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rods were susceptible to ≥4,0 mg/ml. The strains of Pseudomonas 
aeruginosa and Salmonella enterica were the lowest sensitive to oil 
(MIC >4,0 mg/ml). The Spanish Sage essential oil was more active 
against Gram-positive strains than Gram-negative rods.
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Rodzaj Salvia (rodzina Lamiaceae) obejmuje ok. 
900 gatunków, które są rozpowszechnione na całym 
świecie. Jej nazwa pochodzi od łacińskiego słowa sa-
lvare, oznaczające uratować, ocalić. Niektóre gatunki 
szałwii są stosowane od wieków w medycynie ludowej, 
ze względu na ważne działanie farmakologiczne. Wła-
ściwości lecznicze szałwii lekarskiej (Salvia officinalis) 
i Salvia lavandulaefoliae opisano w wielu publikacjach 
(1-23). Liście i ziele wymienionych roślin zawierają w 
większości te same substancje czynne, jednak różnią 
się one ilościami. W lecznictwie stosuje się przede 
wszystkim liście, z których otrzymuje się olejek ete-
ryczny. Głównymi składnikami olejku Salvia lavandu-
laefoliae są: kamfora (20-30%), 1,8-cineol (15-30%), 
borneol (3-15%) i β-pinen (5-12%), a w mniejszych 
ilościach występują: α-pinen (4-7%), octan sabinylu 
i borneolu (1-5%), limonen (2%), karwakrol, kwas 
rozmarynowy, luteinol, linalol, geraniol, α-terpineol 
i γ-terpinen (≤ 1%) (9, 12, 14, 24, 25). Olejek może 
też zawierać śladowe ilości tujonu, który w dużym 
stężeniu działa na organizm toksycznie (9, 24). Po-
nadto dwa związki, tj. β-myrcen i β-trans-ocymen, są 
wykorzystywane jako chemotaksonomiczne markery 
gatunku Savia lavandulaefoliae. 
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SUMMARY
The genus Salvia L. belongs to the Lamiaceae family and include 
about 900 species, which dispersed worldwide. Some species of 
Salvia are extensively used in folk medicine. Spanish Sage es-
sential oil posses antioxidant, anti-inflammatory, oestrogenic, 
anticholinesterases and antimicrobial activity. The aim of this 
study was to evaluate the effect of the Spanish Sage essential oil on 
aerobic bacteria isolated from various infections. The investigations 
of susceptibility included 31 strains of aerobic bacteria isolated 
from oral cavity, respiratory tract and gastrointestinal tract and 
7 reference strains. The following genera of bacteria were tested: 
Staphylococcus (6 strains), Enterococcus (4), Corynebacterium 
(2), Klebsiella (2), Acinetobacter (3), Escherichia (3), Citrobacter 
(2), Pseudomonas (4), Serratia (2), Salmonella (3) and reference 
strains from genus : Staphylococcus aureus ATCC 25923, Entero-
coccus faecalis ATCC 29212, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, 
Acinetobacter baumannii ATCC 19606, Escherichia coli ATCC 
25922, Citrobacter freundii ATCC 8090 and Corynebacterium xe-
rosis ATCC 373. The minimal inhibitory concentration (MIC) was 
performed by means plate dilution techniques in Mueller-Hinton 
agar. Inoculum containing 105 CFU/spot was seeded with Steers 
replicator upon the surface of agar with and without essential oil 
(strains growth control). Incubation the plates was performed for 
24 hrs at 37°C in aerobic conditions. The MIC was defined as the 
lowest concentrations of the Spanish Sage essential oil that inhibited 
growth of aerobes. The results indicated that the most susceptible 
to the oil was Gram-positive cocci from genus of Staphylococcus 
epidermidis (MIC = 0,5-2,0 mg/ml) and Gram-positive rods from 
genus Corynebacterium xerosis (MIC=2,0 mg/ml). The strains of 
Enterococcus faecalis were less susceptible (MIC = 1,0-≥4,0 mg/
ml). The Gram-negative rods were less sensitive (MIC = 2,0-≥4,0 
mg/ml). Only strains of Klebsiella pneumoniae were sensitive to 
concentrations 2,0-4,0 mg/ml. Remaining tested Gram-negative 
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Materiały i metody

Bakterie tlenowe wykorzystane do badań zostały 
wyhodowane z materiałów pobranych od pacjentów 
z zakażeniami w obrębie jamy ustnej, górnych dróg 
oddechowych i przewodu pokarmowego. Należały one 
do następujących rodzajów: Staphylococcus (6 szcze-
pów), Enterococcus (4), Corynebacterium (2), Klebsiella 
(2), Acinetobacter (3), Escherichia (3), Citrobacter (2), 
Pseudomonas (4), Serratia (2) i Salmonella (3). Do ba-
dań włączono też 7 szczepów wzorcowych z gatunków: 
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus 
faecalis ATCC 29212, Klebsiella pneumoniae ATCC 
13883, Acinetobacter baumannii ATCC 19606, Esche-
richia coli ATCC 25922, Citrobacter freundii ATCC 
8090 i Corynebacterium xerosis ATCC 373. Badanie 
wrażliwości (MIC) wymienionych bakterii tlenowych 
na olejek szałwiowy (Oleum Salviae lavandulaefoliae) 
(Avicenna-Oil, Wrocław) przeprowadzono metodą se-
ryjnych rozcieńczeń w agarze Muellera-Hintona (42). 
Przed doświadczeniem 100 mg olejku rozpuszczano 
w 1 ml DMSO (Serva). Dalsze rozcieńczenia były 
wykonywane w jałowej wodzie destylowanej, w celu 
uzyskania stężeń: 4,0, 2,0, 1,0, 0,5, 0,25, 0,12 mg/ml. 
Zawiesinę zawierającą 105 drobnoustrojów (CFU) na 
kroplę, nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię 
agaru zawierającego olejek i bez olejku (kontrola 
wzrostu drobnoustrojów). Podłoża z posiewami i 
kontrolne poddano inkubacji w temp. 37°C przez 
24 godziny. Za najmniejsze stężenie hamujące (MIC) 
uznano takie rozcieńczenie olejku szałwiowego, któ-
re całkowicie hamowało wzrost badanych bakterii 
tlenowych.

Wyniki i omówienie
Uzyskane wyniki badań wrażliwości na olejek szał-

wiowy (Oleum Salviae lavandulaefoliae) wyhodowanych 
z zakażeń bakterii tlenowych zamieszczono w tabeli 1, a 
szczepów wzorcowych w tabeli 2. Spośród testowanych 
bakterii 71% było wrażliwych na olejek w zakresie 
stężeń 0,5-4,0 mg/ml. Pozostałe szczepy wymagały do 
zahamowania wzrostu stężeń powyżej 4,0 mg/ml.

Spośród Gram-dodatnich ziarniaków największą 
wrażliwość wykazały szczepy z gatunku Staphylococcus 
epidermidis (MIC w zakresie 0,5-2,0 mg/ml) oraz Gram-
dodatnie pałeczki z gatunku Corynebacterium xerosis 
(MIC = 2,0 mg/ml). Niższą wrażliwością charaktery-
zowały się szczepy z gatunku Staphylococcus aureus, 
których wzrost był hamowany w stężeniach wynoszących 
2,0-4,0 mg/ml oraz enterokoki (MIC = 1,0-≥4,0 mg/ml). 
Olejek eteryczny wykazał aktywność w zakresie 0,5-4,0 mg/ 
/ml wobec 92% testowanych szczepów Gram-dodatnich 
bakterii tlenowych. Szczepy Staphylococcus aureus, które 

Doświadczenia wykazały, że zarówno wyciągi z 
liści szałwii (S. lavandulaefoliae), jak i olejek ete-
ryczny stosowane są w chorobie Alzheimera. Jest 
to przewlekła degeneracyjna choroba mózgu prowa-
dząca do demencji. Leczenie polega na stosowaniu 
inhibitorów acetylocholinesterazy, które tylko w 
niewielkim stopniu opóźniają utratę pamięci, lecz nie 
hamują rozwoju choroby. Badania przeprowadzone 
przez Houghtona (27) wskazują, że monoterpeny 
cykliczne, tj. 1,8-cineol i α-pinen oraz kamfora są 
odpowiedzialne za hamowanie acetylocholinestera-
zy. Hamujące działanie olejków uzyskanych z Salvia 
officinalis i Salvia lavandulaefoliae na acetylocholi-
nesterazę zostało udowodnione w doświadczeniach 
in vivo na zwierzętach i w badaniach klinicznych (9, 
12, 14, 18, 28-30). 

Ponadto Tildesley i wsp. (17) w badaniach prze-
prowadzonych na zdrowych młodych ochotnikach 
wykazali, że olejek z Salvia lavandulaefoliae poprawia 
pamięć. Natomiast na przeciwzapalne właściwości 
olejku zwrócili uwagę Bingol i wsp. (31), Perry i 
wsp. (32) oraz Wagner i wsp. (33). Uważają oni, 
że za przeciwzapalną aktywność odpowiedzialne 
są występujące w olejku: karwakrol i α-pinen. Inne 
doświadczenia wskazują na przeciwutleniające wła-
ściwości olejku (9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 34, 35). 
Takie działanie wykazują wyciągi etanolowe Salvia 
lavandulaefoliae oraz niektóre składniki olejku ete-
rycznego, w tym 1,8-cineol, linalol, α- i β-pinen (9, 
12, 15, 34, 35). 

Stwierdzono też, że wyciągi, olejek i składniki 
(geraniol) wykazują działanie estrogenne (9, 12). 
Podobnie jak Salvia officinalis, Salvia lavandulaefo-
liae stosowana jest w zaburzeniach żołądkowych i 
biegunkach. Wyciągi z liści Salvia lavandulaefoliae są 
używane do płukania jamy ustnej i gardła w stanach 
zapalnych. Olejek eteryczny nie wywiera działania 
drażniącego i fotouczulającego (36). Ze względu 
na zapach zbliżony do olejku rozmarynowego, ole-
jek szałwiowy jest dodawany do perfum, mydeł, 
kremów i detergentów. Wyciągi oraz olejek z liści 
Salvia lavandulaefoliae wykazują aktywność prze-
ciwdrobnoustrojową (7, 24, 25, 37-41). Dotychczas 
przeprowadzone badania przede wszystkim dotyczyły 
grzybów drożdżopodobnych, dermatofitów i grzybów 
pleśniowych (24, 39-41). Brakuje informacji na temat 
aktywności olejku z Salvia lavandulaefoliae wobec 
bakterii tlenowych.

Cel pracy 
Celem badań była ocena działania olejku szałwio-

wego (Salvia lavandulaefoliae) na bakterie tlenowe 
wyizolowane z różnych zakażeń szpitalnych.
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oceniali Pierozan i wsp. (25) wykazały znaczną wrażli-
wość na olejek z S. lavandulaefoliae (MIC = 2,31 mg/ 
/ml), a szczepy Enterococcus faecalis nieco niższą (MIC 
= 4,62 mg/ml). W naszych badaniach pojedyncze szcze-
py wymienionych gatunków wykazały zbliżoną wrażli-
wość (odpowiednio MIC = 2,0 i 4,0 mg/ml). 

Tabela 1. Wrażliwość na olejek szałwiowy (Oleum Salviae lavandulaefoliae) 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  2  1     

Staphylococcus epidermidis  3   1   2   

Enterococcus faecalis  4  1  2  1    

Corynebacterium xerosis  2   2     

Gram-dodatnie bakterie tlenowe ogółem  12  3  6  1  2   

Klebsiella pneumoniae  2  1  1   

Acinetobacter baumannii  3  3     

Escherichia coli  3  3   

Citrobacter freundii  2  2   

Pseudomonas aeruginosa  2  2    

Pseudomonas stutzeri  2  2

Serratia marcescens  2  2   

Salmonella enterica*  3  3

Gram-ujemne bakterie tlenowe ogółem  19  18  1     

Bakterie tlenowe ogółem  31  21  7  1  2   

*Salmonella enterica subsp. enterica serowar Enteritidis KOS 64,
Salmonella enterica subsp. enterica serowar Typhimurium KOS 64,
Salmonella enterica subsp. enterica serowar Hadar KOS 1277

Tabela 2. Wrażliwość na olejek szałwiowy (Oleum Salviae lavandulaefoliae) 7 szczepów wzorcowych 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 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

Citrobacter freundii ATCC 8090 1 1

Corynebacterium xerosis ATCC 373 1 1

Znacznie niższą wrażliwość wykazały Gram-ujemne 
pałeczki. Olejek szałwiowy okazał się najbardziej ak-
tywny wobec szczepów z gatunku Klebsiella pneumoniae 
(MIC = 2,0-4,0 mg/ml) i Escherichia coli (MIC = 4,0 mg/ 
/ml). Pozostałe badane Gram-ujemne pałeczki były 
wrażliwe na stężenie olejku wynoszące 4,0 mg/ml  
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(44%) lub wyższe (17%). Najniższą wrażliwością cha-
rakteryzowały się pałeczki z gatunku Pseudomonas 
aeruginosa i szczepy z gatunku Salmonella enterica (MIC 
> 4,0 mg/ml). Nasze wyniki okazały się zbliżone do 
uzyskanych przez Pierozana i wsp. (25) w przypadku 
Gram-ujemnych pałeczek z gatunku Serratia marcescens 
(MIC = 6,92 mg/ml, a w naszych badaniach > 4,0 mg/ml), 
Salmonella enterica (MIC = 4,62 mg/ml, a w naszych ba-
daniach > 4,0 mg/ml) i Escherichia coli (MIC = 4,62 mg/ 
/ml, a w naszych badaniach MIC = 4,0 mg/ml).

Testowane przez nas szczepy wzorcowe były wraż-
liwe w zakresie stężeń 2,0- ≥ 4,0 mg/ml. Warto pod-
kreślić, że olejek szałwiowy (Oleum Salviae lavandula-
efoliae) był bardziej aktywny wobec Gram-dodatnich 
bakterii tlenowych (75% wrażliwych w stężeniach 
0,5-2,0 mg/ml), niż Gram-ujemnych pałeczek (5% 
szczepów wrażliwych na stężenie 2,0 mg/ml, MIC 
pozostałych szczepów ≥ 4,0 mg/ml).

Wnioski
1. Największą wrażliwością na olejek szałwiowy 

(Oleum Salviae lavandulaefoliae) charakteryzowały 
się szczepy z gatunku Staphylococcus epidermidis.

2. Najniższą wrażliwość na olejek wykazały szczepy 
Gram-ujemnych pałeczek tlenowych z gatunku 
Pseudomonas aeruginosa i Salmonella enterica.

3. Olejek był bardziej aktywny wobec Gram-dodat-
nich bakterii niż Gram-ujemnych bakterii tleno-
wych.
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