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Szanowni Państwo!
ak pisałem w poprzednim numerze, Polska jest krajem
pustynniejącym. Co gorsza, nawet wody słodkie opływające
nasz kraj są notorycznie zatruwane, co zaburza równowagę
w otaczającym nas świecie. Na ile nam starczy słodkiej wody
w Polsce i Europie? Jak bardzo kryzys energetyczny wpłynie
na ludzkość, tak przecież od prądu uzależnioną? Na pewno
zostanie ograniczona liczba eksperymentatorów pokroju Victora Frankensteina.
W ciągu kilku tygodni zamieścimy informacje na temat przedsprzedaży nowej
monografii z serii „Acta Uroborosa” — »Wpływ alchemii na współczesny świat«.
Na okładce dziesiątego numeru czasopisma Pharmacopola znajduje się
alchemik, przynajmniej tak wskazuje tradycyjny tytuł tego XVII-wiecznego
obrazu ze szkoły Holenderskiej: »Problem swpływa na alchemika«. Jednak czy
rzeczywiście to alchemik? Osoba na obrazie ma w dłoni matulę, czyli kolbę/
naczynie służące do analizy moczu, czyli uroskopii. W XVI w. lekarz
o nazwisku Fletcher opisał wpływ różnego rodzaju leków i surowców leczniczych
na kolor moczu. Rozróżnił szesnaście barw. Przykładowo zauważył, że
cynamon, rzewień i sok z wiśni zmienia barwę na żółtą; zastosowanie oleju
z wawrzynu i lulka czarnego powoduje czarnienie moczu (nawet po zastosowaniu zewnętrznym). Opisał również swój projekt urynału. Był on podzielony na
trzy strefy, najbliższa dna służyła do obserwacji osadu, środkowa do koloru,
zmętnienia, najwyższa do obserwacji piany.
Jaka jest historia antykoncepcji? Czy w aromaterapii jest miejsce na holizm? Jak
wygląda historia promowania sportu na ziemiach polskich? Jak sobie radzić
z trądzikiem? Do czego służy aloes?
Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w niniejszej pracy.
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ZAPRAS ZAMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA NAS ZE KSIĄŻKI!
https://www.pharmacopola.pl/ksiazki/

MONOGRAFIA ROŚLINY LECZNICZEJ
ETNOBOTANIKA
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wykonane przez
Aleksandra K.
Smakosza
Instagram:
alexander_gulosus

Nazwa polska — Glistnik jaskółcze ziele

Chelidonium majus L.

Surowiec — ziele (Chelidonii herba)
Tradycyjne zastosowanie — Glistnik był tradycyjnie stosowany na choroby wątroby i woreczka żółciowego.

Lateks z tej rośliny był aplikowany na brodawki skórne, egzemę, nowotwory skóry. Stosowano również
iniekcje z ekstraktu, wymieszanego z gliceryną.
Substancje aktywne — Surowiec zawiera alkaloidy izochinolinowe (chelerytryna, sangwinaryna, chelidonina),
kwasy organiczne (malikowy, chelidoninowy, kawowy, ferulowy, gentystynowy), saponiny, flawonoidy i olejek
eteryczny.
Farmakologia — Sangwinaryna i chelerytryna, wyizolowana z glistnika, wykazała działanie na bakterie
odopwiedzialne za halitozę. W wielu badaniach klinicznych udowodniono również działanie spazmolityczne
(rozkurczowe) w obrębie przewodu pokarmowego. Ekstrakty mają potwierdzone działanie przeciwbakteryjne,
przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe.
Mgr farm. Aleksander K. Smakosz
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Aloes — król wśród roślin
mgr farm. Aleksandra Berdys
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na co
dzień pracuje w aptece ogólnodostępnej oraz prowadzi konto na instagramie —
@farmaceutka_w_sieci. W wolnych chwilach pogłębia tajniki marketingu
farmaceutycznego oraz udziela odpowiedzi na nurtujące pytania pacjentów jako
ekspert na portalu internetowym. Miłośniczka naturalnych kosmetyków i zdrowego
odżywiania.

Aloes to roślina należąca do grupy sukulentów. Naturalnie występuje głównie
w gorących i suchych obszarach Afryki, Półwyspie Arabskim, Ameryki Północnej i na
Wyspach Kanaryjskich. W Polsce większość z nas zna ją z domowych parapetów, gdzie
służy jako podręczna domowa apteczka. Spośród kilkuset gatunków najbardziej znanym
i cenionym jest aloes zwyczajny (Aloe barbadensis Mill., inaczej Aloe Vera L., który
jako jedyny nie znajduje się pod ochroną. Aloe Vera pochodzi od słowa „Allaeh”, co
oznacza lśniącą, gorzką substancję i „Vera” - słowo łacińskie, które oznacza „prawda”.
Roślina ta jest nieprzerwanie od setek lat obiektem badań naukowych

Historia pochodzenia
Pierwsze wzmianki o zastosowaniu aloesu pochodzą już ze starożytnego Egiptu, Grecji
i Rzymu. Legenda głosi, że zarówno Kleopatra jak i Nefertiti regularnie zażywały kąpieli
w aloesowym soku, co pozwalało im zachować gładkość ciała oraz jego boski koloryt.
Także grecki lekarz Dioskurydes zalecał aloes w większości chorób, w przypadku
niestrawności i bólu żołądka, zaparć, bólów głowy, świerzbu, łysienia, chorób jamy
ustnej, oparzeń, liszajów i innych kłopotów ze skórą oraz dla przyspieszenia gojenia ran.
Ponadto w Egipcie żywicę aloesową wykorzystywano do balsamowania zwłok. Fakty
historyczne mówią także, że sam Aleksander Wielki podczas podbojów wyspy Sokotra,
kazał się zatrzymać żołnierzom armii, aby zebrać aloesy służące potem do gojenia ran.
Roślina, którą Kolumb nazywał „doktorem w doniczce” znana jest ze swoich
właściwości leczniczych we wszystkich regionach świata.

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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Budowa i zawartość składników odżywczych
Najważniejszą częścią aloesu są mięsiste, szerokie i ostro zakończone liście, które mogą
osiągnąć wielkość nawet do 60 cm długości. Na zewnątrz mamy grubą warstwę zwaną
skórką, która pełni funkcję ochronną. Pod nią znajduje się żółty sok, który po
zagęszczeniu staje się surowcem farmakopealnym (alona). Znalazł on zastosowanie
w leczeniu zaparć dzięki zawartości antraglikozydów — aloiny, antranolu, kwasu
aloesowego, barbaloiny. Są to naturalne substancje o działaniu silnie przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i przeciwwirusowym. To one nadają gorzkiego smaku
roślinie, chroniąc ją równocześnie przed insektami.
Wewnątrz liścia znajduje się najcenniejsza część, czyli miąższ, przezroczysty żel, który
składa się z wody w 94–96%, resztę stanowi sucha masa — bogactwo substancji
biologicznie aktywnych. Jest ich ponad 200. Można wśród nich wymienić: aminokwasy
(w tym 7 egzogennych), polisacharydy będące składnikiem substancji śluzowych
(acemannan), kwasy tłuszczowe i sterole roślinne — kampesterol oraz beta-sitosterol,
enzymy roślinne — peroksydaza glutationowa i dysmutaza ponadlenkowa, czyli
naturalne antyoksydanty oraz bradykinaza, która zmniejsza stan zapalny, łagodzi ból
i zaczerwienienie.
Aloes zawiera zarówno witaminy A, C, E jak i te z grupy B, w tym witaminę B12, która
raczej jest rzadkością wśród roślin, a także minerały (tj. cynk, miedź, selen i wapń).
Bogaty skład chemiczny rośliny zależny jest od wielu czynników: rodzaju i warunków
uprawy, terminu zbioru, klimatu, gatunku aloesu oraz metody zbioru liści. Optymalny
wiek liści aloesu na zbiór to około trzy lata.

Surowce roślinne
Mięsiste liście są źródłem dwóch produktów o całkiem odmiennym składzie
chemicznym i zastosowaniu. Ze skórki liścia i jego podskórnej warstwy pozyskiwane jest
mleczko aloesowe tzw. alona. Jest to żółobrązowy sok, który ma silne właściwości
przeczyszczające, dlatego preparaty zawierające skórkę aloesu nie nadają się do
codziennego stosowania, a jedynie w lecznictwie z zachowaniem środków ostrożności.
Aloes poprzez występowanie substancji drażniących był rośliną przeciwskazaną przy
schorzeniach takich jak: owrzodzenie jelita grubego, hemoroidy czy zapalenia
kłębuszków nerkowych. Zakaz stosowania dotyczył również kobiet w ciąży i podczas
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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laktacji. Przez całe lata świat medyczny był święcie przekonany o tym, że tak właśnie
działa cały aloes! Dopiero odkrycie faktu, że substancje o niepożądanych działaniach
ubocznych znajdują się jedynie w skórce aloesowego liścia umożliwiło używanie aloesu
na co dzień jako tzw. „aloes handlowy”. Pozyskiwany z samego środka liścia rośliny żel
aloesowy trafił do kategorii tzw. „super foods”. To właśnie w miąższu zawarte są te
wszystkie dobroczynne substancje. Oczywiście pod warunkiem, że zostanie dobrze
oczyszczony od antrazwiązków. Niedbale oczyszczony surowiec może powodować
zarówno rozwolnienia jak i reakcje alergiczne.

Międzynarodowa Rada Naukowa ds. Aloesu
Preparaty zawierające czysty miąższ aloesowy dostępne na rynku należą do jednej
z trzech grup: suplementów diety, kosmetyków lub żywności wzbogaconej. Żeby
produkty posiadały właściwości prozdrowotne takie same, jakie wywołuje roślina,
muszą spełnić wymagania jakościowe i ilościowe czystego miąższu. Dlatego też, w latach
90., w Stanach Zjednoczonych, powstała Międzynarodowa Rada Naukowa ds. Aloesu.
Rada ta czuwa nad jakością produktów, zawierających aloes oraz ma prawo przyznawać
certyfikat, jeśli uzna dany produkt za skuteczny i bezpieczny. Gwarantuje tym samym
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obecność czystego aloesu w kosmetyku oraz ręczy za jego jakość. Większość dostępnych
na rynku preparatów na bazie aloesu nie ma niestety tego certyfikatu.

Aloes biostymulowany
Władimir Pietrowicz Fiłatow, ukraińsko-radziecki oftalmolog, czyli ówczesny okulista
zasłynął w latach 40. z wprowadzenia nowych metod przeszczepiania rogówki.
W swoich badaniach używał aloesu do stabilizacji tkanek do przeszczepu. Podczas
swojej pracy w Odessie zaobserwował, że niektóre tkanki zwierzęce lub
roślinne poddane bardzo surowym warunkom, niż tym w których
przebywają zazwyczaj, zaczynają wydzielać substancje zwane
stymulatorami biogennymi. Te z kolei mają zadziwiające właściwości
terapeutyczne. Postanowił więc potraktować swoje aloesy —
dokładnie gatunek Aloe arborescens dość surowo. W jego klinice
zaczęto przechowywać je przez kilka tygodni bez wody, odcięte od
światła i w temperaturze spadającej czasem poniżej zera. Po
pewnym czasie zauważono, że aloes zaadoptował się do obecnych
warunków i tylko zmienił barwę — z zielonej na czerwoną. Był to
wynik zahamowania fotosyntezy. Po wyciśnięciu z nich soku,
odpowiedniej obróbce powstawał zagęszczony koncentrat aloesu
biostymulowanego — wodny roztwór biologicznie aktywnych
substancji, zaindukowanych w liściach aloesu w procesie
biostymulacji, który miał o wiele większe działania gojące
i regenerujące. W ten sposób powstał lek, zarejestrowany pod
nazwą „Fips” stosowany domięśniowo lub podskórnie w postaci
zastrzyków, który Fiłatow używał przy niemal wszystkich
operacjach ocznych.
Warto tutaj wspomnieć, że Polska kupiła licencję na produkcję tego
leku roślinnego. Preparat został zarejestrowany na rynku polskim
w 1957 r. jako lek w postaci iniekcji. W tym momencie jest dostępny
bez recepty w ampułkach, ale tylko do podania doustnego. Jego
wskazaniem są zakażeniach górnych dróg oddechowych i stany obniżonej
odporności.

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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Zastosowanie aloesu w wybranych schorzeniach
Ogrom składników bioaktywnych jakie posiada aloes i ich synergizm w działaniu
sprawił, że w świetlne najnowszych badań naukowych aloes ciągle jest obiecującym
środkiem wspomagającym w różnych schorzeniach zewnętrznych, ale i wewnętrznych.

Choroby skóry
Właściwości gojące oparzenia i rany aloesu są znane od zarania dziejów. Aloe vera
świetnie radzi sobie z chorobami skóry takimi jak: odczyny alergiczne, egzema, łuszczyca
i zmiany trądzikowe. Polisacharydy zawarte w miąższu zwiększają syntezę kolagenu,
biorą udział w wytwarzaniu kwasu hialuronowego co przekłada się na szybsze gojenie
także ran bardzo trudnych, jak odleżyny, owrzodzenia czy rany popromienne.

Przewód pokarmowy
Aloes znalazł zastosowanie w wspomaganiu leczenia schorzeń przewodu pokarmowego.
Wpływa na poprawę perystaltyki jelit i całego metabolizmu, reguluje wypróżnienia,
a także przywraca równowagę kwasowo-zasadową. Dzięki zawartości substancji
przeciwzapalnych wrzodów żołądka i dwunastnicy. Co więcej, zawiera on składniki
ułatwiające wzrost mikroflory bakteryjnej, co również wpływa korzystnie na cały ludzki
organizm

Cukrzyca oraz hiperlipidemia
Aloes wpływa korzystnie na obniżanie poziomu cukru i cholesterolu we krwi.
Badania nad wpływem aloesu na cukrzycę i związane z nią powikłania wykazały, że
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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obniża poziom glukozy we krwi, zwiększa poziom insuliny i poprawia liczbę wysp
trzustkowych. Co więcej, spożycie aloesu w ilości 600 mg przez 4 tygodnie zmniejszyło
poziom glukozy we krwi na czczo u osób w stanie przedcukrzycowym. Fitosterole takie
jak beta-sitosterol wykazują działanie obniżające poziom LDL cholesterolu
i przywracające równowagę między HDL i LDL cholesterolem.

Odporność
Aloes odgrywa także ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Zawarte w nim polisacharydy: karizyna oraz acemannan, oraz biologicznie aktywne
peptydy stymulują komórki makrofagów do wzrostu, co przejawia się wyższą

skutecznością w obronie przed patogenami. W porównaniu z innymi polisacharydami
zawartymi w aloesie, charakterystyczną dla acemannanu reakcją wydaje się stymulacja
odpowiedzi antygenowej ludzkich limfocytów oraz tworzenie się leukocytów
w śledzionie i szpiku kostnym. Efekt immunomodulacyjny aloesu nie jest związany tylko
z acemannanem, ale również z glikoproteinami w tym lektyną. Ze względu na
stymulujący efekt aktywności immunologicznej komórek ekstrakty aloesowe są
przedmiotem badań w terapii chorych na AIDS, choroby, na którą do tej pory nie ma
skutecznego leku.

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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Aloes a nowotwory
Obecnie wielu naukowców skupia się na potwierdzeniu skuteczności aloesu lub jego
związków w hamowaniu wzrostu i proliferacji nowotworów. Na szczególną uwagę
zasługują antraglikozydy: aloina i aloemodyna. Te związki mają zbliżoną budowę
cząsteczki do antracyklin, a wiadomo, że leki z tej grupy, takie jak doksorubicyna, są
stosowane w leczeniu różnych rodzajów raka. Co więcej aloe-emodyna wykazała swoją
skuteczność w hamowaniu proliferacji i indukowaniu apoptozy w wielu typach
komórek nowotworowych za pomocą różnych mechanizmów. Amerykańska organizacja
FDA (ang. Food and Drug Administration) poparła projekty badań naukowych
dotyczących zastosowania Aloe vera w leczeniu raka u ludzi.

Aloes jako adaptogen
Aloes został umieszczony na długiej
liście adaptogenów. Adaptogeny są
substancjami, które potrafią stabilizować procesy fizjologiczne i promować
homeostazę (naturalną równowagę
biologiczną w organizmie). Skutecznie
niwelują negatywne skutki długotrwałego stresu biologicznego oraz
wspomagają organizm w adaptacji do
niesprzyjających warunków. W aloesie
wykryto związki o działaniu antyoksydacyjnym, są to enzymy —
peroksydaza glutationowa oraz dysmutaza ponadtlenkowa. Silnymi antyoksydantami, choć występującym w Aloesie
w niewielkich ilościach, są: witamina C,
witamina E, karotenoidy, flawonoidy
i taniny. Z badań naukowych wynika
więc, że przewlekły stres, poprzez swoje mechanizmy biologiczne, szkodliwie oddziałuje
przede wszystkim na układ odpornościowy, pokarmowy, sercowo-naczyniowy,
oddechowy, nerwowy i hormonalny, a także na metabolizm.
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale
wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”:
wpływ ćwiczeń fizycznych na ciało człowieka według
renesansowego polihistora i padewczyka Ocellusa
(1537–1599)
Mgr Agnieszka Banaś
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
Jak mawiał Hipokrates, jeden z prekursorów gimnastyki leczniczej: „Cała wiedza
medyczna zawiera dwa potężne filary, na których się wspiera. Są nimi ćwiczenia
fizyczne oraz dietetyka. Ćwiczenia mają na celu wzmacniać ciało, a nieczynność je
osłabić”. To on stworzył pierwsze opisy dotyczące zimna, ciepła słonecznego, światła
i ćwiczeń fizycznych traktowanych przez następne stulecia jako zabiegi lecznicze. Wielu
dzięki niemu zaczęło uważać, że ruch to zdrowie. Tego samego zdania był także Galen,
który dokonał podziału gimnastyki na właściwą, czyli zdrowotną, wojskową i atletyczną
— typowo sportową. Wyróżnił przy tym ćwiczenia wstępne, właściwe oraz końcowe.
O zdrowotnym wpływie ruchu pisali także Hindusi w świętych księgach Wedy
w jakich polecali oni równolegle zachowanie higieny ciała oraz stosowanie zabiegów
przyrodoleczniczych.
Nie inaczej było oczywiście w krajach islamskich. Słynny medyk, Awicenna, zalecał ruch
jako metodę poprawy przemiany materii stosowany w leczeniu oraz w profilaktyce.
Według niego warto było też łączyć ruch z masażami i natryskami.
Okres renesansu przyniósł więc nowe poglądy na otaczający świat i na nowo
zainteresował się człowiekiem. Jego budowa i wpływ ruchu na ludzkie życie fascynowało
oczywiście od zarania dziejów, ale dopiero po czasie, w XVI wieku, nastały na tym polu
większe zmiany. Wtedy bowiem wielu badaczy, w tym Wojciech Oczko, zajęło się na
poważnie zagadnieniem zdrowia i ruchu w życiu przeciętnego człowieka.
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Wojciech Oczko
Wybitny humanista, padewczyk, pisarz medyczny, wenorolog, nadworny lekarz króla
Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy i biskupa krakowskiego F. Krasińskiego urodził
się w 1537 roku w Warszawie i zmarł 26 grudnia 1599 roku w Lublinie. Pochodził ze
średnio zamożnej rodziny mieszczańskiej. Podstawowe wykształcenie zdobył przy
kolegiacie św. Jana w Warszawie, a studia rozpoczął już w Krakowie. Studiów formalnie
nie ukończył i powrócił do rodzimej Warszawy. Zamierzał bowiem, jak brat, obrać
karierę duchowną i w 1559 roku został klerykiem. Początkiem 1562 roku udał się
ponownie do Krakowa na studia uzyskując stopień bakałarza sztuk wyzwolonych.
W Warszawie objął stanowisko rektora i nauczyciela w szkole kolegiackiej do 1565 roku.
Studia odbyte w Akademii Jagiellońskiej nie
zaspokoiły jednak żądnego wiedzy Wojciecha.
Tak jak wielu innych Polaków zainteresował
się on studiami we Włoszech.
Jak
przystało więc na ówczesnych medyków
dworskich, wyjechał w 1565 roku do
Padwy, gdzie pozyskał wszechstronne
wykształcenie. Nauki medyczne pobierał również na innych wydziałach
w Bolonii i Montpellier, dokształcając się
u boku najwybitniejszych lekarzy. Z tych
podróży wyniósł on przeogromną wiedzę,
znajomość języków obcych, nowych prądów
humanistycznych i poglądów na innowacyjne metody
leczenia i choroby (w tym także kiłę).
Jako pisarz, uwzględniający ówczesną anatomię, dietetykę, chirurgię i nowe słownictwo,
zasłynął on z dwóch znamienitych dzieł. Pierwsze z nich, Cieplice, wydano
w 1578 roku. Uznano je za dzieło zapoczątkowujące polską balneologię, gdyż autor
sklasyfikował w nim ówcześnie występujące w Polsce wody mineralne, ich właściwości
lecznicze oraz nowe metody leczenia.
Drugim dziełem był wydrukowany w 1581 roku Przymiot nakreślający cały stan
wiedzy na temat kiły w czasach nowożytnych. Warto wspomnieć, że oba dzieła uznano
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za prekursorskie i zarówno Przymiot i Cieplice, zostały napisane w języku ojczystym,
a nie jak dotychczas, po łacinie.
Oprócz napisania wybitnych dzieł, renesansowy polihistor wyreżyserował również
w 1578 roku Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego, podczas pobytu na
dworze królowej Anny Jagiellonki. Występ ten miał uświetnić wesele Jana Zamoyskiego
i Krystyny Radziwiłłówny.

Ruch, a zdrowie według Oczki
Leczenie ruchem zajmowało główne miejsce w medycynie uznane za najbardziej
naturalny środek profilaktyczny i terapeutyczny. Pierwsze ćwiczenia lecznicze, tak jak
i pierwsze zabiegi przywracające do pełnej sprawności po przebytych chorobach, były
stosowane już przez człowieka prymitywnego, jednakże on zapewne nie rozumiał ich
znaczenia leczniczego.
Wartość ruchu jako środka leczniczego była w cywilizacjach znana i doceniana już od
czasów antycznych, a rozwój tego przypadł właśnie na wspomniane czasy starożytnej
Grecji i Rzymu.
Renesans przyniósł jednak powrót do zapomnianych wartości sprzed średniowiecza
odkrywając przy tym na nowo człowieka. W okresie tym położono więc ściślejszy nacisk
na związek medycyny z naukami przyrodniczymi. Zalecano studia z natury, co stwarzało
konieczność lepszego poznawania kształtów człowieka i budowy jego ciała dzięki czemu
zyskała na znaczeniu i zaczęła się rozwijać anatomia.
Odżyły wówczas częściowo antyczne wzory kultury fizycznej, a ówcześni lekarze
i pedagodzy podkreślali istotną rolę i rangę̨ gimnastyki. Często także sięgano po
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naturalne środki lecznicze takie jak
ćwiczenia fizyczne, karpiele oraz leczenie
klimatyczne.
Nie inaczej było w twórczości Oczki,
gdyż we wszystkich opisywanych przez
siebie chorobach ukazywał on leczniczą
rolę wody, słońca, powietrza, a przede
wszystkim
aktywności
fizycznej.
Poświęcił bowiem temu zagadnieniu
fragment
wspomnianych
Cieplic.
Wojciech Oczko był bowiem orędownikiem ruchu będącego uzupełnienia
zdrowego stylu życia i metodą leczenia
szeregu chorób przewlekłych. Jeden
z jego cytatów brzmi bowiem: „Ruch
jest w stanie zastąpić prawie każdy
lek, ale wszystkie leki razem wzięte
nie zastąpią ruchu”.
Autor Cieplic nadmienił, że aby
utrzymać swoje zdrowie w jak najlepszej
kondycji należałoby stosować w życiu
codziennym podstawowe ćwiczenia
fizyczne na tyle, na ile pozwalał
organizm. W tekście więc autor
wymienił ogromne znaczenie wielu form sportu. Wymienił on między innymi
uprawianie zapasów uznawane jako jedną z najstarszych form walki, sport kontaktowy
w duchu zdrowej rywalizacji i rozwijający sposób myślenia. Propagował również
szermierkę usprawniającą umysł. Pozytywny wpływ miała mieć także jazda konna
wspomagająca ludzki układ krążenia oraz oddechowy, a sam pobyt z koniem miał mieć
bardzo pozytywny wpływ na układ psychiczny człowieka. Innym sportem polecanym
przez Oczko było też dźwiganie ciężarów mające usprawnić tężyznę fizyczną mężczyzn
tak samo jak i gra w piłkę, która wspomagała leczenie serca, płuc czy krążenia.
Dla kobiet z kolei autor nadmienił taniec (znany od antyku) usprawniający ich
możliwości ruchowe.
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Wszystkie te formy uznane były przez Oczko jako najlepsze i najbardziej wszechstronne
ćwiczenia. Namawiał on jednak jeszcze swoich pacjentów do zdrowego odżywiania się i
zachowania równowagi pomiędzy wykonywaną pracą, sportem, a jakże istotnym
wypoczynkiem. Nie bez powodu został uznany przez uczonych prekursorem metod
rehabilitacyjnych.

Zakończenie
Wojciech Oczko przeszedł do historii medycyny jako prekursor polskiej medycyny
uzdrowiskowej oraz ojciec wenerologii polskiej. Był rzecznikiem, a także wielkim
propagatorem kultury fizycznej. Uważał bowiem, jak zostało to wyżej przedstawione, że
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ruch był podstawowym lekiem na wszystko. Docenił i solidnie uzasadnił olbrzymie
znaczenie aktywności ruchowej dla przeciętnego człowieka dzięki czemu zdziałał
naukowo wiele dobrego w dziedzinie teorii ćwiczeń cielesnych.
Ślady po tym jednym z najwybitniejszych polskich lekarzy doby renesansu możemy
odnaleźć nie tylko w Polsce, ale również we Włoszech. Widoczne jest to między innymi
w Padwie, popularnym mieście polskiej nacji (bardzo licznej zaraz po nacji niemieckiej)
przełomu XVI–XVII wieku, gdyż to tam zachowało się przez wieki wiele pamiątek po
polskich padewczykach. Niewielu bowiem wie, że Uniwersytet w Padwie był najchętniej
odwiedzanym i wybieranym na miejsce edukacji Polaków miejscem od samego początku
jego powstania w 1222 roku.
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Po co zdrowej kobiecie tabletki?
O tym jak hormony steroidowe
zmieniły świat
Julia Kasprowicz
Studentka trzeciego roku farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka
II stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. Członkini Polskiego Towarzystwa
Studentów Farmacji, w roku akademickim 2022/23 Wiceprzewodnicząca do spraw
Human Resources w gdańskim oddziale. Osoba o wielu zainteresowaniach, w wolnym
czasie lubi czytać książki, grać na pianinie, podróżować oraz próbować nowych smaków.

Mała, duża, biała, różowa, niebieska, zielona, okrągła, prostokątna, w kształcie
serduszka, do ssania, do rozgryzania, podjęzykowa, o przedłużonym działaniu,
o opóźnionym działaniu, można by było wypisać jeszcze dużo określeń jaka może być
tabletka. Dlaczego mimo wielu przeszkód, nad hormonami steroidowymi pracowało
zawzięcie wielu uczonych? Czy skutki tych prac są dla nas widoczne? Cofnijmy się o trzy
tysiące lat, kiedy o hormonach jeszcze nie wiedziano nic, a kontrola urodzeń była
marzeniem.
Czy wyobrażasz sobie wypić roztwór z ołowiu i rtęci —zgaduję, pewnie nie,
a w starożytnych Chinach ktoś go pił. W Grecji natomiast pestki granatu —
zdecydowanie brzmi łagodniej. W średniowiecznej Europie amulety z kości kota, wieńce
z ziół, przywiązywanie do uda jądra łasicy, picie wywarów z kości z dodatkiem krwi
menstruacyjnej, znajdowanie miejsc, gdzie oddawała mocz ciężarna wilczyca —
wszystko to robiły kobiety w przeszłości, aby nie zajść w ciążę.
Dopiero u progu XX wieku zaczęto zagłębiać się w temat kontroli urodzeń. Wynikało
to z faktu, że z powodu przeludnienia była nieunikniona klęska głodu. Za „dziadka
pigułki antykoncepcyjnej” uznajemy Ludwiga Haberlandta. Był on austriackim
fizjologiem zajmujący się badaniami nad hormonami. Wiedział on, że kobieta będąca w
ciąży nie może zajść ponownie, naukowo ten stan określano jako „czasowa
bezpłodność”.
Haberlandt przeprowadził eksperyment, wprowadzając do ciała niebędących w ciąży
samic, fragment jajnika zapłodnionych samic. Stwierdził, że tkanka wydziela substancję
chemiczną, prawdopodobnie hormon odpowiedzialny za hamowanie owulacji. Nie
zostało nic więcej tylko wyizolować substancję i zamknąć w pigułce. Heberlandt
wyprzedzał swoją epokę. Pracował na prymitywnym sprzęcie, uniemożliwiało mu to
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badania molekularne. W 1931 roku opublikował książkę ze swoimi odkryciami,
niestety spotkała go krytyka, oskarżenia o zbrodnie przeciw życiu poczętemu i tak,
rok po publikacji popełnił samobójstwo.
Lata trzydzieste to czas hormonów steroidowych, czyli tych, których
prekursorem jest cholesterol, chodzi tu o progesteron, estradiol,
i testosteron. Jest to okres, gdy gram progesteronu jest droższy niż
gram złota, ale niedługo się skończy… Na kartach historii mamy
drugą wojnę światową, a po niej zauważamy, że wszyscy chcieli
mieć więcej dzieci. Garstka naukowców nie zaprzestała prac
nad antykoncepcją. Jednym z nich był Gregory Pincus.
Muszę jeszcze przedstawić dwie bardzo ważne kobiety
w tej historii. Pierwszą z nich jest Margaret Sanger —
działaczka związana z prawami kobiet. Walczyła o prawo
do głosowania oraz świadomość macierzyństwa. Jej
przyjaciółka Katharine McCormick w tamtym czasie
jedna z najbogatszych kobiet na świecie, przeznaczyła
znaczącą część swojego majątku na finansowanie badań
Pincusa z inicjatywy Sanger.
Pomijając fakt, że progesteron w tamtym czasie był
bardzo drogi, słabo przenika z żołądka do
krwioobiegu. Zostaje on zastąpiony progestyną —
także blokuje owulacje, łatwo przenika z żołądka do
krwioobiegu, ale badania na zwierzętach wykazały,
że powoduje nadmiernie krwawienia macicy.
Kolejną ważną postacią jest Russell Marker. To on w Meksyku znajduje cabeza de negro
(Flaszowiec purpurowy). Mimo wielu przeszkód na jego drodze, wysuszył około
dziesięciu ton tej rośliny z czego otrzymał 3 kilogramy progesteronu. Było to warte
majątek.
Dochodzimy do paradoksu — czym czystsza próbka, tym intensywniejsze krwawienie.
Czym próbki były zanieczyszczone? Estrogeny! Przepis na pigułkę mamy gotowy, teraz
tylko wystarczy przebadać je na grupie kobiet. Musimy poznać jeszcze jedną osobę —
Johna Rocka, ginekologa współpracującego z Pincusem. Znalezienie grupy badawczej
nie było łatwe. Szukano w zakładach zamkniętych, wpadano na przeszkody prawne, jak
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już znajdowano grupę badawczą to nie sprawdzały się one. Kobiety nie zapisywały
wszystkich objawów, zapominały o tabletkach, odstawiały z powodów działań
niepożądanych, nie były przyzwyczajone, aby brać codziennie tabletkę… i tak pojawiło
się Portoryko, w którym był odczuwalny problem przeludnienia, brak zakazów
i odpowiednich regulacji.
I tak dzięki temu w 1957 roku Agencja Żywności i Leków dopuszcza Enovid — środek
do regulacji cyklu miesiączkowego, którego skutkiem ubocznym było hamowanie
owulacji, a co za tym idzie kontrola urodzeń, o której marzyła Margaret Sanger.
Jaki jest skutek tych wydarzeń? Kobiety same mogły decydować, czy chcą zostać
matkami, czy jednak planują
ukończyć studia. Zaobserwowano, że od tego czasu
więcej
kobiet
kończy
uczelnie wyższe. W 1970
roku wśród prawników
i lekarzy było 5% kobiet,
natomiast w 2000 roku
było to już 30%. Nie
dotyczy to tylko tych
dwóch
kierunków,
również innych.
Aborcja
nie
jest
wynalazkiem
XXI
wieku, ani nawet XV.
O tym, że Piper nigrum (pieprz czarny)
był preparatem do
spędzania płodu pisał
już Pedanios Dioskurydes (40–90 n.e.) w De
materia medica [O surowcach leczniczych]. Jest
to księga na temat ziołolecznictwa, używano jej aż
do XVII wieku. Co ciekawe
w
okolicach
Zairu
(Demokratyczna Republika
Konga) używano Xylopia antunesii o
właściwościach poronnych. W całej
Afryce powszechnie występuje pieprz murzyński (rodzaj Xylopia), ma on wiele zastosowań.
Jest on środkiem przeciwbólowym, posiada działanie ułatwiające gojenie ran oraz jest
stosowany jako środek antykoncepcyjny.

Więcej na temat właściwościach leczniczych przypraw przeczytasz
w książce Aleksandra K. Smakosza Historia naturalna przypraw.
Szczegóły na temat publikacji: [link]
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Inną rośliną zaliczaną również do przypraw oraz posiadającą
właściwości poronne jest szafran. Na szereg jego właściwości
zwrócił uwagę anonimowy lekarz pochodzenia żydowskiego,
który wydał w Polsce w roku 1613 Seifer derech ejc ba-chajim
[Przewodnik po drzewie żywota]. Lekarz pisze w nim, że szafran
działa pozytywnie na serce, żołądek, wątrobę, ale także informuje,
że w dużych ilościach jest trucizną. W tradycyjnej medycynie
islamu szafran był znany dużo wcześniej. Pisał o nim Hossein Ibn
Ali Ibn Sina, w Europie nazywany Awicenną (980–1037 n.e.)
w Kanonie Medycyny. W połączeniu z oliwą i woskiem lub
żółtkiem jaja używano go w leczeniu torbieli jajników. Użycie
szafranu w małej ilości miało wspomagać poród, natomiast
spożycie powyżej 13,5 g miało kończyć się zgonem. Spożycie na raz
10 g szafranu inicjowało aborcję.
Co ma wspólnego ciąża i stosowanie doustnej antykoncepcji?
Stężenie estrogenów jak i progesteronu jest wysokie. Oba te
czynniki powodują obniżenie ryzyka rozwoju mięśniaków macicy.
Czym one w ogóle są? Mięśniaki są guzami hormonozależnymi,
głownie estrogenozależnymi, ponieważ obserwujemy ich
niewystępowanie przed pokwitaniem oraz wzrost po hormonalnej
terapii
zastępczej
w
okresie
menopauzalnym.
Istnieje głęboko zakorzeniony mit,
że
mięśniaki
macicy najczęściej mają kobiety
stosujące antykoncepcję, lecz wyniki badań
naukowych nie
wskazują,
aby
stosowanie
antykoncepcji
wpływało na powstawanie lub powiększanie się mięśniaków, może
ona wręcz powodować zmniejszenie ryzyka mięśniaków macicy.
Wiedza o hormonach, to informacje o tym co dzieje się w naszym
ciele. Mimo, że hormony steroidowe to stosunkowo nowe
odkrycia na przykład w porównaniu z właściwościami pieprzu,
uważam, że powinniśmy zagłębiać się w ich możliwości.
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W 2002 roku Amerykanie przeprowadzili badanie, z którego wyciągają wnioski, że po
wprowadzeniu pigułki, kobiety częściej osiągają tytuł magistra i później wychodzą za
mąż. Właśnie tego chciała Margaret Sanger — możliwości wyboru.
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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];
•wsparcie na buycoffee.to [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. II
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

Ketoprofen
Według badań najważniejszą substancją fotouczulającą jest ketoprofen. Wywołuje on
zarówno reakcje fototoksyczności jak i fotoalergii. Kluczowa jest tutaj budowa
chemiczna ketoprofenu, a dokładniej cząsteczka benzofenonu. Wykazano również
reakcje krzyżowe między ketoprofenem a substancjami posiadającymi taki składnik
budowy chemicznej (benzofenon-3 (składnik kremów przeciwsłonecznych), kwas
tiaprofenowy, fenofibrat, nonbenzofenon, fentrichlor, tetrachlorosalicylamid,
triklosan, heksachlorofen, otokrylen).
U pacjentów, u których wystąpiła reakcja fotoalergiczna na ketoprofen istotne jest
zwracanie uwagi na filtry przeciwsłoneczne, a dokładniej na takie, które zawierają
otokrylen, ponieważ wykazano zależność/alergię krzyżową między tymi substancjami.

Piroksykam
Kolejnym istotnym lekiem, szeroko stosowanym w reumatologii, jest piroksykam. Lek
ten może wywołać zarówno rekacje fototoksyczności, jak i fotoalergiczne. Dane podają,
że 1-3% pacjentów, u których stosowano piroksykam, wykazało reakcje nadwrażliwości.
Promieniowanie UVA powoduje powstanie fotoproduktu podobnego budową do
kwasu tiosalicylowego, co prawdopodobnie odpowiada za alergię krzyżową między
piroksykamem, kwasem tiosalicylowym oraz timerosalem.
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Benzydamina
Niesteroidowy lek przeciwzapalny, stosowany do irygacji błon śluzowych, łagodzenia
stanu zapalnego gardła, w postaci aerozolu czy tabletek do ssania. Lek ten może wywołać
po ekspozycji na promieniowanie UV zapalenie warg i brody, czy wyprysk liszajowaty.

Diklofenak
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Jeden z popularniejszych leków OTC dostępnych w postaci maści czy żelu. Substancja
ta wykazuje słaby potencjał wywoływania fotodermatoz, jednak ze względu na
naprawdę duże zainteresowanie ze strony pacjentów, warto o nim wspomnieć. Zwykle
po ponad 24 godzinach od ekspozycji na promieniowanie UV, na skórze pojawiają się
intensywnie swędzące zmiany wypryskowe.
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Leki stosowane
w schorzeniach układu
sercowo-naczyniowego
Amiodaron
Jeden z najsilniejszych leków przeciwarytmicznych (stosowany w leczeniu
migotania przedsionków). Ok. 15 %
pacjentów wykazuje reakcje nadwrażliwości na światło po zastosowaniu
tego leku. Co ważne, do fotosensytyzacji
może dojść nawet w pochmurny dzień.
Po ekspozycji na słońce niemal
natychmiast pojawia się rumień
i pieczenie. Opisano również takie
reakcje jak pseudoporfiria, hiperpigmentacja czy silna pokrzywka
i obrzęk.
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Statyny
Szeroko stosowane leki hipolipemizujące. Pośród wielu
opisywanych działań niepożądanych znajdziemy
również reakcje nadwrażliwości na światło. Jednak
przypadki te opisywane są bardzo rzadko.
Takie działanie wykazuje atorwastatyna, prawdopodobnie przez tworzenie tlenu singletowego, z kolei
w przypadku rosuwastatyny za czynnik uczulający
wskazano związek podobny do dihydrofenanu, natomiast fluwastatyna po ekspozycji na
promieniowanie UVA, wykazuje działanie fototoksyczne za sprawą benzokarbazolu,
który powstaje jako półprodukt. Co więcej, związek ten może powodować silną
martwicę keranocytów objętych działaniem tego
związku.
Również simwastatyna oraz prawastatyna posiadają
zdolność wywołania fotodermatoz w postaci rumienia
wielopostaciowego.

Leki moczopędne
Głownie diuretyki tiazydowe i furosemid. Leki te mogą
powodować silne oparzenia słoneczne, które następnie może przejść w stan przewlekły.
Za aktywność fotochemiczną odpowiedzialny jest podstawnik chlorowy, który reaguje z
lipidami, białkami i DNA. Nadwrażliwości te występują jednak stosunkowo rzadko.

Leki przeciwbakteryjne
Wśród leków przeciwbakteryjnych najczęstszymi
fotouczulaczami są tetracykliny i chinolony.

Tetracykliny
Największy potencjał fototoksyczny wykazują
demetylkochlorotetracyklina oraz doksycyklina. ReaWszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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ktywność fotochemiczna maleje następująco: tetracyklina, oksytetracyklina,
mkinocyklina i lymecyklina. Badania dowodzą, że fototoksyczność doksycykliny jest
zależna od dawki leku.
Klinicznie fototoksyczość tetracykliny manifestuje się licznymi oparzeniami
słonecznymi z wykwitami grudkowymi lub pęcherzami, zdarza się również występowanie fotoonycholizy.

Chinolony
Są to leki przeciwbakteryjne o szerokim spektrum działania i dobrej kinetyce.
W większości przypadków leki te są dobrze tolerowane, jednak zdarzają się też poważne
Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery
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działania niepożądane. Jednym z nich jest reakcja fototoksyczności. Z tego względu
została wycofana klinafloksacyna.
Nadwrażliwość na światło, w przypadku chinolonów, u osób szczególnie wrażliwych,
może pojawić się po naświetleniu światłem sztucznym, a nawet odbitym. Najsilniejszy
potencjał fototoksyczny wykazuje sparfloksacyna, Z tego względu stosowana jest bardzo
rzadko. Reakcje fototoksyczne mogą też wywoływać takie chinolony jak:
�

kwas nalidyksowy,

�

kwas pipemidowy,

�

ciprofloksacyna,

�

fleroksacyna,

�

norfloksacyna,

�

moksyfloksacyna,

�

lomefloksacyna,

�

ofloksacyna,

�

rufloksacyna

Należy podkreślić, że podczas stosowania tych leków stanowczo zabronione jest
opalanie się zarówno na słońcu, jak i w solarium

Związki roślinne
Furanokumaryny
Furanokumaryny posiadają szkielet kumarynowy skondensowany z pierścieniem
furanowym – 5 - węglowym pierścieniem heterocyklicznym z jednym atomem tlenu.
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Wyróżniamy dwa typy budowy furanokumaryn:
typ psoralenu (linearny), reprezentowany przez:
• psoralen (Trzy główne rodziny: Umbelliferae — Barszcz zwyczajny, Pasternak,
Seler, Marchew, koper włoski; Rutaceae — owoce cytrusowe, Moraceae),
• bergapten (Radix Apii graveolentis — korzeń selera, Radix Archangelicae —
korzeń arcydzięgla),
• ksantotoksynę (Fructus Ammi maioris — owoc aminka większego, Herba Rutae
— ziele ruty)
•

izopimpinelinę (Radix Pimpinellae — korzeń biedrzeńca),

typ angelicyny (angularny), reprezentowane przez:
•

angelicynę (Radix Archangelicae),

•

pimpinelinę (Radix Pimpinellae),

•

izobergapten (Radix Pimpinellae).

Fitofotodermatoza jest reakcją fototoksyczną wywołaną przez fotoaktywację psolarenów
pod wpływem promieniowania UVA. Aktywowana cząsteczka wiąże się z kowalencyjnie
z zasadami pirymidynowymi powodując uszkodzenie komórki. Procesy te są również
wykorzystywane w w repigmentacji skóry w bielactwie oraz w terapii łuszczycy
(preparaty aminka większego — Ammi majus).
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Hyperycyna
Związek diantronoidowy, zawarty głównie w zielu dziurawca
zwyczajnego (Herba Hyperici). Dziurawiec wykazuje szerokie
działanie farmakologiczne, w zależności od rodzaju stosowanego
wyciągu z tego ziela. Wyciągi wodne działają głównie ściągająco
i spazmolitycznie na mięśnie gładkie dróg żółciowych, jelit i dróg
moczowych. Natomiast wyciągi alkoholowe działają uspokajająco
i przeciwdepresyjnie. Z kolei wyciągi olejowe stosowane są głównie
zewnętrznie i mają działanie przeciwzapalne.
Reakcje fototoksyczne występują głównie po zastosowaniu preparatów
z wyciągami alkoholowymi z ziela dziurawca, to one zawierają najwięcej
hyperycyny, która jest odpowiedzialna za fotosensybilizację.
Związki hyperycyny pod wpływem promieniowania UV ulegają
fotoaktywacji i wytwarzają dużą ilość reaktywnych form tlenu, które działają
destrukcyjnie na obszary skóry wystawione na działanie promieni słonecznych.
Fototoksyczność hyperycyny zależy od dawki i ilości dostarczonego promieniowania.
Ostatnie badania również dowodzą, że hyperycyna jest również niebezpieczna dla
ludzkiego oka.
Napromieniowane komórki siatkówki zawierające hyperycynę wykazują uszkodzenie
błony, ponieważ tlen singletowy wytworzony podczas fotoaktywacji tego związku
oddziałuje z resztami aminokwasowymi białek. Sugeruje się występowanie związku
pomiędzy stosowaniem dziurawca a zaćmą.

Wnioski
Reakcje fototoksyczne i fotoalergiczne są częstymi działaniami niepożądanymi podczas terapii leczniczych różnych schorzeń. Jak
pokazują badania, duża ilość leków powszechnie stosowanych może
powodować reakcje z promieniowaniem słonecznym i prowadzić
do apoptozy keranocytów, czy nawet karcenogenezy. Warto
podkreślić,
że
wśród
substancji
potencjalnie
Wszystkie numery dostępne na
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fototoksycznych pojawiają się leki dostępne bez recepty. Tutaj szczególnie ważną rolę
odgrywają farmaceuci, którzy bezwzględnie powinni poinformować pacjenta o
możliwości reakcji fototoksycznej lub fotoalergicznej. Warto również nadmienić
pacjentowi o konieczności stosowania wysokiej ochrony przeciwsłonecznej w postaci
filtrów podczas terapii leczniczej.
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Trądzik – choroba nie tylko
nastolatków
Monika Adamiec
Ukończyła drugi rok studiów licencjackich w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia
w Warszawie na kierunku kosmetologia. Stawia swoje pierwsze kroki w zawodzie
kosmetologa. W przyszłości chciałaby być prowadzącą terapii skórnych oraz
szkoleniowcem. Prowadzi profil na instagramie @bylasobieskora.

Utarło się przekonanie, że trądzik to choroba osób dojrzewających. Ciocie i babcie
zawsze powtarzały nam, że przecież minie z czasem. Ba! Bywało i tak, że nikt nawet nie
nazywał tego chorobą, nie traktował jak coś, co trzeba leczyć. Na szczęście dziedzina
dermatologii i kosmetologii bardzo się rozwinęła i coraz lepiej potrafimy radzić sobie z tą
zmorą. Jest jednak jedno, ale… Na przestrzeni tych lat dowiedzieliśmy się, że trądzik to
choroba, która dotyka nie tylko osób w okresie pokwitania. Dotyka też dorosłych.

Czym różni się trądzik młodzieńczy i trądzik osób
dorosłych?
Trądzik pospolity (młodzieńczy) to najczęstsza choroba okresu dojrzewania, związana
z łojotokiem, powstawaniem zaskórników, grudek i krostek w okolicach łojotokowych.
Okolicami łojotokowymi możemy nazwać te miejsca, w których występuje większe
nagromadzenie gruczołów łojowych w stosunku do reszty ciała (twarz — głównie strefa
T, dekolt, plecy). Etiopatogeneza trądziku młodzieńczego jest złożona i nie do końca
wyjaśniona. Wpływ na nią ma wiele czynników tj.: predyspozycje genetyczne, zmiany
w keratynizacji mieszków włosowych (inaczej mówiąc rogowaceniu skóry) oraz
nadmierny łojotok połączony z hormonami. Dlaczego połączony? Dlatego, że hormony
wpływają na to, ile łoju zostanie wyprodukowane przez gruczoły łojowe. W okresie
dojrzewania gruczoły te stają się bardziej aktywne, ze względu na wzrost liczby
androgenów w organizmie. Z biegiem czasu łojotok stabilizuje się, ale może to trwać
nawet do 30. roku życia.
Co, jeżeli zmiany utrzymują się dłużej albo ustąpią wcześniej, ale po trzydziestym roku
życia znowu się pojawią? Mamy do czynienia z trądzikiem osób dorosłych. Czasem
zdarza się tak, że trądzik dorosłych dopada osoby, które wcześniej nie miały do czynienia
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z żadnymi wykwitami skóry. W tym rodzaju dolegliwości występuje mniej zmian
zaskórnikowych niezapalnych, za to więcej krostek i grudek ze stanem zapalnym
(zaognionych dookoła). Zmiany najczęściej występują w dolnej części twarzy — na
brodzie, w okolicach żuchwy, dolnej części policzków.

Czynniki wywołujące trądzik u osób dorosłych
Każdy narząd, każda komórka, każdy mikro- i makroelement naszego organizmu jest
jego istotnym elementem. Skóra to jego największy organ, a często mówi się, że także
jego lustro. W momencie, gdy przeciążamy swój organizm, gdy dzieje się z nim coś złego,
nasza skóra daje nam znać „Halo! Zwolnij! Zatrzymaj
się! Czegoś mi brakuje!”, a daje nam znać właśnie
poprzez wykwity.

Hormony

Halo! Zwolnij! Zatrzymaj się!
Czegoś mi brakuje!

Bardzo często z trądzikiem dorosłych związane są
hormony — zwłaszcza nadmiar androgenów tj. testosteron i dihydrotestosteron, ale też prolaktyna. Jest to
coś, co na pewno warto zbadać przy okazji nagłego,
utrzymującego się wysypu. Dodatkowo może to
zwiastować chorobę np. PCOS (Zespół Policystycznych Jajników), związany właśnie ze zmianami
hormonalnymi. Nie można pominąć tu też tarczycy. Jej
nadczynność łączy się z nadmiarem łoju. Natomiast
choroba Hashimoto, wywołująca niedoczynność
tarczycy, powoduje, że nasz układ autoimmunologiczny jest osłabiony. Utrzymujący się stan zapalny
również odbije się na skórze.

Niedobory
Kolejną sprawą są niedobory witaminowe tj. niedobór
witamin D3, B6, B12, czy niedobory pierwiastków
(np. cynk). Należy pamiętać jednak, by nie stosować
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suplementacji w ślepo. Hiperwitaminoza też może siać
spustoszenie na naszej skórze (np. nadmiar witaminy B12 może być
odpowiedzialny za występowanie trądziku). Rynek suplementów
rozwinął się w Polsce niestety aż za bardzo. Najchętniej zjadalibyśmy
tabletki na wszystko. Jest jednak jedna ważna kwestia. Suplementy
diety to nie leki, więc producent nie ma obowiązku testowania ich przed
sprzedażą. W takiej tabletce może znajdować się tak naprawdę wszystko.
Zanim zaczniemy połykać jedną tabletkę za drugą, warto skonsultować ze
specjalistą czy jej potrzebujemy i czy jest dobra jakościowo. Należy pamiętać
też, że nie ma czegoś takiego jak suplement na trądzik.

Pielęgnacja
W dzisiejszych czasach wiele mówi się również o „świadomej” pielęgnacji twarzy.
Problem polega na tym, że w większości przypadków nie jest ona świadoma,
a wręcz przeciwnie. Nakładamy na skórę wszystkie składniki aktywne jakie
tylko ujrzymy na półce w drogerii czy aptece, co może prowadzić do trądziku
z podrażnienia. Również na topie jest teraz wiele kosmetyków naturalnych. Mało
jednak mówi się o tym, że takie kosmetyki mogą wywoływać znacznie więcej
reakcji alergicznych (ze względu na obecność licznych ekstraktów kwiatowych)
niż kosmetyki chemiczne. Pamiętaj, aby w pielęgnacji stosować minimalizm.
Należy skupić się na dokładnym, delikatnym myciu, nawilżaniu i niezbyt
intensywnym złuszczaniu. Wprowadzajmy 1–2 składniki aktywne, a nie
wszystkie możliwe.

Dieta
Kolejną cegiełką budującą zdrową skórę jest dieta. Żywność bogata
w tłuszcze nasycone zmienia skład naszego sebum. Staje się ono
gęstsze, przez co ciężej jest mu wydostawać się przez mieszki
włosowe. Tworzą się zaskórniki, które później mogą przekształcić
się w zmiany zapalne. Do diety należy natomiast
wprowadzić kwasy nienasycone (np. Omega-3, które
zwiększają płynność łoju). Produkty o dużej
zawartości substancji słodzących powodują z kolei
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w organizmie skok insuliny, który również uruchamia kaskadę zmian hormonalnych. Dużo
mówi się też o nabiale. Według badań w mleku krowim znajduje się wiele substancji
stymulujących trądzik np. steroidy, które wpływają na wydzielanie m. in. wspomnianego
wcześniej testosteronu w organizmie człowieka.

Jelita
Mówiąc o diecie nie należy pomijać stanu naszych jelit. Wszelkie dłużej utrzymujące się
biegunki, zaparcia, przelewanie w brzuchu, bóle brzucha mogą świadczyć o problemach
z jelitami (SIBO, Zespół Jelita Drażliwego, choroba Leśniowskiego-Crohna), więc
powinny być natychmiast zgłaszane do specjalisty. A jaki ma to związek ze skórą?
W przypadku zaburzeń w składzie mikrobioty jelitowej, skóra musi przejąć część funkcji
wydalniczych jelit, co prowadzi do rozwoju stanu zapalnego w jej obrębie, objawiającego
się trądzikiem.

Styl życia
Chcąc cieszyć się zdrową cerą należy również zadbać o swój rytm okołodobowy i poziom
stresu. Zarówno nieprzespane noce jak i szargające nerwy sytuacje mogą prowadzić do
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zwiększenia poziomu kortyzolu i prolaktyny. Oba te hormony będą stymulowały
trądzik.

Promieniowanie UV
Ostatnim czynnikiem, o którym warto wspomnieć jest nadmierna ekspozycja na
promienie UV. Choć początkowo może wydawać nam się, że promienie słoneczne
wpływają korzystnie na stan skóry, w dłuższej perspektywie nasila to problemy. Pod
wpływem promieni UV warstwa rogowa naskórka pogrubia się, co sprzyja
zatykaniu ujść gruczołów łojowych i w konsekwencji powstawaniu
zaskórników, grudek czy krost.

Lek na trądzik
Nawet najdroższe kremy czy najlepiej dobrane maści
u dermatologa nie wyleczą trądziku osób dorosłych, jeżeli nie
znamy jego przyczyny. Mogą pomóc na chwilę, ale po czasie
problem wróci. Przyczyn jest, jak widać wiele, a w dodatku często
łączą się one ze sobą. Na organizm należy patrzeć holistycznie i może się
wydawać, że to określenie jest już przereklamowane, ale nie. To jedyna droga,
by cieszyć się piękną cerą. Czasem zdarza się, że by wyleczyć trądzik potrzebna jest
współpraca kilku specjalistów — kosmetologa, dermatologa, dietetyka, endokrynologa.
Jest to długa i kręta droga, ale z jak wspaniałym końcem.
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Holizm w aromaterapii
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

W numerze 2 i 3 „Pharmacopoli” pisałam o historii aromaterapii od starożytności po
czasy współczesne. Dzisiaj chciałabym się przyjrzeć bliżej najnowszej historii i trendom
panującym obecnie w aromaterapii.
Określenie aromaterapia pochodzi od francuskiego aromatherapie. Jest to połączenie
pochodzącego z greki aroma, oznaczającego korzenie lub wonne zioła oraz słowa
terapia, z greckiego therapeia oznaczającego leczenie. Termin ten ukuł francuski chemik
René-Maurice Gattefossé. Po raz pierwszy użył go w druku w książce Aromathérapie
wydanej w latach 30. XX w. i przełożonej na język angielski w latach 90. XX w.
Gattefossé uważany jest za ojca współczesnej aromaterapii. Zainteresował on się
zastosowaniem olejków eterycznych zwłaszcza po tym, jak po wypadku w laboratorium
udało mu się wyleczyć zakażoną ranę dzięki olejkowi lawendowemu. Działalność
Gattefossé wzbudziła zainteresowanie olejkami eterycznymi we Francji oraz we
Włoszech. Rodzinna firma Gattefossé działa do dziś. Od 2008 r. działa także fundacja
im. René-Maurice Gattefossé, której celem jest promowanie aromaterapii jako formy
medycyny komplementarnej.
Kolejny ważny kamień milowy w historii nowoczesnej aromaterapii przypada na lata
50. XX w. Austriaczka Marguerite Maury, posiadająca medyczne wykształcenie
i zainspirowana publikacją Les Grandes Possibilitiès par les Matières Odoriferantes
dr. Chabenes wydaną w 1835 r. (książka i jej autor mieli podobno także znaczący wpływ
na Gattefossé; choć podobno dzieło to jest nie do znalezienia...) do zgłębiania tajników
aromaterapii, otworzyła w Londynie praktykę, w której stosowano olejki eteryczne
w zabiegach kosmetycznych. Zaczęła też przekazywać innym swoją wiedzę
i popularyzować aromaterapię w Wielkiej Brytanii. Jej działalność uważa się za początek
angielskiego nurtu aromaterapii, który w odróżnieniu od francuskiego skupia się
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zwłaszcza na aplikacji olejków eterycznych na skórę, masażu i charakteryzuje się dość
łagodnym podejściem.
We Francji tradycje aromaterapeutczyne kontynuował dr Jean Valnet, autor
książki Aromathérapie z 1967 r., którego również można uznać za jednego
z pionierów w tej dziedzinie. W latach 70. XX w. w Wielkiej Brytanii zaczął
działać Robert Tisserand. Początkowo jako terapeuta, twórca firmy sprzedającej
olejki eteryczne (firma należąca od dawna do innych właścicieli nosi nazwę
Tisserand Aromatherapy), a później jako popularyzator wiedzy o olejkach
eterycznych, tłumacz, autor i konsultant. Wraz z Rodney’em Youngiem autor
najważniejszej publikacji w dziedzinie aromaterapii, Essential Oil Safety z 2014 r.,
która zawiera najważniejsze informacje o bezpieczeństwie stosowania olejków
eterycznych, wyekstrahowane z badań naukowych oraz zaleceń IFRA czy UE. W książce
tej można znaleźć taką definicję aromaterapii:

It can be defined as the use of essential oils, applied topically, orally, by
inhalation or other means, to promote health, hygiene and psychological
wellbeing. Aromatherapy is not a single discipline, but can include almost
any application of essential oils to the human body. This would include
natural perfumes (mixtures of essential oils, absolutes,etc.) and personal
care products that contain them.
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Jednak definicji aromaterapii jest wiele. Dlaczego? Aromaterapia to szeroka dziedzina
wiedzy. Przez niecałe sto lat jej istnienia powstały w jej obrębie różne nurty. Jednym
z nich jest aromaterapia kliniczna, skupiona na
pracy terapeuty z klientem. Inny nurt to aromaterapia
holistyczna. Przy czym podejścia te nie muszą się wcale
wykluczać.
Tym razem przyjrzymy się aromaterapii holistycznej. Holizm w aromaterapii to modne
pojęcie. Samo słowo holizm ma, podobnie jak aromaterapia, greckie korzenie. W grece
holos oznacza całość. Ponadto podobnie jak słowo aromaterapia, nie pojawia się ono
w starożytności (co oczywiście nie oznacza, że samo określane przez nie zjawisko nie
istniało —
w przypadku aromaterapii mamy przecież bardzo długą tradycję
zastosowania Materia Aromatica). Określenie holizm pojawia się po
raz pierwszy w 1926 r. (a więc w czasie zbliżonym do
pojawienia się samej aromaterapii). Termin ten ukuł Jan Smuts,
biolog i filozof z RPA, który opublikował książkę Holism and
Evolution. W publikacji tej holizm przeciwstawił redukcjonizmowi
w nauce. W dużym skrócie, uważał on, że organizm to więcej niż suma
poszczególnych części.
W akademii angielskiej aromaterapeutki Penny Price, w której kończyłam kurs
aromaterapii klinicznej, wielokrotnie powtarzano, że podejście holistyczne było
stosowane od najdawniejszych czasów. Hipokrates uważany za ojca medycyny postrzegał
choroby w szerokim kontekście środowiskowym, psychologicznym, duchowym.
Większy nacisk na specjalizację pojawił się wraz z platonizmem, po czym został przejęty
przez
Rzymian, a później medycynę klasztorną i uniwersytety, a trend ten
był kontynuowany właściwie do XX w., kiedy zaczęto dostrzegać
problemy związane z
takim podejściem i poszukiwać
innych rozwiązań. Rozpoczął się zwrot ku podejściu
holistycznemu.
Czym więc jest podejście holistyczne? Czy jest to stosowanie jak największej liczby
metod w swojej praktyce? Czy holistyczny aromaterapeuta ma być jednocześnie
specjalistą od masażu, aromaterapii, psychologii, hortiterapii, arteterapii i spędzać
każdą wolną chwilę w roli konsumenta wszelakich kursów (a nie producenta wiedzy) i
stale powiększać kolekcję certyfikatów na ścianie?
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Otóż nie, holistyczny praktyk aromaterapii może być specjalistą
tylko w tej obszernej dziedzinie. Jeśli w czymś nie może swojemu
klientowi pomóc, po prostu kieruje go do innego specjalisty
w danej dziedzinie. W końcu nie oszukujmy się, aromaterapia
to nie panaceum. Ważne jest za to skupienie się na kliencie
i postrzeganie go w szerokim kontekście
uwzględniającym nie tylko symptomy fizyczne,
ale także emocje, duchowość czy relacje
społeczne. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku
chorób przewlekłych, wieloczynnikowych.
Holistyczna aromaterapia jest definiowana przez akademię Penny
Price jako kontrolowane przez aromaterapeutę użycie
naturalnych olejków eterycznych celem osiągnięcia u drugiej
osoby harmonii umysłu, ciała i ducha.
Podejście holistyczne oznacza poświęcenie pełnej uwagi
klientowi, a także używanie najwyższej jakości surowców dla
osiągnięcia
ambitnych celów, jakie stawia przed sobą to podejście. Holizm wykracza poza gabinet
i czas konsultacji. Zadaniem terapeuty jest sprawić, by klient poczuł się kompetentnym
użytkownikiem olejków eterycznych i potrafił włączyć aromaterapię do swojego życia,
aby korzystać z jej pomocy w dowolnym momencie, a nie tylko podczas sesji
terapeutycznej przez godzinę raz na tydzień. Oznacza także bycie najlepszym
aromaterapeutą czy aromaterapeutką, jakimi możemy być.
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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];
•wsparcie na buycoffee.to [link]
•bezpośrednia darowizna.
Dzięki Twojemu wsparciu możemy
utrzymywać czasopismo
Pharmacopola w wersji bezpłatnej
i bez reklam.
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