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Streszczenie
Sil ne wła ści wo ści an ty sep tycz ne olej ków ete rycz nych zna ne są od wie lu wie ków. Są one pro duk ta mi me ta bo -
li zmu wtór ne go ro ślin. Olej ki ete rycz ne i ich skład ni ki wy ka zu ją dzia ła nie ha mu ją ce wzrost wo bec bak te rii,
grzy bów, wi ru sów i pier wot nia ków. Ich ak tyw ność prze ciw drob no ustro jo wa jest ści śle zwią za na ze skła dem
che micz nym. Do tej po ry nie od no to wa no do nie sień o ro sną cej opor no ści szcze pów bak te rii i grzy bów
na skład ni ki olej ków. Olej ki ete rycz ne wy ka zu ją m.in. wła ści wo ści prze ciw za pal ne, prze ciw bó lo we i an ty ok sy -
da cyj ne. Do naj bar dziej sku tecz nych olej ków o naj sil niej szych wła ści wo ściach prze ciw grzy bi czych na le żą
olej ki po zy ski wa ne z drze wa her ba cia ne go, ty mian ku, ore ga no, czą bru, ba zy lii, szał wi, goź dzi kow ca i cy na -
mo now ca. Naj więk szą ak tyw no ścią cha rak te ry zu ją się olej ki za wie ra ją ce fe no le – ty mol, kar wa krol i eu ge nol.
Olej ki ty mian ko wy, ore ga no wy i czą bro wy za wie ra ją ty mol i kar wa krol, na to miast po zy ski wa ne z goź dzi kow ca
i z li ści cy na mo now ca za wie ra ją eu ge nol. Je den z naj bar dziej efek tyw nych olej ków jest po zy ski wa ny z drze wa
her ba cia ne go (Me la leu ca al ter ni fo lia). Ole jek ten wy ka zu je wy so ką ak tyw ność wo bec Can di da sp., Tri cho phy -
ton sp. i Mi cro spo rum sp. Olej ki ty mian ko wy, ore ga no wy i roz ma ry no wy ze wzglę du na sze ro kie spek trum ak -
tyw no ści mo gą być po le ca ne w le cze niu za ka żeń wy wo ły wa nych przez Can di da al bi cans, Tri cho phy ton sp.,
Epi der mo phy ton floc co sum i Mi cro spo rum ca nis. Ole jek goź dzi ko wy i cy na mo no wy z li ści wy ka zu ją zna czą ce
dzia ła nie ha mu ją ce wo bec Asper gil lus fla vus, Asper gil lus pa ra si ti cus, Can di da al bi cans i Cryp to coc cus neo for -
mans. Olej ki ete rycz ne oraz ich skład ni ki mo gą po sia dać sil ne dzia ła nie im mu no sty mu lu ją ce, za li cza my do
nich: ole jek so sno wy, cy try no wy, ge ra nio wy, a-pi nen. Olej ki ete rycz ne zna la zły za sto so wa nie w le cze niu
in fek cji der ma to lo gicz nych po cho dze nia grzy bi cze go. Do bre wy ni ki przy no si rów nież sto so wa nie olej ków
w gi ne ko lo gii i w te ra pii za ka żeń ukła du od de cho we go.

Słowa kluczowe: wła ści wo ści prze ciw grzy bo we, Tri cho phy ton sp., Can di da sp., der ma to lo gia, gi ne ko lo gia,
układ od de cho wy

Summary
Strong anthiseptic activity of essential oils has been known for many centuries. The volatile or essential oils
– aetherolea are secondary plant metabolites containing different compounds. A large number of essential
oils and their constituents have been investigated for their microbial properties against some bacteria, fungi,
viruses and protozoa. Their antimicrobial activity is strictly connected to chemical composition. So far there
have been no reports on growing resistance of bacterial and fungal strains to constituents of oils. Various
essential oils produce pharmacological effect demonstrating anti-inflammatory, analgesic and antioxidant
properties. Essential oils of tea tree, thyme, oregano, savoury, basil, sage, clove, cinnamon were found to pos-
sess the strongest antifungal properties. The highest activity was reported for phenols – thymol, carvacrol and
eugenol. These are thyme, oregano and savoury oils containing thymol and carvacrol as well as clove and cin-
namon leaf oils containing eugenol. One of the most effective essential oil is Melaleuca alternifolia oil. Tea tree
oil showed high activity against Candida sp., Trichophyton sp. and Microsporum sp. Thyme, oregano and rose-
mary oils appeared to have a wide spectrum of antibiotic activity against Candida albicans, Trichophyton sp.,
Epidermophyton floccosum and Microsporum canis. Clove oil and cinnamon leaf oil showed significant growth
inhibition of Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, Candida albicans and Cryptococcus neoformans. Volatile
oils and volatile oils compounds have been shown the strong immunostimulatory effect – Pini Oil, Citri Oil,

Received: 24.09.2008
Accepted: 08.10.2008

Published: 31.10.2008

© Pediatr Med Rodz 2008, 4 (3), p. 178-182



PrAceorygiNAlNe i  Poglądowe/origiNAlcoNtr ibut ioNs

179

PediAtrMedrodz Vol4Numer3,p.178-182

niej szą ak tyw ność fun gi cy do wą wo bec Can di da al bi cans,
rów nież wo bec grzy bów z ro dza ju Tri cho phy ton sp. oraz
Epi der mo phy ton floc co sum i Mi cro spo rum ca nis, a tak że
sil niej sze wła ści wo ści an ty ok sy da cyj ne niż ole jek szał -
wio wy, głów nie ze wzglę du na du żą za war tość li mo ne -
nu(3). Ole jek la wen do wy dzię ki obec no ści li na li lu i octa -
nu li na li lu po sia da znacz ną ak tyw ność za rów no wo bec
Can di da al bi cans, jak i wo bec Asper gil lus fu mi ga tus,
Asper gil lus ni du lans, Tri cho phy ton men ta gra phy tes, Fu sa -
rium so la ni, Pe ni cil lium expan sum(4,5). Do szcze gól nie
grzy bo bój czych olej ków ete rycz nych na le żą rów nież
olej ki: goź dzi ko wy za wie ra ją cy eu ge nol i cy na mo no wy
dzię ki za war to ści al de hy du cy na mo no we go wy ka zu ją -
ce ak tyw ność wo bec Asper gil lus fla vus, Asper gil lus pa ra -
si ti cus, Can di da al bi cans, Cryp to coc cus neo for mans(6).
We dług Ku bo sil ną ak tyw ność ha mu ją cą wzrost bak te -
rii i grzy bów wy ka zu ją ali fa tycz ne na sy co ne i nie na sy -
co ne al ko ho le i al de hy dy C6-C12 bio syn te ty zo wa ne przez
ro śli ny zie lo ne. Wy ka zu ją one szcze gól nie du żą ak tyw -
ność fun gi cy do wą. Mi ni mal ne stę że nie in hi bi cyj ne MIC
dla (E)-2-un de ce na lu wo bec Tri cho phy ton men ta gra phy-
tes wy no si 1,56 mg/ml, w przy pad ku Pe ni cil lium chry so -
ge num 6,25 mg/ml, a dla Can di da uti lis i Sac cha ro my ces
ce re vi siae mie ści się w gra ni cach od 12,5 do 200 mg/ml(7).
Spośród roz licz nych wła ści wo ści lecz ni czych olej ków ete -
rycz nych w te ra pii prze ciw drob no ustro jo wej wy ko rzy stu-
je się nie tyl ko ich dzia ła nie an ty sep tycz ne, ale rów nież
prze ciw za pal ne – olej ki za wie ra ją ce azu le ny (Cha mo -
mil lae oleum, Mil le fo lii oleum), znie czu la ją ce (Men thae
pi pe ri tae oleum, Ca ry ophy lii oleum, La van du lae oleum,
Me lis sae oleum, Ci tri oleum)(8). Jed nym z naj sil niej szych
an ty sep ty ków jest ole jek po zy ski wa ny z drze wa her ba cia-
ne go Me la leu ca al ter ni fo lia (Ma iden & Be the) Che el,
za wie ra ją cy ter pi nen -4-ol (29-45%). Sto so wa ny jest on
w der ma to lo gii, szcze gól nie przy dat ny w le cze niu grzy bic
skó ry, stóp i pa znok ci wy wo ły wa nych przez der ma to fi ty:
Tri cho phy ton men ta gra phy tes, Tri cho phy ton ru brum, Epi der-
mo phy ton floc co sum, a tak że przez grzy by droż dżo idal ne,
takie jak Can di da al bi cans. Tok sycz ność te go olej ku (LD50)
przy po da wa niu do ust nym wy no si od 1,9 do 2,6 mg/kg,
na to miast mak sy mal na daw ka przy sto so wa niu ze wnętrz -
nym – 5 mg/kg(9). Zgod nie z da ny mi li te ra tu ry ole jek
z drze wa her ba cia ne go ha mu je wzrost der ma to fi tów,
w tym Tri cho phy ton men ta gra phy tes, Tri cho phy ton ru brum,
Mi cro spo rum gyp seum i Mi cro spo rum ca nis w stę że niach
od 1,1 do 10 mg/ml. Z ko lei ba da nia do ty czą ce cho ro -
bo twór czych dla czło wie ka ga tun ków z ro dza ju Can di da
sp. (C. al bi cans, C. kru sei, C. gu il lier mon dii, C. pa rap si -
lo sis, C. tro pi ca lis) wy ka za ły, że ole jek z drze wa her ba -

Wostat nich la tach od no to wu je się znacz ny wzrost
za in te re so wa nia te ra peu ty ka mi po cho dze nia
na tu ral ne go. Na le ży pa mię tać, że po wszech -

nie sto so wa nym le kom syn te tycz nym i pół syn te tycz nym
po czą tek da ły sub stan cje po cho dze nia ro ślin ne go, takie
jak np. atro pi na, pod ofi li na czy kwas sa li cy lo wy. Dzię ki
roz wo jo wi fi to che mii, fi to far ma ko lo gii i dzie dzin po krew -
nych zwięk sza się zna jo mość wła ści wo ści lecz ni czych
ro ślin, za war tych w nich związ ków ak tyw nych bio lo -
gicz nie i moż li wo ści wy ko rzy sta nia ich w lecz nic twie.
Wie le pre pa ra tów ro ślin nych wy ka zu je du żą sku tecz ność
po łą czo ną z bez pie czeń stwem sto so wa nia. Za sto so wa -
nie olej ków ete rycz nych w te ra pii scho rzeń in fek cyj nych
wią że się z ich sil ny mi wła ści wo ścia mi an ty bak te ryj ny -
mi, prze ciw wi ru so wy mi i prze ciw grzy bo wy mi. Ich sze -
ro kie i kom plek so we dzia ła nie, brak do nie sień o me cha -
ni zmach na by wa nia opor no ści drob no ustro jów na ich
skład ni ki, a tak że sy ner gizm dzia ła nia w po łą cze niu z an -
ty bio ty ka mi i che mio te ra peu ty ka mi po wo du ją, że mo gą
być cen nym uzu peł nie niem le cze nia upo rczy wych in fek -
cji. Olej ki ete rycz ne to me ta bo li ty wtór ne ro ślin o bar dzo
zróż ni co wa nym i bo ga tym skła dzie, za leż nym od ro -
dzi ny, ro dza ju, ga tun ku i che mo ty pu, do któ re go na le -
ży ro śli na, a tak że od jej po cho dze nia geo gra ficz ne go,
wa run ków upra wy i po ry zbio ru. Za sa dy na zew nic twa
olej ków ete rycz nych, źró dło po zy ski wa nia, a tak że me -
to dy ich ba da nia oraz ozna cza nia pa ra me trów ja ko ści
re gu lo wa ne są przez nor my ISO(1). Na le żą one do su row -
ców far ma ko pe al nych. Naj sil niej sze wła ści wo ści prze ciw -
drob no ustro jo we po sia da ją olej ki za wie ra ją ce związ ki
fe no lo we: ty mol, kar wa krol, eu ge nol; al ko ho le: ter pi nen-
-4-ol, a-ter pi ne ol, ge ra niol, cy tro ne lol, men tol, li na lol;
a tak że al de hy dy, ke to ny i ete ry. Do olej ków ete rycz nych
bo ga tych w fe no le na le żą: ole jek ty mian ko wy, ma je ran -
ko wy, czą bro wy, ore ga no wy, a tak że olej ki po zy ski wa ne
z goź dzi kow ca, li ści cy na mo now ca oraz ba zy lio wy. Nie -
za wie ra ją ce związ ków fe no lo wych olej ki o sil nych wła -
ści wo ściach bój czych to: ole jek z drze wa her ba cia ne go,
la wen do wy, szał wio wy, roz ma ry no wy, mię to wy, eu ka lip-
tu so wy, ró ża ny, san da ło wy oraz olej ki z drzew igla stych.
Ba da nia nad wła ści wo ścia mi prze ciw drob no ustro jo wy -
mi olej ków ete rycz nych pro wa dzo ne są w licz nych ośrod -
kach, a dzia ła nie prze ciw grzy bi cze wie lu z nich po par te
jest ob szer ną do ku men ta cją na uko wą. Zgod nie z da ny -
mi li te ra tu ry dla olej ków ore ga no we go i ty mian ko we go
za wie ra ją cych zna czą cą ilość ty mo lu uzy ska ne war to -
ści mi ni mal ne go stę że nia ha mu ją ce go wzrost są bli sko
15-krot nie niż sze niż w przy pad ku olej ku roz ma ry no we -
go(2). Z ko lei ole jek roz ma ry no wy wy ka zu je znacz nie sil -

Geraniae Oil and a-pinen. Essential oils are frequently used in dermatology, especially in fungal infections.
With good results oils are use in gynaecology and respiratory tract infections.

Key words: an ti fun gal ac ti vi ty, Tri cho phy ton sp., Can di da sp., der ma to lo gy, gy na eco lo gy, re spi ra to ry sys tem
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cia ne go dzia ła ha mu ją co na ich roz wój w stę że niach od
0,2 do 6,3 mg/ml(10). Sku tecz ność prze ciw grzy bi cze go
dzia ła nia olej ku z drze wa her ba cia ne go wo bec szcze -
pów pa to gen nych, za rów no der ma to fi tów, jak i grzy -
bów droż dżo idal nych, po twier dza ją licz ne ba da nia kli -
nicz ne. Ole jek sto so wa ny w po sta ci nie roz cień czo nej
(do pędz lo wa nia) – 40% roz two ru i 10% ma ści – jest
sku tecz ny w le cze niu upo rczy wych grzy bic stóp, głę bo -
kiej grzy bi cy pod pa znok cio wej wy wo ła nej przez grzy by
z ro dza ju Tri cho phy ton sp. i Epi der mo phy ton sp. oraz
w le cze niu wy prze nia droż dża ko wa te go, droż dży cy pa z-
nok ci i łu pie żu pstre go wy wo ła ne go przez Can di da al bi-
cans. W przy pad ku za sto so wa nia olej ku z drze wa her ba -
cia ne go w le cze niu głę bo kiej grzy bi cy pod pa znok cio wej
stwier dzo no, że jest on znacz nie bar dziej sku tecz ny niż
sto so wa ny po wszech nie klo tri ma zol(11). W le cze niu der -
ma to lo gicz nych scho rzeń in fek cyj nych przy dat ne są rów -
nież in ne olej ki ete rycz ne o wy so kim wskaź ni ku ak tyw no -
ści an ty mi kro bo wej, takie jak np.: cy na mo no wy, me li so wy,
ty mian ko wy, mię to wy, ge ra nio wy, goź dzi ko wy, ore ga -
no wy, ka je pu to wy, roz ma ry no wy, so sno wy, fe ni ku ło wy,
la wen do wy i mir to wy. Za sto so wa nie olej ków ete rycz nych
w der ma to lo gii nie tyl ko da je moż li wość sku tecz ne go
zwal cza nia in fek cji, ale rów nież, jak w przy pad ku olej ku
la wen do we go, przy spie sza go je nie i za po bie ga po wsta -
wa niu zmian tro ficz nych skó ry(12,13). 
Ogrom ny pro blem te ra peu tycz ny sta no wią na wra ca ją -
ce grzy bi ce na rzą dów płcio wych. Zna ne od daw na jest
za sto so wa nie ko szycz ków ru mian ku po spo li te go, zie la
krwaw ni ka po spo li te go i ko szycz ków na giet ka le kar skie -
go ja ko środ ków an ty sep tycz nych sto so wa nych przy in -
fek cjach gi ne ko lo gicz nych – za dzia ła nie te ra peu tycz ne
od po wie dzial ne są tu rów nież olej ki ete rycz ne. W le cze niu
szcze gól nie uciąż li wych in fek cji po chwy wy wo ły wa nych
przez Can di da al bi cans przy dat ny jest ole jek z drze wa
her ba cia ne go, a tak że ole jek ka je pu to wy po zy ski wa ny
z Me la leu ca leu ca den dron L., ma je ran ko wy, cy na mo no -
wy, czą bro wy, la wen do wy, roz ma ry no wy, mir ro wy, ty -
mian ko wy i pa czu lo wy. Ce lem okre śle nia ro dza ju olej ku
ete rycz ne go i stę że nia ha mu ją ce go roz wój wy izo lo wa -
nych drob no ustro jów sto so wa ne są aro ma to gra my. Naj -
waż niej szą za sa dą w te ra pii jest uży cie olej ków w jed -
na ko wych pro por cjach zgod nych z aro ma to gra mem.
W le cze niu grzy bic na rzą dów płcio wych za le ca się mie -
szan kę 4-5 olej ków ete rycz nych z róż ny mi za sa da mi
czyn ny mi. Nie na le ży łą czyć olej ków za wie ra ją cych tyl -
ko fe no le, np. ty mol i kar wa krol. Sto so wa ne są glo bul -
ki do po chwo we o cię ża rze od 1 do 5 g za wie ra ją ce od
0,05 do 0,15 g olej ku ete rycz ne go, a przy upo rczy wych
in fek cjach – do 0,25 g olej ku dzien nie w 3-4 daw kach
po dzie lo nych. W przy pad ku agre syw nych olej ków sto -
su je się kap suł ki z że lem przyj mo wa ne dro gą do ust ną,
a tak że czop ki do od byt ni cze(14). Sze ro kie dzia ła nie te ra -
peu tycz ne olej ków ete rycz nych nie tyl ko po zwa la na
usu nię cie Can di da al bi cans z miejsc za in fe ko wa nych, ale
rów nież ma na ce lu przy wró ce nie rów no wa gi w śro do -

wi sku in fek cji i wzmoc nie nie sys te mu im mu no lo gicz ne -
go. W tym ce lu sto so wa ne są olej ki po cho dzą ce z: 
• le mon gra su (Cym bo po gon ci tra tus DC.) – ma dzia -

ła nie prze ciw grzy bi cze i prze ciw za pal ne, 
• ma je ran ku (Ori ga num ma jo ra na L.) – ma dzia ła nie

prze ciw drob no ustro jo we i prze ciw skur czo we, 
• szał wii (Sa lvia la van du li fo lia Mill.) – ma dzia ła nie

prze ciw grzy bi cze i przy spie sza ją ce go je nie ran(15). 
W za po bie ga niu i le cze niu grzy bic na rzą dów płcio wych
ak tyw ne olej ki ete rycz ne mo gą być sto so wa ne po je dyn -
czo lub w mie szan kach w po sta ci do dat ków do ką pie li
lub ja ko skład ni ki pro duk tów ko sme tycz nych (oliw ki,
to ni ki, bal sa my, że le, kre my). Do brym no śni kiem dla
olej ków są tak że jo gur ty na tu ral ne sto so wa ne do prze -
my wa nia i iry ga cji(16). 
Olej ki ete rycz ne mo gą być też po le ca ne do zwal cza nia
uogól nio nych grzy bic ukła do wych wy stę pu ją cych w okre -
sach zmniej szo nej od por no ści or ga ni zmu, w prze bie gu
cu krzy cy, przy le cze niu cy to sta ty ka mi czy u cho rych na
AIDS. Zgod nie z da ny mi li te ra tu ry przy po da wa niu
do ust nym olej ku z drze wa her ba cia ne go cho re mu na
AIDS, u któ re go wy stą pi ło uogól nio ne za ka że nie Can -
di da al bi cans, nie tyl ko stwier dzo no ustą pie nie ob ja wów
za ka że nia, ale rów nież za no to wa no wzrost od por no ści
prze ja wia ją cy się pod wyż sze niem licz by lim fo cy tów T4

i T8 w su ro wi cy krwi(11).
Dzia ła nie prze ciw drob no ustro jo we olej ków ete rycz nych,
na wet wo bec szcze pów szcze gól nie opor nych na an ty -
bio ty ki, wy ko rzy sty wa ne jest w le cze niu in fek cji gór nych
dróg od de cho wych. Do naj bar dziej efek tyw nych na le -
żą: ole jek z drze wa her ba cia ne go, ty mian ko wy, eu ka lip -
tu so wy, ore ga no wy, czą bro wy, a tak że olej ki z drzew
igla stych. We dług opu bli ko wa nych ba dań ole jek z drze -
wa her ba cia ne go mo że być z po wo dze niem sto so wa ny
u dzie ci za pa da ją cych na prze wle kłe nie ży ty dróg od de -
cho wych. Ba da nia ak tyw no ści te go olej ku pro wa dzo no
w Kli ni ce Pneu ma to lo gii i Aler go lo gii Dzie cię cej In sty tu-
tu Pe dia trii AM w Po zna niu. Ole jek z drze wa her ba cia -
ne go za sto so wa no w ilo ści 2 g, do da jąc go do Azu la nu
(w ilo ści 98 g), ja ko no śni ka uży to wo dy re de sty lo wa -
nej. Po cy klu ae ro zo lo te ra pii trwa ją cym 15 dni (2 in ha la -
cje po 8 mi nut) na pod sta wie te stów mi kro bio lo gicz nych
stwier dzo no, że ole jek z drze wa her ba cia ne go wy ka zu -
je dzia ła nie bój cze nie tyl ko wo bec bak te rii Gram -do -
dat nich i Gram -ujem nych, ale tak że wo bec grzy bów
droż dżo idal nych (Can di da al bi cans) w gra ni cach stę -
żeń od 0,75 do 2,5 mg/ml. Za ob ser wo wa no szyb ką
nor ma li za cję zmian miej sco wych w gar dle, ustą pie nie
kasz lu, po lep sze nie kom for tu wen ty la cyj ne go i brak dzia-
łań ubocz nych prze pro wa dzo nej te ra pii(17). Ba da nia pro -
wa dzo ne w Za kła dzie Im mu no lo gii In sty tu tu Gruź li cy
i Cho rób Płuc w War sza wie do wo dzą sy ner gi zmu dzia -
ła nia skład ni ków olej ku z drze wa her ba cia ne go w po łą -
cze niu z olej kiem la wen do wym. In ha la cje pro wa dzo ne
u cho rych z in fek cja mi gór nych dróg od de cho wych wy -
ka za ły im mu no tro po we dzia ła nie tych olej ków. U więk -
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szo ści pa cjen tów za ob ser wo wa no trwa łą ne ga ty wi za cję
po sie wów, wzrost ak tyw no ści che mi lu mi ne scen cyj nej
gra nu lo cy tów i znacz ne zmniej sze nie czę sto ści wy stę -
po wa nia in fek cji(18). W scho rze niach ukła du od de cho we -
go szcze gól nie po le ca ny jest rów nież ole jek ty mian ko wy
dzia ła ją cy od ka ża ją co i wy krztu śnie. Zgod nie z wy mo -
ga mi Far ma ko pei Pol skiej VI źró dło su row ca sta no wi
zie le Thy mus vul ga ris L., ole jek po wi nien za wie rać nie
wię cej niż 45% fe no li (ty mol i kar wa krol), do ust nie
w roz two rze moż na przy jąć jed no ra zo wo od 0,05 do
0,1 g olej ku, do bo wo od 0,15 do 0,30 g, na to miast w in ha-
la cjach od 0,005 do 0,01 g (2-5 kro pli). We dług da nych
za war tych w li te ra tu rze wy ka zu je on sil ne wła ści wo ści
fun gi cy do we m.in. wo bec: Can di da al bi cans, Cryp to coc -
cus neo for mans, Asper gil lus fla vus, Au re oba si dium pul lu -
lans, Mi cro spo rum gyp seum, Tri cho phy ton ru brum i Tri -
cho der ma vi ri de(19). Do uzna nych olej ków o dzia ła niu
prze ciw drob no ustro jo wym, prze ciw za pal nym i wy krztu ś -
nym na le ży rów nież ole jek eu ka lip tu so wy po zy ski wa ny
z róż nych ga tun ków eu ka lip tu sa. Za dzia ła nie za rów no
prze ciw bak te ryj ne, jak i prze ciw grzy bi cze te go olej ku
od po wie dzial ny jest głów nie eu ka lip tol (1,8-cy ne ol).
Wy ka zu je on ak tyw ność ha mu ją cą m.in. wo bec: Can di -
da sp., Epi der mo phy ton floc co sum, Mi cro spo rum ca nis,
Tri cho phy ton men ta gra phy tes i Asper gil lus ni ger(20). Ole jek
eu ka lip tu so wy zgod nie z za le ce niem Far ma ko pei Pol -
skiej VI po wi nien za wie rać nie mniej niż 70% eu ka lip to lu,
daw ka jed no ra zo wa wy no sić od 0,05 do 0,1 g, do bo wa
od 0,15 do 0,3 g, in ha la cyj na 3-6 kro pli, na to miast do
ze wnętrz ne go sto so wa nia za le ca ny jest 5-10% roz twór. 
Olej ki ete rycz ne z ra cji swo je go skła du wy ka zu ją znacz nie
sil niej sze wła ści wo ści prze ciw drob no ustro jo we niż tra dy -
cyj ne pre pa ra ty ga le no we otrzy my wa ne z ro ślin lecz ni -
czych. Ba da nia do no szą, że war to ści mi ni mal ne go
stę że nia ha mu ją ce go wzrost szcze pów Can di da al bi cans
i Mi cro spo rum gyp seum dla olej ków roz ma ry no we go i szał -
wio we go miesz czą się w gra ni cach od 0,1 do 2,5 mg/ml,
na to miast dla po rów na nia pre pa ra ty ga le no we otrzy ma ne
z tych su row ców dzia ła ją ha mu ją co na wzrost grzy bów
w stę że niach do cho dzą cych na wet do 100 mg/ml(21,22). 
Ze wzglę du na pro blem na ra sta ją cej opor no ści drob -
no ustro jów na uwa gę za słu gu je fakt wy stę po wa nia sy -
ner gi zmu dzia ła nia olej ków ete rycz nych w po łą cze niu
z po wszech nie sto so wa ny mi an ty bio ty ka mi i che mio te -
ra peu tyka mi. Za sto so wa nie olej ków w te ra pii sko ja rzo -
nej da je moż li wość znacz ne go ob ni że nia da wek te ra -
peu tycz nych le ków syn te tycz nych i zmniej sze nia ry zy ka
dzia łań nie po żą da nych. Zgod nie z da ny mi li te ra tu ry
es tra gol (me ty lo cha wi kol), do mi nu ją cy skład nik olej ku
po zy ska ne go z Aga sta che ru go sa Kunt ze, wy ka zu je wzmo -
żo ną ak tyw ność w po łą cze niu z ke to ko na zo lem wo bec
Can di da al bi cans, C. tro pi ca lis i C. uti lis. Z ko lei otrzy -
ma ny z Pe lar go nium gra ve olens L’Her. ex Ait., za wie ra -
ją cy głów nie cy tro ne lol i ge ra niol, po tę gu je dzia ła nie
ke to ko na zo lu wo bec Tri cho phy ton scho en le inii, T. so u -
da nen se i Asper gil lus ni ger. Ak tyw ność prze ciw grzy bo -

wą ke to ko na zo lu wo bec Tri cho phy ton ru brum wzma ga
rów nież za sto so wa nie olej ku z Thy mus qu inqu eco sta tus
Ce lak. i Thy mus ma gnus (Na kai) Na kai(23). Zna ny z sil -
nych wła ści wo ści prze ciw drob no ustro jo wych ole jek cy -
na mo no wy po zy ski wa ny z ko ry Cin na mo nium cas sia L.,
za wie ra ją cy 96% al de hy du cy na mo no we go, wspo ma-
ga prze ciw grzy bi cze dzia ła nie am fo te ry cy ny B wo bec
szcze gól nie opor nych na an ty bio ty ki szcze pów Can di -
da al bi cans po cho dzą cych z za ka żeń ja my ust nej. Za -
sto so wa nie olej ku z C. cas sia w ilo ści 0,1 ml/ml oraz
am fo te ry cy ny B w ilo ści 3,6 mg/ml pod wyż szy ło ak tyw -
ność an ty bio ty ku o 420%(24).
Spo śród olej ków ete rycz nych po cho dze nia au stra lij skie -
go wy ka zu ją cych sil ne dzia ła nie prze ciw grzy bi cze na uwa -
gę za słu gu ją oprócz sze ro ko opi sy wa ne go w li te ra tu rze
olej ku z drze wa her ba cia ne go rów nież olej ki po zy ski -
wa ne z: Lep to sper mum sco pa rium J.R. Forst. & G. Forst.
– ole jek man ka, San ta lum spi ca tum (R.Br.) A.DC. – ole jek
san da ło wy au stra lij ski i Bac kho usia ci trio do ra F. Mu ell.
– ole jek mir to wy au stra lij ski. We dług li te ra tu ry za wie ra ją -
cy cy tral ole jek mir to wy au stra lij ski wy ka zu je naj sil niej sze
dzia ła nie ha mu ją ce wo bec grzy bów droż dżo idal nych:
Can di da al bi cans, Can di da kru sei i Geo tri chum can di dum
– 0,25 mg/ml. Ak tyw ność po zo sta łych olej ków mie ści
się w gra ni cach od 0,75 do 5 mg/ml. Wy mie nio ne olej -
ki wy ka zu ją rów nież sil ne dzia ła nie prze ciw grzy bi cze
wo bec Mi cro spo rum gyp seum (od 0,25 do 0,5 mg/ml)(25). 
W ba da niach do ty czą cych wła ści wo ści an ty bio tycz nych
olej ków ete rycz nych po zy ski wa nych z su row ców kra jo -
wych oraz po cho dze nia za gra nicz ne go stwier dzo no wy -
so ką ak tyw ność prze ciw grzy bo wą ko lej nych sil nie dzia -
ła ją cych olej ków. Wo bec Can di da al bi cans, C. kru sei
i Geo tri chum can di dum ak tyw ny oka zał się ole jek Ben -
zoe oleum (Sty rax ben zo in Dry and. – ben zo es sy jam ski),
na to miast wo bec Tri cho phy ton men ta gra phy tes i Mi cro -
spo rum gyp seum – Ben zoe oleum, Cur cu mae oleum
(Cur cu ma lon ga L. – kur ku ma dłu ga), Ju ni pe ri oleum
(Ju ni pe rus com mu nis L. – ja ło wiec po spo li ty), Ni gel lae
oleum (Ni gel la sa ti va L. – czar nusz ka siew na) i Ve ti ve ri
oleum (Ve ti ve ria zi za nio ides Stepf. – we ti we ria pną ca)(26).
Ze wzglę du na dzia ła nie prze ciw za pal ne i im mu no sty -
mu lu ją ce olej ki ete rycz ne mo gą być sto so wa ne nie tyl -
ko w te ra pii, ale rów nież w pro fi lak ty ce an ty in fek cyj nej.
Olej ki o sil nym dzia ła niu im mu no sty mu lu ją cym to m.in.:
ole jek mo nar do wy, ba zy lio wy, z drze wa her ba cia ne go
(M. al ter ni fo lia), ka je pu to wy (M. leu co den dron), niau li
(M. vi ri di flo ra), a tak że ole jek ty mian ko wy, la wen do wy,
so sno wy, cy try no wy, ge ra nio wy i ja łow co wy(27).
Ob szer ne za so by li te ra tu ry, za rów no pol skiej, jak i za -
gra nicz nej, do ty czą cej dzia ła nia olej ków ete rycz nych bo -
ga to do ku men tu ją ich sil ne wła ści wo ści prze ciw drob -
no ustro jo we. Są one ak tyw ne nie tyl ko wo bec bak te rii
Gram -do dat nich, Gram -ujem nych, grzy bów, wi ru sów,
ale tak że wo bec pier wot nia ków. Ba da nia po twier dza ją
licz ne ob ser wa cje kli nicz ne. Le ki za wie ra ją ce olej ki ete -
rycz ne mo gą być po da wa ne we wnętrz nie, ale są rów -



nież po le ca ne do użyt ku ze wnętrz ne go. Moż na do kład -
nie okre ślić ich daw kę te ra peu tycz ną bez piecz ną dla pa -
cjen ta. Dla więk szo ści sto so wa nych olej ków war to ści
LD50 miesz czą się po wy żej 5 g/kg ma sy cia ła, a daw ki te -
ra peu tycz ne wy no szą zwy kle kil ka kro pli na do bę(28). Po -
dob nie jak w przy pad ku in nych pre pa ra tów lecz ni czych
po cho dze nia na tu ral ne go do stęp ne są szcze gó ło we mo -
no gra fie su row ców olej ko wych opra co wa ne m.in. przez
WHO i ESCOP. Przy ogrom nym wzro ście czę sto ści wy -
stę po wa nia opor nych na an ty bio ty ki i che mio te ra peu ty -
ki drob no ustro jów olej ki ete rycz ne są ko rzyst ną al ter na -
ty wą w pro fi lak ty ce i le cze niu scho rzeń in fek cyj nych.

PI śMIEN NIC TWO:
BiBLiOGrAPhy:
1. Brud W., Pi lec ki M.: Nor my ISO. Co to są olej ki ete rycz -

ne? Aro ma ter. 1995; 1: 14-18.
2. Bo zin B., Mi mi ca -Du kic N., Si min N., Anac kov G.: Cha r -

ac te ri za tion of the vo la ti le com po si tion of es sen tial oils of
so me La mia ce ae spe cies and the an ti mi cro bial and an tio -
xi dant ac ti vi ties of the en ti re oils. J. Agric. Fo od Chem.
2006; 54: 1822-1828.

3. Bo zin B., Mi mi ca -Du kic N., Sa moj lik I., Jo vin E.: An ti -
mi cro bial and an tio xi dant pro per ties of ro se ma ry and sa ge
(ro sma ri nus of fi ci na lis L. and Sa lvia of fi ci na lis L., La mia -
ce ae) es sen tial oils. J. Agric. Fo od Chem. 2007; 55:
7879-7885.

4. Pat t na ik S., Sub ra ma ny am V.R., Ba pa ji M., Ko le C.R.: An ti -
bac te rial and an ti fun gal ac ti vi ty of aro ma tic con sti tu ents
of es sen tial oils. Mi cro bios 1997; 89: 39-46.

5. Ca va nagh H.M.A., Wil kin son J.M.: La ven der es sen tial oil:
a re view. Au stra lian In fec tion Con trol 2005; 10: 35-37.

6. Ka lem ba D., Ku nic ka A.: An ti bac te rial and an ti fun gal
pro per ties of es sen tial oils. Curr. Med. Chem. 2003; 10:
813-829.

7. Gó ra J.: Olej ki ete rycz ne kon tra mi kro by. Aro ma ter. 1996;
2: 20-23.

8. Cal K.: Olej ki ete rycz ne w pre pa ra tach lecz ni czych – me -
cha nizm dzia ła nia i za sto so wa nie. Aro ma ter. 2003; 9: 20-29.

9. Lis A.: Ole jek drze wa her ba cia ne go (Me la leu ca al ter ni fo lia).
Aro ma ter. 2006; 12: 5-10.

10. Kę dzia B., Al kie wicz J., Han S.: Zna cze nie olej ku z drze wa
her ba cia ne go w fi to te ra pii. Cz. I. Skład olej ku i je go wła -
ści wo ści bio lo gicz ne. Po stę py Fi to te ra pii 2000; 1: 36-40.

11. Kę dzia B., Al kie wicz J., Han S.: Zna cze nie olej ku z drze -
wa her ba cia ne go w fi to te ra pii. Cz. II. Za sto so wa nie lecz -
ni cze. Po stę py Fi to te ra pii 2000; 1: 33-37.

12. Ko no pac ka-Brud I., Brud W.S., Chrząszcz M.: Olej ki ete -
rycz ne ja ko sub stan cje czyn ne w ko sme ty ce i der ma to lo gii.
Aro ma te ra pia. Biu le tyn Ko sme to lo gicz ny 1998; 1: 31-35.

13. Ru baj -Du dek E.: Prze ciw grzy bi cze dzia ła nie olej ków ete -
rycz nych w wy bra nych for mach ko sme tycz nych. Pol. J.
Co smet. 2000; 3: 240-252.

14. Ar nal -Schne be len B., Ha ra sim A.: Jak za po bie gać in fek -
cjom w gi ne ko lo gii. Aro ma ter. 1999; 5: 13-16.

15. Col lin P., Ha ra sim A.: Aro ma to gram – je go ro la w le cze -
niu cho rób in fek cyj nych. Aro ma ter. 1997; 3: 27-31.

16. Mi cha lik A.: Grzy bi ce Can di da al bi cans. Roz mo wy o jo -
gur cie. Aro ma ter. 2000; 6: 28-31.

17. Kę dzia B., Al kie wicz J., Ła sec ka K. i wsp.: Za sto so wa nie
skła du in ha la cyj ne go opar te go na olej ku z drze wa her ba -
cia ne go (Tea Tree Oil) w le cze niu prze wle kłych, in fek cyj -
nych nie ży tów gór nych dróg od de cho wych. Prze wod nik
Le ka rza 2003; 6: 146-153.

18. Sko piń ska -Ró żew ska E.: Im mu no tro po we dzia ła nie olej -
ków ete rycz nych drze wa her ba cia ne go (Me la leu ca al ter ni -
fo lia) i la wen do we go (La van du la an gu sti fo lia). Aro ma ter.
2001; 7: 20-21.

19. Amvam Zol lo P.H., Biy iti L., Tcho um bo ugnang F. i wsp.:
Aro ma tic plants of tro pi cal Cen tral Afri ca. Part XXXII.
Che mi cal com po si tion and an ti fun gal ac ti vi ty of thir te en
es sen tial oils from aro ma tic plants of Ca me ro on. Fla vo ur
and Fra gran ce Jo ur nal 1998; 13: 107-114.

20. Pat t na ik S., Sub ra ma ny am V.R., Ko le C.: An ti bac te rial and
an ti fun gal ac ti vi ty of ten es sen tial oils in vi tro. Mi cro bios
1996; 86: 237-246.

21. Lu dwi czuk A., Wol ski T.: Szał wia le kar ska, roz ma ryn le -
kar ski i dziu ra wiec zwy czaj ny ja ko lecz ni cze ro śli ny olej -
ko we. Aro ma ter. 2004; 10: 26-31.

22. Wol ski T., Hoł der na -Kę dzia E., Lu dwi czuk A.: Oce na
skła du che micz ne go oraz ak tyw no ści prze ciw drob no ustro-
jo wej olej ków ete rycz nych i pre pa ra tów ga le no wych otrzy -
my wa nych z li ści roz ma ry nu i szał wii le kar skiej. Po stę py
Fi to te ra pii 2001; 2: 6-11.

23. Mod nic ki D., Ma tław ska I.: Sy ner gizm skład ni ków wy -
bra nych ro ślin z syn te tycz ny mi, imi da zo lo wy mi le ka mi
prze ciw grzy bi czy mi. Her ba Pol. 2006; 52: 86-87.

24. Gior da ni R., Re gli P., Ka lo ustian J., Por tu gal H.: Po ten -
tia tion of an ti fun gal ac ti vi ty of am pho te ri cin B by es sen -
tial oil from Cin na mo mum cas sia. Phy to ther. Res. 2006;
20: 58-61.

25. Hoł der na -Kę dzia E., Kę dzia B., Ostrow ski -Me is sner H.:
Au stra lij skie olej ki ete rycz ne o dzia ła niu prze ciw bak te ryj -
nym i prze ciw grzy bi czym. Po stę py Fi to te ra pii 2006; 7:
188-194.

26. Kę dzia B., Hoł der na -Kę dzia E.: Ba da nie wpły wu olej ków
ete rycz nych na bak te rie, grzy by i der ma to fi ty cho ro bo -
twór cze dla czło wie ka. Po stę py Fi to te ra pii 2007; 8: 71-77.

27. Lu tom ski J., Kę dzia B.: Oce na olej ków i ich skład ni ków
w aspek cie dzia ła nia prze ciw za pal ne go i im mu no sty mu -
lu ją ce go. Po stę py Fi to te ra pii 2000; 1: 32-35.

28. Chrząszcz M.: Czy do ust ne sto so wa nie olej ków ete rycz -
nych jest bez piecz ne? Aro ma ter. 2003; 9: 18-21.

PrAceorygiNAlNe i  Poglądowe/origiNAlcoNtr ibut ioNs

182

PediAtrMedrodz Vol4Numer3,p.178-182


