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SUMMARY

Introduction. Anise (Pimpinella anisum L.) is a slow growing annual plant from Apiaceae family of height that ranges from 30-
50 cm. Anise fruits and produced essential oil are flavoring of foods, some medicines, toothpastes and mouthwashes. The essential 
oil is obtained by steam distillation from the nature fruits. Its main constituents are anetholes. Anise essential oil exhibited many 
biological and therapeutical activities. It has antibacterial and antifungal activity.
Aim. The aim of this dates was to investigate the susceptibility of yeastlike fungi on anise oil.
Material and methods. The sensitivity to anise oil of 74 strains yeastlike fungi and 9 reference strains were tested. The microorganism 
was from the following genera: Candida albicans (29 strains), C. glabrata (8), C. guilliermondii (2) C. humicola (2), C. kefyr (5), 
C. krusei (7), C. lusitaniae (2), C. parapsilosis (8), C. tropicalis (9) and C. utilis (2). Date was carried out using the plate dilution 
technique in Sabouraud’s agar. The concentrations of tested anise oil was: 2.0, 1.0, 0.50, 0.25, 0.12 and 0.06 mg/ml. The inoculum 
containing 105 CFU/spot was transfer with Steers replicator upon the surface of agar with and without tested oil (strain growth control). 
Incubation of agar plates were conducted in aerobic conditions in 37°C for 24-48 hrs. Minimum inhibitory concentration (MIC) 
was interpreted as the lowest concentrations of anise oil which inhibited the growth of strains of yeastlike fungi. 
Results. The results indicated that the strains of dates yeastlike fungi were susceptible to oil in concentrations from range 0.12-0.50 mg/ml.  
The most susceptible to anise oil were the strains from genera of C. guilliermondii, C. utilis (MIC 0.12-0.25 mg/ml) and C. lusita-
niae (MIC = 0.25 mg/ml). The strains of C. albicans, which was isolated frequently, were susceptible in ranges 0.12-0.50 mg/ml. 
The oil was very active towards strains C. parapsilosis. Growth 87% of this strains was inhibited by concentrations 0.12-0.25 mg/ml.  
Moreover oil exhibited activity towards under half (55%) strains of C. tropicalis in concentration 0.12 mg/ml. The fungus from 
genus C. humicola were the lowest sensitive to anise oil (MIC = 0.5 mg/ml). 
Conclusions. Anise oil showed activity towards all tested yeastlike fungi. The most susceptible to oil characterized the strains from 
genera C. guilliermondii, C. utilis and C. lusitaniae. Oil was less active towards C. humicola strains.
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STRESZCZENIE

Wstęp. Biedrzeniec anyż (Pimpinella ani sum L.) jest rośliną jednoroczną, wolno rosnącą, która osiąga 30-50 cm wysokości. Owoce 
i wytwarzany olejek eteryczny są szeroko wykorzystywane do produkcji żywności, niektórych leków oraz past do zębów i płukania 
jamy ustnej. Olejek jest uzyskiwany z dojrzałych owoców metodą destylacji z parą wodną. Jego głównymi składnikami są anetole. 
Olejek anyżowy ma szereg biologicznych i terapeutycznych właściwości. Wykazuje aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną.
Cel pracy. Celem badań było oznaczenie wrażliwości grzybów drożdżopodobnych na olejek anyżowy.
Materiał i metody. Oceniono wrażliwość 74 szczepów grzybów drożdżopodobnych i 9 szczepów wzorcowych. Należały one do na-
stępujących gatunków: Candida albicans (29 szczepów), C. glabrata (8), C. guilliermondii (2), C. humicola (2), C. kefyr (5), 
C. krusei (7), C. lusitaniae (2), C. parapsilosis (8), C. tropicalis (9) i C. utilis (2). Badanie przeprowadzono techniką seryjnych 
rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Stężenia olejku anyżowego (Semifarm) wynosiły: 2,0, 1,0, 0,50, 0,25, 0,12 i 0,06 mg/ml. 
Inokulum zawierające 105 CFU/kroplę było przenoszone aparatem Steersa na powierzchnię agaru, który zawierał olejek lub bez 
niego (kontrola wzrostu szczepów). Hodowlę podłoży prowadzono w warunkach tlenowych w temperaturze 37°C przez 24-48 godz. 
Za najmniejsze stężenie hamujące (MIC) uznano rozcieńczenie olejku anyżowego, które całkowicie hamowało wzrost szczepów 
grzybów drożdżopodobnych.
Wyniki. Wyniki wskazują, że szczepy badanych grzybów drożdżopodobnych były wrażliwe na olejek w stężeniach w zakresie 0,12-
0,50 mg/ml. Największą wrażliwość na olejek anyżowy wykazały szczepy z gatunków C. guilliermondii, C. utilis (MIC 0,12-0,25 mg/ml)  
i C. lusitaniae (MIC = 0,25 mg/ml). Szczepy C. albicans okazały się wrażliwe w zakresie 0,12-0,50 mg/ml. Olejek wykazał 
wysoką aktywność wobec szczepów C. parapsilosis. Wzrost 87% tych grzybów hamowały stężenia wynoszące 0,12-0,25 mg/ml.  
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Ponadto olejek był aktywny wobec ponad połowy (55%) szczepów C. tropicalis w stężeniu 0,12 mg/ml. Natomiast grzyby z gatunku 
C. humicola były najmniej wrażliwe na olejek anyżowy (MIC = 0,50 mg/ml).
Wnioski. Olejek anyżowy wykazał działanie wobec wszystkich badanych szczepów grzybów drożdżopodobnych. Największą wraż-
liwością na olejek charakteryzowały się szczepy z gatunków C. guilliermondii, C. utilis i C. lusitaniae. Najniższą aktywność olejek 
wykazał wobec szczepów C. humicola. 

Słowa kluczowe: wrażliwość, olejek anyżowy, grzyby drożdżopodobne, jama ustna

Wstęp
Zioła były wykorzystywane w lecznictwie od czasów 

starożytnych. Stosowali je Sumerowie, Asyryjczycy, 
Babilończycy i Chińczycy. W średniowiecznej 
Europie opieką nad chorymi zajmowali się zakonni-
cy. Najstarsze informacje dotyczące anyżu pochodzą 
z egipskiego papirusu Ebersa, datowanego na 1500 r. 
p.n.e. Benedykt z Nursji założył zakon benedyktynów, 
którzy zapoczątkowali uprawy ziół wykorzystywanych 
do leczenia. Rośliny były zbierane, suszone, a potem 
wykorzystywane do przygotowywania leków ziołowych, 
tj. ekstraktów, odwarów czy maści. W Polsce ksiądz, 
przyrodnik i lekarz, Marcin z Urzędowa (1500-1573), 
zajmował się leczeniem mieszczan. Przez wiele lat 
mieszkał w Sandomierzu i prowadził badania dotyczą-
ce roślin. Napisał „Herbarz Polski”, w którym opisał 
ok. 400 gatunków roślin o właściwościach leczniczych, 
w tym anyż (1). 

Biedrzeniec anyż (Pimpinella anisum L.), anyż, 
anyżek, hanyż, to roślina jednoroczna z rodziny 
Selerowatych (Apiaceae). Rośnie w wielu krajach 
Europy. Jej wysokość wynosi 30-50 cm. Wytwarza 
owłosioną, pustą w środku, płytko bruzdowaną, 
rozgałęzioną łodygę, z której w części środkowej 
wyrastają pierzaste liście. Jest rośliną miododajną. 
Kwiaty barwy białej, owłosione, są zebrane w balda-
chy. Owoce zielonkawoszare, wydłużone, żeberko-
wato-jajowate, długości 5 mm. Z nich otrzymuje się 
olejek eteryczny, który zawiera szereg składników, 
w tym: trans-anetol, cis-anetol, α-pinen, limonen, 
p-cymen, estragon, aldehyd anyżowy, β-kariofylen, 
linalol, α-terpineol, kumaryny, chawikol, umbelife-
ron, skopoletynę i kamfen (2-7). Badania wykazują, 
że anetole są odpowiedzialne za zapach oraz cha-
rakterystyczny smak anyżu (8, 9). 

Anyż i otrzymywane z niego ekstrakty znalazły 
zastosowanie w profilaktyce i terapii zaburzeń prze-
wodu pokarmowego, wrzodach żołądka, zapaleniach 
układu oddechowego i układu moczowego (10-17). 
Stwierdzono też jego działanie przeciwbólowe i sku-
teczną aktywność w przypadku padaczki, depresji, 
niedotlenienia mózgu i w chorobie Alzheimera (18-
20). Doświadczenia wykazały przeciwzapalne i prze-
ciwutleniające właściwości anyżu (21-24). Ponadto 

biedrzeniec anyż u kobiet wzmaga laktację oraz 
przeciwdziała zaparciom i wzdęciom u niemow-
ląt (3, 25). Jest wykorzystywany w leczeniu grypy, 
zapalenia oskrzeli oraz jako środek przeciwkaszlowy 
i wykrztuśny (3, 7, 26-28). Olejku anyżowego nie 
należy stosować w dużych dawkach, ponieważ wtedy 
działa otępiająco. Z innych zastosowań anyżku należy 
wymienić dodatek do potraw, wyrobów cukierniczych, 
wódek i likierów.

Doświadczenia wskazują na przeciwdrobnoustro-
jowe i insektobójcze działanie olejku anyżowego. 
Przeprowadzone przez różnych autorów badania do-
tyczyły bakterii, niektórych wirusów i grzybów. Dane 
te dotyczą jedynie wybranych gatunków grzybów droż-
dżopodobnych.

Cel pracy
Celem badań była ocena wrażliwości różnych ga-

tunków grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych 
z jamy ustnej pacjentów z kandydozą na olejek any-
żowy.

Materiał i metody badań
Użyte do badań 74 szczepy zostały wyizolowane 

z jamy ustnej pacjentów z kandydozą. Wymazy po-
siewano na podłoże Sabourauda. Szczepy zostały 
zidentyfikowane do następujących gatunków: Candida 
albicans (29 szczepów), C. glabrata (8), C. guilliermon-
dii (2), C. humicola (2), C. kefyr (5), C. krusei (7), 
C. lusitaniae (2), C. parapsilosis (8), C. tropicalis (9) 
i C. utilis (2). Do badań włączono także 9 szczepów 
wzorcowych, z następujących gatunków: C. albicans 
ATCC 10231, C. glabrata ATCC 66032, C. guilliermon-
dii 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. Wrażliwość wymienionych szczepów na olejek 
oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze 
Sabourauda. Olejek anyżowy (Semifarm) rozpuszcza-
no w DMSO (Serva), a następnie rozcieńczano go w ja-
łowej wodzie destylowanej. Wykorzystano następujące 
rozcieńczenia: 2,0, 1,0, 0,50, 0,25, 0,12 i 0,06 mg/ml.  
Użyta zawiesina, zawierająca 105 CFU/kroplę, była 
przenoszona aparatem Steersa na powierzchnię agaru 
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Sabourauda z dodatkiem olejku anyżowego lub bez 
olejku (kontrola wzrostu szczepów). Podłoża z posie-
wami hodowano przez 24-48 godzin, w temperaturze 
37°C w warunkach tlenowych. Za MIC uznano takie 
najmniejsze stężenie olejku anyżowego, które całko-
wicie hamowało wzrost badanych szczepów grzybów 
drożdżopodobnych.

Wyniki i dyskusja

Wyniki badań wrażliwości grzybów drożdżopo-
dobnych na olejek anyżowy zostały zamieszczone 
w tabeli 1, a ocenianych szczepów wzorcowych w ta-
beli 2. Olejek działał na szczepy grzybów w stężeniach 
wynoszących 0,12-0,50 mg/ml. Spośród wszystkich 

Tab. 1. Wrażliwość badanych szczepów grzybów drożdżopodobnych na olejek anyżowy

Grzyby
drożdżopodobne

Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

2,0 1,0 0,50 0,25 ≤ 0,12

Candida albicans 29 13 14 2

Candida glabrata 8 4 3 1

Candida guilliermondii 2 1 1

Candida humicola 2 2

Candida kefyr 5 3 2

Candida krusei 7 3 4

Candida lusitaniae 2 2

Candida parapsilosis 8 1 6 1

Candida tropicalis 9 4 5

Candida utilis 2 1 1

Ogółem 74 30 33 11

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

Grzyby
drożdżopodobne

Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

2,0 1,0 0,50 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
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testowanych grzybów olejek hamował wzrost 11 (15%) 
szczepów w stężeniu wynoszącym 0,12 mg/ml i ko-
lejnych 33 (45%) szczepów w stężeniu 0,25 mg/ml. 
Pozostałe grzyby drożdżopodobne były wrażliwe 
na stężenie wynoszące 0,50 mg/ml. Największą wraż-
liwość wykazały szczepy z gatunków C. guilliermondii 
i C. utilis (MIC w zakresie 0,12-0,25 mg/ml) oraz 
C. lusitaniae (MIC = 0,25 mg/ml). Natomiast grzyby 
C. albicans, które najczęściej powodują kandydozę 
jamy ustnej, były wrażliwe na stężenia wynoszące 
0,12-0,50 mg/ml, przy czym wzrost 55% szczepów tego 
gatunku był hamowany w zakresie 0,12-0,25 mg/ml. 
Pozostałe szczepy wymagały użycia wyższego stężenia 
wynoszącego 0,50 mg/ml. 

Wysoką wrażliwością charakteryzowały się szczepy 
z gatunku C. parapsilosis, z których 87% wymagało 
do zahamowania wzrostu użycia olejku w stężeniu 
0,12-0,25 mg/ml. Ponadto olejek był aktywny wobec 
ponad połowy (55%) szczepów C. tropicalis w stę-
żeniu wynoszącym 0,12 mg/ml. Podobną aktywność 
wykazał olejek anyżowy w przypadku gatunku C. gla-
brata. Połowa szczepów była wrażliwa w zakresie 
stężeń 0,12-0,25 mg/ml. Najmniejszą wrażliwością 
charakteryzowały się szczepy z gatunku C. humicola. 
Ich wzrost był hamowany w stężeniu wynoszącym 
0,50 mg/ml. 

Wiele badań potwierdziło aktywność olejku any-
żowego wobec grzybów drożdżopodobnych. Shukla 

i Tripathi (37) pierwsi opisali działanie na grzyby 
drożdżopodobne trans-anetolu występującego w tym 
olejku. Inni autorzy potwierdzili przeciwgrzybicze 
działanie olejku anyżowego. Szczep C. albicans oce-
niany przez Yousefa i Tawila (29) był wrażliwy na stę-
żenie olejku 0,78 mg/ml. Natomiast szczep badany 
przez Yazdani i wsp. (35) wymagał do zahamowania 
wzrostu stężenia olejku wynoszącego 16 mg/ml, te-
stowany przez Mohamedi i wsp. (36) – 25 mg/ml, 
a poddany badaniom przez Vieira i wsp. (4) stężenia 
olejku anyżowego w wysokości 8,75 mg/ml. Kolejni 
badacze (30) wykazali wrażliwość C. albicans na niż-
sze stężenie olejku anyżowego, wynoszące 11 mg/
ml. Aktywność przeciwgrzybiczną udowodniono też, 
stosując metodę krążkowo-dyfuzyjną (31-34). Strefy 
zahamowania wzrostu szczepów C. albicans wynosiły 
od 2 do 29 mm. Ponadto Khalil i wsp. (38) stwierdzili 
oddziaływanie olejku tą samą metodą wobec szczepu 
Candida albicans ATCC 10231.

Wnioski
1. Olejek anyżowy wykazał działanie wobec wszystkich 

szczepów testowanych grzybów drożdżopodobnych.
2. Największą wrażliwość na olejek anyżowy wyka-

zały szczepy z gatunków C. guilliermondii, C. utilis 
i C. lusitaniae.

3. Najmniej aktywnie olejek anyżowy działał wobec 
szczepów C. humicola.
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