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SUMMARY

Introduction. Abies whitebark (Abies sibirica L.) belonging to the family Pinaceae. The tree grown in Mongol, China and Siberian 
taiga. Produced the pichtae oil, which is obtained by hydrodistillation method. It contain: α-pinene, β-pinene, β-caryophyllene, 
bornyl acetate, camphene, kamfen, mircene and cineole. The oil exhibiting expectorant, analgesic, anti-inflammatory, antialergic, 
liver restorative, adaptogenic and antioxidant properties. It has antimicrobial activity.
Aim. The aim of the date was to determine the susceptibility of anaerobic bacteria isolated from patients to pichtae oil.
Material and methods. The investigated 49 strains of bacteria isolated from patients from genus Bacteroides (7 strains), Para-
bacteroides (1), Prevotella (8), Porphyromonas (5), Tannerella (1), Fusobacterium (6), Finegoldia (4), Parvimonas (2), Pepto-
streptococcus (4), Actinomyces (4), Bifidobacterium (1), Propionibacterium (6), and 10 reference strains. The concentrations the 
oil were the following: 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 15.0 and 20.0 mg/ml. The pichtae oil was added to Brucella agar with 5% defibrynated 
sheep blood, menadione and hemin. Inoculum containing 106 CFU/ml was seeded with Steers replicator upon the agar with oil or 
without oil (strains growth control). The incubation was carried out in anaerobic jars containing 10% C02 , 10% H2 and 80% N2 , 
palladic catalyst and anaerobic indicator, at 37°C for 48 hrs. The MIC was defined as the lowest concentration of the pichtae oil 
that completely inhibited growth the anaerobic bacteria.
Results. The results investigation indicated that from Gram-negative rods Tannerella forsythia (MIC = 5.0 mg/ml), Bacteroi-
des fragilis and Bacteroides uniformis (MIC = 7.5 mg/ml) were the most susceptible to pichtae oil. The growth of Prevotella 
strains were inhibited by concentrations in ranges 5.0-15.0 mg/ml. The Prevotella bivia (MIC 10.0-15.0 mg/ml) and Prevotella 
buccalis (MIC = 15.0 mg/ml) were the most resistant. The tested oil was active on account genus of Fusobacterium strains 
in concentrations 5.0-10.0 mg/ml. The Gram-positive cocci were the more sensitive then rods. The growth was inhibited by 
concentrations in ranges ≤ 2.5-10.0 mg/ml. The oil was equally effective against Gram-positive rods (MIC ≤ 2.5-10.0 mg/ml).  
From this bacteria the more susceptible were the strains of Actinomyces (MIC ≤ 2.5-7.5 mg/ml) and the least a rods from genus 
of Bifidobacterium (MIC = 10.0 mg/ml). The date indicated, that the Gram-positive anaerobes were the more susceptible to 
pichtae oil than Gram-negative rods.
Conclusions. From among the Gram-negative bacteria the more susceptible to pichtae oil were the rods from genus Tannerella for-
sythia, Bacteroides fragilis and Bacteroides uniformis. Gram-positive anaerobic cocci were the more susceptible then Gram-positive 
rods. The pichtae oil was the more active towards Gram-positive bacteria then Gram-negative anaerobic rods.
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STRESZCZENIE

Wstęp. Jodła białokorowa (Abies sibirica L.) należy do rodziny Pinaceae. Drzewo rośnie w Mongolii, Chinach i na Syberii. Wytwarza 
olejek pichtowy, który otrzymywany jest metodą destylacji z parą wodną. Olejek zawiera m.in.: α-pinen, β-pinen, β-kariofylen, octan 
bornylu, kamfen, myrcen i cyneol. Wykazuje działanie wykrztuśne, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwalergiczne, odnawiające 
wątrobę, adaptogenne i przeciwutleniające. Wykazuje też aktywność przeciwdrobnoustrojową.
Cel pracy. Celem badań było oznaczenie wrażliwości na olejek pichtowy bakterii beztlenowych wyizolowanych z jamy ustnej i dróg 
oddechowych pacjentów.
Materiał i metody. Badaniami objęto 49 szczepów bakterii wyizolowanych od pacjentów z rodzajów: Bacteroides (7 szczepów), 
Parabacteroides (1), Prevotella (8), Porphyromonas (5), Tannerella (1), Fusobacterium (6), Finegoldia (4), Parvimonas (2), 
Peptostreptococcus (4), Actinomyces (4), Bifidobacterium (1) i Propionibacterium (6) oraz 10 szczepów wzorcowych. Do badań 
użyto następujące stężenia olejku: 2,5, 5,0, 7,5, 10,0, 15,0 i 20,0 mg/ml. Olejek pichtowy dodawano do agaru Brucella z dodatkiem 
5% odwłóknionej krwi baraniej, menadionu i heminy. Zawiesinę bakteryjną zawierającą 106 CFU/ml nanoszono aparatem Steersa 
na powierzchnię agaru z olejkiem lub bez niego (kontrola wzrostu szczepów). Hodowlę prowadzono w warunkach beztlenowych 
w anaerostatach zawierających mieszaninę gazów: 10% C02 , 10% H2 i 80% N2 , katalizator palladowy oraz wskaźnik beztleno-
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jednak danych na temat jego działania na bakterie 
beztlenowe.

Cel pracy
Celem badań było oznaczenie wrażliwości na 

olejek pichtowy bakterii beztlenowych wyizolowa-
nych z jamy ustnej i górnych dróg oddechowych 
pacjentów.

Materiał i metody
Badaniom poddano łącznie 49 szczepów bakterii 

wyizolowanych od pacjentów oraz 10 szczepów wzor-
cowych. Drobnoustroje należały do następujących ro-
dzajów: Bacteroides (7 szczepów), Parabacteroides (1), 
Prevotella (8), Porphyromonas (5), Tannerella (1), 
Fusobacterium (6), Finegoldia (4), Parvimonas (2), 
Peptos t rep tococcus  (4) ,  Act inomyces  (4) , 
Bifidobacterium (1) i Propionibacterium (6), a szcze-
py wzorcowe do gatunków: Bacteroides fragilis 
ATCC 25285, Parabacteroides distasonis ATCC 8503, 
Porphyromonas levii ATCC 29147, Porphyromonas 
levii ATCC 29147, Porphyromonas asaccharolyti-
ca ATCC 38128, Fusobacterium nucleatum ATCC 
25585, Tannerella forsythia ATCC 58848, Finegoldia 
magna ATCC 29328, Peptostreptococcus anaerobius 
ATCC 27337, Bifidobacterium breve ATCC 15700 oraz 
Propionibacterium acnes ATCC 11827. 

Wykorzystany do badań olejek pichtowy (KEJ) 
został najpierw rozpuszczony w 1 ml DMSO (Serva), 
a następnie zawieszony w jałowej wodzie destylo-
wanej. Uzyskane rozcieńczenia wynoszące 2,5, 5,0, 
7,5, 10,0, 15,0 i 20,0 mg/ml dodawano do agaru 
Brucella z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi bara-
niej, menadionu i heminy. Zawiesinę bakteryjną, 
która zawierała 106 CFU/ml, nanoszono apara-
tem Steersa na powierzchnię podłoży z dodatkiem 

Wstęp

W wielu krajach w starożytności olejki eteryczne 
były stosowane jako środki lecznicze zapachowe 
lub rytualne. Już Egipcjanie olejku otrzymywanego 
z igieł jodły (Abies alba) używali w formie odżywki 
do włosów. Hipokrates polecał jodłę w przypadku 
zakażeń dróg oddechowych. W XIX wieku olejek 
stosowano do leczenia chorób skóry, tj. egzemy 
i łuszczycy (1).

Jodła białokorowa, zwana też jodłą syberyjską lub 
pichtą syberyjską (Abies sibirica L. lub Pinus sibirica 
Led., Turcz.), należy do rodziny Pinaceae. Drzewo 
osiąga wysokość do 40 m. Wytwarza wiecznie zielone 
iglaste liście długości 3 cm i szerokości 1-2 mm oraz 
cylindryczne szyszki skierowane do góry, długości 
do 8 cm. Drzewo rośnie w Mongolii, Chinach i na 
Syberii. Wytwarza olejek eteryczny zwany pichto-
wym. Otrzymuje się go ze świeżych szczytów pędów 
i szpilek jodły syberyjskiej metodą destylacji z parą 
wodną (1). 

Olejek ma barwę żółtozieloną lub jest bezbarwny, 
o silnym aromatycznym zapachu i gorzkim smaku. 
W jego składzie są obecne różne związki, w tym: 
α-pinen, β-pinen, β-kariofylen, octan bornylu, kam-
fen, myrcen i cyneol (2). Skład olejku zależy od 
regionu geograficznego, w którym wyrosło drzewo, 
a także metody jego otrzymywania (3). Wykazuje 
on m.in. działanie wykrztuśne, przeciwbólowe, prze-
ciwzapalne, przeciwalergiczne i odnawiające wątro-
bę (4-7). Przeprowadzone badania udowodniły jego 
aktywność adaptogenną i przeciwutleniającą (8). 
Ponadto doświadczalnie wykazano też przeciw-
drobnoustrojowe działanie olejku pichtowego (2, 5, 
7-15). W piśmiennictwie opisano aktywność olejku 
wobec bakterii tlenowych oraz grzybów drożdżo-
podobnych, pleśniowych i dermatofitów, brakuje 

wości, w temperaturze 37°C przez 48 godzin. Za MIC przyjęto takie najmniejsze rozcieńczenie olejku pichtowego, które całkowicie 
hamowało wzrost bakterii beztlenowych.
Wyniki. Wyniki badań wskazują, że najbardziej wrażliwe na olejek były pałeczki Tannerella forsythia (MIC = 5,0 mg/ml)  
oraz Bacteroides fragilis i Bacteroides uniformis (MIC = 7,5 mg/ml). Wzrost szczepów Prevotella był hamowany przez stężenia 
w zakresie 5,0-15,0 mg/ml. Największą oporność wykazały szczepy z gatunków Prevotella bivia (MIC 10,0-15,0 mg/ml) i Prevotella 
buccalis (MIC = 15,0 mg/ml). Badany olejek był aktywny wobec szczepów z rodzaju Fusobacterium w stężeniach 5,0-10,0 mg/ml. 
Gram-dodatnie ziarniaki charakteryzowały się wyższą wrażliwością. Ich wzrost hamowały stężenia olejku w zakresie ≤ 2,5-10,0 mg/ml.  
Podobnie aktywny był olejek wobec Gram-dodatnich pałeczek (MIC w zakresie ≤ 2,5-10,0 mg/ml). Wśród nich największą wrażli-
wość wykazały szczepy Actinomyces (MIC ≤ 2,5-7,5 mg/ml), a najniższą pałeczki z gatunku Bifidobacterium (MIC = 10,0 mg/ml).  
Badania wskazują, że Gram-dodatnie bakterie były bardziej wrażliwe na olejek pichtowy w porównaniu z Gram-ujemnymi 
pałeczkami.
Wnioski. Spośród Gram-ujemnych bakterii najbardziej wrażliwe na olejek pichtowy były pałeczki Tannerella forsythia, Bacteroides 
fragilis i Bacteroides uniformis. Gram-dodatnie ziarniaki beztlenowe okazały się bardziej wrażliwe w porównaniu z Gram-dodat-
nimi pałeczkami. Olejek pichtowy był bardziej aktywny wobec ocenianych Gram-dodatnich bakterii niż Gram-ujemnych pałeczek 
beztlenowych.

Słowa kluczowe: wrażliwość, bakterie beztlenowe, działanie, olejek pichtowy
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rodzaju Porphyromonas najmniejszą wrażliwością 
charakteryzował się gatunek Porphyromonas le-
vii (MIC = 10,0 mg/ml). Badania wykazały, że olejek 
pichtowy był aktywny w stężeniach 5,0-10,0 mg/ml 
wobec szczepów z rodzaju Fusobacterium. 

W przypadku Gram-dodatnich beztlenowców, naj-
bardziej wrażliwe na olejek okazały się ziarniaki. Ich 
wzrost hamowały stężenia w zakresie ≤ 2,5-10,0 mg/ml.  
Olejek działał najbardziej aktywnie wobec gatunku 
Peptostreptococcus anaerobius (MIC ≤ 2,0-7,5 mg/ml).  
Podobną do ziarniaków wrażliwość wykazały badane 
Gram-dodatnie pałeczki (MIC w zakresie ≤  2,5-
10,0 mg/ml). Spośród nich szczepy Actinomyces 
okazały się najbardziej wrażliwe. Stężenia olejku 
hamującego wzrost kształtowały się w zakresie ≤ 2,5-
7,5 mg/ml. Natomiast był on najmniej aktywny wobec 
pałeczek z gatunku Bifidobacterium breve. Ich wzrost 
hamowały stężenia wynoszące 10,0 mg/ml. Z badań 
wynika, że Gram-ujemne pałeczki charakteryzowały 
się niższą wrażliwością na olejek pichtowy w po-
równaniu z Gram-dodatnimi ziarniakami i pałecz-
kami. Wskazują na to zakresy stężeń hamujących 
wzrost bakterii. Dla Gram-ujemnych pałeczek MIC 
kształtowało się w zakresie 5,0-15,0 mg/ml, a dla 

badanego olejku lub bez niego (kontrola wzrostu 
szczepów). Hodowlę podłoży prowadzono w warun-
kach beztlenowych w anaerostatach, które zawierały 
mieszaninę gazów: 10% C02, 10% H2 i 80% N2, 
katalizator palladowy oraz wskaźnik beztlenowości, 
w temperaturze 37°C przez 48 godzin. Za MIC 
przyjęto takie najmniejsze stężenie olejku pichto-
wego, które całkowicie hamowało wzrost bakterii 
beztlenowych.

Wyniki i omówienie
Tabela 1 zawiera wyniki badań Gram-ujemnych 

bakterii, tabela 2 Gram-dodatnich bakterii, a tabe-
la 3 szczepów wzorcowych bakterii beztlenowych. 
Badania wykazały, że na Gram-ujemne pałeczki 
olejek pichtowy działał w zakresie 5,0-15,0 mg/ml. 
Wśród nich największą wrażliwością charaktery-
zowały się pałeczki Tannerella forsythia (MIC = 
5,0 mg/ml), Bacteroides fragilis i Bacteroides uni-
formis (MIC = 7,5 mg/ml). Wzrost szczepów z ro-
dzaju Prevotella hamowały stężenia w zakresie 5,0-
15,0 mg/ml. Największą oporność wykazały szczepy 
z gatunków Prevotella bivia (MIC 10,0-15,0 mg/ml) 
i Prevotella buccalis (MIC = 15,0 mg/ml). Wśród 

Tab. 1. Wrażliwość Gram-ujemnych bakterii beztlenowych na olejek pichtowy 

Bakterie beztlenowe Liczba 
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

≥ 20,0 15,0 10,0 7,5 5,0 ≤ 2,5

Bacteroides fragilis 2 2

Bacteroides uniformis 2 2

Bacteroides ureolyticus 2 2

Bacteroides vulgates 1 1

Parabacteroides distasonis 1 1

Prevotella bivia 2 1 1

Prevotella buccalis 1 1

Prevotella intermedia 3 1 2

Prevotella loescheii 2 1 1

Porphyromonas asaccharolytica 4 2 1 1

Porphyromonas levii 1 1

Tannerella forsythia 1 1

Fusobacterium nucleatum 3 1 2

Fusobacterium necrophorum 3 2 1

Gram-ujemne bakterie beztlenowe ogółem 28 4 11 6 7
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Tab. 2. Wrażliwość Gram-dodatnich bakterii beztlenowych na olejek pichtowy

Bakterie beztlenowe Liczba 
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

≥ 20,0 15,0 10,0 7,5 5,0 ≤ 2,5

Finegoldia magna 4 1 1 2

Parvimonas micra 2 1 1

Peptostreptococcus anaerobius 4 2 1 1

Gram-dodatnie ziarniaki beztlenowe ogółem 10 2 3 2 3

Actinomyces odontolyticus 2 1 1

Actinomyces viscosus 2 1 1

Bifidobacterium breve 1 1

Propionibacterium acnes 2 1 1

Propionibacterium granulosum 4 2 1 1

Gram-dodatnie pałeczki ogółem 11 4 3 3 1

Bakterie beztlenowe łącznie 49 4 17 12 12 4

Tab. 3. Wrażliwość szczepów wzorcowych bakterii beztlenowych na olejek pichtowy

Bakterie beztlenowe Liczba 
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

≤ 20,0 15,0 10,0 7,5 5,0 ≤ 2,5

Bacteroides fragilis 
ATCC 25285 1 1

Parabacteroides distasonis ATCC 
8503 1 1

Porphyromonas levii 
ATCC 29147 1 1

Porphyromonas asaccharolytica 
ATCC 29943 1 1

Fusobacterium nucleatum ATCC 
25583 1 1

Tannerella forsythia 
ATCC 58848 1 1

Bifidobacterium breve 
ATCC 15700 1 1

Finegoldia magna 
ATCC 29328 1 1

Peptostreptococcus anaerobius 
ATCC 27337 1 1

Propionibacterium acnes 
ATCC 11827 1 1
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Morrisa i wsp. (13) wzrost szczepów Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, Corynebacterium sp. 
i Candida albicans hamowały stężenia olejku wyno-
szące od 0,05 do ≥ 0,1 mg/ml. 

Wnioski
1. Wśród Gram-ujemnych bakterii największą wraż-

liwość na olejek pichtowy wykazały szczepy z ga-
tunków Tannerella forsythia, Bacteroides fragilis 
i Bacteroides uniformie.

2. Gram-dodatnie ziarniaki beztlenowe okazały się 
bardziej wrażliwe niż Gram-dodatnie pałeczki.

3. Olejek pichtowy był bardziej aktywny wobec ocenia-
nych Gram-dodatnich bakterii niż Gram-ujemnych 
pałeczek beztlenowych.

Gram-dodatnich ziarniaków i pałeczek wynosiło ono 
≤ 2,5-10,0 mg/ml. 

Opublikowane dotychczas wyniki badań innych 
autorów wykazały działanie olejku pichtowego na 
niektóre bakterie tlenowe i grzyby pleśniowe lub 
dermatofity. Survilienė i wsp. (11) opisali wysoką 
aktywność olejku wobec szczepów Aspergillus flavus. 
Trojanowska i wsp. (9) wykazali wrażliwość na olejek 
pichtowy dermatofitów z rodzajów Trichophyton, 
Epidermophyton i Microsporum. Kloucek i wsp. (14) 
udowodnili jego działanie wobec grzybów z gatunków 
Alternaria alternata, Aspergillus niger i Penicillium 
digitatum oraz brak aktywności wobec bakterii z ga-
tunków Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis 
i Pseudomonas aeruginosa. Natomiast w badaniach 
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