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Szanowni Państwo   
I tak nadeszła kalendarzowa wiosna, ale zmiany klimatyczne chyba sprawiły że nie czujemy 
wiosennych powiewów jakość szczególnie, w radosnym uniesieniu.  W tym roku wiosnę 
mieliśmy właściwie w miesiącach  zimowych, a temperatury ujemne notowaliśmy jedynie 
przez kilka nocy. Wieszczone przez niektóre środowiska naukowców od lat, ocieplenie  
klimatu jest faktem. Jakie będą tego skutki dla dziedziny którą się zajmujemy, a więc jak 
poradzą sobie rośliny olejkodajne w nowych warunkach tego nie wiemy szczególnie że grozi 
nam susza. Należy przypuszczać,, że tak rośliny, jak zwierzęta i człowiek przystosują się do 
tych zmian, ale trochę szkoda białego puchu ,ośnieżonych drzew i bajkowego zimowego 
krajobrazu. Na razie dalej cieszmy się zapachami naturalnych olejków eterycznych którymi 
stale hojnie obdarza nas natura. Z dedykacją  od Polskiego Towarzystwa 
Aromaterapeutycznego w rubryce PTA radzi, publikujemy zalecane mieszanki olejków 
eterycznych do nawaniania pomieszczeń dla dobrego ich zapachu i naszego komfortu życia. 
W naszym stałym cyklu „Najcenniejsze Olejki Eteryczne” opisujemy dwa bardzo 
poszukiwane i drogie ale jakże różne olejki eteryczne : olejek eteryczny tatarakowy rzadko 
dzisiaj stosowany w aromaterapii, ale o bardzo  ciekawym, odurzającym zapachu i wielu 
cennych właściwościach prozdrowotnych. Oraz drugi, o od zawsze  uznanym, w szlachetnych 
kompozycjach perfumeryjnych zapachu, poszukiwany przez praktykujących 
aromaterapeutów, olejek eteryczny jaśminowy jeden z najdroższych olejków świata. 
Dlaczego taka cena wyjaśnia autor artykułu. W cyklu „ Historie Ziołowe”  autorka opisuje  
sosnę kosodrzewinę rozpoczynając tym samym grupę artykułów na temat gatunków drzew 
iglastych i ich cech botanicznych oraz możliwości pozyskiwania z nich olejków eterycznych. 
Zapachy z grupy leśnych lubiane są i poszukiwane w wielu częściach świata, a  olejki 
eteryczne pomocne są w mieszankach przeznaczonych do inhalacji w stanach zapalnych dróg 
oddechowych ,ale będziemy jeszcze o tym pisać w kolejnych artykułach. Zapraszamy więc do 
lektury przez cały rok. I ostatni, ale jakże aktualny temat, który poruszamy w numerze 
wiosennym, to niestety koronawirus, rozprzestrzeniający się od kilku miesięcy na całym 
świecie i który właśnie dotarł do Polski. Olejki eteryczne mogą być bardzo skuteczne w 



zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusów i oczyszczania powietrza w pomieszczeniach. 
Korzystajmy więc z tego dobrodziejstwa aromaterapii.  

Dr Iwona Konopacka-Brud                                                                                                             
Redaktor Naczelna 
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Aromaterapia i nauka 

KORONAWIRUS A OLEJKI ETERYCZNE. 
Dr inż. Władysław S. Brud 

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne e-mail: info@pta.otg.pl 
Streszczenie Szerząca się infekcja Koronawirusem SARS CoV-2, który wywołuje 
COVID-19, (chorobę koronawirusową 2019), jest przedmiotem analizy historycznej w 
powiązaniu ze współczesną literaturą na temat przeciwwirusowych i immunologicznych 
właściwości olejków eterycznych. 

Abstract World spreading infection by Coronavirus SARS CoV-1 which caused numerous 
cases of COVID-19 (corona-virus-disease-2019) is analyzed from historical point of view on 
passed plagues and related to current research works on anti-viral and immunologic properties 
of essential oils. 

Plagi, zarazy na skalę światową powodowane przez mikroorganizmy są znane 
od czasów starożytnych, chociażby szósta z tzw. siedmiu plag egipskich wiązana 
przez niektórych naukowców z epidemią dżumy. Black Plague (Czarna śmierć) 
czyli dżuma krwotoczna i Bubonic Plaque czyli dżuma dymienicza były 
powodowane przez bakterie, z których z wykopaliskach masowych 
cmentarzysk, przy budowie metra w Londynie, odtworzono bakterię Yersina 
pestis. Do końca nie wiadomo czy i jakie mikroorganizmy powodowały te 
epidemie z których największe zdziesiątkowały ludność Europy w XIV   i XVII 
wieku. Najbardziej prawdopodobnym roznosicielem infekcji były pchły żyjące 
na czarnych szczurach i przenoszące się na ludzi. W niektórych opiniach nie 
wyklucza się, że poza bakteriami były także wirusy  Epidemia w XIV wieku 
przyszła do Europy z Azji i pochłonęła blisko 200 mln ludzi. Na tym tle bardzo 
interesująca jest informacja, że w porównaniu do innych krajów w Polsce był 
wyjątkowo mały odsetek zachorowań. Historycy przypisują to niezwykle 
mądrym decyzjom Króla Kazimierza Wielkiego, który praktycznie wprowadził 
kwarantannę na granicach kraju. Ograniczono wjazdy karawan, handlowców i 



wędrowców, którzy musieli odczekiwać dłuższy czas w określonej odległości od 
zaludnionych obszarów czy miast. Dodatkowym elementem było stosunkowo 
rozsiane zaludnienie i jak podają niektórzy historycy mała ilość szczurów, a 
dużo kotów.  

Podobnie gigantyczne żniwa śmierci przyniosła epidemia w XVII wieku. 
Dżuma wracała w mniejszej skali jeszcze wielokrotnie a ostatnie przypadki 
notowano w XX wieku – San Francisco 1904-1905, a potem kilka kolejnych 
przypadków na Madagaskarze, głownie w więzieniach (1995, 2014 i 2017). W 
tym ostatnim przypadku mimo stosowania antybiotyków zmarło 170 osób z 
zarażonych kilku tysięcy. Tutaj jednak już były antybiotyki. 

Interesującym jest jak walczono z epidemią w przeszłości. Kwarantanny, maski, 
izolacja chorych, a przede wszystkim rozmaite ziołowe preparaty w tym 
oczywiście olejki eteryczne.   

W królewskich archiwach Anglii XVII w. zanotowano, że banda złodziei 
okradała chorych i zmarłych w wyniku zarazy   bez szkody dla siebie. Okazało 
się, że była to rodzina perfumiarzy, która chroniła się przy pomocy mieszanki 
olejków zwanej „Winegretem czterech złodziei” składającym się z roztworu 
olejków lawendowego, rozmarynowego, gałki muszkatołowej, szałwii i 
cynamonu w zawiesinie octu z dodatkiem czosnku, bądź maceratu mieszaniny 
tych ziół w occie. 

W innych informacjach z tego   okresu podawano, że mieszanka może służyć 
ochronie przed infekcją tyfusem i cholerą z dodatkiem takich olejków 
eterycznych jak kadzidłowca, jałowca, arcydzięgla, szałwii królewskiej, 
eukaliptusa, goździka, drzewa herbacianego, tymianku, cytryny, kamfory i róży. 
(1,2) 

W aktach historycznych miasteczka Bucklesbury zanotowano że w czasie XVII 
epidemii nie było w nim żadnych ofiar, ponieważ jego mieszkańcy zajmowali 
się uprawą lawendy i produkcją olejku lawendowego. Miasteczko było otoczone 
plantacjami lawendy a w jego obrębie działało wiele destylarni. Można więc 
mieć pewność, że powietrze wokół miasta było nasycone zapachem lawendy, 
której właściwości przeciwbakteryjne znane są od dawna. Ponadto burmistrz w 
okresie epidemii zarządził obowiązek noszenia maseczek nasyconych 
roztworem olejku lawendowego i nie wpuszczał do miasteczka przybyszów, 
tworząc rodzaj swoistej kwarantanny. (3) 

Nie ma wielu wiarygodnych źródeł, które potwierdzałyby stosowanie olejków 
eterycznych w czasach starożytnych i w średniowieczu do zwalczania tej 
szczególnej infekcji. Natomiast już od najstarszych dokumentów Sumeryjskich 
poczynając, przez egipskie papirusy (szczególnie papirus Ebers, który jest 
swoistą farmakopeą) poprzez księgi indyjskie (Ayurweda), chińskie, Biblię 
(oleje do namaszczania kapłanów i wykadzanie świątyń), księgi uczonych 



starożytnej Grecji i Rzymu (Hipokrates, Pliniusz, Plutarch,), dzieła Avicenny – 
arabskiego alchemika i medyka, aż do średniowiecza i czasów współczesnych 
olejki eteryczne jawią się jako powszechne remedium na najróżniejsze 
dolegliwości i choroby powodowane przez mikroorganizmy (4).  

Współczesna nauka poczynając od twórcy pojęcia Aromaterapii Rene-Maurice 
Gatefosse w 1937 roku i wyników jego współpracy z członkiem Akademii 
Francuskiej Dr. J. Valnet w coraz większym stopniu poznaje i klinicznie 
dokumentuje terapetuczne działanie olejków eterycznych. Wśród wielu innych, 
z punktu widzenia tematyki niniejszej informacji najważniejsze są zdolności 
olejków eterycznych do zwalczania czy hamowania rozwoju mikroorganizmów 
– bakterii, grzybów, drożdżaków i wirusów. O ile w stosunku do bakterii nie ma 
najmniejszych wątpliwości o skuteczności olejków eterycznych w działaniu 
bakteriobójczym i bakteriostatycznym z praktycznie nieznanym przypadkiem 
uodpornienia się bakterii na olejki eteryczne (podobnie sytuacja wygląda z 
grzybami i drożdżakami), o tyle sprawa wirusów ogranicza się do kilku 
pewnych przypadków działania bójczego i statycznego olejków eterycznych na 
Herpes simplex (5,6) (olejki eteryczne drzewa herbacianego i eukaliptusa) oraz  
np. na wirusy zapalenia przyusznic, influenza virus A podtypu H1N1 (olejek 
eteryczny cynamonowy), koronawirusa typu SARS, żółtej febry, wirusa Denga i 

wirusa Junin. (7) 

Nie ma jeszcze co jest zrozumiałe badań 
dotyczących oddzia ływania o le jków 
eterycznych na zagrażającego światu dziś 
Koronavirusa SARS CoV-2, który wywołuje 
COVID-19 (corona-virus-disease-2019, 
chorobę koronawirusową 2019). Niesłychanie 
łatwe mutacje wirusów powodują, że bardzo 
łatwo uodparniają się na leki. Nie ma więc 

żadnej pewności, że którykolwiek z olejków lub ich mieszanina będzie 
skuteczny w przypadku tego wirusa.  

Niemniej istotne jest jednak, że obok właściwości przeciw mikroorganizmom 
olejki eteryczne mają działanie wspomagające odporność organizmu człowieka 
(8). Ponieważ jak wiadomo, szczególnie na przykładzie wirusa popularnej grypy 
najlepsze efekty dają szczepionki, można sądzić, że obecność olejków 
eterycznych w jakimś stopniu będzie utrudniać zakażenie. Tak więc do czasu 
zgromadzenia wyników wiarygodnych badań i znalezienia skutecznego leku 
można wspomagać się np. poprzez nawanianie powietrza w domu czy innych 
pomieszczeniach olejkami eterycznymi przy pomocy kominków 
aromaterapeutycznych, dyfuzorów czy innych urządzeń przeznaczonych do tego 
celu. Oczywiście to działanie o charakterze profilaktyczno-pomocniczym nie 
zastąpi wszystkich zalecanych działań w zakresie higieny od starannego mycia 
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rąk do unikania zbiorowisk ludzi czy podróżowania w miejsca zagrożone. Na 
podstawie cytowanych prac polskich uczonych (7,8) można przygotować 
następującą mieszankę olejków z olejkiem eterycznym drzewa herbacianego, 
który ma działanie antymikrobowe i immunologiczne, oraz olejków 
eukaliptusowego, lemongrasowego i lawendowego.  

Mieszanka do nawaniania powietrza 

Olejek eteryczny                      (Nazwa wg INCI)                        Kropli 

1.Drzewa herbacianego           (Melaleuca Alternifolia Oil)           4 

2.Lawendowy                          (Lavandula Angustifolia Oil)          3 

3.Eukaliptusowy                     (Eucalyptus Globulus Oil)               2 

4.Lemongrasowy                    (Cymbopogon Citratus Oil)             1 

10-20 kropli takiej mieszaniny na dobę (nie więcej niż 1 kropla na m2/dobę) 
należy rozpylić z wodą w pomieszczeniu zgodnie z instrukcją producenta 
dyfuzora. 

UWAGA: Należy używać olejków eterycznych najwyższej jakości i 
przestrzegać instrukcji producenta a szczególnie ograniczeń i ostrzeżeń. 
Informację jak kupować olejki eteryczne można znaleźć na stronie 
www.pta.org.pl  
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