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THE SUSCEPTIBILITY OF AEROBIC BACTERIA TO
CLOVE OIL (OLEUM CARYOPHYLLI)
SUMMARY
In this study, the susceptibility to clove oil 28 strains of aerobic
bacteria isolated from patients with infections of oral cavity,
respiratory tract, gastrointestinal tract and 6 reference strains
was determined. The antimicrobial activities was evaluated
against following genus of bacteria: Staphylococcus (6 strains),
Enterococcus (2), Corynebacterium (2), Klebsiella (2), Acinetobacter (3), Escherichia (4), Pseudomonas (5), Serratia (2)
and Citrobacter (2). The minimal inhibitory concentraction
(MIC) for the strains tested was determined using the plate
dilution technique in Mueller-Hinton agar. Inoculum containing 105 CFU per spot was seeded with Steers replicator
upon the surface of agar with and without oil (strains growth
control). Concentrations of oil used were 2.0, 1.0, 0.5, 0.25,
0.12 and 0.06 mg/ml. Incubation the plates was performed at
37°C for 24 hrs in aerobic conditions. The MIC was defined as
the lowest concentration of the clove oil inhibiting the growth
of tested bacteria. The results of investigation indicated that
the most susceptible to essential oil was Gram-positive cocci
from genus of Staphylococcus aureus. MIC for 75% strains
was to the concentrations from 0.25 to 1.0 mg/ml. The strains
of Enterococcus faecalis were the lowest sensitive (MIC 1.0
-≥ 2.0 mg/ml). The tested Gram-positive rods from genera
Corynebacterium were sensitive to concentration 1.0 mg/ml.
The Gram-negative rods were less sensitive (MIC 1.0 -≥ 2.0 mg/ml).
The strains of Escherichia coli, Acinetobacter baumannii and
Pseudomonas stutzeri were inhibited by clove oil by 1.0 mg/ml.
The rods from the genus of Pseudomonas aeruginosa and Serratia
marcescens were the lowest sensitive to tested oil (MIC ≥ 2.0 mg/ml).
The Gram-positive cocci and rods were the most sensitive to
clove oil than Gram-negative rods.
KEY WORDS: CLOVE OIL – INFECTIONS –
SUSCEPTIBILITY – MIC – AEROBIC BACTERIA

164

Olejek goździkowy był znany i wykorzystywany
do celów leczniczych i jako przyprawa już w starożytności. Jest on uzyskiwany z pąków kwiatowych
drzewa goździkowca wonnego Eugenia cariophyllata
Thunenberg z rodziny mirtowatych (Myrtaceae),
które rośnie w krajach podzwrotnikowych. Wydajność procesu wynosi 16-22%. Olejek zawiera m.in.
pochodne fenolu, tj. eugenol (do 95%), acetoeugenol (2-15%), izoeugenol oraz seskwiterpeny (α- i
β-kariofilen), terpeny (α- i β-pinen i limonen), kwas
i alkohol benzoesowy.
Olejek jest bezbarwny lub lekko żółtawy, o przyjemnym korzennym zapachu i piekącym smaku.
Znalazł zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz do produkcji leków. Olejek goździkowy ma szereg właściwości, w tym m.in. działa
aseptycznie, przeciwbiegunkowo, pobudzająco trawienie, przeciwskurczowo i przeciwbólowo. Znalazł
zastosowanie w terapii zakażeń górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, reumatyzmie,
artretyzmie, nerwobólach. Łagodzi skutki ukąszenia
owadów. Może być wykorzystywany w aerozoloterapii (do inhalacji).
Olejek goździkowy jest składnikiem następujących
preparatów ziołowych: Aromatol, Argol, Salviasept,
Olbas oil, Olbas pastilles, Noval i Mellisana closterfrau. Zarówno olejek goździkowy, jak i jego główny
składnik eugenol, są stosowane w stomatologii. Eugenol jest składnikiem past używanych do wypełnień
kanałów korzeniowych zębów (preparaty, tj. Caryosan, Endomethazone, Endomethazone N, Endopur
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i Hermetic) oraz past mumifikacyjnych. Ponadto
eugenol jest w składzie cementu tlenkowo-cynkowo-eugenolowego, stosowanego do wypełnień czasowych
ubytków próchnicowych zębów. Wchodzi też w skład
cementów chirurgicznych i preparatów stosowanych w
chorobach przyzębia. Zawierają go preparaty ziołowe
używane do płukania jamy ustnej i gardła w stanach
zapalnych. Olejek goździkowy jest też składnikiem
maści działających rozgrzewająco i przeciwbólowo,
a także jako środek poprawiający zapach niektórych
leków. Stwierdzono, że eugenol wykazuje właściwości przeciwutleniające (1-4). Olejek może być też
wykorzystywany jako repelent. Skutecznie odstrasza
różne insekty, w tym komary, moskity i wszy (5-7).
Doświadczalnie potwierdzono też antykarcinogenne
działanie olejku goździkowego (8-11).
Wielu autorów opisało działanie przeciwdrobnoustrojowe olejku. Z tych badań wynika, że aktywność
olejku goździkowego obejmuje bakterie beztlenowe
(12-15), bakterie tlenowe (16-26), grzyby drożdżopodobne (21-27), grzyby pleśniowe (22-24), dermatofity
(28-30) i wirusy (10). W większości badań oceniono
aktywność olejku wobec bakterii tlenowych pochodzących z przewodu pokarmowego. Celem pracy było
oznaczenie wrażliwości bakterii tlenowych występujących w jamie ustnej, górnych drogach oddechowych
oraz w przewodzie pokarmowym.

Materiały i metody
Użyte w badaniach bakterie tlenowe zostały wyhodowane z materiałów pobranych od pacjentów z
zakażeniami w obrębie jamy ustnej, górnych dróg
oddechowych i przewodu pokarmowego. Ocenie
wrażliwości poddano łącznie 28 szczepów z rodzajów Staphylococcus (6 szczepów ), Enterococcus (2),
Corynebacterium (2), Klebsiella (2), Acinetobacter
(3), Escherichia (4), Pseudomonas (5), Serratia (2)
i Citrobacter (2) oraz 6 szczepów wzorcowych: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Acinetobacter baumannii ATCC
19606, Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella
pneumoniae ATCC 13883 i Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Badanie wrażliwości (MIC)
na olejek goździkowy (Avicenna-Oil, Wrocław)
przeprowadzono metodą seryjnych rozcieńczeń w
agarze Mueller-Hintona (31). Olejek rozpuszczano
w DMSO (Serva) uzyskując stężenie 100 mg/ml.
Dalsze rozcieńczenia były przygotowywane w jałowej wodzie destylowanej. Do doświadczeń użyto
stężeń w zakresie 2,0-0,06 mg/ml. Zawiesinę, która
zawierała 105 drobnoustrojów (CFU) na kroplę, nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię podłoża
zawierającego olejek lub bez jego dodatku (kontrola
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wzrostu szczepów). Następnie podłoża z posiewami i kontrolne inkubowano w temp. 37°C przez
24 godz. w warunkach tlenowych. Za najmniejsze
stężenie hamujące wzrost(MIC) przyjęto takie rozcieńczenie olejku goździkowego, które hamowało
wzrost testowanych szczepów bakterii.

Wyniki
W tabeli 1 zamieszczono wyniki badań wrażliwości
na olejek goździkowy bakterii tlenowych, które zostały
wyhodowane od pacjentów, a w tabeli 2 wyniki wrażliwości szczepów wzorcowych. Wrażliwość ocenianych
szczepów kształtowała się w zakresie stężeń od 0,25
do ≥ 2,0 mg/ml. Gram-dodatnie bakterie tlenowe
okazały się bardziej wrażliwe niż Gram-ujemne. Niskie
stężenia (MIC = 0,25 mg/ml) hamowały wzrost 25%
szczepów, które należały do gatunku Staphylococcus
aureus. Natomiast szczepy ziarniaków z gatunku Staphylococcus epidermidis okazały się mniej wrażliwe.
Wartości MIC kształtowały się w zakresie stężeń 0,5-1,0 mg/ml. Wzrost szczepów enterokoków był hamowany w stężeniach wynoszących od 1,0 do ≥ 2,0 mg/ml.
Aktywność olejku goździkowego wobec szczepów
maczugowców była podobna (MIC = 1,0 mg/ml).
Wzrost 50% Gram-dodatnich bakterii hamowany
był w zakresie stężeń od 0,25 do 0,5 mg/ml. Testowane Gram-ujemne bakterie tlenowe były wrażliwe
w stężeniach wynoszących od 0,25 do ≥ 2,0 mg/ml.
Olejek goździkowy był najbardziej aktywny wobec
szczepów z gatunku Acinetobacter baumannii, Escherichia coli i Pseudomonas stutzeri (MIC = 1,0 mg/ml).
Najniższą wrażliwością charakteryzowały się pałeczki
z gatunku Pseudomonas aeruginosa i Serratia marcescens (MIC ≥ 2,0 mg/ml). Spośród Gram-ujemnych
bakterii tlenowych 5 (18%) szczepów wymagało do
zahamowania wzrostu stężeń olejku ≥ 2,0 mg/ml.
Podsumowując wyniki należy zaznaczyć, że testowane
bakterie tlenowe wykazały dużą wrażliwość na olejek
goździkowy. Dla 82% szczepów wartości MIC wynosiły od 0,25 do 2,0 mg/ml.

Dyskusja
Wyniki wielu badań wskazują na przeciwbakteryjną
aktywność olejku goździkowego (12-26). Autorzy do
oznaczenia wrażliwości bakterii wykorzystywali różne
metody, w tym krążkowo-dyfuzyjną (20, 21, 23, 25, 26)
i seryjnych rozcieńczeń w bulionie lub agarze (13, 16,
17, 19, 20, 23, 25). Z przeprowadzonych badań wynika,
że niektóre Gram-ujemne pałeczki charakteryzują
się dużą wrażliwością na olejek goździkowy. Wśród
nich są pałeczki Escherichia coli (16, 19, 23, 32, 33).
W naszych badaniach szczepy E.coli były wrażliwe na
stężenie wynoszące 1,0 mg/ml. Testowane przez nas
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Tabela 1. Wrażliwość 28 szczepów bakterii tlenowych na olejek goździkowy.
Drobnoustroje

Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)
≥ 2,0

1,0

0,5

0,25

1

1

1

1

1

1

Staphylococcus aureus

4

Staphylococcus epidermidis

2

Enterococcus faecalis

2

Corynebacterium xerosis

2

Gram-dodatnie bakterie tlenowe ogółem

10

2

5

Klebsiella pneumoniae

2

1

1

Acinetobacter baumannii

3

3

Escherichia coli

4

4

Pseudomonas aeruginosa

3

Pseudomonas stutzeri

2

Serratia marcescens

2

2

Citrobacter freundii

2

1

1

Gram-ujemne bakterie ogółem

18

7

11

Bakterie tlenowe ogółem

28

9

16

1

0,12

≤ 0,06

1
2
2

1

2

1

3
2

Tabela 2. Wrażliwość 6 szczepów wzorcowych bakterii tlenowych na olejek goździkowy.
Drobnoustroje

Liczba
szczepów

≥ 2,0

1,0

0,5

Staphylococcus aureus ATCC 25923

1

1

Enterococcus faecalis ATCC 29212

1

1

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883

1

1

Acinetobacter baumannii ATCC 19606

1

1

Escherichia coli ATCC 25922

1

1

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

1

pałeczki Acinetobacter baumannii także były wrażliwe
na 1,0 mg/ml olejku goździkowego. Wyższego stężenia
do zahamowania wzrostu tych pałeczek musieli użyć
Hammer i wsp. (19) (MIC = 2,5 mg/ml). W naszych
doświadczeniach szczepy z gatunku Klebsiella pneumoniae były wrażliwe w zakresie stężeń od 1,0 do
2,0 mg/ml. W badaniach Prabuseenivasana i wsp.
(16) pałeczki te okazały się bardziej oporne na olejek
goździkowy. Wartości MIC dla tych bakterii wynosiły
>6,4 mg/ml.
Badane przez nas szczepy z gatunku Pseudomonas
aeruginosa i Serratia marcescens charakteryzowały
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Najmniejsze stężenie MIC (mg/ml)
0,25

0,12

≤ 0,06

1

się najniższą wrażliwością spośród innych Gram-ujemnych pałeczek (MIC = >2,0 mg/ml). Podobną
aktywność wobec szczepów P. aeruginosa wykazał
olejek w badaniach przeprowadzonych przez Prabuseenivasana i wsp. (16) (MIC >1,6 mg/ml). Natomiast
znacznie niższe stężenia działały bakteriobójczo na
szczepy P. aeruginosa testowane przez Si i wsp. (13)
(MBC = 0,233 mg/ml). Z kolei pałeczki te oceniane
przez Hammera i wsp. (19) oraz Yousefa i wsp. (23)
okazały się znacznie bardziej oporne niż nasze szczepy (odpowiednio MIC >20,0 mg/ml i 50,0 mg/ml).
Badane przez Hammera i wsp. (19) szczepy pałeczek z
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gatunku Serratia marcescens były wrażliwe na stężenie
wynoszące 2,5 mg/ml. Natomiast w naszych badaniach
ziarniaki z gatunku Staphylococcus aureus okazały
się najbardziej wrażliwe spośród Gram-dodatnich
bakterii. Wzrost wszystkich szczepów był hamowany
w zakresie stężeń 0,25-1,0 mg/ml. Jednak Hammer i
wsp. (19) oraz Yousef i wsp. (23) musieli użyć wyższych stężeń do zahamowania wzrostu tych ziarniaków
(odpowiednio MIC 2,5 mg/ml i 3,1 mg/ml).
Także szczepy S. aureus oceniane przez Prabuseenivasana i wsp. (16) charakteryzowały się niższą
wrażliwością na olejek (MIC > 6,4 mg/ml). Natomiast
badany przez Khana i wsp. (36) szczep wzorcowy
S. aureus ATCC 29213 był wrażliwy na wyciąg z goździków w stężeniu 0,78 mg/ml. Inny szczep wzorcowy
S. aureus FDA 209P oceniany przez Kędzię i wsp. (35)
był wrażliwy na 0,4 mg/ml olejku goździkowego otrzymanego z pąków kwiatowych. Oceniane przez nas
ziarniaki z gatunku Enterococcus faecalis wykazały niższą wrażliwość (MIC=1,0 -≥ 2,0 mg/ml). W badaniach
Khana i wsp. (36) wyciąg z goździków hamował wzrost
szczepu wzorcowego E. faecalis ATCC 2912 w stężeniu
wynoszącym 0,195 mg/ml. Maczugowce rosnące w
warunkach tlenowych oceniane przez Morrisa i wsp.
(21) wykazały wysoką wrażliwość na olejek goździkowy
(MIC = 0,5 mg/ml). Nasze szczepy okazały się mniej
wrażliwe (MIC w zakresie 1,0-2,0 mg/ml).

Wnioski
1. Badane szczepy bakterii tlenowych wykazały dużą
wrażliwość na olejek goździkowy
2. Najbardziej wrażliwe były szczepy z gatunku Staphylococcus aureus, a najmniej wrażliwe szczepy
z gatunków Pseudomonas aeruginosa i Serratia
marcescens
3. Gram-dodatnie bakterie tlenowe charakteryzowały
się wyższą wrażliwością na olejek goździkowy niż
Gram-ujemne pałeczki
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