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Streszczenie 

Interakcje flukonazolu z olejkami eterycznymi cytrusów w testach in vitro dla 

Aspergillus niger i Aspergillus fumigatus – analiza izobolograficzna. 

 

Mykozy są chorobami wywoływanymi przez grzyby chorobotwórcze. W ostatnich 

latach obserwuje się wzrost zachorowania na infekcje grzybicze z uwagi na powszechne 

stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania, które eliminują niepatogenne 

mikroorganizmy konkurujące z grzybami chorobotwórczymi. Wśród rodzajów grzybów 

wywołujących choroby ludzi należy wymienić rodzaj Aspergillus. Grzyby te odpowiadają 

zwłaszcza za infekcje płuc i dróg oddechowych. Zarówno gatunek Aspergillus fumigatus jak 

i Aspergillus niger odpowiadają za choroby np.: aspergilozę, astmę alergiczną, alergiczną 

grzybicę oskrzelowo-płucną oraz alergiczne zapalenie zatok przynosowych. Farmakoterapia 

infekcji grzybiczych jest niezwykle istotna, niestety często obserwuje się zmienność efektów 

wywieranych przez leki. Zmienność odpowiedzi na lek jest ważnym problemem w praktyce 

klinicznej z uwagi na możliwość wystąpienia nieoczekiwanych objawów ubocznych lub 

braków efektów farmakoterapii.  

Obecnie obserwuje się nasilające się zjawisko lekooporności mikroorganizmów, 

również wśród gatunków Aspergillus. Z tego właśnie względu poszukuje się nowych leków 

przeciwgrzybiczych, również tych pochodzenia naturalnego. Wykorzystanie ziół 

i roślin jako lekarstw i nutraceutyków jest znane od dawna. Rośliny i ich metabolity były 

i są wykorzystywane w ziołolecznictwie. Obecnie poszukiwanie naturalnych leków stanowi 

ważny nurt badań. Wykorzystanie naturalnych substancji może przyczynić się do 

zmniejszenia ilości efektów ubocznych wywoływanych przez leki konwencjonalne. Przy 

zwalczaniu lekoopornych drobnoustrojów skuteczną alternatywę dla antybiotyków mogą 

stanowić olejki eteryczne, ze względu na swoje silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe. 

Olejki eteryczne cytrusów z uwagi na swój skład (wliczając: limonen, linalol, cytral czy 

cytronelol) wykazują właściwości przeciwgrzybicze poprzez zmniejszanie lub całkowite 

hamowanie wzrostu grzybów w sposób zależny od dawki.  

Właściwości przeciwzapalne i immunostymulujące olejków eterycznych są ich 

dodatkowymi walorami zwiększającymi ich właściwości lecznicze. 



Celem pracy była ocena wpływu flukonazolu oraz olejków eterycznych: 

pomarańczowego, mandarynkowego, cytrynowego i grejpfrutowego dodanych do pożywki 

hodowlanej na wzrost Aspergillus niger i Aspergillus fumigatus. Ponadto, w badaniu 

in vitro oceniono interakcję zachodzące pomiędzy flukonazolem a badanymi olejkami 

eterycznymi względem Aspergillus niger i Aspergillus fumigatus, przy zastosowaniu analizy 

izobolograficznej. 

 Wyniki przedstawione w niniejszej pracy wskazują, że olejki eteryczny cytrusów 

mają właściwości grzybobójcze wobec grzybów rodzaju Aspergillus. Olejek eteryczny 

cytrynowy był najbardziej aktywny, a mandarynkowy najmniej aktywny wobec Aspergillus 

niger i Aspergillus fumigatus. Analiza izobolograficzna interakcji kombinacji leku 

przeciwgrzybiczego – flukonazolu z olejkami eterycznymi: pomarańczowym, 

mandarynkowym, cytrynowym i grejpfrutowym, stosowanymi w stałej proporcji dawek 1:1, 

wykazywały addycję oraz addycję z tendencją do synergizmu w działaniu przeciwgrzybiczym 

w testach hodowlanych wobec Aspergillus niger i Aspergillus fumigatus. Użycie metody 

analizy izobolograficznej do oceny interakcji pomiędzy standardowym lekiem 

przeciwgrzybiczym z substancją naturalną w badaniach in vitro jest zabiegiem nowatorskim. 

Zastosowanie analizy izobolograficznej może przyczynić się do wprowadzenia do 

farmakoterapii olejków eterycznych.  

 


