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SUMMARY

Introduction. The plants have been used for many thousands of years in medicine ancient Roma and Egypt. Among usage a herb 
was calamus. It was importation to Poland probably in XIII age. Calamus to grown on lowlands, on pond and lakes shares. 
Acorus calamus belongs to the family Araceae. The herb having rhizome with many nodes, elongated leaves with intensive smell-
ing. In etheric oil are components as: α- and β-azarone, cyperenone, cyperole, acorine, acorytine, caryophylene, isoasarone, saflor, 
eugenol, camphor, geranyl acetate, cyperdone, spathulenol, borneol, linalool and linolenic acid. The oil has various pharmacological 
and antimicrobial activities.
Aim. The goal of the investigation was to test activity calamus oil against anaerobic bacteria. 
Material and methods. The anaerobic bacteria were isolated from oral cavity and upper respiratory tract. The strains of following 
genera were tested: Bacteroides, Parabacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Tannerella, Fusobacterium, Finegoldia, Parvimonas, 
Peptostreptococcus, Actinomyces, Bifidobacterium, Propionibacterium. The data volume 9 reference strains. The concentration 
the calamus oil (Semifarm) were: 2.0, 1.0, 0.5, 0.25, 0.12 and 0.06 mg/ml. The investigations was carried out using plate dilution 
technique method in Brucella agar supplemented with 5% defibrynated sheep blood, menadione and hemin. Inoculum containing 
106 CFU per 1 ml was seeded with Steers replicator upon the agar with oil or without the oil (strains growth control). The agar plates 
was incubated in anaerobic condition in anaerobic jar in mixed of gases (10% C02 , 10% H2 i 80% N2) with palladium catalyst 
and anaerobiosis indicator, in 37°C for 48 hrs. The MIC was recorded by reading the lowest concentration the inhibited growth of 
anaerobic bacteria.
Results. The results showed, that the most susceptible from genus of Bacteroides were the rods of Bacteroides uniformis (MIC ≤ 
0.06-0.25 mg/ml). The strain Bacteroides ureolyticus and Bacteroides vulgatus were susceptible to 0.5 mg/ml, and Bacteroides fragilis 
to ≥ 20.0 mg/ml. The growth rods from genus Porphyromonas was inhibited by concentrations ≤ 0.06-0.25 mg/ml. The calamus oil 
was active against Gram-positive rods in range 0.25-0.5 mg/ml. The growth of Actinomyces, Bifidobacterium and Propionibacterium 
was inhibited by oil concentration 0.25-0.5 mg/ml. The Gram-positive cocci was susceptible to concentrations with ranges from 
≤ 0.06 to 1.0 mg/ml. The most susceptible from the cocci was the strains Parvimonas micra (MIC < 0.06 mg/ml). The results other 
authors to confirm that Gram-positive rods are more susceptible to calamus oil than Gram-negative anaerobic bacteria.
Conclusions. The calamus oil was high activity towards tested anaerobic bacteria. The most susceptible among Gram-negative rods 
was Bacteroides ureolyticus, Porphyromonas asaccharolytica and Porphyromonas levii. Gram-positive cocci were more susceptible 
on calamus oil than Gram-positive rods. The tested oil demonstrated the more activity towards Gram-positive bacteria than Gram- 
-negative anaerobic rods.

Keywords: susceptibility, calamus oil, anaerobic bacteria, oral cavity

STRESZCZENIE

Wstęp. Rośliny były stosowane w medycynie ludowej od tysięcy lat. Wśród używanych ziół był tatarak. Do Polski został sprowadzo-
ny prawdopodobnie w XIII wieku. Rośnie on na nizinach, na brzegach stawów i jezior. Zioło wytwarza rozgałęziające się kłącza 
i wydłużone liście o intensywnym zapachu. W olejku eterycznym występują składniki: α- i β-azaron, cyperenon, cyperol, akoryna, 
akorytyna, kariofilen, izoazaron, saflor, eugenol, kamfora, octan geranylu, cyperdin, spatulenol, borneol, linalol i kwas linolenowy. 
Olejek wykazuje różne właściwości farmakologiczne i przeciwdrobnoustrojowe.
Cel pracy. Celem badań była ocena aktywności olejku tatarakowego wobec bakterii beztlenowych.
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wykorzystuje się do wytwarzania syropów, konfitur 
oraz cukierków. W terapii stosowane są ekstrak-
ty z kłącza oraz olejek eteryczny. Ekstrakt wchodzi 
w skład takich preparatów leczniczych, jak: Gastro, 
Gastrochol, Gastrin, Urogran, Calmagina, Wikalina, 
Dentosept oraz Dentosept A. 

Olejek tatarakowy zawiera szereg składników, 
w tym: α- i β-azaron, cyperenon, cyperol, akorynę, 
akorytynę, kariofilen, izoazaron, saflor, eugenol, kam-
forę, octan geranylu, cyperdin, spatulenol, borneol, 
linalol i kwas linolenowy (5, 7-15).

Olejek ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbó-
lowe, przeciwskurczowe, przeciwpadaczkowe, przeciw-
cukrzycowe, neuroochronne i immunosupresyjne (4, 
10, 11). Ponadto przyspiesza gojenie ran, wykazuje 
aktywność wobec robaków i insektów i jest inhibito-
rem acetylocholiny (4, 11, 14). Działa też przeciw- 
utleniająco, przeciwartretycznie, przeciwreumatycznie 
i przeciwnowotworowo oraz osłaniająco na komórki 
wątroby (8, 16, 17). Badania wykazały, że olejek tata-
rakowy ma aktywność przeciwdrobnoustrojową (4, 5, 
11, 16-32). Brakuje jednak danych na temat oddzia-
ływania olejku na bakterie beztlenowe.

Cel pracy
Celem badań jest ocena wrażliwości na olejek tata-

rakowy bakterii beztlenowych wyizolowanych z zaka-
żeń jamy ustnej i górnych dróg oddechowych.

Materiał i metody
Bakterie beztlenowe zostały wyizolowane z jamy 

ustnej i górnych dróg oddechowych. Badane szczepy  

Materiał i metody. Szczepy bakterii zostały wyizolowane z jamy ustnej i górnych dróg oddechowych. Badane szczepy należały do na-
stępujących rodzajów: Bacteroides, Parabacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Tannerella, Fusobacterium, Finegoldia, Parvimonas, 
Peptostreptococcus, Actinomyces, Bifidobacterium, Propionibacterium. Do badań włączono też 9 szczepów wzorcowych. Zbadano 
następujące rozcieńczenia olejku tatarakowego (Semifarm): 2,0, 1,0, 0,5, 0,25, 0,12 i 0,06 mg/ml. Doświadczenia przeprowadzo-
no metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% krwi baraniej, menadionu i heminy. Inokulum zawierające 
106 CFU na kroplę przenoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru z olejkiem lub bez niego (kontrola wzrostu szczepów). 
Inkubację posiewów prowadzono w anaerostatach wypełnionych mieszaniną gazów (10% C02 , 10% H2 i 80% N2), z katalizatorem 
palladowym i wskaźnikiem beztlenowości, w temperaturze 37°C przez 48 godzin. Za MIC przyjęto takie najmniejsze stężenie, które 
prowadziło do zahamowania wzrostu bakterii beztlenowych.
Wyniki. Wyniki badań wskazują, że najbardziej wrażliwe z rodzaju Bacteroides były pałeczki z gatunku Bacteroides uniformis (MIC ≤ 
0,08-0,25 mg/ml). Szczepy Bacteroides ureolyticus i Bacteroides vulgatus okazały się wrażliwe na 0,5 mg/ml, a Bacteroides fragilis na 
≥ 2,0 mg/ml. Wzrost pałeczek z rodzaju Porphyromonas był hamowany przez stężenia ≤ 0,06-0,25 mg/ml. Olejek tatarakowy okazał 
się aktywny wobec Gram-dodatnich pałeczek w zakresie 0,25-0,5 mg/ml. Wzrost szczepów Actinomyces, Bifidobacterium i Propioni-
bacterium był hamowany przez stężenia 0,25-0,5 mg/ml. Gram-dodatnie ziarniaki były wrażliwe na stężenia wynoszące od ≤ 0,06 do 
1,0 mg/ml. Największą aktywność olejek wykazał wobec szczepów Parvimonas micra (MIC < 0,06 mg/ml). Wyniki innych autorów 
potwierdziły, że Gram-dodatnie pałeczki są bardziej wrażliwe na olejek tatarakowy niż Gram-ujemne bakterie beztlenowe.
Wnioski. Olejek tatarakowy charakteryzował się wysoką aktywnością wobec testowanych bakterii beztlenowych. Największą wrażli-
wość spośród Gram-ujemnych pałeczek wykazały szczepy Bacteroides ureolyticus, Porphyromonas asaccharolytica i Porphyromonas 
levii. Gram-dodatnie ziarniaki były bardziej wrażliwe na olejek tatarakowy niż Gram-dodatnie pałeczki. Testowany olejek wykazał 
większą aktywność wobec Gram-dodatnich bakterii w porównaniu z bakteriami Gram-ujemnymi.

Słowa kluczowe: wrażliwość, olejek tatarakowy, bakterie beztlenowe, jama ustna

Wstęp
Olejki eteryczne znano i ceniono w starożytnym 

Rzymie i Egipcie. Od wieków były stosowane w lecz-
nictwie przez Indian i Chińczyków (1-4). W Ameryce 
wykorzystywano je w medycynie ludowej (1, 5, 6). 
Wśród używanych w różnych celach roślin był też ta-
tarak. Obecnie występuje on w Azji Południowej, na 
Filipinach, Celebesie, Cejlonie, wyspie Reunion, we 
wschodnich stanach USA, w Ameryce Południowej, 
Republice Południowej Afryki, w Australii, a także 
w Europie. Do Polski prawdopodobnie został sprowa-
dzony w XIII wieku, jednak rozpowszechnił się dopie-
ro w XV-XVI wieku w czasie najazdów Tatarów.

Tatarak zwyczajny (Acorus calamus L.) należy do 
rodziny Araceae (Obrazkowate). Rośnie na nizinach, 
na brzegach stawów i jezior. Roślina wytwarza grube 
kłącza o charakterystycznym intensywnym zapachu, 
które rozgałęziają się i pełzną. Liście są wydłużone, 
mieczowate, barwy zielonej i osiągają do 1 m wyso-
kości. Kwiaty zielonożółtawe zebrane w kolby mają 
korzenny zapach.

Kłącze tataraku znalazło zastosowanie w lecznic-
twie. Wykazuje działanie napotne, wzmaga wydziela-
nie enzymów trawiennych i zapobiega niestrawności. 
Jest stosowane w zapaleniu zatok i górnych dróg 
oddechowych, reumatyzmie, zaburzeniach żołądko-
wych, jelitowych i krążenia. Ponadto pobudza szpik 
kostny do zwiększonego wytwarzania erytrocytów. 
Stosowany jest zewnętrznie w formie okładów oraz 
do przemywania ran. Poza tym jako przyprawa jest 
używany do aromatyzowania słodkich potraw oraz 
jako dodatek do sosów, pieczeni i zupy rybnej. Tatarak 
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Wyniki i dyskusja

Wyniki uzyskane w przeprowadzonych badaniach 
zostały zamieszczone w tabelach 1-3. Z przedstawio-
nych danych wynika, że spośród rodzaju Bacteroides 
szczepy należące do gatunku Bacteroides uniformis 
okazały się najbardziej wrażliwe. Wzrost tych bak-
terii był hamowany przez olejek w zakresie ≤ 0,06-
0,25 mg/ml. Szczepy z gatunków Bacteroides ureolyticus 
i Bacteroides vulgatus okazały się wrażliwe na najwyż-
sze stężenia olejku wynoszące 0,5 mg/ml. Najniższą ak-
tywność olejek wykazał wobec Gram-ujemnych pałe-
czek z gatunku Bacteroides fragilis (MIC ≥ 2,0 mg/ml).  
Niższą wrażliwością charakteryzowały się także szczepy 
z gatunków Prevotella bivia, Prevotella loescheii i z ro-
dzaju Fusobacterium. Ich wzrost był hamowany przez 
olejek w stężeniu 0,5 mg/ml. Kolejne Gram-ujemne 
pałeczki, należące do gatunków Tannerella forsythia 
i Parabacteroides distasonis, wymagały użycia olejku 
tatarakowego w stężeniach w zakresie 0,5-1,0 mg/ml. 
Natomiast wzrost pałeczek z rodzaju Porphyromonas 
był hamowany przez olejek tatarakowy w zakresie ≤ 
0,06-0,25 mg/ml.

Spośród badanych Gram-dodatnich bakterii beztle-
nowych wyższą wrażliwością na olejek tatarakowy cha-
rakteryzowały się szczepy ocenianych Gram-dodatnich 
ziarniaków. W niskich stężeniach (MIC ≤ 0,06-0,25 mg/
ml) olejek hamował wzrost 43% tych szczepów. Tylko 
1 szczep, z gatunku Peptostreptococcus anaerobius, był 

należały do następujących rodzajów: Bacteroides 
(8 szczepów), Parabacteroides (1), Prevotella (4), 
Porphyromonas (7), Tannerella (4), Fusobacterium (4), 
Finegoldia (3), Parvimonas (1), Peptostreptococcus (3), 
Actinomyces (2), Bifidobacterium (3) i Propioni-
bacterium (3). Do badań włączono też 9 szczepów wzor- 
cowych z gatunków: Bacteroides fragilis ATCC 25285, 
Bacteroides vulgatus ATCC 8482, Porphyromonas 
asaccharolytica ATCC 38128, Porphyromonas levii 
ATCC 29147, Fusobacterium nucleatum ATCC 25585, 
Finegoldia magna ATCC 29328, Peptostreptococcus 
anaerobius ATCC 27337, Bifidobacterium breve ATCC 
15700 i Propionibacterium acnes ATCC 11827. 

Badania przeprowadzono metodą seryjnych rozcień-
czeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% krwi baraniej, 
menadionu i heminy. Olejek tatarakowy (Semifarm) 
rozpuszczano w DMSO (Serva), a następnie w wodzie 
destylowanej, w celu uzyskania badanych stężeń: 2,0, 1,0, 
0,5, 0,25, 0,12 i 0,06 mg/ml. Hodowlę drobnoustrojów 
zawierającą 106 CFU na kroplę przenoszono aparatem 
Steersa na powierzchnię podłoży z dodatkiem badane-
go olejku lub bez niego (kontrola wzrostu szczepów). 
Inkubację posiewów prowadzono w anaerostatach 
wypełnionych mieszaniną gazów (10% C02, 10% H2 
i 80% N2), z katalizatorem palladowym i wskaźnikiem 
beztlenowości, w temperaturze 37°C przez 48 godzin. 
Za najmniejsze stężenie hamujące uznano takie, które 
prowadziło do całkowitego zahamowania wzrostu te-
stowanych szczepów bakterii beztlenowych.

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

Bakterie beztlenowe Liczba 
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

≥ 2,0 1,0 0,5 0,25 0,12 ≤ 0,06

Bacteroides fragilis 1 1

Bacteroides uniformis 4 3 1

Bacteroides ureolyticus 2 2

Bacteroides vulgatus 1 1

Parabacteroides distasonis 1 1

Prevotella bivia 1 1

Prevotella loescheii 3 3

Porphyromonas asaccharolytica 4 2 1 1

Porphyromonas levii 3 1 1 1

Tannerella forsythia 4 1 3

Fusobacterium nucleatum 2 2

Fusobacterium necrophorum 2 2

Gram-ujemne bakterie beztlenowe ogółem 28 1 2 14 6 2 3
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Tab. 2. Wrażliwość na olejek tatarakowy Gram-dodatnich bakterii beztlenowych

Bakterie beztlenowe Liczba 
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

≥ 2,0 1,0 0,5 0,25 0,12 ≤ 0,06

Finegoldia magna 3 2 1

Parvimonas micra 1 1

Peptostreptococcus anaerobius 3 1 1 1

Gram-dodatnie ziarniaki beztlenowe ogółem 7 1 3 1 2

Actinomyces odontolyticus 1 1

Actinomyces viscosus 1 1

Bifidobacterium breve 3 2 1

Propionibacterium acnes 1 1

Propionibacterium granulosum 2 1 1

Gram-dodatnie pałeczki ogółem 8 4 4

Bakterie beztlenowe łącznie 15 1 7 5 2

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

Bakterie beztlenowe Liczba 
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

≤ 2,0 1,0 0,5 0,25 0,12 ≤ 0,06

Bacteroides fragilis 
ATCC 25285 1 1

Bacteroides vulgatus 
ATCC 8482 1 1

Porphyromonas asaccharolytica
ATCC 38128 1 1

Porphyromonas levii 
ATCC 29147 1 1

Fusobacterium nucleatum 
ATCC 25585 1 1

Finegoldia magna 
ATCC 29328 1 1

Peptostreptococcus anaerobius 
ATCC 27337 1 1

Bifidobacterium breve 
ATCC 15700 1 1

Propionibacterium acnes 
ATCC 11827 1 1

wrażliwy na wyższe stężenie wynoszące 1,0 mg/ml. 
Natomiast wzrost Gram-dodatnich pałeczek olejek 
hamował w zakresie 0,25-0,5 mg/ml. Przeprowadzone 
badania wykazały, że Gram-dodatnie pałeczki były 
bardziej wrażliwe w porównaniu z Gram-ujemnymi 
pałeczkami. 

Z doświadczeń innych autorów wynika, że olejek 
tatarakowy wykazuje działanie na bakterie, grzyby 
drożdżopodobne i grzyby pleśniowe (6, 9, 21, 33-39).  
Dane przedstawione przez Kasture i wsp. (21) 
wskazują na aktywność olejku wobec szpitalnych 
szczepów Gram-ujemnych pałeczek Escherichia coli, 
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i wsp. (19) wykazali działanie wobec Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Mucor sp., Aspergillus sp. i Penicillium sp. Ponadto 
aktywność olejku tatarakowego przeciw różnym ga-
tunkom bakterii także udowodniono w innych do-
świadczeniach (22-26, 29, 30, 38).

Wnioski
1. Olejek tatarakowy charakteryzował się wysoką 

aktywnością wobec testowanych bakterii bez-
tlenowych.

2. Największą wrażliwość spośród Gram-ujemnych 
pałeczek wykazały szczepy Bacteroides ureolyti-
cus, Porphyromonas asaccharolytica i Porphyro-
monas levii.

3. Gram-dodatnie ziarniaki były bardziej wrażliwe na 
olejek tatarakowy niż Gram-dodatnie pałeczki.

4. Testowany olejek wykazał większą aktywność wobec 
Gram-dodatnich bakterii w porównaniu z bakteria-
mi Gram-ujemnymi.

Enterobacter aerogenes, Gram-dodatnich pałeczek 
Bacillus subtilis i Bacillus megaterium oraz Gram- 
-dodatnich ziarniaków z gatunku Staphylococcus 
aureus. McGaw i wsp. (11) opisali oddziaływanie 
β-azaronu wobec bakterii, takich jak: Bacillus subtilis 
ATCC 6051, Escherichia coli ATCC 11775, Klebsiella 
pneumoniae ATCC 13883 oraz Staphylococcus aureus 
ATCC 12600. W tych badaniach wrażliwość wykazały 
szczepy Bacillus subtilis ATCC 6051 (MIC 0,78 mg/ml)  
i Staphylococcus aureus ATCC 12600 (MIC 1,56 mg/ml).  
W doświadczeniach Balakumbahana i wsp. (5) war-
tość MIC dla szczepów Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus i Bacillus subtilis wynosiła 
0,25 mg/ml, a dla Escherichia coli 0,5 mg/ml. W ba-
daniach Ahmada i wsp. (40) przeprowadzonych 
techniką krążkowo-dyfuzyjną uzyskane strefy za-
hamowania wzrostu dotyczyły szczepów Salmonella 
paratyphi, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli i Staphylococcus au-
reus. Wykorzystując tę samą metodę, Shreelaxmi 
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