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Streszczenie
Wprowadzenie. Mięta ze względu na swoje właściwości lecznicze była używana już od czasów starożytnych. 
Olejek jest otrzymywany ze świeżych liści rośliny (Mentha piperita L.) metodą destylacji z parą wodną. Zawiera 
mentol, estry mentolu, ketony, mentofuran, monoterpeny oraz tlenki terpenowe, ma właściwości przeciwdrob-
noustrojowe. Olejki są dodawane do płynów antyseptycznych używanych do płukania jamy ustnej w celach pro-
filaktyczych i leczniczych w zapaleniu dziąseł, chorobach przyzębia, a także aby unikać tworzenia nazębnej płytki 
naddziąsłowej.
Cel pracy. Ocena aktywności olejku z mięty pieprzowej wobec bakterii beztlenowych.
Materiał i metody. Bakterie beztlenowe wyizolowane z kieszonek patologicznych i ropni okołozębowych zostały 
wykorzystane do badań wrażliwości (MIC) na olejek z mięty pieprzowej (Avicenna-Oil, Wrocław). Ocenę wrażli-
wości przeprowadzono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% krwi baraniej, menadionu 
i heminy (zgodnie ze standardami NCCLS). Posiewu dokonywano z użyciem aparatu Steersa, a inokulum posiewu 
wynosiło 105 CFU. Inkubację prowadzono w warunkach beztlenowych w anaerostatach w temp. 37°C. Odczyty 
najmniejszych stężeń hamujących (MIC) wzrost bakterii dokonywano po 48 godzinach.
Wyniki. Wrażliwość na olejek z mięty pieprzowej oceniono wobec 56 szczepów bakterii beztlenowych. Najbardziej 
wrażliwe na olejek z mięty pieprzowej były szczepy Gram-ujemnych pałeczek Porphyromonas (n = 11) (MIC dla 
8 szczepów wynosiło 500 ≤ 60 µg/ml). Szczepy z rodzaju Prevotella i Fusobacterium okazały się mniej wrażliwe 
na olejek (MIC w zakresie 500 ≤ 60 µg/ml dla 5 i 3 szczepów odpowiednio). Gram-ujemne ziarniaki z rodzaju 
Veillonella były najmniej wrażliwe (MIC > 2000 µg/ml). Olejek wykazał dużą aktywność wobec Gram-dodatnich 
pałeczek i ziarniaków beztlenowych. Wartości MIC dla 100% i 67% tych szczepów wynosiły od ≤ 60 do 500 µg/ml.
Wnioski. Olejek z mięty pieprzowej był wysoko aktywny wobec Gram-ujemnych pałeczek z rodzaju Porphyromonas 
i Gram-dodatnich pałeczek i ziarniaków. Szczepy z rodzaju Veillonella wykazały najsłabszą wrażliwość na badany 
olejek (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 3, 334–338).

Słowa kluczowe: olejek miętowy, beztlenowce, jama ustna.

Abstract
Background. Mentha piperita had been used since ancient times for their medicinal properties. Peppermint oil is 
obtained from the fresh leaves of Mentha piperita L. by steam distillation. The constituents of the oil include the 
menthol, esters of menthol, ketones, menthofuran, monoterpenes and terpene oxides. The peppermint oil exhibits 
antimicrobial properties against various microorganisms. The antiseptic mouthrinse solutions with essential oils 
are used for the prevention and treatment of gingivitis, periodontitis and formation of supragingival plaque.
Objectives. Evaluation of the activity of peppermint oil against anaerobic bacteria.
Matherial and Methods. The anaerobes were isolated from periodontal pockets and alveolar abscesses. Susceptibility 
(MIC) to peppermint oil (Avicenna-Oil, Wrocław) was determined by means of plate dilution technique in Brucella 
agar supplemented with 5% sheep blood, menadione and hemin (using standards method as described in NCCLS). 
The inoculum containing 105 CFU was seeded with the Steers inoculator upon the surface of agar. Incubation was 
performed in anaerobic conditions at 37°C in anaerobic jars. After 48 h the MICs were read as the lowest concen-
tration of essential oil that completely inhibited growth of anaerobes.
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Mięta była znana i stosowana do leczenia już 
w starożytności. Spośród wielu gatunków często 
używana jest mięta pieprzowa. Olejek otrzymu-
je się ze świeżych liści metodą destylacji z parą 
wodną. Olejek z mięty pieprzowej (Oleum Menthe 
piperitae L.) jest bezbarwny lub jasnożółty i ma 
charakterystyczny zapach oraz chłodzący smak. 
Wśród składników olejku są: mentol (30–55%), 
estry mentolu (octan i izowalerian), ketony (men-
ton, izomenton, piperiton i pulegon), mentofu-
ran, monoterpeny oraz tlenki terpenowe (jasmon 
oraz cyneol) [1–3]. Za zapach i smak odpowiada 
lewoskrętny izomer mentolu [4]. Olejek z mię-
ty pieprzowej często jest dodawany do past do 
szczotkowania zębów, żeli, płynów do płukania 
jamy ustnej i tabletek do ssania. Olejki eteryczne 
są stosowane jako antyseptyki w profilaktyce i le-
czeniu zapaleń dziąseł, chorób przyzębia i w ce-
lu zapobiegania powstawania bakteryjnej płytki 
nazębnej. Przeprowadzone badania wskazują, że 
olejek oraz jego składniki, w tym mentol, charak-
teryzują się silnym działaniem przeciwdrobno-
ustrojowym. Udowodniono dużą aktywność olej-
ku wobec drobnoustrojów tlenowych i względnie 
beztlenowych, tj. Staphylococcus aureus, Entero-
coccus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, 
Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus luteus, Ha-
emophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae 
i Bacillus subtilis [5–16]. Z doświadczeń wynika, że 
olejek działa na niektóre grzyby drożdżopodobne, 
dermatofity i grzyby pleśniowe [7–13, 15, 18–20]. 
Schuhmacher et al. [21] wykazali też wirusobójcze 
działanie olejku z mięty pieprzowej wobec Herpes 
simplex typ 1 i 2 oraz wirusa HSV-1 opornego na 
acyklowir. Aktywność olejku przeciw bakteriom 
beztlenowym opisano w pojedynczych doniesie-
niach [22–25].

Celem pracy było oznaczenie aktywności olej ku 
z mięty pieprzowej wobec bakterii beztlenowych.

Materiały i metody
Szczepy do badań pochodziły z bieżących 

izolacji z materiałów klinicznych od pacjentów 
leczonych w klinikach uniwersyteckich. Bakterie 

beztlenowe zostały wyizolowane z patologicznych 
kieszonek przyzębnych (17 pacjentów) i ropni oko-
łozębowych (7 pacjentów). Badania wrażliwości 
objęły 56 szczepów, które należały do następują-
cych rodzajów: Tannerella (2 szczepy), Porphyro-
monas (11), Prevotella (15), Fusobacterium (7), Ve-
illonella (2), Micromonas (5), Finegoldia (2), Pepto-
niphilus (2), Propionibacterium (6), Actinomyces (4) 
oraz 2 szczepy wzorcowe z gatunków: Bacteroides 
fragilis ATCC 25285 i Fusobacterium nucleatum 
ATCC 25585. Wrażliwość (MIC) wymienionych 
szczepów została oznaczona metodą rozcieńczeń 
w agarze Brucella z dodatkiem 5% krwi baraniej, 
menadionu i heminy, zgodnie ze standardami 
opisanymi w metodach NCCLS [26]. Użyty do 
badań olejek z mięty pieprzowej (Avicenna-Oil, 
Wrocław) najpierw rozpuszczano w DMSO (Se-
rva), w celu uzyskania stężenia 100 mg/ml. Dalsze 
rozcieńczenia były wykonywane w jałowej wodzie 
destylowanej. Zbadano wrażliwość bakterii bez-
tlenowych na następujące stężenia olejku: 60, 120, 
250, 500, 1000 i 2000 µg/ml. Do badań użyto za-
wiesinę drobnoustrojów zawierającą 105 komórek 
tworzących kolonie (CFU). Hodowlę nanoszono 
na powierzchnię agaru aparatem Steersa. Do kon-
troli wzrostu szczepów użyto podłoże Brucella 
niezawierające olejku. Inkubację podłoży z posie-
wami i kontrolnych prowadzono w anaerostatach 
zawierających mieszaninę gazów: 10% CO2, 10% 
H2 i 80% N2, katalizator palladowy i wskaźnik bez-
tlenowości, w temp. 37°C przez 48 godz. Za MIC 
uznano takie najmniejsze stężenie olejku (wyra-
żone w µg/ml), które całkowicie hamowało wzrost 
testowanych bakterii beztlenowych.

Wyniki
Uzyskane wyniki wrażliwości Gram-ujemnych 

bakterii zostały zebrane w tabeli 1, a Gram-dodat-
nich bakterii w tabeli 2. Spośród Gram-ujemnych 
pałeczek największą wrażliwość wykazały szczepy 
z rodzaju Porphyromonas. Wartości MIC dla 8 (64%) 
tych pałeczek wyniosły od ≤ 60 do 500 µg/ml. 
Mniejszą aktywnością na olejek z mięty pieprzo-
wej charakteryzowały się szczepy z rodzaju Fu-
sobacterium. Stężenia z zakresu ≤ 60–500 µg/ml 

Results. The most susceptible to tested peppermint oil from Gram-negative rods were the strains of Porphyromonas 
(n = 11) (MIC 500 ≤ 60 µg/mL inhibited growth of 8 strains). The strains of Prevotella and Fusobacterium were less 
susceptible to tested oil (MIC in ranges from 500 to ≤ 60 µg/mL for 5 and 3 strains respectively). The Gram-negative 
cocci of Veillonella were the least sensitive (MIC > 2000 µg/mL). The oil was very active against anaerobes Gram-
positive rods and cocci. MIC for 100% and 67% of the bacteria was to the concentrations from ≤ 60–500 µg/mL.
Conclusions. The peppermint oil was very active against Gram-negative rods from genera of Porphyromonas and 
Gram-positive rods and cocci. The strains of Veillonella were the lowest sensitive to tested oil (Dent. Med. Probl. 
2010, 47, 3, 334–338).

Key words: peppermint oil, anaerobes, oral cavity.
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hamowały wzrost 3 (43%) szczepów testowanych 
wrzecionowców, największą wrażliwość wykazały 
natomiast szczepy z gatunku Fusobacterium nuc-
leatum. Podobną wrażliwością charakteryzowały 
się szczepy pałeczek z rodzaju Prevotella; olejek 
w małych stężeniach (MIC ≤ 60–500 µg/ml) był 
aktywny wobec 6 (40%) tych szczepów. Najbardziej 
wrażliwe okazały się pałeczki z gatunku Prevotel-
la buccalis i P. intermedia. Najmniejszą aktywność 
olejek wykazywał wobec Gram-ujemnych ziar-
niaków z rodzaju Veillonella i pałeczek z rodzaju 
Tannerella. Wzrost wymienionych bakterii nie był 
hamowany przez stężenia wynoszące 2000 µg/ml.

Spośród testowanych Gram-dodatnich drob-
noustrojów beztlenowych bardziej wrażliwe na 
olejek z mięty pieprzowej okazały się szczepy ziar-

niaków. Ich wzrost był hamowany w stężeniach 
wynoszących od ≤ 60 do 500 µg/ml. Największą 
aktywność olejek wykazał wobec ziarniaków z ga-
tunku Micromonas micros (MIC ≤ 60–120 µg/ml). 
Małe stężenia z zakresu ≤ 60–500 µg/ml hamo-
wały natomiast wzrost 6 (60%) szczepów Gram-
dodatnich pałeczek beztlenowych. Największą 
wrażliwość na olejek eteryczny wykazały szczepy 
promieniowców z gatunku Actinomyces israelii 
(MIC z zakresu ≤ 60–250 µg/ml). Pałeczki z gatun-
ku Propionibacterium acnes były mniej wrażliwe. 
Wzrost połowy testowanych szczepów tych pałe-
czek był hamowany przez stężenia wynoszące od 
≤ 60 do 500 µg/ml. Pozostałe szczepy natomiast 
wymagały do zahamowania wzrostu użycia więk-
szych stężeń, wynoszących ≥ 2000 µg/ml.

Tabela 1. Wrażliwość Gram-ujemnych bakterii beztlenowych na olejek z mięty pieprzowej

Table 1. Susceptibility of Gram-negative anaerobic bacteria to peppermint oil

Drobnoustroje 
(Microorganisms)

Liczba szczepów 
(Number of strains)

Najmniejsze stężenie hamujące MIC 
(Minimal inhibitory concentrations MIC) µg/ml

≥ 2000 1000 500 250 120 ≤ 60

Tannerella forsythia 2 2

Porphyromonas asaccharolytica 3 1  2

Porphyromonas gingivalis 8 3  1 2 1 1

Prevotella oralis 3 1 1 1

Prevotella denticola 3 2  1  

Prevotella buccalis 2 1    1

Prevotella intermedia 7 4  1 1  1

Fusobacterium nucleatum 5 2  1 1 1

Fusobacterium necrophorum 2 2   

Gram-ujemne pałeczki – ogółem 35 18 1 4 6 2 4

Gram-ujemne ziarniaki Veillonella parvula 2 2

Gram-ujemne bakterie beztlenowe – łącznie 37 20 1 4 6 2 4

Tabela 2. Wrażliwość Gram-dodatnich bakterii beztlenowych na olejek z mięty pieprzowej

Table 2. Susceptibility of Gram-positive anaerobic bacteria to peppermint oil

Drobnoustroje 
(Microorganisms)

Liczba szczepów 
(Number of strains)

Najmniejsze stężenie hamujące MIC 
(Minimal inhibitory concentrations MIC) µg/ml

≥ 2000 1000 500 250 120 ≤ 60

Micromonas micros 5    2 3

Finegoldia magna 2   1 1  

Peptoniphilus asaccharolyticus 2    2   

Gram-dodatnie ziarniaki beztlenowe – ogółem 9   1 3 2 3

Propionibacterium acnes 6 3  1 1  1

Actinomyces israelii 4 1   1  2

Gram-dodatnie pałeczki beztlenowe – ogółem 10 4  1 2  3

Gram-dodatnie bakterie beztlenowe – łącznie 19 4  2 5 2 6
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Omówienie
Od wielu lat trwają badania roślin i różnych 

ich składników dotyczące działania przeciwzapal-
nego i przeciwdrobnoustrojowego w celu oceny ich 
przydatności w leczeniu i terapii chorób jamy ust-
nej. Niektóre substancje roślinne wykazują rów-
nie dużą aktywność przeciw drobnoustrojom jak 
niektóre środki chemiczne, ale rzadko powodują 
działania niepożądane i są dobrze tolerowane. 
Olejek z mięty pieprzowej jest często dodawany 
do preparatów stosowanych do higieny jamy ust-
nej, w tym do antyseptyków używanych zarówno 
w profilaktyce, jak i w terapii różnych zakażeń 
w obrębie jamy ustnej. Sharma et al. [27] stwier-
dzili większą aktywność preparatu Listerine® z do-
datkiem olejku z mięty pieprzowej niż samego pre-
paratu Listerine, stosowanego u pacjentów z cho-
robami przyzębia. Charles et al. [28] w badaniach 
porównywali skuteczność działania preparatu, 
którego głównym składnikiem była chlorheksydy-
na i płukanki zawierającej olejek eteryczny z gru-
pą placebo i wykazali, że po 6 miesiącach stoso-
wania obie płukanki wykazały porównywalną 
aktywność w zapobieganiu tworzenia bakteryjnej 
płytki nazębnej i w zapaleniu przyzębia. W prze-
ciwieństwie do antyseptyku z chlorheksydyną płu-
kanka zawierająca olejek eteryczny nie wywołała 
jednak żadnych skutków niepożądanych. Shapiro 
et al. [23] oceniali aktywność różnych olejków, 
w tym także olejku z mięty pieprzowej, wobec wy-
branych bakterii jamy ustnej. Z tych badań wy-
nika, że olejek działał bakteriobójczo na szczepy 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 
29524 i Porphyromonas gingivalis W 83 w stężeniu 
wynoszącym 0,43%, a na szczepy Peptostreptococ-
cus anaerobius ATCC 27337, Streptococcus sangu-
is, Actinomyces viscosus, Streptocococcus sobrinus 
w stężeniu > 0,60%. W badaniach własnych bak-
terie beztlenowe z gatunku Porphyromonas gingi-
valis i Actinomyces viscosus okazały się bardziej 

wrażliwe na olejek z mięty pieprzowej. Wartości 
najmniejszych stężeń hamujących wzrost bakterii 
wynosiły ≤ 60–≥ 2000 µg/ml. Crociani et al. [22] 
oceniali działanie olejku z mięty pieprzowej na 
Gram-dodatnie bakterie beztlenowe z rodzaju Bi-
fidobacterium wyizolowane z ubytków próchnico-
wych i wykazali wrażliwość szczepów w zakresie 
1600–> 2000 µg/ml. Z badań Zu et al. [25] wynika 
natomiast, że testowane szczepy z gatunku Pro-
pionibacterium acnes były wrażliwe na stężenie 
olejku wynoszące 0,25%. Otrzymane przez wyżej 
wymienionych autorów wartości MIC są zbliżone 
do stężeń uzyskanych w doświadczeniu własnym 
dla badanych szczepów Gram-dodatnich pałeczek 
beztlenowych z rodzaju Propionibacterium i Ac-
tinomyces (MIC w zakresie ≤ 60–≤ 2000 µg/ml). 
Warto zaznaczyć, że włączone do badań szczepy 
wzorcowe z gatunków: Bacteroides fragilis ATCC 
25285 i Fusobacterium nucleatum ATCC 25585 
były oporne na oceniany olejek z mięty pieprzowej 
(MIC > 2000 µg/ml).

Podsumowując badania, należy podkreślić, 
że olejek z mięty pieprzowej wykazał skuteczność 
działania w małych stężeniach wobec ponad poło-
wy (55%) szczepów bakterii beztlenowych. Działał 
też bardziej aktywnie na Gram-dodatnie bakterie 
w porównaniu do Gram-ujemnych. Wszystkie 
Gram-dodatnie ziarniaki były wrażliwe na ma-
łe stężenia olejku. To może sugerować, że olejek 
z mięty pieprzowej może być w postaci płukanek 
antyseptycznych lub jako składnik preparatów 
stosowany pomocniczo w profilaktyce i terapii za-
każeń w obrębie jamy ustnej.

Spośród Gram-ujemnych bakterii beztleno-
wych największą wrażliwość na olejek z mięty 
pieprzowej wykazały szczepy z rodzaju Porphyro-
monas, a najmniejszą szczepy z rodzaju Veillonela 
i Tannerella.

Bakterie Gram-dodatnie były bardziej wrażli-
we na olejek z mięty pieprzowej w porównaniu do 
Gram-ujemnych.
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