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ACTIVITY OF CEDAR OIL (OLEUM CEDRI)  
ON AEROBIC BACTERIA

SUMMARY
This study was aiming to evaluate activity of cedar oil (Oleum 
Cedri) on 34 aerobic bacteria isolated from patients with infec-
tions of oral cavity or respiratory tract and 6 references strains. 
Susceptibility (MIC) was determined two fold dilution method 
in Mueller-Hinton agar. The inoculums contained 105 CFU per 
spot was seeded with Steers replicator upon the surface of agar 
containing various concentrations as well as upon that with no 
oil added (bacterial strains growth control). Incubation was per-
formed in aerobic conditions at 37°C for 24 hours. MIC’s values 
were determined as the lowest concentrations that inhibited visible 
growth of the tested aerobic bacteria. The results showed, that the 
more susceptible was Gram-positive cocci and rods. MIC for 28% 
this strains was = 25.0 mg/ml. The Gram-negative rods were less 
sensitive (MIC > 25.0 mg/ml). The cedar oil showed moderate 
activity vs. the tested aerobic bacteria.
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Wstęp
W regionie Morza Śródziemnego rosną 3 spośród 

4 gatunków cedrów z rodziny Pinaceae (szpilkowate), 
w tym Cedrus libani (cedr libański) – głównie w Libanie, 
Syrii i Turcji, Cedrus braevifolia (cedr cypryjski) – na Cy-

prze, oraz Cedrus atlantica (cedr atlantycki) – w Algierii 
i Maroku. Natomiast gatunek Cedrus deodara (cedr hi-
malajski) jest rozpowszechniony w zachodnich Himala-
jach, wschodnim Afganistanie, w północnym Pakistanie 
oraz południowo-zachodnim Tybecie i zachodnim Ne-
palu. Są to wiecznie zielone drzewa, które zależnie od 
gatunku różnią się wysokością (od 10 do 60 m), średnicą 
(do 3 m), długością i zabarwieniem igieł oraz kształtem 
korony drzewa. Uprawa cedru atlantyckiego w górach 
Atlasu (na wysokości 1500-2600 m) rozpoczęła się ok. 
1840 roku. Jego korona ma charakterystyczny kształt, 
przypominający piramidę. Wytwarza niebieskozielone 
igły (do 2,5 cm długości), szyszki cylindryczne (długości 
od 5 do 8 cm i szerokości od 3 do 5 cm), a także nie-
wielkie nasiona. Drzewo wydziela charakterystyczny, 
balsamiczny zapach.

Przeprowadzone badania wykazały obecność 
olejku eterycznego w korze, igłach i nasionach ce-
dru (1-5). Z olejku cedru atlantyckiego wyodręb-
niono ponad 50 różnych związków (6). Olejek ete-
ryczny obecny w drewnie zawiera przede wszystkim 
α- i γ-atlanton (odpowiadające za zapach drewna 
i olejku cedrowego) oraz kadinen (6). Natomiast 
w olejku cedrowym pochodzącym z igieł przeważają 
seskwiterpeny, głównie α-, β- i γ-himachaleny (stano-
wią ok. 70% zawartości olejku) (7). Wśród skład-
ników są obecne m.in. cedrol, β-chamigren, longi-
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folen-(V4), α-longipiren, isoleden, di-epi-α-cedren, 
arisatalen i turneron. W szyszkach drzewa cedrowego 
stwierdzono obecność abietanianu diterpenów (8). 
Olejek eteryczny otrzymywany jest na drodze desty-
lacji drewna cedrowego z parą wodną.

Już w czasach starożytnych olejek cedrowy często 
wykorzystywano do budowy świątyń. Natomiast żywica 
tego drzewa była używana do balsamowania zmarłych, 
ze względu na jej właściwości przeciwdrobnoustrojowe. 
Nadal z drewna cedrowego wytwarza się deski podłogo-
we, parkiety, płyty wiórowe i pilśniowe, okna, drzwi oraz 
ozdobne pudełka. Służy też do budowy łodzi i statków. 
Olejek eteryczny używany jest w przemyśle kosmetycz-
nym i perfumeryjnym, a także wykorzystywany jest do 
produkcji repelentów i środków owadobójczych (9, 10). 

Olejek z drzewa cedrowego wykazuje właściwości 
lecznicze (6, 7, 11-13). Jako antyseptyk znalazł zasto-
sowanie w profilaktyce i leczeniu zakażeń dróg odde-
chowych. Ponadto wykazuje działanie przeciwzapalne, 
diuretyczne, pobudza wydzielanie żółci i soków tra-
wiennych. Stosowany jest w leczeniu niektórych chorób 
skóry, w tym trądziku. Przeciwbólowe działanie olejku 
zostało wykorzystane w terapii chorób reumatycznych 
(13). Jest też stosowany jako środek przeciwłupieżowy, 
przeciwłojotokowy i pobudzający porost włosów (8, 14).

W Polsce dostępne są preparaty, których składni-
kiem jest olejek cedrowy. Są to: Rub-Arom (Hasco- 
-Lek, Polska) oraz Wick Vapo Rub (Procter & Gamble, 
Niemcy). Maść Rub-Arom zawiera (w 100,0 g): ty-
mol (0,25 g), lewomentol (2,75 g), kamforę racemiczną 
(5,0 g), olejek cedrowy (0,75 g), olejek eukaliptusowy 
(1,5 g) i olejek terpentynowy (5,0 g). Preparat stosowa-
ny jest do smarowania klatki piersiowej w przeziębie-
niach i zakażeniach dróg oddechowych. Jego działanie 
polega na ułatwianiu oddychania, ponieważ powoduje 
rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i usprawnia jej 
odkrztuszanie. Maść stosowana jest miejscowo także 
w bólach stawowych, reumatycznych i nerwobólach.

Preparat Wick Vapo Rub zawiera: tymol, mentol, 
kamforę, olejek eukaliptusowy, olejek terpentynowy, 
olejek cedrowy i olejek muszkatołowy. Stosowany jest 
w zapaleniach dróg oddechowych, gardła i w katarze. 
Jest też wykorzystywany do nacierań i inhalacji w tera-
pii przewlekłych nieżytów górnych dróg oddechowych.

W licznych badaniach wykazano przeciwdrobno-
ustrojowe działanie olejku cedrowego (2, 5, 7, 11, 
15-26). Morris i wsp. (18) udowodnili jego aktywność 
wobec Staphylococcus aureus (MIC = 0,5 mg/ml) oraz 
pałeczek Corynebacterium sp., Escherichia coli i grzy-
bów z gatunku Candida albicans (MIC > 1,0 mg/ml). 
Z kolei Chabi i wsp. (21) wykazali działanie olejku 
cedrowego wobec form wegetatywnych i przetrwalni-
ków laseczek z gatunku Bacillus cereus i Clostridium 

botulinum. Rozwój przetrwalników tych bakterii ha-
mowany był odpowiednio w stężeniach 0,1 i 0,3 mg/ml. 

Maruzzella i wsp. (20) badali aktywność przeciw-
drobnoustrojową olejku cedrowego otrzymanego 
z drewna i igieł cedru metodą krążkowo-dyfuzyjną. 
Badany olejek wykazywał aktywność tylko wobec 
dwóch ocenianych szczepów, a mianowicie Bacillus 
subtilis i Mycobacterium avium, dla których strefy 
zahamowania wzrostu wynosiły odpowiednio: dla 
wyciągu z igieł – 23 i 70 mm, a dla wyciągu z drew-
na – 29 i 68 mm. Natomiast szczepy Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis i Salmonella typhi nie 
wykazały wrażliwości na zastosowane stężenia olej-
ku cedrowego (brak strefy zahamowania wzrostu). 
W doświadczeniach przeprowadzonych przez Derwi-
cha i wsp. (2) wykazano, że Gram-dodatnie bakterie 
były wrażliwe na stężenia olejku wynoszące 0,68-
1,62 mg/ml, a Gram-ujemne pałeczki – w zakresie 
stężeń od 0,25 do 1,45 mg/ml. W badaniach, które 
przeprowadzili Hammer i wsp. (16), oceniane przez 
autorów szczepy okazały się wrażliwe na stężenia 
olejku cedrowego w granicach od 5,0 do ≥ 20 mg/ml.  
Ponadto metodą krążkowo-dyfuzyjną wykazano, że 
olejek cedrowy był aktywny wobec paciorkowca z ga-
tunku Streptococcus mutans. Strefa zahamowania 
wzrostu tego szczepu wynosiła 7,42 mm (26). 

Olejek cedrowy także hamował wzrost szczepów 
Escherichia coli, Bacillus subtilis, Micrococcus luteus, 
Staphylococcus aureus, Aspergillus niger, Penicillum 
digitatum i Penicillum expansum w stężeniach wyno-
szących od 0,5 do 10 mg/ml (5). Wrażliwość szczepów 
z gatunku Aspergillus niger potwierdziły badania prze-
prowadzone przez Pawara i wsp. (17) oraz Yousefa 
i wsp. (24). Olejek cedrowy wykazał również aktywność 
wobec grzybów drożdżopodobnych (22). Ich wzrost 
hamowały stężenia w zakresie ≤ 3,1-≥ 50,0 mg/ml.  
Natomiast oceniane przez Yosefa i wsp. (24) szczepy 
z gatunku Candida albicans, Aspergillus niger, Peni-
cillium chrysogenum oraz grzyby z rodzaju Rhizopus 
i Mucor okazały się wrażliwe na stężenia olejku wy-
noszące > 50 mg/ml.

W piśmiennictwie dotyczącym przeciwdrobnoustro-
jowego działania olejku cedrowego rzadko pojawiają 
się doniesienia dotyczące bakterii tlenowych i ograni-
czone są one do niektórych gatunków. Brakuje danych 
na temat działania tego olejku eterycznego wobec 
szeregu bakterii tlenowych powodujących zakażenia 
w obrębie jamy ustnej i układu oddechowego.

Cel pracy
Celem badań była ocena wrażliwości na olejek 

cedrowy bakterii tlenowych wyhodowanych z zakażeń 
jamy ustnej oraz dróg oddechowych.
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Materiał i metody badań
Bakterie tlenowe zostały wyhodowane z materia-

łów pobranych od pacjentów, u których stwierdzono 
zakażenie w obrębie jamy ustnej lub górnych dróg 
oddechowych. Badania objęły łącznie 40 szczepów, 
z których 34 zostały wyizolowane od pacjentów i na-
leżały do następujących gatunków: Staphylococ-
cus aureus (6 szczepów), Staphylococcus epidermi-
dis (2), Enterococcus faecalis (4), Corynebacterium 
xerosis (2), Acinetobacter baumannii (3), Citrobacter 
freundii (2), Escherichia coli (5), Klebsiella pneumo-
niae (3), Pseudomonas aeruginosa (3), Pseudomonas 
stutzeri (2), Serratia marcescens (2) oraz 6 szczepów 
wzorcowych, w tym Staphylococcus aureus ATCC 
25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Acineto-
bacter baumannii ATCC 19606, Citrobacter freundii 
ATCC 8090, Escherichia coli ATCC 25922 i Klebsiella 
pneumoniae ATCC 13883. 

Wrażliwość (MIC) bakterii tlenowych na olejek 
cedrowy (Avicenna oil, Wrocław) oznaczono meto-
dą seryjnych rozcieńczeń w agarze Mueller-Hintona. 
Najpierw olejek rozpuszczano w DMSO (Serva), uzy-
skując stężenie 100 mg/ml. Dalsze rozcieńczenia były 
wykonywane w jałowej wodzie destylowanej. Badano 
następujące stężenia: 3,1; 6,2; 12,5 i 25,0 mg/ml. Za-
wiesinę zawierającą 105 CFU na kroplę nanoszono apa-

ratem Steersa na powierzchnię agaru z odpowiednim 
stężeniem olejku i bez jego dodatku (kontrola wzrostu 
szczepów). Podłoża hodowano w warunkach tlenowych, 
w temp. 37°C przez 24 godz. Jako MIC przyjęto naj-
mniejsze stężenie olejku cedrowego, które całkowicie 
hamowało wzrost testowanych bakterii tlenowych.

Wyniki badań i ich omówienie
Uzyskane wyniki badań wrażliwości na olejek ce-

drowy bakterii tlenowych wyhodowanych od pacjentów 
zestawiono w tabeli 1, a szczepów wzorcowych w tabe-
li 2. Spośród 14 szczepów Gram-dodatnich ziarniaków, 
tylko 3 (25%) szczepy z gatunku Staphylococcus aureus 
były wrażliwe na stężenie wynoszące 25 mg/ml. Wzrost 
pozostałych ocenianych szczepów, w tym z gatunku 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis 
i Enterococcus faecalis, nie był hamowany w zakresie 
ocenianych stężeń. Szczepy te wymagały użycia olejku 
eterycznego w stężeniach > 25,0 mg/ml. 

Podobnie, testowane szczepy maczugowców były 
wrażliwe na olejek cedrowy w stężeniach wynoszących 
≥ 25,0 mg/ml. Z kolei szczepy oceniane przez Morrisa 
i wsp. (18) były wrażliwe na znacznie niższe stężenia 
olejku cedrowego, hamując wzrost testowanych gron-
kowców z gatunku Staphylococcus aureus w stężeniu 
0,5 mg/ml, a szczepów Corynebacterium sp. oraz Esche-

Tabela 1. Wrażliwość na olejek cedrowy (Oleum Cedri) 34 szczepów bakterii tlenowych wyizolowanych z zakażeń jamy 
ustnej i dróg oddechowych.

Drobnoustroje Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC
(mg/ml)

> 25,0 25,0 12,5 6,2 3,1

Staphylococcus aureus 6 3 3

Staphylococcus epidermidis 2 2

Enterococcus faecalis 4 4

Corynebacterium xerosis 2 1 1

Gram-dodatnie bakterie tlenowe ogółem 14 10 4

Acinetobacter baumannii 3 3

Citrobacter freundii 2 2

Escherichia coli 5 5

Klebsiella pneumoniae 3 3

Pseudomonas aeruginosa 3 3

Pseudomonas stutzeri 2 2

Serratia marcescens 2 2

Gram-ujemne bakterie tlenowe ogółem 20 20

Bakterie tlenowe łącznie 34 30 4
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Tabela 2. Wrażliwość na olejek cedrowy (Oleum Cedri) 6 szczepów wzorcowych bakterii tlenowych.

Drobnoustroje Liczba 
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC
(mg/ml)

> 25,0 25,0 12,5 6,2 3,1

Staphylococcus aureus ATCC 25923 1 1

Enterococcus faecalis ATCC 29212 1 1

Acinetobacter baumannii ATCC 19606 1 1

Citrobacter freundii ATCC 8090 1 1

Escherichia coli ATCC 25922 1 1

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 1 1

richia coli w stężeniu ≥ 1 mg/ml. Z naszych badań wy-
nika, że spośród badanych bakterii tlenowych, szczepy 
bakterii Gram-dodatnich były bardziej wrażliwe na 
olejek (12% szczepów wrażliwych na 25,0 mg/ml) niż 
pałeczki Gram-ujemne (MIC > 25,0 mg/ml).

Wnioski
1. Olejek cedrowy wykazał umiarkowaną aktywność 

wobec badanych bakterii tlenowych wyizolowanych 
z zakażeń jamy ustnej i dróg oddechowych.

2. Olejek cedrowy był najmniej aktywny wobec oce-
nianych szczepów pałeczek Gram-ujemnych.

3. Wyższą wrażliwość na badany olejek cedrowy wy-
kazały szczepy bakterii Gram-dodatnich w porów-
naniu z pałeczkami Gram-ujemnymi.
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