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Szanowni Państwo!

łaśnie wydana została pierwsza wieloautorska monografią pod
naszym wydawnictwem i redakcją. Jesto to niezwykle
pasjonujące studium nad epidemiami, ich historią,
problematyką, epidemiologią, problemami współczesnego
świata i obecną „zarazą morową” — COVID-19. Wśród
autorów znajdują się naukowcy, historycy, farmaceuci, lekarze

— specjaliści w swoich dziedzinach. Szczegóły o publikacji i formularz
zamówienia znajdą Państwo tutaj: https://www.pharmacopola.pl/acta-
uroborosa-1-epidemie/.

Na okładce piątego numeru znajduje się fragment kalendarza z 1900 r. (autor:
Louis Crusius), który miał reklamować przeciwbólowy lek o nazwie
Antikamnia. Lek ten składał się z kofeiny, węglanu sodu, kwasu
cytrynowego i acetanilidu. Ten ostatni składnik w nadmiarze powodował sinicę
i inne objawy niedotlenienia (hamował on uwalnianie tlenu przez
hemoglobinę). Czyżby firma reklamowała swój środek obietnicą, że po
zastosowaniu pacjent zamieni się w szkielet? Nic bardziej mylnego. Ówcześnie
notowano przypadki śmierci z powodu bólu, a szkielety na kalendarzach
pokazywać miały efekt po niezastosowaniu leku. (Sama nazwa preparatu —
Antikamnia — pochodzi z języka greckiego i oznacza „przeciwny do bólu”). Tylko
dlaczego apteczne trupy wykonują leki ze śmiercionośnego arszeniku, opium
i belladonny, mimo że na recepcie znajduje się lek powyższej firmy?

Jakich trucizn używali starożytni Grecy? Jakie leki robiono dawniej z dyni?
Kiedy przepisywano whisky na receptę? Jakie ma zasady bezpieczna
aromaterapia? Jak wanna może być mordercza?

Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w niniejszej pracy.

Oto czwarty numer czasopisma Pharmacopola — periodyku poświęconego far-
macji, medycynie i ziołolecznictwu z perspektywy nauk humanistycznych
i społecznych. Zapraszam do lektury i współpracy.
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Surowiec—nasienie (Cucurbitae semen)

Tradycyjne zastosowanie—Dynia była stosowana wewnętrznie na robaki płaskie i obłe układu pokarmowego
oraz środek moczopędny. Także na astmę, gorączkę, ból zębów, niestrawność i oparzenia. Dodatkowo dynia była
używana (i jest) jako remedium wspomagające leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Dawkowanie— Ekstrakt etanolowy (25:1) (500 mg, 2x dziennie); olej (1000 mg, 3–4x dziennie), nasienie (do 20
g na dobę).

Substancje aktywne — Surowiec zawiera sterole (∆⁷ — awenasterol, spinasterol; ∆⁵— sitosterol, stigmasterol),
kwasy tłuszczowe (palmitynowy, stearynowy, oleinowy, gadoleinowy, linolenowy), skwalen, triterpenoidy i
seskwiterpenoidy.

Nazwa polska— dynia zwyczajna Cucurbita pepo L.

Mgr farm. Aleksander K. Smakosz

Zdjęcie to zostało
wykonane przez
Krzysztofa Florka
w Siekierczynie.
Fotograf ten prowadzi
profil na instagramie
dotyczący piękna
natury wokół nas.
@naturephotographer
_siekierczyn

ETNOBOTANIKAROŚLINY LECZNICZE OKIEM FOTOGRAFA NATURY
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Sokrates i cykuta

Jednym z pierwszych dobrze opisanych
przypadków śmiertelnego zatrucia
w historii jest sprawa Sokratesa (ur. ok.
470 r., zm. 399 r. p.n.e.). Filozof został
oskarżony o bezbożność i demorali-
zowanie młodzieży. Mimo że przyjaciele
oferowali mu pomoc w ucieczce,
zdecydował się honorowo poddać
ateńskiemu prawu. Wybrał samobójstwo
poprzez wypicie trucizny. Jednak żadne
źródło nie podaje wprost jaki to był
specyfik. Pewne szczegóły dotyczące
śmierci myśliciela, obejmujące także
objawy po zażyciu środka, zostały
opisane przez Platona w „Fedonie”
(części „Dialogów”). Autor określa
preparat jako pharmakon (trucizna, lek).

Wiadomo, że w tamtych czasach
w Grecji popularną trutką była cykuta.
Znano ją od dawna i stosowano nie tylko
do wykonywania wyroków śmierci, ale
też do popełniania samobójstw
i zbrodni. Nazywano ją „trucizną

państwa”. Z dużym prawdo-
podobieństwem można więc stwierdzić,
że to ona została podana
Sokratesowi. Jednak co
konkretnie kryje się pod
pojęciem „cykuta”? Jaki
gatunek rośliny? A może
mieszanina substancji?

Mętlik wokół cykuty

Wydaje się, że starożytni
dobrze wiedzieli, o których
ziołach pisali i znali ich
właściwości. W swoich dziełach
uwzględniali cykutę zarówno
Teofrast, Pliniusz Starszy
i Dioskurides. Jednak w miarę
upływu czasu tożsamość greckiej rośliny
stawała się coraz bardziej niepewna.
Wraz z tłumaczeniem greckiego kôneion
na łacińskie cicuta, a później angielskie
hemlock, nazwa ta nabrała bardziej
ogólnego znaczenia. Mianem „cicuta”
lub „cicutaria” określano w XVI i XVII
wieku już wiele różnych gatunków

mgr farm. Marta Fijałkowska

Czym otruto Sokratesa? Krótko
o starożytnych truciznach. Cz. II

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medy-
cznego. Na co dzień pracuje w aptece ogólnodostępnej. Interesuje się botaniką,
farmakognozją, lekami pochodzenia naturalnego, farmacją kliniczną. Ponadto jej pasją
jest siatkówka i rysowanie. Prowadzi konto na Instagramie farm_artystka.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

https://www.pharmacopola.pl/numery


7Pharmacopola No 5/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

z rodziny selerowatych, łac. Apiaceae
(dawniej Umbelliferae —
baldaszkowate). Powodem były cha-
rakterystyczne wspólne cechy tych
roślin, a przede wszystkim pusta
w środku łodyga (łac. cicuta oznacza
piszczałkę, fujarkę). Dodatkowo
przedstawiciele tej rodziny mają bardzo
podobne kwiatostany w formie
baldachu, drobne owoce, a nawet trudne
do rozróżnienia korzenie, przypo-
minające pietruszkę.

Karol Linneusz w XVIII wieku
wprowadził system klasyfikacji roślin,
który stał się podstawą dzisiejszej
botaniki. Paradoksalnie, jeśli chodzi
o cykutę — przyczynił się do za-
mieszania. Rozdzielił bowiem greckie
kôneion, przydzielając mu nazwę
Conium (ang. poison hemlock)
i łacińskie cicuta, przypisując to miano
szalejowi jadowitemu (ang. water
hemlock). Jednak terminy te były
wcześniej powiązane razem przez wieki
i nie można było ich tak łatwo odsepa-
rować, czy to w słownictwie potocznym,
czy medycznym.

W języku angielskim funkcjonowało
wiele różnych gatunków pod nazwą
Hemlock. Jeszcze w XVIII wieku
botanicy mieli tendencję do zakładania,
że wszystkie cykuty podzielały te same
trujące właściwości i efekty, które były

zależne od wielkości przyjętej dawki.
Nawet kiedy ludzie zdali sobie sprawę
z tego błędnego uproszczenia, posiadali
zbyt małą wiedzę o różnicach między
przedstawicielami tej rodziny, by
dokonać rozdziału. Ponadto często
w historii różnym objawom zatruć przy-
pisywano niewłaściwy gatunek, co
utrudniało uczonym przypisanie
konkretnych właściwości odpowiedniej
roślinie.

Objawy Sokratesa

Platon nie był naocznym świadkiem
śmierci swojego nauczyciela. Filozofowi
towarzyszyli w ostatnich chwilach inny
przyjaciele, m.in. Kriton. Na podstawie
ich przekazu powstał „Fedon”. Został
zawarty w nim taki opis:

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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On [Sokrates] chodził po sali, a potem
powiedział, że mu już członki ciążą
i położył się na wznak. Bo tak
przykazał dozorca. Zaraz się go
dotknął ten, co mu był podał truciznę,
i co jakiś czas patrzał mu na stopy
i golenie, a potem mocno go
uszczypnął w stopę i zapytał, czyby co
czuł. A on powiada, że nie. Potem
znowu golenie. A idąc tak coraz wyżej,
pokazywał nam jak stygnie
i sztywnieje. I znowu go dotknął
i powiedział, że jak mu to dojdzie do
serca, wtedy skończy. Już mu było pół
ciała zastygło, kiedy odsłonił głowę,
bo ją był zakrył i powiada - a były to
jego ostatnie słowa: — Kritonie,
myśmy winni koguta Asklepiosowi.
Oddajcież go, a nie zapomnijcie!.

Według Platona, po wypiciu trucizny
Sokrates tracił najpierw władzę nogach,
które stawały się sztywne, zimne
i pozbawione czucia. Zmiany te obejmo-
wały kolejno coraz wyższe partie ciała.
Filozof do końca pozostał świadomy —
przypomina przyjacielowi o złożeniu
ofiary bogu medycyny w podziękowaniu
za uwolnienie jego duszy z ciała. Za
objawy zatrucia możemy uznać zatem
postępujące czuciowe i ruchowe
porażenie o charakterze wstępującym od
obwodowych partii ciała. Chara-
kterystyczne jest również zachowanie
przytomności umysłu aż do śmierci.

Teoria szaleju

Nazwa łacińska Cicuta virosa L. (szalej
jadowity, ang. water hemlock) tłumaczy
nierzadkie utożsamianie trucizny, od
której zginął Sokrates, właśnie z tym
gatunkiem. Cała roślina jest silnie
trująca. Zawiera cykutotoksynę —
nienasycony alkohol długołańcuchowy
(z wiązaniami podwójnymi i
potrójnymi) oraz cykutol. Pierwsze
symptomy pojawiają się około 20–30
minut po spożyciu.

Substancje te działają prawdopodobnie
jako niekonkurencyjni antagoniści
kwasu gamma-aminomasłowego
(GABA) w ośrodkowym układzie
nerwowym (OUN). Blokowanie
receptorów hamujących GABA
powoduje nadreaktywność komórek,
a w konsekwencji drgawki toniczno-
kloniczne ze szczękościskiem

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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i opistotonusem (sztywnienie
kręgosłupa i wygięcie w charakte-
rystyczny łuk). Mechanizm ten możemy
porównać do działania strychniny.
Cykutotoksyna poprzez pobudzenie
ośrodków parasympatycznych
(przywspółczulnych) w mózgu i rdzeniu
przedłużonym, drażni nerw błędny,
ośrodek wymiotny i ruchowy, powoduje
wzmożenie pobudliwości odruchowej
(stąd powiedzenie “najeść się szaleju”).
Pojawia się pieczenie w jamie ustnej
i gardle, ślinotok, mdłości, wymioty,
skurcze, rozszerzenie źrenic, utrata
świadomości i trudności w oddychaniu.
Śmierć następuje w wyniku porażenia
ośrodka oddechowego.

Szalej jadowity występuje w Europie,
w tym w Polsce, a także Japonii i Azji.
Jego siedliskiem są tereny podmokłe, np.
starorzecza, bagna, sadzawki (stąd
angielska nazwa „water hemlock” —
cykuta wodna). Kwiaty są białe, drobne,
tworzą baldach złożony. Owoc to
rozłupnia. Osiąga wysokość 0,6–1,5 m.

Teoria szczwołu plamistego

Głównym kontrkandydatem przy
ustaleniu przyczyny zgonu filozofa jest
Conium maculatum — szczwół plamisty
(ang. poison hemlock). Jest wyjątkową
rośliną spośród przedstawicieli rodziny
Apiaceae. Prawdopodobnie jako jedyna

produkuje substancje, które są
alkaloidami (koniina, γ-koniceina,
konhydryna). Ponadto, ze wszystkich
„cykut” (ang. hemlock) szczwół poraża
obwodową część układu nerwowego,
a nie centralną. Koniina — główna
toksyna występująca w tym gatunku -—
wykazuje działanie kuraropodobne, tzn.
jest konkurencyjnym antagonistą
acetylocholiny. Oznacza to, że
uniemożliwia fizjologicznemu neuro-
przekaźnikowi dotarcie do receptorów
nikotynowych (w części post-
synaptycznej płytki motorycznej)
i wywołanie skurczu mięśnia. Następuje
blok polaryzacyjny, zwiotczenie mięśni
oddechowych klatki piersiowej
i przepony, co prowadzi do uduszenia.
Porażenie ma charakter wstępujący -—
zaczyna się od dystalnych partii ciała
i postępuje ku górze. Blokowanie
receptorów w zwojach autonomicznych
wywołuje mrowienie oraz uczucie zimna
i parestezje w kończynach. Zatruciu
mogą towarzyszyć także objawy ze
strony układu pokarmowego. Koniina
ma też działanie antynocyceptywne.
Dawka śmiertelna alkaloidu wynosi
0,5–1,0 g.

Conium maculatum występuje w
Europie, Kaukazie, Azji Środkowej,
Afryce. W Polsce można go znaleźć na
całym niżu. Zasiedla rumowiska, strefy
nadbrzeżne wód, zarośla polne, skraje

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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dróg. Wytwarza małe kwiaty barwy
białej, zebrane w baldach złożony.
Owocem jest żebrowana rozłupnia,
jajowata lub okrągła. Osiąga 0,5–2,5 m
wysokości.

Gdzie leży prawda?

Z opisu śmierci Sokratesa
zamieszczonego w „Fedonie” wynika, że
więcej objawów
działania pasuje do
szczwołu plamistego.
Świadczy o tym utrata
czucia i sztywnienie
ciała filozofa zaczynające
się od kończyn,
postępujący charakter
paraliżu “w stronę
serca”, zachowanie
przytomności umysłu
aż do ustania czynności
życiowych, w miarę
bezbolesna śmierć.

Niewykluczone, że cykutą była mieszka
substancji i mogła zawierać także szalej
jadowity, a nie jedynie Conium. Rośliny
są bardzo podobne i zasiedlają zbliżone
rejony. Zarówno koniina jak i
cykutotoksyna mogą wywoływać
rabdomiolizę, która objawia się bólami
mięśni, sztywnością, osłabieniem ich siły
oraz utratą funkcji. Oba gatunki
powodują śmierć przez uduszenie.

Dlatego z jednej strony istnieje
prawdopodobieństwo ich mylenia,
a z drugiej — obie były toksyczne, więc
może świadomie wykorzystywano je
w tej recepturze. Według niektórych
źródeł, np. zapisków Teofrasta, w
składzie trucizny znajdowały się również
opium, wino, mirra i inne zioła.
Połączenie z alkaloidami maku
dodatkowo tłumaczyłoby znieczulenie

powodowane przez
cykutę.

Podsumowanie

Niestety nie mamy
wystarczających
źródeł, aby
jednoznacznie
określić skład
starożytnej trucizny
— cykuty. Na
podstawie zapisków
uczonych, lekarzy i
zielarzy tamtych

czasów, przekazów dotyczących
szczegółów śmierci Sokratesa oraz
współczesnych badań możemy jednak
wysnuć pewne wnioski. Przy założeniu,
że opis Platona jest odpowiednio
przetłumaczony i nie zawiera
literackiego przejaskrawienia faktów,
bardziej prawdopodobne jest, że główną
przyczyną zgonu filozofa była koniina.
Zatem w cykucie musiała przeważać

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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zawartość Coniuum maculatum —
szczwołu plamistego. Błędne wydaje się
uznanie szaleju jadowitego Cicuta virosa
za dominujący składnik trucizny jedynie
na podstawie łacińskiej nazwy gatunku.
Dzięki starożytnym źródłom wiemy, że
działanie na organizm obcych substancji
pochodzenia roślinnego, zwierzęcego czy
mineralnego interesowało człowieka
praktycznie od zawsze. Opisano liczne
trucizny, szukano też odtrutek. Nie
zawsze wykorzystywano je w słusznych
i dobrych celach. Jednak w konsekwencji
tej ciekawości i zdobywania wiedzy o
efektach wywoływanych przez różne
środki, mogły rozwinąć się liczne
dziedziny nauki jak np. fizjologia,
anatomia, farmacja, toksykologia,
farmakognozja. Przede wszystkim
jednak systematycznie stwarzano
podwaliny pod tak bardzo istotną dla
ludzkości – medycynę.
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Starożytna „dynia”?

Według współczesnej wiedzy dynie
pierwotnie występowały na terenie na
południe od Mexico City aż po granicę
Gwatemali. Co ciekawe, niektórzy
badacze uważali, iż dynie pochodzą z
Afryki Wschodniej. Ten pogląd był
najprawdopodobniej spowodowany tym,
iż starożytni autorzy wspominali roślinę
o tej samej nazwie. Mianem kolokynton
(Κολοκύνθη) Teofrast i Dioskurydes,
a mianem Cucurbita Piliniusz Starszy i
Columella określali nie dynię, a tykwę
— Lagenaria siceraria.

Z Meksyku do Kanady,
z Kanady do Italii

Wśród najstarszych śladów
udomowienia dyni wyróżnia się resztki
nasion i szypułek znalezionych w jaskini
Guilá Naquitz (Oaxaca, Meksyk)
mających co najmniej 10 000 lat, oraz
jaskiniach Ocampo i Tehuacan mających
około 7000 lat. Musiała być to bardzo
istotna roślina dla mieszkańców tego
rejonu. Świadczy o tym obecność nasion
Cucurbita maxima, Cucurbita ficifolia
i Cucurbita moschata w staro-
peruwiańskich neolitycznych

mgr farm. Aleksander K. Smakosz

Od starożytnej tykwy po tartę —
historia dyni

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.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA



13Pharmacopola No 5/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

grobowcach. Uważa się, iż właśnie ze
względu na tłuste nasiona, a nie
odżywczy miąższ udomowiono tę grupę
roślin.

Przed wyczynem Kolumba rdzenni
mieszkańcy Ameryki rozpropagowali
hodowlę roślin z rodzaju Cucurbita aż
po zimne rejony Kanady. Do Europy
dynia została sprowadzona w XVI
wieku. Pierwsza ilustracja tej rośliny nie
pochodzi z zielnika, zaś z elementu
zdobniczego renesansowej willi — Villa
Farnesina. Włoski artysta Giovanni
Martini da Udine (1487–1564)
w opisywanej rzymskim pałacu w latach
1515–1518 stworzył zachwycające
botaniczne freski przedstawiających
ponad 170 gatunków roślin. Wśród nich
znalazła się dynia piżmowa, dynia
olbrzymia i dynia zwyczajna. (☜
Fragment fresku na poprzedniej stronie
przedstawiający Merkurego).

W 1543 Leonhart Fuchs (renesansowy
niemiecki akademik, botanik i lekarz)
w swoim opus vitae — De historia
stirpium commentarii insignes [Istotny
komentarz do historii naturalnej roślin]
przedstawił wysokiej jakości ilustracje
roślin leczniczych i gospodarczych
rysowanych „z natury”. Sposób
przedstawiania roślin w tym herbarzu
stał się standardem dla ilustratorów
naukowych. Istotne jest to, iż w tym

dziele są zawarte drzeworyty roślin
„z nowego świata” — fasoli, papryczki
chili, kaktusa, tytoniu i właśnie dyni.

Ryciny reprezentujące rośliny z rodzaju
Cucurbita zostały podpisane jako
Cucumis turcicus [ogórek turecki] oraz
Cucumer marinus [ogórek zamorski].

Z zachodu na wschód
i z powrotem

Tuż po introdukcji dyni na Bliskim
Wschodzie, powstał tutaj wtórny
ośrodek różnorodności tego taksonu.
Stąd też wywodzi się najwięcej odmian

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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dyni hodowanych jako źródło oleju
(Cucurbita pepo var. oleifera).

W Polsce dynia musiała się dosyć szybko
rozpowszechnić, gdyż już w 1542
w swojej edycji Herbarza — O Ziolach
tutecznych y zamorskich y o mocy ich,
Hieronim Spiczyński (botanik, lekarz
Zygmunta Augusta i tłumacz) opisywał
zastosowanie zmiażdżonych nasion
Cucurbita z wodą jako renesansowy
peeling stosowany przez kobiety tego
okresu.

Etnokulinaria historyczne

John Josselyn, angielski podróżnik
w 1672 roku w Londynie opublikował
książkę New-Englands rarities
discovered. Poświęcona była ona
zwierzętom, roślinom, minerałom
i zwyczajom z rejonu Nowej Anglii

(północno-wschodnia część USA).
W tym etnograficznym dziele opisał
pewien dodatek do dań oparty o dynię;
opisywał, iż jest to bardzo stara potrawa.
Pokrojone w kostkę dynie z usuniętymi
nasionami umieszczało się w garnku na
małym ogniu i ogrzewało przez cały
dzień. W kolejnym kroku należało dodać
świeżą dynię, masło, przyprawy (imbir,
goździki) oraz odrobinę octu. Ten
przetwór z dyni miał być świetnym
dodatkiem do potraw z ryb i mięsa.
Interesująca jest ostatnia uwaga autora,
iż po spożyciu następuje wzmożona
diureza (wzrasta ilość wydalanego
moczu). Jest to jeden z najstarszych
drukowanych przepisów na potrawę
z owoców z rodzaju Cucurbita.

Inną starą potrawą z dyni jest tarta
dyniowa. Jedną z najstarszych jest

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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receptura z wydanej w 1682 r.
The Gentlewoman's Companion; Or, a
Guide to the Female Sex [poradnik lub
wskazówki dla płci żeńskiej]. 0,5 kg dyni
należało zmieszać z odrobiną rozmarynu
i majeranku. gałki muszkatołowej,
cynamonu, pieprzu, goździków, 10
jajkami i cukrem. W kolejnym kroku
należało podgrzewać delikatnie
powyższą mieszaninę do powstania
swego rodzaju curdu, i ochłodzić.
Wmiędzyczasie należało upiec dół tarty.
W ostatnim kroku umieszczało się
powyższą masę dyniową w tarcie
i pokrywało lukrem z cukru i swoistym
adwokatem wykonanym z białego wina
i żółtek.

W lecznictwie

Początkowo leczono w domach choroby
wywołane przez robaki płaskie i obłe
układu pokarmowego przy pomocy
pestek dyni. W XIX wieku zaczęto
przeprowadzać badania kliniczne, które
miały udowodnić lub obalić te
etnofarmakologiczne relacje. Testy
wykazały, iż środek ten jest zwłaszcza
skuteczny wobec robaków płaskich.
W związku z tym w 1860 roku środek
ten został wprowadzony do Farmakopei
Amerykańskiej.

W XX wieku z Francji i Hiszpanii
przybyła do Polski ta swoista „moda”
leczenia tasiemczyc przy pomocy pestek
dyni olbrzymiej lub zwyczajnej. Terapia
ta miała być skuteczna wobec np.
tasiemca (Taenia) czy bruzdogłowca
(Botryocephalus latus).

100–150 g wyłuskanych nasion
zaczynających kiełkować spożywało się
rano w formie rozcierki. Następnie po
trzech godzinach stosowano środki
przeczyszczające (np. olej rycynowy). Co
istotne substancja ta w formie odwaru
nie wykazywała działania czerwio-
pędnego Na południu Rosji stosowano
w ten sposób m.in. pestki arbuza
i ogórka. Warto jeszcze zaznaczyć, że
korzenie melonów oraz dyń były
stosowane jako środki przeczyszczające.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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Do innych chorób leczonych dawniej
przy pomocy tego surowca zalicza się
rzeżączkę, problemy z oddawaniem
moczu czy infekcje układu moczowego.
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Psychodeliczna historia ropuch zaczyna
się w okresie prekolumbijskim na terenie
Ameryki Środkowej. W bliższe kontakty
z tymi płazami nasi przodkowie weszli
w okresie pierwszych prób pod-
porządkowania sił natury swoim
potrzebom, nawadniając pola uprawne,
tworząc rowy melioracyjne etc. Oprócz
wody w kanałach irygacyjnych zaczęły
pojawiać się „znikąd” żaby oraz ich
kijanki, które po pewnym czasie
przekształcały się w formy dorosłe. Nic
więc dziwnego, że nasi przodkowie
uznali je za magiczne istoty przynoszące
deszcz, a także za symbol płodności
i cykliczności natury.

Badania archeologiczne prowadzone
w latach 50. i 60. XX wieku w stolicy
państwa Olmeków, San Lorenzo,
ujawniły bardzo wiele pozostałości
ropuch z gatunku Bufomarinus (ropucha
Aga), głównie szkieletów. Odkrycie to
zbiegło się w czasie z publikacją dra
Howarda Fabinga, który badał
psychodeliczny wpływ bufoteniny na

ludzki organizm. Bufotenina (5-OH-
DMT) jest pochodną tryptaminy,
wyizolowaną po raz pierwszy w 1920
roku z gruczołów ropuchy szarej (Bufo
bufo). Co ciekawe, zalicza się do grupy
związków o nazwie alkaloidy, które są
charakterystyczne dla świata roślinnego i
rzadko występują u zwierząt czy
grzybów (występuje także w mucho-
morze czerwonym, który był szeroko
stosowany przez ludy syberyjskie jako
enteogen). Dr Fabing podawał różne
dawki bufoteniny więźniom i udoku-
mentował działanie psychodeliczne,
jakie u nich wywołała. Publikacja
wyników jego prac dała naukowe
podstawy, aby twierdzić, że trucizna
z gruczołów ropuchy mogła być
wykorzystywana dawniej jako enteogen
– środek chemiczny indukujący
mistyczne doznania kontaktu z
bóstwami. Co skłoniło dra Fabinga do
przeprowadzania tego typu
eksperymentów? Możliwe, że usłyszał

mgr farm. Michał Grocholski

Farmakognozja płazów i gadów
w tradycyjnych systemach leczniczych

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Praktykujący farmceuta. Autor
poczytnego i znanego w całej Polsce bloga MGR.MAJKI.
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kiedyś legendę, jakoby ropuchy
wykorzystywali indiańscy szamani...

Konsekwencją pojawienia się tych też
było zwrócenie większej uwagi na
ikonografię. Dostrzeżono, że układ
okręgów na schematycznych rysunkach
przedstawiających ropuchy może
reprezentować ich gruczoły wydzielnicze
— parotydy. Przypuszczano również, że
występujący powszechnie w olmeckiej
sztuce i podaniach człowiek-jaguar jest

tak naprawdę
człowiekiem-
ropuchą.
„Zęby” tej
hybrydy
interpretowano

jako strzępy wylinki zwisające z pyska
żaby, które ta sama zjada.

Palenie wysuszonych skór czy lizanie
grzbietu ropuch jest dzisiaj
praktykowane w celu uzyskania
doznania psychodelicznego.
Przykładowo Indianie z plemienia
Amahuaca wcierają w wypalone rany
mieszankę wysuszonej skóry żaby ze
śliną, co skutkuje natychmiastową
intoksykacją. Do tych praktyk

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

☞ Tlaltecuhtli — mezoamerykańska bogini płodności,
Matka Ziemi, często przedstawiana jako potworna ropucha.
Według azteckiego mitu o powstaniu piątego i ostatniego
kosmosu, z jej rozerwanego ciała powstał świat. Owemu
bóstwu składano krwawe ofiary z ludzkich serc.
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wykorzystują także żaby z innego
gatunku, Phyllomedusa bicolor, w skórze
których występują związki podobne
opiatom— dermorfina i deltoforyna.

Ostatecznie twierdzenie o wyko-
rzystywaniu ropuchy agi w celach
rytualnych upadło po bardziej
wnikliwych badaniach nad składem
chemicznym jej gruczołów. Okazało się,
że nie zawierają bufoteniny, lecz
dehydrobufoteninę o nieznanym profilu
działania. Znaleziono jednak innego
„kandydata”, który wyplenił lukę
— Bufo alvarius, gatunek żyjący na
półwyspie Jukatan. W roku 1965
odkryto w jego gruczołach bardzo silny
psychodelik — 5-MeO-DMT, w stężeniu
circa 15%. Jest to jedna z najsilniejszych
znanych substancji psychoaktywnych.
Profesor Alan Watts, brytyjski filozof,
pisarz, propagator kultury Wschodu na
Zachodzie, o DMT pisał tak: „Załaduj
wszechświat do działa. Wyceluj w mózg.
Strzelaj”.

W rozważaniach na temat leczniczych
zastosowań ropuchy interesuje mnie
tylko jeden gatunek – ropucha
zwyczajna vel szara, Bufo bufo / Bufo
vulgaris, największy płaz Polski i
Europy. Samce dorastają do 8–10 cm a
samice do 13 cm. Skóra ropuchy
zwyczajnej jest chropowata, w kolorze
szarym, brunatnym, ziemistym etc.,

gęsto pokryta różnego rodzaju
brodawkami. Za szczątkowymi uszami
mieszczą się dobrze widoczne gruczoły
przyuszne — parotydy. To właśnie ich
wydzielina znalazła zastosowanie w
medycynie. Preparaty z ropuchy miały
wzmacniać siłę skurczu mięśnia
sercowego, podnosić ciśnienie i
poprawiać ogólne samopoczucie.
Późniejsze analizy składu wydzieliny z
gruczołów i skóry wykazały obecność
takich związków chemicznych jak
bufotenina, bufotalina, serotonina czy
tryptamina. O ile bufotenina ma
działanie psychoaktywne, o tyle
bufotalina swoją strukturą przypomina
budowę roślinnych glikozydów
kardenolidowych – substancji, mających
zdolność zwiększania siły skurczu
mięśnia sercowego przy jednoczesnym
obniżania częstości skurczów.
Natomiast w gruczołach przyusznych
salamandry plamistej (Salamandra
salamandra) znajduje się związek o
intuicyjnej nazwie salamandryna.
Salamandra plamista jest płazem
ogoniastym o bardzo chara-
kterystycznym wyglądzie – czarnym
umaszczeniu z żółtymi plamami,
prowadzącym drapieżny tryb życia.
W Polsce podlega częściowej ochronie
gatunkowej. Bytuje w lasach górskich i
podgórskich. W razie zagrożenia
wydziela z parotydów gęsty, biało-żółty
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płyn o gorzkim smaku. Dla ludzi jest
wprawdzie niegroźny, jednak może
powodować podrażnienia śluzówki i
oczu, dlatego nie należy dotykać
zwierzęcia. Wnikliwe badania wykazały,
iż wydzielina gruczołów salamandry
zawiera alkaloid — salamandrynę, który
działa drażniąco, psychoaktywnie
i miejscowo znieczulająco, a także
podnosi ciśnienie krwi i może
wywoływać drgawki. W Słowenii bardzo
popularne jest ekstrahowanie
salamander alkoholem w celu
otrzymaniu psychoaktywnego trunku.

Obecnie ani ropucha szara, ani
salamandra plamista nie mają znaczenia
leczniczego. Stosowane są jedynie
w praktykach znachorskich na terenie
Rosji oraz Bliskiego i Środkowego
Wschodu w ramach nie-
konwencjonalnego leczenia anginy.

Przedruk z bloga MGR.MAJKI
ZA POZWOLENIEM AUTORA

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

☞Brandy z salamandry – bambo. Popularny
w Średniowieczu, obecnie wytwarzany tylko na terenie

Słowenii (legalny pomimo jego halucynogennych
właściwości). Ciężki do zdobycia i bardzo rzadki. Stosowany

jako afrodyzjak.
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Ogólny opis rośliny

Chmiel (Humulus lupulus) to bylina
dwupienna należąca do rodziny
Konopiowatych (Cannabaceae). Ma
twarde, pnące łodygi, które są kolczasto
owłosione. Mają długość do 8 metrów
w stanie dzikim, zaś okazy na
plantacjach osiągają długość nawet 12
metrów. Chmiel wytwarza podziemne
kłącza z rozłogami oraz silnie
rozbudowanym systemem korzeniowym

Z węzłów pędu głównego wyrastają 1,5
metrowe pędy boczne. To właśnie na
nich, z kątów liści wyrastają pędy
kwiatowe posiadające kwiatostany.
Tylko formy żeńskie wytwarzają
charakterystyczne szyszki (Lupuli
strobili). W lecznictwie wykorzystywane
są także włoski gruczołowe, wypełnione
żółtą substancją, które odłamują się
w czasie suszenia „szyszek”. W postaci
pomarańczowego, lepkiego proszku
stanowią surowiec leczniczy – Lupulinę
(Lupulinum).

Pochodzenie i rozmieszczenie

Roślina ta pochodzi z Azji. Poza tym
można ją spotkać w umiarkowanej
strefie Europy i Ameryki Północnej. W
stanie dzikim występuje w wilgotnych
zaroślach wzdłuż strumieni i rzek,
olszynach oraz w wilgotnych lasach
liściastych. Czasem widuje się w formie
zdziczałej w starych parkach i ogrodach.

Związki aktywne

Surowcem zielarskim jest szyszka
chmielu. Do substancji czynnych
występujących w powyższym zalicza się:
olejek eteryczny (1,6%), w którego skład
wchodzą m. in.: mircen, farnezen,
humulen, β-kariofilen, związki żywicowe
(10%), flawonoidy, garbniki, cholinę.

W skład lupuliny wchodzą: olejek
eteryczny (6%), o zmiennym składzie,
w zależności od pochodzenia surowca
występują w nim między innymi:
mircen, farnezen, humulen,
metylononyloketon. Włoski gruczołowe

Daniel Grudzień

Piwo, lek i warzywo — właściwości
chmielu

Student farmacji na Uniwersytecie Medycznym weWrocławiu. Członek studenckiego
koła naukowego „Uroboros” (UMW). Prywatnie interesuje się historią, a w wolnym
czasie zajmuje się modelarstwem.
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zawierają także związki żywicowe (50%;
humulen, lupulon), woski (25%),
flawonoidy, pochodne kwercetyny i
kemferolu.

Działanie

Zawarte w szyszkach oraz lupulinie
substancje chemiczne utrudniają
transmisję bodźców do ośrodkowego
układu nerwowego. Hamują także
czynność kory mózgowej oraz działają
uspokajająco. Wykazują też właściwości
rozkurczowe.

Gorycze chmielowe zwiększają
wydalanie moczu i pobudzają produkcję
śliny i soku żołądkowego. Ułatwiają w
ten sposób trawienie, przyswajanie
pokarmu oraz zwiększają łaknienie. Mają
też właściwości przeciwbakteryjne
względem wielu gatunków bakterii

jelitowych, nawet tych odpornych na
antybiotyki. Badania in vitro wykazały
także aktywność przeciwnowotworową
(nowotwory płuc, wątroby).

Współczesne zastosowanie
medyczne

Surowiec stosowany jest jako lek
uspokajający w nadmiernej po-
budliwości nerwowej, bezsenności, czy
w stanach zmęczenia. Ponadto podaje się
go doustnie, w niedokwaśności żołądka,
nadprodukcji gazów jelitowych,
wzdęciach czy innych objawach
wskazujących na nieżyt przewodu
pokarmowego.

Zewnętrznie, wyciąg z szyszek stosowany
jest w postaci okładów w zapaleniu
korzonków nerwowych, bólach
reumatycznych, stanach zapalnych skóry
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i trudno gojących się ranach, a także
przy wypadaniu włosów.

Wykorzystanie
pozamedyczne i tradycyjne

Chmiel tradycyjnie kojarzy się z
warzeniem piwa, jednak co ciekawe z
początku nie używano go do produkcji
tego napoju. Pierwsze udokumentowane
użycie tej rośliny do produkcji piwa
pochodzi dopiero z IX wieku. Jednak
trunek ten był znany już wcześniej —
w starożytnych cywilizacjach
Mezopotamii i Egiptu.

Z dokumentu z roku 1800 p.n.e.
podawane są podstawowe składniki
napoju: bappir (chleb jęczmienny –
zrobiony ze słodu, mąki jęczmiennej,
wody oraz doprawiony miodem i
dwukrotnie upieczony), munu (łuskane
zboże, słodowane w czasie warzenia
piwa) i titab (prawdopodobnie zacier,
przygotowany z ze słodowanego zboża,
wysuszonego po ugotowaniu).

Chmiel stosuje się również jako swego
rodzaju przyprawę. Dzięki zawartym
żywicom nadaje piwu szlachetną
goryczkę, zaś jego olejki eteryczne
aromat. W browarnictwie stosuje
szyszki, które po zebraniu suszy się

i schładza. Dodaje się je do gotującej się
brzeczki.

Jednak na przestrzeni wieków ludzkość
znalazła także inne zastosowania dla tej
rośliny

Już w starożytnym Rzymie młode pędy
chmielu były wykorzystywane jako
pożywienie. Jedzono je na surowo bądź
ugotowane – podawane podobnie jak
szparagi.

Ma również zastosowanie dekoracyjne –
sadzi się go w ogrodach, aby poprawić
walory estetyczne.
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Rośliny — najstarsze remedia

Rośliny otaczające człowieka, prócz
źródła pożywienia, od najdawniejszych
czasów stanowiły obiekt zainteresowania
medycyny. Początków ziołolecznictwa,
a więc śladów użycia roślin leczniczych,
można wypatrywać już około 60 000 lat
temu, w erze Paleolitu. Wskazują na to
liczne znaleziska szczątek roślin w
prehistorycznych miejscach pochówków,
min. z Szanidaru, gdzie odnaleziono
duże ilości pyłku z 8 roślin, spośród
których 7 stanowiły gatunki lecznicze.
Ziołolecznictwo odgrywało znaczną role
w medycynie starożytnych nacji.
Świadczyć o tym mogą na przykład
opisane w pochodzącym z roku 1550
przed naszą erą Papirusie Ebersa
lekarstwa, w większości na bazie roślin.
Grecka Historia Plantarum autorstwa
Theophrastusa zawierała deskrypcje
struktury, odmian oraz zastosowań
bliskich autorowi przedstawicieli
królestwa Plantae. Pierwsze apteki
świata, powstałe w Bagdadzie w 754,

bazowały na lekach naturalnych.
Farmaceuci w nich pracujący szukali
coraz to nowych zastosowań znanych
surowców, licznych możliwości ich
kombinacji, odkrywali sposoby
ekstrakcji związków występujących
w roślinach i zajmowali się przygo-
towywaniem oraz dobieraniem
medykamentów dla chorych. Do połowy
XIX wieku większość stosowanych
leków była pochodzenia roślinnego.
W XX wieku, pomimo zamknięcia szkół
medycyny eklektycznej w USA
i oficjalnego sklasyfikowania jako jednej
z metod medycyny niekonwencjonalnej,
zainteresowanie właściwościami roślin
nie spadło. Co więcej, działania Mao
Zedonga polegające na wdrożeniu
tradycyjnej medycyny chińskiej w system
opieki zdrowia w Chinach w 1949 roku
poskutkowały kształceniem w tej
dziedzinie tysięcy studentów, w tym
zagranicznych. Zakazany owoc kusi
i staje się obiektem pożądania — tak też
było i jest w tym przypadku.

Katarzyna Wer

Co łączy glikozydy nasercowe
z wykrywaczem kłamstw?

Studentka IV roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu. 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.
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Kontrowersje wokół fitoterapii oparte są
na nieprawidłowym stosowaniu oraz
braku danych potwierdzających
skuteczność stosowania niektórych
surowców. Staje się bezpieczną terapią
wspomagającą jedynie pod warunkiem,
że jest prowadzona pod okiem
specjalisty dobrze znającego się na
działaniu i efektach ubocznych roślin
leczniczych oraz ich interakcji
z przyjmowanymi równolegle medyka-
mentami. Obecnie obserwujemy
panującą wśród społeczeństwa modę na
leki roślinne oraz preparaty zawierające
wyizolowane substancje czynne po-
chodzenia roślinnego. Towarzyszą temu
poszukiwania nowych możliwych
substancji czynnych i rozwój badań nad
wykorzystaniem tych już poznanych.
Jednymi z ważniejszych są właśnie
glikozydy nasercowe.

Glikozydy na przestrzeni
wieków

Glikozydy nasercowe nie są nowością
w świecie medycyny. Pomimo, że już
dawno zaobserwowano ich działanie na
organizm ludzki, stosunkowo późno
opisano efekty uboczne, czy też
wytyczne ich stosowania. Już starożytni
Rzymianie i Egipcjanie stosowali urginię
morską jako środek wymiotny, diuretyk,
oraz na choroby serca. Z kolei w Afryce
używano nasion oraz korzeni skrętników
do zatruwania strzał. Mielono
pojedyncze nasiona pozbawione
włosków, a następnie mieszano je
z sokami roślinnymi. Powstałą pastę
rozsmarowywano na końcach zadziorów
strzał, które pozostawiano na kilka
godzin na słońcu i wykorzystywano przy
polowaniach. Naparstnica purpurowa
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widnieje już w źródłach z 1250 r.
była bowiem składnikiem leków
przepisywanych przez Lekarzy
z Myddfai.

Jednak pomimo wykorzystywania roślin
zawierających kardenolidy lub
bufadienolidy w celach leczniczych, nie
znano odpowiednich dawek ani efektów
ubocznych. Wiele terapii skutkowało
drgawkami, omdleniami tudzież
bezsennością pacjentów, a nawet
śmiertelnymi przypadkami zatruć. Za
początek nowoczesnego lecznictwa
glikozydami uważa się rok 1785, kiedy
to angielski botanik i lekarz William
Withering opublikował książkę „An
account of the foxglove, and some of its
medical uses”, w której zawarł
spostrzeżenia na temat toksyczności
i działania leczniczego naparstnicy
purpurowej na 163 pacjentach.
Z publikacji dowiadujemy się, że
Withering zainteresował się Digitalis po
spotkaniu z pewną staruszką z
Scropshire. Miała ona bowiem używać
rośliny w środkach na obrzęki. Lekarz
przez dziesięć lat zgłębiał właściwości
potencjalnego remedium, a wyniki
swych badań opatrzył komentarzem:
„Roślina ma niespotykaną dotychczas
moc nad biciem serca, która może być
wykorzystana w celach leczniczych”.
Książka zapoczątkowała istne złote czasy
naparstnicy. Lekarze z całej Europy,

zaintrygowani potencjałem, jaki skrywa
w sobie roślina, zaczęli uwzględniać ją
w terapiach. Choć istnienie wpływu
Digitalis na mięsień sercowy było
powszechnie akceptowane, pojawiały się
głosy twierdzące, że skoro roślina
wywołuje nasiloną diurezę, to ma
również wpływ na nerki. Stwierdzenia te
obalał jednak jeden argument —
mianowicie diurezę obserwowano
jedynie w przypadku pacjentów
z obrzękami bądź wybroczynami tudzież
puchlinami spowodowanymi zawałem
serca. Zostało zatem powszechnie
zaakceptowane, że diureza występuje na
skutek poprawienia stanu serca, a dziś
wiemy, że jest to skutek poprawy
przepływu krwi przez nerki
skutkującego zwiększoną filtracją
kłębuszkową. Na początku XX wieku
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środowisko kardiologiczne było
w trakcie badań nad jedną z naj-
częstszych form arytmii — migotaniem
przedsionków. W roku 1890 brytyjski
kardiolog James Mackenzie przy użyciu
poligrafu odkrył zjawisko dodatkowych
pobudzeń komorowych (PVC). Jak się
okazało, anormalność ta może prowadzić
do poważniejszych odmian arytmii.
Zaczął więc szukać lekarstwa, a jego
uwagę przyciągnęła właśnie Digitalis.
Pierwsze EKG obrazujące migotanie
przedsionków opublikowane zostało w
1906 roku przez noblistę Willema
Einthovena, wynalazcę pierwszego
elektrokardiografu. Rok wcześniej, na
podstawie odczytów z poligrafu,
Mackenzie ogłosił wynik badań —
naparstnica jest skuteczna w przypadku
pacjentów z niewydolnością serca
powiązaną z migotaniem przedsionków.

Wykrywacz kłamstw

Inaczej zwany poligrafem, został
wynaleziony na początku XX wieku.
Według pierwotnego zamysłu nie miał

on jednak służyć przy prze-
słuchiwaniach podejrzanych, ale
w celach medycznych. Pierwsze
urządzenie tego typu zostało zbudowane
przez zegarmistrza Sebastiana Shawa z
Lancashire na zlecenie londyńskiego
kardiologa Jamesa Mackenzie. Lekarz
przedstawił światu swój wynalazek
w 1902 roku, a w 1910 był już
produkowany masowo. Zamysł
powstania urządzenia, zatytułowany
„The Ink Polygraph”, pojawił się w
czerwcowym wydaniu British Medical
Journal w 1908 roku. Autor przedstawił
w nim potrzebę dokumentacji często-
tliwości skurczów mięśnia sercowego
w taki sposób, ażeby nie pominąć
ciężkich do wykrycia zmian rytmu serca.
Poligraf atramentowy „przelewa”
skurcze na papier, dzięki czemu wszelkie
nieprawidłowości są widoczne dla
medyka, a postawienie diagnozy jest
ułatwione

Samo urządzenie było wielką innowacją
w świecie kardiologii. Jego budowa była
następująca: część A z wbudowanym

HISTORIA NAUKI



29Pharmacopola No 5/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

zegarem odpowiadała za utrzymanie
odpowiedniej szybkości rozwijania
papieru na rolce D. Urządzenia
zapisujące sygnał podlegały osobnemu
miernikowi czasu i składały się
z cienkiego drutu mającego w środku
kanał przepływu atramentu ze
zbiorniczka położonego na wolnym
zakończeniu dźwigni. Na bębnach B
spoczywały dwie dźwignie F, spośród
których jedna była uniesiona, a druga
spoczywała na papierze. Przepływ
atramentu następował poprzez siły
kapilarne, związane z małą średnicą
kanaliku wewnątrz drutu. Urządzenie
mierzyło tętno na tętnicy promieniowej
jako najwygodniejszym punkcie po-
miaru. Talerz C przymocowywano do
nadgarstka w taki sposób, by gałka 12
spoczywała na tętnicy promieniowej

dociskana przez pierścień zewnętrzny,
umożliwiając wykrycie sygnału. Część
mająca styk z nadgarstkiem była
połączona z bębnami B za pomocą
przewodu gumowego 22. Puls odbierany
był przez dźwignię i przenoszony na
papier. Odbiornik E umieszczany był
na innym wybranym miejscu pomiaru
pulsu, a sygnał przenoszony był na
dźwignię F drugiego bębna B. W ten
sposób urządzenie to umożliwiało
równoległe pomiary pulsu na tętnicy
promieniowej, a także min. uderzenia
koniuszkowego, pulsu z tętnicy lub żyły
szyjnej.

Obecnie stosowane wykrywacze
kłamstw pozwalają, prócz pomiaru
pulsu, na rejestrację ciśnienia krwi,
częstotliwości oddechu, czy reakcji
elektrodermalnej. Ciężko jest
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jednoznacznie określić ich pojedynczego
wynalazcę z racji wykorzystywania
zmian różnych parametrów w celu
detekcji kłamstwa, również z powodu
niejednolitej budowy tych urządzeń.
Jednym z ciekawszych przykładów była
rękawica włoskiego kryminologa, Cesare
Lombroso, z lat 90 XIX wieku. Używał
jej przy przesłuchaniach w celu pomiaru
ciśnienia krwi twierdząc, że kryminaliści
mają ten parametr zaniżony. Psycholog
William Moulton Marston z kolei oparł
swój pomysł na pomiarze ciśnienia
skurczowego. Razem z żoną, Elizabeth
Holloway Marston, badał jego po-
wiązanie z emocjami odczuwanymi
w momencie przesłuchania.
Opublikowane w 1914 przez włoskiego
psychologa Vittorio Benussi
spostrzeżenia na temat zależności
oddechu od mówienia nieprawdy
również przyczyniły się do rozwoju kry-
minalistyki. Pierwszy prototyp
współczesnego wykrywacza kłamstw był
udoskonaloną wersją połączonych
pomysłów poprzedników i powstał
w 1921 roku. Jego autorem był
kanadyjski policjant i psycholog, John A.
Larson. Wykorzystywał on zmiany w
ciśnieniu krwi, tętnie, a także
częstotliwości oddechów przesłu-
chiwanych do pomocy w określeniu
tożsamości winowajcy. I choć
wymienione urządzenia wynalezione

zostały w innych celach od poligrafu
atramentowego, dostrzec można wpływ
pierwowzoru, jako składowej detektora
kłamstw, na kryminalistykę.
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Jego właściciel bowiem dobrowolnie
poddał się kwarantannie. Co więcej,
podjął się on jej razem z całą rodziną
i zapasem wszelkiej maści alkoholi. Nasz
bohater nie zamierzał próżnować
i zabezpieczył się po wielokroć, bowiem
zabrał ze sobą dwanaście beczek piwa,
baryłki czterech rodzajów wina,
szesnaście galonów brandy oraz wiele
rodzajów destylatów. Jakkolwiek
pokaźna by nie była jego rodzina, to aż
uderza nas w oczy ilość zgromadzonego
alkoholu. Jednak autor podkreśla, że
zapasy te były wręcz niezbędne,
ponieważ w tamtych czasach pospolitym
przekonaniem było, jakoby to właśnie
alkohol posiadał wartości zdrowotne.
Oczywiście nie była to prosta zależność,
a jednie drobna właściwość napojów
wyskokowych, zatem zalecano pić
umiarkowanie. Lekarze w tamtym
okresie również podzielali takową teorię.
Sądzono, że picie wzmacnia mózg, serce
i wątrobę. Powszechnie także zalecano
alkohol, aby odpędzić stany lękowe,

w tym ówczesną melancholię, która dziś
jest znana pod nazwą depresji.
Wielokrotnie zalecano stosowanie
preparatów na bazie napojów
spirytusowych i ziół leczniczych. Kufel
wina z Malagi, z samego rana, w dzień
roboczy? Dziś ten pomysł zostałby
uznany za wariactwo. Wtedy był
zaleceniem lekarza. Tak też Defoe
opisywał pomysł sklepikarza na
spędzenie kwarantanny z rodziną. Jako
zupełnie zrozumiały środek, którego
celem było zachowanie zdrowia
psychicznego i fizycznego. Ciężko zatem
nie pokusić się o teorię, że takie
podejście do „zdrowego życia” mogło
zachęcać do jeszcze bardziej obfitego
samouzdrawiania się różnymi trunkami.
W Anglii w tamtym czasie powszechne
były różne rodzaje piwa i choć dziś piwa
w stylu angielskim uważane są za dosyć
nudne i nie dorównują one nowo-
falowym modom na piwa kwaśne lub
chemielone nowozelandzkimi odmia-
nami szyszek chmielowych, to dawniej

Łukasz Martowski

Alkohol w czasach zarazy – czyli jak
historia uczy nas na błędach Cz. 2

Student trzeciego roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym weWrocławiu, członek
Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, miłośnik sportu i pasjonat
piwowarstwa.Gdy tylko mogę zgłębiam wiedzę na temat historii browarnictwa
i tematów pokrewnych. Pomagam w tworzeniu jednej z największej w Polsce kolekcji
zabytkowych telefonów oraz wspieram działania na rzecz dzieci z celiaklią.
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angielskie piwo było symbolem pewnej
klasy i kunsztu. Powszechnie pito lekkie
Ale, piwa nachmielone z dodatkiem ziół,
portery czy nawet piwo Colquintida
o bardzo specyficznym smaku i aro-
macie. Wino zaś zadomowiło się na
dobre właśnie w drugiej połowie XVII
wieku i było efektem dużego importu
z Europy na rzecz coraz liczniejszej
i bogatszej klasy kupieckiej. Ponadto
pito wiele różnych napojów wysoko-
procentowych, w tym gin, choć dzień
szczytu jego chwały miał dopiero

nastąpić w następnym stuleciu.
Niemniej konsumpcja alkoholu
wykraczała daleko poza kulturalne picie
na dworach najbogatszych. Dodatkowy
impuls do jej zwiększenia w postaci
kwarantanny i godziny policyjnej nie
zachęcał do abstynencji.

Także w drugiej książce Defoe o znanym
tytule Dziennik roku zarazy, wydanej
w 1722 roku opisuje on dzieje z 1665
roku i nie zapomina o historii lekarza,
który podtrzymywał się na duchu
poprzez nalewki i wino. Z tym jednak
szczegółem, że tutaj autor zwrócił uwagę
na to, iż jego sposób na przeciwdziałanie
zarazie pozostał z nim już na zawsze.
Nawet na długo po ustąpieniu dżumy
z miasta. Podkreślić także należy, że
piwo było napojem bardzo powsze-
chnym. Ulegało ono procesowi
pasteryzacji, czyli podgrzania do
odpowiednio wysokich temperatur,
w których giną drobnoustroje
chorobotwórcze. A nawet nie-
pasteryzowane piwo musi ulec
zacieraniu w odpowiednio wysokich
temperaturach. Zatem jego spożycie
było paradoksalnie o wiele bezpie-
czniejsze niż picie wody miejskiej,
w której nierzadko można było znaleźć
mnogość bakterii i pasożytów.

Inną śmiertelną chorobą, która
odcisnęła trwałe piętno na Europie była
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pandemia grypy hiszpanki. Wywoływana
przez szczególnie groźny podtyp H1N1
wirusa A grypy zaraza była powodem
ogromnej liczby zgonów. Szacuje się, że
wyniszczyła 5–10% ówczesnej populacji.
Mówimy tu o pandemii, gdyż świat już
wtedy zaczynał się kurczyć. Coraz
większa ekspansja kolei, mechanizacja
żeglugi czy pierwsze samoloty
przyczyniały się do powolnej globa-
lizacji. Także nic dziwnego, że hiszpanka
objęła Europę, Azję, Afrykę czy
Amerykę Północną. Powszechna opinia
przyjęła, że grypa pochodzi z Hiszpanii
(stąd nazwa). Jednak wynika to
z pewnego zbiegu okoliczności. Mamy
tu na myśli lata 1918–1919, gdzie świat
pogrążony jest w pierwszej wojnie
światowej, a Hiszpania pozostaje
neutralna. To tam regularnie
publikowano dane na temat jej

śmiertelności, co spotęgowało złudne
wrażenie, że jest ona ponadprzeciętna.
Sama choroba była groźnym scho-
rzeniem układu oddechowego
utożsamianą z gorączką krwotoczną lub
innymi znanymi chorobami. Wiedza na
temat wirusów była wtedy znikoma.
Zapewne dlatego, widząc te nie-
specyficzne objawy grypowe, takie jak
krwotoki z nosa, żołądka i jelit, szukano
odpowiedzi w bakteriach. Niestety
postępujące zapalenia płuc nie dawały
się uleczyć rosołem i aspiryną.
A pomimo zabawnie brzmiącej recepty,
to właśnie one były często zalecane. Ale
nie były jedyne.

Król Norwegii Haakon VII zniósł na
pewien czas obowiązującą w kraju
prohibicję, gdyż uważał (jak i wielu
innych w tym okresie), że alkohol jest
skutecznym środkiem walki z hiszpanką.
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Nie ma się co łudzić — nie dało to wiele,
bowiem skuteczność alkoholu w tej
kwestii była niemal zerowa; obywatele
pozostali jednak z mile widzianym
przydziałem pół butelki koniaku na
głowę. Zaś jednym z nietypowych
sposobów zapobiegania „hiszpance”
było spożywanie whiskey. Czy po
epizodach z 12 beczkami piwa dla całej
angielskiej rodziny na czas kwarantanny
może to jeszcze dziwić? Okazuje się, że
w czasie, gdy świat dziesiątkował
wyjątkowo groźny wirus, a medycyna
stała na zupełnie innym poziomie niż za
czasów Karola II, ludzie znów uwierzyli
w zbawczą moc alkoholu. Cóż się im
dziwić? Postawione pod ścianą ogro-
mnej pandemii społeczeństwo, znów
uwierzyło nowym prorokom starych
kłamstw. Lekarze zaczęli zwracać uwagę,
że whiskey stymuluje osłabione
chorobą serce i układ
oddechowy. Inni, idąc
tropem XVII-wiecznych
anglików, twierdzili, że
wykazuje ona działanie
uspokajające. Taka teza
została nawet opu-
blikowana w magazynie
The Times of India
4 kwietnia 1919 roku.
Zaznaczono tam również, że jej znaczna
produkcja w tym okresie może
świadczyć także o jej spożyciu w celach

innych niż terapeutyczne. Na łamach
gazety SyracuseHerald z 23 października
1918 pewien sprzedawca alkoholu z
Syrakuz wykazał, że sprzedaż whiskey
wzrosła trzykrotnie. Mabel Brown —
pielęgniarka marynarki wojennej USA
wspominała służbę z tamtego okresu |
i zaznaczyła, że przy tak wielkim natłoku
pacjentów nieopodal Chicago personel
szpitala nie był w stanie zaopiekować się
wszystkimi. Jedynym wyjściem
pozostawało podanie im whiskey.

Wszystkie te przykłady ukazują nam
obraz społeczeństwa, w którym prze-
konanie o korzyściach płynących ze
spożywania alkoholu jest tak głęboko
zakorzenione, że na przestrzeni wieków
nawet skok cywilizacyjny i rozwój
medycyny nie był w stanie zupełnie ich
wyeliminować. W Polsce, w XIX

również takowe prze-
świadczenie było

powszechne. Jak
wskazują prace
badawcze
z Pomorskiego
Uniwersytetu
Medycznego, na temat

alkoholu w lecznictwie
ludowym na terenie Polski,

picie wódki „z tłustym” było
praktyką zwyczajną i znaną w spo-
łeczności wiejskiej, jak i miejskiej.
Faktem jednak jest, że lekarze nie
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podzielali pomysłów medycyny ludowej.
Jednak zbyt mała ich ilość w XIX wieku
sprawiała, że musiało upłynąć wiele lat,
zanim nastąpiły radykalne zmiany.
Problemem natomiast zaczął się stawać
rozwijający się przemysł, który sprawił,
iż ludzie zyskali powszechniejszy dostęp
do taniego alkoholu. Paradoksalnie to
nie nadwyżki zboża w Polsce sprawiły, że
w XVII i XVIII wieku pan nakazywał
chłopom kupować wódkę własnej
produkcji i rozpił polskie społeczeństwo.
Prof. Krzysztof Zamorski z Uniwersytetu
Jagiellońskiego podaje za przyczynę
właśnie industrializację w XIX wieku.
Ponadto w wywiadzie dla miesięcznika
Znak wskazuje przykłady, gdy nawet
polscy duchowni zalecali „w czasach
zarazy profilaktycznie wypić codziennie
garnuszek wódki”.

Czy zatem dzisiejsza sytuacja
pandemiczna odcisnęła swoje piętno na
nas samych? Wyniki badań profesora
Jana Chodkiewicza z Uniwersytetu
Łódzkiego, z maja 2020 roku, rzucają
nam nowe światło na spożywanie
alkoholu podczas pandemii. W raporcie
o nazwie „Życie w dobie pandemii”
głównym wnioskiem jest, iż nie można,
póki co stwierdzić, że Polacy w trakcie
epidemii piją więcej alkoholu. Co więcej,
wskazuje on na poprawienie się tej
sytuacji wśród osób młodszych, które
nie posiadają dzieci i nie pozostają

w związkach. Oznacza to prawdo-
podobnie, że zamknięcie szkół, pubów
i restauracji ograniczyło znacząco ich
interakcję z rówieśnikami, a to właśnie
podczas spotkań z nimi dochodziło do
najczęstszego spożycia alkoholu w tej
grupie badanej. Identyczny komunikat
wydała nawet Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Niemniej, wskazała ona, że
zalecane jest stałe monitorowanie owej
sytuacji. Na podstawie badań portalu
PYMNTS.com, przeprowadzonych na
1994 dorosłych Amerykanach,
otrzymano zbieżne wnioski z tymi
opublikowanymi przez profesora
Chodkiewicza. Czy zatem problem ten
nas nie dotyczy? Jako globalne
społeczeństwo niestety dotyczy. Sklepy
odnotowały zwiększoną sprzedaż
alkoholu w trakcie pandemii. I choć
zbiega się to ze zmniejszeniem spożycia
w pubach i restauracjach, to stawia
przed nami pytanie: co gdy wrócimy do
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normalności? Problemem jest również
fakt, że pomimo radykalnego rozwoju
medycyny i środków masowego
przekazu nadal powszechną wątpli-
wością jest „czy spożycie alkoholu
pomaga wyleczyć COVID-19?”. Jest
o tyle przerażające, że WHO musiało
wydać specjalny komunikat, w którym
informuje, że jego zażywanie w żadnym
stopniu nie pomaga w walce z korona-
wirusem. Alkohol może powodować
uszkodzenia takich narządów jak: mózg,
serce, wątroba, przewód pokarmowy
i inne systemy biologiczne. Jednak nie
stanowi on zagrożenia dla ludzi w
sposób automatyczny. Nie jest ono
nieuchronne, po prostu stwarza ryzyko
podpadnięcia w alkoholizm. Taki stan
jest prawdopodobny dla każdego
człowieka, jednak to jego postawa wobec
kieliszka kształtuje jego dalsze wybory
i ich skutki. Do wpływu na taką czy inną
postawę przyczynia się z pewnością
środowisko. To ono będzie

bombardować konsumenta reklamami,
wzbudzać w nim nastrój do podjęcia
ryzyka, proponować wspólną zabawę.
Tak też środowisko będzie mogło go
przygnębiać wizją lockdownu, a także
smutkiem i strachem związanym z
pandemią. W przeszłości ten motyw
bywał zauważalny i odcisną się w
kulturze i świadomości ludzkiej.

Czy dziś chcemy się mu przeciwstawić?
Z pewnością możemy znaleźć pewne
dobroczynne działanie czy to piwa czy
wina, jednak nie możemy zapominać, że
słowo umiar jest tutaj kluczowe.
I pamiętając, że w XI-wiecznej Belgii
opat Arnulf zanurzając krucyfiks z kadzi
z piwem pokonał śmiertelną epidemię
i został świętym oraz patronem
belgijskich piwowarów, tak i my nie
musimy zamykać się zupełnie na
spożycie alkoholu. Nie dajmy jednak się
omamić pomysłom typu leczenie
koronawirusa wódką, ponieważ jak
mawiał Max Planck „nauka robi postępy
pogrzeb po pogrzebie”. A tych w dobie
pandemii już nam wystarczy. Zwracajmy
zatem szczególną uwagę na problemy
alkoholowe pojawiające się u nas samych,
jak i u naszych bliskich, ponieważ w
dobie pandemii, jak pokazuje historia
jesteśmy na nie szczególnie narażeni.
Chciejmy jej zatem pokazać, że
nauczyliśmy się na błędach.
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Aqua vitae łac. Woda życia – bo tak
jest nazywana jest whisk(e)y, chociaż
może dziś ciężko w to uwierzyć, ale na
początku XX w. w czasach prohibicji
USA była towarem, do którego
Farmaceuci jako nieliczna grupa miała
dostęp, wydając butelkę na receptę
wystawioną przez miejscowego lekarza,
w celu kuracji grypy, zapalenia płuc,
astmy i innych powszechnych
dolegliwości. Co więcej whisky
znajdowała w US Pharmacopeia:

„Alkoholowy roztwór otrzymany

przez destylację sfermentowanego

zacieru z całkowicie lub częściowo

słodowanych ziaren zbóż,

zawierający nie mniej niż 47% i nie

więcej niż 53% objętościowo

alkoholu etylowego. Musi być

przechowywany w pojemnikach ze

zwęglonego drewna przez okres nie

mniejszy niż cztery lata”.

Aby nakreślić kontekst tej niezwykłej
dla zawodu aptekarza sytuacji, musimy
postarać się wyobrazić sobie lata 20
ubiegłego wieku. Ameryka dołącza do
konfliktu na kontynencie europejskim
znanym dziś jako I Wojna Światowa,
jednak na jej terytorium nie odbywają
się żadne konflikty zbrojne.
W niektórych stanach takich jak Kansas
lub Massachusetts, dużo wcześniej
zostało wprowadzone permanentne
ograniczenie na sprzedaż alkoholu, głosy
za prohibicją rosły w siłę argumentując
swoje racje szerzącym się alkoholizmem,
kulturą baru w USA i licznym zgonom
z przedawkowania. Przeciwko ogólnemu
dostępu do alkoholu (warto nadmienić,
że ustawa uznawała za napoje
alkoholowe wszystkie trunki, które
zawierały ponad 0,5% alkoholu) były
przede wszystkim organizacje religijne,
aktywiści na rzecz wstrzemięźliwości
oraz producenci ziół i herbat. Żaden
z prezydentów, jednakże nie podchodził
do tematu poważnie.

Robert Koper

Woda życia zza pierwszego stołu

Student Farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, członek Zarządu
Lokalnego PTSF oraz Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie
Farmakodynamiki. W wolnych chwilach pasjonuje się technologią, produkcją,
marketingiem oraz procesem degustacji whisky. Ponadto książkoholik oraz fan kuchni
roślinnej.
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Przemysł alkoholowy w Stanach na
początku XX w. przynosił budżetowi
państwa około 500 mln USD rocznie
z tytułu akcyzy. Jednak przyszedł rok
1917 a wraz z nim decyzja o przy-
stąpieniu Stanów Zjednoczonych do
IWŚ pociągając za tym decyzję
o podpisaniu przez prezydenta poprawki
dotyczącej wprowadzenia na terenie
kraju prohibicji w celu ograniczenia
wykorzystaniu zbóż, które są niezbędne
do produkcji whisky, aby te mogły być
wykorzystane w przemyśle spożywczym
chcąc wyżywić żołnierzy wyruszających
na wojnę. Dlatego od 1 lipca 1919 roku
zaczęła obowiązywać ogólnokrajowa
prohibicja co zakończyło sprzedaż alko-
holowych napojów, które zawierały
powyżej 2,75% etanolu.

Wprowadziło to ogromne zamieszanie
w środowisku gorzelniczym i medy-
cznym. 18. Poprawka do Konstytucji
doprowadziła do znacznych zmian
na rynku alkoholowym, większość
obywateli przed wprowadzeniem
nowego prawa zaczęła masowo groma-
dzić zapasy ulubionych trunków licząc,
że nowe prawo niedługo zostanie
zniesione. Niestety nie miało to nastąpić
szybko. Destylarnie dostały odgórny
zakaz produkcji a nad tym prawem
czuwała specjalnie do tego powołana
instytucja federalna.

Do Kongresu zaczęły docierać silne głosy
lobbowania przez środowisko medyczne
i gorzelnicze, aby znieść prohibicję na
alkohol w celach medycznych. Temat jest
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o tyle ciekawy, gdyż od końcówki XIX
w. liczni naukowcy alarmowali w swych
pracach o szkodliwym działaniu
alkoholu na organizm oraz zdrowie
psychiczne (The Scientific Temperance
Journal informowało czytelników
o braku jakichkolwiek wskazań do
stosowania whisky w grypie), jednakże
to stanowisko nie ugruntowało się na
tyle silnie w środowisku dzieląc
naukowców i polityków na „suchych”
i „mokrych”. Przed prohibicją
„medyczny alkohol” nie był
rekomendowany, lecz po jej rozpoczęciu
instytucje rządowe oraz medycy zrobili
gwałtowny pivot zachwalając
prozdrowotne właściwości whisk(e)y
i innych trunków. Jak oczywiście
wiadomo chodziło o korzyści finansowe
płynące z wpływów z obrotu napojami
alkoholowymi. Prowadzone były liczne
debaty pośród senatorów, by ostatecznie

dopuścić do obrotu medycznego whisky
„medyczną”. Dzięki temu pozwolono na
pracę 6 destylarniom: American
Medicinal Spirits, znane później jako
National Distillers, Schenley Distilleries,
James Thompson and Brother, znane
później jako Glenmore Distillery,
Frankfort Distillery, Brown-Forman
(dziś znany jako Jack Daniels) i Ph.
Stitzel Distillery, które miały zadbać
o produkcję i dystrybucję alkoholu „in
medical purpuse”. Inne podmioty na
rynku, które nie zostały zatwierdzone
przez władze, pomimo licznych zgłoszeń
oraz nacisków o poluźnienie restrykcji
w pracy destylarni, niestety nie
otrzymały żadnego zadośćuczynienia
bądź jakiegokolwiek pokrycia strat
związanych ze stratą zainwestowanych
pieniędzy przed wprowadzeniem
prohibicji. Również Europa zwietrzyła
swoją szansę, a dokładnie Wielka
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Brytania i Irlandia. Zaczęły one posyłać
swoje wypusty (często nielegalnie) jako
medykamenty, które trafiały na
aptekarskie szafki. Stąd sławny do dziś
mit jakoby popularny Laphroaig miał
leczyć przeziębienia. Firmy te, jako
jedyne, mogły produkować napoje
alkoholowe na sprzedaż, jednakże
musiało to być zgodne z tamtejszymi
zasadami stanowymi, które w większości
ograniczały opakowanie do butelek
o pojemności pół litra, ale
niektóre stany zezwalały
na kwarty i 4/5 litra.
Osoba może
otrzymać receptę
lekarską na pół
litra 100%
alkoholu co 10 dni.
Może to być whisky,
brandy lub rum.
Firmy mogły sprzedawać
aptekom w oparciu o to
zapotrzebowanie i to była większość
ich działalności. Raz w roku firmy
mogły sprzedawać 12 litrów spirytusu
lekarzom i dentystom do użytku
biurowego, a 12 litrów brandy lub rum
piekarniom. Jak można się domyślić
towar ten stał się bardzo pożądany
przede wszystkim przez apteki, które
widziały w tym szansę na ogromny
biznes. Dochodziło nawet do takich
sytuacji, że rząd zauważył popyt na taki

produkt, którego zapasów zwyczajnie
zaczynało brakować i umożliwiał
wykonywanie dodatkowych destylacji
w celu zaspokojenia zapotrzebowania.

Rzeczywistość wyglądała następująco:
do alkoholu medycznego dostęp miały
instytucje takie jak: szpitale, gabinety
lekarskie i stomatologiczne, apteki, czy
piekarnie oraz instytucje religijne.

Postanowiono, że lekarz będzie miał
możliwość wystawienia

recepty pacjentowi na
medyczną whisky,
recepty, która
niczym nie
różniła się od
recept na wielce
popularną
w tym czasie

morfinę. Recepta
musiała zawierać

wszelkie informacje
takie jak: imię nazwisko, o jaki

trunek chodzi, jego ilość, data ważności
recepty, nazwa apteki, w której powinna
zostać zrealizowana recepta oraz
wszystkie informację odnośnie lekarza,
który daną receptę wypisał. Na zre-
alizowanie recepty pacjent miał 3 dni,
przynależało mu się pół litra alkoholu
a recepta mogła być wystawiona raz na
10 dni. Uiszczona została opłata lekarska
w kwocie 3–4$ a następnie 3–5$ za
butelkę już w samej aptece. Co ciekawe
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biorąc pod uwagę inflację – za taką
usługę pacjent dziś zapłaciłby
równowartość około 60–80$. Medyczna
aqua vitae wypisywana była oficjalnie
na dolegliwości takie jak: grypa,
cukrzyca, zapalenie płuc, nadciśnienie,
bezsenność czy terapia laktacyjna (?!)
oraz rekomendowana na starość w celu
zwiększenia właściwości kognitywnych.
Gdy „medyczna whiskey” nie była
zawsze dostępna we wszystkich stanach,
odbywały się kampanie, które
opowiadały historię ludzi na łożu
śmierci, których wyrwała od kostuchy…
whiskey. Co miało to na celu?
Oczywiście zachęcenie obywateli, by
naciskali władze stanowe do poszerzenia
oferty aptek o istne panaceum, na które
kreowana była whiskey. Oczywiście były
słyszalne delikatne głosy krytyki
środowiska medycznego za swoją
chciwość, lecz nie zostały poczynione
większe kroki prócz wymierzenia
pojedynczych pokazowych kar na
jednostkach środowiska medycznego.
Sprawę opisał w 1924 roku New York
Times ujawniając praktykę lekarzy
i aptekarzy co również ostatecznie nie
doprowadził do zmniejszenia liczby
recept i sprzedaży whiskey w aptekach.

Lata 1919–1930 był to złoty okres dla
aptekarzy. W 1919 grupy związkowe
aptekarzy złożyły przyrzeczenie przed
Kongresem Stanów Zjednoczonych,

jakoby dopilnują uczciwości swej
praktyki. Rzeczywistość jednak okazała
się zgoła inna, gdy Ci oczywiście wyczuli
szansę na ubicie niesamowitego biznesu.
Dzisiejsze teorie mówią, że dzięki
prohibicji największa dziś sieć aptek w
USA—Walgreen dorobiła się z 20 aptek
(stan na 1919) do 525 lokali aptecznych
w 1929. Niektóre apteki, właśnie jak
wcześniej wspomniany Walgreens,
stawały się swoistymi barami w tym
czasie. Jak możemy przeczytać na
oficjalnej stronie Walgreen, swój
intensywny wzrost w tych latach
zawdzięczają koktajlom mlecznym!
Oczywiście domyślamy się dziś co może
być tajnym głównym (poza mlekiem)
składnikiem takiego koktajlu. Człowiek
jest istotą sprytną i niekiedy aptekarze
praktykowali nielegalne czynności, kiedy
pacjenci przychodzili do placówki bez
recepty, ale uiszczali opłatę za butelkę
a receptę dostarczą w bliżej nieokreślonej
przyszłości. Aptekarze również w celu
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zwiększenia ilości płynów w aptece, bo
jak wiadomo więcej whiskey to większy
utarg, praktykowali działania, które
polegały na rozcieńczaniu whisky wodą.
Jak sprawę opisywał jeden z senatorów
proceder wyglądał tak, iż aptekarz
z otrzymanej butelki odlewał mniejszą
lub większą część whisky (doniesienia
mówią nawet o 1/24 whisky w butelce)
i uzupełniał szkło wodą. Dzięki temu
z jednej porcji otrzymanej na zamówienie
z destylarni farmaceuta mógł sprzedać
więcej niż jedną butelkę trunku.
Niektórzy opisywali wtedy butelkę jako
„blended” (czyli napój alkoholowy
złożony z zmieszania ze sobą więcej niż
jednego trunku) bądź nie informowali o
tym nabywcy wcale — sprzedając przy
tym produkt dużo gorszej jakości.
Odbywało się to w sposób legalny bądź
półlegalny lub aptekarze wykorzystywali
odlaną whiskey do użytku własnego.
Złapanemu na sprzedawaniu fałszywej
whisky aptekarzowi groziło are-
sztowanie przez lokalną policję bądź
agentów federalnych odpowiedzialnych
za prawo prohibicyjne. Szacuje się, że
w czasie pierwszego roku prohibicji
lekarze wypisali 11 mln recept na
alkohol medyczny co jest równowartością
około 30 milionów litrów— nieźle jak na
prohibicję. By zmniejszyć trochę ten
proceder rząd, po kilku latach obo-
wiązywania prohibicji, zmniejszył ilość

recept jaka przysługiwała lekarzowi do
wypisania do 90 na 100 dni. Obliczenia
przeprowadzone przez historyków
sugerują, że biznes medycznego alkoholu
przyniósł w latach 20 XX w. około 40
mln dolarów zysku lekarzom i drugie
tyle aptekarzom, choć nieoficjalnie w tej
grupie mówi się o większych kwotach.
To ile rząd stracił na akcyzie z powodu
działalności przemytniczej w Stanach
szacuje się na 3 miliardy dolarów.

Na zakończenie trochę ciekawostek
o tym jak smakowała whisk(e)y z czasów
prohibicji. Kilkoro członków LA
Whiskey Society miało ten zaszczyt
degustować parenaście butelek z czasów
prohibicji. Według nich smak trunków
z tamtych lat nie przypomina whiskey
lat dzisiejszych, alkohol jest słabo ukryty,
smak jest pikantny, ziołowy, dominują
smaki apteczne i szpitalne, finisz jest
krótki. Nos jest zazwyczaj słodki
bourbonowy. Nie oceniają ich nega-
tywnie ani nazbyt pozytywnie, lecz
według specjalistów różnią się od dzi-
siejszych wrażeń smakowych i stanowią
niezwykłe doświadczenie oraz niesamowitą
podróż do tamtych wyjątkowych czasów.
Ciekawostką jest, że cena butelki z
zawartością, która zachowała się
z czasów prohibicji dochodzi do około
10 tyś dolarów na specjalistycznych
aukcjach branżowych.

HISTORIA NAUKI

https://www.pharmacopola.pl/numery


Doceniasz naszą pracę?
Zapraszamy do zakupu naszej
najnowszej książki
Epidemie — od historycznych postaci
leku po COVID-19

SZCZEGÓŁY TUTAJ

https://www.pharmacopola.pl/acta-uroborosa-1-epidemie/


46Pharmacopola No 5/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

Aromaterapia — podstawowe
narzędzia

Podstawowe narzędzie aromaterapii to
olejki eteryczne. Zgodnie z definicją ISO
są to produkty destylacji lub w
przypadku cytrusów tłoczenia materiału
roślinnego (uzyskanego w procesach
fizycznych lub tradycyjnych jak np.
fermentacja) po ewentualnym mecha-
nicznym oddzieleniu fazy wodnej.
Dopuszczalna jest także pewna obróbka
jak filtracja, która jednak nie może
znacząco wpływać na skład olejku (wiele
olejków ma skład określony we własnej
normie ISO). W aromaterapii
najchętniej widziana jest destylacja
z parą wodną, nie sucha, czy jakaś
unowocześniona forma, a niektórzy
puryści najchętniej unikaliby nawet
destylacji frakcyjnej czy rektyfikacji.
Olejki to mieszaniny związków lotnych,
lipofilne, hydrofobowe, łatwopalne
i łatwo ulatniające się.

Drugim, chyba najbardziej popularnym
narzędziem, są oleje roślinne oraz
przygotowywane na ich bazie maceraty
z roślin aromatycznych. Preferowane są
oleje tłoczone na zimno, nierafinowane,
ekologiczne. Maceraty to z kolei dobry
sposób na stosowanie tych roślin aroma-
tycznych, z których nie produkuje się
olejku eterycznego lub jest on drogi czy
trudno osiągalny. A nawet kiedy mamy
dany olejek, zawsze można uzupełnić go
innymi produktami z danej rośliny, aby
pełniej wykorzystać jej właściwości
terapeutyczne.

Kolejnym, znacznie rzadziej
wykorzystywanym, ale i nie-
kontrowersyjnym narzędziem są
hydrolaty, inaczej wody aromatyczne.
W aromaterapii to produkty destylacji
olejków eterycznych, zawierające
substancje aromatyczne rozpuszczalne
lub rozproszone w wodzie i w bardzo
niewielkiej ilości. Są generalnie
postrzegane jako bardzo bezpieczne,
polecane dla dzieci, osób starszych czy

Mgr Marta K. Grochowalska

Aromaterapia w praktyce — problemy,
wyzwania i perspektywy. Cz. 2

Absolwentka filologii germańskiej UJ, studentka Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie,
tłumaczka i koordynatorkaTED. Od lat zgłębia wszelkie tematy związane zezdrowiem.
Ukończyła m.in. kurs aromaterapii klinicznej w angielskiej akademii PennyPrice i kurs
zielarz-fitoterapeuta. Publikuje na tematy związane z aromaterapią na 1000roslin.pl
i herbiness.com. Prowadzi tematyczny blog na Instagramie — @aromarta
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schorowanych. Z drugiej strony ich
składy i właściwości są dużo słabiej
poznane w porównaniu z olejkami
eterycznymi. Mimo że jest to jednak
głównie woda — marketingowa
machina przypisuje im czasem
fantastyczne właściwości, których
w warunkach stosowania ich
w niewielkiej ilości i na skórę nie mają
prawa wykazywać (co innego, kiedy są
regularnie i w dużych ilościach spo-
żywane jako napoje, co ma miejsce
w niektórych kulturach). Nie należy też
zapominać, że hydrolaty często pachną
zupełnie inaczej niż dana roślina czy
otrzymywany z niej olejek. Nie musi to
być wcale wadą, ale może być sporą
niespodzianką.

Następnie mamy absoluty, czyli
produkty ekstrakcji rozpuszczalnikiem.
Mają duże zastosowanie w perfumerii,
a w aromaterapii z ich statusem bywa
różnie. Niektórzy aromaterapeuci
zupełnie ich nie akceptują, inni
dopuszczają np. absolut różany, czy
jaśminowy (na zachodnie potrzeby nie

prowadzi się destylacji delikatnych
kwiatów jaśminu). Problemem ma być
właśnie użycie rozpuszczalnika,
najczęściej heksanu, w pierwszym etapie
ekstrakcji, kiedy powstaje konkret,
a następnie alkoholu, kiedy powstaje
absolut. Mimo że heksan pozostaje
w produkcie końcowym w śladowej
ilości, niektórzy nie uważają tych
produktów za wystarczająco „czyste”.
Osobiście stosuję na sobie absoluty.

Wspomnę jeszcze, że w wyniku
ekstrakcji konkretu usuwane są woski
roślinne i pigmenty oraz część substancji
aromatycznych. Konkrety ani woski
roślinne według mojej wiedzy nie mają
jeszcze zastosowania w aromaterapii,
natomiast stosowane są w perfumerii
i coraz częściej przez producentów
innych kosmetyków. Być może z czasem
staną się popularniejsze w aromaterapii,
podobnie jak hydrolaty, które w prze-
szłości były czasem traktowane jako
odpady i wylewane, a teraz mogą być
nawet uważane za główny, najbardziej
pożądany produkt destylacji. Produkty
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uboczne destylacji to: resztki roślinne
wraz z wodą zawierającą związki
hydrofilowe, na przykład polifenole,
które nie są obojętne dla środowiska.
Wraz z rosnącym popytem na olejki
eteryczne i hydrolaty, znaczenie tych
produktów odpadowych dla środowiska
i gospodarki zaczyna nabierać wagi.

Ostatnie z podstawowych narzędzi to
ekstrakty CO2, czyli produkty ekstrakcji
materiału roślinnego nadkrytycznym
dwutlenkiem węgla. W tym przypadku
raczej nie powinno być zastrzeżeń co do
samego rozpuszczalnika w końcowym
produkcie. Jest to nowa
i jeszcze dość droga
technologia, więc oczy-
wiście obiekcje dotyczą
nowości, braku wielo-
wiekowej tradycji
potwierdzającej
skuteczność
i bezpieczeństwo
ekstraktów CO2. Jest o
nich chyba najmniej badań,
producenci często nie podają
nawet ich składu, a jedynie zawartość
alergenów kosmetycznych (26 w UE) czy
składników objętych ewentualnymi
restrykcjami IFRA. Niewielu
aromaterapeutów stosuje je
w swojej praktyce. Pionierką jest
niderlandzka aromaterapeutka
specjalizująca się w opiece nad osobami

starszymi M. Kerkhof. Jednak bardzo
możliwe, że to właśnie do ekstraktów
CO2 należy przyszłość — dają one nowe
możliwości, bogactwo kolorów,
zapachów, składników (nie tylko związki
lotne) i właściwości. Szczególnie
przydatne są na styku aromaterapii
i perfumerii naturalnej, kiedy dzięki nim
możemy skorzystać np. z naturalnego
zapachu kawy czy kokosa.

Tych narzędzi może być jednak dużo
więcej, jeśli ktoś zdecyduje się przyjąć jak
najszerszy zakres aromaterapii i stosować
izolaty naturalne, a być może nawet
substancje aromatyczne identyczne

z naturalnymi. Przykładem może być
fellandren, który obecny jest
w niektórych olejkach eterycznych
i może być izolowany lub
syntetyzowany.

Aromaterapia —
podstawowe metody

Olejki eteryczne można stosować
w formie inhalacji lub dyfuzji
w pomieszczeniu. Na początek przygody
z aromaterapią najlepiej zacząć od tej
ostatniej. Jest ona uważana za
najbezpieczniejszą, oczywiście
w granicach rozsądku — przerwy
w dyfuzji, wietrzenie pomieszczenia,
nieużywanie niektórych olejków
nieodpowiednich dla małych dzieci
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(bogate w mentol, 1,8-cyneol, tujon, czy
kamforę), czy niewskazanych w danej
jednostce chorobowej, nielubianych
przez daną osobę itd. Olejki możemy
wdychać, korzystając z aromatycznych
sztyftów, biżuterii, naklejek na ubrania
(patch) oraz różnych dyfuzorów do
pomieszczeń czy samochodów,
nawilżaczy powietrza przystosowanych
do olejków eterycznych, kominków na
wodę czy wosk itd., pralinek/tabliczek
woskowych. Generalnie przybywa tych
możliwości na rynku i większość z nich
jest rozsądnym sposobem na wpro-
wadzenie aromatycznych substancji do
swojego życia w profilaktyce, terapii
i rekonwalescencji. Jeśli masz wątpliwości,
to po prostu wybierz inną metodę. Stara
dobra „parówka” jako forma inhalacji
jest tak samo skuteczna i tania jak
dawniej, kiedy nie było aromatycznych

waporyzatorów czy szklanych
nebulizatorów do pomieszczeń.
Inhalacja i dyfuzja mają największe
zastosowanie, kiedy chcemy wpłynąć
na układ oddechowy oraz psychikę.

Druga najbardziej popularna forma
aplikacji olejków eterycznych to
zastosowanie na skórę. Generalnie poza
wybranymi olejkami i sytuacjami
awaryjnymi, olejki eteryczne powinny
być właściwie rozcieńczone przed
kontaktem ze skórą, aby zmini-
malizować ryzyko alergii, uniknąć
reakcji fototoksycznych i innych reakcji
niepożądanych. Należy rozważyć
zarówno stężenie, jak i medium. W tym
drugim przypadku mamy w aroma-
terapii do wyboru generalnie oleje,
emulsje i żele, chociaż przemysł
kosmetyczny dostarcza coraz więcej
innowacyjnych rozwiązań. W perfumerii
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naturalnej podstawowym medium jest
oczywiście alkohol, chociaż perfumy
olejowe i olejowe w formie stałej z
dodatkiem wosku są jak najbardziej
możliwe do wykonania. Perfumy
naturalne są raczej ignorowane przez
główny nurt aromaterapii, ale
historycznie perfumy często miały
funkcje lecznicze oprócz kosmetycznych.
Biorąc pod uwagę wysokie stężenie
substancji aromatycznych w takim
produkcie, nawet 40-60%, ich potencjał
jest obecnie niedoceniany, mimo że
wskazywał na niego nawet René-
Maurice Gattefossé, ojciec współczesnej
aromaterapii. Aplikacja na skórę ma
największy sens w przypadku proble-
mów zlokalizowanych na skórze,
dolegliwości z układu ruchu czy bóli
miesiączkowych.

Zastosowania wewnętrzne obejmują
użycie w obrębie jamy ustnej,
wprowadzenie substancji aromatycznych
do układu pokarmowego w formie
kapsułek, tabletek czy tradycyjnie na
miodzie/melasie, a także czopki
i globulki. Możliwe jest też zastosowanie
olejków w formie kropli do nosa oraz do
uszu po rozcieńczeniu we właściwym
medium. Zastosowania te wymagają już
zaawansowanej wiedzy i wiele kursów,
nawet aromaterapii klinicznej, ich nie
obejmuje. Te metody najlepiej
sprawdzają się w przypadku dolegliwości

z układu pokarmowego oraz moczowo-
płciowego.

Aromaterapia — apetyt na
więcej

Aromaterapia to wschodząca gwiazda,
która ma jeszcze daleko do osiągnięcia
pełni potencjału. Współcześnie, tj. od
czasu Gattefossé, nabrała imienia
i kształtu, ale może nadal się
rozrastać. Chociaż aroma-
terapeuci chętnie patrzą wstecz
i szczycą się starożytnymi
początkami aromaterapii,
wywodzonymi na różnych
kursach od egipskich
papirusów medycznych, to
nie utylizują w pełni tego
bogatego dziedzictwa.
Początki destylacji i użycia
roślin aromatycznych wiążą
się z ogniem i sięgają nawet
prehistorii. To kadzenie,
czyli w najprostszej formie
wrzucenie roślin aroma-
tycznych do ogniska, suche
kąpiele, destylacja sucha,
przygotowywanie coraz bardziej
złożonych kadzideł, które niczym
perfumy na bazie alkoholu powstałe
wieki później jak różne cudowne wody,
wody życia i wody kolońskie, stosowano
leczniczo i kosmetycznie, wewnętrznie
i zewnętrznie. Połączenie ognia
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i surowców aromatycznych budzi często
strach, przejawiający się nawet
unikaniem świec, kominków i w ogóle
kontaktu olejków z ciepłem, a przecież
znakomita ich większość nie powstałaby
nawet bez wysokiej temperatury.
W przeszłości wiele leków zawierało
surowce aromatyczne. Te zapomniane
postaci leków, nie tylko same surowce,
może warto sobie przypomnieć i poddać
badaniom. Być może rozwiązanie
przyszłych problemów jak antybiotyko-
oporność leży właśnie w przeszłości.

Druga kwestia to bazowanie
na fundamentach kultury europejskiej.
Najczęściej sięgamy do źródeł egipskich,
greckich i rzymskich, do tradycji
judeochrześcijańskiej i europejskiej,
chociaż europejska aromaterapia już
dawno trafiła na wszystkie kontynenty,
na których przecież nie było wcześniej
aromatycznej próżni. Czasem jeszcze
ktoś zerknie do Ajurwedy czy TCM,
tradycyjnej medycyny arabskiej i to tyle,
natomiast reszta świata i jego historii
jest często ignorowana. A przecież wiele
roślin aromatycznych pochodzi spoza
Europy. Francuskie Grasse to dla nas
stolica perfumerii, ale może już nie
każdy wie, że Grasse ma swój odpo-
wiednik w Indiach, w mieście Kannauj
w stanie Uttar Pradesh. Egzotyczne dla
nas, indyjskie i inne orientalne skarby,
attary, produkty destylacji suchej,

aromatyczne substancje pochodzenia
zwierzęcego dla przedstawicieli innych
kultur mogą być dużo bliższe
codzienności. Olejek eteryczny
sandałowca białego z Indii może
wydawać się nam szczytem aroma-
terapeutycznego luksusu, ale
w porównaniu z olejkiem, w którym
macerowany był np. szafran albo piżmo,
ta jego luksusowość blednie. Już sam
fakt macerowania w olejku eterycznym
może wydawać się nam dziwny, bo
na hasło „maceracja” większość
aromaterapeutów myśli o oleju
roślinnym, nieliczni może jeszcze
o occie. Olejki eteryczne łączymy w
naszej praktyce tylko z innymi olejkami.
W aromaterapii boimy się zmian
zachodzących w olejkach eterycznych
pod wpływem czasu, skrupulatnie
trzymamy się dat ważności podanych
na etykiecie przez producenta,
jakkolwiek krótkie by nie były.
Tymczasem dla wschodniego kreatora
perfum i jego klienta stuletni olejek
nałożony bezpośrednio na skórę nie jest
niczym dziwnym czy niebezpiecznym,
tylko ekskluzywnym, może nawet
przeżyciemmistycznym, bezpośrednim
kontaktem z historią, z przodkami,
władcami czy twórcami z minionych epok.

Tutaj dochodzimy do zawężenia
perspektywy aromaterapii nie tylko
w kontekście historycznym i geo-
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graficznym czy kulturowym, ale także co
do wyboru samych surowców, ich formy
i sposobu ich wykorzystania.
Na przykład chodzi tu o niestosowanie
surowców aromatycznych pochodzenia
zwierzęcego czy nawet w ogóle
surowców zwierzęcych. O ile jest to
podyktowane względami etycznymi np.
ochroną gatunku, niemożliwością
hodowli zwierząt w dobrych warunkach,
to wszystko jest w porządku. Problem
może też stanowić cena surowców
zwierzęcych, która zawsze była wysoka,
jak np. ambry, ale nie zmienia to faktu,
że nie powinno się ich kompletnie
ignorować, porzucić studia i badania
nad nimi. Zresztą niektóre surowce
roślinne, zwłaszcza perfumeryjne, są
także bardzo kosztowne. Tłuszcze
zwierzęce, tanie, powszechnie dostępne,
stosowane w tradycyjnej metodzie
enfleurage do produkcji pomady
i później absolutów, są wypierane przez
roślinne. Czy słusznie? Modne dzisiaj
czarno-białe myślenie: zwierzęce — złe,
roślinne — dobre, poddane obiektywnej
i dogłębnej analizie może zwrócić
zaskakujące wyniki. Produkty
aromatyczne można też uzyskać, co
przeczy definicji olejku eterycznego ISO,
nie tylko z roślin. Mogą to być muszle,
a nawet ziemia, a poza tym żywice
kopalne, czyli tak dobrze znany nam
bursztyn. Do tego najczęściej

uzyskiwane w procesie destylacji suchej.
Destylacja niejednorodnego materiału
także wykracza poza świat definicji ISO
i stosowanych w aromaterapii.
Podsumowując, uwzględniamy dzisiaj
jedynie niewielki wycinek z całego
aromatycznego spektrum, jakie mamy
do dyspozycji.

Na koniec jeszcze kwestie naukowo-

edukacyjne. Zawód aromaterapeuty jest
nieregulowany. Chyba nie ma kraju,
w którym ktoś nie może się nazwać
aromaterapeutą, bo ukończył pierwszy
lepszy darmowy kurs w internecie.
W wielu krajach jest to zawód wręcz
nieznany, egzotyczny. Oczywiście
problem nieuregulowania dotyczy
większości zawodów. Podobny problem
mają dietetycy, fitoterapeuci, tłumacze.
W większości krajów nie ma żadnej
formalizacji czy centralizacji edukacji,
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nie można studiować aromaterapii na
uczelni wyższej. W najlepszym razie
można skończyć kurs czy raczej kursy
w akredytowanych placówkach
(firmach) prowadzonych przez danego
terapeutę. Poziom literatury fachowej
pisanej przez niektórych aroma-
terapeutów bywa czasem żenująco niski.
Poziom kursów bywa różny —
wkuwanie, ile kropelek czego przez ile
dni wg kogo to merytorycznie poziom
kiepskiej szkoły podstawowej, która
w ogóle nie przygotowuje na spotkanie
z rzeczywistością pełną skompli-
kowanych problemów, mitów, emocji,
dezinformacji czy nawet teorii
spiskowych i nie daje żadnych narzędzi
do radzenia sobie z nimi. A poziom
informacji propagowanych w internecie
bywa niebezpiecznie niski. Czasami
widzę też w różnych dyskusjach jakieś
niezamierzone nawiązanie do tradycji
alchemicznej, wiedzy tajemnej dla
wybranych, tak ezoterycznej, że nie
wiadomo właściwie o co chodzi.

Prawdziwe skarby i wiedza często kryją
się w publikacjach naukowych, z
najróżniejszych dziedzin od medycyny
po historię sztuki. I jak to ze skarbami
bywa, trzeba się czasem dobrze nakopać,
żeby je wydobyć. Wynika to z faktu, że
aromaterapia ma na razie głównie
praktyczne zastosowanie, a nie stanowi
konkretnej dyscypliny naukowej — nie

ma nauki o aromaterapii. Jeśli chcemy
aromaterapii bezpiecznej, skutecznej,
szeroko dostępnej, wiarygodnej,
uznanej, rządzącej się swoimi prawami,
to moim zdaniem w tym kierunku
powinniśmy zmierzać. Może w ogóle
potrzebna jest odrębna gałąź nauki
zajmująca się aromatycznymi surowcami
pochodzenia naturalnego i ich
zastosowaniami w różnych kontekstach
historycznych, kulturowych,
ekonomicznych, ekologicznych,
leczniczych i kosmetycznych?
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Pewnego dnia Ania — 32-letnia prawniczka, zgodnie ze swoim zwyczajem, o godzinie
17 zjadła kolację ze swoim mężem i wypiła herbatę. Przed snem zaczęła czuć duży głód,
w związku z tym zjadła dwa kawałki ciasta czekoladowego, które zostały po wczorajszych
urodzinach jej 10-letniego syna. Następnie zaczęła czuć kołatanie serca i zaczęło jej się
kręcić w głowie. Wzięła kilka tabletek z walerianą i krople nasercowe.. Następnie
poczuła mdłości; o 21:30 zaczęła wymiotować. O 23 poszła do łazienki. Po kilkudziesięciu
minutach jej mąż —Mariusz — chciał ją zapytać, czy przygotować jej elektrolity. Niestety
miała włączone radio i nie usłyszała propozycji. Jej mąż poszedł spać.

Rano nie znalazł jej obok siebie w łóżku — Pewnie poszła już do pracy, jest obrońcą
w ciężkiej sprawie karnej — pomyślał. Chciał skorzystać z toalety, niestety drzwi były
zablokowane, a muzyka nadal grała… Wyważył je, a w wannie było martwe ciało Anny.
Zadzwonił na pogotowie. Lekarz uważał, iż jest to samobójstwo. W związku z tym
zgłoszono sprawę na policję. Po przyjeździe lekarza sądowego i prokuratora wdowiec
opowiedział o przebiegu poprzedniego dnia. Stwierdził również, że próbował
przeprowadzić jej masaż serca, jednak ze względu na trudność w wyciągnięciu jej z wody
wykonał go w wannie. Wykonywał również oddechy ratownicze z marnym skutkiem. Po
wstępnej obserwacji stwierdzono, iż ta śmierć nie była naturalna. Po pierwsze śmierć
poprzez utopienie w wannie u tak młodej i zdrowej kobiety jest niezwykle rzadkie. Po
drugie około 100 ml wody pozostało we wgłębieniu w wannie, gdzie przylegało ramię
kobiety. Ta obserwacja nie świadczyła o prawdziwości wydarzeń przedstawionych przez
jej męża.

Podczas śledztwa znaleziono kilka zużytych strzykawek w kuchni; przeszukano dom
w poszukiwaniu fiolek — z marnym skutkiem.

Kronika toksykologiczna
cz. 1 Zabójcza wanna

Mgr farm. Aleksander K. Smakosz
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Podczas sekcji zwłok (sześć godzin po śmierci) lekarz zauważył mocno rozszerzone
źrenice, krwistą pianę w jamie nosowej, jamie ustnej i gardle. Stwierdził, że przyczyną jej
zgonu było utonięcie. W jamie brzusznej odkrył ośmiotygodniowy płód — Anna była
w ciąży. Pobrał wycinki i próbki krwi, które wysłał do laboratorium analitycznego, aby
dowiedzieć się czy ofiara była otruta. Próbowano oznaczyć konwencjonalne trucizny
i środki poronne. Podczas badań powstała teoria o otruciu przy pomocy insuliny —
świadczyć miały o tym rozszerzone źrenice i brak świadomości Anny przed śmiercią.

Kilka dni później postanowiono wykonać badania zwłok jeszcze raz. Przy pomocy szkła
powiększającego szukano miejsc iniekcji. Znaleziono dwa ślady po profesjonalnych
iniekcjach podskórnych. W pobranych tkankach nie znaleziono jednak insuliny…

Śledztwo trwało już ponad dwa miesiące. W laboratorium nadal przechowywano
fragmenty tkanek z pośladkówAnny. I eureka… oznaczono w nich 84 jednostki insuliny.
(Trzustka zdrowego człowieka wytwarza ok. 28–36 jednostek insuliny na dobę).

Dowody przedstawiono Mariuszowi. Przyznał się, iż wykonał te zastrzyki, jednak
zawierały one ergometrynę. Żona sama prosiła go o wykonanie tego zabiegu, ponieważ
chciała dokonać aborcji. (Buławinka czerwona i alkaloidy ergolinowe były stosowane do
spędzania płodu przynajmniej od XVI w.).

Podczas rozprawy w sądzie wykazano, że Mariusz pracuje jako pielęgniarz, i miesiąc
przed śmiercią Anny opowiadał swoim współpracownikom o tym, że nie chce on
dziecka, a także o „morderstwie idealnym” przy pomocy fiolek z pewnym hormonem
obniżającym poziom cukru we krwi…
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