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SUMMARY

Introduction. Caraway (Carum carvi L.), an aromatic plant of the Apiaceae family, is a widely cultivated to Asia, Africa and 
Europe. The fruits of caraway are called seeds. Caraways essential oils can be obtained by steam distillation method. The seeds 
and the essential oil of this plant contains number of medicaly important compounds. The main components of caraway oil 
are D(+)-carvone, D(–)-limonene, cis-carveol and α-pinene. The oils showed antimicrobial activity against bacteria, fungi and 
protozoa.
Aim. The aim of this study was to determine the sensitivity to the caraway oil yeastlike fungi isolated from oral cavity and 5 refer-
ence strains.
Material and methods. A total 33 strains of yeast fungi isolated from cavity from patients with candidosis and 5 standard strains 
were tested. The susceptibility (MIC) to caraway was determined by means of plate dilution technique in Sabouraud’s agar. The 
inoculum contained 105 CFU per spot was seeded with Steers replicator upon the surface of agar containing various oil concentra-
tions and oil-free agar plates (strains growth control). Incubation was performed at 37°C for 24 hrs in aerobic conditions. The MIC 
was defined as the lowest concentrations of essential oil that completely inhibited growth of the strains.
Results. The results showed that the most susceptible to caraway oil were the strains from genus of Candida utilis (MIC = 
0.5 mg/ml) and C. glabrata (MIC 0.25-2.0 mg/ml). The less sensitive were fungi from genus of C. parapsilosis and C. tropicalis. 
The growth of these strains was inhibited by concentrations of 0.5-2.0 mg/ml. The strains belonging to the genus of C. albicans 
were sensitive in range 1.0-2.0 mg/ml, but for 80% of these strains MIC was 1.0 mg/ml. The strains from genus of C. kefyr and 
C. lusitaniae were the lowest sensitive (MIC = 2.0 mg/ml). The investigated caraway oil showed high activity against tested 
Candida strains.
Conclusions. The strains of C. utilis i C. glabrata was the most susceptible to caraway oil. The essential oils was the lowest active 
to the strains of C. kefyr and C. lusitaniae. The analyzed caraway oil showed high activity against yeastlike fungi from genus 
Candida.
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STRESZCZENIE

Wstęp. Kminek (Carum carvi L.), aromatyczna roślina z rodziny Apiaceae, jest szeroko rozpowszechniony w Azji, Afryce i Europie. 
Owoce kminku zwane są nasionami. Olejek eteryczny może być z nich otrzymywany metodą destylacji z parą wodną. Zarówno 
nasiona, jak i olejek tej rośliny zawierają liczne składniki lecznicze. Wśród głównych związków olejku kminkowego są obecne: 
D(+)-karwon, D(–)-limonen, cis-karweol i α-pinen. Olejek wykazuje aktywność przeciwdrobnoustrojową wobec bakterii, grzybów 
i pierwotniaków.
Cel pracy. Celem badań była ocena wrażliwości na olejek kminkowy grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych od pacjentów 
z zakażeniem jamy ustnej.
Materiał i metody. Zbadano 33 szczepy wyizolowane z jamy ustnej pacjentów z kandydozą oraz 5 szczepów wzorcowych. Wrażli-
wość (MIC) na olejek kminkowy oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Inokulum zawierające 105 CFU 
na kroplę nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru z dodatkiem różnych stężeń olejku i bez jego obecności (kontrola 
wzrostu szczepów). Inkubację prowadzono w 37°C przez 24 godz. w warunkach tlenowych. Za MIC uznano takie najmniejsze 
stężenie olejku eterycznego, które całkowicie hamowało wzrost szczepów.
Wyniki. Wyniki wskazują, że najbardziej wrażliwe na olejek kminkowy były szczepy z gatunku Candida utilis (MIC = 0,5 mg/ml) 
i C. glabrata (MIC 0,25-2,0 mg/ml). Niższą wrażliwość wykazały gatunki C. parapsilosis i C. tropicalis. Wzrost tych szczepów był 
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klotrymazol, tiokonazol), triazole (flukonazol, itra-
konazol, worykonazol, rawukonazol) i echokandy-
nyny (kaspofungina, anidulafungina). Niestety, po-
wszechne stosowanie niektórych z tych leków przyczy-
nia się do stałego wzrostu oporności szczepów grzybów 
na te preparaty. Ta sytuacja zmusza do poszukiwa-
nia nowych związków chemicznych, a także leków, 
ekstraktów lub substancji roślinnych działających 
przeciwgrzybiczo, które rzadko wykazują działania 
niepożądane, a mogą być stosowane w profilaktyce 
i terapii.

Doświadczenia wskazują, że szereg otrzymywa-
nych z roślin olejków eterycznych lub ich składników 
charakteryzuje się aktywnością wobec grzybów droż-
dżopodobnych. Spośród nich można wymienić takie, 
jak: olejek z mięty pieprzowej, tymiankowy, goździko-
wy, cynamonowy, eukaliptusowy i szałwiowy (15-26). 
Badania wskazują, że działaniem przeciwgrzybiczym 
odznacza się też olejek kminkowy (21, 25, 27-33).

Kminek zwyczajny (Carum carvi L.) należy do 
rodziny Apiaceae (selerowate). Znany był już w sta-
rożytności. W pismach Izajasza z Jerozolimy, datowa-
nych na 700 r. p.n.e., są wzmianki o sposobach siewu 
i uzyskiwania nasion kminku, który był dodawany do 
potraw i chleba. W starożytnej Grecji i Rzymie sto-
sowano go nie tylko jako przyprawę spożywczą, ale 
też jako środek leczniczy. Polecano go w przypadku 
żółtaczki, usuwania robaków przewodu pokarmowego 
i w celu zwiększenia laktacji. Natomiast zewnętrznie 
był wykorzystywany w postaci plastrów przeciwbólo-
wych, stosowanych w miejscach ukąszeń owadów oraz 
do usuwania piegów. 

Owoce kminku znane były w Niemczech już w okre-
sie neolitu. Na ziemiach polskich używano go od cza-
su Piastów, o czym świadczą zapisy w Kapitularzach 
Ludwika Pobożnego, zamieszczone na ówczesnych 
listach wykazujących ceny przypraw nabywanych 
w Gdańsku w 1410 roku. Obecnie jest hodowa-
ny w Azji, Afryce i Europie, w tym w Skandynawii, 
Holandii i w Anglii. W Polsce jest często uprawiany, 
głównie w województwie pomorskim, na Żuławach. 
W Niemczech kminek znany jest pod nazwą Kummel, 
w Anglii – Black caraway, caraway, we Francji i we 

Wprowadzenie
Grzyby drożdżopodobne są obecne w jamie ustnej 

jako składnik flory fizjologicznej u około 30-60% zdro-
wych osób dorosłych i 13-70% pacjentów hospitalizo-
wanych (1-8). Zaliczane są do drobnoustrojów opor-
tunistycznych, które w sprzyjających warunkach mogą 
być przyczyną zakażeń (1, 5). Jama ustna człowieka 
w warunkach fizjologicznych jest chroniona przed roz-
wojem kandydozy przez mechanizmy obronne (9, 10). 
Ślina spełnia bardzo ważną rolę, ponieważ nie tylko me-
chanicznie usuwa grzyby z powierzchni błony śluzowej, 
ale zawiera też szereg substancji działających przeciw-
drobnoustrojowo. Wśród nich są obecne np. laktofery-
na, laktoperoksydaza, lizozym, peroksydaza, histatyny 
i stateryny (11). Badania wykazały, że niektóre gatunki 
grzybów z rodzaju Candida są trudniejsze do usunięcia 
z błony śluzowej, ponieważ silniej do niej przylegają 
dzięki wytwarzaniu nitkowatych wypustek (tzw. for-
ma mycelialna). Postać ta jest bardziej inwazyjna od 
formy drożdżakowej i znacznie łatwiej wnika w głąb 
tkanek (9). Jest to możliwe, ponieważ na końcu wypust-
ki (strzępki) gromadzi się największa ilość wytwarzanej 
fosfolipazy (12). Ponadto rozwojowi grzybów Candida 
sprzyja zdolność do fermentacji lub asymilacji różnych 
węglowodanów (np. sacharozy, maltozy, glukozy) oraz 
powstawanie kwaśnych produktów metabolizmu, w tym 
kwasu octowego czy pirogronowego, które obniżają pH 
śliny. W takim środowisku aktywne są niektóre z wy-
twarzanych przez grzyby enzymów keratynolitycznych 
oraz proteinaza asparaginowa (13). Doświadczenia 
wykazały, że grzyby z gatunku C. albicans wytwarzają 
też swoistą kandydotoksynę (14). Rozwojowi kandydo-
zy w jamie ustnej sprzyja szereg czynników, takich jak: 
dieta bogata w węglowodany, obniżenie odporności 
organizmu, niedożywienie, niedobory żelaza i witamin 
z grupy B, zła higiena jamy ustnej, kserostomia, lecze-
nie lekami immunosupresyjnymi i kortykosteroidami, 
antybiotykoterapia, stosowanie środków antykoncep-
cyjnych oraz niektóre choroby, tj. cukrzyca, gruźlica 
i nowotwory. 

W leczeniu kandydozy stosowane są leki prze-
ciwgrzybicze, w tym polieny (nystatyna, natamycyna 
i amfoterycyna B), azole (mikonazol, ketokonazol, 

hamowany przez stężenia wynoszące 0,5-2,0 mg/ml. Szczepy należące do gatunku C. albicans okazały się wrażliwe w zakresie 
1,0-2,0 mg/ml, ale dla 80% tych szczepów wartość MIC wynosiła 1,0 mg/ml. Szczepy z gatunku C. kefyr i C. lusitaniae były naj-
mniej wrażliwe (MIC = 2,0 mg/ml). Badany olejek kminkowy wykazał wysoką aktywność wobec testowanych szczepów grzybów 
z rodzaju Candida.
Wnioski. Najbardziej wrażliwe na olejek kminkowy były szczepy C. utilis i C. glabrata. Olejek eteryczny okazał się najmniej aktywny 
wobec szczepów C. kefyr i C. lusitaniae. Oceniany olejek kminkowy wykazał wysoką aktywność wobec grzybów drożdżopodobnych 
z rodzaju Candida.

Słowa kluczowe: olejek kminkowy, aktywność przeciwgrzybicza, grzyby drożdżopodobne, jama ustna
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Badaniami objęto 33 wyizolowane szczepy należące 
do następujących gatunków: Candida albicans (10 szcze-
pów), C. glabrata (3), C. guilliermondii (2), C. kefyr (2), 
C. krusei (4), C. lusitaniae (2), C. parapsilosis (3), C. tro-
picalis (5), C. utilis (2) oraz 5 szczepów wzorcowych 
C. albicans ATCC 90028, C. glabrata ATCC 66032, 
C. krusei ATCC 14243, C. parapsilosis ATCC 22019 
i C. tropicalis ATCC 750. Wrażliwość (MIC) wymienio-
nych szczepów na olejek kminkowy (Semifarm, Elbląg) 
oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze 
Sabourauda. Bezpośrednio przed badaniem olejek roz-
puszczano w 1 ml dimetylosulfotlenku (DMSO, Serwa), 
a następnie w jałowej wodzie destylowanej, w celu 
uzyskania stężeń wynoszących od 0,06 do 2,0 mg/ml. 
Zawiesinę hodowli, która zawierała 105 drobnoustro-
jów (CFU) na kroplę, nanoszono aparatem Steersa 
na podłoże z dodatkiem różnych stężeń olejku i bez 
niego (kontrola wzrostu szczepów). Podłoża inkubo-
wano w temp. 37°C przez 24 godziny w warunkach 
tlenowych. Za MIC uznano takie najmniejsze stężenie 
olejku eterycznego, które całkowicie hamowało wzrost 
badanych szczepów grzybów.

Omówienie wyników
Wyniki badań wrażliwości na olejek kminkowy 

szczepów grzybów z rodzaju Candida wyizolowanych 
z materiałów pobranych od pacjentów zebrano w ta-
beli 1, a wrażliwości szczepów wzorcowych w tabeli 2. 
Dane wskazują, że wzrost wszystkich testowanych 
szczepów był hamowany w stężeniach od 0,25 do 
2,0 mg/ml. Największą wrażliwość na olejek wykazały 
szczepy z gatunku Candida utilis (MIC = 0,5 mg/ml). 
Podobną wrażliwością charakteryzowały się szczepy 
z gatunku C. glabrata, z których jeden szczep wyma-
gał do zahamowania wzrostu stężenia wynoszącego 
0,25 mg/ml, a pozostałe wyższych stężeń – w zakresie 
1,0-2,0 mg/ml. Nieznacznie niższą wrażliwość wyka-
zały szczepy z gatunku C. parapsilosis i C. tropicalis, 
które okazały się wrażliwe na stężenia wynoszące 0,5-
2,0 mg/ml. Zwykle dominujące w zakażeniach szczepy 
C. albicans wymagały do zahamowania wzrostu stężeń 
wynoszących od 1,0 do 2,0 mg/ml. Warto zaznaczyć, 
że 80% tych szczepów było wrażliwych na stężenie 
1,0 mg/ml. 

Niższą od uzyskanych przez nas wrażliwość 
szczepów z gatunku C. albicans uzyskali Morris 
i wsp. (63) (MIC = 0,5 mg/ml) oraz Yousef 
i Tawil (64) (MIC = 1,56 mg/ml). Natomiast znacz-
nie wyższe stężenia hamujące wzrost grzybów wyka-
zali Grigore i wsp. (65). Badane przez nich szcze-
py z gatunku C. albicans były wrażliwe na stężenia 
wynoszące od 0,5 do 2,0 g/ml. Najniższą aktywność 
olejek kminkowy wykazał wobec szczepów z gatunku 

Włoszech – carvi; w Indiach – kalajira i w Sanskrycie 
– asitajiraka, Kriszna jeeraka (34). 

Owoce kminku zawierają od 3 do 7% olejku ete-
rycznego, który jest otrzymywany metodą destylacji 
z parą wodną. Skład olejku zależy od miejsca po-
chodzenia surowca (29). Głównymi składnikami są: 
D(+)-karwon, D(–)-limonen, cis-karweol i α-pinen. 
Poza nimi wymieniane są też: β-pinen, β-myrcen, 
dihydrokarweol, dihydrokarwon, eugenol, farnezen, 
karwakrol, germakren, alkohole i ich estry oraz białka, 
cukry i olej tłusty (35-41). Występujący w olejku kar-
won odpowiada za aromatyczny zapach kminku. Jego 
owoce są często stosowane jako przyprawa do warzyw, 
mięsa, serów i pieczywa. Jest też wykorzystywany jako 
środek poprawiający smak różnych leków. 

Zarówno owoce kminku, jak i otrzymywany 
z nich olejek eteryczny stosowane są w lecznictwie. 
Stwierdzono ich działanie rozkurczające mięśnie 
gładkie jelit, przewodów żółciowych, wzmaganie 
perystaltyki jelit, przeciwwzdęciowe, zwiększające 
wydzielanie soku żołądkowego, żółci, uspokajające, 
moczopędne, wykrztuśne oraz zapobiegające nudno-
ściom. Przeprowadzone badania olejku wykazały jego 
działanie przeciwcukrzycowe (42-46), przeciwutlenia-
jące i obniżające poziom lipidów w surowicy krwi (44, 
47-51), przeciwnowotworowe (52-60), przeciwstre-
sowe i adaptogenne (31, 60, 61) oraz przeciwzapal-
ne (61, 62). Stwierdzono też, że olejek ma aktywność 
przeciwdrobnoustrojową, obejmującą bakterie, grzyby 
i pierwotniaki. Wykazane działanie przeciwgrzybicze 
dotyczyło najczęściej grzybów pleśniowych i dermato-
fitów, a spośród grzybów drożdżopodobnych głównie 
gatunku Candida albicans.

Cel pracy
Badania miały na celu oznaczenie wrażliwości na 

olejek kminkowy różnych gatunków grzybów drożdżo-
podobnych z rodzaju Candida powodujących zakaże-
nia w obrębie jamy ustnej.

Materiał i metody 
Wykorzystane w badaniach grzyby drożdżopo-

dobne zostały wyhodowane z materiałów pobranych 
z błony śluzowej jamy ustnej pacjentów z kandydozą. 
Próbki posiewano na podłoże Sabourauda, które 
inkubowano w warunkach tlenowych. Wyizolowane 
szczepy grzybów identyfikowano, biorąc pod uwa-
gę morfologię komórek, wygląd kolonii, wzrost na 
podłożu CHROMagar Candida (Becton Dickinson), 
zdolność do wytwarzania chlamydosporów i strzę-
pek (Cornmeal Tween 80 agar, Difco), wzrost w temp. 
45°C oraz reakcje fermentacji lub asymilacji (testy 
API 20 C AUX, bioMérieux).
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Wnioski
1. Największą wrażliwością na olejek kminkowy cha-

rakteryzowały się szczepy z gatunku C. utilis.
2. Najmniej wrażliwe okazały się szczepy z gatunku 

C. kefyr i C. lusitaniae. 
3. Oceniany olejek kminkowy wykazał wysoką aktyw-

ność w niskich stężeniach wobec badanych grzybów 
drożdżopodobnych z rodzaju Candida.

C. kefyr i C. lusitaniae (wartość MIC = 2,0 mg/ml).  
Jednak należy zaznaczyć, że testowany olejek kminko-
wy charakteryzował się wysoką aktywnością przeciw-
grzybiczą. Badane szczepy z rodzaju Candida okazały 
się wrażliwe na niskie stężenia olejku kminkowego. 
Wzrost 48% ocenianych szczepów grzybów był ha-
mowany w stężeniach wynoszących 0,25-1,0 mg/ml,  
a pozostałych przez 2,0 mg/ml.

Tab. 1. Wrażliwość grzybów drożdżopodobnych na olejek kminkowy (Oleum carvi)

Grzyby
drożdżopodobne

Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC
(mg/ml)

2,0 1,0 0,5 0,25 0,12 0,06

Candida albicans 10 2 8

Candida glabrata 3 1 1 1

Candida guilliermondii 2 1 1

Candida kefyr 2 2

Candida krusei 4 3 1

Candida lusitaniae 2 2

Candida parapsilosis 3 2 1

Candida tropicalis 5 4 1

Candida utilis 2 2

Rodzaj Candida ogółem 33 17 11 4 1

Tab. 2. Wrażliwość 5 szczepów wzorcowych grzybów drożdżopodobnych na olejek kminkowy (Oleum carvi)

Grzyby drożdżopodobne Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

2,0 1,0 0, 5 0,25 0,12 0,06

Candida albicans ATCC 90028 1 1

Candida glabrata ATCC 66032 1 1

Candida krusei ATCC 14243 1 1

Candida parapsilosis ATCC 22019 1 1

Candida tropicalis ATCC 750 1 1
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