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z  Cejlonu,  ale  jest  uprawiany  na  Sri  Lance,  w  po-
łudniowo-wschodnich  regionach  Indii,  Indonezji 
i Brazylii. 

Zarówno kora,  jak  i  liście  tego drzewa zawierają 
olejek cynamonowy, jednak ich skład nie jest jedna-
kowy.  Stwierdzono,  że  olejek  otrzymywany  z  kory 
drzewa zawiera więcej aldehydu cynamonowego niż 
pozyskiwany z liści (1, 2). Ponadto w olejku eterycz-
nym uzyskiwanym z liści jest znacznie więcej eugenolu 
(70-80%)  w  porównaniu  z  olejkiem  otrzymywanym 
z kory cynamonowca (7-18%) (1-3). Olejek zawiera 
też  niewielkie  ilości  fenoli  i  terpenów,  w  tym  kwas 
trans-cynamonowy,  aldehyd  dihydrocynamonowy, 
aldehyd  benzoesowy,  limonen, α-terpineol,  alkohol 
cynamonowy, kuminol, limonen, α-pinen oraz garb-
niki (4-6). Skład olejku zależy od miejsca pochodzenia 
surowca.  Olejek  cynamonowy  ma  barwę  od  żółtej 
do  brązowej.  Stwierdzono,  że  kolor  zmienia  się  na 
ciemniejszy w trakcie przechowywania oraz po kon-
takcie  z  powietrzem.  Wykazuje  charakterystyczny 
aromatyczno-korzenny zapach i smak.

Kora cynamonowca, zwana cynamonem, od wielu 
wieków w postaci mielonej, rzadziej w formie kawał-
ków, jest stosowana jako przyprawa, która poprawia 
smak  szczególnie  potraw  mięsnych  i  rybnych.  Czę-
sto wykorzystywana  jest w  cukiernictwie, dodawana 
do  deserów,  ciast,  kompotów,  marmolad,  dżemów, 
kawy,  herbaty,  gorącego  kakao,  likierów,  nalewek 
i drinków (1, 4, 7,  8). Ponadto olejek eteryczny  lub 
zmielone  nasiona  są  składnikiem  różnych  kosme-
tyków.  Wykorzystywany  jest  do  produkcji  kremów, 
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THE ACTIVITY IN VITRO OF CINNAMON OIL (OLEUM 
CINNAMOMI) AGAINST YEASTLIKE FUNGI

SUMMARY
In the present study, Cinnamon oil (Oleum Cinnamomi) was 
investigated for activity against 59 strains yeastlike fungi isolated 
from patients with candidosis oral cavity, and 7 reference strains. 
The susceptibility of Candida strains was determined by means 
plate dilution technique in Sabouraud’s agar. The inoculum 
containing 105 CFU per spot was seeded with Steers replicator 
upon the surface of agar with and without Cinnamon oil (strains 
growth control). Incubation the agar plates was performed in 
aerobic conditions in 37°C for 24 h. The MIC was defined as 
the lowest concentrations of the Cinnamon oil that completely 
inhibited growth of tested strains. The results showed that the 
most susceptible to oil were strains yeastlike fungi from the spe-
cies of Candida glabrata, C. guilliermondii and C. utilis. The 
growth of all tested strains was inhibited by concentrations of 
≤ 0.06 to 0.25 mg/ml. The strains from species of C. lusitaniae, 
C. parapsilosis and C. tropicalis were slightly less susceptible to 
the oil (MIC 0.12-0.5 mg/ml). The Cinnamon oil was highly 
active vs. all tested Candida strains.

KEY WORDS: ANTIFUNGAL ACTIVITY – CINNAMON 
OIL – ORAL CAVITY – YEASTLIKE FUNGI

Cynamonowiec  cejloński  (Cinnamomum zeyla-
nicum)  jest  drzewem  z  rodziny  wawrzynowatych 
(Lauraceae). Drzewo to w jęz. malajskim nosi nazwę 
kayu  manis,  w  jęz.  francuskim  –  cannelle,  w  jęz. 
włoskim – cannella, w jęz. hebrajskim – kinnamon, 
w jęz. greckim – kinnamomon, a w jęz. niemieckim 
–  kanele.  W  języku  łacińskim  cynamon  nazywany 
jest  canella,  czyli  rurka.  Cynamonowiec  pochodzi 
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olejku  cynamonowego  na  grzyby  drożdżopodobne 
powodujące  zakażenia  u  człowieka.  Częściej  publi-
kacje  opisują  działanie  tego  olejku  wobec  grzybów 
pleśniowych.

Cel pracy
Celem pracy była ocena wrażliwości grzybów droż-

dżopodobnych  wyizolowanych  z  zakażeń  w  obrębie 
jamy ustnej na olejek cynamonowy.

Materiał i metody badań
Grzyby drożdżopodobne zostały wyhodowane z ma-

teriałów pobranych z różnych okolic  jamy ustnej od 
48  pacjentów  z  kandydozą.  Wymazy  posiewano  na 
podłoże  Sabourauda  i  inkubowano  w  37°C  przez  
24-48 godz. w warunkach tlenowych. 

Wyhodowane  grzyby  drożdżopodobne  zostały  zi-
dentyfikowane  na  podstawie  morfologii  komórek 
w preparacie barwionym metodą Grama, morfologii 
kolonii,  wzrostu  kolonii  na  podłożu  CHROMagar 
Candida (BioRad), cech biochemicznych (ocenianych 
testem 20C AUX, bioMerieux), zdolności do wytwa-
rzania chlamydosporów oraz testu filamentacji. 

Badaniami objęto 59 szczepów grzybów drożdżo-
podobnych, należących do następujących gatunków: 
Candida albicans (18 szczepów), C. glabrata (6), C. gu-
illiermondii (3), C. humicola (2), C. kefyr (4), C. kru-
sei (6), C. lusitaniae (3), C. parapsilosis (6), C. tropi-
calis  (8)  i C. utilis (3)  oraz  7  szczepów  wzorcowych 
z gatunków: Candida albicans ATCC 90028, C. albi-
cans ATCC 10231, C. glabrata ATCC 66032, C. krusei 
ATCC 14243, C. lusitaniae ATCC 14243, C. parapsi-
losis ATCC 22019 i C. tropicalis ATCC 750. 

Wrażliwość (MIC) wymienionych wyżej szczepów 
na olejek cynamonowy (Semifarm, Gdańsk) oznacza-
no metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourau-
da. Oceniane stężenia wynosiły od 0,06 do 2,0 mg/ml.  
Użyte  do  badań  inokulum  zawierało  105  CFU  na 
kroplę  i  było  nanoszone  na  powierzchnię  podłoża 
Sabourauda,  zawierającego  odpowiednie  stężenie 
preparatu,  aparatem  Steersa.  Podłoże  nie  zawiera-
jące  olejku  eterycznego  stanowiło  kontrolę  wzrostu 
szczepów. Hodowlę posiewów i podłoży kontrolnych 
prowadzono w warunkach tlenowych przez 24 godz. 
w  temp.  37°C.  Za  MIC  uznano  takie  najmniejsze 
stężenie  olejku,  które  całkowicie  hamowało  wzrost 
testowanych grzybów drożdżopodobnych.

Wyniki i ich omówienie
Wyniki badań wrażliwości na olejek cynamonowy 

szczepów grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych 
od pacjentów zebrano w  tabeli 1, a  szczepów wzor-
cowych w tabeli 2.

perfum,  nasączania  chusteczek  jednorazowych oraz 
past  do  szczotkowania  zębów.  Olejek  cynamonowy 
w  stomatologii  stosowany  jest  w  zapaleniu  dziąseł 
i próchnicy zębów (1, 9, 10). Natomiast w przemyśle 
farmaceutycznym olejek otrzymywany z cynamonow-
ca cejlońskiego oraz wyciągi z kory dodawane są do 
preparatów leczniczych, szczególnie przeznaczonych 
dla dzieci, w celu poprawienia smaku i zapachu. 

Zarówno  olejek,  jak  i  wyciągi  z  kory  wykazują 
korzystne  właściwości  lecznicze.  Znajdują  się  one 
w preparatach stosowanych zarówno wewnętrznie, 
jak i zewnętrznie. Wykazują one działanie przeciwza-
palne, przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniające 
(11-15). Olejek cynamonowy pobudza wydzielanie 
soku żołądkowego i zapobiega zaburzeniom jelito-
wym. Wyciągi z kory oraz olejek stosowane są w bie-
gunkach  i  zatruciach  pokarmowych  (7,  8,  16,  17). 
Prowadzone  badania  wskazują,  że  wyciąg  z  kory 
cynamonowca  cejlońskiego  zapobiega  wrzodom 
żołądka (16, 17). Ponadto stwierdzono, że zarówno 
wyciągi,  jak  i olejek działają przeciwmiażdżycowo, 
obniżając  poziom  cholesterolu  w  surowicy  krwi 
(18, 19). Doświadczenia wskazują też, że codzienne 
spożywanie  cynamonu  powoduje  korzystne  obni-
żenie  poziomu  glukozy,  triglicerydów  oraz  frakcji 
LDL  i  całkowitego  cholesterolu  w  surowicy  krwi 
u pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz u zwierząt do-
świadczalnych (20-25). Potwierdzają to także bada-
nia in vitro (26). Olejek cynamonowy stosowany jest 
w leczeniu przeziębień, zakażeń dróg oddechowych 
i grypy (17, 20, 27). 

Olejek  cynamonowy  wraz  z  innymi  olejkami  jest 
stosowany  w  aerozoloterapii  w  zakażeniach  dróg 
oddechowych  u  dzieci  powyżej  12  roku  życia  (27). 
Olejek cynamonowy  jest w składzie preparatów wy-
korzystywanych  do  inhalacji.  Są  to  między  innymi: 
Amol, Argol, Aromatol i Noval. Cynamon jest także 
składnikiem  mieszanek  ziołowych  oraz  maści  roz-
grzewających, stosowanych w bólach reumatycznych 
i innego pochodzenia. Cynamon jest jednym ze skład-
ników tzw. maści tygrysiej, działającej przeciwbólowo. 
Z badań wynika, że cynamon wykazuje też działanie 
przeciwnowotworowe (28-32). Ponadto olejek cyna-
monowy działa przeciwpasożytniczo. Jest używany do 
zwalczania wszy, świerzbu oraz pasożytów przewodu 
pokarmowego  (33,  34).  Może  być  stosowany  jako 
środek insektobójczy oraz repelent, który zapobiega 
ukłuciom kleszczy i komarów (35, 36).

Zarówno wyciągi, jak i olejek eteryczny, otrzymy-
wane z kory i liści cynamonowca cejlońskiego, wyka-
zują silną aktywność przeciwdrobnoustrojową, w tym 
wobec  bakterii  (4,  17,  37-48),  grzybów  (49-53)  oraz 
wirusów (54). Niewiele  informacji dotyczy działania 
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Tabela 1. Wrażliwość na olejek cynamonowy szczepów grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych od pacjentów z kan-
dydozą jamy ustnej.

Grzyby
drożdżopodobne

Liczba 
szczepów

Najmniejsze stężenia hamujące wzrost (MIC w mg/ml)

≤ 2,0 1,0 0,5 0,25 0,12 ≤ 0,06

Candida albicans 18     15  1  2

Candida glabrata 6    1  4  1

Candida guilliermondii 3   1  1  1

Candida humicola 2  2

Candida kefyr 4  1  3

Candida krusei 6    3  3  

Candida lusitaniae 3   1  1  1

Candida parapsilosis 6   2  3  1  

Candida tropicalis 8  4  3  1

Candida utilis 3   1  1  1

Grzyby drożdżopodobne łącznie 59   11  33  10  5

Tabela 2. Wrażliwość na olejek cynamonowy szczepów wzorcowych grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida. 

 Grzyby 
drożdżopodobne

Liczba 
szczepów

Najmniejsze stężenia hamujące wzrost (MIC w mg/ml)

≥ 2,0 1,0 0,5 0,25 0,12 ≤ 0,06

Candida albicans ATCC 90028 1 1

Candida albicans ATCC 10231 1 1

Candida glabrata ATCC 66032 1 1

Candida krusei ATCC 14243 1 1

Candida lusitaniae ATCC 34499 1 1

Candida parapsilosis ATCC 22019 1 1

Candida tropicalis ATCC 750 1 1

Wzrost wszystkich ocenianych grzybów wyhodowa-
nych od pacjentów był hamowany w zakresie stężeń 
od ≤  0,06  do  0,5  mg/ml,  a  szczepów  wzorcowych 
w stężeniach wynoszących od < 0,06 do 0,25 mg/ml.  
W niskich stężeniach (MIC ≤ 0,06-0,25 mg/ml) olejek 
cynamonowy był aktywny wobec 48 (81%) szczepów. 
Pozostałe 11 (19%) szczepów wymagało do zahamowa-
nia wzrostu stężenia wynoszącego 0,5 mg/ml. Najwięk-
szą wrażliwością charakteryzowały się szczepy grzybów 
z  gatunku  C. glabrata,  C. guilliermondii  i  C. utilis.  

W  niskich  stężeniach  (MIC  ≤  0,06-0,12  mg/ml)  
olejek cynamonowy hamował wzrost 5 (83%) szcze-
pów z gatunku C. glabrata, 2 (67%) szczepów z gatun-
ku C. guilliermondii oraz 2 (67%) szczepów z gatunku 
C. utilis.

Wysoką wrażliwość na testowany olejek wykazały 
szczepy z gatunku C.albicans, które zazwyczaj dominują 
w zakażeniach w obrębie jamy ustnej. Stężenia w zakre-
sie ≤ 0,06-0,12 mg/ml hamowały wzrost 3 (17%) szcze-
pów. Jednak kolejne stężenie wynoszące 0,25 mg/ml  
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ji O, Faid M, Kalalou I. Inactivation of Escherichia coli 0157:H7 

było  aktywne  wobec  pozostałych  szczepów  (83%). 
W przypadku szczepów z gatunku C. krusei, C. lusita-
niae, C. parapsilosis i C. tropicalis olejek hamował ich 
wzrost w stężeniach od 0,12 do 0,5 mg/ml. Natomiast 
wobec szczepów z gatunku C. kefyr i C. krusei testo-
wany  olejek  cynamonowy był  aktywny  w  stężeniach 
wynoszących od 0,25 do 0,5 mg/ml. 

Wnioski
Olejek  cynamonowy  wykazał  wysoką  aktywność 

wobec testowanych grzybów drożdżopodobnych.
Najbardziej wrażliwe na testowany olejek były szcze-

py z gatunku C. glabrata, C. guilliermondii i C. utilis, 
niższą wrażliwość wykazały szczepy z gatunku C. kefyr 
i C. krusi. 

Wysoką wrażliwością charakteryzowały się szczepy 
z gatunku C. albicans, które najczęściej są przyczyną 
kandydozy w obrębie jamy ustnej.
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