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SUMMARY

Introduction. The essential oils were known and used in ancient Times. The oil and extracts of sage are utilized in folk medicine 
and for food condiment, in cosmetics and perfumes. Sage (Salvia officinalis) belonging to the Labiatae family. Plant grow all over 
the world. Sage has a number of properties in it antiflogistic and antimicrobial. The oil is used for the treatment of different kind of 
diseases, including bronchitis, cough, arthritis, rheumatism, ulcers, inflammation of skin, alimentary tract and in Alzheimer’s disease. 
Etheric oil contain following compounds: α- and β-thujone, 1,8-cineole, camphor, borneol, α-pinene, β-pinene, β-caryophyllene, 
β-sabinene, limonene, α-humulene, myrcene, α-terpineol, viridiflorol and camphene. The chemical compounds of the oil have 
antioxidant and antimicrobial properties.
Aim. The aim of the dates was to evaluate the susceptibility of yeastlike fungi to sage. 
Material and methods. A total 30 strains of yeastlike fungi isolated from patients with oral candidosis was tested. The strains were 
identified with system API 20 C AUX (BioMérieux), production chlamydospore and pseudohyphe. The susceptibility (MIC) yeast-
like fungi to sage oil was determined by means plate dilution technique in Sabouraud’s agar. The suspension contained 105 CFU 
per spot were spread Steers replicator over the surface of agar containing oil or without sage agar plates (strains growth control). 
Inoculated agar plates were incubated in aerobic conditions at 37°C for 24-48 hrs. The MIC was defined as a lowest concentration 
of the oil inhibited growth of fungal strains.
Results. The results indicated that the sage oil was active against yeastlike fungi in concentrations 0.5-≥ 2.0 mg/ml. The MIC for 
66% strains for genus Candida albicans ≥ 2.0 mg/ml. Similarly C. krusei strains were susceptible in range 0.5-≥ 2.0 mg/ml. The oil 
was less active towards C. glabrata and C. tropicalis strains (MIC 1.0-≥ 2.0 mg/ml). The most susceptible were the strains from 
genus of C. parapsilosis. The growth was inhibited within the range from 0.5 to 1.0 mg/ml. The strain from genus of Rhodotorula 
rubra was susceptible on 0.12-0.5 mg/ml and Saccharomyces cerevisiae on 0.25 mg/ml.
Conclusions. Sage oil showed antifungal activity. The more susceptible to oil were the strains of Candida parapsilosis, Rhodotorula rubra 
and Saccharomyces cerevisiae. Oil was less active toward strains Candida glabrata, Candida tropicalis and Geotrichum candidum.
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STRESZCZENIE

Wstęp. Olejki eteryczne były znane i używane w kulturach antycznych. Olejek i ekstrakty z szałwii są wykorzystywane w medycynie 
ludowej oraz jako przyprawa do żywności, kosmetyki lub perfumy. Szałwia lekarska (Salvia officinalis) należy do rodziny Labiatae. 
Roślina uprawiana jest na całym świecie. Szałwia wykazuje szereg właściwości, w tym działa przeciwzapalnie i przeciwdrobnoustrojowo. 
Olejek jest stosowany w leczeniu chorób, takich jak: zapalenie oskrzeli, kaszel, artretyzm, reumatyzm, stany zapalne i owrzodzenia 
skóry, przewodu pokarmowego oraz w chorobie Alzheimera. W olejku eterycznym są obecne następujące składniki: α- i β-tujon, 
1,8-cyneol, kamfora, borneol, α-pinen, β-pinen, β-kariofylen, β-sabinen, limonen, α-humulen, myrcen, α-terpineol, viridiflorol 
i kamfen. Związki chemiczne zawarte w olejku mają właściwości przeciwutleniające i przeciwdrobnoustrojowe.
Cel pracy. Celem badań była ocena wrażliwości grzybów drożdżopodobnych na olejek szałwiowy.
Materiał i metody. Ogółem zbadano 30 szczepów grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych od pacjentów z kandydozą. Szczepy 
były identyfikowane na podstawie testów API 20 C AUX (BioMérieux), wytwarzania chlamydosporów i testu filamentacji. Wrażli-
wość (MIC) grzybów na olejek szałwiowy oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Zawiesinę zawierającą  
105 CFU na kroplę przenoszono na powierzchnię agaru z dodatkiem olejku lub bez niego (kontrola wzrostu szczepów) aparatem 
Steersa. Zaszczepione podłoża były inkubowane w warunkach tlenowych w temperaturze 37°C przez 24-48 godzin. Za MIC uznawano 
takie najmniejsze stężenie olejku, które hamowało wzrost szczepów grzybów.
Wyniki. Uzyskane wyniki wskazują, że olejek szałwiowy działał na grzyby w stężeniach 0,5-2,0 mg/ml. MIC dla 66% szczepów 
z gatunku Candida albicans ≥ 2,0 mg/ml. Podobnie szczepy C. krusei były wrażliwe w zakresie 0,5-≥ 2,0 mg/ml. Olejek był mniej 
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aktywny wobec szczepów C. glabrata i C. tropicalis (MIC 1,0-≥ 2,0 mg/ml). Najbardziej wrażliwe okazały się szczepy z gatunku 
C. parapsilosis. Ich wzrost był hamowany w zakresie stężeń od 0,5 do 1,0 mg/ml. Szczepy z gatunku Rhodotorula rubra okazały się 
wrażliwe na 0,12-0,5 mg/ml, a Saccharomyces cerevisiae na 0,25 mg/ml olejku. 
Wnioski. Olejek szałwiowy wykazał działanie na badane szczepy grzybów drożdżopodobnych. Największą wrażliwością na olejek 
charakteryzowały się szczepy z gatunków Candida parapsilosis, Rhodotorula rubra i Saccharomyces cerevisiae. Olejek szałwiowy 
był najmniej aktywny wobec szczepów Candida glabrata, Candida tropicalis i Geotrichum candidum.

Słowa kluczowe: aktywność przeciwgrzybicza, grzyby drożdżopodobne, olejek szałwiowy, składniki olejku

Wstęp
Olejki eteryczne były już znane w kulturach an-

tycznych. Wykorzystywano je jako leki, środki do pie-
lęgnacji urody i zapachowe dodatki do żywności. 
Dioskurides w dziele pt. „Kodeks Dioskuridesa 
Wiedeńskiego” (VI w.) zawierającym opisy kilkuset ro-
ślin podaje informacje dotyczące szałwii. Wskazywały 
one na możliwość zastosowania wodnych wyciągów 
z rośliny w przypadku kaszlu i chrypki (1, 2).

Uprawę szałwii w Europie rozpoczęto w XIV wie-
ku (3). Od czasów starożytnych była wykorzystywana 
w medycynie ludowej jako przyprawa lub herbata (2, 
4-8). Do dziś szałwia jest dodawana do potraw z ba-
raniny, drobiu, ryb, grochu i kotletów mielonych. 
Olejek i wyciągi z szałwii są też składnikami różnych 
kosmetyków (1, 2, 4-7). 

Salvia officinalis (szałwia lekarska) należy do ro-
dziny Labiatae (Wargowe). Jest uprawiana na całym 
świecie jako roślina lecznicza i ozdobna. Nazwa 
wywodzi się od słowa salvaro lub salveo, oznacza-
jących: „ocalić, uratować”. W lecznictwie wykorzy-
stuje się całą roślinę lub liście. Szałwia to półkrzew 
mający czworokątne owłosione łodygi, drewniejące 
w drugim roku wzrostu. Osiąga wysokość 30-75 cm. 
Wytwarza zimozielone liście, wydłużone lanceto-
wato i pomarszczone. Kwiaty dwuwargowe są bar-
wy fiołkoworóżowej i długości 2,5 cm. Nasiona są 
małe, kształtu jajowatego i barwy ciemnobrązowej. 
Krzew wydziela aromatyczny zapach przyciągający 
pszczoły. Liście szałwii wytwarzają olejek eteryczny, 
którego skład zależy od regionu geograficznego, 
miejsca w którym rośnie, gleby, temperatury i pory 
dnia (3-12). W składzie olejku szałwiowego są obec-
ne m.in.: α- i β-tujon 1,8-cyneol, kamfora, borneol, 
α-pinen, β-pinen, β-kariofylen, β-sabinen, limonen, 
α-humulen, myrcen, α-terpineol, viridiflorol i kam-
fen (3-6, 8, 9, 11-22). Olejek eteryczny otrzymywany 
jest głównie z liści rośliny metodą destylacji z parą 
wodną. Preparaty zawierające olejek lub ekstrakty 
z szałwii są stosowane zarówno w profilaktyce, jak 
i w terapii. Ponadto ekstrakty z rośliny są dodawane 
do miodu pszczelego w celu zwiększenia jego dzia-
łania w przypadku chorób przewodu pokarmowego, 

w tym wrzodów żołądka i dwunastnicy (23). Olejek 
szałwiowy jest stosowany w zapaleniu oskrzeli, kasz-
lu, artretyzmie, bólach mięśniowych i reumatycznych, 
w owrzodzeniach i zakażeniach skóry oraz w choro-
bie Alzheimera (24-28). Wykazuje działanie prze-
ciwcukrzycowe i przeciwnowotworowe (23, 29, 30). 
Badania wskazują też na przeciwutleniające właści-
wości szałwii (26, 31-33). W przeprowadzonych do-
świadczeniach udowodniono działanie przeciwdrob-
noustrojowe, dotyczące bakterii (głównie tlenowych) 
i grzybów z rodzaju Candida (11, 34-59). Publikacje 
obejmowały tylko wybrane gatunki grzybów.

Cel pracy
Ocena wrażliwości różnych gatunków grzybów 

drożdżopodobnych na olejek szałwiowy.

Materiał i metody badań
Wykorzystane do badań szczepy grzybów zosta-

ły wyizolowane od pacjentów z kandydozą jamy 
ustnej. Pobrane materiały posiewano na podłoże 
Sabourauda. Wyhodowane szczepy grzybów zidenty-
fikowano na podstawie morfologii komórek, wyglą-
du kolonii oraz wzrostu na podłożu CHROMagar 
Candida (Becton Dickinson) i cech biochemicznych 
ocenianych testem 20 C AUX (BioMérieux). Brano 
też pod uwagę zdolności szczepów do filamentacji 
oraz wytwarzania chlamydosporów. Badaniu wrażli-
wości na olejek szałwiowy (Avicenna – Oil, Wrocław) 
poddano łącznie 30 szczepów z następujących gatun-
ków: Candida albicans (9 szczepów), C. glabrata (5), 
C. krusei (5), C. parapsilosis (4), C. tropicalis (3), 
Geotrichum candidum (1), Rhodotorula rubra (2) 
i Saccharomyces cerevisiae (1) oraz 8 szczepów wzor-
cowych z gatunków: Candida albicans ATCC 10231, 
C. glabrata ATCC 66032, C. guilliermondii ATCC 
62260, C. krusei ATCC 14249, C. lusitaniae ATCC 
34499, C. parapsilosis ATCC 22019, C. tropicalis ATCC 
750 i C. utilis ATCC 9958. 

Doświadczenia przeprowadzono metodą seryjnych 
rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Olejek szałwiowy 
najpierw rozpuszczono w DMSO (Serva), a następ-
nie w jałowej wodzie destylowanej, w celu uzyskania 
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odpowiednich stężeń. Wynosiły one 2,0, 1,0, 0,5, 0,25 
i 0,12 mg/ml. Zawiesinę zawierającą 105 CFU/kro-
plę nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię 
podłoży z dodatkiem olejku i bez niego (kontrola 
wzrostu szczepów). Podłoża hodowano w warunkach 
tlenowych przez 24-48 godzin w temperaturze 37°C. 
Za najmniejsze stężenie hamujące (MIC) przyjmowa-
no takie, które powodowało całkowite zahamowanie 
wzrostu badanych szczepów grzybów.

Wyniki

Uzyskane wyniki badań wrażliwości grzybów 
drożdżopodobnych na olejek szałwiowy zamieszczo-
no w tabeli 1, a szczepów wzorcowych w tabeli 2. 
Oceniany olejek wykazał aktywność wobec szczepów 
z rodzaju Candida w stężeniach 0,5-≥ 2,0 mg/ml. 
Spośród 26 szczepów 4 (15%) były wrażliwe na stę-
żenie 0,5 mg/ml, a 8 (31%) na stężenie 1,0 mg/ml.  

Tab. 1. Działanie olejku szałwiowego (Oleum Salviae) na grzyby drożdżopodobne

Grzyby
drożdżopodobne

Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

≥ 2,0 1,0 0,5 0,25 0,12

Candida albicans 9 6 2 1

Candida glabrata 5 4 1

Candida krusei 5 3 1 1

Candida parapsilosis 4 2 2

Candida tropicalis 3 1 2

Rodzaj Candida ogółem 26 14 8 4

Geotrichum candidum 1 1

Rhodotorula rubra 2 1 1

Saccharomyces cerevisiae 1 1

Grzyby drożdżopodobne łącznie 30 15 8 5 1 1

Tab. 2. Wrażliwość szczepów wzorcowych grzybów drożdżopodobnych na olejek szałwiowy (Oleum Salviae)

Grzyby
drożdżopodobne

Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

≥ 2,0 1,0 0,5 0,25 0,12

Candida albicans 
ATCC 90028 1 1

Candida glabrata 
ATCC 66032 1 1

Candida guilliermondii
ATCC 62260 1 1

Candida krusei 
ATCC 14249 1 1

Candida lusitaniae 
ATCC 34499 1 1

Candida parapsilosis
ATCC 22019 1 1

Candida tropicalis
ATCC 750 1 1

Candida utilis 
ATCC 9958 1 1
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Pozostałe szczepy wymagały do zahamowania wzro-
stu stężeń olejku wynoszących 2,0 mg/ml i wyższych. 
Grzyby z najliczniej reprezentowanego gatunku 
C. albicans były wrażliwe w zakresie 0,5-≥ 2,0 mg/ml. 
Wzrost ponad połowy szczepów (66%) był hamo-
wany w stężeniach ≥ 2,0 mg/ml. Podobnie, szczepy 
z gatunku C. krusei były wrażliwe na stężenia olejku 
w zakresie 0,5-≥ 2,0 mg/ml. Niższą aktywność olejek 
wykazał wobec szczepów z gatunków C. glabrata 
i C. tropicalis. Ich wzrost był hamowany w stężeniach 
1,0-≥ 2,0 mg/ml. Największą wrażliwością charak-
teryzowały się szczepy grzybów z gatunku C. pa-
rapsilosis. Olejek hamował ich wzrost w stężeniach 
wynoszących od 0,5 do 1,0 mg/ml. Wyższą wrażli-
wość w porównaniu ze szczepami z rodzaju Candida 
wykazały szczepy z gatunku Rhodotorula rubra, 
których wzrost hamowały stężenia olejku wynoszące 
0,12 i 0,5 mg/ml. Podobnie szczep Saccharomyces 
cerevisiae okazał się wrażliwy na 0,25 mg olejku 
szałwiowego w 1 ml.

Dyskusja
Wyniki doświadczeń przeprowadzonych przez in-

nych autorów również wskazują na aktywność olejku 
szałwiowego wobec różnych gatunków grzybów droż-
dżopodobnych. Uzyskane metodą krążkowo-dyfuzyjną 
strefy zahamowania wzrostu szczepów były zróżnico-
wane i wynosiły w badaniach Celikel i Kavas (11) – 
3-29 mm, Maruzzella i Liguori (39) – 1-40 mm, 
Meziu-Chebouti i wsp. (52) – 15-17 mm, Jirovetz 

i wsp. (35) – 13-20 mm oraz Mikulášová i wsp. (60) – 
11 mm. W innych badaniach, przeprowadzonych 
metodą seryjnych rozcieńczeń, de Oliveira i wsp. (46) 
wykazali wrażliwość szczepów C. albicans na stęże-
nia 12,5-50,0 mg/ml, C. tropicalis – 25,0-50,0 mg/ml  
i C. glabrata – 12,5-50,0 mg/ml. Niższe stężenia ha-
mowały wzrost szczepów grzybów, które oceniali 
Serra i wsp. (59). W tych badaniach szczepy C. al-
bicans NCYC 1363 i C. albicans 135 BM 2/94 oka-
zały się wrażliwe na stężenie wynoszące 10,0 mg/ml.  
Natomiast wzrost szczepu C. albicans w badaniach 
Hammer i wsp. (34) był hamowany przez stężenie 
w wysokości 5,0 mg/ml. Olejek szałwiowy testowa-
ny przez nas był bardziej aktywny wobec szczepów 
grzybów (MIC 0,5-≥ 2,0 mg/ml). Tambur i wsp. (57) 
uzyskali efekt zahamowania wzrostu szczepu C. albi-
cans ATCC 10231 przez stężenie olejku wynoszące 
> 0,3 mg/ml. Natomiast na niższe stężenie olejku 
był wrażliwy szczep C. albicans badany przez Jirovetz 
i wsp. (35) (MIC = 0,06 mg/ml).

Wnioski
1. Olejek szałwiowy wykazał działanie na badane 

szczepy grzybów drożdżopodobnych.
2. Największą wrażliwością na olejek charakteryzo-

wały się szczepy z gatunków Candida parapsilosis, 
Rhodotorula rubra i Saccharomyces cerevisiae.

3. Olejek szałwiowy był najmniej aktywny wobec 
szczepów Candida glabrata, Candida tropicalis 
i Geotrichum candidum.
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