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SUMMARY
Introduction. Ginger was known and used in medicine by ancient Greeks and Romans. The oil and extract from rhizoma exhibited
among others antioxidant, antiagregate, antinociceptive, anti-inflammatory, immunostimulated and anticancer activity. Ginger is
used also to mask the unpleasant taste of the other medicines. Rhizoma produced essential oil whose constituents are: α-zingiberene,
α-fernasene, α-pinene, camphene, linalool, β-pinene, geraniol, citral, β-phellandrene, limonene, cineole, geraniol acetate, α-myrcene,
α-longipinene, β-selinene, β-bisabolol, (+)-β-cytronellol and nerolidol. Ginger oil has antimicrobial activity.
Aim. The aim of this study was to evaluate the activity of ginger oil on yeastlike fungi.
Material and methods. The date included 43 strains yeastlike fungi isolated from oral cavity patient with candidosis. The strains
belonging to the species: Candida albicans (21 strains), C. glabrata (4), C. guilliermondii (1) C. humicola (1), C. kefyr (2), C.
krusei (4), C. lusitaniae (1), C. parapsilosis (4) and C. tropicalis (5) and 9 reference strains was tested. The susceptibility (MIC)
yeastlike fungi to ginger oil was determined by means plate dilution technique in Sabouraud’s agar. The inoculum contained 105
CFU per spot were seeded with Steers replicator upon the surface of agar containing or without oil (strains growth control). The
concentrations of oil were: 20.0, 15.0, 10.0, 7.5 and 5.0 mg/ml. The agar plate were incubated at 37°C for 24-48 hours in aerobic
conditions. The MIC was defined as the lowest concentrations of ginger oil that inhibited growth of tested strains.
Results. The results indicated, that the most susceptible to ginger oil were strains from species of C. glabrata (MIC within the range
from 10.0 to 20.0 mg/ml). The oil was less active against the strains C. humicola, C. usitaniae, C. parapsilosis and C. tropicalis.
The growth of the strains was inhibited by concentrations > 20.0 mg/ml. But 48% of the strains from species Candida albicans were
susceptible in ranges 10.0-20.0 mg/ml. The remain strains required to inhibition of growth to use the high concentrations (MIC >
20.0 mg/ml). The date indicate that oil characterized a moderate activity towards tested yeastlike fungi.
Conclusions. The ginger oil was the most active towards C. glabrata strains. Strains of C. crusei, C. lusitaniae, C. parapsilosis and
C. tropicalis were the lowest sensitive. Ginger oil was characterized of moderate activity against tested yeastlike fungi.
Keywords: ginger oil, yeast like fungi, antifungal activity
STRESZCZENIE
Wstęp. Imbir był znany i stosowany w lecznictwie przez starożytnych Greków i Rzymian. Olejek i ekstrakty z kłącza tej rośliny wykazują m.in. działanie utleniające, antyagregacyjne, przeciwbólowe, przeciwzapalne, immunostymulujące i przeciwnowotworowe. Imbir
jest używany także jako środek poprawiający smak niektórych leków. Składnikami olejku eterycznego są: α-zingiberen, α-fernazen,
α-pinen, kamfen, linalol, β-pinen, geraniol, cytral, β-felandren, limonen, cyneol, octan geraniolu, α-myrcen, α-longpinen, β-selinen,
β-bisabolol, (+)-β-cytronelol i nerolidol. Olejek imbirowy działa przeciwdrobnoustrojowo.
Cel pracy. Celem badań była ocena działania olejku imbirowego wobec grzybów drożdżopodobnych.
Materiał i metody. Badania objęły 43 szczepy grzybów drożdżopodobnych wyhodowanych z jamy ustnej pacjentów z kandydozą.
Grzyby należały do gatunków: 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) i C. tropicalis (5). Doświadczenia objęły także 9 szczepów grzybów wzorcowych.
Wrażliwość (MIC) grzybów drożdżopodobnych na olejek imbirowy z kłączy tej rośliny oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń
w agarze Sabourauda. Stężenia użyte do badań wynosiły: 20,0, 15,0, 10,0 i 7,5 mg/ml. Inokulum zawierające 105 CFU na kroplę
nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru zawierającego olejek lub bez niego (kontrola wzrostu szczepów). Płytki agarowe
były inkubowane w temperaturze 37°C przez 24-48 godzin w warunkach tlenowych. Za MIC przyjmowano takie najniższe stężenie
olejku imbirowego, które całkowicie hamowało wzrost testowanych grzybów.
Wyniki. Wyniki badań wskazują, że najbardziej wrażliwe na olejek imbirowy były szczepy z gatunku C. glabrata (MIC w zakresie od
10,0 do 20,0 mg/ml). Olejek wykazał niższą aktywność wobec szczepów C. humicola, C. lusitaniae, C. parapsilosis i C. tropicalis.
Wzrost tych szczepów był hamowany przez stężenia > 20,0 mg/ml. Natomiast 48% szczepów z gatunku C. albicans było wrażliwych
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w zakresie 10,0-20,0 mg/ml. Pozostałe szczepy wymagały do zahamowania wzrostu wyższych stężeń (MIC > 20,0 mg/ml). Badania
wskazują, że olejek imbirowy charakteryzował się umiarkowaną aktywnością wobec badanych grzybów drożdżopodobnych.
Wnioski. Olejek imbirowy wykazał największą aktywność wobec szczepów C. glabrata. Najmniej wrażliwe na olejek okazały się
szczepy z gatunków C. humicola, C. lusitaniae, C. parapsilosis i C. tropicalis. Olejek imbirowy charakteryzował się umiarkowaną
aktywnością wobec badanych szczepów grzybów drożdżopodobnych.
Słowa kluczowe: olejek imbirowy, grzyby drożdżopodobne, aktywność przeciwgrzybicza

Wstęp
Imbir był znany i stosowany w lecznictwie przez
starożytnych Greków i Rzymian. Do Europy przywozili go średniowieczni kupcy wędrujący „szlakami
korzennymi”. W medycynie chińskiej był używany
jako środek przeciw bólowi zębów, w zaburzeniach
krążenia i reumatyzmie. Natomiast Grecy wykorzystywali go w zaburzeniach żołądkowych, chorobach
wątroby, w zatruciach pokarmowych i jako środek
przeciwwymiotny (1-5). Służył też jako lek przeciw
malarii. Doświadczalnie wykazano, że związki występujące w kłączu imbiru działają przeciwutleniająco,
antyagregacyjnie na płytki krwi, immunostymulująco,
przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo (6-15). Obecnie imbir jest wykorzystywany jako
aromatyczna przyprawa w przemyśle spożywczym oraz
do produkcji kosmetyków (6, 7). Jest też stosowany
jako środek poprawiający smak niektórych leków (1).
W kłączu imbiru występuje olejek eteryczny, który otrzymywany jest metodą destylacji z parą wodną (16, 17). Jego składnikami są m.in.: α-zingiberen,
α-fernazen, α-pinen, kamfen, linalol, β-pinen, geraniol, cytral, β-felandren, limonen, cyneol, octan
geraniolu, α-myrcen, α-longipinen, β-selenen,
β-bisabolol, (+)-β-cytronelol i neridol (8, 14, 18-20).
Wyniki badań wskazują na przeciwdrobnoustrojową
aktywność olejku eterycznego. Obejmuje ona bakterie i grzyby (21-31). W piśmiennictwie brakuje danych na temat działania olejku imbirowego na różne
gatunki grzybów drożdżopodobnych występujących
w jamie ustnej.

Cel pracy
Badania miały na celu oznaczenie aktywności olejku
imbirowego wobec grzybów drożdżopodobnych.

Materiał i metody badań
Szczepy grzybów drożdżopodobnych zostały wyizolowane od pacjentów z kandydozą jamy ustnej.
Pobrane z błony śluzowej wymazy były posiewane
na podłoże Sabourauda, które inkubowano w warunkach tlenowych w temperaturze 37°C przez 2448 godzin. Badaniu poddano 43 szczepy grzybów
drożdżopodobnych z gatunków: Candida albicans
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(21 szczepów), C. glabrata (4), C. guilliermondii (1)
C. humicola (1), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (1), C. parapsilosis (4) i C. tropicalis (5).
Doświadczenia objęły także 9 szczepów grzybów wzorcowych, w tym 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.
Oznaczenie wrażliwości przeprowadzano metodą
seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Użyty
olejek imbirowy (firmy Semifarm) najpierw rozpuszczono w DMSO (Serva). Dalsze rozcieńczenia były
wykonywane w jałowej wodzie destylowanej, w zakresie stężeń 20,0, 15,0, 10,0 i 7,5 mg/ml. Użyta hodowla
zawierała 105 drobnoustrojów w 1 ml i była przenoszona aparatem Steersa na podłoże Sabourauda
z odpowiednim stężeniem olejku i bez jego dodatku (kontrola wzrostu szczepów). Hodowlę posianych podłoży agarowych prowadzono w warunkach
tlenowych w temperaturze 37°C przez 24-48 godzin.
MIC określono jako najmniejsze stężenie olejku imbirowego, które całkowicie hamowało wzrost badanych
grzybów drożdżopodobnych.

Wyniki i dyskusja
W tabeli 1 zamieszczono wyniki wrażliwości na olejek imbirowy szczepów grzybów drożdżopodobnych
wyizolowanych od pacjentów, a w tabeli 2 szczepów
wzorcowych. Olejek okazał się aktywny wobec 18
(42%) szczepów w zakresie stężeń 10,0-20,0 mg/ml.
Najbardziej wrażliwe były szczepy z gatunku C. glabrata. Ich wzrost hamowały stężenia w zakresie
10,0-20,0 mg/ml. Natomiast najniższą aktywnością
charakteryzował się olejek wobec szczepów z gatunków Candida humicola, C. lusitaniae, C. parapsilosis
i C. tropicalis. Wzrost tych szczepów nie był hamowany w zakresie badanych stężeń (MIC > 20,0 mg/ml).
Wśród najliczniej reprezentowanych szczepów z gatunku Candida albicans 10 (48%) było wrażliwych
na stężenie w zakresie 10,0-20,0 mg/ml. Pozostałe 11
(52%) szczepów wymagało do zahamowania wzrostu
użycia wyższych stężeń (MIC > 20,0 mg/ml). Wzrost
szczepów z gatunków C. guilliermondii, C. kefyr
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Tab. 1. Działanie olejku imbirowego na grzyby drożdżopodobne
Grzyby
drożdżopodobne

Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)
≥ 20,0

20,0

15,0

10,0

11

7

1

2

1

1

2

3

Candida albicans

21

Candida glabrata

4

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

Candida tropicalis

5

5

Ogółem

43

23

7,5

2

15

Tab. 2. Wrażliwość szczepów wzorcowych grzybów drożdżopodobnych na olejek imbirowy
Grzyby
drożdżopodobne

Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC (mg/ml)
≥ 20,0

Candida albicans
ATCC 10231

1

Candida glabrata
ATCC 66032

1

1

Candida guilliermondii
ATCC 6260

1

1

Candida kefir
ATCC 4130

1

Candida krusei
ATCC 14249

1

Candida lusitaniae
ATCC 34499

1

1

Candida parapsilosis
ATCC 22019

1

1

Candida tropicalis
ATCC 750

1

Candida utilis
ATCC 9958

1

15,0

10,0

7,5

1

1
1

1
1

i C. krusei był hamowany przez stężenia wynoszące
20,0 mg/ml i więcej.
Z badań innych autorów także wynika, że olejek imbirowy działa aktywnie wobec szczepów grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych (21, 23, 25-27, 32, 33).
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Stosując metodę seryjnych rozcieńczeń, Hammer
i wsp. (21) wykazali zahamowanie wzrostu szczepów
C. albicans po użyciu stężeń > 20,0 mg/ml. Jest to wynik zbieżny z naszymi wynikami. Agaral i wsp. (32) uzyskali ten sam efekt po zastosowaniu olejku w stężeniu
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wynoszącym 30,0 mg/ml. Wykorzystując metody krążkowo-dyfuzyjne, Andriambeloson i wsp. (27) uzyskali,
zależnie od stężenia użytego ekstraktu z imbiru, strefy
zahamowania wzrostu dla szczepu C. albicans w zakresie 6-33,5 mm i Fusarium spp. strefy 9-17,5 mm.
Natomiast Maruzzella i Ligouri (26) stosując powyższą
metodę, nie stwierdzili stref zahamowania wzrostu
po zastosowaniu olejku imbirowego wobec szczepów
Saccharomyces cerevisiae, C. albicans, C. tropicalis
i C. krusei.

Wnioski
1. Olejek imbirowy wykazał największą aktywność
wobec szczepów C. glabrata.
2. Najmniej wrażliwe na olejek okazały się szczepy
z gatunków C. humicola, C. lusitaniae, C. parapsilosis i C. tropicalis.
3. Olejek imbirowy charakteryzował się umiarkowaną
aktywnością wobec badanych szczepów grzybów
drożdżopodobnych.
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