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Summary 
Thyme  (Thymus  vulgaris  L.)  belongs  to  the  Lamiaceae  family.  It  is  typical  plant  of  the  Mediterranean  region.  Thyme  possesses  expectorant,

antitussive,  antispasmodic,  sedative  and  antiseptic  properties.  The  essential  oil  from  Thyme  contained  thymol,  carvacrol  (the  dominant

components), pcymene, α and βpinene, αterpinene,  limonene, myrcene,  linanool,  linalool acetate, borneol, borneol acetate, αterpinolene and

1,8cineole. The aim of the study was to determine the activity of  thyme oil on the growth of some aerobic bacteria. A total 31 strains of aerobic

bacteria isolated from infections of oral cavity, respiratory tract and gastrointestinal tract and 6 reference strains were examined. The members of

the following genera were tested: Staphylococcus (6 strains), Enterococcus (4), Corynebacterium (2), Acinetobacter (3), Escherichia (3), Klebsiella

(2),  Citrobacter  (2),  Serratia  (2),  Pseudomonas  (4),  Salmonella  (3)  and  reference  strains  from  genus:  Staphylococcus  aureus  ATCC  25923,

Enterococcus faecalis ATCC 29212, Corynebacterium xerosis ATCC 373, Acinetobacter baumannii ATCC 19606, Escherichia coli ATCC 25922 and

Citrobacter  freundii  ATCC 8090.  The  susceptibility  (MIC)  aerobic  bacteria  to  thyme  oil  was  determined  by means  of  plate  dilution  technique  in

MuellerHinton  agar.  Stock  solution  of  essential  oil  was  prepared  in  dimethylsulfoxide  (DMSO). Dilution  series  using  sterile  distilled water were

prepared in concentrations from 0,12 to 4,0 mg/ml. Inoculum containing 105 CFU/spot was seeded with Steers replicator upon the surface agar with
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and without oil  (strains growth control).  Incubation was performed at 37°C  for 24 hrs  in aerobic conditions, The MIC was defined as  the  lowest

concentration of the essential oil that inhibited growth of bacterial strains. The results indicated that the most susceptible to the thyme oil was Gram

positive  rods  from genus Corynebacterium  xerosis  (MIC <  0,12 mg/ml)  and Gramnegative  rods  from genus Pseudomonas  stutzeri  (MIC =  0,5

mg/ml). The  rods  from genera Acinetobacter, Escherichia and Klebsiella were  the moderate susceptible  to  thyme oi  (MIC = 0,52,0 mg/ml). The

strains of Pseudomonas aeruginosa were the lowest sensitive to tested oil (MIC > 4,0 mg/ml). The Thyme oil was more active against Grampositive

than Gramnegative bacteria.

Key words: thyme oil, susceptibility, aerobic bacteria, infections.

Tymianek był  znany  i  stosowany w  lecznictwie  już w Starożytności.  Został wymieniony w papirusie Ebersa  jako  roślina

lecznicza. W antycznym Egipcie olejek tymiankowy stosowano do balsamowania zwłok ludzkich oraz jako kadzidło. Na odna

lezionych na terenie Mezopotamii glinianych tabliczkach wykryto opis stosowanych ówcześnie napojów uzdrawiających, któ

rych ważnym składnikiem był tymianek. Dioskorides z Anazarbos polecał użycie odwarów z ziela tymianku z dodatkiem mio

du w chorobach płuc. Pliniusz stosował przetwory z tymianku jako środek przeciwkaszlowy. Na początku naszej ery Grecy

wykorzystywali go do napojów chłodzących. W tym czasie bardzo ceniono  też miód  tymiankowy. Od czasów Starożytnych

tymianek był używany jako przyprawa do mięsa. Obecnie ziele tymianku dodaje się do potraw i napojów w celu łagodzenia

objawów nadkwaśności, ostrych nieżytów żołądka i jelit oraz w zatruciach pokarmowych.

Tymianek właściwy (pospolity) (Thymus vulgaris L.) jest krzewinką z rodziny Lamiaceae. Zwykle osiąga wysokość powyżej

20 cm. Występuje w krajach śródziemnomorskich. W Polsce jest uprawiany na południu. Rośnie też dziko na polanach, miej

scach piaszczystych i słonecznych. Łodygi rośliny drewnieją i ulegają rozgałęzieniu. Mają liście drobne, barwy szarozielonej,

lancetowate, krótkoogonkowe, owłosione, z brzegami podwiniętymi do góry. Roślina wytwarza różowofioletowe drobne kwia

ty, zebrane na szczycie łodygi. Ma też charakterystyczny przyjemny zapach, który przyciąga owady, szczególnie pszczoły. W

lecznictwie wykorzystuje się zarówno ziele tymianku (Herba Thymi) jak i olejek tymiankowy (Oleum Thymi). Najważniejszymi

składnikami olejku są pochodne fenolowe, tj. tymol (1880%) (15) i karwakrol (120%) (16). Ponadto olejek zawiera mono

terpeny, w tym pcymen, αpinen, βpinen, αterpinen, limonen, myrcen i alkohole terpenowe, tj. linalol, octan linalolu, borne

ol, octan borneolu, α terpineol i 1,8cyneol (019%) (18).

Ziele tymianku oraz olejek tymiankowy znalazły zastosowanie do leczenia zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych

(911). Olejek zwiększa wydzielanie śluzu w oskrzelach, ułatwia jego odkrztuszanie oraz łagodzi kaszel. Jest w składzie pre

paratów stosowanych do  inhalacji  (Mentoklar,  Inhalosol), w syropach, kroplach  i  tabletkach przeciwkaszlowych  (Tussipect,

Cefedrin N, Herbapect Thymi, Bronchicum N, Pectobonisol, Pectosol, Pektosy, Bronchosol, Bronchovit). Leki te wykorzysty

wane są do leczenia przewlekłych nieżytów gardła i krtani, suchego, uporczywego kaszlu i chrypki. Poza tym ziele tymianku

jest składnikiem mieszanek stosowanych w zaburzeniach  trawienia  i niestrawności. Napary z ziela poprawiają  trawienie, a

zawarte w  nich  flawonoidy  działają  rozkurczająco.  Ponieważ  olejek  tymiankowy  działa  drażniąco  na  skórę  i  powoduje  jej

przekrwienie, stosowany jest też zewnętrznie w preparatach rozgrzewających w przypadku bólów reumatycznych, stawowy

ch i mięśniowych oraz nerwobólach. Poza tym ziele tymianku wykorzystywane jest do kąpieli wzmacniających, uspokajający

ch i odkażających. Napary z ziela stosowane są do pielęgnacji włosów w przypadku ich wypadania lub łupieżu. Tymianek wy

kazuje też działanie wobec niektórych pasożytów, w tym lamblii i owsików (11).

W stomatologii znalazły zastosowanie preparaty zawierające tymol, olejek tymiankowy lub wyciągi z ziela tymianku, tj. Sa

lviasept, Dentosept, Dentosept A, Mucosit, Thymsal spray oraz Bobodent. Olejek tymiankowy wykorzystywany jest do pro

dukcji środków kosmetycznych stosowanych w codziennej higienie jamy ustnej (płyny do płukania jamy ustnej, pasty do sz

czotkowania zębów).

Często wykorzystywany  jest  tymianek  jako przyprawa do przetworów wędliniarskich  i mięsnych, szczególnie drobiu,  ryb,

zup, sosów, sałatek jarzynowych oraz likierów ziołowych, tj. benedyktynka.

Z doświadczeń wynika, że wyciągi z ziela tymianku, olejek tymiankowy oraz niektóre jego składniki, w tym tymol wykazują

silne działanie przeciwbakteryjne (3, 5, 6, 1129), przeciwgrzybicze (1, 2, 4, 5, 13, 18, 20, 28, 30, 31) i przeciwwirusowe (32

34).  Przeprowadzone  dotychczas  badania  dotyczyły  głównie  bakterii  tlenowych występujących w  drogach  oddechowych  i

przewodzie pokarmowym. Brakuje danych na temat wrażliwości drobnoustrojów występujących w jamie ustnej.
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Celem pracy była ocena wrażliwości  na olejek  tymiankowy bakterii  tlenowych powodujących zakażenia w obrębie  jamy

ustnej, dróg oddechowych i przewodu pokarmowego.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Bakterie tlenowe zostały wyizolowane z materiałów pobranych od pacjentów z zakażeniami w obrębie jamy ustnej, górny

ch dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Ocenie wrażliwości na olejek tymiankowy poddano 31 szczepów z rodza

jów Staphylococcus (6 szczepów), Enterococcus (4), Corynebacterium (2), Acinetobacter (3), Escherichia (3), Klebsiella (2),

Citrobacter (2), Serratia (2), Pseudomonas (4) i Salmonella (3). Badaniami objęto także szczepy wzorcowe z gatunków: Sta

phylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Corynebacterium xerosis ATCC 373, Acinetobacter

baumannii ATCC 19606, Escherichia coli ATCC 25922 i Citrobacter freundii ATCC 8090. Badanie wrażliwości (MIC) bakterii

tlenowych  na  olejek  tymiankowy  (SEMIFARM)  przeprowadzono metodą  seryjnych  rozcieńczeń w  agarze MuellerHintona

(35). Przed doświadczeniem 100 mg olejku rozpuszczano w 1 ml DMSO (Serva). Dalsze rozcieńczenia były przygotowywane

w jałowej wodzie destylowanej. Badane stężenia wynosiły: 4,0, 2,0, 1,0, 0,5, 0,25, 0,12 mg/ml. Zawiesinę zawierającą 105

drobnoustrojów (CFU) na kroplę nanoszono na powierzchnię agaru aparatem Seersa. Podłoża, które nie zawierały olejku,

stanowiły kontrolę wzrostu ocenianych szczepów bakterii. Podłoża inkubowano w warunkach tlenowych, w temp. 37°C przez

24 godziny. Za najmniejsze stężenie hamujące (MIC) przyjęto takie rozcieńczenie olejku tymiankowego, które całkowicie ha

mowało wzrost testowanych bakterii.

WYNIKI I DYSKUSJA

W  tabeli  1  zamieszczono wyniki  badań wrażliwości  bakterii  tlenowych na olejek  tymiankowy, a w  tabeli  2 wyniki  badań

wrażliwości szczepów wzorcowych. Spośród 31  testowanych szczepów, 29  (94%) szczepów było wrażliwych na olejek  ty

miankowy w zakresie stężeń wynoszących od ≤ 0,12 do 2,0 mg/ml. Spośród Gramdodatnich bakterii największą wrażliwo

ścią charakteryzowały się szczepy pałeczek z gatunku Corynebacterium xerosis (MIC <0,12 mg/ml). Oceniane przez Morrisa

i wsp. (25) szczepy dyfteroidów wykazały wrażliwość na 0,5 mg/ml olejku. Natomiast szczepy testowanych Gramdodatnich

ziarniaków były wrażliwe na stężenia w zakresie 0,52,0 mg/ml olejku tymiankowego. Bardziej wrażliwe okazały się szczepy

z  rodzaju Staphylococcus  niż Enterococcus,  dla  których  stężenia  olejku  hamujące  ich  wzrost  wynosiły  odpowiednio  0,5

mg/ml  i 0,52,0 mg/ml. Taką samą wrażliwość szczepów Staphylococcus aureus (0,5 mg/ml),  jaką miały badane przez nas

szczepy, uzyskali Morris  i wsp. (25). Natomiast olejek  tymiankowy wykazał większą aktywność wobec szczepów Staphylo

coccus aureus testowanych przez Kędzię i wsp. (18) (MIC=0,05 mg/ml), a znacznie niższą w przypadku szczepów oceniany

ch przez  Imelouane  i wsp.  (6)  (MIC=1,33 mg/ml), Hammera  i wsp.  (13)  (MIC=2,5 mg/ml)  i Kalembę  i wsp.  (17)  (MIC=4,0

mg/ml). Oceniane przez nas szczepy Staphylococcus epidermidis były wrażliwe na 0,5 mg/ml olejku tymiankowego, a gron

kowce tego gatunku oceniane przez Imelouane i wsp. (6) na wyższe stężenie, wynoszące 1,33 mg/ml. Badane przez nas sz

czepy z gatunku Enterococcus faecalis wykazały wrażliwość w zakresie stężeń 0,52,0 mg/ml. Znacznie wyższą wrażliwością

charakteryzowały się szczepy enterokoków testowane przez Kędzię i wsp. (18) (MIC=0,075 mg/ml), a znacznie niższą wrażli

wością szczepy oceniane przez Hammera i wsp. (13) (5,0 mg/ml).

Tabela 1. Wrażliwość na olejek tymiankowy (Oleum Thymi) 31 szczepów bakterii tlenowych.

Drobnoustroje Liczba szczepów
Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

≥ 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 ≤ 0,12

Staphylococcus aureus 3       3    

Staphylococcus epidermidis 3       3    

Enterococcus faecalis 4   1 2 1    

Corynebacterium xerosis 2           2

Gramdodatnie bakterie tlenowe ogółem 12   1 2 7   2

Acinetobacter baumannii 3   2   1    

Escherichia coli 3   2 1      
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Klebsiella pneumoniae 2   1   1    

Citrobacter freundii 2     2      

Serratia marcescens 2   2        

Pseudomonas aeruginosa 2 2          

Pseudomonas stutzeri 2       2    

Salmonella enterica* 3   3        

Gramujemne bakterie tlenowe ogółem 19 2 10 3 4    

Bakterie tlenowe ogółem 31 2 11 5 11   2

*Salmonella enterica subsp. Enterica serowar Enteritidis KOS 64 
Salmonella enteric subsp. Enteric serowar Typhimurium KOS 64 
Salmonella enteric subsp. Enteric serowar Hadar KOS 1277

Tabela 2. Wrażliwość na olejek tymiankowy (Oleum Thymi) 6 szczepów wzorcowych bakterii tlenowych.

Drobnoustroje Liczba
Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

≥ 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 ≤ 0,12

Staphylococcus aureus ATCC 25923 1       1    

Enterococcus faecalis ATCC 29212 1       1    

Corynebacterium xerosis ATCC 373 1           1

Acinetobacter baumannii ATCC 19606 1       1    

Escherichia coli ATCC 25922 1   1        

Citrobacter freundii ATCC 8090 1     1      

Wśród  Gramujemnych  pałeczek  największą  wrażliwość  wykazały  szczepy  z  gatunku Pseudomonas  stutzeri  (MIC=0,5

mg/ml). Umiarkowaną wrażliwością charakteryzowały się szczepy z rodzaju Acinetobacter (MIC=0,52,0 mg/ml), Escherichia

(MIC 1,02,0 mg/ml) i Klebsiella (MIC=0,52,0 mg/ml). W badaniach Hammera i wsp. (13) pałeczki Acinetobacter baumannii  i

Escherichia coli wykazały podobną do uzyskanej przez nas wrażliwość na olejek tymiankowy (MIC=1,2 mg/ml), a szczepy z

gatunku Klebsiella pneumoniae niższą wrażliwość (MIC=2,0 mg/ml). Natomiast znacznie wyższą aktywnością charakteryzo

wał się olejek badany przez Kędzię i wsp. (18) wobec pałeczek Escherichia coli (MIC=0,25 mg/ml) i Klebsiella pneumoniae

(MIC=0,1 mg/ml) oraz Morrisa i wsp. (25) (MIC dla Escherichia coli wynosiło 0,5 mg/ml). Zbliżone do uzyskanych przez nas

wyniki wrażliwości szczepów Escherichia coli uzyskali Imelouane i wsp. (6) (MIC w zakresie stężeń 0,331,33 mg/ml), Kalem

ba i wsp. (17) (MIC=2,0 mg/ml) oraz Duarte i wsp. (28) (MIC=0,31,0 mg/ml). Niższą aktywność olejek wykazał wobec bada

nych przez nas pałeczek Serratia i Salmonella (MIC=2,0 mg/ml). Jednak oceniane przez Hammera i wsp. (13) szczepy Sal

monella typhimurium były jeszcze bardziej oporne (MIC>20,0 mg/ml) na olejek tymiankowy niż nasze szczepy. Także badane

przez tych autorów pałeczki Serratia marcescens okazały się nieznacznie mniej wrażliwe na olejek (MIC=2,5 mg/ml), niż te

stowane przez nas szczepy (MIC=2,0 mg/ml). Najmniej wrażliwe na olejek tymiankowy okazały się szczepy z gatunku Pseu

domonas aeruginosa, których wzrost był hamowany przez stężenie >4,0 mg/ml. Badania innych autorów (18) wykazały wyż

szą wrażliwość tych pałeczek wobec olejku tymiankowego (MIC=0,5 mg/ml). Natomiast wzrost szczepów z gatunku P. aeru

ginosa testowanych przez Hammera i wsp. (13) był hamowany przez wysokie stężenia, wynoszące >20,0 mg/ml.

Zwraca uwagę fakt, że w zakresie niskich stężeń (≤ 0,120,5 mg/ml) olejek tymiankowy hamował wzrost 75% szczepów

Gramdodatnich bakterii i tylko 21% szczepów Gramujemnych bakterii. Wyższą wrażliwość Gramdodatnich drobnoustrojów

tlenowych w porównaniu z Gramujemnymi potwierdzają badania innych autorów (17, 26, 36, 37).

WNIOSKI

1. Oceniany olejek tymiankowy wykazał znaczną aktywność wobec bakterii tlenowych.

2. Największą wrażliwością spośród Gramdodatnich bakterii charakteryzowały się pałeczki Corynebacterium xerosis, a z

Gramujemnych bakterii pałeczki Pseudomonas stutzeri.

3. Najmniej wrażliwe okazały się szczepy pałeczek z gatunku Pseudomonas aeruginosa.
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4.  Gramdodatnie  bakterie  tlenowe  wykazały  wyższą  wrażliwość  na  olejek  tymiankowy  niż  szczepy  Gramujemnych

pałeczek.
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