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Összefoglalás 

 

A kutatás háttere: A bakteriális eredetű fertőző betegségek napjainkban is a vezető 

halálokok között szerepelnek, amelynek oka a túlzott antibiotikum szedés és az egyre 

nagyobb számú antibiotikum rezisztencia.  

Célkitűzés: A fokhagyma és két hagyma készítmény (egy fokhagyma- és egy medvehagyma 

kapszula) hatásosságát a húgyúti- és a felső légúti fertőzésekben értékelni. 

Módszer: A vizsgálatunk három részvizsgálatból tevődött össze, amelybe összesen 18 főt 

(n=18) vontunk be nem random mintavétellel. A vizelet- és a nyálminták a résztvevőktől 

származtak, a minták vizsgálatához standard mikrobiológiai próbákat, köztük agar diffúziós 

módszert alkalmaztunk. A gátlási zónákat minden esetben megmértük. Ezen kívül minden 

részvizsgálat alkalmával a résztvevőkkel kitöltettünk egy-egy saját készítésű kérdőívet. 

Eredményeink kiértékeléséhez Excel 2016 és SPSS 24.0 szoftvert alkalmaztunk, az 

eredményt szignifikánsnak tekintettük, ha p≤ 0,05 volt. 

Eredmények: A nyálban kiválasztódott fokhagyma a Staphylococcus aureus baktériummal 

szemben hatásosnak bizonyult, a gátlási zóna átmérője 12±0,78 mm volt. A vizeletmintáknál 

a fokhagyma kapszula esetében a Staphylococcus aureus, az MRSA, az E. coli ESBL és a K. 

pneumoniae ESBL baktérium törzsekkel szemben olvastunk le gátlási zónákat a táptalajokról. 

Míg a nyálminták az MRSA baktériummal szemben bizonyultak hatásosnak (11,5±0,98 mm). 

A medvehagyma kapszula a nyálban és a vizeletben kiválasztódva is hatástalannak 

mutatkozott.  

Megbeszélés: A fokhagyma és a vizsgált fokhagyma kapszula alkalmas lehet kiegészítő 

kezelésként a felső légúti fertőző megbetegedésekben. Továbbá a fokhagyma kapszula 

hatásos lehet a húgyúti fertő betegségekben egyaránt.  
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Examination of bulb crops and their products from sample  

of human urine and saliva 
 

 

Summary 

 

Background: Bacterial infections have been one of the main cause of mortality because of 

excessive antibiotic consumption. About previous reason many bacteria have turned 

resistance in front of antibiotics.  

Objective: The aim of this study was examine the effectiveness of garlic and two products (a 

garlic capsule and a wild garlic capsule) into urinary tract infections and into upper 

respiratory tract infections as the same time. 

Methods: Our study contained three parts and this was carried out 18 participants (n = 18). 

The members were chosen by non randomly method.  The samples of urine and saliva came 

from the participants. The samples were tested with standard microbiological tests such as 

well diffusion method. The zone of inhibitions were weighted in the all cases. On the other 

hand, every parts of the examination participants should filled out a questionnarie what we 

divesed. The data were analyzed by Excel 2016 and SPSS software version of 24.0. The 

results were significant if p value≤ 0,05. 

Results: The garlic which excrete into saliva effective was againstStaphylococcus aureus, the 

zone of inhibition was 12±0,78 mm. Urine samples in case of consumption of garlic capsules 

inhibited Staphylococcus aureus, MRSA, E. coli ESBL and K. pneumoniae ESBL. Samples 

of saliva was effective against MRSA (11,5±0,98 mm). The wild garlic capsule was 

ineffective both in saliva and urine samples examination. 

Discussion: Garlic and garlic capsule that we examine are able to apply into upper respiratory 

tract infections as a complementer therapy. Garlic capsule also effective into urinary tract 

infections. 

 

Keywords: garlic, garlic capsule, wild garlic capsule, antimicrobial effect 
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