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SUMMARY

Introduction. A number of plants produced of essentials oils, which can utilize in medicine. Oleum Lavandulae (Lavender oil) 
demonstrated antimicrobial effect connected with presence of components such as linalool, linalyl acetate, lavandulol, ocimene, 
terpinen-4-ol, cyneol, lavandulol acetate, α- i β-pinene, camphen and camphor. Several studies have demonstrated antifungal activity 
towards filamentous fungi, dermatophytes and some genus of yeastlike fungi.
Aim. The aim of the study was determined activity of lavandulae oil towards yeastlike fungi, from Candida species.
Material and methods. A total 44 strains of yeastlike fungi isolated from oral cavity from patients with candidosis and 9 reference 
strains were tested. The susceptibility of Candida strains was determined by means plate dilution technique in Sabouraud’s agar. The 
inoculums contained 105 CFU per spot were seeded with Steers replicator upon the agar plate containing lavender oil and without 
lavender oil (the strains growth control). Incubation the agar plates was performed in aerobic conditions at 37°C for 24-48 hrs. The 
MIC was defined as the lowest concentrations of oil that completely inhibited growth of tested yeastlike fungi.
Results. The results showed, that all tested fungi were susceptible in concentrations 1.0-≥ 2.0 mg/ml. The most susceptible to 
lavender oil were strains from the genus Candida guilliermondii, C. lusitaniae and C. utilis. The growth of this fungi was in-
hibited by concentrations = 1.0 mg/ml. The 8 (38%) strains belonging to the genus of C. albicans were sensitive on 1.0 mg/ml. 
The growth of remaining strains was inhibited by concentrations ≥ 2.0 mg/ml. The strain of C. humicola was the lowest sensitive 
(MIC > 2.0 mg/ml). The tested lavender oil characterized a high activity toward date yeastlike fungi. The growth 50% of the 
strains was inhibited by concentrations of 1.0 mg/ml and others 48% by 2.0 mg/ml.
Conclusions. Lavender oil showed high activity against tested strains of yeastlike fungi. The strains from genus C. guilliermondii, 
C. lusitaniae and C. utilis were the most susceptible. The oil was the lowest active to the strain from genus C. humicola.
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STRESZCZENIE

Wstęp. Szereg roślin wytwarza olejki eteryczne, które można wykorzystać w medycynie. Olejek lawendowy (Oleum Lavandulae) 
działa przeciwdrobnoustrojowo dzięki obecności składników, takich jak: linalol, octan linalolu, lawandulol, ocymen, terpinen-4-ol, 
cyneol, octan lawandulolu, α- i β-pinen, kamfen i kamfora. Szereg badań wykazało przeciwgrzybiczną aktywność tego olejku wobec 
grzybów pleśniowych, dermatofitów i niektórych gatunków grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida.
Cel pracy. Celem doświadczeń było oznaczenie aktywności olejku lawendowego wobec grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida.
Materiał i metody. Ogółem zbadano 44 szczepy grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych od pacjentów z kandydozą jamy ustnej 
oraz 9 szczepów wzorcowych. Wrażliwość szczepów Candida została oznaczona metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. 
Inokulum zawierające 105 CFU na kroplę przenoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru z dodatkiem olejku lawendowego 
i bez (kontrola wzrostu szczepów). Inkubację posianych płytek prowadzono w warunkach tlenowych, w temperaturze 37°C przez 
24-48 godzin. Za MIC przyjęto takie najmniejsze stężenie olejku lawendowego, które całkowicie hamowało wzrost szczepów grzybów 
drożdżopodobnych.
Wyniki. Wyniki wskazują, że wszystkie badane grzyby drożdżopodobne były wrażliwe w zakresie stężeń 1,0-≥ 2,0 mg/ml. Największą 
wrażliwość na olejek lawendowy wykazały szczepy z gatunków Candida guilliermondii, C. lusitaniae i C. utilis. Wzrost tych szczepów 
był hamowany przez olejek w stężeniu 1,0 mg/ml. Z gatunku C. albicans 8 (38%) szczepów było wrażliwych na stężenie 1,0 mg/ml.  
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Wzrost pozostałych grzybów był hamowany przez stężenie ≥ 2,0 mg/ml. Szczep C. humicola okazał się najmniej wrażliwy (MIC 
> 2,0 mg/ml). Badany olejek lawendowy charakteryzował się wysoką aktywnością wobec badanych grzybów drożdżopodobnych. 
Wzrost 50% tych szczepów był hamowany w stężeniu = 1,0 mg/ml, a pozostałych 48% w 2,0 mg/ml.
Wnioski. Olejek lawendowy wykazał wysoką aktywność wobec badanych szczepów grzybów drożdżopodobnych. Największą wraż-
liwością charakteryzowały się szczepy z gatunków C. guilliermondii, C. lusitaniae i C. utilis. Najniższą aktywność olejek wykazał 
wobec szczepu z gatunku C. humicola. 

Słowa kluczowe: olejek eteryczny, grzyby drożdżopodobne, lawenda, aktywność

Wstęp

Szereg roślin wytwarza olejki eteryczne, które 
mają właściwości lecznicze i przeciwdrobnoustrojowe. 
Swoim działaniem obejmują one różne drobnoustro-
je, w tym także grzyby drożdżopodobne z rodzaju 
Candida występujące w jamie ustnej człowieka, któ-
re uważane są za drobnoustroje oportunistyczne. 
Badania wykazały, że na błonie śluzowej jamy ustnej 
dominuje gatunek Candida albicans, natomiast rzadko 
są obecne inne gatunki, tj. Candida guilliermondii, 
C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis 
i C. utilis. 

Chorobotwórczość grzybów jest związana z wy-
twarzaniem szeregu enzymów, w tym fosfolipazy, 
lipazy i proteinaz asparaginowych oraz zdolności 
do tworzenia biofilmu. Obecność warstwy biofilmu 
przyczynia się do oporności szczepów na antymiko-
tyki. Potwierdziły to badania przeprowadzone przez 
Chandra i wsp. (1) oraz Ramage i wsp. (2), którzy 
wykazali zmniejszenie wrażliwości szczepów Candida 
na flukonazol, rzędu 25-400 razy. Natomiast aktyw-
ność przeciwbakteryjną olejku lawendowego opisali 
Okazaki i Oshima (3), Ohno i wsp. (4), Sienkiewicz 
i wsp. (5), Cavanagh i Wilkinson (6), Roller i wsp. 
(7) i inni (8-24). Działanie przeciwdrobnoustrojowe 
wiąże się ze składnikami olejku, który zawiera m.in.: 
linalol, octan linalolu, lawandulol, ocymen, terpinen-
-4-ol, cyneol, octan lawandulolu, α- i β-pinen, kamfen 
i kamforę (20, 23, 25-32). Olejek lawendowy jest sto-
sowany w lecznictwie, w tym w zaburzeniach trawienia, 
migrenie, reumatyzmie, chorobach skóry, nieżytach 
dróg oddechowych i jako środek uspokajający (19, 
34, 35). Ponadto pobudza wydzielanie żółci, działa 
przeciwbólowo i rozkurczowo (19, 32, 33).

Ze względu na narastanie oporności grzybów droż-
dżopodobnych na antymikotyki stale poszukuje się 
nowych środków o dużej skuteczności wobec tych 
grzybów. Wykazano aktywność olejku lawendowego 
wobec różnych grzybów, w tym także pleśniowych 
i dermatofitów (32, 37-46). Natomiast niewiele wia-
domo na temat wrażliwości na olejek lawendowy 
różnych gatunków grzybów drożdżopodobnych z ro-
dzaju Candida.

Cel pracy

Badania miały na celu oznaczenie aktywności olej-
ku lawendowego wobec grzybów drożdżopodobnych 
z rodzaju Candida.

Materiał i metody 
Grzyby drożdżopodobne zostały wyizolowane od 

pacjentów z kandydozą jamy ustnej. Wymazy po-
siewano na podłoże Sabourauda, które inkubowano 
w temperaturze 37°C przez 24-48 godzin w warunkach 
tlenowych. Identyfikację szczepów przeprowadzono, 
biorąc pod uwagę morfologię komórek zabarwionych 
metodą Grama, wygląd kolonii, wzrost szczepu na pod-
łożu CHROMagar Candida (Becton Dickinson), ce-
chy biochemiczne (20 AUX bioMérieux), zdolność 
szczepu do wytwarzania chlamidosporów oraz test 
filamentacji. 

Badaniom poddano 44 szczepy z następujących ga-
tunków: Candida albicans (21 szczepów), C. glabrata (4),  
C. guilliermondii (1), C. humicola (1), C. kefyr (2), 
C. krusei (4), C. lusitaniae (1), C. parapsilosis (4), 
C. tropicalis (5), C. utilis (1) oraz 9 szczepów grzy-
bów wzorcowych, w tym C. albicans ATCC 10231, 
C. glabrata ATCC 66032, C. guilliermondii ATCC 
6260, C. kefyr ATCC 4130, C. krusei ATCC 14249, 
C. lusitaniae ATCC 34499, C. parapsilosis ATCC 
22019, C. tropicalis ATCC 750 i C. utilis ATCC 9958. 
Do oznaczenia wrażliwości szczepów na olejek la-
wendowy (Semifarm) wykorzystano metodę seryjnych 
rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Uwzględniono 
następujące stężenia olejku: 2,0, 1,0, 0,5, 0,25, 0,12 
i 0,06 mg/ml. Zawiesinę, która zawierała 105 drob-
noustrojów na kroplę, nanoszono aparatem Steersa 
na powierzchnię agaru z dodatkiem olejku lub bez 
niego (kontrola wzrostu szczepów). Płytki inkubowano 
w temperaturze 37°C przez 24-48 godzin w warunkach 
tlenowych. Za MIC przyjęto takie najmniejsze stęże-
nie olejku lawendowego, które całkowicie hamowało 
wzrost grzybów drożdżopodobnych.

Wyniki i dyskusja
W tabeli 1 zebrano wyniki badania wrażli-

wości na olejek lawendowy szczepów grzybów 
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Tab. 1. Wrażliwość badanych szczepów grzybów drożdżopodobnych na olejek lawendowy

Grzyby
drożdżopodobne

Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

≥ 2,0 1,0 0,5 0,25 0,12

Candida albicans 21 13 8

Candida glabrata 4 2 2

Candida guilliermondii 1 1

Candida humicola 1 1

Candida kefyr 2 1 1

Candida krusei 4 2 2

Candida lusitaniae 1 1

Candida parapsilosis 4 2 2

Candida tropicalis 5 1 4

Candida utilis 1 1

Ogółem 44 22 22

Tab. 2. Wrażliwość badanych szczepów wzorcowych grzybów drożdżopodobnych na olejek lawendowy

Grzyby
drożdżopodobne

Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

≥ 2,0 1,0 0,5 0,25 0,12

Candida albicans 
ATCC 10231 1 1

Candida glabrata 
ATCC 66032 1 1

Candida guilliermondii
ATCC 6260 1 1

Candida kefyr 
ATCC 4130 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

drożdżopodobnych wyizolowanych od pacjentów, 
a w tabeli 2 szczepów wzorcowych. 

Wszystkie oceniane grzyby były wrażliwe na stę-
żenia wynoszące 1,0-≥ 2,0 mg/ml. Spośród badanych 
szczepów największą wrażliwość wykazały szczepy 
z gatunków C. guilliermondii, C. lusitaniae i C. utilis. 

Ich wzrost był hamowany przez stężenia olejku wy-
noszące 1,0 mg/ml. Spośród najliczniej reprezento-
wanych szczepów C. albicans 8 (38%) okazało się 
wrażliwych na 1,0 mg olejku w 1 ml. Pozostałe szczepy 
wymagały użycia wyższych stężeń (MIC ≥ 2,0 mg/ml). 
Połowa ocenianych szczepów z gatunków C. glabrata, 
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C. kefyr, C. krusei i C. parapsilosis była wrażliwa 
na stężenie wynoszące 1,0 mg/ml. W obrębie gatunku 
C. tropicalis 4 szczepy (80%) wymagały do zahamo-
wania wzrostu stężenia olejku w wysokości 1,0 mg/ml.  
De Rapper i wsp. (13) uzyskali zbliżone do naszych 
wyniki wrażliwości badanych grzybów drożdżopodob-
nych. Wartość MIC dla szczepu C. tropicalis ATCC 
1380 wynosiła 0,75 mg/ml, a dla C. albicans ATCC 
10231 – 3,0 mg/ml. W innych doświadczeniach, prze-
prowadzonych przez Serra i wsp. (41), szczep C. al-
bicans NCYC 1363 był wrażliwy na 5 mg/ml, a C. al-
bicans 135BM2/94 na 3 mg/ml olejku lawendowego. 
Najmniej wrażliwy okazał się szczep C. humicola. Jego 
wzrost nie był hamowany w zakresie badanych stężeń 
(MIC = 2,0 mg/ml).

Oceniany przez nas olejek lawendowy charakte-
ryzował się wysoką aktywnością przeciwgrzybiczną. 
Wzrost 50% testowanych grzybów był hamowany 
przez stężenie = 1 mg/ml, a kolejnych 48% szczepów 
przez 2,0 mg/ml olejku.

Wnioski
1. Olejek lawendowy odznaczał się wysoką ak-

tywnością wobec badanych grzybów drożdżo-
podobnych.

2. Największą wrażliwością charakteryzowały się 
szczepy z gatunków C. guilliermondii, C. lusitaniae 
i C. utilis.

3. Najniższą aktywność olejek wykazał wobec szczepu 
z gatunku C. humicola.
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