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SuMMAry

Introduction. Majoram possesses a number of therapeutic properties. Essential oil contain, following components: oxygenated 
monoterpenes (α-and β-pinene, camphene, α-phellandrene, α-, β-, and δ-terpinene, cymene), oxygenated monoterpenes (1,8-cineoe, 
cis-sabinene hydrate, linalool, terpinene-4-ol, α-tepineol, linalyl acetate), sesquiterpene hydrocarbons (cubebene, β-longpinene, 
β-caryophyllene, α-humulene, β-farnezene) and oxygenated sesquiterpenes (caryophyllene oxide). Majoran essential oil posses anti-
inflammatory, antioxidant and antimicrobial activity.
Aim. The aim of this work was investigate the susceptibility of yeastlike fungi to majoram oil.
Material and methods. yeastlike fungi were isolated from oral cavity of patients with candidosis. The strains of fungi belonging to 
the following genus: Candida albicans (12 strains), C. glabrata (2), C. guilliermondii (1), C. humicola (1), C. kefyr (2), C. krusei (4), 
C. lusitaniae (1), C. parapsilosis (4), C. tropicalis (5) and C. utilis (1) and 9 reference strains were tested. Investigation was carried 
out using the plate dilution method in Sabouraud’s agar. Inoculum contain 105 microorganisms per spot was seeded with Steers 
replicator upon surface of agar with and without essential oil (strain growth control). The dates of concentrations of majoran oil 
(Semifarm) was 2.0, 1.0, 0.5, 0.25 and 0.12 mg/ml. Inoculated plates were incubated in aerobic conditions at 37°C for 24-48 hrs. 
The MIC was defined as the lowest concentration of majoram oil inhibiting the visible growth of yeastlike fungi. 
Results. The results of the dates indicated that the strains from genus of Candida was susceptible to oil in concentration from 1.0 
to ≥ 2.0 mg/ml. The growth of the strain Candida albicans, C. guilliermondii and C. humicola were inhibited in concentration 
1.0 mg/ml. The strains of C. glabrata, C. kefyr, C. krusei, C. parapsilosis and C. tropicalis were less sensitive (MIC 1.0-≥ 2.0 mg/ml).  
However the strains of C. lusitaniae and C. utilis were the lowest sensitive. The growth of this yeastlike fungi was inhibited by con-
centrations ≥ 2.0 mg/ml.
Conclusions. The tested yeastlike fungi were variability susceptible to majoram oil. The oil was the most active towards C. albicans, 
C. guilliermondii and C. humicola strains. Strains of C. lusitaniae and C. utilis were the lowest sensitive on majoram oil.
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STrESzCzEnIE

Wstęp. Majeranek wykazuje szereg właściwości leczniczych. Wytwarza olejek eteryczny, który zawiera następujące składniki: węglo-
wodory hydroterpenowe (α- i β-pinen, kamfen, α-felandren, α-, β- i δ-terpinen, cymen), nadtlenki monoterpenowe (1,8-cyneol, 
wodzian cis-sabinenu, linalol, terpinen-4-ol, α-terpineol, octan linalolu), węglowodory seskwiterpenowe (α-kubeben, β-longipinen, 
β-kariofylen, α-humulen, β-farnezen) i nadtlenki seskwiterpenowe (tlenek kariofylenu). Olejek wykazuje aktywność przeciwzapalną, 
przeciwutleniającą i przeciwdrobnoustrojową.
Cel pracy. Badania miały na celu ocenę wrażliwości grzybów drożdżopodobnych na olejek majerankowy.
Materiał i metody. Grzyby drożdżopodobne zostały wyizolowane z jamy ustnej od pacjentów z kandydozą. Szczepy należały do na-
stępujących gatunków: Candida albicans (12 szczepów), C. glabrata (2), C. guilliermondii (1), C. humicola (1), C. kefyr (2), 
C. krusei (4), C. lusitaniae (1), C. parapsilosis (4), C. tropicalis (5) i C. utilis (1). Ponadto badaniami objęto 9 szczepów referen-
cyjnych. Badanie przeprowadzono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. zawiesinę zawierającą 105 drobnoustrojów 
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na kroplę przenoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru Sabourauda, który zawierał olejek lub bez olejku (kontrola wzrostu 
szczepów). Badane stężenia olejku majerankowego (Semifarm) wynosiły 2,0, 1,0, 0,5, 0,25 i 0,12 mg/ml. Posiewy były inkubowane 
w warunkach tlenowych w temperaturze 37°C przez 24-48 godzin. za MIC uznano takie najmniejsze stężenie olejku majerankowego, 
które całkowicie hamowało wzrost grzybów drożdżopodobnych.
Wyniki. Wyniki wskazują, że szczepy z rodzaju Candida były wrażliwe na olejek majerankowy w stężeniach od 1,0 do ≥ 2,0 mg/ml.  
Wzrost szczepów Candida albicans, C. guilliermondii i C. lusitaniae był hamowany w stężeniu 1,0 mg/ml. Grzyby C. glabrata, C. kefyr, 
C. krusei, C. parapsilosis i C. tropicalis okazały się mniej wrażliwe (MIC 1,0-≥ 2,0 mg/ml). natomiast szczepy C. lusitaniae i C. utilis 
były najmniej wrażliwe. Wzrost tych grzybów drożdżopodobnych był hamowany przez stężenia > 2,0 mg/ml. 
Wnioski. Badane szczepy grzybów wykazały zróżnicowaną wrażliwość na olejek majerankowy. Olejek był najbardziej aktywny wobec 
szczepów C. albicans, C. guilliermondii i C. humicola. najmniej wrażliwe na olejek majerankowy okazały się gatunki C. lusitaniae 
i C. utilis.

Słowa kluczowe: grzyby drożdżopodobne, aktywność grzybobójcza, olejek majerankowy, skład, działanie

Wstęp

Wśród popularnych ziół leczniczych w starożytnej 
Grecji wymieniany był również majeranek. Nowożeńcy 
byli przystrajani w łańcuchy z majeranku, wierząc, 
że zapewnią im dobre życie. W Indiach był on po-
święcony bogom, tj. Sziwie i Wisznu, a w Egipcie 
faraonom. Do Europy został sprowadzony w średnio-
wieczu. Uprawiany jest w Ameryce, Afryce i Europie, 
w tym m.in. na Węgrzech, w Portugalii, Hiszpanii, 
Niemczech, Francji i w Polsce. 

Majeranek ogrodowy (Origanum majorana L.), 
inaczej lebiodka czy kołdunowe ziele, jest rośliną 
jednoroczną lub kilkuletnią. Łodyga rośliny jest wznie-
siona, rozgałęziona, barwy szarej, omszona o sil-
nym aromatycznym zapachu. Majeranek zbierany 
jest po pojawieniu się pąków kwiatowych i suszony 
w ciemnych i przewiewnych pomieszczeniach. Zielone 
części rośliny zawierają olejek eteryczny o szeregu 
właściwości leczniczych. Ziele i olejek eteryczny wy-
kazują działanie terapeutyczne w chorobach przewodu 
pokarmowego, wątroby, układu krążenia, dróg od-
dechowych i ośrodkowego układu nerwowego (1-5). 
Badania wykazały przeciwutleniające właściwości 
olejku i niektórych jego składników (3, 6-13). Olejek 
majerankowy otrzymywany jest z rośliny metodą eks-
trakcji lub destylacji z parą wodną. Zawiera szereg 
związków chemicznych, w tym węglowodory mono-
terpenowe (α- i β-pinen, kamfen, α-felandren, α-, 
β- i δ-terpinen, cymen), nadtlenki monoterpenowe 
(1,8-cyneol, wodzian cis-sabinenu, linalol, terpinen-
-4-ol, α-tepineol, octan linalolu), węglowodory seskwi-
terpenowe (α-kubeben, β-longipinen, β-kariofylen, 
α-humulen, β-farnezen) oraz nadtlenki seskwiterpe-
nowe (tlenek kariofylenu) (3-5, 11, 14-18). 

Majeranek wykazuje aktywność przeciwdrobno-
ustrojową, która obejmuje bakterie, grzyby, wirusy 
i niektóre owady (2, 4, 5, 11, 14, 15, 19-28). Działanie 
przeciwbakteryjne udowodniono w szeregu publika-
cji (29-34). Natomiast w nielicznych pracach opisano 

aktywność olejku majerankowego wobec grzybów 
drożdżopodobnych.

Cel pracy
Celem badań była ocena wrażliwości różnych ga-

tunków grzybów drożdżopodobnych na olejek maje-
rankowy.

Materiał i metody
Szczepy grzybów drożdżopodobnych zostały wyizo-

lowane od pacjentów, u których stwierdzono kandydo-
zę jamy ustnej. Pobrane materiały posiano na podłoże 
Sabourauda. Inkubację posiewów prowadzono przez 
24-48 godzin, w temperaturze 37°C w warunkach 
tlenowych. Wyhodowane 33 szczepy grzybów nale-
żały do następujących gatunków: Candida albicans 
(12 szczepów), C. glabrata (2), C. guilliermondii (1), 
C. humicola (1), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusita-
niae (1), C. parapsilosis (4), C. tropicalis (5) i C. uti-
lis (1). Badaniami objęto także 9 szczepów wzorcowych 
z gatunków: C. albicans ATCC 10231, C. glabrata 
ATCC 66032, C. guilliermondii ATCC 6260, C. kefyr 
ATCC 4130, C. krusei ATCC 14243, C. lusitaniae 
ATCC 34499, C. parapsilosis ATCC 22019, C. tropicalis 
ATCC 750 i C. utilis ATCC 9958. 

Do oznaczenia wrażliwości grzybów drożdżopo-
dobnych wykorzystano metodę seryjnych rozcieńczeń 
w agarze Sabourauda. Olejek majerankowy (Semifarm) 
rozpuszczono w DMSO (Serva). Kolejne rozcieńcze-
nia zostały wykonane w jałowej wodzie destylowanej. 
Badane rozcieńczenia wynosiły 2,0, 1,0, 0,5, 0,25, 0,12 
i 0,06 mg/ml. Zawiesina, która zawierała w 1 ml 105 drob-
noustrojów, była nanoszona aparatem Steersa na pod-
łoże Sabourauda z dodatkiem odpowiedniego stężenia 
olejku i bez niego (kontrola wzrostu szczepów). Posiewy 
hodowano w warunkach tlenowych w temperaturze 
37°C. Po 24-48 godzinach odczytywano wyniki. Za MIC 
przyjęto takie najmniejsze stężenie olejku majeranko-
wego, które prowadziło do całkowitego zahamowania 
wzrostu badanych grzybów drożdżopodobnych.
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Wyniki i dyskusja

Wyniki wrażliwości grzybów drożdżopodobnych 
wyhodowanych z materiałów pobranych od pacjentów 
na olejek majerankowy zebrano w tabeli 1, a szczepów 
wzorcowych w tabeli 2. Szczepy badanych grzybów 
z rodzaju Candida okazały się wrażliwe na stęże-
nia w zakresie 1,0-2,0 mg/ml lub więcej. Najczęściej 
izolowane z jamy ustnej szczepy z gatunku Candida 
albicans wykazały wrażliwość na stężenie wynoszące 
1,0 mg olejku w 1 ml. Dla kolejnych dwóch gatunków 
grzybów, a mianowicie C. guilliermondii i C. humicola, 
stężenia hamujące wzrost również wynosiły 1,0 mg/ml.  
Niższą aktywność olejek wykazał wobec szczepów 
C. glabrata, C. kefyr, C. krusei, C. parapsilosis i C. tro-
picalis. Stężenia hamujące wzrost tych szczepów wyno-
siły 1,0-≥ 2,0 mg/ml. Wśród najmniej wrażliwych były 
gatunki C. lusitaniae i C. utilis. Wzrost tych szczepów 
hamowały stężenia olejku wynoszące 2,0 mg/ml. 

Badania przeprowadzone przez innych autorów 
wskazują na zróżnicowaną aktywność olejku majeran-
kowego wobec użytych drobnoustrojów. Doświadczenia 
wykonane metodą seryjnych rozcieńczeń wykazały, że 
stężenia wynoszące 10 mg w 1 ml hamują wzrost szcze-
pów Salmonella typhimurium ATCC 6994, Escherichia 
coli 0157:H7 ATCC 35250 i Pseudomonas aeruginosa 
spp. w stężeniu 6 mg/ml (35). Badania przeprowadzo-
ne metodą krążkowo-dyfuzyjną również potwierdziły 
działanie olejku wobec wybranych bakterii (2, 11, 14, 
19, 29, 31-38). Maruzzella i Sicurella (32) wykazali 
strefy zahamowania wzrostu wobec szczepów Bacillus 
subtilis i Mycobacterium avium, Leeja i Thoppil (2) 

szczepów Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus 
vulgaris i Staphylococcus aureus, a Hammer i wsp. (30) 
pałeczek Acinetobacter baumannii, Serratia marcescens, 
Aerococcus sobria, Escherichia coli, Pseudomonas aeru-
ginosa, Enterococcus faecalis i Staphylococcus aureus. 
W innych badaniach Nedorostova i wsp. (29) udowod-
nili aktywność olejku majerankowego wobec szcze-
pów Escherichia coli i Staphylococcus aureus, Plant 
i Stephens (31) działanie na Escherichia coli, Serratia 
marcescens, Micrococcus luteus i Staphylococcus au-
reus, Kozłowska i wsp. (22) Acinetobacter bauman-
nii i Staphylococcus aureus oraz Omara i wsp. (39) 
na szczepy Shigella, Proteus, Pseudomonas, Citrobacter, 
Escherichia coli i Salmonella typhimurium. Wykazano 
też przeciwgrzybiczą aktywność olejku majerankowego 
(22, 30, 40-42). Oceniany przez Hammera i wsp. (30) 
szczep Candida albicans był wrażliwy na 20 mg olejku 
w 1 ml. W naszych badaniach wrażliwość różnych 
gatunków grzybów z rodzaju Candida wynosiła od 1 
do ≥ 2,0 mg/ml. Szczepy C. albicans, C. guilliermondii 
i C. humicola były wrażliwe na 1,0 mg olejku w 1 ml.

Wnioski
1. Badane szczepy grzybów wykazały zróżnicowaną 

wrażliwość na olejek majerankowy.
2. Olejek był najbardziej aktywny wobec szczepów 

C. albicans, C. guilliermondii i C. humicola (MIC = 
1,0 mg/ml).

3. Najmniej wrażliwe na olejek majerankowy oka-
zały się gatunki C. lusitaniae i C. utilis (MIC > 
2,0 mg/ml).

Tab. 1. Wrażliwość na olejek majerankowy szczepów grzybów drożdżopodobnych

Grzyby
drożdżopodobne

Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

≥ 2,0 1,0 0,5 0,25 0,12

Candida albicans 12 12

Candida glabrata 2 1 1

Candida guilliermondii 1 1

Candida humicola 1 1

Candida kefyr 2 1 1

Candida krusei 4 3 1

Candida lusitaniae 1 1

Candida parapsilosis 4 2 2

Candida tropicalis 5 3 2

Candida utilis 1 1

 Ogółem 33 12 21
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