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Szanowni Państwo!
iosna, życie, rośliny, kwiaty i jajka. Z tym kojarzy się ludziom
okres przełomu marca i kwietnia. Jako ciekawostkę należy
wspomnieć, że w dawnych aptekach z ugotowanych jaj kurzych
otrzymywano olej, z którego produkowano lecznicze mydło...
W najbliższych miesiącach planuję wydać kilka nowych książek.
Pierwsza z nich to długo oczekiwana publikacja mojego
autorstwa — «Historia naturalna przypraw» (Seria Botanika ekonomiczna). Jest
to studium nad przyprawami okiem farmaceuty, botanika i etnofarmakologa.
Także w fazie redakcji jest monografia «Wpływ alchemii na współczesny
świat». Niedawno została też wydrukowana «Etnofarmakologia rogu jednorożca» [link].
Na okładce ósmego numeru znajduje się reklama różowych pigułek Dra
Williamsa. Po raz pierwszy zostały one wyprodukowane w 1886 r. w Kanadzie. Były one polecane na szereg chorób (właściwie powinno pojawić się
pytanie, na co nie?): wysypkę, krzywicę, pląsawicę, reumatyzm, choroby serca,
słabość, paraliż... Około roku 1910 w krajach anglojęzycznych uznano ten
specyfik za nieskuteczny, mimo to był on nadal stosowany, w Chinach aż do
lat 40. XX w.!. Nie powinno dziwić, że nie działał zbyt dobrze —
składał się głównie z siarczanu(VI) żelaza(II), korzeni lukrecji, węglanu
potasu, cukru i siarczanu(VI) magnezu.
Jak leczono szaleństwo w dawnej Polsce? Czym jest ubulawu i czarcia drabina?
Jakie niebezpieczeństwa wiążą się ze stosowaniem suplementów diety? Jak
goździki są używane w perfumerii botanicznej?
Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w niniejszej pracy.
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https://www.pharmacopola.pl/ksiazki/
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Smakosza
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Nazwa polska — krwawnik pospolity

Achillea millefolium L.

Surowiec — pąki kwiatowe (Millefolii herba)
Tradycyjne zastosowanie — Krwawnik był stosowany na niestrawność, brak apetytu, rany i krwawienia, chorobę
hemoroidalną, nieżyty błoń śluzowych. W przetworach także na ból menstruacyjny, konwulsje u noworodków.

Substancje aktywne — Surowiec zawiera skondensowane i hydrolizujące garbniki, olejek eteryczny (linalool,
borneol, kamfora, beta-kariofilen, 1,8-cyneol, azuleny). Do innych związków opisanych w krwawniku należą:
flawonoidy (apigenina, luteolina, rutyna), kwasy fenolowe (kawowy, salicylowy), kwasy tłuszczowe, aminokwasy,
saponiny, sterole i kumaryny.
Farmakologia — Według współczesnych badań klinicznych olejek z krwawnika ma działanie przeciwzapalne, przy
zastosowaniu zewnętrznym. W 2018 r. przeprowadzono badanie kliniczne, podczas którego kobietom
z krwawieniem poporodowym podawano maść z ekstraktem z krwawnika. Już po 7 dniach obserwowano istotne
różnice kliniczne, w porównaniu z placebo.
Mgr farm. Aleksander K. Smakosz
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Ubulawu, czyli szamanka Alicja
w krainie sennej piany
Mgr farm. Magdalena Sokół-Czerwonka
Absolwentka Farmacji na Collegium Medicum UJ, wyróżniona na XV Przeglądzie Prac
Magisterskich z zakresu historii farmacji, z doświadczeniem pracy w aptekach
ogólnodostępnych. Zainteresowania obejmują botanikę, aromaterapię, chronofarmakologię i zastosowanie roślin w medycynie obecnej i dawnej, a z nauk pozafarmaceutycznych — kosmologię, oraz fizykę i filozofię czasu.

Wielu z nas, przytłoczonych coraz

odnosi się zarówno do gotowego

cięższymi znakami czasów, pragnęłoby

preparatu z określonych gatunków

zanurzyć się w niekłopotliwym świecie

roślin oneirogennych (wpływających na

snów — najlepiej, gdyby to były sny

pojawianie się snów, ich ilość i jakość),

świadome, podległe naszej woli. Mało

jak i do konkretnych roślin, takich jak

kto może poszczycić się w tej materii tak

Helinus integrifolius (Lam.) Kuntze.

dobrą znajomością tematu jak szaman,

Tradycyjnie wykorzystywane są jego

czy wróżbita plemienny. Profesja

gałęzie i liście.

„medicine man”, czy „widzącego”
w afrykańskim plemieniu nie jest jednak
pierwszym lepszym zawodem, do
podjęcia którego wystarczy chęć
i wypełnione na szóstkę z plusem
curriculum vitæ. Aby móc dostąpić
zaszczytu kontaktowania się z przodkami i wsłuchiwania się w ich wskazówki należy podjąć niezbędne przygotowania i wspomóc się odpowiednio
spreparowanymi darami Matki Ziemi —
a więc i ubulawu.

Wszędzie tam, gdzie zamieszkują
plemiona posługujące się językiem
z rodziny Bantu — a są to plemiona
takie jak Zulu, Sotho, czy najbardziej
kojarzone z tym preparatem Xhosa —
tam i owa tajemnicza mikstura się
pojawia. Nie ma swojego ustalonego,
(etno)farmakopealnego składu, a nawet
jednej konkretnej nazwy, co skutkuje
posługiwaniem się przez członków
plemion takimi pojęciami jak „ubulawu
rzeczne”, czy „ubulawu leśne”, odno-

Termin ubulawu pochodzi z języka

szącymi się do stanowisk zbioru ziół.

wywodzącego się z rodziny języków

Często jednak używane są do jego pre-

Bantu, używanego w południowej

paracji konkretne, powtarzające się

i południowo-wschodniej części Afryki;

niemal w każdym wariancie, gatunki.

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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Silene capensis Otth., czyli
afrykański korzeń snów
Podróż po meandrach wieszczych snów
zaczniemy od zioła najbardziej znanego,
dostępnego (jak część innych składników

7

Aby korzeń mógł być wykorzystany do
preparacji specyfiku, muszą upłynąć dwa
lata, po takim czasie można go zebrać
bez obaw o stężenie psychoaktywnych
substancji w jego tkankach.

ubulawu) do legalnego nabycia nawet na

Lege artis należy go rozdrobnić, co nie

naszej ziemi. Bniec przylądkowy, bo tak

jest łatwym zadaniem, ze względu na

brzmi nazwa polska tej niepozornej

jego twardość, następnie miesza się go

bylinki z rodziny Caryophyllaceæ o bia-

z pomocniczymi ziołami i zimną wodą

łych, wonnych kwiatach otwierających

tak długo, aż nie objawi się clou całego

się z nastaniem zmierzchu, posiada kilka

przedsięwzięcia — piana, która jest

łacińskich określeń, z których każde

znakiem faktycznej psychogenności

mówi nam nieco o naturze rośliny.

specyfiku, za jego moc wpływania na sny

Nazwa rodzajowa Silene odnosi się do

odpowiadają bowiem saponiny

bożka przyrody Sylena, natomiast po

triterpenowe, mające łagodnie działanie

nim następują trzy różne epitety

antagonistyczne w stosunku do acetylo-

gatunkowe: capensis oznacza

cholinoesterazy. Co ważne w odniesieniu

„przylądkowy”, co wskazuje na środo-

do rytułału, jaki oplata przyjmowanie

wisko wzrostu surowca, undulata to

ubulawu, wykazują też typową dla

„falowana” — odnosi się to do pofalo-

swojej grupy chemicznej właściwość dra-

wanych brzegów liści, tristis zaś, czyli

żnienia śluzówki żołądka i wywoływanie

„smutny, złowróżbny” odkrywa ni

wymiotów. Gdyby pokusić się o dokła-

mniej, ni więcej, jak psychogenne

dne opisanie działania samej tej rośliny

działanie tej części rośliny, z której

na umysł ludzki, można rzucić światło

przygotowywane jest ubulawu —

na pewną nieścisłość — z początku

korzenia. Na „ten sam trop prowadzi też

można pomyśleć, że korzeń ten

nazwa występująca w języku Xhosa

wywołuje zwykłe halucynacje. Błąd,

undlela zimhlophe — „białe ścieżki”,

którego nie powinien popełnić żaden

odnosząca się do białych symboli powta-

szanujący się plemienny widzący.

rzających się w snach, tudzież do białego

Halucynacje bowiem zdarzają się na

światła, jakim zdają się być rozświetlone

jawie, są też uważane za „brudne” wizje,

senne marzenia uduchowionych

które tylko zaciemniają przekaz przo-

„medicine man”.

dków. Bniec przylądkowy swoje
działanie, mocniejsze niż pozostałych

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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roślin opisanych w niniejszym

– jajowatego kształtu (ciekawą jest

zestawieniu, objawia dopiero podczas

nazwa, jaką ochrzciło ją plemię Zulu –

snu szamana — czyni marzenia senne

ubhubhubhu, lub jak mawiają

wyraźniejszymi (niczym film oglądany

członkowie plemienia Sotho —

w jakości HD), częstszymi, a także zwię-

phelotheri). Tutaj mamy do czynienia nie

kszając prawdopodobieństwo śnienia

z niepozornym „kwiatuszkiem”, lecz z

świadomego, kiedy to człowiek uświa-

porządnym pnączem z rodziny Rha-

damia sobie, w jakim położeniu się

mnaceæ, dorastającym nawet do 6 m.

znajduje i z pewną satysfakcją odkrywa,

Tym, co najbardziej interesuje

że może mieć wpływ na otaczającą go

zbierających okazy tej rośliny, są liście

senną rzeczywistość.

i łodygi, jednak czasem wykorzystywany
jest również korzeń — drobne, żółte

Helinus integrifolius (Lam.)
Kuntze, czyli oneironautyczne
ubhubhubu

kwiatki zostawiane są więc w spokoju.
Sposób późniejszego postępowania jest
dość podobny, a więc rozdrobnienie
i intensywne mieszanie w zimnej wo-

Kolejnym gatunkiem niezbędnym do

dzie. Jednak łączenie się z przodkami i

stworzenia ubulawu z prawdziwego

prorocze sny nie są jedyną korzyścią,

zdarzenia jest właśnie Helinus

której osiągnięcie popycha ludy plemion

integrifolius — czyli „pełnolistny”; liście

Zulu czy Sotho do stosowania tej rośliny.

osobników z tego gatunku są bowiem

Wspomniane plemię Zulu używają jej

szerokie, pyszne w swej zieleni, aksa-

w formie infuzji, by wyleczyć u swoich

mitne od spodniej strony i — na co

członków histerię, bywa też używany

wskazuje inny epitet gatunkowy ovatus

jako zioło wspomagające pamięć. Wedle

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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doniesień ludzi stosujących ten surowiec
u siebie – nie jest szczególnie mocno
psychoaktywnym ziołem, jednak może
wzmacniać działanie innych, znajdujących się w gotowym ubulawu.
Szczególnie często jest mieszany
z korzeniem rośliny o łacińskiej nazwie
Psoralea pinnata L. z rodziny Fabaceæ
(psoralea — „pokryta parchami”, co
odnosi się do widocznych zgrubień na
powierzchni rośliny, pinnata – „opierzona”, wskazuje na pierzasty kształt
liści) – niskiego drzewka o pachnących,
liliowo-białych kwiatach.

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

Entada rheedii Spreng., czyli
seans z przodkami przy
pomocy papierosa
Ta okazała roślina, będąca w zasadzie
grubą na szerokość dłoni zdrewniałą
lianą z rodziny Fabaceæ, dorastającą
nawet do 75 m, występuje nie tylko na
terenach takich państw jak Zimbabwe,
Lesotho czy RPA, a więc krain
geograficznych, w których ubulawu jest
najbardziej rozpowszechnione.
Z osobnikami tego gatunku można też
spotkać się na Madagaskarze, Jamajce,

9
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i ciężkiej do rozłupania osłony, a następnie szaman przyrządzający specyfik
ma pewną dowolność — może albo jeść
go bezpośrednio, albo z ususzonego
miąższu sporządzić swoistego papierosa
wypalanego tuż przed udaniem się na
spoczynek. W takiej sytuacji związki
czynne administrowane są bezpośrednio
do płuc. Wśród związków czynnych
wyizolowanych z nasion osmoki można
znaleźć takie substancje, jak rheediinozyd A i B (saponiny triterpenowe
o właściwościach przeciwutleniających
i antyproliferacyjnych), entadamid A
(związek podejrzewany o właściwości
cytotoksyczne i bakteriobójcze) oraz
pochodną tryptofanu, tryptorheedeinę
A, której właściwości psychoaktywne
mają być powiązane z hamowaniem 2,3dioksygenazy indolaminy w mózgu,
odpowiadającej za gospodarkę dopaminową i glutaminianową. Sny po
przyjęciu tej rośliny są żywsze,
czy nawet na terenach Bangladeszu.

wyraźniejsze i dużo częściej świadome.

Osmoka (nazwa polska rodzaju Entada)
rodzi strąki, w których znajdują się
otoczone bardzo grubą osłoną nasiona
przypominające kasztana o średnicy
5 cm i właśnie owe nasiona są kolejnym

Synaptolepis kirkii Oliv., czyli
specyfik na poprawę
metafizycznego wzroku

częstym psychoaktywnym surowcem

Ostatnim z przedstawionych osobników

wykorzystywanym do wróżenia i kon-

będzie nieposiadający jeszcze polskiej

taktu z dawno zmarłą już starszyzną

nazwy Synaptolepis kirkii, którego

plemienną. Miękki miąższ trzeba

owoce — choć bardzo słodkie — nie

najpierw wydobyć spod twardej

mają znaczenia innego niż zwykła

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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przekąska. Surowcem w tym przypadku
jest bowiem korzeń, który jest przygotowywany analogicznie do pozostałych
składników ubulawu. Poza działaniem
oneironautycznym jest on również
wykorzystywany jako tradycyjne lekarstwo na padaczkę (lud Karanga), impotencję czy ugryzienie węża (ludy
Tanzanii). Lokalni medycy opisują cel
stosowania — jak ją nazywają — uvuma-

Senny strumień
podświadomości
Sam preparat, co warto nadmienić, nie
jest stosowany wyłącznie przez
doświadczonych widzących plemienia,
jest on też tradycyjnie przyjmowany
podczas rytuału inicjacyjnego nowych
szamanów. Taki nowicjusz przed
przyjęciem mikstury powinien wstrzy-

omhlophe, jako wspomożenie widzenia

mać się od alkoholu, papierosów,

w sensie pozacielesnym, metafizycznym.

jedzenia mięsa i mleka oraz kontaktów

W 2002 roku wyizolowano z niego
5 znanych i 4 wówczas nowe ortoestry
diterpenowe typu dafnanu, w tym
kirkininę — związek o działaniu neurotropowym i potencjalnym przeciwbiałaczkowym, czy ekskoekariatoksynę,
czyli związek izolowany wcześniej
z gatunków Excoecaria.

cielesnych, dodatkowo ceremonię
poprzedza ćwiczenie się w wizjach
i przyjmowanie tzw. „lekarstw
domowych”, czyli innych specyficznych
preparatów ziołowych. Gotowe
ubulawu, a więc wodną infuzję o obfitej
ilości psychogennej piany powinno się
wypijać wczesnym rankiem, po pełnej,
przespanej nocy, na pusty żołądek.
Szaman wypija jej tak dużo, dopóki nie

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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zacznie wymiotować (wymioty te —
ukugabha — również mają swoje
znaczenie symboliczne). Pozostałą pianą
nacierano się wieczorem, przed udaniem
się na spoczynek. Dopiero po zaśnięciu
związki psychoaktywne ukazywały swoje
oneironautyczne działanie. Ludzie,
którzy mieli okazję zasmakować
ubulawu opisywali, że w snach pojawiały się motywy zwierzęce, co zgadza
się z narracją plemienną, wedle której
zmarli członkowie rodziny objawiają się
śniącym właśnie pod postacią zwierząt,
przekazując swe komunikaty, które
mogły być zapowiedzią klęski, urodzaju,
czy też odpowiedzią na konkretny,
zgłaszany przez członków wioski
problem. Szamanami często zostawali
potomkowie szamanów, których ich
nieżyjący członkowie rodziny kierowali
na tę drogę za pomocą sennych
podpowiedzi. Widać więc, że stosowane
jako lek na padaczkę, histerię, środek
poprawiający pamięć, remedium na
intwaso (chorobę objawiającą się
histerią, szaleństwem, powtarzającymi
się snami) rośliny przynosiły ulgę nie
tylko choremu ciału, ale i wymęczonemu
duchowi, który potrzebuje odpowiedzi
na nękające go dylematy i obawy. Po te
odpowiedzi człowiek, jako istota poszukująca, gotów jest stać się oneironautą
i wejść w mistyczny świat własnych snów
i psychiki, gdyż tam, najgłębiej w swoim

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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kruchym wnętrzu, najszybciej owe
odpowiedzi może odszukać.
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Widłak goździsty — czarcia
drabina czy pas świętego Jana?
Maja Grądziel
Studentka I roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Prowadzi
profil na Instagramie o nazwie @farmacja_pozytywnie. Członkini Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Interesuje się wykorzystaniem naturalnych składników
roślinnych w nowoczesnych preparatach farmaceutycznych.

Widłak goździsty (Lycopodium clavatum

części sporofitu, pełniącej funkcje przede

L.) należący do rodziny Lycopodiaceae

wszystkim asymilacyjną, może wyrosnąć

jest niewielką rośliną porastającą mniej

brązowa, cienka łodyżka z kłosem zaro-

nasłonecznione, wilgotne fragmenty

dnionośnym. Z zarodników widłaka

lasów, zachwycająca swoim wyglądem,

rozwijają się maleńkie przedrośla będące

który kiedyś był porównywany do

gametofitem, na nich rozwija się sporo-

wilczej łapy, ze względu na podo-

fit, który możemy oglądać w czasie

bieństwo zakończeń pędu do włochatej

spaceru po lesie. Aby sporofit mógł się

łapki wilka. Widłaki zostały przydzie-

rozwinąć, widłak musi wejść w symbiozę

lone do osobnej grupy systematycznej

ze ściśle określonym grzybem (miko-

dopiero w XVI w, bowiem wcześniej

ryza). Tak utrudniony rozwój, który

były uważane za mchy.

trwa nawet 25 lat do utworzenia przez
sporofit zarodników, po części powoduje

Widłak jako ozdoba
wielkanocna

to, iż wszystkie widłaki w Polsce są
objęte częściową ochroną gatunkową.
Z tego względu nie można zrywać jego

Widłaki złożone są ze skrętolegle

pędów, natomiast na potrzeby lecznicze,

ulistnionej łodyżki z małymi, szpilko-

pozyskując mały odsetek kłosów

wanymi, jednonerwowymi listkami.

zarodnionośnych, na tyle mały, aby nie

Pędy płożą się po ziemi, rozwidlają

wyrządzić znaczących szkód miejscowej

dychotomicznie na dwie części, z czego

populacji widłaka, jest możliwy. Do

jedna część wznosi się w górę, dlatego

sytuacji, gdy widłak goździsty był na

w nazewnictwie polskim widłak zwany

skraju wyginięcia w Polsce, dopro-

był także włóczęgą, przez wędrówkę po

wadziło także to, że przez atrakcyjność

leśnym poszyciu. Na końcu zielonej

swojego wyglądu, zielone pędy widłaka

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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były używane jako ozdoby koszyczków

a w języku angielskim foxtail. Ale

i palm wielkanocnych.

widłak nie miał tylko negatywnie

Aby popularyzować wiedzę na temat
ochrony widłaka i zniechęcić ludzi do
włączania jego pędów do palm,
w konkursach na najpiękniejszą palmę
wielkanocną, w niektórych miejscowościach w Polsce (na przykład
w Muszyńcu) dyskwalifikowano
uczestników którzy się tego dopuścili.

nacecho-wanych nazw zwyczajowych.
Nazywany był też Pasem Świętego Jana
lub Świętojańskim pasem. Rośliny
poświęcone świętemu Janowi nabierały
szczególnie silnych właściwości, gdy
zebrało się je w noc świętojańską
(nazywaną przez Słowian nocą kupały).
Skoro rośliny trujące mają substancje źle
wpływające na nasz organizm, po co

Zwyczajowe nazwy
widłaka
odzwierciedlały
wyobrażenia
ludzi na jego
temat

używać ich do leczenia?
Rośliny uznawane
przez nas jako
trujące, produkują
i kumulują
w swoich organach substancje

Przez to, jak brzmią
nazwy botaniczne
i zwyczajowe roślin
możemy wywnioskować, jak
ludzie dawniej wyobrażali sobie
dane gatunki roślin i jak odbierali ich
wygląd oraz właściwości. Jako że widłak
goździsty (Lycopodium clavatum L.) jest
rośliną trującą, nadawano mu pejoratywnego znaczenia, związanego
z diabłem — czarcia drabina. Kojarzenie
nazwy rośliny trującej z diabłem,
czarami czy cmentarzem miało na celu
obronę przed jej właściwościami. Inne
nazwy widłaka goździstego to babimór,
morzybab, wiewiór, swarna baba,
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

(zwykle metabolity), którymi posługują się do obrony nie
tylko przed zwierzętami je
zjadającymi, ale także przed patogenami.
Substancje te często są atrakcyjne pod
względem leczniczym. Leki zawierające
substancje trujące, jednak w tak małych
ilościach, które nie powodują efektów
zdrowotnych, są nazywane lekami
homeopatycznymi.
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Surowce Lycopodium
clavatum i substancje w nim
zawarte
Surowcem Lycopodium clavatum

populacje tylko w niewielkim stopniu.
Kłosy najlepiej odcinać nożyczkami,
pamiętając, aby z jednego miejsca nie
ścinać zbyt dużej ilości kłosów.

używanym w tradycyjnym zioło-

Zarodniki mają postać jasnożółtego,

lecznictwie były zarodniki, wytrząsane z

ruchliwego i łatwopalnego pyłku oraz

dojrzałych, wysuszonych kłosów (należy

nie zawierają alkaloidów. Stosowane są

pamiętać, aby nie uszkodzić innych

najczęściej w chorobach skórnych

partii rośliny).

i dolegliwościach ze strony układu

W dawnych książkach polecanym było,
aby zbiór odbywał się bardzo wczesnym
rankiem lub w wilgotny dzień oraz
pakować kłosy do szczelnego opakowania — miało to zapobiec niepotrzebnemu wysypywaniu się zarodników ze
zbieranego kłosa, dzięki czemu nie
zbierzemy wielu kłosów i zmniejszymy
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moczowego. Innym surowcem, jednak
niezwykle rzadko niewykorzystywanym
w tradycyjnym ziołolecznictwie jest ziele
widłaka goździstego. Ta część tej rośliny
zawiera alkaloidy — 0,2% (zażycie 0,03 g
suchego ziela daje objawy zatrucia),
flawonoidy, polifenole. Cała roślina jest
skarbnicą wielu substancji leczniczych,
np. lykopiny, lykotoksyny, hupercyny A,
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alfa-onoceryny, sporopolleniny,

jądrowego DNA. Wpływa także na

apigeniny (o właściwościach

mitochondria poprzez uwalnianie

przeciwutleniających), alkaloidy

cytochromu c, przez błonę to orga-

(klawatynę, lykopodynę, klawatoksynę),

nellum, który aktywuje strażnika

kwasy polifenolowe np. Dihydro-

genomu — białko p53.Wszystkie te

ksykofeinowy oraz triterpeny.

zdarzenia sprowadzają komórkę na szlak
apoptozy lub ograniczają jej poliferację.

Widłak na trudno gojące się
rany

Bishayee i in. wykazali, że lykopodyna
jest obiecującym kandydatem
odpowiednim do stosowania

Zarodniki widłaka, zaaplikowane na

terapeutycznego jako lek przeciw-

trudno gojące się rany, ropiejące lub tez

nowotworowy, zbadano wpływ tej

odleżyny wspomagają regenerację skóry

substancji na hormonowrażliwe

i gojenie. Wykazują także działanie

i oporne na hormony komórki raka

antyseptyczne, a więc wspomagają

prostaty.

leczenie przewlekłego trądziku, walcząc
z drobnoustrojami wywołującymi stany
zapalne. Antyseptyczne właściwości

Wpływ na stany psychiczne

Lycopodii Semen były też wykorzy-

Lycopodium clavatum był używany do

stywane w XIX w. do zasypywania

leczenia, m.in. lęków, łagodzi chro-

zranień na udach dzieci, spowodo-

nicznego zmęczenie oraz usprawnia

wanych niedostateczną higieną tych

pamięć, więc znalazł zastosowanie

miejsc w owym czasie.
Nowe możliwości wspierania terapii
przeciwnowotworowej preparatami
zawierającymi Lycopodium clavatum.
Badania Mandal A. i innych dowiodły,
że lykopodyna zawarta w ekstrakcie
z widłaka goździstego hamuje proliferacje komórek HeLa oraz indukuje
apoptozę poprzez aktywację kaspazy-3.
Poza tym lykopodyna wpływa na
kondensacje chromatyny, fragmentację
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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w badaniach klinicznych nad fitolekami
używanych w chorobie Alzhimera.
U chorych obserwuje się spadek ilości
acetylocholiny a substancje zawarte
w widłaku goździstym działają jak
inhibitory acetyloholinoesterazy —
a więc jego zastosowanie może odegrać
role w leczeniu osób chorych na chorobę
Alzhimera.
***
Mimo że wiele alkaloidów zawartych
w widłaku nie zostało jeszcze zbadanych
klinicznie, naukowcy uważają, że roślina
ta ma duży potencjał w wykorzystaniu
w nowych naturalnych fitolekach.
Rośliny są skarbnicą substancji
leczniczych, dzięki czemu możliwe jest
znalezienie nowych możliwości terapii
chorób, które były nieuleczalne lub
leczenie z użyciem leków syntetycznych
nie dawało zadowalających efektów.
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Choroby umysłowe w świetle dzieł Józefa
A. Rolle’go (1830–1894) —
kronikarza nieistniejącego świata
Mgr Agnieszka Banaś
Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie doktorantka III roku studiów doktoranckich
w dziedzinie literaturoznawstwa oraz studentka IV roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze skupione wokół dawnej medycyny, historii
kobiet oraz postrzegania śmierci w tekstach staropolskich. Uczestniczka wielu konferencji
związanych z medycyną i historią dawnej Rzeczypospolitej

Psychiatria aż do XIX wieku była

wtedy zaczynano znosić łańcuchy

niewiele wspominaną dziedziną

i próbowano znaleźć miejsce pobytu dla

medycyny. Dotychczas informacje o niej

chorych. Zaczęto także powoli uznawać

odnotowane spokojnie można byłoby

psychiatrię jako nową dziedzinę

zmieścić w jeden okres. W czasach

medycyny.

starożytnych, średniowiecznych czy
nowożytnych schorzenia natury
psychicznej leczono przeważnie egzorcyzmami, upuszczano krew, palono
otępiałych, a w przytułkach zakuwano
w łańcuchy. Chorych postrzegano
wówczas jako odmieńców nie należących
do tego samego świata. Nikomu nie
przychodziło jednak do głowy, aby ich
leczyć. W większości bowiem miejsc na

Zmiany w psychiatrii zawdzięcza się
Pinelowi I oraz Esquirolowi.
W 1838 roku powstało prawo, które
nakazywało obowiązek ochrony i opieki
nad chorymi umysłowo we Francji.
Przykład z niej wzięły kolejne kraje
europejskie. Powstawały wówczas pisma
poświęcone psychiatrii (celem badanie
obłąkania i jego form, anatomii układu

świecie tracono wiarę w usunięcie tego
typu schorzenia. Z czasem jednak
zaczynały pojawiać się pomysły, aby
pomóc osobom naznaczonym chorobami psychicznymi.
Postęp w dziedzinie psychiatrii nastąpił
w czasach rewolucji francuskiej, kiedy to
zaoferowano strzępki pomocy osobom
zmagającym się z chorobą umysłową. To
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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nerwowego, terapia i medycyna

Jego badania jako specjalisty z psy-

prawna). Tworzyły się także różnego

chiatrii dotyczyły przede wszystkim

rodzaju stowarzyszenia psychiatrów, nie

umysłu. W Kamieńcu Rolle zyskał

tylko u Francuzów, ale i Niemców,

ogromną sławę jako historyk-amator,

Włochów czy Hiszpanów. Tą tematyką

uważany za wysoką i wybitną personę.

w XIX wieku zaczął również zajmować

Za dnia był lekarzem pomagającym

się doktor Józef Antonii Rolle.

ubogim, między innymi w bezpłatnej

23

lecznicy w mieście, stosując nowoczesne

Człowiek encyklopedia

metody leczenia chorób psychicznych.
Zniósł krępowanie chorych, wprowadził

Józef Antoni Rolle, XIX-wieczny lekarz

wodolecznictwo i terapie zajęciowe.

(psychiatra), literat i znawca historii,

Nocą z kolei studiował przy biurku

urodził się w 1830 roku we wsi Henry-

źródła prywatne czy inne archiwalia

kówka. Pochodził z francuskiej i wysoko

w pobliskich archiwach.

postawionej rodziny.

Prócz posługi lekarskiej i pisania dzieł

Zanim Rolle stał się pisarzem

naukowo — literackich Rolle był

historycznym, przejawiał ambicje

również sekretarzem Towarzystwa

naukowe, pozostając, w ścisłym związku

lekarzy podolskich w Kamieńcu (gdzie

z ukończonymi studiami medycznymi

osiadł do końca swojego życia). Stworzył

w 1856 roku

także kilkadziesiąt artykułów w warsza-

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

HISTORIA NAUKI
Pharmacopola

No 2/2022

wskich oraz krakowskich medycznych
periodykach.

Choroby umysłowe – Rolle
Jedną z prac Rollego poświęconą
zagadnieniu psychiatrii była dzieląca się
na dwie części praca stworzona podczas
kilkumiesięcznej wędrówce po zakładach
dla chorych z 1858 roku (wydana
w Petersburgu w 1863 roku), niezbyt
systematyczna, ale zawierającą sporą
dawkę informacji o rozwijającej się w
XIX wieku psychiatrii. Nie zawiera ona
jednak zbyt wiele przekazów, aby zostać
w pełni frenopatą, ale stanowi do dnia
dzisiejszego idealne źródło o samej
psychiatrii i zakładach dla obłąkanych.

Trudności w rozróżnieniu chorych
występowały jednak bardzo często.
Część z nich mogła po prostu cierpieć na
padaczkę bądź być idiotami. Sam
bowiem Esquirol przyznał:
(…) idiota to człowiek, w którym
inteligencyjne zdolności nie objawiały
się wcale, albo się pojawiły w bardzo
słabym stopniu…
Osoby określane jako chore musiały
przebywać
w zakładach.
W czasach Rollego
pojawiły już się
trzy rodzaje
zakładów —
publiczne,
prywatne

Rolle, zafascynowany psychiatrią, obrał
ją jako specjalizację. Chciał poznać
ludzki umysł, który w każdej chwili
może zostać uszkodzony wywołując
szereg schorzeń. Sam fakt, że psychiatria
była dotychczas mało popularną nauką,
tajemniczą i zakazaną (opierającą się o
systemy filozoficzne bądź
psychologiczne) budziła w lekarzu tak
ogromne zafascynowanie.

i w pobliżu
miejscowego
szpitala.
Wedle zapisków
podolskiego
medyka, gdy chory
posiadał rodzinę,
wówczas lekarz
prosił ich o spi-

Trudno było jednak określić wiele
faktów z nowej dziedziny medycyny. Nie
zawsze bowiem udawało się sporządzić
statystykę chorych, gdyż wielu z nich
znajdowało się w zakładach z dala od
normalnego życia bądź w rodzinie
(ukrywając się przed światem).
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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sanie informacji
dotyczących osoby
nękanej chorobą.
Przekazywali mu
objawy choroby,
przyczyny, jej
postęp,
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okoliczności wystąpienia i zażywane

Podolski lekarz znalazł również

lekarstwa dokonując przy tym

informacje dotyczące kategorii osób

wszelakich opłat. To samo dotyczyło

chorych, których dzielono na

również zapasu ubrań bądź bielizny.

posiadających ogromne napady

Po wstępnym rozeznaniu (zarówno
w ogólnym czy prywatnym zakładzie)
leczono najczęściej kaftanem, o który
dopominali się chorzy, stroniąc
niejednokrotnie od leków. leków).
Oprócz tego
w dawnych zakładach znajdowały
się drewniane
żaluzje uniemożliwiające chorym
obserwowanie
wszystkiego co
toczyło się na
dziedzińcu
zakładu. W ich
pokojach
znajdowały się
również krzesła
przyśrubowane
do ziemi bądź
łóżka. To wszystko Rolle poznał
naocznie na wielu
wizytach
w zakładach i po
przeczytaniu
dzieł swoich
poprzedników.
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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szaleństwa, myśli samobójcze,
melancholię oraz threpsiphobię
(odrzucając przyjmowanie jakichkolwiek
pokarmów). Każdą z tych kategorii
traktowano jako zboczenia wymagające
leczenia.
Schemat wspomnianego podziału nie
był jednak łatwy do przeanalizowania.
Rolle długie godziny spędzał na
poszukiwaniu informacji dotyczących
podziałów chorób umysłowych.
Przyczyny obłąkań były bowiem
przeróżne. Dodatkowo dzielono je na
fizyczne oraz umysłowe. Uważano
jednak, że w większości przypadków
winne były geny i otaczające daną osobę
środowisko. Twierdzono, że im mocniej
był ktoś wykształcony i pochodził z
bogatego rodu, tym bardziej był
narażony na choroby stanu umysłu.
Wymagało się bowiem w takim
środowisku sporej ilości działalności
umysłowej, często dość energicznej, ale
wyniszczającej umysł. Z kolei przyczyny
fizyczne to wspomniana dziedziczność,
onanizm (plaga chorób umysłu),
opilstwo (popularne w dawnej Polsce),
pory roku/ pory dnia (jesień –
melancholia) oraz miejsce zamieszkania
(miasto — teren zboczeń).
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Ważne były też, wspomniane przez

Nienadaremno uważa się za Rollego za

Rollego, przyczyny moralne czyli religia

„znawcę umysłu ludzkiego”. Takie

(egzaltacja religijna), miłość (określana

poświęcenie uwagi na ludzką stronę

jako szaleństwo), uczucia rodzinne

psychiki uprawiało w dawnych czasach

(niepowodzenia), majątek (nieustanna

zbyt mało twórców.

obawa przed utratą), nędza (bieda),
opinia innych, przestrach czy ojczyzna
(ludzie przebywający na wygnaniu).
Takie przyczyny, w przeciwieństwie do
innych, występowały zgoła zbiorowo,
często jedna po drugiej, dopełnione
fizycznymi.

Rolle jednak wyprzedzał swoją epokę i
można go uznać za człowieka, który
powinien był żyć znacznie wcześniej niż
się narodził, gdyż wiele wniósł do
dzisiejszej psychiatrii, zmieniając
podejście do nowej dziedziny medycyny i
osób dotkniętych chorobami

Leczenie chorych umysłowo nie mogło

umysłowymi. Takich osób jak podolski

jednak przebiegać w sposób drastyczny.

medyk brakowało i nadal brakuje nawet

Rolle traktował chorych jako ludzi z

w czasach współczesnych.

dolegliwościami, którzy posiadają
uczucia. Wielu uważało ich za
przedmioty bez czucia, ale podolski
lekarz chciał, aby z nimi rozmawiano,
spacerowano po ogrodzie (jeżeli była
możliwość), zapewniając rozrywki. Dla
niego leczenie osób dotkniętych chorobą
umysłową miało być inne od tego co
reprezentowano w Europie.
Niestety wiele informacji, jakie Rolle
zdobył podczas wędrówek czy studiów
medycznych nie wykorzystał później w
swoich „historycznych” dziełach czy w
życiu. Widać jednak, że jego postacie
występujące w gawędach, szkicach czy
opowiadaniach są opisywane w sposób
typowy dla lekarza mając na uwadze ich
zachowania, rozmyślania i dokonania.
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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Nie zawsze złoto co się świeci, czyli
czy na pewno wiemy wszystko
o suplementach diety?
Klaudia Ziomek
Studentka III roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji.
Interesuje się Technologią Postaci Leku i farmakoterapią. Od niedawna prowadzi kanał
w serwisie YouTube: „Farmagedon”, w którym opowiada o studiowaniu farmacji
i porusza szerokie spektrum medycznych zagadnień.

Nieświadomość Polaków jako
główne źródło problemu
Prawdopodobnie, jeśli czytasz ten
artykuł, jesteś w większym bądź
mniejszym stopniu związany z farmacją
i dziedzinami jej pokrewnymi, jednak
wiedza przeciętnego pacjenta, który stoi
po drugiej stronie aptecznego okienka
ogranicza się do zapamiętania 4 cyfrowego kodu recepty. Studiując farmację,
przekonałam się jak bardzo, nawet
podstawowa wiedza z zakresu medycyny
i farmacji jest niezbędna by móc po
prostu świadomiej i dłużej żyć, nie dając

Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
doniósł, że aż 72% Polaków deklarowało
spożywanie suplementów diety, a prawie
połowa (48%) robi to regularnie co
oznaczałoby, że jesteśmy jednym z najchętniej kupujących je narodów. Nie
oznacza to wcale, że jesteśmy w gorszym
stanie zdrowia niż inne państwa, różnica
ta wynika z niewiedzy i emitowaniu
dużej liczby reklam, które zawdzięczając
swojej krótkiej, nachalnej formie stały
się niestety głównym źródłem wiedzy
Polaków.

się tym samym „nabić” w przysłowiową

Zacznijmy od początku

butelkę. W świecie farmaceutycznym,

Na rynku farmaceutycznym są dostępne

z tym pojęciem, najbardziej kojarzą mi
się właśnie suplementy diety, które
często przypominają „Kinder niespodziankę”, w której tak samo, nigdy nie
masz stuprocentowej pewności co się
znajduje. O suplementach diety warto
i trzeba mówić głośno, ponieważ
w badaniach z 2019 roku, Departament
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

3 główne grupy produktów: leki
(na receptę i bez recepty) oraz suplementy diety i wyroby medyczne. Polacy
wciąż nie wiedzą jednak, jakie istotne
różnice występują między nimi. Jako że
wciąż istnieje wiele kontrowersji
i niedopowiedzeń w temacie
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suplementów diety to właśnie im

Społeczeństwo nie jest jednak tego

przyjrzałam się bliżej.

świadome, o czym świadczą chociażby
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badania agencji badawczej TNS Polska

Suplement diety i lek to dwa
różne produkty

(2014), które dowodzą, iż aż 41proc.
badanych przypisało suplementom diety
właściwości lecznicze. Najważniejszą

Podstawową różnicą między nimi jest

jednak różnicą między suplementami

fakt, że leki Cię po prostu wyleczą,

diety a lekami, jest sposób w jaki są one

możesz liczyć na jakieś konkretne

kontrolowane. Leki z reguły kojarzą nam

działanie farmakologiczne, jeśli oczy-

się ze skomplikowanymi cząsteczkami,

wiście są prawidłowo dobrane przez

badaniami i wielkimi korporacjami i to

lekarza specjalistę i właściwie stosowane.

całkiem słuszne skojarzenie. Aby móc

Suplementy diety są zarejestrowane jako

wprowadzić na rynek nowy lek,

żywność, która jest dedykowana osobom

producenci muszą wykazać szereg

zdrowym, dla przykładu: nikt nie

udokumentowanych badań, co nie dość,

oczekuje leczniczego efektu po spożyciu

że trwa latami (nawet do 12 lat!), to

np. banana – owszem jest on warto-

wymaga ogromnego nakładu pieniędzy.

ściowy i odżywczy, ponieważ zawiera

Procedura rejestracji leków, jest już więc

dużo potasu i magnezu, natomiast jeden

sama w sobie, w dużym stopniu

spożyty banan nie ma większego wpły-

selektywna i wymagająca, dlatego

wu na Nasz organizm. To samo tyczy się

aktualnie żadna z firm nie wprowadzi

i suplementów diety, które mają za

niewystarczająco zbadanego leku na

zadanie jedynie uzupełniać naszą dietę.

rynek, o czym mogliśmy się chociażby
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przekonać niedawno, gdy wytwórnie
farmaceutyczne prześcigały się, o to, kto
pierwszy zarejestruje szczepionkę na
wirusa SARS-CoV-2. Drugim, jeszcze
ważniejszym etapem kontrolnym dla
produktów leczniczych jest instytucja
przez jaką są ściśle kontrolowane,
a mianowicie przez Inspektorat
Farmaceutyczny. Dla porównania,
żywność, jaką są suplementy diety,
kontroluje Główny Inspektor
Sanitarny (GIS), instytucja,
która koordynuje
sanepidem. Wprowadzenie
suplementu diety na
rynek w przeciwieństwie
do leków, jest bardzo
proste, może to tak
naprawdę zrobić każdy,
podając jedynie podstawowe informacje. Czy
skoro swój suplement diety
może wyprodukować
ktokolwiek, i nie podlegają one
odgórnej ochronie (nikt nie bada
ich składu ilościowego i jakościowego),
to czy nie powinniśmy, być bardziej
świadomi co przyjmujemy, i czy
faktycznie skład jest taki o jakim Nas
zapewniają? Niestety dla zysku
producenci suplementów diety niekiedy
są w stanie przekroczyć granice, co
poszkodowani odczuli w tragicznych
skutkach.

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

Przestępstwa farmaceutyczne
wciąż na porządku dziennym
Jak się okazało, w suplementach diety
dochodzi do wielu fałszerstw. Będąc
poprawnym, to nie można ich nawet
nazywać więcej suplementami diety,
gdyż jeśli jest dodawana jakaś substancja
aktywna farmaceutycznie (API) to
mowa już o fałszerstwach leków, które z
suplementami diety mają tyle
wspólnego, że są jako one
sprzedawane. Choć
problem jest mniejszy niż
chociażby 11 lat temu,
gdzie po przebadaniu
6 ziołowych losowo
zakupionych w aptece
suplementów na
potencję, 6 z nich było
sfałszowanych (pismo
„Manager Apteki”
rocznik 2011, nr 6) lub
gdy słyszało się o nastolatkach połykających tabletki z
jajami larw tasiemców jako świetna
alternatywa dla szybkiej diety. Nie
oznacza to jednak, iż bolączka całkowicie
zniknęła. Do fałszywych suplementów,
najczęściej dodaje się substancje, które
mają wiele działań niepożądanych,
wchodzą w interakcje z innymi lekami
albo są zakazane na terenie danego
państwa. Najczęściej przestępczość
farmaceutyczną notuje się
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w suplementach: odchudzających,

chlorowodorek, który jest pochodną

poprawiających sprawność seksualną

amfetaminy. Sibutramina, co prawda,

mężczyzn, w odżywkach dla sportowców

była przez jakiś czas lekiem na receptę

czy preparatach na stawy.

sprzedawanym w Polsce jako lek

31

anorektyczny (hamujący łaknienie)

Pochodne amfetaminy na
odchudzanie

w leczeniu otyłości, jednak została ona
w 2010 roku wycofana, w związku
z wieloma przypadkami zawałów

Sfałszowane suplementy diety

i udarów, a także dużą liczbą zgłoszeń

sprzedawane pacjentom, chcącym

dot. niebezpiecznych interakcji z innymi

zrzucić zbędne kilogramy zwykle

lekami. Dlatego też jakże „błysko-

zawierały jako substancję czynną

tliwym” pomysłem było jej ciche

Sibutraminę, a dokładniej – jej

dodanie do nielegalnie rozprowadzanych
suplementów diety, dostępnych pod
nazwami np. „Meizitang” oraz „Lida”,
które w swoim oficjalnym składzie były
niegroźnymi ziołowymi preparatami.

Ekstrakt ze szczypiorku,
karczocha i szczypta
sildenafilu
Pochodne Viagry – słynnej niebieskiej
tabletki na potencję, dodawane do
suplementów diety to już klasyk wśród
farmaceutycznych przekrętów.
Pierwszymi z brzegu przykładami na
które się natknęłam było wycofanie
przez Sanepid w roku 2020 suplementu
diety „Total Men” oraz w 2019
produktu tego samego typu sprzedawanego pod nazwą „Power man”, gdyż
stwierdzono w nich dodatek sildenafilu
(główna sub. czynna Viagry) bądź jego
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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pochodnych. Chociaż co prawda

testosteronu czy 19- nortsosteronu),

Sildenafil jest dosyć bezpiecznym lekiem,

które zwiększają masę mięśniową

to nie powinno się go stosować np.

pobudzając biosyntezę białka, dlatego

stosując nitraty w chorobie

dawniej były często nadużywane w

niedokrwiennej serca, na którą w Polsce

dopingu sportowym. W świecie obecnej

w 2017 roku chorowało 1,6 mln ludzi

chemii analitycznej można je wykryć

(mężczyźni + kobiety), gdyż grozi to

nawet do 2-3 lat po spożyciu. Jak

udarem bądź zawałem.

wiadomo sterydy mają długą listę
działań niepożądanych począwszy od

Extra masa mięśniowa

nadmiernego owłosienia u mężczyzn,
trądziku i bezpłodności po ryzyko

Po zakończeniu II wojny światowej,

wystąpienia zawałów serca, udarów

bardzo szybko wybuchła moda na

mózgu czy niewydolności wątroby.

suplementy w formie proszku. Szcze-

Należy także pamiętać, że grupa tych

gólnym hitem sprzedaży okazało się

leków jest uzależniająca i według

wyodrębnione białko soi, co umożli-

niektórych badań może zwiększać

wiało kulturystom dostarczenie sobie

podatność na uzależnienie od opioidów

dodatkowej dawki protein i choć czasy

w przyszłości.

się zmieniały, a odżywki zaliczały swoje
wzloty i upadki, to dziś już wiemy, że
prawidłowo stosowane i nieprzedawko-

Coś na stawy? Deksametazon

wywane nie szkodzą. Jednak smutnym

W 2016 FDA (ang. Food and Drug

faktem który nie podlega dyskusji, jest

Administration- Agencja Żywności

to, iż równie chętnie są one fałszowane.

i Leków) alarmowała o dziesiątkach

W efekcie oprócz białka, kreatyny czy

zgłoszeń dot. działań niepożądanych,

karnityny niektóre z nich zawierały

w tym udarów i zgonów meksy-

sterydy anaboliczne (pochodne

kańskiego suplementu diety, który

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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promowany był jako wysoko skuteczny

określane jest jako 10-krotnie wyższe niż

preparat w leczeniu zapalenia stawów,

kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna)

bólu mięśni, osteoporozy, a nawet raka

i chociaż w Polsce jest dostępny jako

kości. Specyfik sprzedawany był pod

rzadko przepisywany lek na receptę, nie

nazwą Reumofan Plus bądź Reumofan

został on dopuszczony do obrotu na

Plus Premium przez firmę Riger

terenie USA.

Naturals (naturals… o ironio!) .
W trakcie analizy laboratoryjnej FDA
wykazało obecność potencjalnie
szkodliwych leków na receptę:
dekametazonu (silny kortykoteroid
o działaniu przeciwzapalnym, który
może zmniejszać odpowiedź naszego
układu odpornościowego na infekcje
oraz powodować całą listę działań
niepożądanych) , diklofenak sodowy
(NLPZ, jak każdy z tej grupy leków
może zwiększać ryzyko wystąpienia
chorób sercowo-naczyniowych), a także
metokarambol- lek stosowany do
zwiotczania mięśni, który m.in. może
upośledzać zdolność umysłową
i fizyczną, co niesie za sobą poważne
zagrożenie chociażby dla kierujących
pojazdy .
Podobna sytuacja miała miejsce
z preparatem Pro ArthMax, który miał
łagodzić chorobę zwyrodnieniową
stawów. Po jego analizie okazało się, że
oprócz wcześniej wspomnianego
diklofenaku oraz innych NLPZ-etów,
naukowcy znaleźli także Nefopam,
którego działanie przeciwbólowe
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

Podsumowanie
Polacy to zdecydowanie wielcy
zwolennicy suplementów diety, w czym
oczywiście nie ma nic złego póki nie są
nadużywane i stosowane są zgodnie
z zaleceniami lekarza czy farmaceuty.
Mimo coraz większego nagłaśniania
tematu różnic pomiędzy suplementami
diety a lekami, wiele osób wciąż nie wie
bądź nie rozumie, że tych dwóch
produktów nie można traktować jako
synonimy. Niezależnie czy mowa jest
o lekach czy o suplementach diety
zawsze powinny być kupowane jedynie
z wiarygodnego źródła, którym z całą
pewnością nie jest podejrzana strona
internetowa czy pchli targ, na których
najczęściej znajdowane są fałszowane
suplementy.
Na napotkanie przestępczości
farmaceutycznej szczególnie narażone są
osoby starsze oraz nastolatkowie, gdyż to
właśnie te dwie grupy wiekowe są
szczególnie podatne na strategie
marketingowe nie zawsze uczciwych
producentów, czy wpływ środowiska
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zewnętrznego. Nieuczciwi
przemysłowcy są świadomi, że dodając
silne leki do ziołowych suplementów
będą w stanie zlikwidować czy przytłumić uporczywe dolegliwości i objawy
chorób. Należy jednak pamiętać, że
żaden suplement diety nie będzie
„magicznie” uleczał poważnych schorzeń, a za każdym silnym lekiem stoi
lista działań niepożądanych, których
skutki prędzej czy później mam szansę
odkryć na własnej skórze

Bibliografia

Świątkowska K. (2016). Mity medyczne,
które mogą zabić. Warszawa: Fronda.
Szewczyk P. (2017). DOPUSZCZANIE
DO OBROTU SUPLEMENTÓW DIETY
https://www.nik.gov.pl/plik/
id,13031,vp,15443.pdf
Instytut Monitorowania Mediów (2019).
Raport IMM: Ponad 651 milionów złotych
zainwestowano w reklamę branży
farmaceutycznej w październiku 2019 r.
https://www.imm.com.pl/raport-immponad-651-milionow-zlotych-zainwestowanow-reklame-branzy-farmaceutycznej-wpazdzierniku-2019-r/
Krajowa Rada Radiofonii Telewizji(2019).
Regulacja reklamy suplementów diety w
Polsce - historia działań http://
www.archiwum.krrit.gov.pl/Data/Files/
_public/Portals/0/samoregulacja-nadawcow/
komunikat-krrit---uregulowanie-reklamsuplementow-diety-w-polsce---historiadzialan.pdf
U.S. Food & Drug Administration (2022).
Tainted Weight Loss Product. https://
www.fda.gov/drugs/medication-health-fraud/
tainted-weight-loss-products
Redakcja mgr. farm (2020). Uwaga:
Kolejny suplement diety z dodatkiem
sildenafilu. https://mgr.farm/aktualnosci/
uwaga-kolejny-suplement-diety-z-dodatkiemsildenafilu/
Krzysztof Adam Stępień, Jakub
Niewiarowski, Anna Harasimiuk (2019).
Powszechność suplementów diety a zagrożenia
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

34

związane z ich stosowaniem. http://
biuletynfarmacji.wum.edu.pl/
00artykuly_pdf/1909Stepien.pdf
U.S. Food & Drug Administration (2016).
Q and A: Reumofan Plus and Reumofan Plus
Premium.
https://www.fda.gov/drugs/medicationhealth-fraud/questions-and-answersreumofan-plus-and-reumofan-plus-premium
Adam Czerwiński, David Liebers (2019).
Regulacja rynku suplementów diety. https://
pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/03/PIEPoland_and_Supplements-PL.pdf
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
(2020). NFZ o zdrowiu. Choroba
niedokrwienna serca. https://ezdrowie.gov.pl/
pobierz/
nfz_o_zdrowiu_choroba_niedokrwienna_serc
a_v1

ZAPRAS ZAMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA NAS ZE KSIĄŻKI!
https://www.pharmacopola.pl/ksiazki/

AROMATERAPIA I PERFUMIARSTWO
Pharmacopola

No 2/2022

36

Goździkowiec, goździk i Rondeletia,
czyli odkrywamy tajemnice dawnych
receptur perfum. Cz. I
Mgr Marta K. Grochowalska
Absolwentka filologii germańskiej UJ, studentka Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie,
tłumaczka i koordynatorka TED. Od lat zgłębia wszelkie tematy związane zezdrowiem.
Ukończyła m.in. kurs aromaterapii klinicznej w angielskiej akademii PennyPrice i kurs
zielarz-fitoterapeuta. Publikuje na tematy związane z aromaterapią na 1000roslin.pl
i herbiness.com. Prowadzi tematyczny blog na Instagramie — @aromarta

Aromarta: Czy znasz olejek

stwie, zacznijmy od początku i od

goździkowy?

botaniki.

Marta: Pewnie, z liści, gałązek,
pączków. A co?
A: A jakbym powiedziała Ci, że jest
z kwiatów?

Olejek goździkowy
z goździkowca

M: No, nie wiem…

Goździkowiec korzenny (rzadziej:

A: I jeszcze nie olejek, ale absolut.

wonny), inaczej czapetka pachnąca

M: OK, absolut z goździków

(Syzygium aromaticum), to tropikalne

faktycznie istnieje. To jak z tymi

drzewo rosnące w części Azji, Afryki

kwiatami?

i Ameryki Południowej. Jest to roślina

A: No, właśnie. Absolut z kwiatów,

bardzo aromatyczna i od starożytności

a olejek to sfera badań naukowych.

stosowana do przyprawiania żywności,

M: Mówimy cały czas o tej samej

w kosmetykach i lekach, zwłaszcza

roślinie?

w dolegliwościach trawiennych

A: I tu dochodzimy do sedna sprawy.

(mdłości, wymioty, dyspepsja, wzdęcia,

Goździkowiec a może goździk? Clove

skurcze). Wykazuje działanie

a może carnation? Syzygium

przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne

aromaticum aka Eugenia

oraz przeciwpasożytnicze. Ekstrakty

caryophyllus czy może Dianthus

goździkowe stosowane są jako środki

caryophyllus? Zanim zaczniemy

znieczulające, przeciwskurczowe oraz

rozmawiać o technologii produkcji

antyseptyczne w stomatologii. Ma także

czy badaniach naukowych, zastoso-

zastosowanie w perfumiarstwie. Jeden ze

waniu w aromaterapii czy perf umiar-

słynnych XIX-wiecznych akordów,

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

AROMATERAPIA I PERFUMIARSTWO
Pharmacopola

No 2/2022

Rondeletia, miał opierać się na olejku

Kolejny olejek, który jest cięższy od

goździkowym.

wody to szafranowy, otrzymywany

37

z Crocus sativus, którego głównym

Olejek goździkowy
z goździkowca chemicznie,
czyli olejki eteryczne cięższe
niż woda

składnikiem jest safranal. Co jeszcze
ciekawsze, olejek szafranowy może być
też lżejszy od wody, a zależy to od jego
wieku. Świeży jest cięższy, a z czasem
będzie lżejszy.

Głównym składnikiem olejku
goździkowego (inaczej olejek z goździka,
z goździków) jest eugenol w ilości ok.
74–97% dla olejku z pąków oraz
77–88% dla olejku z liści. Wysoka
zawartość eugenolu jest o tyle ciekawa,
że składnik ten jest cięższy od wody,
a więc olejek po destylacji opada na dno,
a nie pływa po powierzchni hydrolatu,
jak ma to miejsce w przypadku
większości olejków eterycznych.
Inne olejki o wysokiej zawartości
eugenolu to: cynamonowy (z liści
i pędów Cinnamomum verum), ziele
angielskie (korzennik lekarski, Pimenta
dioica) – olejek z liści i owoców oraz
cynamonowiec tamala (Cinnamomum
tamala, ang. tejpat). Dość bogate
w eugenol są też niektóre gatunki bazylii
(jeśli w aromaterapii obawiamy się
niskich limitów dermalnych dla olejku
goździkowego, o czym za chwilę, to
zamiennie można sięgnąć po bazylię
azjatycką, tulsi).

Olejek goździkowy z goździkowca z Madagaskaru
wydestylowany w destylarni olejków eterycznych
Pawła i Moniki Piaseckich w Wodzisławiu
Śląskim.

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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Jeszcze ciekawszy przypadek dla

suszeniu w temp. 50 °C zawierać może

destylatora lub innego aromatechnologa

więcej eugenolu i innych fenylo-

to ten, w którym dany olejek po

propanoidów, a mniej estrów

destylacji częściowo opada na dno,

i monoterpenów. Skład olejku zależy

a częściowo wypływa na powierzchnię

bowiem od wielu czynników, od

hydrolatu. Można to zjawisko

warunków uprawy rośliny, części rośliny

zaobserwować właśnie w przypadku

poddanej destylacji, warunków zbioru,

olejku goździkowego. Frakcja olejku

przechowywania bądź dodatkowej

lżejsza od wody (seskwiterpeny

obróbki materiału roślinnego, a potem

reprezentowane w nim głównie przez

samej ekstrakcji, czyli w przypadku

alfa- i beta-kariofilen) wypływa na

olejków eterycznych — destylacji.

powierzchnię hydrolatu, a cięższa

Podobnie na skład wpływa sposób i czas

(eugenol i pochodne jak octan eugenylu)

przechowywania olejku. Już po

opada na dno.

4 miesiącach przechowywania można

Uważa się, że na proporcje eugenolu
mogą mieć wpływ czynniki takie jak

zaobserwować zmiany w jego składzie
(np. wyższa zawartość eugenolu).

świeżość materiału poddawanego

Ciekawy jest zresztą sam hydrolat

destylacji (im świeższy, tym więcej

goździkowy, który ma skład dość

będzie w nim eugenolu). Z drugiej

zbliżony do olejku eterycznego pod

strony materiał roślinny poddany

względem jakościowym, tj, zawartych

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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w nich związków chemicznych. Pod

frakcjonowaniu, by uzyskać pożądany

względem ilościowym hydrolat zawierać

skład olejku eterycznego. Są to już

ich będzie bardzo niewiele (średnio

bardziej zaawansowane kwestie

0,001-0,1%). Nie jest to zjawisko częste

techniczne, którymi zajmują się

i dotyczy destylatów z roślin bogatych

destylatorzy i inni aromatechnolodzy.

39

w alkohole, aldehydy i fenole, gdyż te
związki lotne charakteryzują się relatywnie dobrą rozpuszczalnością
w wodzie. Do grupy fenoli zaliczany jest
właśnie eugenol. W hydrolacie

Olejek goździkowy
z goździkowca w aromaterapii

goździkowym zidentyfikowano jako

Eugenol, główny składnik olejku

główne składniki: eugenol (89,1-92,7%),

goździkowego, należącego do

octan eugenylu (5,6-9,4%), chawikol

najpopularniejszych olejków w aroma-

oraz wanilinę.

terapii, wykazuje silne działanie

Taka wysoka zawartość eugenolu
w hydrolacie, czyli składnika charakte-

przeciwbakteryjne, przeciwgrzybowe,
przeciwzapalne i przeciwbólowe.

rystycznego także dla olejku eterycznego

Składniki olejku goździkowego, eugenol,

(im więcej eugenolu, im bardziej

izoeugenol oraz metyloeugenol, mają

charakterystyczny zapach, tym olejek

niskie lub bardzo niskie limity dermalne

lepszy jakościowo), o cennych właści-

do zastosowań kosmetycznych wg IFRA.

wościach terapeutycznych i atrakcyjnym
zapachu powoduje, że destylat może być
poddawany dalszej obróbce, leżakowaniu, kohobacji, usuwaniu wilgoci,
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

W aromaterapii poza ryzykiem
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względu na ryzyko interakcji z lekami,

w monografii „Epidemie” w artykule

embriotoksyczności oraz wpływu na

o kadzidłach, pomanderach i octach

krzepnięcie krwi. W tym drugim

leczniczych. Mieszanki te wzorowane są

aspekcie największe ryzyko stwarza

właśnie na legendarnych octach leczni-

zastosowanie doustne.

czych, które miały chronić ich

Natomiast tradycyjne limity w lecznictwie europejskim są czasem
bardziej liberalne. Dotyczy to osób

właścicieli przed zarazą.

Książka, o której pisze Marta:

dorosłych i zastosowań w obrębie jamy

https://www.pharmacopola.pl/

ustnej dopuszcza się olejek goździkowy

acta-uroborosa-1-epidemie/

z pączków w stężeniu od 1% do 100%!
Stężenie 1-5% jest stosowane w płynach

Olejek goździkowy dobrze komponuje

do płukania jamy ustnej czy gardła, 20%

się też z olejkami cytrusowymi

w formie żelu, a olejek w wyższym

i lawendowymi w mieszankach

stężeniu lub nawet nierozcieńczony

inspirowanych słynną amerykańską

może być aplikowany miejscowo np. na

Florida Water. Daje ciepłe,

ubytek w zębie, co jest metodą doraźną,

poprawiające nastrój, a przy tym

a nie alternatywą dla wizyty u

przeciwbakteryjne mieszanki aroma-

stomatologa. U osób poniżej 18 r.ż.,

terapeutyczne, które doskonale

kobiet w ciąży i karmiących odradza się

sprawdzą się w okresie jesienno-

takie zastosowania ze względu na brak

zimowym do aromatyzacji pomieszczeń,

danych o ich bezpieczeństwie.

samochodu czy ubrań. Na przykład:

Na pograniczu aromaterapii i perfu-

❧ lawandyna Grosso (Lavandula

miarstwa, czyli mieszanki aroma-

intermedia x Grosso) lub lawenda

terapeutyczne inspirowane octami

lekarska albo spika 3 krople

złodziejskimi i wodami kolońskimi

❧ eukaliptus cyneolowy (np. Eucalyptus

Olejek goździkowy świetnie sprawdzi się
w mieszankach do dyfuzji w pomieszczeniu (np. za pomocą odpowiedniego
nawilżacza powietrza lub kominka) lub
w biżuterii aromaterapeutycznej. Jest to
częsty składnik tzw. mieszanek złodziejskich, o których pisałam
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

globulus/radiata/smithii) 2 krople
❧ słodka pomarańcza (Citrus sinensis)
2 krople
❧ goździk liście/pączki (Syzygium
aromaticum) 1 kropla
❧ opcjonalnie lub jako zamiennik
olejku goździkowego — cynamon liście,
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ewentualnie kora (Cinnamomum

fougère są nieco starsze i pojawiły się

zeylonicum) 1 kropla

wraz z kompozycją marki Geo F

Taką mieszankę można też używać do
dyfuzji w kabinie prysznicowej, w dyfuzorze w pomieszczeniach lub samo-

Trumper o nazwie Wild Fern z 1877 r.,
choć ta klasyfikowana bywa też jako
woda kolońska).

chodzie czy dodawać do domowych
środków czystości w połączeniu np.
z mydłem kastylijskim.
Olejek goździkowy
w perfumach to nuta serca.
To zapach, który łatwo
może zdominować inne.
Stosuj oszczędnie, zaczynając od 1 kropli.

Olejek goździkowy
w perfumiarstwie
Wypróbuj olejek
goździkowy z lawendowym. To klasyczne
połączenie znane z akordu
Rondeletia (akord to takie
płynne połączenie nut,
tworzących spójną całość),
który pojawił się na rynku
perfumeryjnym najprawdopodobniej
w I poł. XIX w. Chyba najbardziej znany
przykład mamy w perfumach typu
paprociowego Fougère Royale domu
Houbigant z 1882 r., od których nazwę
wzięła potem cała rodzina olfaktoryczna
(chociaż niektórzy wskazują, że perfumy
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

Goździk czy goździkowiec –
co skrywa w sobie
akord Rondeletia
Jednak mimo iż wielu
wybitnych autorów
podaje, że Rondeletia
opiera się na połączeniu
goździk (clove) +
lawenda, to w opisie
zapachu Fougère Royale
nie ma clove, a za to jest
carnation.
W tłumaczeniu na polski
to na pierwszy rzut oka...
goździk. Jednak nie
chodzi tu o Syzygium
aromaticum czy dawniej
Eugenia caryophyllata,
i otrzymywaną z niej
dobrze nam znaną przyprawę, ale
o Dianthus caryophyllus (goździk
ogrodowy). I nie o olejek z liści czy
pączków a absolut z kwiatów (skądinąd
dużo droższy od olejku goździkowego
z goździkowca). Obie rośliny należą do
innej rodziny botanicznej i rzędu, więc
nie ma tu mowy o botanicznej bliskości.
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Nie wnikając już głębiej w historię ich

tam nie ma? Może chodzi o akord

botanicznej klasyfikacji i zmieniające się

goździka (współcześnie do tego celu

nazewnictwo, to skąd to podobieństwo

używa się róży, jaśminu, metylojononu,

goździka i goździkowca? Ma ono

salicylanu benzylu, izoeugenolu,

pochodzić od podobieństwa zapa-

heliotriopiny, ylang-ylang, waniliny)?

chowego. Czy faktycznie są to zapachy
podobne?

Może nie ma tam ani goździka ani
goździkowca, a mimo to taki zapach jest

Większość goździków w formie kwiatów

wyczuwalny i bywa tak opisywany przez

jest teraz uprawiana ze względu

specjalistów od marketingu na potrzeby

na atrakcyjny wygląd i prawie nie

odbiorcy perfum. W końcu składy

pachnie, więc trudno porównać choćby

skrywa i dziś tajemnica

z goździkami w formie przyprawy.
Absolut z goździka ogrodowego jest
kosztowny i nie jest dostępny w każdym
sklepie z surowcami aroma. Mam go od

Rondeletia – jaka to roślina
i jak pachnie?

dziś na liście do wypróbowania.

Tak naprawdę trudno powiedzieć, czym

Faktycznie zawiera on kilka procent

dokładnie jest akord Rondeletia

eugenolu, więc podobieństwo jest

(podobnie jak starsze o tysiące lat

możliwe.

Kyphi). Czytając niektóre opisy perfum

Pozostaje też pytanie, czy Fougère
Royale faktycznie zawierało lub zawiera
w obecnej wersji absolut z kwiatów
goździka? Czy może zapach ten został
odtworzony przy pomocy olejku

można pomyśleć, że chodzi o zapach
kwiatowo-korzenny (spicy floral), bez
szczegółów czy chodzi o goździka,
goździkowiec, lawendę a może nawet
geranium?

goździkowego z goździkowca? Może

Septimus Piesse, znany XIX-wieczny

nuta taka po prostu powstała i jest

chemik, perfumiarz i autor, podaje

wyczuwalna w perfumach, chociaż

w połowie XIX w., że twórcami tego

substancji, której zapach oddaje, wcale

akordu byli Hannay i Dietrichsen,

Chcesz przeczytać więcej na temat historii aromaterapii? Zapraszamy
do składania zamówień na książkę Historia medycyny
i farmacji: szkice i eseje, A. Smakosz (red.).:

https://www.pharmacopola.pl/historia-medycyny-eseje/
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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którzy mogli nadać akordowi nazwę

nie udało mi się ustalić bliższych

Rondeletia ze względu na podobieństwo

szczegółów poza tym, że roślina ma

zapachu do… rośliny o nazwie rondeletia

emitować delikatny zapach w nocy lub

(dla urozmaicenia jest także ryba o tej

tylko, że słodko pachnie.

nazwie).

Skąd więc pomysł na związek tej rośliny

Tylko jaka to rondeletia? Jedną

z zapachem olejku goździkowego

z kandydatek jest zdaniem autora the

połączonego z lawendowym? Być może

Chyn-len of the Chinese czyli

tajemnicę tę zabrali ze sobą do grobu

prawdopodobnie Coptis teeta, a drugą

twórcy receptury. Być może czeka ona

Rondeletia odorata pochodząca z West

właśnie na ponowne odkrycie? Może

Indies (Indie Zachodnie, wyspy

nazwa ta pochodzi od czegoś zupełnie

położone między morzem Karaibskim

innego? Może po prostu nazwa

a Atlantykiem). W przypadku tej

nawiązująca do egzotycznego kwiatu to

pierwszej kandydatki nie udało mi się

był dobry chwyt reklamowy?

ustalić związku z akordem Rondeletia.
W drugim przypadku przynajmniej
określenie odorata sugeruje, że mamy do
czynienia z rośliną aromatyczną. Jednak
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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przez botanika nazwiskiem Nicolaus
(Nicolaas) Joseph von Jacquina w 1760
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r. Rodzaj Rondeletia został nazwany na

Zrób teraz małą przerwę i proste

cześć francuskiego naturalisty

ćwiczenie olfaktoryczne, robiąc

nazwiskiem Guillaume Rondelet

Rondeletię:

(1507–1566). Zrobił to sam Karol
Linneusz w publikacji Species plantarum

•

lawendowym.

z 1753 r. W jednym z angielskich
słowników etymologicznych znalazłam
informację, że nazwa rondeletia pojawia

•

Wypróbuj różne proporcje, obu po
równo, jednego mniej, potem więcej.

się w tym języku już w 1739 r. Tak więc
z nazwą rondeletia możemy mieć do

Połącz olejek goździkowy z

•

Porównaj te kompozycje, wąchając je

czynienia prawdopodobnie najwcześniej

na blotterze po 15, 30, 60 minutach,

od I połowy XVIII w., choć wydawać się

i notując wrażenia.

może, że tak popularne połączenie
zapachowe jak olejek lawendowy +

•

jakość? Bardziej Ci się podoba?

olejek goździkowy (z goździkowca)
powinno być dobrze znane od dawna.
Jednak może dopiero dodanie do niego

•

Co się stanie, jeśli olejek lawendowy
zastąpisz absolutem lawendy?

zagadkowej nazwy zwiększyło jego
popularność wśród perfumiarzy?

Czy któraś z tych wersji daje nową

A kiedy już uzyskasz optimum, możesz
rozbudować ten akord, inspirując się

Rondeletia – receptura na
perfumy „jedne z
najprzyjemniejszych dla
nerwu węchowego”
Septimus Piesse chwali to połączenie
jako „jedno z najprzyjemniejszych dla
nerwu węchowego”. Daje ono nową
jakość (zjawisko jakie współczesna
twórczyni perfum naturalnych Mandy
Aftel określa jako locking), a porównując
do malarstwa to jak uzyskanie koloru
zielonego po zmieszaniu żółtego
i niebieskiego.

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

recepturami vintage. Ciąg dalszy w cz.
II.
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Sportswashing — psychologiczny
mimetyzm
Łukasz Martowski
Student trzeciego roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, autor,
open researcher, członek Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, przewodniczący SKN Uroboros, miłośnik sportu i pasjonat piwowarstwa. Gdy tylko mogę
zgłębiam wiedzę na temat historii browarnictwa.

Mimikra to przystosowanie ochronne

wywierania nacisku lub motywacji

zwierząt polegające na upodabnianie się

finansowych. Nye pisał "gdy jeden kraj

jednych gatunków do innych. Celem

sprawia, że inne kraje chcą tego, czego

takiego zabiegu jest odstraszenie

on chce, można to nazwać miękką siłą".

potencjalnych napastników i

Od tego czasu rozgorzała długa debata

zapewnienie możliwie lepszych

na temat funkcjonalności takiego

warunków bytowych.

postrzegania polityki państw. Sam Nye

Mimikra jest jedną z form mimetyzmu,
czyli jeszcze szerszego pojęcia, które
obejmuje rozległe aspekty upodabniania
się do środowiska, czy otaczających
organizmów, a także wykazuje większy
przestrzał efektów niż jedynie funkcje
ochronne. Jednym z nich jest
kamuflowanie potencjalnych
drapieżników.

postulował, że soft power opiera się na
trzech filarach: kulturze, wartościach
politycznych (w tym ekonomicznych)
oraz polityce zagranicznej, przez którą
rozumiał mandat moralny na arbitrażowe podejście do stosunków
międzynarodowych. Tym bardziej
interesujące zaczęły być badania na
temat soft power prowadzone przez
późniejszych badaczy, a zebrane

***

i opublikowane w 2014 roku w pracy
„The affective underpinnings of soft

Joseph Nye w 1990 roku opisał

power” przez University of Glasgow.

zjawisko, które sam spopularyzował jako

Wynika z nich, że główną siłą tego

„soft power” (miękka siła). Określił je

zjawiska jest po prostu atrakcyjność.

jako zdolność danego kraju (choć jak się
później okaże nie tyko) do wpływania na
decyzje innych podmiotów, ale bez
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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Tak też dzięki Josephowi Nye

Pierwotnie zjawisko to było

rozpostarła się wśród naukowców,

wykorzystywane przez różne podmioty

politologów i psychologów nowa

i miało na celu sprawienie, że

przestrzeń badawcza. Znane dotąd

świadczone przez nich usługi będą

z czasów zimnej wojny argumenty siły

bardziej „sexy”. Atrakcyjność,

i ilości zaczęły przeradzać się w coś co

nowoczesność, ekologia — dla reklamy

dziś określilibyśmy mianem atra-

to samograj. Dlatego wraz z rozkwitem

kcyjności właśnie. Na bazie tych odkryć

zainteresowania ochroną środowiska

można było przewidywać, że wszystkie

zaczęły pojawiać się reklamy produktów,

relatywnie nowe i "modne" inicjatywy

które mimo braku realnych różnić,

zaczną być wykorzystywane do poprawy

braku potwierdzonego wpływu na

wizerunków, zwiększenia popytu, czy

dobroczynną działaność dla naszej

nawet wpływania na nastroje wyborcze.

planety, braku certyfikatów ekolo-

Było kwestią czasu, aż rozkwitający eko-

giczności upodabniały się do tych, które

biznes zostanie wplątany w soft power

faktycznie taki wpływ wywierają. Przez

i stanie się kolejną odnogą takowego

ostatnie kilkanaście lat był to proces

zjawiska psychologicznego. Tak narodził

wyjątkowo dobrze zauważalny.

się „greenwashing”.

Począwszy od reklamowania urządzeń,

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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które nie zawierają freonów (chociaż te

bardziej spostrzegawczy dojrzą na

zostały już dawno zakazane i wyłączone

horyzoncie to ku czemu ten artykuł

z użycia) po najróżniejsze zielone

bezpowrotnie zmierza. Co jest popu-

opakowania w tym nawet zwiększenie

larne, szeroko dostępne, modne i

zielonego motywu w najpopular-

zdrowe? Sport! A ponadto ma jedną

niejszych sieciach fast-foodów.

cechę, której brakowało poprzednikom

Mimetyzm w czystej postaci...

— „sport ma łączyć, a nie dzielić”.

Następnie badacze zjawisk społecznych

Pod tym wytartym już sloganem kryje

odnotowali kolejne stadia ewolucyjne

się zarazem największe piękno sportu,

„mimetyzmu” zwanego green-

jak i jego największe przekleństwo.

washingiem. Okrzyknięto je nazwą

Dopóki sport (o ile kiedykolwiek) był

greenscaming. Było to nic innego jak

zarówno formą, jak i sztuką w jednym,

podchwycenie obecnych ekologicznych

dopóty była to ogromna zaleta. I nawet

trendów, w celu... no właśnie...

dziś to właśnie sport potrafi jednoczyć,

zniechęcenia do nich.

pozwala zapomnieć i troskach,

Nic tak nie potrafi ostudzić naszego
entuzjazmu jak moment, gdy coś w czym
pokładaliśmy nadzieje zaczyna nas
zawodzić. Dlatego w greenscaming
zaczęły angażować się te przemysły,

i konfliktach. Niezależnie czy go
uprawiamy czy tylko oglądamy. Ale od
ponad dekady obserwujemy, jak zaczyna
on być wykorzystywany do innych
celów. Do sportswashingu.

którym było nie po drodze z eko-

Zjawisko to zostało zaklasyfikowane jako

biznesem. Union of Concerned

element nowoczesnego soft power.

Scientists przytoczył swojego czasu listę

Dzięki niemu kraje, a także organizacje

43 firm zaangażowanych w

są w stanie wpływać na ludzką

rozpowszechnianie nieprawdziwych

podświadomość. W dużym skrócie

informacji i bezpośrednio będących

badacze określają to jako wybielanie

zaangażowanych w greenscaming. Czy

własnego „imienia” poprzez sport, który

to zatem nowa już forma ewolucyjnej

przecież nie może dzielić, a musi łączyć.

mimikry?

I zupełnie czym innym jest, gdy chcemy

Można by zadać sobie zatem pytanie jak
będzie wyglądał kolejny bękart soft
power? Który dziewiczy sektor naszego
życia stanie się kolejnym celem? Co
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

łączyć wszystkich w kibicowaniu swojej
drużynie, gdy chcemy włączać
niepełnosprawnych do walki i rywalizacji na najwyższym poziomie, gdy
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chcemy cieszyć się i emocjonować piłką,

Niestety dziś jak na dłoni widać jak

tenisem czy świetlówką bez znaczenia na

głęboko posunięty jest to problem.

wyznawaną religię, kraj pochodzenia,

Igrzyska olimpijskie w Chinach,

czy kolor skóry, a czym innym jest, gdy

mundial w Katarze (a poprzedni

chcemy łączyć nas z krajami, które nie

w Rosji), wybrane mecze piłkarskie lig

przestrzegają praw człowieka, praw

europejskich rozgrywane w krajach

kobiet, gdy chcemy łączyć nas

arabskich. Zapraszanie Kataru do

z rosyjskimi oligarchami. I wtedy ten

rozgrywania Copa Amèrica gdy ten nie

wyświechtany slogan staje się właśnie

należy do federacji CONCACAF.

największym przekleństwem sportu,

Możemy zapierać się, że jesteśmy ponad

a świat staje na krawędzi i zaczyna

to wszystko, że nie dajemy się

zadawać sobie pytanie — gdzie jest

zmanipulować. Ale badania na temat

granica?

greenwashingu jasno pokazują, że

Przykładów ocieplania wizerunku
poprzez sport można znaleźć bardziej
wiele, choć badania społecznego wpływu
tego zjawiska są prowadzone na jeszcze
mniejszą skalę niż wobec greenwashingu.
Począwszy od tych, które wydają się być
najmniej lub wręcz nieinwazyjne jak
sponsoring klubów sportowych przez
organizacje powiązane z danym krajem,
przechodząc przez powiązania całych
systemów państwowych z organizacjami
sportowymi, czy wreszcie notoryczne
przyznawanie dużych imprez sportowych państwom, które mówiąc
eufemistycznie, nie spełniają moralnego
mandatu wśród społeczności międzynarodowej, o którym wspominał Joseph
Nye.

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

konsumenci świadomi to rzadkość.
Wielokrotnie powtarzane i ocieplane
wizerunki w końcu znajdują bezpieczne
miejsce w świadomości społecznej.
I choć nie popieramy bliskowschodniego
traktowania ludzi, to nie brakowało
„kibiców” przebranych na szejków na
stadionie Newcastle, gdy zostało ono
przez nich przejęte. Chociaż dziś cały
świat potępia wojnę na Ukrainie to
Roman Abramowicz nie jawi się
w naszych głowach na pierwszą myśl
jako część tamtego systemu, a jako miły
starszy pan, który pomógł ekipie
z Londynu w zrobieniu wielkiego
sukcesu ostatniej dekady. Dziś poprzez
sport każdy drapieżnik możne zapewnić
sobie mimetyzm, którzy ułatwi mu
polowanie.

OPINIE I KOMENTARZE
Pharmacopola

No 2/2022

Jest jeszcze jedno „ale”. Badania

mogły skutecznie alarmować i uczulać

prowadzone na bazie zjawiska jakim jest

konsumentów (w tym wypadku

greenwashing doprowadziły do

kibiców) na mimikrę świata sportu,

konkluzji, że gdy konsument jest już

która umożliwia fałszywe przybranie

świadomy różnicy, to często zniechęca

ochronnych barw w postaci okrzyku

się do produktów operujących zarówno

„sport ma łączyć, a nie dzielić”.

fałszywym, jak i rzetelnym oznakowaniem. Ze świata eko-biznesu
powinny płynąć dwa wnioski, które
naukowcy już dawno wyciągnęli. Po
pierwsze zarówno greenwashing, jak
i sportswashing może przynieść efekt
odwrotny od zamierzonego (nie bez
przyczyny UEFA zaczyna panicznie
szukać widzów, finały SuperBowl
zaczynają gromadzić więcej kibiców niż
finały Ligi Mistrzów, a e-sport staje się
coraz popularniejszy). Po drugie zaś
świat branży eko, zdrowej żywności,
ochrony klimatu, i inicjatyw
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Jednak nie wszystko jest takie proste
i pytanie nie brzmi "jak?", a "kto miałby
się tego podjąć na taką skalę?". Na ten
temat powstanie z pewnością nie jedna
praca magisterska, a nawet i materiał na
cały doktorat. Jednak w dobie, gdy rok
2022 wydaje się być pod tym względem
największym triumfem sportswashingu,
konkluzją niech będą słowa Kazimierza
Staszewskiego.
„Być czy mieć? — takie dwa
pytania. Bliżej ku celom posiadania”

pokrewnych na przestrzeni lat
wypracowały sobie wiele mechanizmów
zabezpieczających. Są wśród nich
struktury państwowe, instytucje non
profit jak wspomniane już wcześniej
Union of Concerned Scientists, które
monitorują i co najważniejsze alarmują o
sytuacjach, w których konsumenci mogą
być wprowadzani w błąd. Na tym polu
sport ma jeszcze wiele do nadrobienia.
Organizacje badawcze z pewnością mogą
odegrać kluczową rolę w zmianach,
których celem byłoby zwiększenie
świadomości społecznej. To one będą

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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