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ИСПИТИВАЊЕ АНТИМИКРОБНЕ АКТИВНОСТИ ЕТАРСКОГ 

УЉА ТИМИЈАНА ПРЕМА Staphylococcus spp. 

 

 

САЖЕТАК 

 

 

Маститис се сматра једним од најважнијих здравствених проблема код 

високомлечних крава који доводи до значајних економских губитака. Превелика 

употреба антибиотика у терапији, али и превенцији настанка маститиса, 

резултирала је све већем настанку антимикробне резистенције због чега се све 

више прибегава алтернативним методама лечења. У ове методе убраја се и 

употреба етарског уља биљака које има антимикробно деловање. Једна од таквих 

биљака је тимијан. Предмет истраживања овог дипломског рада управо се састоји 

у испитивању антимикробне активности етарског уља добијеног из 

тимијана(Thymus vulgaris L.). Утврђено је да поменуту активност етарско уље 

тимијана испољава према Staphylococus spp. као једном од значајнијих узрочника 

маститиса код млечних крава. 

Кључне речи: маститис, етарскоуље, тимијан, Staphylococcus spp.
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EXAMINATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 

THYME ESSENTIAL OIL AGAINST Staphylococcus ssp. 

 

 

SUMMARY 

 

 

Mastitis is considered to be one of the most important health problems in high-yield dairy 

cows which leads to significant economic losses. Overuse of antibiotics in therapy as well 

as  in the prevention of mastitis, has resulted in an increasing appearance of antimicrobials 

resistance which is the cause of why alternative methods are being used more nowadays.  

These methods include the use of essential oils from plants which have antimicrobial 

effects. The subject of this research is precisely the examination of the antimicrobial 

activity of essential oil obtained from thyme. It has been confirmed that that activity 

thyme essential oil manifests against Staphylococcus spp, as one of the most significant 

cause of mastitis in dairy cows. 

Key words:mastitis, essential oil, thyme, Staphylococcus spp.
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  1. УВОД 
 

Лечење биљем је документовано кроз историју свих цивилизација, јер је 

човек користећи биљке у свакодневној исхрани постепено уочавао њихова 

лековита својства (Туцаков, 1997).  Познато је да је употреба биљака у превенцији 

и лечењу различитих врста обољења код људи и животиња стара колико и само 

човечанство (Паројчић и Ступар, 2003). Вештина лечења биљем развијала се код 

свих народа и сачувала се, више или мање, као традиционална или народна 

медицина све до данас. Многе биљке које су се вековима употребљавале у 

традиционалној медицини, прихваћене су и данас, и представљају важне лековите 

сировине у савременој медицини (Лукић, 1993). 

Данас је употреба биљака у лечењу како људи, тако и животиња одобрена 

од стране многих регулаторних тела широм света. Услед развоја и ширења 

антимикробне резистенције и њеног значаја за глобално јавно здравље научници, 

произвођачи лекова и сви учесници у очувању јавног здравља су се ујединили у 

тражењу алтернативних метода лечења који ће омогућити да се синтетски лекови 

замене. Једна од метода је и употреба биљака у лечењу оболелих животиња која је 

подржана и од Европске агенције за лекове и Европске агенције за безбедност 

хране. Наиме, посебну грану медицине значајну са аспекта употребе биљака у 

ветеринарској медицини представља етноветеринарска медицина (Wynn и Fougere, 

2006). То је дисциплина која обухвата примену биљних врста на основу знања и 

вештина једног народа у здравственој заштити, продукцији и узгоју домаћих 

животиња (Шубаревић и сар., 2015). Применом ове гране медицине је омогућено 

унапређење јавног здравља с обзиром да она омогућава примену превентивних, 

дијагностичких и терапијских вештина и третмана на животињама. Шири значај 

етноветеринарска медицина има у органском узгоју животиња и заштити животне 

средине.  

Употреба биљака је у нашој земљи је регулисана применом смерница 

Светске Здравствене Организације и Европске агенције за лекове, под окриљем 

Агенције за лекове и медицинска средства Србије, а у складу са законским и 

подзаконским актима који регулишу ову област (Peschel и Alvarez, 2018; Петровић, 

2019).  
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Законом о лековима и медицинским средствима Србије (сл. гласник РС 

30/2010 и 107/2012) је дефинисано да је биљни лек сваки лек чији су активни 

састојци искључиво једна или више супстанци биљног порекла или један или више 

биљних препарата или једна или више супстанци биљног порекла у комбинацији с 

једним или више биљних препарата, док је традиционални биљни лек онај лек који 

испуњава следеће услове: 

 

1) има индикације које су карактеристичне искључиво за традиционалне 

биљне лекове који су по свом саставу и намени предвиђени за примену без 

лекарског надзора ради постављања дијагнозе или издавања рецепта или ради 

праћења тока лечења; 

            2) предвиђен је искључиво за примену у складу с прописаном јачином и 

дозирањем; 

            3) намењен је за оралну употребу, спољну употребу, односно инхалацију; 

            4) истекао му је период традиционалне употребе, односно протекло је 

најмање 30 година употребе пре датума подношења захтева за издавање дозволе за 

лек, а од чега најмање 15 година на територији Европске уније; 

            5) постоји довољно података о традиционалној употреби лека, односно 

показано је да није штетан при прописаним условима примене, као и да се могу 

очекивати његови фармаколошки ефекти или његова ефикасност на основу његове 

дуготрајне употребе и искуства. 

Иако је примена биљака у лечењу различитих врста животиња присутна 

вековима уназад, значај биљних лекова у свету и код нас је све већи тек последњих 

деценија с обзиром да ови лекови и даље представљају неисцрпан извор за нова 

научна сазнања у оквиру ветеринарске медицине.Наиме, због низа предности које 

употреба биљака има у лечењу животиња овај вид терапије је нашао значајно место 

као потпорна терапија многим обољењима, али и као основни вид терапије неких 

врста обољења.  

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

2.1. Тимијан (Thymus vulgaris L.) 

 

2.1.1. Таксономска припадност 

 

Као једна од биљака чије етарско уље је показало ефикасност против 

узрочника маститиса у лабораторијским, али и клиничким условима у литератури 

се помиње род Thymus(Braüchler, 2010). Род Thymus обухвата око 350 врста: Thymus 

adamovicii, T. bracteosus, T.broussonetii, T. caespititius, T. camphoratus, T. capitatus, 

T. capitellatus, T.carnosus, T. cephalotus, T. cherlerioides, T. ciliatus, T. cilicicus, T. 

cimicinus, T.citriodorus, T. comosus, T. comptus, T. doerfleri, T. glabrescens, T. herba-

barona,T. hirsutus, T.hyemalis, T. integer, T. lanuginosus, T. leucotrichus, T. 

longicaulis,T. longiflorus, T. mastichina, T. membranaceus, T. montanus, T. nummularis, 

T.odoratissimus, T.pallasianus, T. pannonicus, T. praecox, T.pseudolanuginosus, 

T.pulegioides, T. quinquecostatus, T. richardii, T. serpyllum, T. striatus, T. thracicus,T. 

villosus, T. vulgaris, T. zygis(Shu 1994). 

Тимијан(Thymus vulgaris L.), односно дивљи тимијан (Thymus serpullum 

L.)(слика 1.) припадају роду Thymus и фамилији Lamiaceae. У оквиру фамилије 

Lamiaceae (уснатице) налази се око 240 родова и преко 7.200 врста (BraüchlerC, 

2010). Уснатице представљају космополите и фамилију биљака богатих етарским 

уљима и фенолним једињењима. У флори Србије заступљено је 30 родова уснатица 

са 147 врста. Уснатице су ароматичне зељасте биљке или грмови са четвртастим 

стаблом и цветовима скупљеним у дихазијуме. Листови су најчешће наспрамни и 

прости, а плод је мерикарпијум који се распада на четири орашице. Етарска уља, 

од којих потиче арома ових биљака, налазе се у жлезданим трихомама. Економски 

значај се огледа кроз употребу ових врста као лековитих, зачинских и украсних 

биљака, као и кроз примену њихових етарских уља и екстраката у различитим 

гранама индустрије. Остали најпознатији представници ове фамилије су врсте 

Rosmarin usofficinalis(рузмарин), Lavandula angustifolia(лаванда), Salvia 

officinalis(жалфија), Melissa officinalis(матичњак), Origanum vulgare(вранилова 

трава), Ocimum basilicum(босиљак), Menta xpiperita(питома нана),Menta 

spicata(дивља нана) и Menta pulegium(барска нана)  (Јанчић Р, 2005). 
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A)                                                 B) 

             

Слика 1. Ботаничка илустација А-Thymus vulgaris L., Б-Thymus serpullum L. 

(https://sr.wikipedia.org/wiki/timijan) 

(https://sr.wikipedia.org/wiki/majcinadusica) 

 

2.1.2. Распострањеност  

 

Представници фамилије Lamiaceae широко су распрострањени на Земљиној 

кугли и могу се наћи на свим континентима осим Арктика (Браüцхлер, 2010). 

Тимијан је медитеранска биљка(Ковачевић, 2002). Порекло води са западног 

Медитерана, претежно са северне Италије, јужне Француске, источне 

Шпаније(Моралес, 1997). На ово подручју расте у спонтаној флори на сувом, 

сунчаном, мало плодном и каменитом земљишту. Изван овог подручја гаји се 

плантажно као лековита,  декоративна и зачинска биљка у многим земљама у 

Европи, Азији, Африци и Северној Америци(Степановић, Радановић,2011). 

У нашој флори постоји велики број Thymus врста(Ковачевић, 2002). У нашој 

земљи тимијан не расте као дивља биљка, него се местимично гаји, претежно у 

Војводини. Тимијан доста добро подноси високе летње температуре, а релативно 

је отпоран и на мразеве у току зиме. Највише му одговарају суви, осунчани и од 

ветра заштићени терени (Степановић, 2011). У јесен, чим почну прве кише, деле се 

бусенови и расађују на удаљености око 50 центиметара. Или се у лејама производи 

расад који се расадује на стална места чим биљке одрасту, обично 50-60 дана после 

https://sr.wikipedia.org/wiki/timijan
https://sr.wikipedia.org/wiki/majcinadusica
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сетве. Уколико је клима топлија и сунчанија, а земљште растреситије, утолико су 

успех, принос и квалитет бољи. Цвета од јуна до октобра(Туцаков, 1984). 

Дивљи тимијан, за разлику од тимијана расте у спонтаној флори Северне 

Африке и већине европских земаља као што су Србија, Велика Британија, Шпанија, 

Бугарска и земље скандинавског региона. У Србији је распрострањена у Војводини 

и на Фрушкој гори(Јанчић,2005). Расте на сунчаним брежуљцима и падинама, на 

посним рубовима шума и често на малим ливадским мравињацима. Потребно јој је 

доста топлоте и сунца, па се зато добро држи на каменитим површинама, где се из 

земље ослобађа велика количина топлоте(Степановић и Радановић,2011). 

 

2.1.3. Ботаничке карактеристике биљке 

 

Тимијан,питома мајчина душица или вртни тимијан(Thymu svulgaris L.)је 

полужбунаста, вишегодишња, зељаста биљка(Ковачевић,2002).Одликује се 

разгранатим и јаким кореновим системом са мноштвом жилица које му омогућавају 

да успева и  на сиромашном и скелетном земљишту. Бројне жилице које прорастају 

земљиште у стању су да максимално искористе расположиве хранљиве материје и 

воду. Из корена се развијају углавном усправне стабљике. Прошлогодишње гране, 

у доњем делу биљке су одрвенеле, а цветне гране су прекривене маљама(Горуновић 

и Лукић,2001; Степановић и Радановић, 2011). Изданци могу да израсту до 20-30 

центиметара. Одсецање изданака се може вршити неколико пута током 

вегетационог периода, а може се експлоатисати неколико година. Цвасти су 

издужене и налазе се на врху изданака. Чашица је цеваста, трбушно проширена и с 

троугластим зупцима. Круница је розе до љубичасте боје. Сви делови цвета су 

пекривени механичким длакама и жлездама. Листови су на кратким лисним 

дршкама, наспрамно распоређени, равног уназад повијеног обода. Лист тимијана је 

ситан, дуг 5-10 милиметара, широк 2-3 милиметара, кожаст и тамнозелене боје на 

лицу. На наличју је нешто светлије боје, а око истакнутог главног нерва маљав. 

Семе је врло ситно, од 0,5 до 1,0 милиметара. 

Тимијану промет долази као надземни део биљке(Thymi herba), лист (Thymi 

folium) и етарско уље(Thymi aetheroleum). Ови делови се одсецају, пречишћавају и 

суше. За добијање ароматичне дроге користи се осушени лист тимијана сакупљен 

у фази пред цветање гајених биљака.Листови се одвајају од стабљике и сортирају 
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просејавањем.Након сакупљања, дрога се односи на сушење које се може обавити 

природним путем или у сушарама. Природно сушење је у заштићеном, промајном 

и засењеном простору. При већој производњи није могуће обезбедити довољно 

простора па се за сушење морају користити сушаре. Као и све друге биљке које 

садрже етарска уља, тако и тимијан треба сушити при температури око 40°C.  

Изузетно, за време прва два сата сушења температура може бити до 50°C. За 

1 килограм суве хербе потребно је 3,0-4,0 килограмасвеже масе. Тимијан се после 

сушења прегледа и чисти од евентуалних примеса и пакује. Данас се тимијан као 

лековита сировина добија искључиво из плантажне производње(Ковачевић,2002; 

Степановић иРадановић,2011). 

Дивљи тимијан или мајчина душица(Thymus serpullum L.) је такође 

вишегодишња зељаста биљка. Бусење је збијено и густо и састоји од полеглих, врло 

танких, местимично за земљу прираслих, црвено-мрких изданака и мреже из којих 

се дижу многобројни усправни огранци. Висока је 20-30 центиметара. Стабљика је 

при основи одрвенела, полегла и са ње се развијају адвентивни корени, док се на 

врху завршава розетом листова. Цветне гране се развијају дуж стабла и равномерно 

су прекривене жлезданим длакама. Листови су мали, чврсти, крути, јајасти и голи, 

са израженим средњим нервом. Цвасти су лоптасте, чашица је длакава и двоусната, 

док је круница двоусната и углавном ружичаста. Цела биљка је пријатног и врло 

ароматичног мириса и укуса(Јанчић, 2005). Свежа мајчина душица се чува у 

кесицама, а осушена у картонским кутијама, пластичним или стакленим 

контејнерима. Етарска уља су лако испарљива и њима се мора пажљиво руковати. 

Чувају се у тамним, стакленим бочицама заштићена од влаге, светлости, високе 

температуре, кисеоника и тешких метала. (Степановић и Радановић,2011). 
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2.1.4. Хемијске особине биљке 

 

Од биља се праве разни лекови. Приликом прављења лекова мора се, пре 

свега, водити рачуна о хемијском саставу сваке биљке и о томе који хемијски 

састојак желимо да екстрахујемо и на који начин. Хемијски састав биља је врло 

сложен. Поред лековитих има и нелековитих састојака који понекад сметају при 

справљању лекова. Зато начин израде лека код сваке биљне врсте зависи од својства 

њених хемијских састојака(Туцаков, 1984). 

Биљке синтетишу и луче различита једињења, позната под називом биљни 

метаболити. Биљни метаболити могу се поделити на примарне и секундарне. 

Примарни метаболити омогугућавају основне функције у ћелији и веома су 

значајни за раст и развој. У њих спадају угљени хидрати, масти, протеини и 

нуклеинске киселине. Секунданих метаболита има преко 150000 и број им стално 

расте. Раније се сматрало да секундарни метаболити нису битни за раст и развој 

биљака, међутим новија истраживања потврђују њихову улогу у развоју биљака, 

посебно у прилагођавању и преживљавању у неповољним условима(Kliebenstein и 

сар.,2012). Секундарни биљни метаболити штите биљке од предатора, углавном 

биљоједа, од патогена и компетиторских врста.  

Имају улогу у адаптацији на одређене абиотичке чиниоце или служе као 

„биљни феромони“ за привлачење полинатора и одбијање штетних инсеката. 

Вероватна је и комбинација свих набројаних функција(Hamid и сар.,2011). 

Најзначајнији и највише проучавани секундарни метаболити који се јављају 

код биљака рода Thymus су етарско уље и једињења полифенолне природе, 

флавоноиди и фенолкарбоксилне киселине(Vila,2002) као и танини(Ковачевић, 

2002). 

 

2.1.4.1.Етарско уље  

 

Као и сви други секундарни метаболити биљака, етарска уља своју примену 

налазе у лечењу животиња(Baser и Franz, 2010). Ако се неки делови биљака користе 

због терапијских ефеката етарских уља или појединих састојака уља, називају се 

ароматичне дроге, а биљке које садрже етарска уља називају се ароматичне биљке. 

Терапијска ефикасност ових дрога је потврђена дугогодишњом применом, али и 

документована савременим испитивањима. Етарска уља представљају специфичне, 

најчешће течне продукте биљног ткива. То су више или мање сложене смеше 
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различитих испарљивих монотерпена, сесквитерпена и фенилпропанских 

једињења(Ковачевић, 2002). 

Етарска уља која се примењују или могу да се примене у ветеринарској 

медицини су класификована у следеће групе: 

1) етарска уља која привлаче животиње (атрактанти) – нпр. етарско уље 

валеријане и непете привлачи мачке;  

2) етарска уља која одбијају животиње (репеленти) – нпр. уље менте одбија 

мишеве, уље цитронеле одбија псе и мачке, цинамалдехид одбија мачке;  

3) етарска уља са инсектицидним, репелентним и антипаразитским 

деловањем;  

4) етарска уља која се користе у исхрани животиња и  

5) етарска уља која се користе у лечењу животиња(Baser и Franz, 2010). 

 

2.1.4.1.1. Локализација и биолошка улога етарских уља 

 

Етарска уља су локализована у различитим деловима биљака, a то су обично 

лист, цвет, семе, стабло, корен, ризом, љуска, плод, бобица и др. (Ковачевић,2002).  

Ускладиштени су у секреторним ћелијама, шупљинама, каналима, ћелијама 

епидерма или у жлезданим трихомама биљака(Hamid и сар.,2011). Интересантно  је 

да етарска уља локализована у различитим деловима исте биљке, могу бити 

сличног састава, али могу се и значајно разликовати. 

Ове мирисне течности настају у биљкама активношћу ендогених и 

егзогених сектеторних ткива. Ова ткива се могу јавити у облику појединачних 

ћелија у паренхимским ткивима, жлезданог епитела шупљина или канала. Некада 

су секреторне ћелије организоване у специјалне структуре, жлезде или жлездане 

длаке (пелтатне и капитатне длаке) које се налазе на површини зељастих делова 

биљке(фамилији Lamiaceae).  

Биолошка функција етаских уља је повезана са атрактантним деловањем на 

инсекте, чиме је обезбеђено преношење полена и опрашивање биљака. 

Интересантни су и подаци о специфичним ефектима уља једне биљке, које пелази 

у подлогу и инхибира клијање семена других биљака(аутопатија). Значајна је и 

улога етарских уља у заштити биљака од напада инсеката и животиња хербивора. 

Веома битна је и улога уља да више или мање спречавају развој микроорганизама 

и тако сузбијају ширење инфекција на биљкама у којима настају(Ковачевић,2002). 
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2.1.4.1.2. Физичке особине етарских уља  

 

На собној температури, етарска уља су најчешће течности, ређе имају 

вискозну или получврсту конзистенцију, лако су покретљива безбојна или слабо 

обојена, бистра. Већ на нижим температурама поједини састојци етарских уља 

испаравају и зато уља имају специфичан, пријатан или непријатан мирис. Етарско 

уље тимијанаје лако покретљива жутоцрвена течност, љутог укуса и специфичног 

ароматичног, фенолног мириса(Ковачевић,2002) 

 

2.1.4.1.3. Производња етарских уља 

 

Етарско уље тимијана добија се из свежих листова и хербе тимијана, 

дестилацијом водене паре. Ова метода представља најстарија и још увек највише 

коришћена метода издвајања етарско уља из биљне сировине  и постоје различите 

модификације и савременије варијанте ове технологије. Пошто се етарска уља не 

мешају са водом, нити реагују хемијски са њом, могуће је применити Далтонов 

закон парцијалних притиска и раздвојити уље од остатка ткива.  

Најједноставији је класични процес кувања прописно уситњеног биљног 

материјала у води; у хладњаку се мешавина пара кондензује и раздваја етарско уље 

од воде. Продукт дестилације је мешавина вода и уља(Ковачевић, 2002). 

 

2.1.4.1.4. Варијабилност садржаја и састава етарског уља 

 

Тимијан садржи 0,5-2,5 %етарског уља(Туцаков,1984).Најважнији фактори 

који могу утицати на састав етарскоg уља неке врсте су: 

 Генотип, 

 Фенофаза онкогенетског развоја, 

 Еколошки фактори(фактори средине), 

 Начин обраде биљне сировине и 

 Начин изолације етарског уља. 
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Као што је случај и с дугим секундарним метаболитима биљака, и 

продукција етарских уља је генетски дефинисана(Ковачевић,2002). За врсте рода 

Тhymus карактеристичан је, поред морфолошког полиморфизма, и изразит хемијски 

полиморфизам у погледу састава етарског уља. Тако је, на пример, испитивањима 

састава етарског уља Thymus vulgaris пореклом из Француске, утврђено постојање 

седам хемотипова ('хемијских раса')(Кeefover-Ring и сар., 2009). 

 

Фаза онкогенетског развоја веома je значајнa за дефинисање оптималног 

времена прикупљања биљног материјала(Ковачевић,2002).Садржај етарског уља у 

биљкама обично је највећи током периода цветања, али је за поједине биљке рода 

Thymus утврђено да се максимални приноси код исте биљке постижу у две 

фенофазе, током и након цветања (Stahl-Biskup,2002). 

 

Најважнији еколошки фактори су температура, влажност и аерација 

земљишта, минералне соли у подлози, надморска висина, дужина изложености 

светлу и квалитет светлости, влажност ваздуха и ваздушна струјања. Ови фактори 

могу утицати и на променљивост количине етарског уља у биљном 

материјалу(Ковачевић, 2002).Туцаков (1984) наводи да количина уља у тимијану 

највише зависи од времена када се бере и да највише уља има тимијан узбран око 

2 сата по подне. 

 

Свака обрада ароматичне сировине(сушење, уситњавање, екстракција) 

условљава делимичан губитак етарског уља и промене његовог 

састава(Ковачевић,2002). 

 

2.1.5. Тимол и карвакрол 

 

У етарским уљима надземних делова биљака рода Thymus најчешће 

преовлађују монотерпенска једињења, обично у концентрацијама око 90%. 

Сесквитерпени ређе чине доминантну групу једињења у етарским уљима. 

Монотерпенски феноли тимол и карвакрол су компоненте које се узначајним 

количинама јављају у највећем броју етарских уља Thymus таксона. У уљима може 

бити доминантан тимол или карвакрол, или могу бити заступљени у приближним 

количинама.  
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Присуство тимола и карвакрола обично је праћено присуством 

монотерпенских угљоводоника п-цимена и γ-терпинена, који могу да представљају 

и доминантне компоненте уља. Таква уља се такође сматрају 'фенолним' због 

повезаности ових једињења у њиховој биосинтези. Осим у уљима биљака рода 

Thymus, тимол и карвакрол ретко представљају главне састојке етарских уља 

других биљака(Stahl-Biskup, 2002). 

Тимол и карвакрол су главни мирисни и лековити састојци тимијана и 

мајчине душице(Туцакој, 1984).Наиме, биолошка и фамаколошка дејства етарско 

уља тимијана потичу углавном од ова два активна састојка. 

Тимол или 5-изопропил-2-метилфенол(Слика 2.)је монотерпенско 

једињење и представља изомер. У етарском уљу тимијан има око 50% укупних 

фенола рачунато као тимол. За екстракцију тимола употребљавају се само оне врсте 

уља  која имају много тимола. Оваква уља се користи за добијање природног 

тимола. Тимол се издваја хлађењем уља, као стеароптен. Јавља се у облику 

безбојних кристала, масног опипа, који се загревањем топе и сублимују. Не 

раствара се у води, док се раствара добро у етанолу, хлороформу и сирћетној 

киселини. Карактеристичног је мириса на мајчину душицу, ароматичног и оштрог 

укуса. Има снажно антисептичко дејство. Примењује се екстерно за дезинфекцију 

коже. Саставни је део козметичких препарата за негу уста и зуба(Ковачевић, 2002; 

Туцаков, 1984).  

 

Слика 2.Хемијска формула тимола 

 

Карвакрол или 2-изопропил-5-метилфенол(слика 3) je такође 

монотерпенско једињење и представља безбојну до бледо жуту, вискозну, 

запаљиву течност која је уљаста на температури 20°C. Мириса је карактеристичног 

на оригано и израженог укуса. На нижим температурама кристалише. Тачка 

топљења износи 0°C, док је тачка кључања  236-237°C. Не растваа се у води, али се 

раствара у етанолу, етил-етру, пропилен гликолу и базама. Реагује са фери-

хлоридом при чему оксидира и прелази у дикарвакрол. 
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Слика 3.Хемијска формула карвакрола 

Иако су тимол и карвакрол изомери који имају идентичне све хемијске 

параметре са малом разликом у липофилности,ипак показују различиту хемијску 

реактивност. Ова разлика настаје као последица положаја изопропил групе у 

односу на хидроксилну групу. Код тимола изопропил група се налази у орто 

положају, јаче одбија електроне од метил групе и угљеник за који је везана 

хидроксилна група има мању потребу да привлачи електроне. Такође су јачи стерни 

ефекти изопропил групе у односу на метил групу и све то чини хидроксилну групу 

мање реактивном. Тако да је, са хемијске тачке гледишта, карвакрол реактивнији 

од тимола. 

 

2.1.5.1. Добијање тимола и карвакрола 

 

Тимол и карвакрол се могу добити на два начина: 

 Екстракцијом из биљних дрога 

 Синтетским путем 

Добијање из биљних сировина врши се дестилацијом помоћу водене паре 

при чему се прво добија етарско уље одређене дроге, које се затим обрађује 

воденим раствором базе (NaOH) при чему феноли граде хидрослубилне фенолате. 

Из воденог раствора фенолата додатком киселине (HCl) издвајају се феноли. Из 

течне масе тимол као стеароптен искристализује, а карвакрол као елеоптен остаје 

течан. Приликом издвајања ових монотерпена треба нагласити да карвакрол 

отежава кристализацију тимола (Лукић, 2001). 

Синтетским путем карвакрол се може добити на неколико начина: 

• Реакцијом азотне киселине и 1-метил-2-амино-4-пропил бензена, фузијом 

цимол сулфонске киселине, дуготрајним грејањем пет делова камфора и једног 

дела јода, 

 • Загревањем карвола са глацијалном фосфорном киселином, 

• Дехидрогенацијом карвона са PD/C катализатором (Chemindustry), 
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 • Алкилацијом о-крезола са изопропил алкохолом уз присуство 

високоселективног и активног редокс катализатора UDCаT-5 (University 

Department of Chemical Technology series catalyst ), 2 сата на температури 180°C 

(Yаdav и сар., 2009) 

 

2.1.6. Фармаколошко дејство 

 

Ароматично биље је од најдавнијих времена привлачило пажњу човека и он 

га је почео употребљавати за лек, зачин, за ароматизацију разних напитака, 

козметичких уља и смола за улепшавање и у друге сврхе. Касније су се јавиле 

мирисне воде, а у 16. веку у Европи се производило дестилацијом с воденом паром 

десетак врста етарских уља. У почетку се користило само дивље, а касније се 

почело гајити разно мирисно биље, тако да се данас употребљава више од 2000 

врста. Тај број је из године у годину све већи. 

Етарска уља имају светски фармакомедицински и, уопште, привредни 

значај. Рачуна се да је њихова годишња производња у свету већа од 30 милиона 

килограма. Осим тога, око 3 милиона килограма разних деривата изолује се из 

етарских уља за потребе производње лекова, профилактичних, хигијенских, 

козметолоских, парфимеријских и других производа, алкохолних и безалкохолних 

.напитака, средстава за умивање и др.  

Ароматизација већине синтетских производа данас је неопходна. Због 

пријатног мириса многе ароматичне дроге и етарска уља служе као коригенција, тј. 

средства за поправљање мириса и укуса многих непријатних лекова. Извесна уља 

улазе у састав разних мелема, линимената и сличних лекова за спољну употребу. 

Многе мирисне биљке, због својих лековитих састојака, употребљавају се за 

израду разних галенских препарата. Знатно веће количине мирисних биљака 

потроши индустрија етарских уља. 

Наше и иностране фармакопеје дају обавезне стандардне методе 

испитивањаи оцењивања квалитета официналних ароматичних дрога и етарских 

уља. За сваку дрогу се, поред осталог, тражи колико најмање мора имати етарског 

уља, а за уља граничне вредности главних састојака(Туцаков, 1984). 

Због свог комплексног хемијског састава, фармаколошко дејство етарског 

уља тимијана је веома разноврсно. Састојци дроге(етарско уље и флавоноидни 

хетерозиди) делују као сплазмолитици, опустају спазам глатке мускулатуре 
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бронхија. Такође делују као експекторански. Лист и етарско уље тимијана користе 

се код различитих врста продуктивног кашља. Олакшају искашљавање патолошке 

слузи и смањују напор при кашљању. Користе се и код инфекција горњих дисајних 

путева. Веома често се користи сируп од екстракта листа тимијана. Лист тимијана 

се користи и као антисептик код инфекција уринарног тракта, а деловање енолних 

састојака етарског уља је употпуњено диуретичним деловањем 

флавоноида(Ковачевић,2002). Главне компоненте етарског уља и екстраката 

тимијана, посебно еугенол, тимол и карвакрол имају јачу антиоксидативну 

активност од синтетских антиоксиданаса, попут БХТ и α-токоферола(Lee и 

сар.,2005).  Тимијан такође поседује и антиинфламаторно и цитотоксично дејство. 

Посебно интересовање за примену етарских уља постоји у области 

сточарства, ветеринарске медицине и заштите биља обзиром да делују на 

микроорганизме, ендо и екто паразите, инсекте и биљне патогене. Основни разлози 

за ово интересовање јесу захтев произвођача и потрошача за намирницама 

анималног и биљног порекла које не садрже резидуе антибиотика и пестицида као 

први,  док је други разлог проналажење мера које су ефикасне у контроли 

резистенције микроорганизама и инсеката на антибиотике и пестициде. Како 

већина етарских уља своју микробицидну и паразитоцидну активност остварује у 

врло ниским концентрацијама (0,1 г/кг хране), то им омогућава широку примену, 

посебно у сточарству, у лечењу болести животиња проузрокованих 

микроорганизмима и паразитима (Baser и Franz, 2010). 

Доказано је да између осталих фармаколошких ефеката, ово етарско уље 

показује антимикробну и антифугалну активност значајну са аспекта терапије 

маститиса код крава. Антибактеријски  потенцијал  активних компоненти  етарских 

уља може се приказати  следећим  редоследом  (од  најмањег  ка  највећем):  линалил 

ацетат <  лимонен  <β-пинен  <α-пинен  < камфор < линалул  < 1,8-цинеол  < ментол 

<  тимол < карвакрол (Соковић и сар.,  2010).  

Здравковић (2016) указује да су активне компоненте етарских уља: 

карвакрол, еугенол, цинамалдехид и тимол подједнако ефикасно деловале на 

изолате Staphylococcu saureus осетљиве и резистентне према одређеним 

антибиотицима, што имајући у виду стални  глобални пораст резистенције 

потенцира њихову примену као антимикробних средстава. 
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2.2. МАСТИТИС 

 

Mаститис представља обољење које се карактерише запаљењем млечне 

жлезде код крава. Болест се јавља у свим запатима музних крава, али се учесталост 

појављивања повећава у условима интензивне производње млека (Катић,2010). У 

интезивној сточарској производњи маститиси представљају један од најважнијих 

здравствених проблема код музних крава. Поред здравственог аспекта и 

очигледног утицаја на добробит животиња маститиси се убрајају у највеће 

финансијске трошкове на фармама млечних крава због трошкова саме терапије и 

одбаченог млека, због каренце као и трајно смањене производње млека или 

потпуног прекида лактације код тешких форми мастиса(Радиновић и сар., 2019). 

 

2.2.1. Етиологија маститиса 

 

Досадашња испитивања показала су да бактерије имају водећу улогу 

уетиологији инфективних маститиса, мада су из млечне жлезде крава са 

маститисом изоловане и друге врсте микроорганизама. До сада је изоловано преко 

130 различитих микроорганизама (бактерије, микоплазме, гљивице, хламидије, 

алге и вируси), али је ограничени број њихових врста обухваћен стандардним 

лабораторијским анализама узорака млека, на основу доказа о њиховој улози 

уизазивању маститиса. 

Микроорганизми могу изазвати патолошки процес у млечној жлезди 

самостално,  а могу са другим факторима довести до компликација у њиховом 

току(Миланов и Стојановић, 2010). Низ спољашњих и унутрашњих фактора у 

организму, односно у вимену, смањује отпорност ткива и ствара услове да се 

развије упала млечне жлезде код крава, као што су: генетика (наследни фактор), 

исхрана, климатски фактори и годишње доба, прехладе, повреде, грешке у 

измузавању (недовољна припрема животиње, непотпуна мужа, мужа на слепо, 

нередовна мужа, неправилан рад пулзатора, промене притиска у систему, 

истрошени прибор и др.), облик вимена и сиса, стадијум лактације, опште болести 

(посебно пуерпералне), болести коже и висока млечност(Јаковац и Машек, 1971). 

Значајне разлике које постоје међу микоорганизмима у погледу значаја у 

етиологији маститиса проистичу из њихове способности преживљавања у 
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спољашњој средини, колонизације сисног канала, адхеренције на епителне ћелије 

млечне жлезде (посебно сисног канала и цистерне)тако да се не испирају током 

муже крава, степена инвазивности, тј. Способности даљег продора у паренхим 

вимена(стрептококе су мање инвазивне одстафилокока), преживљавања у 

организму (одбрана од фагоцитозе, резистенција наантибиотике) и продукције 

токсина. У највећем броју случајева, инфекције вимена настају галактогено (преко 

сисног канала), ређе хематогеном или лимфогеном дисеминацијом узрочника са 

других места примарне инфекције у организму(Бобош и Видић,2005). 

Узрочници маститиса могу да потичу из окружења или се класификују као 

контагиозни (заразни, инфективни) узрочници(Blowey и Edmondson,1995). 

Инфективним узрочницима се сматрају организми који су адаптирани да живе 

унутар домаћина, нарочито у млечној жлезди. Могу да изазову субклинички 

маститис који се манифестује повећањем броја соматских ћелија у млеку из 

инфициране четврти. Преносе се са краве на краву најчешће током муже (Radostits 

и сар., 1994). Узрочници маститиса из окружења најчешће немају способност да 

преживе у млечној жлезди. Такви узрочници називајусе опортунистички патогени. 

Они се након продирања умножавају у млечној жлезди, проузрокују имунски 

одговор домаћина и убрзо се елиминишу. Контагиозни маститис изазивају 

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae и Mycoplasma spp. Контагиозни 

карактер имају и инфекције изазване са Truperella pyogenes (ређе се јављају) и 

Corynebacterium bovis, али и инфекције коаулаза негативним врстама из рода 

Staphylococcus. Узрочници пореклом из животног окружења су бројне друге врсте 

бактерија рода Streptococcus, затим Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Enterobacter spp.,Serratia spp., Pseudomonas aeruginosa, Nocardia asteroides, 

Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Bacillus cereus и неке друге врсте 

микроорганизама као што су гљивице (Candida albicans, Cryptococcus neoformans, 

Aspergillu sfumigatus) и алге рода Prototheca(Миланов и Стојановић, 2010). 

Као један од најзначајнијих узрочника маститиса издваја се Staphylococcus 

spp. Основна карактеристика ових узрочника јесте продукција каталазе, што их 

разликује од стрептокока. На основу овог ензима Staphylococcus spp. може се 

поделити на коагулаза позитивне и коагилаза негетивне.  

У Србији од коагулаза позитивних стафилокока Staphylococcus aureus 

представља најчешћу врсту узрочника маститиса говеда присутног код 88% 
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случајева, а поред њега последњих година су доказани Staphilococcus intermedius и 

Staphylococcus hyicus(Рајић Савић и сар.,2014). 

Staphylococcus aureus је Грам позитивна, факултативно анаеробна, 

аспорогена, непокретна бактерија величине 0,8 до 1 микрометар. Добро се 

размножава на чврстим хранљивим подлогама и образује правилне, округле 

колоније које благо испупчене. Поред правилних S форми, могу се запазити и R и 

G колоније. Колоније су пигментисане у већини случајева златножутим пигментом, 

али неки сојеви могу да поседују и бели пигмент(Марковић,1990; Quinn,2002). 

Колоније су величине 3 до 5 милиметара и испољавају јасну зону хемолизе коју 

изазиба алфа хемолизин. Оптимална температура за размножавање S. aureus је 30-

37˚C. Могу се размножавати између 6-46˚C и веома добро подносе промене pH 

концентрације (од 4,2 до 9,3). Оптимална pH концентрација је 7-7,5. Узрочник се 

може размножавати и у раствору са 15% NaCl и 40% жучи(Марковић, 1990; Quinn, 

2002). 

Антигенске особине стафилокока условљене су грађом ћелијског омотача 

који у себи садржи сложени пептидоглукан као део спољашњег зида и комплекс 

мукополисахарида-тејхонске киселине, који улази у састав јединице унутрашњег 

зида. Егзополисахарид капсуле је значајан фактор вируленције овог 

микроорганизма, зато што инхибира препознавање антитела везаних за високо 

антигенски ћелијски зид од стране неутрофила. Велика сметња у стварању успешне 

вакцине против S. aureus је екстрацелуларни полисахарид који микроорганизми 

формирају када уђу у млечну жлезду. Капсула допушта да комплемент и антитела 

пенетрирају, али маскира препознавање микроорганизма од стране 

полиморфонуклеара, као и спречавање активације комплемента. У 94%, па чак и до 

100% свеже изолованих сојева S. aureus из млека крава са маститисом су 

инкапсулирани сојеви, али је капсула слабо испољена када се култивишу in vitro 

(Guidry и сар., 1994). 

Има дугачак период инкубације због чега иницирано стадо дуго може бити 

без клиничких симптома.У неким стадима јунице могу бити инициране и пре првог 

тељења. Пријемчиве су за слуз вимена и када продру у виме, везују се за протеин 

мембране масних капњица крављег млека и епителне ћелије млечне жлезде помоћу 

протеина ћелијског зида и то им омогућава да дубље продру у виме. Живе у 

фагоцитима у које доспевају фагоцитозом, те су и на тај начин заштићени. 

Фагоците S. aureus користи за рамножавање у њима и помоћу њих такође продире 
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дубље у паренхим. Оштећење паренхима последично доводи до губитака у 

производњи млека. Врло је Staphylococcus aureus тешко искоренити из стада али 

мере контоле које се састоје од дезинфекције сиса пре и после муже узимања 

узорака млека, употребе антибиотика у време засушења и контролом крава које 

улазе у стада може смањити стопу инфекције на задовољаваћи ниво. 

 

2.2.2. Подела и клиничка слика маститиса 

 

Према клиничком току, маститис се може поделити на: 

 перакутни, 

 акутни, 

 субакутни и 

 хронични 

 

Маститис се на основу форме болести може поделити на: 

 субклинички  и 

 клинички  

 

Субклинички или латентни маститис карактерише се изостанком клинички 

видљивих промена, а млеко је благо промењено у саставу и постоји благи одговор 

организма на присуство микроорганизама, па се дијагностиковање врши 

индиректно, помоћу тестова као што су: утврђивање броја соматских ћелија, 

електропроводљивост млека, садржај NaCl, концентрација C реактивног протеина, 

медијатора запаљења, итд.  

Клинички маститис карактерише се видљивим променама код животиње. 

Промене се јављају и у самој млечној жлезди где долази до отока, темперираности, 

бола и индурације. Долази и до промена у млеку. Оно се може променити у 

конзистенцији и боји, када се у млеку примећује присуство крпица, трагова гноја, 

крви или боја млека одговара боји пива, а дијагноза се поставља палпацијом и 

прегледом првих млазева млека(Bramley, 1991).  

Клинички маститис проузрокован са Staphylococcus aureus може варирати 

од благог тока до перакутног где се јавља гангрена и озбиљан поремећај општег 

стања. У неким запатима маститис проузрокован са Staphylococcus aureus се шири 
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брзо и захвата висок проценат музних грла, док у другим запатима инфекција се 

шири споро, стагнира и ограничена је само на одређена грла, што пре свега зависи 

од фактора вируленције доминантног клона Staphylococcus aureus(Sommerhäuserи 

сар.,2003). Разлог за велику распрострањеност интрамамарних инфекција 

изазваних Staphylococcus aureus је повезан са карактеристикама ове бактерије као 

и генералног неразумевања епидемиологије заразе која води до неефикасних мера 

контроле(Zecconi, 2010). 

 

На основу клиничко-патолошке слике тока обољења, маститиси се деле на: 

 катаралне (запаљењем су захваћени сисни канал и цистерна),  

 интерстицијалне (захваћено је везивно ткиво млечне жлезде) и  

 паренхиматозне (маститисом је захваћен жлездани део вимена). 

 

Маститиси се могу поделити и на основу етиологије. Подела маститиса на 

основу етиологије прикаазана је у Табели 1. 

 

Табела 1. Подела маститиса на основу етилогије 

 

СПЕЦИФИЧНИ: 

НЕСПЕЦИФИЧНИ: СПЕЦИФИЧНО 

ПАТОГЕНИ 

УСЛОВНО 

САПРОФИТСКИ 

Staphylococcus aureus 

Stretococcus agalactiae 

Streptococcus 

dysgalactiae 

Streptococcus uberis 

Колиформне бактерије 

(E. coli, Proteus sp., 

Klebsiella sp.) 

Arcanobacter pyogenes 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Corynebacterium bovis 

нехемолитичне 

микрококе 

Listeria sp. 

Leptospira sp. 

Salmonella sp. 

Pneumococcus sp. 

Brucella spp. 

Candida albicans 

Criptococcus 

neoformans 

алге, Protheca sp. 

PPLO, rikecije, 

mikoplazme 

aktinomikoza, 

botriomikoza, 

tuberkuloza 
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Маститис се још може поделити и на: 

 катарални (акутни и хронични), 

 гангренозни, 

 пиогени(летњи), 

 флегмонозни (паралитички, колимаститис) и 

 грануломатозни. 

 

Стафилококе могу у акутној форми болести да доведу до тешких, малигних 

маститиса, у виду грануломатозних промена. Кожа је цијанотична, зажарена, а у 

паренхиму се јављају некротична жаришта. Крвни судови, у акутној форми 

стафилококног маститиса, често тромбозирају. Јављају се висока температура (41-

42˚C), убрзан пулс, губитак апетита и престанак преживања, а захваћена четврт је 

тврда, болна и зацрвењена. Током 24 сата може да дође до гангренозног запаљења 

вимена, које постаје модро и тамно. Овај стадијум болести често прати токсемија. 

Млеко је промењене боје и веома често садржи крвне угрушке. Хроничне форме 

стафилококног маститиса углавном често пролазе и као супклинички облици 

обољења млечне жлезде. Захваћене четврти обично прати везивно-ткивна 

индурација жлезданих ацинуса, као и атрофија четврти са полипозним 

задебљањима слузокоже цистерне. Млеко углавном није промењено, а продукција 

је смањена (Магаш, 2012). 

 

2.2.3. Терапија маститиса 

 

Имајући у виду значај маститиса, како са гледишта здравља животиња, тако 

и са економског аспекта говедарске производње, Закон о ветеринарству (Сл. 

гласник РС 91/05, 30/10, 93/12) је у делу заразних болести животиња одређених 

Зоосанитарним кодексом (OIE) уврстио обољење - Ензоотски маститис говеда. 

Такође, Програм мера здравствене заштите животиња у Републици Србији (Сл. 

гласник РС 21/12) обавезује ветеринарску службу Републике Србије да прати, 

открива, сузбија и контролише инфективно запаљење млечне жлезде, изазвано 

стафилококом или стрептококом. 

Поступак терапије маститиса и исход лечења зависе од форме запаљења 

вимена, степена алтерације ткива и на крају од времена почетка терапије и примене 

адекватног препарата или адекватног поступка (Радиновић и сар., 2019). 
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У идеалним условима, употреба антимикробних лекова би требало да буде 

последица постављања поуздане дијагнозе болести и присутних патогена, након 

чега би требало одредити најделотворнији лек поштујући принципе рационалне 

фармакотерапије. Ово последње обухвата и лабораторијско одређивање 

антибиотске осетљивости специфичних патогена, узимајући у обзир факторе као 

што су фармкокинетичка и фармакодинамска својства лека (Стојановић и сар., 

2018).  

Познато је да антимикробна терапија представља кључну компоненту у 

контроли маститиса у систему производње млека (Erskine и сар.,2003; Oliver и 

сар.,2011) при чему се у терапији овог обољења примењују следеће групе 

антимикробних лекова: пеницилини, сулфонамиди, хинолони и аминогликозидни 

антибиотици(Радиновић и сар., 2019). Бета-лактамски антибиотици се широко 

користе код крава за лечење, али и превенцију маститиса. Превентивна терапија се 

рутински користи након завршетка лактационог периода. Бета-лактамски 

антибиотици, као што су клоксацилин (изоксазолилни семисинтетски пеницилин), 

ампицилин (аминопеницилин), цефалониум или цефквином (четврта генерација 

цефалоспорина), се апликују локално у сваки сисни канал пред засушење, што 

обезбеђује заштиту у периоду када крава не даје млеко чиме се смањује ризик од 

маститиса у следећој лактацији (Sommerhäuserisar.,  2003). 

Широка примена антимикробних лекова довела је до све веће резистенције 

бактерија на поједине антибиотике.Прва резистенција према пеницилину 

забележена је код S. aureus 1947. године и то само четири године након започињања 

индустријске производње овог антибиотика. Да би проблем резистенције на 

пеницилин био превазиђен, 1959. године регистован је метицилин, синтетски 

пеницилин отпоран на деловање пеницилиназе. Шездесетих година двадесетог века 

се јавља проблем резистенције и на метицилин(Patricia,1961). У ветеринарској 

медицини прва изолација МРСА је била 1972. године у Белгији из млека краве 

оболеле од маститиса(Devrieseи сар.., 1972). 

У претходних шездесет година једно од најинтезивнијих области научних 

истраживања представљало је испитивање појаве и раширености резистенције 

бактерија према антибиотицима (Prescottи сар.,2002;Manian,2003).S. aureusје високо 

патоген и способан је да брзо развије мултиплу резистенцију на антибиотике 

помоћу бројних механизама (Prescottи сар.,2002; Manian,2003). Доказано је да je 

резистенција на антимикробне лекове чешћа код S. aureus него код других 

стафилокока. Висок ниво резистенције на β лактамске антибиотике настаје услед 

присуства mec гена који кодира синтезу пеницилин везујућег протеина (IWG-SCC, 

Тurlej и сар.,2011).  

Рационална примена антибиотика код фармских животиња је један од 

битних предуслова за постизање одрживости и исплативости производње. Познато 

је да терапија маститиса укључује употребу антибиотика која укључује и ризик за 

настанак и ширење антимикробне резистенције (Gomes и Henriques, 2016;Kromker 

и Leimbach, 2017). Наиме, неадекватна примена антибиотика повлачи читав низ 
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нежељених последица за саму животињу, повећава антимикробну резистенцију и 

повећава трошкове терапије (Ковачевић и Радиновић, 2020). Исто тако може имати 

негативне последице за здавље људи. Тренутне смернице Светске  здравствене 

организације препоручују да се  ограничи употреба антибиотика у сточарским, а 

посебно на органским фармама. Зато је потребно развити алтернативне природне и 

сигурне методе за контролу инфекција. Лековите и ароматичне биљке познате су 

по својим антибактеријским активностима против различитих патогених агенаса. 

Алтернативни третмани крављег маститиса вршени природним састојцима биљака 

дали су врло занимљиве резултате за фитотерапијске поступке.Етарска уља, као и 

њихови антисептички састојци добро су позната и многа научна истраживања 

извршена су како би се испитала њихова антимикробна активност у последњих 20 

година.  

Данас употреба биљака и етарских уља, ради заштите стоке од инфекција 

првенствено на органским фармама полако постаје уобичајена пракса (Fratiniи 

сар.,2014). 
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3. ЦИЉ ДИПЛОМСКОГ РАДА 
 

Потреба за испитивањем антимикробне активности етарског уља тимијана 

према Staphylococcus spp. заснована је у значају испитивања других метода лечења 

маститиса, пре свега фитотерапије, као алтернатива стандардној, конвенционалној 

терапији антибиотицима с обзиром да је ова терапија одговорна за улазак резидуа 

антибиотика у ланац исхране, као и да утиче на повећање антимикробне 

резистенције. Из тог разлога је неопходно испитати антимикробну активност 

етарског уља тимијана према Staphylococcus spp. изолованог из узорака млека крава 

са дијагностикованим маститисом. 

Циљ истраживања је да се на основу испитивања у лабораторији утврди 

антимикробни ефекат етарског уља добијеног из тимијана (Thymus vulgaris 

L.)против Staphylococus spp. као једног од најзначајнијих узрочника маститиса код 

крава. Наиме, поменути патогени ће бити изолованих из узорака млека крава са 

дијагностикованим маститисомна фармама вискомлечних крава на територији 

Војводине. 
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4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ ДИПЛОМСКОГ РАДА 

4.1. САКУПЉАЊЕ УЗОРАКА МЛЕКА И ИЗОЛАЦИЈА 

УЗРОЧНИКА МАСТИТИСА 

 

Експеримент је спроведен на две фарме млека Холштајн-фризијске расе 

говеда. Фарме су имале различит број животиња, и тај број је иѕносио од 20 до 300 

говеда. Узимани су узoрци животиња са дијагностикованим клиничким и 

субклиничким маститисом. Све животиње биле су у фази лактације, без других 

здравствених проблема, осим маститиса. Клинички маститис дијагностикован је 

клиничким прегледом, а субклинички је дијагностикован анализом узорака млека. 

Из тог млека узети су узорци за бактериолошко испитивање. За бактериолошка 

испитивања узимани су асептични узорци млека током јутарње муже, пре стављања 

апарата за мужу и након прања вимена и измуза првих млазева млека. Прва фаза је 

дезинфекција врха папиле памучном ватом натопљеном са 96 % алкохолом. 

Дезинфекција се обавља фиксирањем врха папиле палцем и кажипрстом једне руке, 

а другом руком јаким покретима се брише врх папиле. Ова процедура изводи се 

тако што се прво дезинфикују папиле вимена даље од клиничара, затим оне које су 

ближе клиничару, како не би дошло до контаминације врха папиле. Након овог 

поступка, врши се узимање узорака, при чему је смер супротан дезинфекцији. Прво 

се узимају узорци из папилаближих клиничару, а затим из оних које су даље од 

клиничара. Узорци се прикупљају у стерилним епруветама које се означавају 

идентификационим бројем краве и чувају се на 4ºC. Узорци за бактериолошка 

испитивања обрађивани су у лабораторији за хигијену млека Катедре за 

ветеринарску медицину Пољопривредног факултета. Узорци од тачно 0,01 

милилитара су засејани на 2%-тном крвном агару помоћу платинумске езе. Након 

засејавања узорци су инкубирани 48 сати на 37ºC. Присуство раста 

микроорганизама, њихова величина, облик, боја и распоред нараслих колонија, а 

посебно присуство хемолизе узети су у обзир током очитавања резултата. 
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4.2. ИСПИТИВАЊЕ АНТИМИКРОБНЕ АКТИВНОСТИ 

 

За испитивање антимикробне активности је коришћено етарско уље 

тимијана (Thymus Vulgaris L.) и 2 изолована узрочника маститиса (Табела 2).  

 

Табела 2. Изоловани узрочници маститиса 

 Врста изолата Oзнака изолата 

1.  Staphylococcus  spp. 3099/12 

2.  Staphylococcus spp.  (коагулаза нагативан) 3099/13 

 

Испитивање антимикробне активности етарских уља је спроведено 

применом бујон микродилуционе методе према препорукама CLSI (Clinical and 

Laboratory Standards Institute)(CLSI, 2018), уз модификације. Ради лакше визуелне 

детерминације MIC/MBC, бујон микродилуциона метода је модификована у 

смислу додатка ресазурина као индикатора бактеријског раста. Ресазурин је плава 

нефлуоресцентна боја, која након редукције настале под дејством оксидоредуктаза 

вијабилних ћелија прелази у флуорецентно једињење розе боје ресоруфин. 

 

4.2.1. Раствор ресазурина 

 

Ресазурин (7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Himedia) је растворен 

у стерилној води (0,01%). Добијени раствор је затим стерилисан поступком 

филтрације уз примену мембранског филтера 0,20 µм, за стерилну филтрацију на 

шприцу(Sartorius, Germany). Због фотосензитивности ресазурина за свако 

испитивање је припремана нова количина раствора. 

 

4.2.2. Стандардизација инокулума 

 

За припрему инокулума испитиваних изолата узрочника маститиса 

коришћен је стерилни физиолошки раствор. Припрема и стандардизација 

инокулума је изведена применом 18 сати бактеријских култура. Сваки од тест 

микроорганизама је култивисан на хранљивом агару (Himedia), током 18 сати на 
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температури oд 37°C, аеробно. Неколико идентичних колонија испитиване 

бактеријске културе ресуспендовано je у 9 mL физиолошког раствора. Оптичка 

густина (OD) инокулума je подешена до густине koja je одговарала Mc Farland 

стандарду 0,5 (~1 x 108CFU/mL) коришћењем дезинтометра DEN-1 (Biosan, Riga, 

Latvia). Финална koнцентрација инокулума коришћена у испитивањима 

aнтимикробне akтивности износила je 106CFU/mL. 

 

4.2.3. Бујон микро-дилуциона метода 

 

Дилуциони антибиограм је изведен тако што је направљена серија 

концентрација етарског уља у 0,5% раствору Tween 80 uMuellerHinton бујону 

(MHB) према шеми приказаној у Tабели 3. 

 

Tабела3. Начин припремеразблажењаетарских уљауMuller-Hintonбујону 

 

Концентр

ације радних 

раствора (mg/mL) 

Количинар

адних раствора  

(µL) 

Колич

ина 

инокулата 

(µL) 

Mu

ller Hinton 

бujon (µL) 

Фи

нално 

разблажењ

е (mg/mL) 

1.  1000 20 20 160 100 

2.  500 20 20 160 50 

3.  250 20 20 160 25 

4.  125 20 20 160 12,

55 5.  62,5 20 20 160 6,2

5 6.  31,25 20 20 160 3,1

25 7.  15,625 20 20 160 1,5

6 8.  7,81 20 20 160 0,7

8 9.  3,90 20 20 160 0,3

9 10.  1,95 20 20 160 0,1

95 11.  0,97 20 20 160 0,0

97  

MHB je инокулисан у количини oд 160 µL у тест бунариће микротитар 

плочe, у koje je затим додато етарко уље од сваке тестиране kонцентрације у 

количини од 20 µL и бактеријски инокулум, такође у количини од 20 µL. Коначна 

запремина бунарића у микротитар плочи je износила 200 µL. Упоредно су 

постављане следеће контроле:  

 Позитивна контрола/koнтрола раста микроорганизама: MHB (160 µL), 

суспензија бактерија (20 µL) и растварач(20 µL); 
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 Негативна koнтрола/koнтрола стерилности:MHB(160µL), етарско уље (20 

µL) и растварач (20 µL); 

Микротитар плоче су инкубиране током 24 сата на температури од 37°C. 

Поступак је изведен у три понављања. 

У циљу детерминације MIC/MBC након 18 сати инкубирања у сваки 

бунарић je додато по 10 µL 0,01% ресазурина као индикатора бактеријског раста. 

Микротитар плоче су обмотане алуминијумском фолијом, а затим инкубиране 

током наредних 24 часа на температури од 37°C.  

MBC и MIC су детерминиса незасејавањем пo 10 µL из сваког бунарића на 

површину агара за укупан број бактерија (PCA, LabM) и њиховим инкубирањем 24 

часа на температури oд 37°C. MIC je дефинисана kao најнижа koнцентрација 

етарског уља koja je инхибирала видљиви раст тест микроорганизама, a најнижа 

концентрација етарског уља при kojoj je забележено потпуно одсуство бактеријског 

раста се сматрала kao MBC. 
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5. РЕЗУЛТАТИ 
 

Од укупно 31 узорка, на бактериолошког узрочника маститиса је био 

позитиван 21 узорак (67,74%), док је остатак од 10 узорака (32,26%) био негативан 

на бактериолошка испитивања. Од изолованих бактериолошких узрочника 

маститиса најучесталији узрочник је била Е. coli са 6 позитивних налаза (19,35%), 

док је Staphylococcus aureus био изолован у 2 узорка (6,45%), а 1 узорак (3,23%) је 

био позитиван на Staphylococcus spp. коагулаза негативне бактерије (Табела 4).  

 

Табела 4. Врсте и број изолата у испитиваним узорцима 

ИЗОЛОВАНИ 

БАКТЕРИОЛОШКИ 

УЗРОЧНИК: 

N (број) % (проценат) 

Staphylococcus aureus 2 6,45 

Staphylococcus spp. 

(koagulaza negativna) 
1 3,23 

Streptococcus spp. 5 16,13 

Streptococcus spp. 

(β - hemolitična) 
3 9,68 

Streptococcus uberis 1 3,23 

Streptococcus dysgalactiae 1 3,23 

E. coli 6 19,35 

Klebsiella oxytoca 1 3,23 

Enterobacter sakazakii 1 3,23 

Negativni uzorci 10 32,26 
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График 1. Заступљеност бактериолошког узрочника маститиса (N, %) 

 

Узорци млека су узети са 4 фарме: Ново Село, Заливно Поље, Крчедин и 

Врбас. На фарми Ново Село од укупно 12 узорака, 5 узорака је било позитивно на 

бактериолошко испитивање од којих је 1 био позитиван на Staphylococcus spp. 

коагулаза негативне бактерије. На фарми лоцираној у Врбасу је испитано 8 узорака 

од којих је 7 било позитивно на бактериолошка испитивања, а од тога су 2 узорка 

била позитивна на Staphylococcus aureus. На фармама у Заливном Пољу и Крчедину 

је испитано укупно 11 узорака (9 у Заливном Пољу, 2 у Крчедину) од којих је 9 

било позитивно на бактериолошка испитивања. Међутим, на овим фармама није 

пронађен ниједан узрочник рода Staphylococcus spp. 

 

Узрочници су посејани на одговарајућим подлогама. Изглед колонија 

Staphylococcus aureus приказан је на сликама 4, 5 и 6. 

 

 

Staphylococcus aureus: 2 (6,45%)

Staphylococcus spp.(koagulaza
negativna): 1 (3,23%)
Streptococcus spp.:5 (16,13%)

Streptococcus sp. (β -
hemolitična): 3 (9,68%)
Streptococcus uberis: 1 (3,23%)

Streptococcus dysgalactiae: 1
(3,23%)
E. coli: 6 (19,35%)

Klebsiella oxytoca: 1 (3,23%)

Enterobacter sakazakii: 1 (3,23%)

Negativni uzorci: 10 (32,26%)
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Слика 4. Staphylococcus aureus на крвном агару 

 

Слика 5. Staphylococcus aureus на Мannitol Salt агару 

 

Слика 6. Staphylococcus aureus на Baird Parker агару 
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Taбела 5. MICи MBC вредности етарског уља тимијана (Thymus vulgaris L.) 

зa узрочнике маститиса 

  Thymus vulgare L.      

 
 

MIC  

(mg/mL) 
   

MBC 

(mg/mL) 
 

 Staphylococcus spp. 6,25    12,5  

 
Staphylococcus spp.  

(koagulaza 

negativan) 

6,25    12,5  
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6. ДИСКУСИЈА 
 

Значај налажења алтернативе терапији антибиотицима је немерљив, пре 

свега са аспекта спречавања настанка и ширења антимикробне резистенције, а 

потом и у циљу спровођења терапије маститиса без утицаја на економске губитке 

услед одбацивања млека због присутне каренце изазване терапијом 

антибиотицима. Према Европском центру за превенцију и контролу болести 

(European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC), антимикробна 

резистенција је способност микроорганизма да постане резистентан на једно или 

више антимикробних средстава која се користе у терапији или профилакси 

(Sorensen и сар., 2000). Наиме, услед настанка и ширења антимикробне 

резистенције, различите патогене бактерије, а тиме и  узрочници маститиса постају 

све резистентнији на постојеће антибиотике.  

Маститис крава представља акутну или хроничну упалу изводних канала, 

паренхима или интерстицијума једне или више млечних жлезда које граде виме 

ових животиња. Дефинише се као инфламаторни одговор млечне жлезде на 

присуство микрооранизама. Може да се јави у клиничкој и субклиничкој форми. У 

запатима високомлечних крава  представља велики здравствени и економски 

проблем(Стојановић,2001). Као један о најзначајнијих узрочника маститиса издваја 

се Staphylococcus spp. Овај узрочник маститиса је описан пре више од 40 година као 

узрочник који доводи до значајних губитака млека. И даље је тај тренд актуелан и 

у савременим производним условима. Наиме, S. aureus и даље представља 

најчешћи изоловани патоген код супклиничких и хроничних маститиса крава 

(Tiezzi и сар., 2015). 

Стафилококне инфекије у вимену доводе до катарално-гнојног маститиса и 

галактофоритиса, који потичу хронично или акутно, са различитим клиничким и 

патолошко анатомским променама чији је најчешћи узрочник Staphylococcus 

aureus(Бобош,2005). 

Етарска уља представљају секундарне метаболите лековитих биљака који се 

луче у надземним деловима биљке. У тимијану се етарско уље у највећој 

концентрацији налази у листу. Као доминантне компоненте етарско уље тимијана 

садржи тимол и карвакрол. Наиме, у многобројним испитивањима је доказано да 

антимикробно деловање које поседује ово уље потиче од тимола и карвакрола.  
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Како би се одредила антимикобна активност етарског уља тимијана 

утврђене су микробиолошки активне концентрације антибактеријског лека. Оне се 

изражавају као минимална инхибиторна концентрација(Minimal Inhibitory 

Concentration, MIC) и минимална бактеријска концентрација(Minimum Bacterial 

Concentration, MBC).Ове концентрације служе као маркери да се одреде оптималне 

дозе појединог антибактеријског лека. Циљ је био да се концентрација 

антибактеријског лека у организму између две дозе одржава што дуже изнад MIC 

за одређен лек. Иако се овај начин дозирања примењује годинама, узимање у обзир 

само фармакокинетских параметара за неке антибактеријске лекове није увек 

оптимално у погледу ефикасности, цене и нежељених деловања (Поповић,1999). 

Претпоставља се да остљивост бактерија на етарска уља и активне 

компоненте ових уља највероватније потиче од специфичног и потпуно другог 

механизма дејства од механизма дејства антибиотика.Антимикробно деловање 

ових природних супстанци није у потпуности проучено, али услед доказане 

способности неких етарских уља да доведу до инхибиције синтезе ћелијског зида 

бактерија, блокирање транскрипција, производња β лактамаза, формирање 

биофилма или рада ефлукс пумпе постоји мишљење да се она може применити у 

терапији инфекције изазваних резистентним микроорганизмима(Cuaron и сар., 

2013; Yap и сар., 2014). 

Утврђена минимална инхибиторна концентрација (MIC) етарског уља 

тимијана у овом дипломском раду за Staphylococcus spp., као и за Staphylococcus 

spp.  (коагулаза нагативан)је износила 6,25mg/mL, док је минимална бактерицидна 

концентрација (MBC) за наведене изолате износила 12,5 mg/mL. Добијена вредност 

MIC у нашем истраживању је  значајно виша од резултата које су добили Pozzo и 

сар. (2011) (1,56-2,37 mg/mL) где је потврђена антимикробна активност овог 

етарског уља. Исти аутори наводе да је MBC за етарско уље тимијана била у опсегу 

1,6-3,2 mg/Ml. Поред тога, наши резултати су у складу са резултатима других 

истраживача у којима је потврђена значајна антимикробна активност етарског уља 

тимијана (T. Vulgaris L.) против Staphylococcus spp. (Smith-Palmerи сар., 1998; 

Hoferl и сар., 2009).  
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7. ЗАКЉУЧАК 
 

На основу резултата добијених током испитивања могу се извести следећи 

закључци: 

 Етарско уље тимијана (Thymus vulgaris L.) је показало значајан 

антимикробни ефекат  према узрочнику Staphylococcus aureus. 

 Етарско уље тимијана (Thymus vulgaris L.) је показало значајана 

нтимикробни ефекат према узрочнику Staphylococcus ssp. коагулаза 

негативан. 

 Услед утврђење антимикробне активности етарско уље може послужити 

за развој фармацеутске формулације која би могла бити алтернатива 

конвенционалној терапији антибиотицима. 

 Фитотерапија као стандардна или потпорна терапија  постојећој терапији 

антибиотицима последично може утицати на смањење настанка и 

ширења антимикробне резистенције. 

 Примена фитотерапије у лечењу маститиса код крава може утицати на 

смањење економских губитака насталих услед одбаченог млека због 

присутне каренце настале применом антибиотске терапије. 
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