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SUMMARY

Introduction. Several herbs produce substances with medicinal properties. They show antioxidant, antiinflammatory and antimicrobial 
activity. Cananga odorata Hook (Annonaceae family) is found in the Philippines, Madagascar island, Sumatra, in Jemen and Aus-
tralia. It is fast growing, evergreen tree, that reaches up to 20 m. Essential oil produced of flowers is used in medicine. The chemical 
composition of the Cananga oil is as follows: geraniol, linalool, methyl salicylate, α-terpineol, eugenol, α- and β-caryophyllene, 
farnesen, δ-cadinene, γ-kadinene, geranyl acetate, methyl p-cresyl ether, p-cresol, neridol, α-pinene, carbohydrates, saponins, tanins, 
flavonoids, amino acids and coumarins. It possess different therapeutic properties.
Aim. The aim of the study was evaluation of antifungal activity of Cananga oil.
Material and methods. The strains of fungi were isolated from oral cavity. They were from the following genera: Candida albicans 
(10 strains), C. glabrata (4), C. guilliermondii (2), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (2), C. parapsilosis (3), C. tropicalis (5) 
and C. utilis (2). Furthermore 9 reference strains 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 and 
C. utilis ATCC 9958 were tested. The sensitivity (MIC) of the yeast to Cananga oil (Semifarm) was determined by method of plate 
dilution technique in Sabouraud’s agar. First the essential oil was dissolved in dimethyl sulfoxide (DMSO, Serva) and then in sterile 
distilled water. The oil concentrations were: 15.0, 10.0, 7.5, 5.0, 2.5 and 1.2 mg/ml. The inoculum containing 105 microorganisms 
per drop (CFU) was applied with Steers replicator on agar with or without oil (strains growth control). Incubation of the agar plates 
was carried out under aerobic conditions at 37°C for 12-48 hrs. The MIC was defined as the lowest concentration of the Cananga 
oil inhibited the growth of the tested strains of yeast-like fungi.
Results. The results show, that the growth of 97% of the tested strains of yeast-like fungi was inhibited in the concentration range 
1.0-10.0 mg/ml. The strains of C. albicans and C. glabrata were susceptible in range 2.5-5.0 mg/ml. The oil shoved activity against 
C. guilliermondii and C. utilis strains at a concentration of 5.0 mg/ml. Only 1 strain of C. parapsilosis and 1 strain of C. tropicalis 
were susceptible at 1.2 mg/ml. However, the oil shoved the lowest activity against C. krusei strains. The MIC values of Cananga oil 
ranged from 10.0 to 15.0 mg/ml.
Conclusions. Most of the estimated strains from Candida genus were susceptible to low concentration of Cananga oil. The oil in low 
concentrations inhibited the grows of C. albicans strains. The C. krusei strains were the least sensitive to Cananga oil.
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STRESZCZENIE

Wstęp. Szereg roślin wytwarza substancje o właściwościach leczniczych. Wykazują one m.in. działanie przeciwutleniające, przeciwza-
palne i przeciwdrobnoustrojowe. Cananga odorata Hook (rodzina Annonaceae) występuje na Filipinach, Madagaskarze, Sumatrze, 
w Jemenie i Australii. Jest wiecznie zielonym drzewem, które osiąga wysokość do 20 m. Kwiaty wytwarzają olejek eteryczny. Skład 
olejku jest następujący: geraniol, linalol, salicylan metylu, α-terpineol, eugenol, α- i β-kariofylen, farnezen, delta i gamma-kadinen, 
octan geranylu, eter metylowy p-krezolu, p-krezol, neridol, α-pinen, węglowodany, saponiny, garbniki, flawonoidy, aminokwasy 
i kumaryny. Wykazuje on różne właściwości terapeutyczne.
Cel pracy. Celem badań była ocena działania olejku ylangowego wobec grzybów drożdżopodobnych.
Materiał i metody. Wykorzystane do badań szczepy grzybów zostały wyizolowane z jamy ustnej. Należały do następujących gatunków: 
Candida albicans (10 szczepów), C. glabrata (4), C. guilliermondii (2), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (2), C. parapsilo-
sis (3), C. tropicalis (5) i C. utilis (2). Dodatkowo poddano badaniom 9 szczepów wzorcowych: 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. parap-
silosis ATCC 22019, C. tropicalis ATCC 750 i C. utilis ATCC 9958. Do doświadczeń wykorzystano olejek ylangowy (Semifarm). 
Wrażliwość (MIC) grzybów na olejek ylangowy oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Najpierw olejek 
eteryczny rozpuszczono w 1 ml dimetylosulfotlenku (DMSO, Serva), a następnie w jałowej wodzie destylowanej. Stężenia olejku 
wynosiły 15,0; 10,0; 7,5; 5,0; 2,5 i 1,2 mg/ml. Inokulum zawierające 105 drobnoustrojów (CFU) na kroplę nanoszono aparatem 
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Steersa na agar z dodatkiem lub bez olejku (kontrola wzrostu szczepów). Inkubację płytek agarowych prowadzono w warunkach 
tlenowych w temp. 37°C przez 24-48 godzin. Za MIC uznano takie najmniejsze rozcieńczenie olejku ylangowego, które całkowicie 
hamowało wzrost badanych szczepów grzybów drożdżopodobnych.
Wyniki. Wyniki wskazują, że wzrost 97% badanych szczepów grzybów drożdżopodobnych był hamowany w zakresie stężeń 1,2-10,0 mg/ml.  
Szczepy z gatunków C. albicans i C. glabrata były wrażliwe w zakresie 2,5-5,0 mg/ml. Olejek był aktywny wobec szczepów C. guil-
liermondii i C. utilis w stężeniu 5,0 mg/ml. Tylko jeden szczep z gatunku C. parapsilosis i jeden szczep z gatunku C. tropicalis były 
wrażliwe na stężenie 1,2 mg/ml. Najniższą aktywność olejek wykazał wobec szczepów C. krusei. Wartości MIC olejku ylangowego 
wynosiły od 10,0 do 15,0 mg/ml.
Wnioski. Większość ocenianych szczepów z rodzaju Candida była wrażliwa na niskie stężenia olejku ylangowego. Olejek w niskich 
stężeniach hamował wzrost szczepów C. albicans. Najmniej wrażliwe na olejek ylangowy okazały się szczepy z gatunku C. krusei.

Słowa kluczowe: Cananga oil, olejek ylangowy, skład chemiczny, działanie, grzyby drożdżopodobne, wrażliwość

Wstęp
Szereg roślin wytwarza substancje o właściwościach 

leczniczych, m.in. przeciwutleniających, przeciwzapal-
nych i przeciwdrobnoustrojowych, za których aktyw-
ność odpowiadają olejki eteryczne o różnym składzie 
chemicznym.

Drzewo ylangowe (Cananga odorata Hook), 
z rodziny Annonaceae (Flaszowcowate), występuje 
na Filipinach, Madagaskarze, Sumatrze, w Jemenie 
i Australii. Jest to wiecznie zielony krzew lub drzewo, 
osiągające wysokość do 20 m. Wytwarza błyszczące 
liście oraz różowe i żółte zwisające kwiaty o inten-
sywnym zapachu. Ze świeżych kwiatów uzyskuje się 
olejek eteryczny metodą destylacji z parą wodną. 
Zawiera on szereg związków chemicznych, w tym: 
geraniol, linalol, salicylan metylu, α-terpineol, eu-
genol, α- i β-kariofilen, farnezen, δ- i γ-kadinen, 
octan geranylu, eter metylowy p-krezolu, p-krezol, 
neridol, α-pinen, węglowodany, saponiny, garbniki, 
flawonoidy, aminokwasy i kumaryny (1-7). Olejek 
działa przeciwzapalnie, uspokajająco, antydepresyj-
nie, przeciwlękowo, przeciwstresowo, obniża poziom 
glukozy w surowicy krwi i pobudza układ krążenia 
(3, 8, 9). W szeregu publikacji opisano przeciwbak-
teryjną aktywność olejku ylangowego (3, 4, 10-19), 
a nieliczne publikacje wskazują na działanie olejku 
wobec niektórych grzybów drożdżopodobnych.

Cel pracy
Celem pracy było zbadanie wrażliwości różnych 

gatunków grzybów drożdżopodobnych na olejek ylan-
gowy.

Materiał i metody 
Wykorzystane w badaniach szczepy grzybów droż-

dżopodobnych zostały wyhodowane z jamy ustnej 
pacjentów ze stwierdzoną drożdżycą (kandydoza). 
Pobrany materiał posiewano na podłoże Sabourauda 
i inkubowano w temp. 37°C przez 24-48 godz. w wa-
runkach tlenowych. Wyizolowane szczepy należały 

do następujących gatunków: Candida albicans (10 szcze-
pów), C. glabrata (4), C. guilliermondii (2), C. kefyr (2), 
C. krusei (4), C. lusitaniae (2), C. parapsilosis (3), C. tro-
picalis (5) i C. utilis (2). Badania objęły też 9 szczepów 
wzorcowych, w tym: C. albicans ATCC 10231, C. gla-
brata ATCC 66032, C. guilliermondii ATCC 6260, C. ke-
fyr ATCC 4130, C. krusei ATCC 14249, C. lusitaniae 
ATCC 34499, C. parapsilosis ATCC 22019, C. tropicalis 
ATCC 750 i C. utilis ATCC 9958. Do doświadczeń 
wykorzystano olejek ylangowy (Semifarm). Najpierw 
został on rozpuszczony w 1 ml DMSO (Serva), a na-
stępnie w jałowej wodzie destylowanej w celu uzy-
skania stężeń 15,0; 10,0; 7,5; 5,0; 2,5 i 1,2 mg/ml.  
Wrażliwość grzybów na olejek oznaczono metodą se-
ryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Zawiesinę 
zawierającą 105 drobnoustrojów (CFU) na kroplę prze-
noszono aparatem Steersa na powierzchnię podłoża 
Sabourauda z dodatkiem lub bez olejku ylangowego 
(kontrola wzrostu szczepów). Inkubację posiewów pro-
wadzono w warunkach tlenowych w temp. 37°C przez 
24-48 godz. Za MIC uznano najmniejsze rozcieńczenie 
olejku, które całkowicie hamowało wzrost ocenianych 
szczepów grzybów drożdżopodobnych.

Wyniki i ich omówienie
Wyniki wrażliwości na olejek ylangowy szczepów 

grzybów drożdżopodobnych wyhodowanych od pa-
cjentów umieszczono w tabeli 1, a dane dotyczące 
szczepów wzorcowych w tabeli 2. Otrzymane wyniki 
wskazują, że wzrost 97% badanych szczepów grzybów 
drożdżopodobnych był hamowany w stężeniach wyno-
szących 1,2-10,0 mg/ml. Spośród wszystkich ocenianych 
grzybów na niskie stężenia olejku (1,2-2,5 mg/ml)  
było wrażliwych 12 (35%) szczepów, 5,0 mg olejku 
w 1 ml hamowało wzrost 12 (35%) szczepów, a więk-
szość (24) ocenianych szczepów grzybów (70%) było 
wrażliwych na stężenia w zakresie 1,2-5,0 mg/ml; olejek 
w stężeniu 10,0 mg/ml był aktywny wobec kolejnych 
9 (26%) szczepów. Tylko jeden szczep wymagał użycia 
stężenia olejku w wysokości 15,0 mg/ml. Najliczniej 
reprezentowany gatunek C. albicans oraz szczepy 
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C. glabrata okazały się wrażliwe na olejek w zakresie 
stężeń 2,5-5,0 mg/ml. Wzrost szczepów z gatunków 
C. guilliermondii i C. utilis był hamowany przez stęże-
nie w wysokości 5,0 mg/ml. Tylko pojedyncze szczepy 
z gatunków C. parapsilosis i C. tropicalis były wrażliwe 
na najniższe badane stężenie, wynoszące 1,2 mg/ml. 
Natomiast olejek ylangowy wykazał najniższą aktyw-
ność wobec szczepów z gatunku C. krusei. Oznaczone 
wartości MIC wynosiły od 10,0 do 15,0 mg/ml.

Badania prowadzone przez różnych autorów przy 
wykorzystaniu metody seryjnych rozcieńczeń bądź 

krążkowo-dyfuzyjnej wykazały zróżnicowaną aktyw-
ność olejku ylangowego wobec grzybów drożdżopo-
dobnych, pleśniowych i dermatofitów (3, 20-31). 

Wnioski
1. Większość ocenianych szczepów z rodzaju Candida 

była wrażliwa na niskie stężenia olejku ylangowego.
2. Wzrost szczepów C. albicans hamowały niewysokie 

stężenia olejku.
3. Najmniej wrażliwe na olejek ylangowy okazały się 

szczepy C. krusei.

Tab. 1. Działanie olejku ylangowego na grzyby drożdżopodobne

Grzyby
drożdżopodobne

Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

15,0 10,0 7,5 5,0 2,5 1,2

Candida albicans 10 1 9

Candida glabrata 4 3 1

Candida guilliermondii 2 2

Candida kefyr 2 1 1

Candida krusei 4 1 3

Candida lusitaniae 2 2

Candida parapsilosis 3 1 1 1

Candida tropicalis 5 2 2 1

Candida utilis 2 2

Ogółem 34 1 9 12 10 2

Tab. 2. Wrażliwość szczepów wzorcowych grzybów drożdżopodobnych na olejek ylangowy 

Grzyby drożdżopodobne Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

15,0 10,0 7,5 5,0 2,5 1,2

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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