
OLEJEK Z DRZEWA HERBACIANEGO 
– WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Surowce roślinne i naturalne metody terapii przeżywają w ostatnich latach swój 
renesans i zyskują na popularności. Jednym z częściej i szerzej wykorzystywanych 
wyciągów jest olejek z drzewa herbacianego (ang. Tea Tree Oil). Jest on pozyskiwany 
ze szczytowych gałązek drzewa herbacianego (łac. Melaleuca alternifolia), występują-
cego naturalnie w Australii. Olejek herbaciany był stosowany w ramach tradycyjnej 
medycyny ludowej przez rdzennych mieszkańców Australii od pokoleń, jednak dopie-
ro kilkadziesiąt lat temu stał się dostępny i znany na całym świecie. W medycynie 
oraz kosmetologii wykorzystuje się zarówno czysty olejek, jak i ekstrakty wchodzące 
w skład złożonych produktów handlowych.
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Olejek z drzewa herbacianego na 
dużą skalę pozyskuje się metodą eks-
trakcji z parą wodną ze szczytowych, 
młodych gałązek drzewa Melaleuca 
alternifolia. Obecnie olejek wytwarza 
się z roślin uprawianych na specjalnie 
przygotowanych do tego plantacjach, 
oszczędzając tym samym dziko rosną-
ce drzewa w ich naturalnym środowi-
sku. Na skład chemiczny oraz wynika-
jące z tego właściwości wpływ mają 
między innymi wykorzystana odmiana 
rośliny czy warunki uprawy. Pod kątem 
fizycznym, olejek herbaciany stano-
wi bezbarwną lub jasnożółtą ciecz 
o charakterystycznym korzennym 
zapachu, mogącym przywodzić na 
myśl kamforę. 

W trakcie przechowywania olejek 
może ulegać utlenianiu pod wpły-
wem powietrza, co objawia się zmianą 
barwy na ciemniejszą i wytrącaniem 
osadu na dnie naczynia. Podczas tych 
procesów w składzie olejku zacho-
dzą zmiany - najbardziej wartościo-
wy, a więc wykazujący najsilniejszą 
aktywność leczniczą przy zminima-
lizowanych skutkach ubocznych jest 
świeży olejek. Na stabilność olejku 
mają wpływ czynniki zewnętrzne, ta-
kie jak ekspozycja na światło, tempe-
ratura przechowywania, wilgotność 

czy obecność tlenu z powietrza. 
W związku z tym, dla zachowania 
świeżości, olejek herbaciany powi-
nien być przechowywany w odpo-
wiednich warunkach, a mianowicie 
w szczelnym naczyniu z ciemnego, 
nieprzepuszczalnego szkła, w niskiej 
temperaturze.

Kluczowym dla właściwości oraz 
skuteczności działania składnikiem 
olejku z drzewa herbacianego jest 
terpinen-4-ol. To on decyduje o sile 
aktywności przeciwdrobnoustrojowej 
oraz przeciwzapalnej olejku. Uważa 
się, że dobrej jakości olejek powinien 
zawierać minimum 30% tego ważnego 
składnika. 

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSO-
WANIE
Podstawową i najważniejszą właści-
wością olejku z drzewa herbacianego 
jest aktywność przeciwdrobnoustro-
jowa. Olejek ten ma bardzo szerokie 
spektrum działania poczynając od wła-
ściwości przeciwbakteryjnych, przez 
przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe 
na przeciwpierwotniakowych kończąc. 
Dodatkowo wykazuje on działanie 
przeciwzapalne, antyoksydacyjne, 
miejscowo znieczulające i uspokaja-
jące. Olejek z drzewa herba-
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przy użyciu w stosunkowo niewielkim stężeniu. 
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cianego hamuje namnażanie wielu 
szczepów bakterii już przy użyciu 
w stosunkowo niewielkim stężeniu. 

Wśród szczepów wrażliwych na jego 
działanie należy wymienić pałecz-
kę ropy błękitnej, gronkowca złoci-
stego, będącego jedną z przyczyn 
trądziku, pałeczkę okrężnicy oraz 
paciorkowca kałowego. Mechanizm 
działania bakteriobójczego olejku 
opiera się na utracie integralności 
i  funkcjonalności błon komórko-
wych. Na działanie przeciwdrob-
noustrojowe olejku z drzewa herba-
cianego wrażliwe są również liczne 
grzyby na przykład: kropidlak żół-
ty, bielnik biały, niektóre drożdżaki 
i drożdże oraz należący do pierwot-
niaków rzęsistek pochwowy.

Wyciągi z drzewa herbacianego były 
stosowane w ramach tradycyjnej medy-
cyny przez ludność zamieszkującą Au-
stralię od setek lat. Używano go przede 
wszystkim do odkażania i leczenia ran 
zainfekowanych przez drobnoustroje. 
Olejek zapobiega namnażaniu bakterii, 
grzybów, wspomaga procesy regeneracji 
skóry i śluzówki, przyspiesza gojenie otarć 
i zadrapań. Obecnie jego właściwości 
lecznicze wykorzystuje się głównie przy 
zastosowaniu miejscowym w dermatolo-
gii i ginekologii. Olejek herbaciany może 
być z powodzeniem używany w terapii 
chorób skóry takich jak: trądzik pospoli-
ty, łojotokowe zapalenie skóry, łuszczyca, 
liszaj czy egzemy. Wspomagająco moż-
na stosować go również przy zmianach 
chorobowych takich jak: owrzodzenia 
cukrzycowe, czyraki, ropnie, zanokcica. 

Dzięki szerokiej aktywności przeciwgrzy-
biczej, nadaje się do leczenia grzybicy 
stóp oraz paznokci, a także jako profilak-
tyka nadkażeń grzybiczych w przebiegu 
onycholizy. Roztwory olejku herbaciane-
go można stosować także w przypadku 
stanów zapalnych i zakażeń w obrębie 
jamy ustnej, np. w zapaleniach dziąseł, 
przy aftach lub zajadach. Istnieją prze-
słanki do wykorzystania jego aktywności 
również w przebiegu infekcji intymnych 
u kobiet. Olejek z drzewa herbacianego 
ma zdolność odstraszania insektów (np. 
komarów), oraz łagodzenia świądu i bólu 
w miejscach ukąszeń. Olejek może być 
stosowany w postaci inhalacji przy za-
każeniach górnych dróg oddechowych, 
a w sferze aromaterapii wykazuje działa-
nie odprężające, relaksujące i uśmierza-
jące bóle głowy.
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Olejek herbaciany może być wyko-
rzystany jako dodatek do płynów de-
zynfekujących do rąk i powierzchni, 
a także w gospodarstwie domowym. 
Z jego pomocą można wykonać prepa-
rat do czyszczenia kuchni, łazienki lub 
dodać go do prania w celu uzyskania 
działania odkażającego. Jeśli chodzi 
o postaci, w jakich jest używany, to 
zdecydowanie przeważa postać czysta 
lub rozcieńczona, nakładana bezpo-
średnio na zmiany skórne w niewielkich 
ilościach. Olejek można też dodać do 
porcji ulubionego kosmetyku lub środ-
ka czyszczącego czy wykonać kąpiel 
w jego roztworze. Na rynku występuje 
wiele produktów kosmetycznych, za-
wierających w składzie olejek z drzewa 
herbacianego – najczęściej są to prepa-
raty przeznaczone do pielęgnacji skóry 
tłustej i trądzikowej. 

KLAUDIA NOWAK
Pracownik Apteki
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PRZECIWWSKAZANIA I SKUTKI UBOCZNE

Olejek z drzewa herbacianego, mimo że stosowany jest od dawna 
i pochodzi z naturalnego źródła, jest niestety obarczony pewnymi 
ograniczeniami w kwestii używania oraz powoduje niekiedy występo-
wanie działań niepożądanych. Olejek ten nie powinien być używany 
przez kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci do ukończenia 6. 
roku życia. Osoby posiadające wyjątkowo wrażliwą i skłonną do alergii 
skórę również powinny zachować ostrożność w jego stosowaniu. Przed 
pierwszym użyciem na większą powierzchnię zaleca się wykonanie 
testu uczuleniowego, np. za uchem. Olejek herbaciany może wywo-
ływać reakcje alergiczne, powodować podrażnienie czy wysuszenie 
w miejscu zastosowania. Bezwzględnie nie powinno się stosować go 
wewnętrznie, to znaczy przyjmując doustnie, gdyż grozi to poważnym 
i niebezpiecznym dla zdrowia zatruciem. 

Olejek z drzewa herbacianego to niezwykle wartościowy surowiec po-
chodzenia naturalnego o szerokim zakresie działania i  dużej aktywności 
biologicznej. Warto mieć świadomość jego licznych właściwości i moż-
liwości wykorzystania. Jest to olejek o wszechstronnym zastosowaniu, 
zarówno ze względu na potencjał aktywności, jak i liczne formy aplikacji. 
Warto również wspomnieć, że jest przy tym stosunkowo łatwo dostępny 
na rynku. Jednak, jak w przypadku wszystkich substancji aktywnych, 
należy przy jego stosowaniu zachować ostrożność i umiar. 
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