски састав листа першуна, у овом истраживању показује да 

миристицин има процентуално учешће мање у односу на наше истраживање за 

15.08%, а апиол веће за 12.65%.  
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Табела 3. Процентуално учешће најзаступљенијих идентификованих компоненти етарског 

уља биљне врсте Petroselinum crispum (%) и њихово поређење са досадашњим 

истраживањима 

 

ретенционо време  7.22 17.27 20.89 

Назив једињења  
 

1,3,8-p- 
Ментатриен 

Миристицин Апиол 

Petroselinum 
crispum 

лист Србија 29.0 27.0 22.1 

Petroselinum 
crispum 

(Simon & Quinn 
1988) 

лист 
 САД 20.1 60.5 1.4 

Petroselinum 
crispum 

(Petropoulos et 
al., 2004) 

лист Грчка 2.1-46.7 0.7-75.8 0.5-17.8 

корен Грчка 3.4-37.4 0.8-41.3 0.4-83.2 

Petroselinum 
crispum 

(Vokk et al., 
2011) 

лист 
 

Естонија 5.39 30.67 1.76 

Petroselinum 
crispum 

(Zhang et al. 
2006) 

цела 
биљка 

 
Кина / 32.75 17.54 

Petroselinum 
crispum 

(Chiang, 2013) 

лист САД / 11.92 39.65 

семе САД / 0.27 18.32 

Petroselinum 

crispum 

(Navel et al., 

2014) 

лист Турска 62.8 / / 

Саудијска 

Арабија 

44.0 1.5 / 

Србија 20.1 60.5 1.4 

Иран 64.7 0.2 / 
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 Код хемијског састава семена першуна је установљен значајно мањи 

проценат миристицина (26.73%), и нешто мањи проценат апиола (8.68%) (Chiang, 

2013). Navel et al. (2014) су поредили хемијски састав етарског уља першуна 

сакупљаног у четири земаља (Турској, Саудијској Арабији, Србији и Ирану). 

Установљено је да процентуални састав 1,3,8-p-ментатриена у Турској износи 

62.8%, што значи 33.8% више него у нашем истраживању. Компоненте миристицин 

и апиол нису идентификоване у етарском уљу першуна сакупљаног у Турској. У 

Саудијској Арабији процентуално учешће 1,3,8-p-ментатриена и миристицина 

износи 44.0% и 1.5%, што је 15.0% више, односно 25.5% мање у односу на наше 

истраживање. Процентуални састав апиола не постоји у етарском уљу першуна 

сакупљаног у Саудијској Арабији. Процентуално учешће испитиваних компоненти 

у Србији се разликује у односу на наше, и то 1,3,8-p-ментатриен 20.1%, што је за 

8.9% мање у односу на наше, онда миристицина, 60.5%, 33.5% више у односу на 

наше и апиола који износи 1.4%, односно за 20.7% мање у односу на истраживање 

које је спроведено овде. На крају, у етарском уљу першуна из Ирана је 

процентуални састав 1,3,8-p-ментатриена износио 64.7%, (35.7% више него 

процентуални састав 1,3,8-p-ментатриена у нашем истраживању), миристицина 

0.2%, (26.8% мање миристицина него што је износило у истраживању које смо 

спровели)  док апиол није постојао у том етарском уљу (Navel et al., 2014). 
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3.3. Резултати поновне идентификације врсте Bacillus cereus 
 

 

Методама које су коришћене за потврду 

идентификације врсте  утврђено је да 

су испитивани сојеви  Грам позитивни 

покретни штапићи  (дијаметар ћелије био 

је већи од 1  µm) са централно 

постављеном  спором елипсоидног 

облика (Слика  5). 

 

 

Реакција испитиваних сојева на биохемијске тестове дата је у Табели 4. Резултати 

су потврдили да се ради о врсти Bacillus cereus. 
 

Табела 4. Реакција испитиваних сојева на биохемијске тестове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест Одговор 

организма 

Грам бојење + 

Присуство спора + 

Каталаза + 

Хидролиза скроба + 

Voges-Proscauer + 

Methyl red + 

Натријум-цитрат + 

Индол - 

Редукција нитрата - 

 

Слика 5. Bacillus cereus обојен по Граму 
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3.4. Антимикробна активност етарског уља биљне врсте P. 
crispum 

 
У доступној литератури се налазе подаци о антимикробној активности 

биљне врсте Petroselinum crispum (Stanković et al., 2005; Petropoulos et al., 2004; 

Hui Zhang et al. 2006; Navel et al., 2014; Elgayyar et al., 2001). Резултати ових 

радова указују да су уља биљне врсте P. crispum која садрже α -пинен, β-пинен, 

миристицин и апиол најактивнија. 

 Пошто ова биљна врста има доказано антимикробно дејство, а у исто 

време представља зачинску биљку, истраживање је било усмерено на 

испитивање утицаја њеног етарског уља на бактеријску врсту која је патоген 

хране.  

 Етарско уље Petroselinum crispum показује антимикробну активност на B. 

cereus, а резултати микродилуционе методе приказани су у Табели 5. Утврђено 

је да је раст изолата из хране инхибиран на 0.78 mg/mL, док је ATCC сој B. 

cereus показао нешто већу отпорност. Минимална инхибиторна концентрација 

за овај сој износила је 1.56 mg/mL. 

 

Табела 5. Минималне инхибиторне концентрације (МИК) етарског уља першуна на 

два соја Bacillus cereus 

Бактеријски сој Етарско уље першуна  

(mg/mL) 

STR 

(µg/mL) 

CHL 

(µg/mL) 

изолат 0.78 0.09 0.19 

ATCC 1.56 0.09 0.19 

 

 Утврђена активност била је значајно нижа у односу на референтне 

антибиотике (стрептомицин и хлорамфеникол) који су служили као позитивне 

контроле. 
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 Претходна истраживања етарског уља першуна показала су активност на 

више сојева микроорганизама. У Табели 6. су приказана досадашња 

истраживања етарског уља изолованог из различитих делова першуна. 

 

 Табела 6. Досадашња истраживања антимикробне активности етарског уља 

 

Етарско уље першуна 

Врсте микроорганизама 

Метода 

одређивања 

антимикробне 

активности 

Референце 
Порекло 

Врста 

екстракта 

Лист 

вода 

Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Proteus mirabilis, 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa 

Диск дифузиона 

метода 

Vokk et al., 2011; 

Karimi et al., 2014; 

Al-Kareemi, 2012; 

Navel et al., 2014; 

Al-Khalil et al., 

2010; Petrolini et 

al. 2012; Teixeira 

et al., 2013; 

Elgayyar et al., 

2001 

 

 

Escherichia coli, Staphylococcus albus, 

Bacillus mesentericus и Aspergillus flavus, 

Salmonella enterica, Staphylococcus 

aureus, Yersinia enterocolitica, Vibrio 

choleraе, Proteus sp., Enterobacter spp., 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp,. 

B. thermosphacta, L. innocua, L. 

monocytogenes, S. putrefaciens, 

Geotrichum candidum, Rhodotorula sp., 

Aspergillus niger, Bacillus cereus, 

Candida albicans, Clostridium  

perfringens, Enterococcus faecalis   

Диск дифузиона 

метода, 

микродилуциона 

метода 

алкохол 
Staphylococcus epidermidis,  Enterococcus 

faecalis 

Микродилуциона 

метода 

Корен  

B. thermosphacta, L. innocua, L. 

monocytogenes, S. putrefaciens 
Диск дифузиона 

метода 

Teixeira et al., 

2013 

Семе  

Escherichia coli, Salmonella enterica, 

Staphylococcus aureus, Yersinia 

enterocolitica, Vibrio choleraе 

Диск дифузиона 

метода, 

микродилуциона 

метода 

Karimi et al., 2014 
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 Етарско уље першуна има јаког утицаја на велики број микроорганизама 

(Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus mirabilis, 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus albus, Bacillus 

mesentericus, Bacillus cereus...), као и на неке квасце (Candida albicans, 

Geotrichum candidum...). Из досадашњих истраживања може се закључити да се 

највећи принос етарског уља першуна добија из листа першуна. У 

експерименту који су радили Navel и сарадници установљено је да етарско уље 

листа першуна има највећу антимикробну активност према бактерији B. cereus 

у односу на остале тестиране бактерије и квасце (Navel et al., 2014). Код овог 

истраживања, испитивана је зона инхибиције (mm) тестираних 

микроорганизама, између којих је и Bacillus cereus, у присуству различитих 

доза етарског уља першуна. Зоне инхибиције које су забележене за Bacillus 

cereus су биле следеће: на дози од 10 µL износи 23 mm; на дози од 20 µL је 27 

mm, што значи да је зона инхибиције порасла. На дози од 30 µL, не долази до 

промена у односу на другу, док на следећој дози од 40 µL се поново повећава и 

износи 29 mm. Антимикробна активност етарског уља листа першуна у овом 

експерименту је испитана другачијом методом у односу на наше истраживање, 

па нема датих вредности минималне инхибиторне концентрације, што 

онемогућава поређење овде добијених резултата са онима презентованим у 

описаном раду.  
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3.5. Ефекат етарског уља першуна на раст Bacillus cereus у 
моделу хране 

 

 Након што су одређене минималне инхибиторне концентрације, етарско уље 

першуна испитано је на моделу хране у односу на осетљивију врсту B. cereus 

(изолат из хране). Као модел коришћена је комерцијална кокошија супа, при чему 

је у исто време испитиван и ефекат температуре и периода инкубације на активност 

етарског уља. На Графику 1. приказане су криве раста B. cereus у току укупног 

периода инкубације од 72 h у присуству етарског уља першуна у минималној 

инхибиторној концентрацији. 

 

При томе је утврђено да при температури од 4 °C, број ћелија након 30 

минута опада и остаје при приближно константној вредности од 1-5 x 103, да би 

након 24 h поново почео раст, али је број ћелија по милилитру остао нижи од 

иницијалног инокулума. Са друге стране, инкубација на собној температури у 

 
График 1. Ефекат етарског уља першуна у минималној инхибиторној концентрацији на 

раст Bacillus cereus у комерцијалној супи на различитим температурама (4 °C, 18 °C и 

30 °C) 
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присутву етарског уља першуна је након 72 h резултовала приближно истим бројем 

ћелија као у почетном инокулуму. Као и у случају инкубације на 4 °C, након само 

30 минута дошло је до значајног пада бројности ћелија (10 x), а овај тренд се 

наставио до 2 h инкубације. Након овог периода, дошло је до опоравка културе чија 

је бројност расла до краја инкубације. Број ћелија у култури је након 72 h достигао 

нешто вишу бројност од иницијалног инокулума (8 x 104). Међутим, тај раст био је 

значајно инхибиран у односу на контролну криву (супа са инокулумом без етарског 

уља) за ту температуру, која је достигла број ћелија од 107 (График 2). Финално, 

при инкубацији на оптималној температури (30 °C) за Bacillus cereus, у присуству 

етарског уља першуна утврђено је да је након иницијаног пада броја ћелија, 

опоравак и размножавање ћелија почело након 2 h инкубације. Остатак инкубације 

је резултовао растом бројности културе са финалним бројем ћелија од 106. 

 На Графику 2 приказане су криве раста Bacillus cereus у току укупног 

периода инкубације од 72 h без додатог етарског уља першуна (контрола раста). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У

 
График 2. Раст Bacillus cereus на различитим температурама инкубације (4 °C, 18 

°C и 30 °C) у комерцијалној пилећој супи без додатог етарског уља першуна 

(контрола раста) 
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тврђено је да се у контроли раста при инкубацији на 4 °C може уочити постепен 

раст бактеријских ћелија, где након 4 h долази до смањења броја ћелија, а после 12 

h долази до поновног раста броја бактеријских ћелија. Резултати контроле раста 

инкубиране на собној температури показују раст ћелија где између 2 h и 4 h број 

ћелија остаје непромењен. После 4 h долази до постепеног пораста ћелија, а највећи 

број бактеријских ћелија је забележен након 72 h, где број ћелија има вредност 

нешто више од 108. Контрола раста, након инкубације на 30°C, показује постепени 

раст броја бактеријских ћелија и после 72 h, тај број достиже највећу вредност од 

109. 

 На Графику 3. приказан је упоредни преглед првог и другог графика, 

односно упоредни преглед раста културе у којој је додато етарско уље першуна и 

контроле раста. 

 

 На основу засејаних узорака у којима није додато етарско уље першуна може 

се закључити да је раст бактеријских ћелија константан. Код узорка коме је додато 

етарско уље першуна у МИК концентрацији, након 30 минута се на свим 

 
График 3. Упоредни преглед раста контроле и културе којој је додато етарско уље 

першуна у МИК концентрацији 
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температурама инкубације може уочити благи пад броја бактеријских ћелија. 

Након тога, раст бактеријских ћелија на свим температурама инкубације је 

променљив, али не прелази вредности почетног инокулума. Једино број ћелија које 

су инкубиране на 30 °C достиже вредност нешто мало изнад вредности почетног 

инокулума. Додавање етарског уља биљне врсте P. crispum у МИК концентрацији 

резултирало је нижом стопом раста у поређењу са контролама, што значи да на све 

три температуре инкубације, бактерије расту мање у односу на контролу. На 

нижим температурама инкубације, гајење у супи која садржи етарско уље, 

инхибира раст ћелија B. cereus.  

 У студији коју је спровео Eskandani (2010) установљено је да биљна врста 

Zataria multiflora такође има велику антимикробну активност на B. cereus у пилећој 

супи као моделу хране. При инкубацији на 8 °C, 10 °C, 15 °C и 25 °C, раст ћелија B. 

cereus на температури од 8 °C није био могућ. Етарско уље ове биљне врсте има 

способност деловања на Грам позитивне бактерије (Eskandani 2010). 

 Soliman et al (2010) су у свом истраживању установили да етарско уље три 

врсте биљака - мирођије, целера и першуна, које је додато пици пре печења (модел 

хране), продужавају рок трајања. Укус пице са етарским уљем се разликује од пице 

која је служила као контрола раста због антимикробног деловања етарског уља. 

Установљена антимикробна активност тестираних етарских уља показала је да сва 

имају веће антимикробно дејство на Грам позитивне него на Грам негативне 

бактерије (Soliman et al., 2010). 

 Rattanachaikunsopon & Phumkhachorn (2009) су закључили да антимикробна 

активност етарског уља белог лука, са додатком диалил-сулфида, утиче на раст 

бактеријске врсте Vibrio cholerae. Ова врста је главни патоген на Тајланду и 

присутна је у сировим и куваним јелима, који представљају извор колере. Етарско 

уље има утицај на све испитиване сојеве Vibrio cholera, тако што или убија раст 

или га смањује у моделу хране представљеног тајландском кобасицом 

(Rattanachaikunsopon & Phumkhachorn 2009). Ефикасност овог етарског уља била је 
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при инхибиторним концентрацијама ограничена на свега 4 сата од почетка 

инкубације, након чега је читање резултата престало. Утврђено је да раст бактерија 

почиње након овог периода, осим у случају апликације концентрација од 1000 ppm 

и 1500 ppm. 

Због недостатака резултата везаних за антимикробну активност першуна на моделу 

хране попут овде испитиваног, поређење резултата је немогуће, али се може 

закључити да постоји висок потенцијал етарског уља першуна за примену у 

конзервацији хране. Чињеница да је ово етарско уље успело да одржи број ћелија 

на број приближан почетном броју (при инкубацији на 18 °C) или редукује њихов 

број током чак три дана инкубације (4 °C) у оптималној подлози каква је кокошија 

супа, указује на значајну антимикробну активност. Такође, ефекат које је етарско 

уље имало при оптималној температури инкубације је веома значајан, јер је 

редукција ћелија у односу на контролни раст јако велика (103). Финално, чињеница 

да се у већини намирница не може наћи више од 103 ћелија ове бактерије по граму 

хране, указује да би у мањем инокулуму (овде тестирана концентрација ћелија била 

је 100 пута већа и представља јако контаминирану храну), ово уље имало знатно 

бољи ефекат и да у реалним условима може представљати изузетан природни 

конзерванс. Једини недостатак овог уља је мали принос, што представља озбиљан 

проблем за разматрање овакве његове апликације. Због тога, у истраживањима која 

следе, требало би посветити пажњу испитивању која је од компоненти 

најзаслужнија за антимикробни ефекат овог уља и примењивати је у чистом стању 

као конзерванс. 
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4. ЗАКЉУЧАК 
 

На основу резултата презентованих у овом раду могу се донети следећи 

закључци: 

 

1. Етарско уље добијено методом хидродестилације из свежег лишћа 

першуна имало је садржај 0.033% (v/w), било је зелено-жућкасте боје 

са јаким карактеристичним мирисом. На основу добијеног приноса, 

ова биљка не припада ароматичним врстама и у циљу добијања што 

веће количине уља треба користити свеж и што више уситњен 

материјал. 

 

2. Глaвне компоненте етарског уља ове биљне врсте су 1,3,8-p-

ментатриен (29.0%), миристицин (27.0%) и апиол (22.1%), чији се 

садржај није поклапао са садржајем једињења из претходних 

истраживања. Концентрација 1,3,8-p-ментатриена и апиола је значајно 

већа у уљу добијеном у овом истраживању. 

 

3. Антимикробна активност овог етарског уља, утврђена 

микродилуционом методом указује да етарско уље, добијено из биљне 

врсте Petroselinum crispum показује антимикробну активност на 

Bacillus cereus, и то при концентрацијама од 0.19 и 0.39 mg/mL. При 

томе, изолат из хране показао је већу осетљивост на ефекат уља. 

 

4.  У комерцијалној пилећој супи као моделу хране, утврђено је да ниже 

температуре инкубације повећавају активност етарског уља биљне 

врсте Petroselinum crispum. Такође, ефекат периода инкубације 

постоји, где је највећи инхибиторни утицај утврђен после 2 сата 
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инкубације, након чега ћелије почињу мање или више инхибиран раст 

у зависности од температуре на којој су инкубиране. При оптималној 

температури тај раст је најмање инхибиран и повећава се са временом 

инкубације. Највећа инхибиција раста је постигнута при најнижој 

температури током целог периода инкубације. 

 

5. Сваки модел хране који садржи више од 103 CFU/mL бактеријске врсте 

Bacillus cereus не може се сматрати безбедном за коришћење, па 

добијени резултати показују висок потенцијал етарског уља биљне 

врсте Petroselinum crispum у том погледу. Спречавајући значајан раст 

стартног инокулума који је представљао јако контаминирану храну 

(105), етарско уље је показало веома јаку антимикробну активност. 

 

6. Због свега наведеног, етарско уље першуна има изузетан потенцијал 

као природни конзерванс, али због малог приноса уља треба будућа 

истраживања усмерити на испитивања чистих антимикробних 

компоненти овог уља и њихове примене као конзерванаса. 
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