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STRESZCZENIE
Ozonowana oliwa z oliwek wspomaga gojenie się ran
i wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe. Oceniono
skuteczność ozonowanej oliwy z oliwek z własnej syntezy
przeciwko zwykłym bakteriom (Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Klebisella pneumoniae i Pseudomonas aeruginosa) oraz grzybom (Candida albicans, Malassezia globosa, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus i Trichophyton
mentagrophytes). Do oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej wykorzystano zarówno metodę mikrorozcieńczeń, jak i mikrodyfuzji w agarze. Minimalne stężenia ozonowanej oliwy z oliwek, które hamowały wzrost wszystkich
bakterii i grzybów, wynosiły odpowiednio 0,8% i 3,12%.
Badania cytotoksyczności z użyciem mysich fibroblastów
zarodkowych wskazują, że ozonowana oliwa z oliwek ma
niski efekt cytopatyczny do stężenia 6,25%. Ozonowane
oleje roślinne wykazują dobrą skuteczność przeciwdrobnoustrojową i niską cytotoksyczność. Konieczne jest jednak
opracowanie standardowej metodologii umożliwiającej
międzylaboratoryjne porównywanie wyników.

słowa kluczowe: antygrzybiczny, antymikrobowy,
cytotoksyczność, MIC, ozonowany olej z oliwek
1. Wstęp

ABSTRACT
Ozonized olive oil supports healing wounds and shows antimicrobial action. The efficacy of self-produced ozonized
olive oil against common bacteria (Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Klebisella pneumoniae, and Pseudomonas
aeruginosa) and fungi (Candida albicans, Malassezia globosa, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus and Trichophyton mentagrophytes) were evaluated. Both microdilution
and diffusion in agar methods were used to assess antimicrobial activity. The minimal concentrations of ozonized
olive oil that inhibited all tested bacteria and fungi growth
were 0.8% and 3.12%, respectively. Cytotoxicity studies
using murine fibroblasts indicate that ozonized olive oil
has a low cytopathic effect up to a concentration of 6.25%.
Ozonized vegetable oils have good antimicrobial efficacy
and low cytotoxicity. However, it is necessary to develop
a standard methodology for interlaboratory comparison
of results.

keywords: Antifungal, Antimicrobial, Cytotoxicity,
MIC, Ozonized olive oil

1. Introduction

Historia ozonowanej oliwy z oliwek datuje się na rok The history of ozonized olive oil dates to 1900, when
1900, kiedy Nicola Tesla opracował i opatentował na- Nicola Tesla developed and patented a tool for ozone
rzędzie do generowania ozonu [1]. W tym samym cza- generation [1]. At the same time, he developed and
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sie opracował i wyprodukował żel powstały w wyniku
przechodzenia pęcherzyków ozonu przez oliwę z oliwek.
Tesla już wtedy zauważył antybakteryjne właściwości
ozonu [2, 3]. Od tego czasu ozon i substancje go zawierające, w szczególności ozonowane oleje roślinne, takie jak
oliwka, rzepak, słonecznik, sezam i orzechy kokosowe,
stały się podstawą badań naukowych, a także alternatywnych metod leczenia.
Analizując bazy danych Scopus i PubMed, można znaleźć badania wskazujące, że ozonowana oliwa z oliwek
wspomaga gojenie ran skóry i błony śluzowej, zarówno
w zwierzęcych modelach badań [4–7] jak i w badaniach
klinicznych z pacjentami. Na przykład badania z udziałem ludzi wykazały poprawę rumienia, napięcia, świądu
i uczucia pieczenia zgłaszane przez pacjentów i zmniejszenie przebarwień postulacyjnych [8]. Ozonowana oliwa z oliwek jako pochodna ozonu wykazuje, podobnie
jak sam ozon, działanie przeciwdrobnoustrojowe, w którym bakterie są bardziej wrażliwe niż drożdże i pleśń [9].
Celem niniejszego badania była ocena skuteczności ozonowanej oliwy z oliwek w walce z bakteriami
i grzybami oraz ocena jej bezpieczeństwa w modelu
hodowli komórek. W tym celu wybrano gatunki reprezentujące szerokie spektrum patogenów: bakterie
Gram-dodatnie, fermentujące glukozę i niefermentujące pałeczki Gram-ujemne, drożdże Candida, pleśnie
i dermatofity. W metodologii zaadoptowano metody
stosowane przy rutynowej ocenie leków przeciwdrobnoustrojowych: mikrorozcieńczanie i dyfuzja w agarze
oraz przy ocenie cytotoksyczności.

2. Materials and methods

2. Materiały i metody

2.1. Ozonized Olive Oil

2.1. Ozonowana oliwa z oliwek

Plant-derived oil (cold pressed olive oil) was used as
a source of unsaturated fatty acids. Ozonized olive oil
was prepared as described previously [10]. In short:
the olive oil samples were subjected to saturation with
ozone for 40 h. Ozone was obtained by passing dried
air through a discharge tube designed in our lab. A discharge chamber made of quartz glass was powered up
with an AC voltage source of 15 kV and a frequency
140 kHz. The voltage source was a Solid State Tesla Coil
(SSTC). Changes in physical and chemical properties of
the oil were monitored to determine the degree of oil
conversion.
Changes in the structure of the oil as a result of
the action of ozone were analyzed with a Specord
M80 IR spectrometer (Carl Zeiss, Jena). Analyzes were
performed using an absorption technique, wherein
the oil was applied onto the surface of a potassium
bromide (KBr) window in the form of a thin layer
without addition of solvent. Measurements were carried out with a resolution of 4 cm−1 in the range of

Jako źródła nienasyconych kwasów tłuszczowych użyto
oleju roślinnego (tłoczony na zimno olej z oliwek). Ozonowaną oliwę z oliwek przygotowano w sposób opisany
wcześniej [10]. W skrócie: próbki oliwy z oliwek były
nasycane ozonem przez 40 godzin. Ozon został uzyskany
przez przepuszczenie osuszonego powietrza przez rurę
wyładowczą zaprojektowaną w naszym laboratorium.
Komora wyładowcza wykonana ze szkła kwarcowego
zasilana była źródłem napięcia przemiennego o wartości
15 kV i częstotliwości 140 kHz. Źródłem napięcia była
półprzewodnikowa cewka Tesli (SSTC). Zmiany właściwości fizycznych i chemicznych oleju monitorowano
w celu określenia stopnia konwersji oleju.
Zmiany w strukturze oleju, powstałe w wyniku działania ozonu, analizowano za pomocą spektrometru Specord M80 IR (Carl Zeiss, Jena). Analizy przeprowadzono
z zastosowaniem techniki absorpcyjnej, w której olej naniesiono na powierzchnię okna z bromkiem potasu (KBr)
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produced a gel formed by passing bubbles of ozone
through the olive oil. Tesla noticed the antimicrobial
properties of ozone already then [2, 3]. Since that time,
ozone and substances containing it, especially ozonized
vegetable oils such as olive, canola, sunflower, sesame
and coconuts, have become the basis of scientific research, and also alternative therapies.
Analyzing the Scopus and PubMed databases, studies
can be found showing that ozonized olive oil supports
the healing of skin and mucous membrane wounds,
both in animal models of research [4–7] and in clinical trials with patients. For example, studies involving
humans have shown improvements in erythema, tension, itching and burning sensation reported by patients
and reductions in postlesional hyperpigmentation [8].
Ozonized olive oil as a derivative of ozone shows, like
ozone itself, an antimicrobial action, wherein bacteria
are more sensitive than yeast and mold [9].
The aim of this study was to evaluate the efficacy of
ozonized olive oil against bacteria and fungi, and evaluation its safety in the cells culture model. For this purpose, species representing a broad spectrum of pathogens were selected: Gram positive bacteria, glucose
fermenting and non-fermenting Gram-negative bacilli,
yeasts Candida, moulds and dermatophytes. Methods
used in the routine evaluation of antimicrobial drugs:
microdilution and diffusion in agar, and in evaluation of
cytotoxicity were adopted in the methodology.
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w postaci cienkiej warstwy bez dodatku rozpuszczalnika.
Pomiary przeprowadzono z rozdzielczością 4 cm-1 w zakresie 300–4000 cm-1. Porównanie widm w podczerwieni (IR) nie ozonowanego oleju z widmami oleju po około
40 godzinach ozonowania pokazano na Rys. 1.
Szerokie pasmo o niskiej intensywności z maksimum
przy 3468 cm-1 wskazuje na obecność wody w oleju.
Intensywne pasma przy 2936 cm-1 i 2869 cm-1 są związane z drganiami wiązań C-H3, odpowiednio w trybie
symetrycznym i asymetrycznym. Drgania deformacyjne
tych wiązań są wskazywane przez pasma absorpcyjne 1452 cm-1 i 1372 cm-1. Szerokie pasmo absorpcji
o maksymalnej wartości 1160 cm-1 pochodziło z drgań
rozciągających, odpowiednio, symetrycznych i asymetrycznych wiązań C-C i C-O [11, 12]. Drgania wiązań C=C
i C=O dają pasmo absorpcji przy 1740 cm-1, podczas gdy
pasma w zakresie ~720 cm-1 pochodzą z drgań szkieletowych łańcuchów węglowodorowych [12].
Porównanie widm oleju przed i po 40-godzinnym
ozonowaniu wykazuje wzrost intensywności pasm głównie w zakresie 1800–800 cm-1. Intensywność pasma przy
~3460 cm-1 również znacząco wzrosła, co wskazuje na
zwiększoną ilość grup OH w oleju. Największy wzrost
intensywności obserwuje się w pasmie 1109 cm-1
i jest spowodowany przez drganie rozciągające wiązań
C-O w ozonidach [13–15]. Pasmo przy 1720 cm-1 wskazuje na obecność podwójnego wiązania: C=O. Obecność
oligomerycznych nadtlenków C-O-O-C jest potwierdzona przez pasmo 880 cm-1. Pasma przy 2968 cm-1
i 2888 cm-1, związane z drganiem C-H3, są znacznie szersze dla ozonowanego oleju, co wskazuje na zmianę kąta
i długości tych wiązań w wyniku ozonowania.
Zmiany w strukturze oleju poddanego działaniu
ozonu można również określić na podstawie analizy
widm UV-VIS spektroskopii ultrafioletowej. Oryginalny
kolor oliwy z oliwek pochodzi od chlorofilu i barwnych
związków obecnych w oliwkach (chlorofil A 432 nm,
465 nm, chlorofil B 466 nm, 650 nm, neoksantyna
412 nm, 437 nm i 466 nm, fheofityna 409 nm i, 665 nm).
Olej wystawiony na działanie ozonu o silnym działaniu
utleniającym zmienia kolor z jasnożółto-zielonego na
słomkowy lub staje się całkowicie odbarwiony. Testy
przeprowadzone przy użyciu spektrofotometru Jasco
V650 wykazały, że olej nie poddawany ozonowaniu charakteryzował się pasmami o maksimach absorpcji przy
353 nm, 407 nm, 438 nm, 465 nm, 516 nm, 592 nm
i 650 nm. Podczas ozonowania obserwuje się zarówno
zanik intensywnych pasm przy 438 nm, 465 nm i 516 nm,
jak i zmniejszenie intensywności pasm przy 407 nm,
592 nm i 650 nm. Po 20 godzinach nasycenia ozonem
występuje tylko jedno pasmo przy 353 nm. Pasmo to
jest stabilne i nie zmienia się aż do zakończenia procesu
ozonowania.
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Fig. 1. Comparison of IR spectra of pure olive oil (h0) and 40 hour
ozonized one (h40).
Rys. 1. Porównanie widm IR oleju wyjściowego (h0) i oleju po 40
godzinach saturacji ozonem (h40)

300–4000 cm−1. The comparison of the infrared (IR)
spectra of the non-ozonized oil with the spectra of
the oil after up to 40 hour ozonation is shown in Fig. 1.
The low intensity broad band with a maximum at
3468 cm−1 indicates the presence of water in oil. The
intense bands at 2936 cm−1 and 2869 cm−1 are associated with vibrations of C-H3 bonds, in symmetrical and
asymmetrical mode, respectively. Deformation vibrations of these bonds are indicated by the absorption
bands 1452 cm−1 and 1372 cm−1. The broad absorption
band with a maximum at 1160 cm−1 originated from the
stretching vibration of symmetrical and asymmetrical
C-C and C-O bonds, respectively [11, 12]. Vibrations
of C=C and C=O bonds give an absorption band at
1740 cm−1, while bands in the range of ~720 cm−1 are
derived from the skeletal vibration of the hydrocarbon
chains [12].
A comparison of the spectra of the oil before and
after 40-hour ozonation shows an increase in intensity
of bands predominantly in the range of 1800–800 cm−1.
The intensity of the band at ~3460 cm−1 also increased significantly indicating an increased amount of
OH groups in the oil. The largest increase in intensity
is observed in the band 1109 cm−1 and is caused by
stretching vibration of C-O bonds in ozonides [13–15].
The band at 1720 cm−1 indicates the presence of a double bond: C=O. The presence of oligomeric peroxides
C-O-O-C is confirmed by the band 880 cm−1. Bands at
2968 cm−1 and 2888 cm−1 associated with vibration of
C-H3 are much wider for ozonized oil, which indicates
a change in the angle and length of these bonds as
a result of ozonation.
MCCM, 70, 4, 2018
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Charakterystyczną cechą ozonowanego oleju jest
Changes in the structure of the oil subjected to
wzrost jego lepkości. Dlatego pomiary lepkości prze- ozone can also be determined by analysis of the UVprowadzono podczas ozonowania za pomocą wiskozy- VIS spectra of ultraviolet–visible spectroscopy. The
metru cyfrowego RVDV-II+Pro firmy Brookfield Instru- original colour of the olive oil derives from chlorophyll
ments. Pomiary wykazały, że zarówno surowy olej, jak and coloured compounds present in olives (chlorophyll
i olej ozonowany przez mniej niż 30 godzin mają pro- A – 432 nm, 465 nm, chlorophyll B – 466 nm, 650 nm,
stoliniowe zależności między naprężeniem ścinającym neoxanthine – 412 nm, 437 nm, and 466 nm, pheoa szybkością ścinania, przy czym funkcja nie przechodzi phytin – 409 nm, 665 nm). Oil exposed to ozone with
przez początek układu współrzędnych, co oznacza, że a strong oxidizing capability changes color from light
olej ma charakterystykę plastycznego ciała Binghama. yellow-green to straw-colored, or becomes completely
Zwiększenie naprężenia ścinającego oleju ozonowanego discolored. Tests performed with a Jasco V650 specprzez mniej niż 15 godzin jest niewielkie, ale dalszy trophotometer showed that the oil not subjected to
okres ozonowania prowadzi do znacznego wzrostu ozonation was characterized by peaks with absorption
naprężenia ścinającego. Lepkość wyjściowego oleju maxima 353 nm, 407 nm, 438 nm, 465 nm, 516 nm,
wynosiła 67 cP, a po 40 godzinach ozonowania wzrosła 592 nm, and 650 nm. During the ozonation both the
do wartości 860 cP, a zatem wzrosła prawie 13-krotnie. disappearance of intense bands at 438 nm, 465 nm,
Zmiana charakterystyki reologicznej, w szczególności and 516 nm and a reduction in the intensity of bands
zwiększenie lepkości wraz z czasem ozonacji, początko- at 407 nm, 592 nm, and 650 nm are observed. After 20
wo wiąże się ze wzrostem długości łańcuchów węglo- hours of ozone saturation, only one band is present at
wodorowych. Zwiększenie czasu ozonowania prowadzi 353 nm. This band is stable and does not change until
do powstania struktury przestrzennej – rozgałęzionej the end of the ozonation process.
struktury polimerowej. Taka struktura może wyjaśniać
A characteristic feature of the ozonized oil is an increwszelki obserwowany wzrost lepkości.
ase in its viscosity. Therefore, viscosity measurements
were carried out during the ozonation using an RVDV2.2. Mikroorganizmy
-II+Pro digital viscometer from Brookfield Instruments.
Measurements showed that both the raw oil and the
W badaniach wykorzystano szczepy bakterii i grzybów ozonized oil for less than 30 hours have rectilinear rezdeponowane w zbiorze Zakładu Mikrobiologii, Cole- lationships of shear stress versus shear rate, wherein
gium Medicum, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybrano the function does not pass through the origin of the
bakterię Gram-dodatnią Staphylococcus aureus ATCC coordinate system, so that the oil possesses Bingham
25923, Gram-ujemną Enterobacteriaceae: Escherichia plastic body characteristics. The increase in shear stress
coli ATCC 25922 i Klebsiella peneumoniae ATCC 700603, of the oil ozonized for less than 15 hours is small, but
niefermentującą glukozy Gram-ujemną bakterię Pseu- a further ozonation period leads to a significant incredomonas aeruginosa ATCC 27853. Spośród grzybów ase in shear stress. The viscosity of the starting oil was
włączono drożdże Candida albicans ATCC 90028 i kli- 67 cP, and after the 40 hours of ozonation had risen to
niczny szczep Malassezia globosa, pleśń Aspergillus a value of 860 cP, and thus rose almost 13-fold in total.
brasiliensis ATCC 16404 i szczep kliniczny Aspergillus Changing the rheological characteristics, in particular
fumigatus, a także jeden gatunek dermatofitu – Tricho- the increase in viscosity with ozonation time, is initially
phyton mentagrophytes ATCC 18748. Przed użyciem associated with the increase in the length of hydrow eksperymencie wszystkie szczepy były świeżo pasa- carbon chains. An increase in ozonation time leads to
żowane na odpowiednich pożywkach.
the formation of the spatial structure – a branched
polymeric structure. Such a structure can explain any
2.3. Metoda mikrodrozowania w badaniach
observed increase in viscosity.
przeciwdrobnoustrojowych
2.2. Microorganisms
Sterylną oliwę z oliwek (Basso Fedele i Figli, Włochy) przenoszono porcjami pipetą do probówek In this study strains of bacteria and fungi deposited in
Eppendorfa i dodano ozonowaną oliwę z oliwek do the collection of the Microbiology Department of Jagielpierwszej probówki, delikatnie mieszano, a następnie lonian University, Medical College were used. The Gramprzenoszono do drugiej probówki. Procedurę tę po- positive bacterium Staphylococcus aureus ATCC 25923,
wtórzono w celu uzyskania następującej serii stężeń Gram-negative Enterobacteriaceae: Escherichia coli
ozonowanej oliwy: 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, ATCC 25922 and Klebsiella peneumoniae ATCC 700603,
..., 0,2%.
and glucose non-fermetative Gram-negative bacillus
MCCM, 70, 4, 2018 
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Do rozcieńczonych próbek ozonowanej oliwy doda- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 were choosen.
no równe porcje odpowiedniego podwójnego podłoża Yeasts Candida albicans ATCC 90028 and a clinical strain
Muller-Hinton II (Oxoid) z 2% Tween-80 dla bakterii of Malassezia globosa, moulds Aspergillus brasiliensis
i podłoża RPMI 1640 z 4% Tween-80 dla grzybów. Łącz- ATCC 16404 and Aspergillus fumigatus clinical strain,
nie 100 μl tak przygotowanej mieszaniny pipetowano and one species of dermatophyte — Trichophyton mendo polistyrenowej, płaskodennej, 96-dołkowej płytki tagrophytes ATCC 18748 were included amongst fungi.
mikrotitracyjnej.
All strains were freshly passaged on appropriate media
before use in the experiment.
2.4. Inokulum mikroorganizmów
2.3. Microdilution method of antimicrobial testing
Zawiesiny bakterii, drożdży i zarodników grzybów wykonano za pomocą ezy, zawieszając każdy mikroorganizm Sterile olive oil (Basso Fedele & Figli, Italy) was pipetw sterylnej wodzie. Gęstość zawiesiny ustawiono na 0,5 ted to Eppendorf tubes in aliquots and ozonized olive
w skali McFarlanda, a następnie rozcieńczono 100 razy. oil was added to the first tube, gently mixed and then
Tak przygotowaną zawiesinę wprowadzono do dołków transferred to the second tube. This procedure was
płytek do miareczkowania – 100 μl do każdego. W ten repeated to obtain a serial concentration of ozonized
sposób ostateczne zakresy stężeń ozonowanej oliwy z oli- olive: 100%, 50%, 25%, 12.5%, 6.25%, …, 0.2%.
wek w dołkach badawczych wynosiły od 25% do 0,05%.
Equal aliquots of appropriate 2-folded medium
Z dołków kontroli wzrostu pobrano 10 μl zawiesin Muller-Hinton II Broth (Oxoid) with 2% Tween-80 for
i wysiano na agarze z krwią, aby ocenić żywotność bacteria and RPMI 1640 medium with 4% Tween-80 for
i umożliwić weryfikację gęstości mikroorganizmów.
fungi were added to the diluted ozonated olive samples.
Zaszczepione płytki inkubowano w 37 °C przez 24 A total of 100 µl of such a prepared mixture was pipetgodziny w przypadku bakterii i 37 °C przez 48–72 h ted into a flat-bottomed polystyrene microtiter 96-well
w przypadku szczepów grzybów, stosując wytrząsanie plate.
na wytrząsarce orbitalnej przy 120 obr/min.
2.4. Microorganism inoculum
2.5. Odczytywanie
Suspensions of bacteria, yeast and fungal spores were
Odczyt wyników przeprowadzono w drodze oględzin made by an inoculation loop, suspending each microwzrostu drobnoustrojów. W przypadku bakterii i droż- organizm in sterile water. Suspension density was set
dży, ze względu na właściwości badanych mieszanin, to 0.5 on the McFarland scale and then diluted 100
niemożliwe było określenie granicy zmętnienia – tak times. Slurry thus prepared was added to the wells of
więc z każdegoj dołka pobrano 10 μl zawiesiny i zasia- the titration plates – 100 μl to each well. In this way,
no na agarze z krwią, aby określić minimalne stężenie the final concentration ranges of ozonized olive oil in
zdolności biobójczej (MBC). Wzrost oceniano po 24 i 48 test wells were from 25% to 0.05%.
godzinach
From the growth control wells, 10 μl of suspensions
were collected and sowed on blood agar to assess the
2.6. Oznaczenie aktywności przez dyfuzję w agarze
viability and enable the verification of density of microorganisms.
Płytkę Petriego wstępnie napełniono 15 ml podłoża MulThe inoculated plates were incubated at 37°C for 24
ler Hinton II w przypadku bakterii i Sabouraud glucose hours for bacteria and 37 °C for 48–72 h for fungal straagar (SGA) w przypadku szczepów grzybów. Następnie ins with shaking on an orbital shaker at 120 rpm/min.
umieszczono cylinder ze stali nierdzewnej o średnicy
6 mm pośrodku i 15 ml upłynnionego agaru (50–55 °C) 2.5. Reading
zaszczepionego rozcieńczoną zawiesiną mikroorganizmów (10 μl zawiesiny 0,5 McFarlanda na 10 ml podłoża) Reading was performed by visual inspection of the
wylewano na płytkę. Po zestaleniu się agaru cylinder ze growth of microorganisms. In the case of bacteria and
stali nierdzewnej usuwano, a uzyskane dołki napełniano yeasts, due to the properties of the tested mixtures, it
ozonowaną oliwą z oliwek w stężeniach 100%, 50% i 25% was impossible to determine the turbidity limit – so,
w sterylnym roztworze oliwy z oliwek. Szalki Petriego 10 μl of suspension was collected from each well and
umieszczano w inkubatorze i inkubowano w 37 °C przez sowed on blood agar to determine the minimum con24 h w przypadku bakterii i 48–72 h w przypadku droż- centration of biocidal ability (MBC). Growth was estidży i dermatofitów. Wyniki odczytano mierząc średnicę mated after 24 and 48 h.
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strefy inhibicji wzrostu drobnoustrojów wokół otworu
z ozonowaną oliwą.
2.7. Metoda pomiaru żywotności komórek

2.6. Activity assay by diffusion in agar
A Petri dish was pre-filled with 15 ml of Muller Hinton II
medium for bacteria and Sabouraud glucose agar (SGA)
for fungal strains. Then, a stainless steel cylinder of
a 6 mm diameter was placed centrally and 15 ml of liquefied agar (50–55°C) inoculated with a diluted suspension
of microorganisms (10 μl of a 0.5 McFarland suspension
per 10 ml medium) was poured onto the dish. After agar
solidification, the stainless steel cylinder was removed,
and the resulting wells were filled with ozonized olive oil
at concentrations of 100%, 50%, 25% in sterile olive oil
solution. The Petri dishes were placed in an incubator
and incubated at 37°C for 24 h for bacteria and 48, 72 h
for yeasts and dermatophytes. The results were read
by measuring the diameter of the zone of inhibition of
microbial growth around the well filed with ozonated oil.

Aktywność cytotoksyczną ozonowanej oliwy z oliwek
wobec standardowych mysich embrionalnych fibriblastów (MEF) badano przy użyciu metody wykorzystującej
bromek 3-(4,5-dimetylotiazol-2-ilo)-2,5-difenylotetrazoliowego (MTT). Hodowle komórek utrzymywano aż do
potwierdzenia 80% konfluencji komórek w mikroskopie
odwróconym. Następnie komórki przemyto dwukrotnie roztworem buforu fosforanowego (PBS) i poddano
trypsynizacji (0,05% trypsyna-EDTA). Następnie 1∙104
komórek na dołek 96-dołkowej płytki do mikromiareczkowania ponownie rozproszono w 200 μl podłoża
hodowlanego, zawierającego 10% płodowej surowicy
bydlęcej (FBS).
Po 24 godzinach inkubacji komórki poddano dzia- 2.7. Cell viability method
łaniu różnych poziomów ozonowanego oleju w stężeniach od 0,05% do 50%. Po inkubacji z ozonowaną oliwą Cytotoxic activity of ozonized olive oil in normal Muz oliwek przez 24, 48 i 72 godziny usunięto supernatant rine Embryonic Fibroblasts (MEF) was tested using
i do każdego dołka dodano 150 μl roztworu MTT i płytki a 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium
inkubowano przez 1 godzinę. Po tym czasie usunięto bromide (MTT) method. Cell cultures were maintained
roztwór MTT, dodano 100 μl DMSO i płytki inkubowano until 80% of the cell confluency was confirmed in an
na wytrząsarce przez 10–15 minut, aby rozpuścić krysz- inverted microscope. Subsequently, the cells were
tały formazanu. Pomiar absorbancji przeprowadzono washed twice with phosphate buffer solution (PBS)
przy λmax = 492 nm przy użyciu czytnika płytek POLARstar and subjected to trypsinization (0.05% trypsin-EDTA).
Omega (BMG Labtech, Niemcy). Wyniki wyrażono jako 1∙104 cells / well of a 96-well microtiter plate were then
jednostki gęstości optycznej (OD) i analizowano przy resuspended in 200 μl of culture medium containing
użyciu GraphPad Prism (La Jolla, CA 92037 USA).
10% fetal bovine serum (FBS).
After 24 h of incubation, the cells were treated with
3. Wyniki
different levels of ozonized oil at concentrations from
0.05% to 50%. After incubation with ozonized olive oil
Wzrost wszystkich bakterii był hamowany przez ozono- for 24, 48 and 72 h, supernatant was removed and
waną oliwę z oliwek o stężeniu 0,8%. W przypadku kli- 150 μl of MTT solution was added to each well and
nicznego A. fumigatus stężenia były takie jak dla bakterii plates were incubated for 1 hour. After this time, the
(0,8%). W przypadku C. albicans i A. brasiliensis stężenia MTT solution was removed, 100 μl of DMSO was adkonieczne do zahamowania wzrostu były znacznie wyż- ded and the plates were incubated on a shaker for
sze, tj. 3,12%. Trichophyton mentagrophytes nie rosły 10–15 min to dissolve the formazan crystals. Measurew warunkach eksperymentu (Tabela 1).
ment of absorbance was performed at λmax = 492 nm
using a POLARstar Omega plate reader (BMG Labtech,
3.1. Żywotność komórek
Germany). The results were expressed as optical density
units (OD) and analyzed using GraphPad Prism (La Jolla,
Fibroblasty poddawano działaniu oleju ozonowanego o CA 92037 USA).
różnym stężeniu przez 24, 48 i 72 godziny. Żywotność
miała rozkład normalny (p > 0,05, test Shapiro-Wilka), 3. Results
w związku z tym przeprowadzono analizę ANOVA; wartości średnie żywotności i przedziały ufności, obliczone Growth of all bacteria was inhibited by the 0.8% conna poziomie ufności 95%, pokazano na Rys. 2.
centration ozonized olive oil. In the case of clinical A. fuWartości prawdopodobieństwa p były mniejsze niż migatus, concentrations were as for bacteria (0.8%). For
0,05 dla wszystkich stężeń, tak więc dla każdego z nich C. albicans and A. brasiliensis, concentrations necessary
żywotność zależała od czasu inkubacji. Przeprowadzono to inhibit growth were significantly higher, i.e. 3.12%.
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Table 1. Activity of different concentrations of ozonized olive oil on a broad range of bacteria and fungi.
Tabela 1. Aktywność oliwy ozonowanej o różnym stężeniu na bakterie i grzyby.
Concentration of ozonized olive /
Stężenie ozonowanej oliwy [% vol.]

Species /
Rodzaj mikroorganizmu
25

12.5

6.25

3.12

1.6

0.8

0.4

0.2

0.1

0.05

Escherichia coli

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

Klebsiella pneumoniae

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

Pseudomonas aeruginosa

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

Staphylococcus aureus

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

Aspergillus brasiliensis

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

Aspergillus fumigatus

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

Candida albicans

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

Malassezia sp.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Trichohyton mentagrophytes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Table 2. Mean values of inhibition zone diameters in agar diffusion method.
Tabela 2. Średnie wartości średnicy stref zahamowania rozwoju w agarowej metodzie dyfuzyjnej.
Species /
Rodzaj mikroorganizmu

Diameter of inhibition zone – mean (range) /
Średnica strefy zahamowania – średnia (zakres)
[mm]
25% ozonized olive /
25% oliwa ozonowana

50% ozonized olive /
50% oliwa ozonowana

100% ozonized olive /
100% oliwa ozonowana

S. aureus

17.3 (17–18)

24

26.7 (25–28)

E. coli

11.3 (11–12)

13.3 (13–14)

15.3 (15–16)

P. aeruginosa

10.7 (8–12)

11.7 (11–12)

12.3 (12–13)

K. pneumoniae

10.3 (10–11)

13 (12–14)

15

T. mentagrophytes 72 h

18.0 (17–20)

26.3 (25–27)

36.7 (35–40)

C. albicans

6.3 (6–7)

9.7 (9–10)

14 (12–15)

A. brasiliensis

<6

<6

<6

A. fumigatus

6

6 (decrease in growth, diameter 12) /
6 (zmniejszenie wzrostu, średnica 12)

6 (decrease in growth, diameter 15) /
6 (zmniejszenie wzrostu, średnica 15)

analizę post-hoc, aby odpowiedzieć na pytanie doty- Trichophyton mentagrophytes did not grow under the
czące rodzaju zależności. Dane zestawiono w Tabeli 3. conditions of the experiment (Table 1).
Analiza cytotoksyczności badanego związku (ozonoThe results obtained in the agar diffusion method
wana oliwa z oliwek) wykazała, że przy stężeniu 0,4% gave comparable results, showing a smaller effect on
żywotność fibroblastów (MEF) po 72 godzinach była C. albicans and A. brasiliensis, and inhibition of the
znacząco niższa niż po 48 godzinach, a ta ostatnia była growth of S. aureus induced by low concentrations.
znacznie niższa niż po 24 godzinach. Przy stężeniach oli- Growth of A. fumigatus was not completely inhibited.
wy z oliwek 6,25% i 12,5%, żywotność fibroblastów po A change in the morphology of the colony was obse24 godzinach była znacznie wyższa niż po 72 godzinach. rved, which could correspond to the zone of inhibition.
Przy stężeniach 0,05%, 0,1%, 3,12% i 25%, żywotność Similar diameters of inhibition zones were observed for
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Fig. 2. Effect of different concentrations of ozonized olive oil on viability of fibroblasts at 24 h, 48 h and 72 h in the MTT method.
Rys. 2. Wpływ różnych stężeń ozonowanej oliwy z oliwek na żywotność fibroblastów po 24, 48 i 72 godz. w metodzie MTT.

fibroblastów po 24 godzinach była znacznie wyższa niż
po 48 i 72 godzinach. Przy stężeniu ozonowanego oleju
wynoszącym 0,2%, 0,8%, 1,6% i 50%, żywotność po 72
godzinach była znacznie niższa niż po 24 i 48 godzinach.

Enterobacteriaceae strains, E. coli and K. pneumoniae
(Table 2).

4. Dyskusja

Fibroblasts were treated with ozonized oil of various
concentration for 24 h, 48 h and 72 h. The viability had
a normal distribution (p > 0.05, Shapiro-Wilk test), so
the ANOVA analysis was performed; mean values of
viability and confidence intervals calculated on a confidence level of 95% are shown in the Fig. 2.
The probability values p were less than 0.05 for all
concentrations, so for each one the viability depended
on the incubation time. A post-hoc analysis was performed to answer the question as to the type of relationship. The data are summarized in Table 3.
The analysis of the test compound (ozonized olive oil)
cytotoxicity showed that at 0.4% concentration, fibroblasts (MEF) viability after 72 h was significantly lower
than after 48 h, and the latter was significantly lower
than at 24 h. At olive oil concentrations of 6.25% and
12.5%, fibroblast viability after 24 h was significantly
higher than after 72 h. At concentrations of 0.05%, 0.1%,
3.12% and 25%, the viability of fibroblasts after 24 h
was significantly higher than after 48 h and 72 h. At
ozonized oil concentrations of 0.2%, 0.8%, 1.6% and
50%, viability after 72 h was significantly lower than
after 24 h and 48 h.

3.1. Cell viability

Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej tych
związków nierozpuszczalnych w wodzie stwarza pewne
trudności. Spadek stopnia nienasycenia i wzrost masy
molowej przyczyniają się do wzrostu lepkości olejów
ozonowanych [16]. Stwarza to problem w przygotowywaniu mieszaniny i pipetowaniu podczas przygotowywania roztworów rozcieńczonych [6].
Oddzielanie faz odbywa się przy wysokim stężeniu
oleju. W związku z tym do oceny minimalnych stężeń
bakterio – i grzybobójczych (MBC) zastosowano metodę
mikrorozcieńczeń zamiast minimalnych stężeń hamujących (MIC).
Nie ozonowana oliwa z oliwek składa się prawie
wyłącznie z cząsteczek o masie cząsteczkowej 900–
1000 g/mol, co jest zgodne z zawartością trójglicerydów
w olejach. Ozonowanie olejów przez 2 godziny zmniejsza ilość tych składników i powoduje pojawienie się
nowych klas wielkości mas molowych, odpowiadających
dimerom i trimerom ozonowym. Po 20 godzinach ozonowania znaleziono związki o jeszcze wyższych masach
molowych. Obecność związków o małej masie cząsteczkowej po długich czasach ozonowania wskazywała na
tworzenie się ozonidów z wiązaniami krzyżowymi [16]. 4. Discussion
Wyniki badań właściwości przeciwdrobnoustrojowych ozonowanej oliwy z oliwek, które zostały opubli- Assessment of antimicrobial activity of those water-inkowane w literaturze, są zgodne z naszymi wynikami, soluble compounds poses some difficulties. A decrease
MCCM, 70, 4, 2018 
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Table 3. The relationship of cell viability vs. incubation time.
Tabela 3. Związek żywotności komórek z czasem inkubacji.
Ozonized
Incubation
Number of
olive oil
time /
measurements
concentration /
Czas
N/
Stężenie
inkubacji
Liczba
ozonowanej
[h]
pomiarów N
oliwy z oliwek
[%]

0.05

0.1

0.2

0.4

0.8

1.6

3.12

6.25

12.5

25

50

Viability / Żywotność [%]
Mean /
Średnia

SD /
Odchylenie
standardowe

Median /
Mediana

Min.

Max. Quartile / Quartile / p-value*/
Kwartyl Q1 Kwartyl
Poziom
Q3
istotności

24 h

6

94.17

2.64

94

91

98

92.25

95.75

48 h

6

86.83

5.04

86.5

82

93

82.25

90.75

72 h

6

81.5

4.04

81.5

75

87

80.25

83.5

24 h

6

93.83

2.48

93.5

91

97

92

95.75

48 h

6

85

3.16

85.5

80

89

83.5

86.75

72 h

6

81.17

3.97

80.5

76

87

79

83.5

24 h

6

89

5.1

88

83

96

85.5

92.75

48 h

6

84.5

5.32

83.5

79

93

80.5

87.25

72 h

6

72

4.24

71

67

78

69.25

75

24 h

6

89.83

3.06

89.5

85

94

89

91.5

48 h

6

83

2.37

83

80

86

81.25

84.75

72 h

6

73.5

3.62

73.5

69

78

70.75

76.25

24 h

6

86.17

3.31

86.5

81

90

84.5

88.5

48 h

6

87

3.41

86

83

92

85

89.25

72 h

6

72.83

3.76

71.5

69

78

70.25

75.75

24 h

6

83.5

3.73

84.5

79

88

80.25

85.75

48 h

6

78.83

3.87

77.5

75

85

76.25

81

72 h

6

73.33

2.5

74

69

76

72.5

74.75

24 h

6

81.5

5.32

81

75

89

78

84.75

48 h

6

64.17

2.56

64

61

67

62.25

66.5

72 h

6

60.5

1.87

60.5

58

63

59.25

61.75

24 h

6

62.33

4.27

63.5

55

67

60.75

64.75

48 h

6

58.5

3.08

59

54

62

56.5

60.75

72 h

6

55.67

3.39

55

53

62

53.25

56

24 h

6

49

2.61

49.5

45

52

47.5

50.75

48 h

6

45

4.98

43.5

40

52

41.25

48.75

72 h

6

41

4.94

41.5

34

47

37.75

44.5

24 h

6

55.17

3.76

55.5

49

60

54

57

48 h

6

45.5

3.08

45

42

50

43.25

47.5

72 h

6

45.67

5.13

44.5

41

55

42.25

46.75

24 h

6

64

3.41

64

60

68

61.25

66.75

48 h

6

67.33

4.63

65.5

62

74

65

70.5

72 h

6

53.83

6.05

56.5

44

60

50.75

57

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

0.02

0.02

0.001

0.001

*ANOVA + post-hoc (Tukey HSD)
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chociaż oparte na różnych metodach i pomimo wyżej
wymienionych wad. Potwierdza to ogólnie akceptowaną
większą wrażliwość bakterii Gram-dodatnich na ozonowaną oliwę z oliwek [17], która w naszym przypadku
przejawiała się najniższą wartością minimalnego stężenia biocydu i największą średnicą strefy zahamowania
wzrostu Staphylococcus aureus wśród badanych gatunków bakterii. Wyniki pomiaru średnicy strefy uzyskane
agarową metodą dyfuzyjną wykazały, że Staphylococcus
aureus zapewnia wyniki podobne do uzyskanych przez
Montevecchi et al. [18], którzy dla oleju nierozcieńczonego oraz rozcieńczeń 1:2 i 1:4 otrzymali średnice
odpowiednio: 30 mm, 28,33 mm, 26,67 mm (nasze
wyniki to 26,67 mm, 24 mm, 17,33 mm)..
W naszym badaniu wszystkie gatunki bakterii Gram-ujemnych miały te same wartości MBC, ale P. aeruginosa wykazywała mniejsze średnice stref zahamowania
wzrostu. Ozonowane oliwy z oliwek i słonecznika miały
podobną aktywność przeciwdrobnoustrojową przeciwko Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli
ATCC 10536 i Bacillus subtilis ATCC 6633, ale nie Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, w którym to przypadku
olej słonecznikowy o niskich wartościach nadtlenku miał
lepszą aktywność przeciwdrobnoustrojową, podczas
gdy ozonowany oliwkowy olej był lepszy przy wysokiej zawartości nadtlenku [17]. Ponadto Zanardi et al.
[19] wykazali następującą sekwencję zmniejszającej
się wrażliwości droobnoustrojów na ozonowany olej
słonecznikowy: Staphylococcus aureus > Candida albicans > Escherichia coli > Pseudomonas aeruginosa >
Enterococcus faecalis. Zauważalna jest niższa wrażliwość
bakterii Gram-ujemnych na ozonidy i antybiotyki, co
może być związane z obecnością zewnętrznej błony LPS
i mechanizmu jej zmniejszonej przepuszczalności [20].
W naszym przypadku Candida albicans wykazała niższą (w przypadku pomiarów MBC) lub podobną (zaznaczona strefa zahamowania) wrażliwość na
ozonowany olej niż bakterie Gram-ujemne. Berenji
et al. [21] stwierdzili, że Candida krusei jest bardziej
wrażliwa na ozonowaną oliwę z oliwek i clotrimazol
niż Candida albicans i Candida glabrata. Minimalne
stężenie hamujące (MIC) ozonowanej oliwy z oliwek dla
Candida krusei wynosiło 166,66 mg/ml, a dla Candida
albicans i Candida glabrata odpowiednio 233,33 mg/ml
i 200 mg/ml. Clotrimazol hamował wzrost wszystkich
gatunków Candida w znacznie niższym stężeniu niż
ozonowana oliwa z oliwek [21]. W badaniu klinicznym
potwierdzono również dobrą antycandidową właściwość ozonowanej oliwy z oliwek. Nie było znaczących
różnic między tymi dwiema grupami pod względem ich
wpływu na świąd i upławy (p > 0,05). Jednak ozonowana oliwa znacznie lepiej zmniejszała uczucie palenia
niż clotrimazol (p < 0,05) [22].
MCCM, 70, 4, 2018 

in the degree of unsaturation and an increase in the
molar mass both contribute to the increase in viscosity
of the ozonized oils [16]. This creates a problem in the
mixture preparation and pipetting during preparation
of dilute solutions [6].
Phase separation takes place at a high concentration
of oil. Thereby, a microdilution method was used to evaluate minimal bacterio – and fungicidal concentrations
(MBC) instead of minimal inhibitory concentrations (MIC).
Non-ozonized olive oil consists almost entirely of molecules with a molar mass of 900–1000 g/mol which is
in agreement with the composition of triglycerides in
the oils. Ozonizing the oils for 2 h decreases the amount of these components and causes the occurrence
of new molar mass size classes corresponding to ozonide dimers and trimers. Compounds with even higher
molar masses were found after 20 h of ozonation. The
presence of species of low molecular weight after long
ozonation times indicated that cross-ozonides were
formed [16].
The test results of antimicrobial properties of ozonized olive oil that have been published in the literature
are in accordance with our results, although based on
different methodologies, and despite the drawbacks
mentioned above. This confirms the generally accepted
greater sensitivity of Gram-positive bacteria to ozonized
olive oil [17], which in our case was manifested by the
lowest value of the minimum concentration of biocide
and the largest diameter of the inhibition growth zone
of Staphylococcus aureus among the studied species of
bacteria. The results of measuring the zone diameters
obtained by the agar diffusion method showed that
Staphylococcus aureus provided similar results to those
obtained by Montevecchi et al. [18], who for undiluted oil and dilutions 1:2 and 1:4 received diameters of
30 mm, 28.33 mm, 26.67 mm, respectively (our results
are 26.67 mm, 24 mm, 17.33 mm).
In our study, all species of gram-negative bacteria
had the same MBC values, but P. aeruginosa showed
minor growth inhibition zone diameters. The ozonized olive and sunflower oils had a similar antimicrobial activity against Staphylococcus aureus ATCC 6538,
Escherichia coli ATCC 10536 and Bacillus subtilis ATCC
6633, but not Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
in which case sunflower oil at low peroxide values had
a better antimicrobial activity, while ozonized olive oil
was better at a high peroxide value [17]. In addition,
Zanardi et al. [19] showed the following sequence of
decreasing sensitivity of the microorganisms to the
ozonized sunflower oil: Staphylococcus aureus > Candida albicans > Escherichia coli > Pseudomonas aeruginosa > Enterococcus faecalis. The lower susceptibility
of gram-negative bacteria on ozonides and antibiotics
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W przypadku drożdży Malassezia osiągnięto bardzo is noticeable, with may be related to the presence of
niskie wartości MBC w porównaniu z innymi organizma- the outer LPS membrane and the mechanizm of its
mi. Ten wynik mógł jednak być spowodowany przez nie- decreased permeability [20].
optymalne warunki wzrostu mikroorganizmów. Grzyby
In our case, Candida albicans showed either a lower
tego rodzaju wymagają do wzrostu tłuszczy egzogen- (for MBC determination) or a similar (marked inhibition
nych takich jak oliwa z oliwek, a zatem zmniejszenie stę- zone) sensitivity to the ozonized oil than Gram-negative
żenia oleju na korzyść postaci ozonowanej i hamowanie bacteria. Berenji et al. [21] found that Candida krusei
wzrostu może być spowodowane brakiem pożywnego is more sensitive to ozonized olive oil and clotrimazole
substratu. Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki stoso- than Candida albicans and Candida glabrata. The miniwania ozonowanej oliwy z oliwek w leczeniu chorób mum inhibitory concentration (MIC) of ozonized olive oil
skóry wywołanych przez Malassezia [23], drożdże te for Candida krusei was 166.66 mg/ml, and for Candida
należy dokładnie zbadać, ponieważ są one czynnikiem albicans and Candida glabrata 233.33 mg/ml and 200
etiologicznym łupieżu pstrego (łac. pityriasis versico- mg/ml, respectively. Clotrimazole inhibited the growth
lour), zapalenia mieszków włosowych, a także prawdo- of all Candida species at a much lower concentration
podobieństwo zakażenia S. aureus wzrasta w wyniku than ozonized olive oil [21]. The good anticandidal propłuszczycy, atopowego zapalenia skóry lub łojotokowego erty of ozonized olive oil has also been confirmed in
zapalenia skóry.
a clinical trial. There were no significant differences beGeweely [24] wykazał działanie antymączniakowe tween the two groups in terms of their effect on itching,
ozonowanej oliwy z oliwek; jednak uzyskane wartości leucorrhea and culture (p > 0.05). However, ozonized
MIC były wyższe niż dla Candida albicans, Microspo- olive decreased the sensation of burning significantly
rum canis lub T. rubrum. W naszych badaniach wyniki better than clotrimazole (p < 0.05) [22].
nie były jednoznaczne; po pierwsze A. fumigatus miał
In the case of yeast Malassezia, very low MBC valuznacznie niższe minimalne stężenie grzybobójcze niż es were achieved in comparison with other organisms.
C. albicans i wykazywał mniejszą strefę zahamowania. However, this result could be caused by not optimal
Zauważono jednak, że powiększanie się mierzonego conditions for the growth of microorganisms. Fungi of
obszaru zostało osłabione, a gdy przyjęto, że jest to this kind require exogenous fats such as olive oil for their
wynik spowolnienia wzrostu (Rys. 3), średnica strefy growth, and therefore, a reduction of the concentration
zahamowania była porównywalna lub nieco większa of oil in favour of the ozonized form and the inhibition
niż w przypadku C. albicans.
of growth could be due to the absence of a nutritious
Znane jest zjawisko niekompletnego działania substrate. Considering the positive results of the use
przeciwgrzybiczego in vitro. Można go zaobserwować of ozonized olive oil to treat skin diseases [23] against
w przypadku echinokandyn, grupy leków przeciwgrzy- Malassezia, this yeast should be thoroughly investigated
biczych, dla których nie ustalono wartości MIC, a je- because it is an etiological agent of pityriasis versicolour,
dynie minimalne skuteczne stężenie. Wzrost strzępek folliculitis, and also the probability S. aureus infection
występuje, ale strzępki obserwowane pod mikroskopem increases as a result of psoriasis, atopic dermatitis or
wykazują defekty związane z działaniem leku. W przy- seborrheic dermatitis.
padku metod na podłożach stałych zjawisko to można
Geweely [24] showed the anti-mildew activity of ozozobaczyć jako wzrost mikrokolonii w strefie zahamowa- nized olive oil; however, the obtained MIC values were
nia w przeciwgrzybiczych badaniach triazoli.
higher than for Candida albicans, Microsporum canis or
Szeroka strefa zahamowania dla Trichophyton men- T. rubrum. In our studies, the results were not conclusive;
tagrophytes pokazuje dobrą aktywność ozonowanej firstly, A. fumigatus had a far lower minimum fungicidal
oliwy z oliwek w stosunku do dermatofitów, jednak Ge- concentration than the C. albicans and showed a smaller
weeley wykazał słabą aktywność ozonowanej oliwy z oli- zone of inhibition. However, it was noticed that the inwek w przypadku Epidermophyton floccosum, z dobrym crease in the measured area was impaired, and when it
działaniem na Microsporum canis i Trichophyton rubrum was assumed that this was as a result of the slowdown in
[24]. Oleozon, który jest ozonowanym olejem słoneczni- growth (Fig. 3), the diameter of the inhibition zone was
kowym, został zarejestrowany do leczenia grzybicy stóp, comparable or slightly greater than in the case of C. alliszajca i giardiozy. Porównanie oleozonu (ozonowany bicans.
olej) z miejscowo stosowanym 2% kremem ketokonazoThe phenomenon of an incomplete in vitro action of
lowym (Nizoral) u 200 pacjentów (100 w każdej grupie) antifungal compounds is known. This can be seen for
nie wykazało istotnych różnic między obiema grupami echinocandins, a group of antifungal drugs, for which
pod względem całkowitego klinicznego i mikologicznego no MIC values have been determined, but only the
wyleczenia [25, 26].
minimum effective concentration. Hyphal growth is
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a)

b)

c)

Fig. 3. Incomplete growth around a well with 100% concentration of ozonized olive oil: a) Aspergillus fumigatus, b) Aspergillus niger and
c) Trichophyton mentagrophytes in an agar susceptibility testing assay (unscaled images).
Rys. 3. Zahamowanie wzrostu wokół dołka o 100% stężeniu ozonowanej oliwy z oliwek: a) Aspergillus fumigatus, b) Aspergillus niger,
c) Trichophyton mentagrophytes w agarowym teście wrażliwości (nie zachowano skali).

Wyniki naszych badań sugerują, że ozonowana oli- present, but hyphae observed under the microscope
wa z oliwek nie wykazuje aktywności cytotoksycznej exhibit defects related to the action of the drug. For
na mysich fibroblastach embrionalnych w klinicznie methods on solid media, this phenomenon could be
istotnych stężeniach. Nasze badania wykazały działa- seen as microcolony growth into the inhibition zone
nie cytotoksyczne na fibroblasty dla stężeń większych for antifungal testing of triazols.
i równych 6,25%. Ostatnie badania potwierdzają nasze
A wide zone of inhibition of Trichophyton mentagrowyniki cytotoksyczności ozonowanej oliwy z oliwek. phytes shows good activity of ozonized olive oil against
Günaydın et al. [27], mierząc aktywność cytotoksyczną dermatophytes; however, Geweeley showed weak actipróbek względem fibroblastów L929 przy użyciu MTT vity of ozonized olive oil for Epidermophyton floccosum
z tetrazolem, wykazali, że ozonowana oliwa z oliwek nie with good effects on Microsporum canis and Trichophywykazywała żadnej śmierci komórkowej przy wszystkich ton rubrum [24]. Oleozon, which is an ozonized sunflobadanych stężeniach (0,062% – 0,75% v/v), jednakże wer oil, has been registered for the treatment of tinea
ozonowana oliwa rozcieńczona w glicerolu wykazała sta- pedis, impetigo and giardiasis. Comparison of Oleozon
tystycznie istotne obniżenie żywotności przy wyższych (ozonized oil) with topical 2% ketoconazole cream (Nistężeniach w porównaniu do grupy kontrolnej. Stwier- zoral) in 200 patients (100 in each group) showed no
dzili, że stosowanie ozonowanej oliwy z oliwek rozcień- significant differences between both groups in terms of
czonej w surowej oliwie z oliwek, o wartości nadtlenku a complete clinical and mycological cure [25, 26].
wynoszącej 2700–2900 mEq O2/kg oleju, do inkubacji
The results of our study suggest that ozonized olive
krótkoterminowej (48 h) było niecytotoksyczne dla linii oil shows no cytotoxic activity on Murine Embryonic
komórkowej fibroblastów L929 [27].
Fibroblasts in clinically relevant concentrations. Our stuRównież Tamoto et al. [28] nie stwierdzili toksyczno- dies have shown cytotoxic effects on fibroblasts for conści ozonowanej oliwy z oliwek w porównaniu z surową centrations above and equal to 6.25%. The recent stuoliwą z oliwek. Ozonowana oliwa z oliwek wykazuje tę dies confirm our results of cytotoxicity of ozonized olive
samą cytotoksyczność dla komórek ludzkiej białaczki oil. Günaydın et al. [27] measuring cytotoxic activity of
THP1 co oliwa z oliwek w stężeniu 10 μM i 30 μM – samples against L929 fibroblasts using the tetrazolium
żywotność odpowiednio: 98,33 ± 0,88, 97,67 ± 1,02 salt MTT shown that ozonized olive oil did not show any
i 98,00 ± 1,15, 97,00 ± 0,58 [28]. Jednak Nakamuro cell death at all concentrations tested (0.062%-0.75%
et al. [29] stwierdzili, że ozonowana oliwa z oliwek v/v), however, ozonized olive diluted in glycerol showed
ma cytotoksyczność oksydacyjną na komórce HeLa, statistically significant reductions in viability at higher
a wysoka dawka ozonowanej oliwy z oliwek może być concentrations compared to the control group. They
toksyczna dla komórek.
concluded that using ozonized olive oil diluted in crude
Z drugiej strony, miejscowe podawanie powodu- olive oil with a peroxide value of 2700–2900 mEq O2/kg
je zwiększoną przepuszczalność błony komórkowej, oil for short-term (48 h) incubation was non-cytotoxic
zmniejszenie potencjału antyutleniającego i wzrost to the L929 fibroblast cell line [27].
MCCM, 70, 4, 2018 

367

M. Nocuń, P. Krzyściak, E. Niedźwiedzka, J. Niedźwiedzki, W. Krzyściak

produkcji reaktywnych form tlenu (ROS) poprzez odłączenie oksydacyjnej fosforylacji. Wykazano, że ozon
powoduje fragmentację DNA, aktywuje kaspazy i uwalnia cytochromy przez indukowanie umiarkowanego
stresu oksydacyjnego [30]. Jednakże, pomimo stresu
oksydacyjnego, bezpośrednie traktowanie ozonowanej
oliwy z oliwek ze względu na jej lepkość może powodować mechaniczne obciążenie komórek, które indukują uszkodzenie błony komórkowej, a także powodują
śmierć komórki [27, 31].
Ozonowane oleje roślinne, w tym ozonowana oliwa
z oliwek, wykazują dobrą skuteczność przeciwdrobnoustrojową i niską cytotoksyczność. Powinniśmy jednak
opracować standard oceny, aby umożliwić porównanie wyników między różnymi ośrodkami badawczymi,
ponieważ wysoka lepkość utrudnia przyjęcie ogólnie
uznanych standardów.
5. Wniosek
Ozonowana oliwa z oliwek ma działanie przeciwko patogenom skóry ludzkiej takim jak S. aureus i T. mentagrophytes. Ponadto wartości MIC wskazują na brak działania cytotoksycznego na fibroblasty. Daje to możliwość
użycia ozonowanej oliwy z oliwek w leczeniu dermatoz.
Jednak więcej badań jest wymaganych na modelach
zwierzęcych dla przyszłych prób klinicznych.
Podziękowania
Autorzy pragną podziękować Annie Grybos, adiunktowi
Katedry Farmakobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, za dostarczenie mysich fibroblastów embrionalnych (MEF) w celu przeprowadzenia badań żywotności komórek.

Tamoto et. al. [28] also found no toxicity of ozonized olive oil in comparison to crude olive oil. Ozonized olive oil shows the same cytotoxicity for Human
Leukemia cells THP1 as olive oil in concentration 10 µM
and 30 µM – viability of 98.33 ± 0.88, 97.67 ± 1.02 and
98.00 ± 1.15, 97.00 ± 0.58, respectively [28]. However,
Nakamuro et al. [29] found that ozonized olive oil has
oxidative cytotoxicity on HeLa cell and high dose of
ozonized olive oil may be toxic for cells.
On the other hand, local administration results in
increased cell membrane permeability, a decrease in
antioxidative potential, and an increase in the production of reactive oxygen species (ROS) via the disconnection of oxidative phosphorylation. Ozone has been
shown to cause DNA fragmentation, activate caspases
and release cytochromes by inducing moderate oxidative stress [30]. However, despite oxidative stress one
the direct treatment of ozonized olive oil because of
its viscosity can cause mechanical stress on cells that
induce cell membrane damage and also engender cell
death [27, 31].
Ozonized vegetable oils, including ozonized olive oil,
show good antimicrobial efficacy and low cytotoxicity.
However, we should develop an evaluation standard
to enable comparison of results between the various
research centres because the high viscosity hampers
adoption of generally approved standards.
5. Conclusion
Ozonized olive oil has activity against human skin pathogens such as S. aureus and T. mentagrophytes. Moreover, the MICs values indicate no cytotoxic effects on
fibroblasts. This gives the opportunity to use ozonized
olive oil to treat dermatoses. However, more research
is required on animal models for future clinical trials.
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