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SUMMARY

Introduction. Juniper has been known and often used in folk medicine since ancient times. The extracts and essential oil of this 
plant’s fruit exhibit anti-inflammatory, antioxidant, anticancer, blood pressure lowering, antiarthritic, antirheumatic activity and are 
helpful in Alzheimer’s disease. Fruits contain essential oil (α-pinene, limonene, β-pinene, terpinen-4-ol, sabinene, β-phellandrene, 
α-terpinene, myrcene, γ-terpinene); organic acids, flavonoids and tannins. Juniper oil shows antimicrobial activity.
Aim. The aim of this research was evaluating activity of juniper oil against yeast-like fungi isolated from the oral cavity.
Material and methods. The study included 31 strains of fungi belonging to the following species: Candida albicans (14 strains), 
Candida glabrata (3), Candida guilliermondii (1), Candida humicola (1), Candida kefyr (2), Candida krusei (2), Candida lusita-
niae (1), Candida parapsilosis (3), Candida tropicalis (3), Candida utilis (1) and 9 reference strains from genus: 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. The susceptibility (MIC) of fungal strains to 
juniper oil was determined by the method of serial dilution technique in Sabouraud’s agar. At first, the oil was diluted in DMSO, 
then in distilled water. The tested concentrations were: 20.0, 15.0, 10.0, 7.5 and 5.0 mg/ml. The suspension containing 105 CFU/per 
drop was transferred by a Steers replicator to the surface of Sabouraud’s agar with or without juniper oil (strains growth control). 
Incubation was carried out at 37°C for 24-48 hrs under aerobic conditions. The lowest concentration of oil that completely inhibited 
the growth of the tested yeast-like fungi was taken as the MIC.
Results. The results indicated, that the strains of Candida guilliermondii and C. utilis were the most sensitive to juniper oil. The growth 
of these strains was inhibited at a concentration of 10.0 mg/ml. The 2 species of strains C. glabrata and Candida lusitaniae were 
sensitive to a concentration of 15.0 mg/ml. The juniper oil was less active against Candida kefyr strains (MIC – 7.5-> 20.0 mg/ml).  
Fungi from genus of C. krusei, Candida parapsilosis and C. tropicalis were susceptible to concentrations in the range 10.0-≥ 20.0 mg/ml.  
The Candida albicans strains were characterized by moderate susceptibility. The growth of the 50% strains was inhibited at con-
centration 15.0 mg/ml and another 50% strains at 20.0 mg/ml. Of all the yeast-like fungi strains tested only 1 strain was sensitive to 
the low concentration of 7.5 mg/ml, and another 5 strains to 10.0 mg/ml. The growth of 39% of fungi strains was inhibited at the 
concentration of 15.0 mg/ml and 42% at concentration 20.0 mg/ml of the oil and more.
Conclusions. Candida guilliermondii and C. utilis showed the highest sensitivity to juniper oil. The Candida albicans strains were 
characterized by moderate susceptibility. The juniper oil showed the lowest activity against Candida humicola species.
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STRESZCZENIE

Wstęp. Jałowiec był znany i często używany w medycynie ludowej od czasów starożytnych. Wyciągi i olejek eteryczny z owoców tej 
rośliny wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwnowotworowe, obniżające ciśnienie krwi, przeciwartretyczne, 
przeciwreumatyczne i są pomocne w chorobie Alzheimera. W owocach znajdują się: olejek eteryczny (α-pinen, limonen, β-pinen, 
terpinen-4-ol, sabinen, β-felandren, α-terpinen, myrcen, γ-terpinen), kwasy organiczne, flawonoidy i garbniki. Olejek jałowcowy 
wykazuje aktywność przeciwdrobnoustrojową.
Cel pracy. Celem badań była ocena aktywności olejku jałowcowego wobec grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych z jamy ustnej.
Materiał i metody. Badania objęły 31 szczepów grzybów drożdżopodobnych należących do następujących gatunków: Candida 
albicans (14 szczepów), Candida glabrata (3), Candida guilliermondii (1), Candida humicola (1), Candida kefyr (2), Candida 
krusei (2), Candida lusitaniae (1), Candida parapsilosis (3), Candida tropicalis (3) i Candida utilis (1) oraz 9 szczepów wzor-
cowych z gatunków: 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. 
Wrażliwość (MIC) szczepów grzybów na olejek jałowcowy oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Najpierw 
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olejek rozcieńczano w DMSO, a potem w jałowej wodzie destylowanej. Badane stężenia wynosiły 20,0; 15,0; 10,0; 7,5 i 5,0 mg/ml. 
Zawiesinę, zawierającą 105 CFU/kroplę, przenoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru Sabourauda, z olejkiem jałowcowym
lub bez niego (kontrola wzrostu szczepów). Inkubację prowadzono w temp. 37°C przez 24-48 godz. w warunkach tlenowych. Naj-
mniejsze stężenie olejku, które całkowicie hamowało wzrost badanych grzybów drożdżopodobnych, przyjęto jako MIC.
Wyniki. Wyniki wskazują, że najbardziej wrażliwe na olejek jałowcowy były szczepy z gatunków Candida guilliermondii i C. utilis. 
Wzrost tych szczepów był hamowany w stężeniu wynoszącym 10,0 mg/ml. Szczepy z dwóch gatunków, Candida glabrata i C. lusi-
taniae, były wrażliwe na stężenie wynoszące 15,0 mg/ml. Olejek jałowcowy był mniej aktywny wobec szczepów C. kefyr (MIC – 7,5-
> 20,0 mg/ml). Grzyby z gatunków C. krusei, C. parapsilosis i C. tropicalis były wrażliwe na stężenia w zakresie 10,0-≥ 20,0 mg/ml.  
Szczepy C. albicans charakteryzowały się średnią wrażliwością. Wzrost 50% szczepów był hamowany w stężeniach wynoszących 
15 mg/ml i kolejnych 50% w stężeniach ≥ 20,0 mg/ml. Spośród wszystkich testowanych szczepów grzybów tylko jeden był wrażliwy 
na niskie stężenie wynoszące 7,5 mg/ml, a kolejnych 5 szczepów na 10,0 mg/ml. Natomiast wzrost 39% szczepów był hamowany 
w stężeniu 15,0 mg/ml, a 42% przez 20,0 mg/ml olejku i więcej.
Wnioski. Największą wrażliwość na olejek jałowcowy wykazały szczepy Candida guilliermondii i C. utilis. Szczepy z gatunku C. albi-
cans charakteryzowały się średnią wrażliwością. Najniższą aktywność olejek jałowcowy wykazał wobec gatunku Candida humicola.

Słowa kluczowe: działanie, grzyby drożdżopodobne, olejek jałowcowy, kandydoza, gatunki Candida, jama ustna

Wstęp

Jałowiec był znany starożytnym cywilizacjom. 
Egipcjanie używali go do przygotowywania ciała zmar-
łego przy balsamowaniu, wykorzystywano go również 
w kosmetyce. Od starożytności stosowano niektóre 
rośliny w terapii oraz w zapobieganiu chorobom (1), 
a olejków eterycznych w celach leczniczych używali 
starożytni Egipcjanie, Grecy oraz Aztekowie (2). 
We Francji i Anglii olejkiem jałowcowym okadzano 
pomieszczenia w celach ochrony przed zachorowa-
niem w czasie epidemii duru plamistego i cholery. 
Obecnie, ekstrakty roślinne i olejki eteryczne są często 
stosowane w profilaktyce i terapii chorób wywołanych 
przez bakterie, wirusy i grzyby.

Spośród grzybów drożdżopodobnych z rodza-
ju Candida, zakażenia powoduje głównie gatunek 
Candida albicans. Zwykle są to szczepy oporne 
na stosowane najczęściej antymykotyki. Ich wrażli-
wość na leki wiąże się z wytwarzaniem przez te grzyby 
różnych czynników wirulencji. Są to m.in. enzymy: 
fosfataza zasadowa, lipaza esterazowa, fosfataza kwa-
śna, aryloamidaza, fosfohydrolaza naftolowa (3-6).  
Przeprowadzone przez różnych autorów badania 
wskazują, że olejek jałowcowy działa na szereg bakterii 
chorobotwórczych (7-21). Za przeciwdrobnoustrojową 
aktywność jałowca odpowiadają zawarte w owocach 
związki chemiczne, wśród których są obecne: α-pinen, 
limonen, β-pinen, terpinen-4-ol, sabinen, β-felandren, 
α-terpineol, myrcen, γ-terpinen, kwasy organiczne, fla-
wonoidy i garbniki (2, 7, 10, 15, 22-25). Otrzymywane 
z szyszkojagód jałowca wyciągi oraz olejek eteryczny 
są stosowane w celu obniżenia ciśnienia krwi, w za-
burzeniach pracy jelit, otyłości, w artretyzmie, reu-
matyzmie, chorobach skóry oraz dróg oddechowych 
i moczowych (7, 15, 18, 22, 26, 27). Badania wskazują 
też na działanie przeciwzapalne, przeciwutleniają-
ce, przeciwnowotworowe oraz obniżające poziom 

cholesterolu we krwi (8, 15, 27-34). Ponadto jałowiec 
obniża poziom wytwarzanego β-amyloidu, co wpływa 
na poprawę pamięci, szczególnie u pacjentów z cho-
robą Alzheimera (35).

Cel pracy
Celem badań było oznaczenie wrażliwości na olejek 

jałowcowy grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych 
z jamy ustnej.

Materiał i metody
Grzyby drożdżopodobne wykorzystane do doświad-

czeń zostały wyizolowane z jamy ustnej pacjentów, 
u których stwierdzono kandydozę. Pobrane wymazy 
posiewano na podłoże Sabourauda, które inkubo-
wano w temp. 37°C przez 24-48 godz. w warunkach 
tlenowych. Identyfikację wyhodowanych szczepów 
przeprowadzono, uwzględniając morfologię komó-
rek, wygląd kolonii na podłożu CHROMagar (Bio 
Rad), cechy biochemiczne oznaczone testem API 
AUX (bioMérieux), zdolność szczepu do filamen-
tacji i wytwarzania chlamydosporów. Oznaczeniu 
wrażliwości poddano 31 szczepów grzybów droż-
dżopodobnych, należących do następujących gatun-
ków: Candida albicans (14 szczepów), C. glabrata (3), 
C. guilliermondii (1), C. humicola (1), C. kefyr (2), 
C. krusei (2), C. lusitaniae (1), C. parapsilosis (3), 
C. tropicalis (3) i C. utilis (1). Badaniami objęto też 
9 szczepów wzorcowych z gatunków: C. albicans 
ATCC 10231, C. glabrata ATCC 66032, C. guillier-
mondii ATCC 6260, C. kefyr, ATCC 4130, C. krusei 
ATCC 14249, C. lusitaniae ATCC 34499, C. parapsi-
losis ATCC 22019, C. tropicalis ATCC 750 i C. utilis 
ATCC 9958. Wrażliwość szczepów grzybów na olejek 
jałowcowy (Avicenna Oil, Wrocław) oznaczono, wy-
korzystując metodę seryjnych rozcieńczeń w agarze 
Sabourauda. Olejek najpierw rozcieńczano w DMSO, 
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a potem w jałowej wodzie destylowanej, uzyskując 
następujące stężenia: 20,0; 15,0; 10,0; 7,5 i 5,0 mg/ml.  
Następnie zawiesinę zawierającą 105 CFU/kroplę na-
noszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru 
Sabourauda, z olejkiem jałowcowym lub bez nie-
go (kontrola wzrostu szczepów). Hodowlę posie-
wów prowadzono w temp. 37°C przez 24-48 godz. 
w warunkach tlenowych. Najmniejsze stężenie olejku, 
które całkowicie hamowało wzrost badanych grzybów 
drożdżopodobnych, przyjęto jako MIC.

Wyniki 
Uzyskane wyniki badań wrażliwości grzybów droż-

dżopodobnych na olejek jałowcowy zostały zamiesz-
czone w tabeli 1, a szczepów wzorcowych w tabe-
li 2. Największą aktywność olejek jałowcowy wykazał 
na szczepy z gatunków Candida guilliermondii i C. uti-
lis. Ich wzrost był hamowany w stężeniu wynoszą-
cym 10,0 mg/ml. Szczepy kolejnych dwóch gatunków, 
C. glabrata i C. lusitaniae, były wrażliwe na stężenie 
wynoszące 15,0 mg/ml. Wartości MIC dla grzybów 
C. kefyr wynosiły od 7,5 do > 20,0 mg/ml. Wobec ga-
tunków C. krusei, C. parapsilosis i C. tropicalis olejek 
jałowcowy był aktywny w stężeniach w zakresie 10,0- 
≥ 20,0 mg/ml. Natomiast szczepy z gatunku C. al-
bicans, które stanowiły najliczniejszą badaną grupę 
grzybów i zwykle dominują w zakażeniach, charakte-
ryzowały się średnią wrażliwością. Do zahamowania 
wzrostu wymagały one użycia stężeń wynoszących 
15,0 mg/ml (39%) oraz 20,0 mg olejku na ml lub wię-
cej (> 20,0 mg/ml). Wyniki przeprowadzonych badań 

wskazują, że spośród wszystkich testowanych szczepów 
tylko jeden (3%) okazał się wrażliwy na 7,5 mg olej-
ku jałowcowego/ml. Na kolejne stężenie wynoszące 
10,0 mg/ml wrażliwość wykazało 5 (16%) szczepów. 
Olejek jałowcowy w stężeniu wynoszącym 15,0 mg/ml 
działał wobec 12 (39%) grzybów. Natomiast 13 (42%) 
szczepów wymagało do zahamowania wzrostu użycia 
stężeń wynoszących 20,0 mg olejku w 1 ml lub więcej.

Wielu badaczy potwierdziło aktywność olejku ja-
łowcowego w działaniu na grzyby drożdżopodobne, 
wykorzystując do badania wrażliwości technikę se-
ryjnych rozcieńczeń (14, 17, 36-40) lub metodę krąż-
kowo-dyfuzyjną (7, 13, 15, 41-43), uzyskując 15 cm 
strefę zahamowania wzrostu (42). Wartości MIC 
dla testowanych grzybów wynosiły 10,0 mg/ml (7), 
a 20,0 mg/ml dla szczepu C. albicans (14). W innym 
doświadczeniu olejek jałowcowy okazał się aktywny 
wobec grzybów z gatunku C. albicans w zakresie 3,4-
9,0 mg/ml (38). Otrzymane przez powyższych autorów 
wyniki są zbieżne z uzyskanymi przez nas. Niektóre 
badania wykorzystujące technikę MIC (17) lub meto-
dę krążkowo-dyfuzyjną (41) wykazały brak aktywności 
olejku jałowcowego wobec szczepów C. albicans. 

Wnioski
1. Największą wrażliwość na olejek jałowcowy wyka-

zały szczepy Candida guilliermondii i C. utilis.
2. Szczepy z gatunku C. albicans charakteryzowały się 

średnią wrażliwością na badany olejek.
3. Najniższą aktywność olejek jałowcowy wykazał 

wobec gatunku C. humicola.

Tab. 1. Wrażliwość grzybów drożdżopodobnych na olejek jałowcowy

Grzyby
drożdżopodobne

Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)

≥ 20,0 15,0 10,0 7,5 5,0

Candida albicans 14 7 7

Candida glabrata 3 3

Candida guilliermondii 1 1

Candida humicola 1 1

Candida kefyr 2 1 1

Candida krusei 2 1 1

Candida lusitaniae 1 1

Candida parapsilosis 3 1 1 1

Candida tropicalis 3 2 1

Candida utilis 1 1

Grzyby drożdżopodobne ogółem 31 13 12 5 1
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