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Szanowni Państwo!
ato gorące nawiedziło nasz piękny kraj i kontynent. W takich
chwilach okazuje się, czy gospodarka wodna jest dobrze
prowadzona, zarówno w skali mikro, jak i makro. Zasoby wody
w Polsce są kilkurotnie mniejsze niż średnia w Unii
Europejskiej. Na jednego mieszkańca RP przypada około
1600 m³ H20. Ilość ta jest odpowiada granicy, poniżej której
ONZ uznaje kraj za zagrożony niedoborem wody. Powiedzieć, że jest to
alarmujące, to powiedzieć nic. Właśnie wyszła najnowsza książka mojego
wydawnictwa i autorstwa — Historia naturalna przypraw. [link] Jest to studium
nad przyprawami okiem farmaceuty, botanika i etnofarmakologa. W fazie
składu jest również monografia «Wpływ alchemii na współczesny świat».
Na okładce dziewiątego numeru czasopisma Pharmacopola znajduje się
karykatura autorstwa Jamesa Gillraya (1756–1815). Specjalizował się on
w żartobliwych i celnych ilustracjach, dotyczących zwłaszcza medycyny, nauki
i polityki. Pacjent jest niezadowolony ze smaku leku; jak widać problem maskowania przykrego smaku leku jest znany nie od dziś (w zasadzie od starożytności
ten temat był poruszany w dziełach medycznych i farmaceutycznych). Z drugiej
strony, zbyt dobry smak środków leczniczych, suplementów diety i wyrobów
medycznych może powodować zbytnią medykalizację, nadużywanie tych
preparatów (obserwować to można, na przykład u dzieci spożywających witaminy
w formie żelek).
Czy dzwony umarłych biją w ogrodzie? Czy szczepionka na ospę prawdziwą
mogłaby dzisiaj być wprowadzona na rynek? Jakie leki mają potencjał
fototoksyczny? Jaka jest historia powidełek?
Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w niniejszej pracy.
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Nazwa polska — miłek wiosenny

Adonis vernalis L.

Surowiec — ziele (Adonidis vernalis herba)
Tradycyjne zastosowanie — Miłek był stosowany na epilepsję, obrzęki, malarię, choroby nerek

i różnorodne choroby serca.
Substancje aktywne — Surowiec zawiera glikozydy kardenolidowe z grupy pochodnych strofantyny
(cymarozyd, adonitoksynę, strofantynę), flawonoidy (orientyna, luteolina, witeksyna).
Farmakologia — Ziele i jego przetwory działają inotropowo dodatnio i chronotropowo ujemnie, czyi
zwiększają siłę skurczu mięśnia sercowego i zmniejszają jego częstotliwość. Miłek był stosowany (i w ograniczonym stopniu jest stosowany współcześnie) w przypadku przewlekłej niewydolności serca. Poza tym
obserwowana jest zwiększana diureza po spożyciu surowca.

Mgr farm. Aleksander K. Smakosz
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Elektuaria, powidełka i lektwarze
na aptecznych półkach
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.

Pomimo panujących w opinii publicznej przekonań, że lek skuteczny to lek gorzki, na
aptecznych półkach raz za razem możemy natknąć się na specyfiki — w głównej mierze
przeznaczone dla dzieci — które bardziej przypominają słodycze niż lekarstwa.
Abstrahując od argumentów obu stron dyskutujących o tej sytuacji, warto przypomnieć
sobie starą, niespotykaną już od przeszło kilkudziesięciu lat formę leku o swojsko
brzmiącej nazwie: powidełko.

Lege artis, czyli jak aptekarz za powidełko
powinien się zabrać?
Zwykle w farmakopeach pojawiało się pod dźwięcznym, łacińskim określeniem
electuarium. Według definicji encyklopedycznych jest to gęsta, niewylewająca się
z pochylonego naczynia (a więc przypominająca lepką pastę lub konfiturę) mieszanina
sproszkowanych surowców roślinnych lub substancji chemicznych, ekstraktów
roślinnych, soków, syropów i miodów. Ze względu na bardzo dużą zawartość cukru
i innego typu słodkich substancji, takich, jak miód czy przetwory z płatków róży, a także
na miękką konsystencję, była to bardzo dogodna forma do podawania gorzkich
substancji dzieciom czy osobom starszym, mającym problem z przyjmowaniem
twardych pastylek. Na aptecznych półkach przechowywano je w naczyniach o nazwie
albarello, często wykonanych z majoliki. Wyróżniamy dwa rodzaje elektuariów — spisse¸
czyli o konsystencji twardszej, oraz molle lub tenue, bardziej miękkie, które możemy
skojarzyć z dzisiejszą marmoladą. Cukier w nich zawarty nie tylko nadaje całości
słodkiego smaku, lecz również, ze względu na działanie osmotyczne, służy jako
naturalny konserwant; z podobną sytuacją spotykamy się w syropach. Surowiec stały
najpierw drobno proszkowano, by następnie połączyć go ze składnikami półpłynnymi
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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i płynnymi (na ciepło lub zimno — ta ostatnia metoda jest przydatna przy pracy z surowcami olejkowymi wrażliwymi na ciepło). Podczas przygotowania preparatu należy
uważać, by aktywna chemicznie substancja sproszkowana rozłożyła się równomiernie
w gęstej masie, inaczej pacjent może przyjąć z każdym razem inną dawkę. Aby zapewnić
im większą trwałość, można ogrzewać pojemnik z preparatem przez godzinę w kąpieli
wodnej. Nicolas Culpeper radził, by w apteczce domowej trzymać zawsze wysuszone
zioła, by w razie potrzeby móc szybko je sproszkować i przyrządzić powidełko; odradzał
przechowywanie ziół już sproszkowanych, ponieważ szybko wietrzeją.

Opinia publiczna wczoraj i dziś
Najstarszymi
opisanymi
w źródłach historycznych
przykładami elektuariów
są osławione starożytne
specyfiki — mitrydad oraz
teriak. O właściwościach
obu leków i ich historii
można rozpisać

W apteczce domowej zawsze
trzymaj wysuszone zioła, abyś
w razie potrzeby mógł je szybko
sproszkować i przyrządzić powidełko

się na wiele kolejnych artykułów,
jednak tutaj warto wspomnieć, że
poza najbardziej znanymi ich
składnikami — czyli opium i mięsem
żmij — można się było w nich
doszukać ponad 40, czy też, w niektórych formulacjach, niemal 90
różnych substancji, takich, jak
choćby cynamon, nard, proszek
z krokodyla czy kora drzewa
różanego. Jednak skuteczność tych
preparatów
była
brana
pod
wątpliwość już w czasach nowoWszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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żytnych. Niektóre inne specyfiki o podobnej konsystencji, jak np. confectio alkermes,
czyli gęsta mieszanina wody różanej, cukru, soku jabłkowego, jedwabników, soku ze
szkarłatki amerykańskiej, aloesu oraz minerałów, takich jak: bursztyn, perła, lapis lazuli
i złoto płatkowe, również nie były poważane.
John Quincy opisywał powyższy specyfik jako działający głównie przez „oczekiwanie”
(odpowiednik dzisiejszego efektu placebo), doceniany głównie ze względu na swój
atrakcyjny wygląd, za który miało odpowiadać złoto. Dodawał również kpiąco, że „jest
często przepisywany przez kobiety”. Dziś, gdyby z receptury wykluczyć wszystko poza
cukrem, wodą różaną oraz sokiem jabłkowym, mogłaby służyć raczej za orzeźwiający,
aromatyczny napój lub syrop.

Jednostki aptekarskie Ze skarbca zielników
i farmakopei — przykłady
o uncja — 31,1 g
receptur
o drachma — 3,9 g
o pinta — 473 ml
Wśród receptur na powidełka najczęściej można
o funt — 373 g
było spotkać się z tymi przepisywanymi przy
o skrupuł — 1,3 g
zaparciu, gorączce oraz robaczycach. Poniżej
podano przykładowe receptury.

Electuarium catholicon
• Liście senesu
• Pulpa kasjowa (senesowa)
• Pulpa z tamaryndowca
• Rabarbar
• Ciemiernik biały
• Paproć zwyczajna
• Anyż
• Lukrecja
• Kumin
• Fenkuł
• Cukier jęczmienny
• Syrop prosty

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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Całość wykazuje działanie przeczyszczające, głównie dzięki obecności liści oraz pulpy
z senesu, bogatych w sennozydy, a także miazga tamaryndowcowa. Syrop odpowiadać
miał za słodki smak i konsystencję powidełka, przyprawy odpowiadały za poprawę
walorów smakowo-zapachowych. Niepokój może budzić obecność ciemiernika, rośliny
silnie toksycznej, mimo faktu, że jego korzeń faktycznie ma działanie silnie
przeczyszczające.
Wersja II:
• Paprocie rosnące w okolicy dębów — 3 uncje
• Nasiona kopru włoskiego — 6 drachm
• Woda — 2 pinty
• Cukier — 2 funty i 2 uncje
• Sproszkowane liście senesu — 2 uncje
• Fiołki
• Anyż
• Orzechy laskowe z cukrem
• Lukrecja
• Nasiona melona
• Nasiona dyni
• Nasiona ogórka
• Nasiona arbuza
• Pulpa kasjowa
• Pulpa z tamaryndowca
W tej wersji zachowano
najważniejszy składnik, tj. liście
i miazgę z senesu, jednak
zrezygnowano z ciemiernika,
zastępując go mieszanką nasion
uznawanych za „chłodne”, tj. arbuza, melona,
dyni i ogórka.

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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Electuarium anthelminthicum
• Sproszkowany kozłek lekarski — 1 uncja
• Kwiat cytwaru — 1 uncja
• Siarczan potasu — 3 drachmy
• Sproszkowana jalapa — 4 skrupuły
• Oxymel (octomiód) z cebulicy morskiej — 4 uncje
• Sproszkowany korzeń lukrecji lub ekstrakt lukrecjowy — 3 uncje

Bardzo popularny rodzaj powidełka, używane do pozbywania się czerwi (z łaciny
anthelminthicum oznacza czerwiogubny). Głównym składnikiem jest tutaj kwiat
cytwaru bogaty w santoninę działającą przeciwrobaczo, oraz octomiód z cebuli (lub
cebulicy) morskiej, bogaty w glikozydy nasercowe, takie, jak scillaren lub scilirozyd
(będący trutką na gryzonie, zwłaszcza szczury).
Electuarium nigrum (czarne powidełko)
• Chlorek żelaza (III) — 4 drachmy
• Tanina — 1 drachma
• Konfekt różany — 2 uncje
• Syrop pomarańczowy — 1 uncja

Preparat wykazywał działanie tonizujące i ściągające, przede wszystkim dzięki obecności
bogatej w garbniki taniny. Związek żelaza zaś miał wykazywać działanie
przeciwkrwotoczne przy przyjęciu doustnym. Zarówno konfekt różany i syrop
pomarańczowy w znaczący sposób poprawiały wyjątkowo gorzki smak powidełka.
Electuarium thebaicum
• Proszek aromatyczny — 6 uncji (mieszanka sproszkowanego cynamonu,
kardamonu, imbiru oraz kurkumy)
• Sproszkowany korzeń rośliny Aristolochia serpentaria — 3 uncje
• Opium zmieszane z hiszpańskim białym winem — ½ uncji
• Syrop imbirowy — 1 funt

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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Powidełko o działaniu silnie przeciwbólowym i łagodzącym, stosowane przy biegunce,
atonii jelit oraz problemach żółciowych. Nazwa pochodzi od głównego składnika
aktywnego — opium tebańskiego.
Electuarium de ovo (powidełko jajeczne)
W świeżo zniesionym kurzym jaju należy wydrążyć niewielki otwór i wylać białko,
następnie do środka należy wsypać szafran tak, by wymieszał się z płynnym żółtkiem,
otwór zalepić i umieścić całość w gorącym popiele, aż skorupka stanie się czarna; nie
wolno jednak dopuścić do spalenia się szafranu wewnątrz jaja. Dalej, całość trzeba
zetrzeć na proszek i dodać do niego równowagową ilość ziaren białej goryczki, a następnie sproszkowany korzeń białego dyptamu, pięciornika, mirrę, poroże jelenia,
lepiężnik, korzeń arcydzięgla, korzeń krwiściągu, jagody jałowca, bulwę kurkumy i kamforę (każdego z tych surowców połowę uncji). Na końcu całość należy zmieszać
w moździerzu, dodać równowagową ilość weneckiego teriaku oraz soku limonowego.
Ten konkretny preparat służy jako półprodukt do przyrządzenia opisanego u Harveya
elektuarium chroniącego przez zarazą, wykorzystywanego przez ludzi z wyższych kast
społecznych o temperamencie flegmatycznym. Jednak samo w sobie też wykazywało
działanie lecznicze poprzez pobudzenie potliwości i obniżanie gorączki.

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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Elektuarium Hamech autorstwa Mesuëgo
• Kora migdałecznika Arjuny — 2 uncje
• Owoce migdałecznika chebułowca (haritaki) — 1,5 uncji
• Kolokwinta — 1,5 uncji
• Fiołki — 1,5 uncji
• Paprocie rosnące pod dębami — 1,5 uncji
• Bylica piołun — ½ uncji
• Tymianek — ½ uncji
• Nasiona anyżu — 3 drachmy
• Nasiona fenkułu — 3 drachmy
• Czerwone róże — 3 drachmy
• Serwatka — 6 funtów
• Sok z dymnicy — ½ funta
• Pulpa śliwkowo-rodzynkowa — ½ funta
• Biały cukier — 1 funt
• Klarowny miód — 1 funt
• Pigułki grzybowe — 2 uncje
• Liście senesu — 2 uncje
• Rabarbar — 1,5 uncji
• Kanianka — 1 uncja
• Wilczomlecz — 6 drachm
• Cynamon — ½ uncji
• Imbir — 2 drachmy
• Nasiona dymnicy — 1 drachma
• Nasiona anyżu — 1 drachma
• Nard — 1 drachma

To elektuarium, autorstwo, którego przypisuje się Mesuëmu, miało za zadanie
wydalanie melancholii (czarnej żółci) i słonej flegmy, co miało skutkować poprawą stanu
zdrowia w przypadku występowania zawrotów głowy, obniżonego nastroju, świądu,
trądu oraz parch. Jak podkreśla autor farmakopei, ten konkretny specyfik bardzo silnie
przeczyszcza i nie powinno być stosowane samodzielnie, przez osoby niedoświadczone.
Miało też skutkować wyleczeniem chorób wenerycznych oraz febry czwartaczki.

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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Powidełko z rogiem jednorożca
• Konserwa driakwiowa
• Konserwa stokrotkowa
• Poroże jelenia — 2 drachmy
• „Róg jednorożca” — 2 drachmy
• Ekstrakt z akacji katechowej — 1 skrupuł
• Ostrzeń
• Syrop szczawikowy — tyle, ile potrzeba

Jako „róg jednorożca” wykorzystywany był najczęściej ząb narwala lub róg nosorożca,
ewentualnie cios mamuta.
Lektwarz z włoskiego kopru
• Nać, korzeń oraz kwiat suszonego kopru włoskiego
• Białe wino
• Cukier biały

Na koniec — składniki potrzebne do wykonania lektwarza (staropolskie określenie na
elektuarium) opisanego w zielniku Syreniusza. Co ważne (wg autora) koper musiał być
zbierany w określonym momencie roku, mianowicie przed wschodem Słońca, kiedy
Merkury oraz Wenus znajdują się w znaku Lwa, natomiast Księżyc — w Baranie.
Przyjmowanie tego powidełka miało skutkować poprawą pamięci, płodności, libido
oraz wzroku, a także — co można wywnioskować znając właściwości kopru włoskiego
— działać wiatropędnie i poprawiać trawienie.

Elektuaria dzisiaj — gorzka przyszłość słodkiego
remedium?
Przytoczone przepisy pokazują, że w kwestii wymyślania składów i zastosowań dla
elektuariów ludzie wykazywali się wyjątkową kreatywnością. Popularne od czasów
starożytnych, których sława rozbłysła w erze nowożytnej, pojawiały się w farmakopeach
jeszcze w I połowie XX w. — przykładem niech będzie Farmakopea Japońska
z 1922 roku, w której podano sposób przyrządzenia jednego elektuarium — senesowego.

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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Od drugiej połowy ubiegłego wieku, gdy coraz większą rolę zaczęła odgrywać masowa
produkcja leków, a w cenie była ich coraz dłuższa trwałość i ustalony skład, gwiazda
powidełek gasła. Dziś podzielają one los kęsków, konserw czy łyków — zamiast na
aptecznych półkach częściej goszczą w podręcznikach do historii farmacji, jednak, znając
główną zasadę ich wytwarzania, czyli zmieszanie ze sobą sproszkowanych roślin, cukru,
miodów i powideł, można nawet w domowym zaciszu przygotować na własny użytek
proste elektuarium o działaniu uspokajającym czy ułatwiającym trawienie.
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Dzwony umarłych biją w ogrodzie
Katarzyna Wer
Studentka IV roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i przewodnicząca SKN Farmakologii doświadczalmej i klinicznej. Zainteresowania skupione
wokół tematyki farmacji klinicznej opartej na standardach zachodnich. Prowadzi na
Instagramie profil @farmacja_niekoloryzowana ukazujący specyfikę studiów
farmaceutycznych oraz zawód farmaceuty jako specjalisty od farmakoterapii w zespole
opieki zdrowotnej.

Za zwodniczym pięknem naparstnic kryje się śmiertelne niebezpieczeństwo, często
niedoceniane i mylnie bagatelizowane przez przechodniów zaślepionych delikatnością
powiewających na wietrze sukien. Nie dziw więc, że dla wielu skuszonych wyglądem
damy w purpurze, Digitalis purpurea, oraz jej siostry przywdzianej w biel, Digitalis
lanata, nieświadomych zagrożenia adoratorów, rośliny te były ostatnim obiektem
westchnień w życiu.
Taksony te nie bez przyczyny znane są pod nazwą Dzwonów Umarłych, a każdy
pragnący posiąść ich piękno musi poczynić wiele starań, by nie dołączyć do grona
nieszczęśników. Zapoznawszy się w poprzednich częściach serii zarówno z bajkowym
wyglądem naparstnic, a także mechanizmem działania glikozydów nasercowych, wielu
z Państwa zapewne zadaje sobie pytania: Jak wygląda przypadek zatrucia związkami z tej
grupy? Czy można hodować naparstnice w ogrodzie? I, jeśli tak, to w jaki sposób
zapewnić bezpieczeństwo swoje, bliskich i zwierząt? Odpowiedzi na powyższe postaram
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się udzielić w tej części serii o Glikozydach Nasercowych.
Rozpocznę od przedstawienia opisanego klinicznego case
zatrucia glikozydami nasercowymi, który pomoże rzucić
światło na powagę ryzyka sytuacji.

Casus
Na SOR przyjęto 67-letnią Chinkę, u której od trzech dni
występowały nudności, wymioty i kołatanie serca, pacjentka
skarżyła się na dyskomfort w klatce piersiowej. Objawy
pojawiły się nagle, kilka godzin po spożyciu lunchu,
rozpoczęły się od ogólnego osłabienia i zmęczenia, pacjentka
zaobserwowała u siebie zwolnione i nieregularne bicie serca.
Po upływie kilku godzin zaczęła odczuwać ciężar na klatce
piersiowej, skurcze brzucha, nudności i wymioty. Historia
choroby uwzględniała nadciśnienie, dyslipidemię chorobę
Meniera oraz astmę. Kobieta nie przyjmowała preparatów
na receptę, suplementowała
natomiast witaminę B12, glukozaminę i chińskie zioła
(preparowaną lukrecję, suszony korzeń rehmanni, gałązkę
cynamonowca, Ophiopogon japonicus, ejiao, nasiona konopii,
jujube i imbir). U pacjentki zaobserwowano bradykardię (53
uderzenia serca na minutę), inne parametry były w normie.
Wyniki badań laboratoryjnych: stężeń elektrolitów, ocena
funkcji nerek i wątroby były w normie. Badanie
morfologiczne krwi wykazało lekko podwyższoną liczbę
leukocytów (14,0 × 109/L). Zawartość troponiny była
w normie. Nie wykryto również nieprawidło-wości w RTG
klatki piersiowej. Na podstawie badania elektrokardiologicznego rozpoznano rytm zatokowy z blokiem
przedsionkowo-komorowym I stopnia oraz pauzy zatokowe
na czas jednej do dwóch sekund. Pacjentka została
przeniesiona na oddział kardiologii inwazyjnej w celu dalszej
obserwacji. W ciągu następnych 4 godzin rozwinęły się
arytmie nawrotowe z blokiem przedsionkowo-komorowym
III stopnia z przyspie-szonym rytmem z łącza przedsionkowoWszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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komorowego, bradykardią zatokową, częstymi przedwczesnymi
skurczami komorowymi, niespecyficznymi zmianami
w odcinku ST i inwersją załamka T w odprowadzeniach
lateralnych. Dnia czwartego wystąpił 30-sekundowy
epizod monomorficznej tachykardii komorowej,
który skłonił do rozważań nad wszczepieniem
kardiowertera-defibrylatora serca. Angiografia nie
wykazała chorób tętnicy wieńcowej, a obrazowanie
pracy
serca
przy
użyciu
echokardiografii
przezprzełykowej nie wykazało zmian w strukturze
i funkcji.
Dnia trzeciego na SOR przyjęto 66-letniego męża kobiety
wykazującego podobne do niej objawy. Historia choroby
uwzględniała dyslipidemię, mężczyzna nie miał przepisanych żadnych leków. Wyniki
badań laboratoryjnych: stężeń elektrolitów oraz oceny funkcji nerek były w normie.
Zawartość troponiny w normie. Na podstawie badania elektrokardiologicznego
rozpoznano bradykardię zatokową z niespecyficznymi zmianami w odcinku ST
i inwersją załamka T w odprowadzeniach lateralnych. Podczas pobytu na Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym pacjent miewał epizody bradykardii, z tętnem na poziomie 30
uderzeń serca na minutę. Małżeństwo opisywało zaburzenia widzenia, konkretnie błyski
świateł i żółte/czerwone halo wokół obiektów. W trakcie wywiadu pacjentka przyznała,
że wraz z mężem spożyli gorzkie, zielone liście rośliny uprawianej
w ich warzywnym ogrodzie, które mąż mylnie wziął za
jarmuż. Oznaczone stężenia digoksyny we krwi
wyniosły 0,3 nmol/L u kobiety i 0,4 nmol/L u jej
męża. Poproszono rodzinę o pobranie próbek
roślin z ogrodu, a rozpoznaną przez pacjentów
zidentyfikowano jako naparstnicę.
Po potwierdzeniu zatrucia glikozydami nasercowymi i skontaktowaniu się z prowincjonalnym Ośrodkiem Kontroli Zatruć obu
pacjentom podano Digitalis-Antidot. Związek ten
jest wykorzystywany jako antidotum w zatruciu
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glikozydami naparstnicy, pozyskiwany jest z przeciwciał owiec domowych uprzednio
immunizowanych pochodną digoksyny, DDMA.
U obojga zaobserwowano poprawę po godzinie od podania antidotum. Ostatecznie po
wielu dniach podawania Digitalis-Antidot i ustąpieniu objawów zatrucia odesłano
pacjentów do domu w stanie dobrym.
Analiza powyższego przypadku pozwala zauważyć, jak rzekomo błaha pomyłka może
doprowadzić do poważnych niechcianych skutków. Chęć spożycia rośliny z własnego
ogródka poskutkowała wizytą na SORze i długim pobytem w szpitalu. Naparstnice
mogą, oprócz jarmużu, być mylone z żywokostem Symphytum officinale, roślinie
stosowanej w ziołolecznictwie i w związku z tym konsumowane. Uważa się, że najniższa
dawka toksyczna dla dorosłej kobiety wynosi 100 ug/kg, natomiast dla mężczyzny
75 ug/kg. Przyjęcie dawki powyżej 10 mg niemal zawsze skutkuje śmiercią.
W celu uniknięcia podobnych przypadków we własnym otoczeniu warto zadbać
o bezpieczeństwo swoich bliskich i zwierząt, dla których spożycie naparstnic stanowi
zagrożenie dla życia. Rośliny nadają się do hodowania w ogrodzie, jednak trzeba
zachować pewne środki ostrożności. Ze względu na ciekawy wygląd kwiatów
naparstnic, zdecydowanie dobrym pomysłem byłoby ich sadzenie w miejscach
niedostępnych dla zwierząt i dzieci, z dala od roślin jadalnych. Jako, że cała roślina jest
toksyczna, a glikozydy nasercowe mogą wchłaniać się przez skórę, warto rozważyć
zakrywanie skóry długimi rękawami oraz noszenie rękawic podczas pracy
z naparstnicami. Po kontakcie z rośliną sugeruje się porządne mycie rąk, by uniknąć
przypadkowego przedostania się glikozydów do organizmu lub podania ich zwierzęciu/
dziecku podczas karmienia. Przestrzeganie tych zasad pozwoli cieszyć się piękną rośliną
bez obawy o bezpieczeństwo domowników.

Postępowanie w przypadku zatrucia glikozydami
nasercowymi
Dostrzegalne objawy ostrego i przewlekłego zatrucia to między innymi: nudności,
wymioty, ból brzucha, biegunka, ból w klatce piersiowej, duszność, bóle głowy,
osłabienie, zmęczenie, splątanie, delirium, psychozy, zaburzenia widzenia. Objawy mogą
rozwinąć się w ciągu 48h, a nawet kilku dni od przyjęcia glikozydów nasercowych.
W razie podejrzenia zatrucia należy niezwłocznie szukać profesjonalnej pomocy
medycznej.
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Najlepsze ziółka tylko
u mnie, od Kantonu po Pekin.
Tylko postaraj się po niech nie umrzeć,
bo stracę klienta i renomę
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Czy szczepionka na ospę prawdziwą
mogła by zostać dzisiaj
wprowadzona na rynek?
mgr farm. Aleksander K. Smakosz
Redaktor naczelny i wydawca. Naukowo zajmuje się etnofarmakologią historyczną,
fitochemią i farmakognozją substancji aromatycznych i ziół, chemią kosmetyków oraz
historią kulinariów. Doktorant na Katedrze Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
(UMW). Prowadzi blog poświęcony przyprawom z perspektywy botaniki ekonomicznej
oraz farmacji — gulosus.pl. Autor czterech książek i kilkudziesięciu artykułów.

Współcześnie szczepienia są dla nas czymś oczywistym. W ciągu pierwszej doby życia,
według kalendarza szczepień na 2022 r., należy wykonać iniekcję przeciwko gruźlicy
(BCG) oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV). Do uzyskania pełnoletności
na liście szczepień obowiązkowych i zalecanych jest 14 różnych szczepionek (Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego, 2022).
Gdy 11 III 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia uznała przypadki COVID-19 za
pandemię, większość środowiska medycznego i duża ilość ogółu ludności upatrywała
ratunku jedynie w szczepieniach na rozpowszechniającą się plagę. Szybka rejestracja
preparatów umożliwiła ograniczenie rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2
i udowodniła skuteczność szczepionek mRNA (Fauci, 2021).
Jednak tak szybka reakcja na nową
chorobę i opracowanie skutecznego
remedium to domena XXI w.,
nowoczesnego przemysłu farmaceutycznego, medycyny i metod badawczych.
W tym wypadku „stoimy na ramionach
olbrzymów”,
parafrazując
Isaaca
Newtona. Tym olbrzymem dla szczepień
jest Edward Jenner (1749–1823), który
w 1796 r. dokonał pierwszego zaszczepienia, które notuje historia.
Pierwsze próby szczepień na ospę
prawdziwą prowadzono już wcześniej
(S. L. Plotkin & Plotkin, 2008):
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� Złote lustro medycyny z 1742 r. wymienia cztery formy wariolizacji, czyli
przenoszenia zmielonych strupów chorych w jamę nosową osoby zdrowej (lub
umieszczaniu strupów pod skórą osoby zdrowej).
� Bramini w Indiach nakłuwali skórę pacjentów i umieszczali tam zmielone strupy już
od XVI w.
� Lady Mary Wortley Montagu, po powrocie z Konstantynopola, gdzie poznała
technikę wariolizacji, promowała tę technikę w Anglii w latach 20. XVIII w. Dzięki jej
staraniom na sześciu skazańcach z więzienia Newgate dokonano próby klinicznej.
Wszyscy przeżyli i wypuszczono ich wolno. (Główny badacz — sir Hans Sloane).
� Thomas Bartholin wspominał, że na rynku w Kopenhadze w 1675 r. miał miejsce
handel strupami chorych na variola vera, prawdopodobnie, aby wykonać
prewencyjne zakażenia osób zdrowych.

Ale wracając do przypadku E. Jennera. 14 maja 1796 r. zaszczepił on Jamesa Phippsa —
8-letniego syna ogrodnika, przy pomocy strupów otrzymanych z krów chorych na
krowiankę (stąd angielska nazwa szczepionki vaccine pochodzi od łacińskiego
określenia na to zwierzę — vacca). Po przechorowaniu krowianki próbował zainfekować
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chłopca próbką ospy prawdziwej — chłopiec nie wykazał objawów, co potwierdziło
teorię Jennera (Smith, 2011).
Powyższa próba kliniczna, z perspektywy dzisiejszej legislacji nie mogłaby zostać
wykonana. Artykuł 37b rozdziału 2a ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz.U.2021.1977
t.j.) podaje, że:

Badania

kliniczne

przeprowadza

się,

uwzględniając,

że

[…]

bezpieczeństwo, zdrowie i dobro uczestników badania klinicznego są
nadrzędne w stosunku do interesu nauki oraz społeczeństwa […]

Ciężko mówić o zapewnieniu dobra i bezpieczeństwa uczestnika, jeżeli po zastosowaniu
środka prewencyjnego, dziecko zostało potraktowane wirusem, które w ponad 80%
powodowało śmierć. Kolejnym problemem jest podawanie danych osobowych pacjenta
w publikacjach opisujące szczepienie (art. 37b, §4) — była to norma w ówczesnych
opisach przypadków. Wątpliwe, że Jamesowi Phippsowi i jego opiekunowi udzielono
szczegółowych informacji dotyczących ryzyka i korzyści badania klinicznego. Także
Jenners nie starał się, aby minimalizować ryzyko podczas badania. Istniało wysokie
prawdopodobieństwo zgonu podczas próby klinicznej (art. 37i, §3).

I co, niby boli?
Nie marudź, dzięki mnie nie
umrzesz tak szybko
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Oczywiście to tylko podstawowe problemy prawne, które są widoczne w badaniach
Jennera. Ciężko ekstrapolować współczesne aspekty prawne, kwestie etyczne i metodę
naukową na XVIII-wieczne badania. Z drugiej strony Jenner, wykonując wariolizację na
synu ogrodnika, wykonał znaną ówcześnie procedurę medyczną. Wcześniej dokonywał
tę procedurę na swoich pacjentach, także sam został wariolizowany (George, 2016).
Można powiedzieć, że Edward Jenner udoskonalił jedynie dotychczas stosowaną formę
terapii, a biorąc pod uwagę niski stopień zaawansowania medycyny XVIIII w., jedyną
alternatywą było zachorowanie na ospę prawdziwą i śmierć. Dlatego też wydaje się, że
opisywany eksperyment jest zgodny z ówczesną etyką i medycyną. Dzięki preparatowi
Jennera zostało uratowanych miliony istnień, a variola vera została uznana za
eradykowaną w 1980 r. Jest to koronny argument za skutecznością szczepień. Dobrze, że
James Phipps nie umarł podczas tej próby, inaczej powyższy przypadek mógłby zostać
inaczej oceniany („dylemat wagonika”).
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Lekcja anatomii i stosunek lekarzy wobec
pacjentów w świetle Labiryntu świata albo
raju serca (1623) Jana Amosa Komeńskiego

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie doktorantka III roku studiów
doktoranckich w dziedzinie literaturoznawstwa. Zainteresowania badawcze skupione
wokół dawnej medycyny, historii kobiet oraz postrzegania śmierci w tekstach
staropolskich. Uczestniczka wielu konferencji związanych z medycyną i historią dawnej
Rzeczypospolitej

Wstęp
XVII wiek w medycynie to czas kontynuacji osiągnięć z poprzednich stuleci, walka
z epidemiami i zabobonami. Było to również stulecie w jakim dogłębniej poznawano
budowę ludzkiego ciała, które doskonaliło się poprzez sekcję zwłok (Gajda 2011:312).
Jednym z twórców doby nowożytnej przedstawiającym realia ówczesnej medycyny,
a zwłaszcza anatomii, był Jan Amos Komeński — uznany pedagog, humanista, patriota,
teolog, filozof, reformator i czeski biskup (Benoit-Dusausoy
2009: 389).

Komeński
Jan Amos Komeński żył w latach 1592–1670. Był ostatnim
biskupem czeskim (Borkowski 2017:153). Kształcił się w Herbronie i Heidelbergu. Podróżował po Anglii, Holandii,
Węgrzech i Szwecji. Był rektorem szkół w Przerowie oraz
w Fulneku, wspomnianym biskupem (w 1632 roku)
w miejscowości Lisa. Przez pewien czas mieszkał w Lesznie
(lata 1628–1656), gdzie otrzymał stanowisko dyrektora
gimnazjum. Tam też napisał swoje najważniejsze dzieła
(Suchodolski 1957: 10). Inne jego teksty powstały podczas
zagranicznych wojaży, w których zajmował się zagadnieniami
związanymi z filozofią, pedagogiką i religią, stawiając na
humanizm, tolerancję, sprawiedliwość i sprawy doczesne
człowieka (Sitarska 2012:132).
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Dzieło, w jakim autor zamieścił informacje dotyczące rozwoju anatomii i stosunku
lekarzy wobec pacjentów, ukazało się w 1623 roku jako Labirynt świata albo raj serca.
Szybko uznano je za unikatowe, wyprzedzające własną epokę (Borkowski 2015: 139).
Książka Komeńskiego krytykuje świat osób uczonych (Borkowski 2015: 139). Nie bez
powodu Komeński opisał w niej wiele ludzkich przywar, negacji rządów bogatych,
kształconych czy wysoko postawionych osób, często niemoralnych, szkodzących
(w przypadku medyków) i gnębiących osoby biedniejsze czy słabsze. Wszystko to zostało
opowiedziane oczami młodzieńca udającego się w podróż w nieznane, zwracającego
uwagę (niczym autor) na sytuację społeczną i ideową Europy (Sitarska 2012:133).
Jednym z zagadnień, jakie autor podjął w książce, był anatomia i relacje na linii lekarz —
pacjent. Możliwość spojrzenia na wybrane aspekty medycyny miał główny bohater
(młody wędrowiec), którego zabrano na proces rozczłonkowania ciała.
Dzieło, w jakim autor zamieścił informacje dotyczące rozwoju anatomii i stosunku
lekarzy wobec pacjentów, ukazało się w 1623 roku jako Labirynt świata albo raj serca.
Szybko uznano je za unikatowe, wyprzedzające własną epokę (Borkowski 2015: 139).
Książka Komeńskiego krytykuje świat osób uczonych (Borkowski 2015: 139). Nie bez
powodu Komeński opisał w niej wiele ludzkich przywar, negacji rządów
bogatych, kształconych czy wysoko postawionych osób, często niemoralnych,
szkodzących (w przypadku medyków) i gnębiących osoby biedniejsze czy słabsze.
Wszystko to zostało opowiedziane oczami młodzieńca udającego się w podróż
w nieznane, zwracającego uwagę (niczym autor) na sytuację społeczną i ideową Europy
(Sitarska 2012:133).
Jednym z zagadnień, jakie autor podjął w książce, był anatomia i relacje na linii lekarz —
pacjent. Możliwość spojrzenia na wybrane aspekty medycyny miał główny bohater
(młody wędrowiec), którego zabrano na proces rozczłonkowania ciała.

Lekcja anatomii
Jak wiadomo z historii medycyny, w XVI stuleciu nastąpił przełom w rozwoju
współczesnej anatomii. Zainteresowani byli nią nie tylko lekarze, ale i artyści. Obok
Leonarda da Vinci i jego rysunkom anatomicznym (sam rozczłonkował około 30 osób),
który wspólnie z anatomem, profesorem z Pawii, Marcantonio della Torre,
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przygotowywał podręcznik anatomii (dziś zachowany we fragmentach), prawdziwej
rewolucji w dziedzinie ilustracji anatomicznych dokonali Andreas Verocchio, Andreas
Montegna, Albrecht Durer, którzy z zamiłowaniem studiowali medycynę. Największym
anatomem tego okresu był jednak Andreas Vesalius i jego traktat De humani corporis
fabrica (O tkaninie ciała ludzkiego) z 1543 roku (Seyda 1973:135).
Zmiany w anatomii nie nastąpiłyby, gdyby nie dokonywane sekcje zwłok (często na
lekcjach anatomii), dotychczas zakazane, acz wiele wnoszące do poznania budowy
ludzkiego ciała i wzrostu samoświadomości lekarzy wobec błędów poprzedników
(Gajda 2011: 312).
Komeński w swoim dziele opisał jedną z lekcji anatomii, której z bliska przyglądał się
wspomniany młodzieniec:

[…] przewiódłszy mię jakiemiś uliczkami, na innem mię znów placu postawił,
gdzie mi się groźny widok przedstawiał. Rozpięli przed sobą człowieka
i jeden mu członek po drugim obcinali. We wszystkich jego wnętrznościach
palcami przebierając z upodobaniem, pokazywali, co w nim znaleźli.
(Komeński 1914: 66)
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Dla młodego wędrowca był to makabryczny widok.

[…] A toć okrucieństwo zachodzić z człowiekiem jako z bydlęciem!
(Komeński 1914: 66)

Towarzysz chłopaka był jednak niewzruszony. Dla niego, jako doświadczonego w życiu
mężczyny, było to coś zupełnie normalnego gdyż uznał, że:

[…] To tak być musi. […] to jest ich szkoła (Komeński 1914: 66).

Przez bardzo długi okres czasu w historii medycyny lekcje anatomii były niestety
zabronione. Z czasem, pragnienie poznania budowy człowieka wzrosło, prowadząc do
rozwoju anatomii. Wtedy też studenci (niejednokrotnie po raz pierwszy stykający się
z osobą zmarłą), a następnie młodzi adepci sztuki lekarskiej, wyuczeni na uniwersytecie
jedynie teorii, korzystali z każdej dostępnej im formy praktyki w zawodzie.
W rozwoju medycyny sekcje zwłok były bardzo istotne. Początkowo traktowano je jako
element nauki anatomii, badanie przyczyny zgonu, a następnie jako narzędzie
identyfikacji chorób, których obducentami byli anatomowie, cyrulicy oraz chirurdzy.
Takie autopsje wykonywano wówczas na uniwersytetach, w domach, szpitalach, kostnicach, a nawet na ulicach.
Powstawały również pierwsze teatry anatomiczne (jeden
z nich powstał w XVI wieku w Padwie i jest odwiedzany do
dnia dzisiejszego), w jakich publiczne sekcje prócz walorów
dydaktycznych dostarczały sporej rozrywki zebranym tam
osobom (Z. Gajda 2011: 317).
Przypuszczalnie wspomniana w dziele sytuacja (sekcja
zwłok) była tradycyjną, publiczną lekcją anatomii, dzięki
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której nie tylko główny bohater miał okazję przyjrzeć się zadaniom wykonywanym przez
lekarzy w pobliżu ciała zmarłego:

[…] zaniechawszy swojej roboty, rozbiegli się po ogrodach, łąkach,
polach i górach, a jaką roślinę wyrastającą znaleźli, tych rozrywali
i takie gromady nanosili, że do ich przebrania i do przejrzenia lata nie
starczyły/ (Komeński 1914: 66)

Rośliny bardzo często zrywano na potrzeby ówczesnej medycyny. Wielu jednak
ówczesnych lekarzy toczyło dysputy na temat ziół, ich wartości i zastosowania
w przypadku pojawiających się dolegliwości. Wspominał o tym również główny bohater:

[…] ten mówił, że się to z tem zgadza, inny, że się nie zgadza, przyczem
ogromny hałas robili, ba nawet co do nazwy owego ziela bardzo się
z sobą sprzeczali. (Komeński 1914: 66)

Gdy pewien z medyków wybijał się na tle pozostałych wiedzą dotyczącą szeroko
pojętego ziołolecznictwa, wówczas:

[…] kto ich [nazw] najwięcej znał, kto wytwarzać i odważać umiał, temu
z nich wieniec piękny uwito, na głowę włożono i doktorem nauk
wszystkich lekarskich go ogłoszono (Komeński 1914: 66).

Nie bez powodu Komeński w swoim dziele nadmienił fakt, że głównym jego celem było
ukazanie nadmiernej pychy bogatego i wykształconego społeczeństwa, które swoje
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zdolności rzadko wykorzystywało względem potrzebującego bliźniego, a częściej dla
własnych korzyści.

Lekarze i pacjenci
Czasy, w jakich przyszło żyć Komeńskiemu i głównemu bohaterowi „Labiryntu świata
albo raj serca” ukazywały również trud chorowania tamtejszych pacjentów. Oczywiście
u progu XVII stulecia medycyna zaczynała być na coraz lepszym poziomie, ale nadal na
wiele schorzeń i chorób medycy nie znali skutecznych metod leczenia (Gajda 2011: 300).
Mimo to, wielu z nich podejmowało się obserwacji chorych leżących w pobliskich
szpitalach bądź w domach. Kliniczna obserwacja była jednak przez długi czas
zapomniana i wskrzesił ją w XVI wieku Giambattista Montano (profesor medycyny
w Padwie i Ferrarze), który zalecał przyglądanie się chorym, a następnie wysuwanie
własnych spostrzeżeń (Seyda 1973: 138).
W czasach antycznych medycy bardzo często obserwowali swoich pacjentów, co zostało
zaniechane w dobie średniowiecza. Dopiero czasy nowożytne na nowo wznowiły te
zasady.
Komeński w swoim dziele opisał więc zachowanie ówczesnych medyków, którzy:

[…] oglądali rany ich zagniłe, wąchali wyziewy z nich wychodzące,
mieszali pokarm w nieczystościach, co górą i dołem z nich wychodziły,
aż ckliwo patrzeć; a to próbami wszystko nazywali (Komeński 1914: 66).
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Praktycznie wszystko, co czynili lekarze w dawnych wiekach było metodą prób i błędów.
Jak mawiał z resztą Paracelsus: „Medycyna nie jest niczym więcej jak tylko jednym
doświadczeniem” (Szumowski 2008: 404). Wielu więc liczyło, że w swoim leczeniu będą
skuteczni gdy:

[…] warzyli, parzyli, prażyli, skwarzyli, palili, studzili, siekali, bodli,
zszywali, więzali, mazali, twardzili, miękczyli, zakrywali, nalewali.
(Komeński 1914: 66)

Wspomagając się tymi sposobami ufano, że być może przezwyciężą konkretną chorobę
czy dolegliwość pacjenta, dając mu przy tym możliwość uniknięcia przedwczesnej
śmierci. W rzeczywistości było jednak zgoła inaczej, gdyż chorzy:

[…] w rękach ich ginęli, najczęściej z wielkiem narzekaniem na nich, że
wskutek nieumiejętności ich i niedbalstwa muszą tyle cierpieć i muszą
umierać (Komeński 1914: 67).

Spowodowane to było przede wszystkim brakiem jakichkolwiek zasad higieny,
nienabieraniem przez lata studiów umiejętności lekarskich (medycy byli w głównej
mierze teoretykami) oraz niedbalstwem. Wielu medyków doprowadzało swoich
pacjentów do zgonu (Szumowski 2088: 396). Dla sporej ilości lekarzy liczyła się
w głównej mierze sława i zysk. O tym również wspomniał wędrowiec:

[…] poznałem, że choć sporo zysku przyniosło zajęcie leczenia chorób
to jeśli zadaniu chcieli choć trochę zadość uczynić, musieli się pięknie
pracą zajmować i niejedną brzydką robotę wykonać. […] zaznawali
niechęci nie mniej, niżeli przyjaźni (Komeński 1914: 67).
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Większość medyków była w tamtych czasach bardzo pracowita, ale wobec własnych
pacjentów zdecydowanie obojętna. W zawodzie lekarza, do dnia dzisiejszego, nie można
sobie pozwolić na bycie nadmiernie wrażliwym człowiekiem. Najważniejsze jest bowiem
przyglądanie się chorobie i jej przebiegowi, a następnie podejmowanie leczenia, licząc na
przychylny los i współpracę pacjenta.

Zakończenie
Wiek XVI i XVII to era odkryć naukowych oraz postępu technicznego. To czas kiedy
nastąpił rozkwit nauk medycznych na różnych polach. Jednym z zagadnień z zakresu
medycyny, jakie omówił w „Labiryncie świata albo raju serca” Jan Amos Komeński,
zapisany w dziejach jako wizjoner, reformator i wybitny twórca była wspomniana lekcja
anatomii (sekcja zwłok) i relacja lekarz — pacjent (Kalinowski 2012: 45).
W swoim dziele Komeński przedstawił publiczną lekcję anatomii, która zrobiła spore
wrażenie na głównym bohaterze „Labiryntu świata…”. Omówił przy tym wykonywane
przez medyków zadania, a także podkreślił ich zachowania względem pacjentów, nie
zawsze humanitarne.
Książkę Jana Amosa Komeńskiego można śmiało uznać za krytykę ówczesnego świata.
Zawarte zostało tu bowiem nad wyraz spora ilość przywar ludzkich (zarówno bogatych,
wysoko postawionych, wykształconych i tych szkodzących bliźniemu — medyków).
Autor chciał nakreślić wiele dziedzin ludzkiego życia opisując przy okazji tak ważną dla
rozwoju medycyny wspomnianą anatomię i zachowanie ówczesnych medyków, od
których zależało życie innych. Tak o to w sposób czysto literacki (wcale nie gorszy niż
medyczny) zostały podkreślone w „Labiryncie świata…” najbardziej istotne elementy
ówczesnej medycyny.
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Doceniasz naszą pracę?
Zapraszamy do współtworzenia
naszego czasopisma i wydawnictwa.
Możesz to zrobić w następujący
sposób:
•zamówienie naszych książek
[link];
•współtworzenie monografii /
pisanie artykułów do naszych
publikacji [link];
•wsparcie na Patronite [link];
•bezpośrednia darowizna.
Dzięki Twojemu wsparciu możemy
utrzymywać czasopismo
Pharmacopola w wersji bezpłatnej
i bez reklam.
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Leki i zioła o potencjale
fotouczulającym i fototoksycznym
cz. I
mgr farm. Ilona Krzak
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Na co dzień
mama dwóch wspaniałych córeczek i czynny pracownik apteki ogólnodostępnej. W
wolnych chwilach poszerza swoją wiedzę z zakresu nauk medycznych i prowadzi profil na
instagramie @pani_z_apteki, na którym stara się przedstawiać w prosty i przystępny
sposób ważne zagadnienia z zakresu farmakoterapii

Nadeszła wiosna, mamy coraz więcej cieplejszych dni. Przyroda budzi się do życia, aura
zdecydowanie zachęca do przebywania na świeżym powietrzu i łapania promieni
słonecznych, wszak nikt nie chce wypaść blado na wakacjach. Jednak, czy ekspozycja na
promieniowanie słoneczne jest w pełni korzystna dla naszego organizmu? Biorąc pod
uwagę wpływ promieniowania UV na wytwarzanie witaminy D w naszym organizmie,
to tak. Jednak medal ma zawsze dwie strony. Wspomniane wcześniej promieniowanie
ultrafioletowe, w połączeniu z różnymi grupami leków, substancjami czynnymi ziół, czy
składnikami kosmetyków, może być często przyczyną fototoksycznych lub
fotoalergicznych zapaleń skóry. Coraz więcej jest również doniesień o zwiększonym
fotostarzeniu i fotokarcynogenezie skóry.

Promieniowanie słoneczne
Zacznijmy od tego, z czego tak naprawdę składa się promieniowanie słoneczne. Jest to
strumień fal elektromagnetycznych o różnych zakresach spektrum promieniowania.
Wyróżniamy następujące:
� ultrafiolet
1. UVA
2. UVB
3. UVC
� światło widzialne
� podczerwień
1.środkowa
2.bliska
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Za nadwrażliwość na światło odpowiedzialny jest głównie zakres spektrum
promieniowania ultrafioletowego. Głównie UVA i/albo UVB.

Rodzaje nadwrażliwości na światło
Wyróżniamy kilka rodzajów nadwrażliwości na światło związanych z różnymi
mechanizmami:
* fototoksyczność,
* fotoalergia,
* pelagra,
* pseudoporfiria,
* reakcje liszajowate,
* reakcje toczniowe.
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Fototoksyczność
Reakcja ta zachodzi, gdy dana substancja ma zdolność pochłaniania fotonów energii
(zwana jest chromoforem) w widmie UV i powoduje wzbudzenie cząsteczki. Stan
wzbudzenia jednak nie jest w pełni stabilny dla cząsteczki i stara się ona powrócić do
stanu podstawowego, emitując przy tym nadmiar pobranej energii do otoczenia. Jeżeli
oddana energia trafi na cząsteczki tlenu, dochodzi do wytworzenia reaktywnych form
tego pierwiastka (ROS). Dochodzi wtedy do uszkodzenia komórek poprzez utlenianie
lipidów, kwasów nukleinowych i białek. Naruszenie struktury DNA może prowadzić do
fotogenotoksyczności, a co za tym idzie do kancerogenezy i rozwoju raka
płaskonabłonkowego. Komórki posiadają mechanizmy obronne przed reaktywnymi
formami tlenu (ROS) — dysmutaza ponadtlenkowa, peroksydaza glutationowa
i katalaza. Jednak nie zawsze są na tyle wydolne, aby podołać destrukcyjnemu działaniu
ROS.
Chemicznie rzecz ujmując chromofory, są to substancje, które posiadają wiązanie
pojedyncze lub podwójne lub halogenowane pierścienie aromatyczne.
Klinicznie reakcja do złudzenia przypomina oparzenie słoneczne. Występuje głównie na
odsłoniętych obszarach skóry w postaci ostrego zapalenia skóry z zaczerwienieniem,
obrzękiem, pęcherzykami lub pęcherzami oraz w późniejszym czasie z ostrą pigmentacją
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(aktywacja uwalniania IL-1 przez UV i stymulowanie melanotrofin przez keranocyty).
Nie ma podłoża immunologicznego. Występuje znacznie częściej niż fotoalergia. Może
wystąpić u każdej osoby narażonej na odpowiednią ilość promieniowania, która przyjęła
wystarczającą dawkę leku do wywołania reakcji.
☞ Tabela 1. Leki posiadające potencjał fototoksyczny
Leki przeciwlękowe
Alprazolam
Chlordiazepoksyd
Antyarytmiczne

*

Amiodaron
Chinidyna
Antydepresanty
Imipramina
Dezipramina
Leki przeciwgrzybicze
Gryzeofulwina
Worykonazol**
Środki przeciwmalaryczne
Chlorochina
Chinina
Leki przeciwdrobnoustrojowe
Chinolony
Ciprofloksacyna
Enoksacyna
Oflaksacyna
Sulfonamidy
Tetracykliny
Tetracyklina***
Demeklocyklina
Doksycyklina
Minocyklina
Trimetoprim
Leki przeciwnowotworowe
Fluorouracyl
Dakarbazyna
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Leki przeciwnowotworowe
Metotreksat
Winblastyna
Diuretyki

*

Furosemid
Tiazydy
Dodatki do żywności
Furanokumaryny
Pochodne sulfonylomocznika
(hipoglikemizujące)

Siarczyny
Psolaren
Tolbutamid
Tolazamid
Glyburyd
Acetoheksamid

Fibraty (hipollipemizujące)
Bezafibrat
Klofibrat
Fenofibrat
NLPZ (hipollipemizujące)
Ibuprofen
Ketoprofen
Naproksen
Piroksykam
Celekoksyb

* Charakterystyczna dla reakcji fototoksycznej amiodaronu jest łupkowo-szara pigmentacja skóry.
** Worykonazol nie pochłania promieniowania UVA ani UVB, za reakcję fototoksyczną
odpowiedzialny jest jego główny metabolit N- tlenek worykonazolu.
*** W reakcji fototoksycznej dla tetracykliny wyróżniamy dystalną onycholizę.
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Reakcje fotoalergiczne
Reakcje te występują tylko wtedy, gdy organizm został wcześniej uczulony, dochodzi
wtedy do nadwrażliwości typu opóźnionego. Promieniowanie UV indukuje sprzęganie
substancji chemicznej lub leku z przenośnikiem, taka koniugacja tworzy antygen, który
odpowiada za reakcję alergiczną.
Istnieją dwa różne modele wystąpienia fotoalergii. Pierwszy polega na fotomodyfikacji
haptenu (prohaptenu), który wiąże białko i taki kompleks jest zdolny do wywołania
fotoalergii.
Drugi natomiast różni się tym, że
najpierw dochodzi do wiązania haptenu
z białkiem, a następnie kompleks ten za
pośrednictwem światła ulega fotoaktywacji. Zarówno w pierwszym
i drugim modelu fotohapteny są
prezentowane limfocytom T w węzłach
chłonnych, co skutkuje ich różnicowaniem do form swoistych dla alergii.
Reakcja fotoalergiczna zachodzi dopiero
gdy
pacjent
zostanie
poddany
ponownemu
działaniu
alergenu
i odpowiedniej ilości promieniowania.
Klinicznie
reakcja
fotoalergiczna
przypomina kontaktowe zapalenie
skóry,
pojawiają
się
swędzące,
wypryskowe wykwity. W badaniu
histologicznym widoczna jest gąbczastość naskórka, pęcherzyki, egzocytoza
limfocytów do naskórka oraz okołonaczyniowe nacieki zapalne.
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Zwykle obejmuje obszary eksponowane na promieniowanie jednak zdarzają się także
reakcje fotoalergiczne na całej powierzchni skóry.
☞ Tabela 2. Przykładowe substancje wywołujące reakcje alergiczne
Leki przeciwmalaryczne
Chinidyna
Leki przeciwdrobnoustrojowe

Chinina
*

Bitionol
Chlorheksydyna
Dibromosalicylanilid
Tetrachlorosalicylanilid
Tribromosalicylanilid
Fentichlor
Heksachlorofen
Triklosan
Chinolony
Sulfonamidy
Substancje zapachowe
6-metylokumaryna
Olejek z drzewa sandałowego
Kumaryna
Limonen
NLPZ
Ketoprofen
Piroksykam
Fenotiazyny
Chlorpromazyna
Prometazyna
Chinolony
Benzofenoina-3,4
Padimate-O,A
Homosalat
Antranilan mentylu
PABA
Awobenzon
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☞ Tabela 3. Porównanie reakcji fototoksycznej i fotoalergicznej
Fototoksyczność

Fotoalergia

Początek reakcji

W ciągu kilkunastu minut do
godzin

Po 24 –72 h

Występowanie

często

rzadko

Mechanizm

Promieniowanie
powoduje
wzbudzenie cząsteczki leku,
która
następnie
oddaje
pochłoniętą energię aktywując
cząsteczki tlenu, prowadząc do
powstania rodników tlenowych (ROS), które uszkadzają
struktury komórkowe, w tym
DNA.

Promieniowanie
powoduje
aktywację układu odpornościowego i uczulenie limfocytów T, które przy kolejnej
ekspozycji na alergen i promieniowanie wyzwalają reakcję
nadwrażliwości IV typu.

Lokalizacja zmian

części ciała na
Eksponowane części ciała na Eksponowane
promieniowanie
albo cała
promieniowanie
powierzchnia skóry

Czas
trwania
aktywnego

trwać latami, nawet po
procesu Może
usunięciu alergenu reakcja
usunięciu czynnika wyzwa- Po
ulega
zakończeniu
lającego

Objaw kliniczny

Oparzenia słoneczne z pęcherzami i łuszczeniem, prze- Zapalenie skóry
barwienia

Warto zwrócić uwagę, że niektóre leki zawarte w tabeli 1 i 2 są często stosowane przez
różnych pacjentów. Tetracykliny i chinolony w dermatologii. Leki hipolipemizujące,
hipoglikemizujące, czy leki stosowane w schorzeniach układu sercowo — naczyniowego,
to głównie geriatria. Myślę, że najważniejszą grupą leków fotosensytyzujących są NLPZ.
W tej grupie znajdują się substancje dostępne z przepisu lekarza, jak również leki OTC.
Co więcej, wykazano, że potencjał fototoksyczny występuje niezależnie od rodzaju
postaci leku.
C.D.N.
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Goździkowiec, goździk i Rondeletia,
czyli odkrywamy tajemnice
dawnych receptur perfum. Cz. II
mgr Marta K. Grochowalska
Absolwentka filologii germańskiej UJ, studentka Uniwersytetu Humboldtów w
Berlinie. Od lat zgłębia wszelkie tematy związane zezdrowiem. Ukończyła m.in. kurs
aromaterapii klinicznej w angielskiej akademii PennyPrice i kurs zielarzfitoterapeuta. Publikuje na tematy związane z aromaterapią na 1000roslin.pl
i herbiness.com. Prowadzi tematyczny blog na Instagramie — @aromarta

Dzisiaj wracamy do historii olejku goździkowego z goździkowca i jego zastosowania w
perfumiarstwie. Zaczniemy od próby rekonstrukcji poniższej receptury vintage akordu
Rondeletia.

Rekonstrukcja receptury akordu Rondeletia
Po szybkim przeliczeniu jednostek w Google mamy z tego mniej więcej:
• Alkohol 4,5 l
• Lawenda oe 60 ml
• Bergamotka oe 30 ml
• Goździk oe 30 ml
• Róża oe 7 ml
• Piżmo ekstr. 140 ml
• Wanilia ekstr.140 ml
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• Ambra ekstr. 140 ml
O ile z alkoholem, olejkiem eterycznym lawendowym, bergamotowym, goździkowym
i różanym czy nawet absolutem waniliowym nie ma raczej dzisiaj problemu (choć w tej
ilości wyjdzie drogo), o tyle substancje pochodzenia zwierzęcego jak piżmo i ambra nie
są szerzej dostępne. A jeśli gdzieś uda się je nabyć, będą bardzo kosztowne.
Najlepiej posłużyć się więc zamiennikami. Z piżmem jest relatywnie łatwo. Można
sięgnąć po piżmo roślinne, czyli np. piżmian (Abelmoschus moschatus). W przypadku
ambry jest trudniej. Do uzyskania efektu ambry najczęściej trzeba stworzyć ambrowy
akord czy bazę z kilku składników jak olejek balsamu Peru, benzoe czy wanilia.

Rondeletia Marty
Po przełożeniu na nasze jednostki, ilości i składniki,
moja wersja (na 5 ml alkoholu perfumeryjnego)
wygląda tak:
• Lawenda oe 6 kropli
• Bergamotka bez bergaptenu oe 4 krople
• Goździk oe 2 krople
• Alkohol fenyloetylowy (PEA) 2 krople
• Ambrette ekstrakt CO2 1 kropla
• Wanilia absolut 10% w etanolu 2 krople
• Akord Ambra 06 1 kropla

PEA to główny składnik absolutu różanego, aktualnie
mój najbliższy różany zamiennik, odkąd skończył mi
się absolut i zbieram na olejek ;-) Jeśli masz absolut
albo olejek różany, na pewno będzie szlachetniej.
Akord Ambra 06 to gotowa baza do perfum Inez
Herbiness z olejkiem balsamu Peru, absolutem
labdanum i absolutem żywicy benzoesowej (benzoe)
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w składzie. Taka gotowa baza to bardzo praktyczna i ekonomiczniejsza droga na skróty do budowania własnych perfum.
Jak pachnie całokształt? Na skórze słodko z nutą kwiatów,
korzennie ciepło, z odrobiną piżmowej świeżości. Na blotterze
po 15 minutach wybija się na pierwszy plan świeżość piżmianu
podbita przez bergamotę.
To takie pierwsze wrażenia. Piesse wskazuje, że surowce te
muszą dojrzewać razem przez miesiąc, zanim trafią do
sprzedaży. Sezonowanie to ważny etap w pracy z surowcami
naturalnymi. Potrafią się mocno zmienić w ciągu kilku dni, więc
warto poobserwować, pozapisywać wrażenia i ewentualnie coś
zmodyfikować w recepturze, jeśli po dwóch czy więcej tygodniach efekt przestaje się
nam podobać. Miesiąc sezonowania brzmi zasadnie, choć niektórzy robią to tylko przez
dwa tygodnie.

Rondeletia – perfumy królowej Wiktorii i innych
koronowanych głów?
Wracając do twórców oryginalnej receptury (a może tylko jej nazwy? a może w ogóle
tylko popularyzatorów tego zapachu?), których wymienia Piesse (jemu też nie należy
zawsze do końca wierzyć, ale to już inna historia), czyli panów Hannay i Dietrichsen, to
działali oni w branży wydawniczej, kosmetycznej i medycznej (czy raczej pseudomedycznej, por. patent medicine). Rondeletia (Essence of
Rondeletia) musiała chyba być ich flagowym produktem. Dwa
almanachy ich autorstwa z 1842 i 1848 r. omawiają
Rondeletię zaraz na początku części katalogowej.
Autorzy podają najpierw informację, że Rondeletia została
stworzona dla królowej Wiktorii i rodziny królewskiej,
a przyjęła się na każdym europejskim dworze. Nad opisem
produktu widnieje herb królewski, co wskazuje na
otrzymanie Royal Warrant of Appointment, czyli
dokumentu oznaczającego, że dane przedsiębiorstwo
świadczy regularne usługi dla dworu królewskiego, a to
powinno być to dobrze udokumentowane. Nie udało mi się jednak
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znaleźć informacji o nadaniu Royal Warrant w innym źródle. Chyba uwierzę im więc
tymczasowo na słowo, że nie nadużyliby imienia monarchini.
Następnie Hannay i Dietrichsen zachwalają trwałość produktu. Użyty na chusteczkę
miał pachnieć przez bliżej nieokreśloną liczbę dni, a także po praniu, w dodatku nadal
przyjemnie. Brzmi to trochę jak opis perfum ze składników syntetycznych, dużo
trwalszych i mniej zmiennych niż perfumy ze składników pochodzenia naturalnego.
Jednak syntetyki pojawiły się w perfumiarstwie później. Na przykład we wspomnianym
Fougère Royale po raz pierwszy użyto syntetycznej kumaryny, którą wyizolowano
w 1820 r., a zsyntetyzowano dopiero w 1868 r. W przypadku innego popularnego
syntetyku, waniliny, postępy te poczyniono jeszcze później. Ponadto 5 kropli esencji
miało pachnieć równie mocno co pół uncji, czyli ok. 28,5 ml, olejku lawendowego.
Wydaje się to mało realnym wynikiem do uzyskania przy użyciu substancji pochodzenia
roślinnego jak olejki eteryczne. Przekoloryzowana reklama?
Następnie mamy informacje o podróbkach, warunkach dostawy produktu czy użyciu
Rondeletii do perfumowania mydła (a mydło to z kolei miało służyć do perfumowania
szaf i ich zawartości, mając zdaniem autorów trwalszy zapach niż saszetki). Jednak skład
i nazwę nadal spowija tajemnica. Czy faktycznie był w niej olejek goździkowy
z goździkowca? A może absolut z goździka, bo w końcu miały to być perfumy dla
koronowanych głów? I skąd Piesse wiedział, że akurat olejek goździkowy, skoro
w połączeniu z lawendą miał dawać nową jakość… Zrobił skutecznie inżynierię
odwrotną oryginalnego produktu? Znał recepturę z innego źródła?
Być może jakaś biblioteka czy archiwum skrywa wyjaśnienie zagadki, a
może jakaś nieotwarta butelka perfum leży gdzieś na dnie morza albo
Całkiemzakurzonej
niezły teniakord
na bardzo
zapomnianej półce w sklepie z antykami
Rondeletia,
ale preferuję
i czeka
na odkrycie?
A może nie dowiemy się tego już nigdy.
Marty!
Co nie wersję
zmienia
faktu, że można się Rondeletią
inspirować i tworzyć własne kompozycje, akordy
do perfum naturalnych czy mieszanki
aromaterapeutyczne
na
wiele
sposobów.
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