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Szanowni Państwo!

to ostatni w tym roku numer czasopisma „Pharmacopola”.
Do tej pory, łącznie wszystkie tomy zostały przeczytane
niemal 4000 razy. Jest to naprawdę duża liczba, która
motywuje mnie do dalszego rozwoju projektu, jakim jest
„Pharmacopola”.

Na okładce szóstego numeru znajduje się brytyjska karykatura z lat 30. XIXw.
Przedstawia ona schorowanego człowieka, którego odwiedził niezwykły gość...
pracownik domu pogrzebowego. Życzy on — jak podaje ta litografia —
wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia i nowego roku. Czy życzy
zdrowia?W tym wypadku jest to wątpliwe...

W niniejszym numerze starałem się dobrać artykuły, które korespondują
z obecną porą roku. W związku z tym, przeczytają Państwo między innymi
o historii piernika i metodach utrzymania zdrowia wg. XVIII w. poradnika
medycznego.

Czy esketamina może być skuteczną alternatywą w leczeniu derpesji? Kto
stosował piernik jako lek? Z jakich zwierząt otrzymuje się surowce stosowane w
perfumerii? Dlaczego kwiaty naparstnicy nazywano naparstkami wróżek?

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

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

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


Surowiec — owoc (Piperis nigri fructus)

Tradycyjne zastosowanie — Owoce pieprzu były stosowane wewnętrznie w środkach przeczyszczających, lekach
na gorączkę, chorobę refluksową. Zewnętrznie w formie kataplazmy na ból zębów, środków rozgrzewających
i przeciwreumatycznych miejscowo.

Substancje aktywne — Surowiec zawiera piperynę i jej pochodne (piperamina, piperamid, piperycyd, sarmento-
zyn), izomery piperyny (izopiperynę, chawicyna, izochawicyna) związki steroidowe, lignany, neolignany, flawonoidy.

Farmakologia — Do współcześnie potwierdzonych aktywności czarnego pieprzu można zaliczyć: działanie
antyoksydacyjne, działanie cytotoksyczne, wspomaganie trawienia, działanie przeciwbakteryjne. W badaniach
in vivo potwierdzono również działanie znieczulające miejscowo. Prawdopodobnie wynika to z powinowactwa
piperyny do receptorów opioidowych. Piperyna zwiększa również biodostępność leków trudno wchłanialnych.

Nazwa polska — pieprz czarny Piper nigrum L.

Mgr farm. Aleksander K. Smakosz

Zdjęcie to zostało
wykonane przez
Aleksandra K.
Smakosza
Instagram:
alexander_gulosus

ETNOBOTANIKAROŚLINY LECZNICZE OKIEM FOTOGRAFA NATURY
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Choć współcześnie piernik kojarzy się
z jednej strony z Toruniem, z drugiej
strony z okresem zimowym to istnienie
tego smakołyku na ziemiach Polskich
wynika z wielu lat przenikania się kultur
wschodu i zachodu. Nazywano go
między innymi panis dulciarus (chlebem
cukierniczym; pojęciem tym, zwłaszcza
w literaturze farmaceutycznej, określano
również marcepan), panis militaris
(chlebem wojennym), panis piperatus
(chlebem pieprzowym), artopiparius,
pyerznykiem, wojennym chlebem,
opyeprzonym chlebem.

Miodownik i ciastko korzenne
znad Morza Czarnego

Już starożytni Egipcjanie i Rzymianie
zajmowali się przyrządzaniem
miodownika — ciasta opartego o mio-
dzie, ale bez przypraw korzennych.
Uważa się, iż właśnie gliniane formy
piekarskie pochodzących z obu tych
kultur były pierwowzorem toruńskich
drewnianych form piernikarskich.

Miodowniki w dawnej Polsce były
wypiekami „obrzędowymi”. Ciasto
miało być przyrządzane na wiele lat
przed weselem, a podczas zaślubin
wypiekano z nich ciasta. Duże stężenie
miodu (a przez to i cukru) powodowało,
iż fermentacja przy pomocy dzikich
drożdży nie zachodziła gwałtownie.
Ciasto umieszczano w niskiej tempe-
raturze co dodatkowo zwalniało proces.

W 991 roku, arcybiskup Grzegorz
Markar został zmuszony, ze względu na
działalność wojsk perskich, uciekać z
Nicopolis (Królestwo Pontu, współ-
czesna Turcja). Po czasie tułania się po
Europie postanowił osiedlić się we
Francji (Gâtinais), gdzie został
pustelnikiem. Wkrótce stał się bardzo
znaną osobistością; ludzie przychodzili
do niego po radę, a także na posiłek,
który kończył się spożyciem
„prapiernika” — korzennego ciastka
z miodem przyrządzonego według starej
aramejskiej receptury.

mgr farm.Aleksander K. Smakosz

Lek obozowy i słodycz godna króla,
czyli krótka historia piernika

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 eko-
nomicznej oraz farmacji — gulosus.pl.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

pochodzącej

https://www.pharmacopola.pl/numery
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Czy moda na „prapiernika”
zawędrowała z Francji do Polski? Czy też
miodownik stał się piernikiem po
dodaniu do niego pieprzu, cynamonu
i innych przypraw? A może piernik
norymberski powstał dzięki ciastkom
Grzegorza z Aramenii, a piernik
toruński powstał na bazie miodownika?
Najprawdopodobniej nie dowiemy się
jak w rzeczywistości to wyglądało.

Polska duma narodowa

W Europie produkcję pierników
rozpoczęli mnisi w klasztorze w Tagern-
see w XI w. Wiadomo również, że
w 1293 r. były one produkowane przez

wykwalifikowanych piernikarzy z Ulmu
i Świdnicy. Wiek później przygo-
towywano pierniki pokryte złotem dla
Władysława Jagiełły (ówcześnie cenne
środki lecznicze ozdabiano w ten właśnie
sposób). Tradycja ta utrzymywała się
dosyć długo, gdyż według rachunków
Wołowicza (ksiądz i szlachcic z Litwy)
z lat 1604–1615 importowano tak
przyrządzone pierniki z Norymbergi.

Jego znaczenie w kulturze staropolskiej
trafnie podsumował Józef Epifani
Minasowicz — XVIII-wieczny wydawca,
publicysta i poeta:

Kto nie pije gorzałki

i od niej umyka,

Ten słodkiego nie godzien

kosztować piernika

Europa dwóch pierników

Jak wyżej wspomniałem w Europie
dominowała dwa typy pierników:
norymberski i toruński. Oprócz składu
różniły się także formą i wielkością –
piernik toruński był misternie zdobiony
i był mniejszy niż norymberski.

Na ziemiach polskich piernik pojawił się
w średniowieczu i od razu stał się
cennym towarem eksportowym,
podobnie jak piernik norymberski (jego
miłośnikiem był między innymi

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

☞ Piernik
z formy

pochodzącej
z XVII lub

XVIII w.

https://www.pharmacopola.pl/numery
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Zygmunt III). Przez wiele lat oba miasta
(Norymbergia i Toruń) spierały się co do
praw do receptur i formy tego
delikatesu, aż w 1556 r. zawarto poro-
zumienie, na mocy którego oba miasta
mogły produkować oba rodzaje tego
towaru.

Musztardę w XVIII wieku robiono na
wiele sposobów. Po tych czasach zostały
liczne receptury na ten smakołyk.
Według jednego z nich należało wziąć
piernik toruński (często z dodatkiem
cynamonu i innych przypraw),
rozdrobnić go w winie francuskim,
następnie dodać czarnej gorczycy
(Brassica nigra), rozdrobnionej
na proszek, dodać do powyższej
mieszaniny i doprawić goździkami
i octem winnym.

Piernik jako lek

Najstarszy drukowany przepis na
piernik toruński pochodzi
najprawdopodobniej z farmaceutyczno-
medycznego poradnika Compedium
medicum auctum wydanego na Jasnej
Górze w Częstochowie w 1725 r.
W jego skład wchodził alkohol, mąka
żytnia, biedrzeniec anyż, cynamon
cejloński, gałka muszkatołowa, imbir,
kardamon, naowocnia cytryny, miód
oraz pieprz kubeba.

Według tego samego dzieła w skład
piernika norymberskiego wchodziły:
mąka pszenna, cynamon cejloński, gałka
muszkatołowa, imbir, kardamon, miód
oraz pieprz długi.

Warto zauważyć, iż w obu recepturach dominują
gatunki pieprzu niemal zapomniane— pieprz
kubeba i pieprz długi. Jednym z powodów tego
stanu rzeczy jest to, iż piernik był w dawnej Polsce
stosowany był jako stomachicum— lek na
niestrawność. Towar ten był sprzedawano w
aptekach i podawany był wraz z mocno
przyprawionym winem.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

https://www.pharmacopola.pl/numery
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Piernik
toruński
(XVIII w.)

+ + + + + + + żytnia + + Kubeba

Piernik
norymberski
(XVIII w.)

– – + + + + + pszenna + – Długi

Pierniczki
migdałowe
(XVIII w.)

+ – + + – + –
pszenna

i migdałowa
– + Czarny

Pierniczki
cukrowe
(druga poł.
XVII w.)

+ – + – + + + migdałowa –* –
Czarny

?

Pierniki
miodowe
(druga poł.
XVIII w.) **

+ + – – – + – żytnia + +*** –

☞ Porównanie składów pierników

*cukier; **w składzie występują również kwiaty lawendy

https://www.pharmacopola.pl/numery
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W tym samym dziele został zapro-
ponowany lek — „Konfekt na biegunki
obozowe pewny”. Aby go wykonać
należało połączyć owoce tarniny,
wysuszony piernik, zmielony korzeń
pięciornika kurzego ziela (Potentilla
erecta), gałki muszkatołowej, mastyksu,
„driakwi” (świerzbnica polna = Knautia
arvensis) z winem lub stężonym
(„tęgim”) octem winnym. Środek ten
podawano w postaci powidełka w dawce
wynoszącej jedną drachmę. W przy-
padku tego medykamentu działać
musiały głównie garbniki zawarte
w tarninie i pięciorniku. Ocet, mastyks

oraz piernik działały najprawdo-
podobniej przeciwbakteryjnie.

W późniejszych latach powyższy przepis
był powtórzony między innymi w „Vade
Mecum Medicum, to iest Krotkie,
y doświadczone sposoby leczenia
chorob rozmaitych, Męskich,
Białogłowskich, y Dziecinnych,
o Pulsach, Urynach, o Krwi
puszczaniu…” z 1721 r. i w „Apteczce
częstochowskiej: niezbędnym
domowym poradniku w
przyrządzaniu pomocnych
i zbawiennych ziół, leków,
dyetecznych potraw i napojów,
balsamów, odwarów, nastojów,

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

☞ Pieczenie
pierników
ok. 1520 r.

https://www.pharmacopola.pl/numery
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okładów, olejów i maści, przeróżnych
kąpieli i innych środków w
rozlicznych słabościach i chorobach
i. t. d” z 1896 w opracowaniu Izydora
Poeche. Drugie dzieło było właściwie
zmodyfikowaną
i nieco uwspółcześnioną edycją
„Compedium…” z 1787 r.

Nieco później, w pierwszej połowie
XIX w., radzono, aby na biegunkę
u dzieci (różnej etiologii) stosować
swoistą kataplazmę (ziołowy kompres)
wykonywany z mieszaniny czerwonego
wina i suszonego piernika. Umieszczano
ją w okolicach brzucha. Leonard de Ver-
dmon Jacques w swojej „Kuracji
Roślinnej” z 1914 r., podawał, że
wrzody (ropnie?) piersi kobiet
karmiących należy leczyć okładem
z rozgotowanego piernika w mleku.

W krajach niemieckich piernik był
składnikiem szeregu leków wyko-
rzystywanych głównie w przypadku
kolek, niestrawności i biegunek. Jednak
istniały receptury na remedia dla kobiet
podczas połogu i osób chorych na
wszawicę!
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W okresie staropolskim powstawały
różnego rodzaju poradniki, dzienniki
bądź zielniki z myślą o ich codziennym
użytkowaniu, na bazie których
kształcono przyszłe pokolenia lekarzy,
księży czy literatów. Początkowo służyły
one pomocą osobom, których nie było
stać na ówczesne metody leczenia
(najczęściej mieszkańcom wsi) i porady
lekarskie.

Jednym z takich poradników (kompi-
lującym opis i leczenie znanych
ówcześnie) dotyczącym skutecznych
porad dla zachowania ludzkiego zdrowia
było dzieło księdza Pawła Jana
Biretowskiego.

Ksiądz Paweł Biretowski
(1705–1781)

Ksiądz Paweł Biretowski (pijar i literat
zajmujący się zielarstwem) 1769 roku
napisał książkę „Wiadomość ciekawa,
każdemu wielce potrzebna, o skutkach i
mocy zbóż wszelkich, jarzyni ziół

różnych, tak ogrodowych jako i polnych,
jakie skutki i pożytki przynoszą
człowiekowi w różnych okoli-
cznościach”. Informacje do niej
zaczerpnął od swoich poprzedników
(między innymi ze znanego zielnika
Szymona Syreniusza z 1614 roku).

W swoim poradniku Biretowski omówił
zboża, zioła oraz jarzyny wskazując
na ich potencjalne wykorzystanie (mając
na względzie ich lecznicze właściwości).
Dzięki tym wskazówkom dzieło to
(uznawane wówczas za kompendium
wiedzy) było wielokrotnie wznawiane na
potrzeby ludności miast oraz wsi. Sam
autor we wstępie do dzieła zapisał. że:

Jako BógWszechmogący, stworzone

rzeczy zostawił władzy człowieka,

ku używaniu ich na dobro, według

doświadczenia naszego co-

dziennego: tak tymże rzeczom

osobliwsze wszechstronnością swoją

nadał skutki y moc, których choć

mgr Agnieszka Banaś

Addytament sekretów dla poratowania ludzkiego
zdrowia na czas zimowy według poradnika
z 1787 roku księdza Pawła Biretowskiego

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie doktorantka III roku studiówdoktoranckich
w dziedzinie literaturoznawstwa oraz studentka IV roku na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze skupione wokół dawnej medycyny, historii
kobiet oraz postrzegania śmierci w tekstach staropolskich. Uczestniczka wielu konferencji
związanych z medycyną i historią dawnej Rzeczypospolitej

HISTORIA NAUKI
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nieświadomi dzielności, za radą

wiadomych używamy y stworzeniom

nawet nierozumnym aplikujemy,

natychmiast w osłabiałym,

w nadwątlonych siłach, y

przypadkach różnych polepszenia

doświadczamy. Żeby więc bydź

mogło wiadomo każdemu, o tychże

skutkach, mocy y dzielności rzeczy

stworzonych, umyśliłem dla tego

z różnych y poważnych,

a praktykujących tego Autorów,

zebrać tę ciekawość y do druku, ku

wygodzie ludzkiej podać, którey

czytaniem, gdy roztropny Czytelnik

zabawiać się będzie […] poradzić

sobie może, gdy wiadomości

o skutkach, mocy y […] nabędzie!

W tym poradniku, podzielonym na
poszczególne sekreta, możemy również
wyczytać prócz wykorzystania
wspomnianych ziół, jarzyn czy zbóż
(darów natury) konkretne sposoby na
zachowanie ludzkiego zdrowia
(zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym,
gdy ludzie częściej zapadali na różne
dolegliwości).

Katar

Za szczególnie dokuczliwy uznawał
Biretowski katar (nieżyt nosa), na który
polecał on w szczególności:

HISTORIA NAUKI
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[…] figi ieść y daktyle, y herbatą

popiiać. […] lub kleiek jęczmienny

albo owsiany.

Zarówno figi jak i daktyle (określane
chlebem życia) czy później wspomniane
rodzynki tureckie zawierają witaminy
istotne przy wspomaganiu ludzkiego
zdrowia. Świeże owoce
nie bez powodu były więc traktowane
jako naturalny medykament. Tak samo
herbata (łac. thea) (chińskie ziele,
pierwsze wzmianki o niej w Polsce
pojawiły się początkiem XVII stulecia),
jeszcze w XVIII wieku była traktowana
przede wszystkim jako lek, przydatna
przy wielu dolegliwościach.

Gorączka

Co jednak, jeżeli w XVIII stuleciu ktoś
dostał gorączki (łac. febris), zaburzenia
regulacji temperatury? I na to pytanie
autor poradnika miał odpowiedź.
Zalecał on przede wszystkim, aby:

[…] w pierwszych gorączki

początkach […] sypiać na

piernatach, poduszkach, pierzynach

y wodę Kryniczną w naczyniu

otwartym trzymać pod łóżkiem.

Nie bez powodu bowiem sen i
odpowiednie do snu ułożenie czy

odzienie miało zapewnić choremu
szybki powrót do zdrowia.

Biretowski zachęcał również przy
gorączce, by:

[…] napsutą cytrynę kraiać cienko, y

przyłożyć na skronie, a ręce

y podeszwy sokiem nacierać,

y berbory suszoney na proszek

startey zażywać w gorączce od

Herbaty łyżeczką na raz.

Cytryna, pobudzająca łaknienie,
wspomagająca trawienie i lecząca
zapalenie, prócz tradycyjnego spożycia,
była również istotna przy nacieraniu:

[…] nacierać pulsy y z wodą

kryniczną żeby stała zawsze pod

łóżkiem.

Można ją było także przyłożyć na bolące
miejsce (w tym przypadku skronie czy
też ręce) wspomagając narastający ból
oraz gorączkę. Co ciekawe autor zalecał
ją również z:

[…] saletrą […] i wodą kryniczną

płókać gębę.
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Kaszel

Kaszel (łac. tussis) był powszechną
dolegliwością (wywołany podra-
żnieniem), dzielonym na suchy i mokry,
nieumiejętnie leczony potrafił znacznie
uprzykrzyć życie chorującemu.

Biretowski w swoim poradniku
nadmienił, że na kaszel najlepsze było
przyłożenie na piersi plastra, który miał
się składać z olejku migdałowego, łoju
kozłowego (zmoczonego z jednej strony),
a następnie starannie przyłożonego na
wspomniane piersi. Zalecał dodatkowo:

[…] Ślazu większego gotować

korzeń, y za piwo pić, póki kaszel

nie ustanie. Także kwiatki bzowe

pomagaią na kaszel w mleku

gotowane, także rozchodnik

w rosole gotowany na słabe piersi

i kaszel mocno pomaga.

Nie od dziś bowiem wiadomo, że ślaz
stosowany był już w czasach antycznych
przy przeziębieniu, a następnie
użyteczny przy leczeniu układu
oddechowego, podrażnieniu
jamy ustnej oraz gardła. Również
wymienione tutaj piwo miało wiele
właściwości leczniczych (stosowany
w piwie chmiel miał uśmierzać ból) czy
kwiaty bzu używane od dawna
w medycynie podczas przeziębienia,
gorączki czy kaszlu.

Biretowski wspomniał również
o zażywaniu przy pojawiającym się
kaszlu między innymi lukrecji (łac.
Glycyrrhiza glabra, istotnej przy
leczeniu układu oddechowego, znanej
już antycznym twórcom), kopru
włoskiego gotowanego głównie w rosole
bądź w bulionie (stosowanym przy
nieżycie oddechowym, zapaleniu
i dokuczliwym bólu, roślinie chętnie
uprawianej między innymi
w średniowiecznych klasztorach).
Wspomniana została tutaj również
herbata (notabene wielokrotnie w dziele
przywoływana ze wskazaniem, iż
pomaga przy wielu dolegliwościach).

Opuchnięcie gardła

Gdy choremu opuchło gardło wówczas
Biretowski zalecał, aby poddać go
odpowiedniej kuracji:
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[…] krew puścić, ieżeliby większe

było, toż z powtórzeniem a potym

mlekiem z Szałwią płokać, także

wody połowę zgrzaney, a potem

gorzałki wziąć, wraz zmieszać, y tym

płokać gardło, bardzo pomaga.

Upuszczanie krwi było jedną
z tradycyjnych metod leczenia stosowaną
przy określonych schorzeniach.
Biretowski zachęcał jednak, by prócz
flebotomii zastosować w przypadku
opuchnięcia gardła szałwię (łac. salvia,
ziele znane w czasach antycznych jako
symbol wiecznego życia) od wieków
stosowana była w przypadku zapalenia
jamy ustnej.

Choremu polecano wówczas płukać nią
gardło, aby mógł w krótkim czasie
wyzbyć się stanu zapalnego. Autor
poradnika polecił jednak przy zasto-
sowaniu szałwii zmieszanej z mlekiem
dodać jeszcze gorzałkę (o działaniu
rozgrzewającym), która miała dopomóc
choremu w jego dolegliwości. Cała ta
mikstura miała według autora
zagwarantować szybkie wyzdrowienie
chorego.

***

Sposobów na wyleczenie ludzkich
dolegliwości Biretowski nadmienił
w swoim poradniku oczywiście znacznie

więcej. Nie bez powodu bowiem
stworzył to dzieło dla przeciętnego
obywatela dawnej Rzeczypospolitej,
który nie zawsze miał dostęp do opieki
medycznej.

W niniejszym artykule zostały jednak
omówione przypadłości nękające ludzi
głównie porą jesienno-zimową, jak katar,
gorączka, opuchnięcie gardła czy upo-
rczywy kaszel.

Mimo, że w XVIII stuleciu postępowała
praca nad klasyfikacją chorób
i dolegliwości, pojawiały się liczne
problemy z rozróżnieniem po-
szczególnych symptomów chorób
i dolegliwości.
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Piękne i niebezpieczne

Natura uwielbia skupiać te dwie cechy
w jednym organizmie. Dostrzegamy to
często podczas obserwacji naszego
otoczenia zarówno w rodzimym kraju,
jak i podczas podróży. Majestatyczne
dzikie koty, płaszczki z kolcami
jadowymi, trujące żaby, rośliny z rodziny
kaktusowatych Cactaceae czy
muchołówki — to tylko kilka dobrze
znanych przykładów. Wymienione
organizmy łączy istotna właściwość —
ich wygląd wskazuje na to, że należy
z nimi postępować ostrożnie. Co
w przypadku, gdy niebezpieczeństwa nie
widać gołym okiem?

Wiele roślin zawierających glikozydy
nasercowe wygląda na wyjęte żywcem
z baśni. Pięknem, rozmiarem i wonią
przyciągają nieświadomych niczego
przechodniów. Pod zjawiskową otoczką
kryje się bowiem śmiertelne nie-
bezpieczeństwo w postaci
wspomnianych związków.

Występowanie

Podejrzewa się, że glikozydy nasercowe
stanowią swoistego rodzaju mechanizm
obronny roślin- są to metabolity wtórne
o działaniu dodatnim inotropowym,
w przypadku zatrucia mogą dopro-
wadzić do zatrzymania akcji serca
i zgonu. Występują jedynie w niektórych
rodzinach, min. w: toinowatych
Apocynaceae (toina Apocynum,
oleanderNerium, skrętnik Strophantus,
tewecja Thevetia, trojeść Asclepias,
mleczara Calotropis, winorośl
Cryptostegia, obwojnik Periploca, uzara
Xysmalobium), szparagowatych
Asparagaceae (konwalia Convallaria,
urginia Urginea), kapustowatych
Brassicaceae (pszonak Erysimum),
dławiszowatych Celastraceae (trzmie-
lina Euonymus), grabuszowatych
Crassulaceae (rozłog Cotyledon,
płodnolist Kalanchoe), jaskrowatych
Ranunculaceae (miłek Adonis,
ciemiernik Helleborus), babkowatych
Plantaginaceae (naparstnica Digitalis).

KatarzynaWer

Dzwony zmarłych i lisie rękawiczki.
Historia glikozydów nasercowych (cz. II)

Studentka IV roku farmacji na Uniwersytecie MedycznymweWrocławiu i przewodnicząca
SKN Farmakologii doświadczalmej i klinicznej. Zainteresowania skupione wokół tematyki
farmacji klinicznej opartej na standardach zachodnich. Prowadzi na Instagramie profil
@farmacja_niekoloryzowana ukazujący specyfikę studiów farmaceutycznych oraz zawód
farmaceuty jako specjalisty od farmakoterapii w zespole opieki zdrowotnej.
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Związki z tej grupy odkryto pierwotnie
w Digitalis purpurea, a współcześnie
pozyskuje się je głównie również
z Digitalis lanata, Strophanthus
gratus, Strophanthus kombe oraz
Nerium oleander i na tych
roślinach pragnę się skupić w
tej części artykułu.

Naparstnice są roślinami
dwuletnimi należącymi do
rodziny babkowatych —Planta-
ginaceae. Digitalis purpurea występuje
naturalnie w Europie zachodniej i
środkowej, wschodniej Azji i północno-
zachodniej części Afryki. Jej łodyga
osiąga wysokość nawet do 1,5 metra.
W górnej części jest gęsto pokryta
drobnymi włoskami. Roślina cechuje się
skrętoległym ulistnieniem. Jej liście są
pokaźnych rozmiarów (do 50 cm
długości oraz do 15 cm szerokości).
Stanowią one główne źródło glikozydów
naparstnicy, gdyż zawierają od 0,1 do
0,4% glikozydów kardenolidowych
pierwotnych i wtórnych (nie mniej niż
0,3% w przeliczeniu na digitoksynę).
Spośród nich najistotniejsze są
pochodne digitoksygeniny (purpure-
aglikozyd A i digitoksyna), pochodne
gitoksygeniny (purpureaglikozyd B
i gitoksyna), oraz pochodne gitalo-
ksygeniny (purpureaglikozyd E
i gitaloksyna).

Blaszka liści jest jajowato-lancetowata
bądź szerokojajowata, o pierzastym

unerwieniu. Za surowiec uważa się
zebrane w czasie słonecznej

pogody i natychmiast wysu-
szone w temperaturze 30°C
w suszarni lub w 100 °C
w czasie jednej godziny liście.
Te pochodzące z rozetek
liściowych zbiera się

w pierwszym roku, natomiast
łodygowe w drugim roku uprawy.

Najbardziej rozpoznawalnym
fragmentem rośliny są jej kwiaty — duże
(do 5 cm), purpurowo szkarłatne,
obrazujące zwodnicze piękno
naparstnicy.

Digitalis lanata jest natomiast rośliną
pochodzącą z terenów Europy
południowo-wschodniej. Jej łodyga
wyrasta do wysokości 1 m. Analogicznie
jak u purpurowej jest pokryta w górnej
części drobnymi włoskami, liście
wyrastają skrętolegle. Są mniejszych
rozmiarów od liści Digitalis purpurea,
osiągają do 25 cm długości i 4 cm
szerokości. Zawierają 0,4–1% kardeno-
lidów. Są to głównie pochodne
digitoksygeniny (lanatozyd A obecny
w świeżym surowcu, acetylodigitoksyna
i digitoksyna), pochodne gitoksygeniny
(lanatozyd B, acetylogitoksyna
i gitoksyna), pochodne digoksygeniny
(lanatozyd C, acetylodigoksyna

HISTORIA NAUKI

https://www.pharmacopola.pl/numery


21Pharmacopola No 6/2021

i digoksyna), pochodne diginatygeniny
(lanatozyd D i acetylodiginatyna), oraz
pochodne gitaloksygeniny (lanatozyd E,
acetylogitaloksyna). Blaszka liści cechuje
się unerwieniem łukowato-równo-
ległym. Surowcem jest Digitalis
lanatae folium zebrane podczas suchej,
słonecznej pogody i natychmiast
wysuszone w temperaturze do 50 °C.
Liście pochodzące z rozetek liściowych
są zbierane w pierwszym roku,
a łodygowe w drugim roku uprawy.

Kwiaty naparstnicy wełnistej mierzą do
2,5 cm. Przybierają charakterystyczną,
biało-żółtą barwę, której to roślina
zawdzięcza swą nazwę gatunkową.

Skrętniki należą do rodziny toinowatych
— Apocynaceae. Strophanthus gratus
jest natywny dla Afryki. Jest to pnącze
o pędach od 7 do nawet 25 m długości
oraz eliptycznych, osadzonych na

czerwonym ogonku liściach w kolorze
żywej zieleni. Liście liany osiągają 30 cm
długości. W tym przypadku jednak to
nie liście, a nasiona są źródłem gliko-
zydów nasercowych. Kwiaty są pur-
purowe od zewnętrznej części, wewnątrz
śnieżnobiałe lub bladoróżowe- barwa
zmienia się z czasem. Owocem skrętnika
są podwójne mieszki o długości do 40
cm, zawierające przeciętnie 200 nasion.
Jako że kwiatostany są pięciokrotne,
pozyskanie jednego daje około tysiąca
jedwabistych, szaro-zielonych nasion. Są
one bogatym źródłem glikozydów
nasercowych (4–8%), spośród których
90–95% stanowi strofantyna (pochodna
strofantydyny G), jej stereoizomer
acolongiflorozyd K i strogozyd. Co
ciekawe, heterozydy Strofantusa należą
do jednych z najsilniejszych kardeno-
lidów i z tego też powodu nasiona bądź
soki były używane do zatruwania strzał,
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o czym wspomniałam szerzej w po-
przedniej części artykułu.

Strophantus kombe występuje w lasach
Afryki w pobliżu zbiorników wodnych.
Znane są dwie postacie rośliny: krzew
o wysokości 1–3,5 m lub pnącze rosnące
do 20 metrów. Liście są owłosione
obustronnie, ułożone naprzeciwlegle,
o kształcie eliptycznym bądź owalnym.
Osiągają wymiary 8–24 cm długości
i 5–17 cm szerokości. Spotyka się
kwiatostany składające się z 1 do 12
kwiatów o dość specyficznej morfologii.
Mianowicie prócz tego, że płatki
przechodzą z bieli do barwy kanarkowej,
każdy płatek jest zakończony swego
rodzaju ogonem, nadającym kwiatu
wygląd rozgwiazdy. Ogony te zwisają
niczym długie loki od 9 do nawet 20 cm,
nierzadko plączac się ze sobą w swego
rodzaju warkocze. Rozłupki skrętnika
osiągają pokaźne rozmiary do 47 cm
długości. Surowcem do pozyskiwania
glikozydów są nasiona Strophantus
kombe. Zawierają pochodne strofan-
tydyny (cymarynę, β- strofantynę K, K-
strofantozyd, helwetykozyd), pochodną
periplogeniny (periplocymarynę) ,
pochodną strofadogeniny ( 17α-
strofadogeninę), pochodną strofanty-
dyny (eryzimozyd).

Oleander jest jedynym przedstawicielem
rodzaju Nerium i przynależy do rodziny

toinowatych — Apocynaceae.
Pierwotnie występował na obszarze
śródziemnomorskim oraz w Azji, od
Iranu aż po południowe Chiny. Znalazł
jednak zastosowanie jako roślina
ozdobna w wielu krajach o klimacie
ciepłym, przez co jest szeroko rozpo-
wszechniony na świecie. Rośnie
w postaci zimozielonego krzewu
mierzącego od 2 do 4 metrów wysokości.
Roślina jest ulistniona okółkowo bądź
nakrzyżlegle a liście są pełnobrzegie
i lancetowate w kształcie, koloru
ciemnozielonego. Osiągają od 10 do 22
cm długości i są dosyć wąskie, od 1 do
3,5 cm szerokości. Kwiatostany złożone
są z pięciodzielnych kwiatów występu-
jących w szerokiej gamie kolorów.
Najczęściej spotykanymi barwami są
różowa lub biała, rzadziej liliowa,
bladoróżowa, karminowa, fioletowa,
łososiowa i pomarańczowa. Wszystkie
części rośliny (łącznie z sokiem) są
trujące, niezależnie od tego, czy są
świeże, przegotowane czy suszone.
Intensywne przeżucie pojedynczego
liścia jest śmiertelne w skutkach.
Przypadki takich działań są jednak
bardzo rzadkie ze względu na gorzki
smak liści i w znacznej części ograniczają
się do prób samobójczych. Surowcem do
pozyskiwania glikozydów są liście
Nerium oleander. Zawierają
przynajmniej 2% wymienionej grupy
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związków, w tym głownie pochodne
gitoksygeniny (oleandryna i olean-
drygenina), digitoksygeninę, neriantynę
i rozageninę.

Naparstek wróżek

Istnieje kilka hipotez dotyczących
pochodzenia nazwy rodzajowej
naparstnic. Wszystkie jednak zgodnie
odnoszą się do oryginalnej morfologii
kwiatów rośliny jako cechy
porównywanej z przedmiotami użytku
codziennego o podobnym wyglądzie.

Pierwsze z przypuszczeń oparte jest na
podobieństwie do rękawic, jako że
kielich rośliny jest wydłużony, niczym
ich palce. Według niego łacińska nazwa
rodzajowa naparstnic, Digitalis, po-
chodzi od słowa digitus, oznaczającego
palec, lub też digitans – „palec
rękawicy”. Została nadana przez Karola
Linneusza, któremu tak też skojarzył się
kształt kwiatów. Angielska nazwa
Foxglove, co ciekawe, pochodzi
z ludowych przypowieści o wróżkach
i lisach. Według niej, wróżki miały
ofiarowywać lisom kwiaty naparstnicy
jako obuwie nie wydające dźwięków
przy poruszaniu się. Miało to ułatwić
lisom uciekanie przed myśliwymi
i podkradanie kur z gospodarstw. Fairy
gloves z kolei wywodzi się z legendy
o wróżce zamieszkującej las, w którym

rosły naparstnice. Ostrzegała ona przed
trującymi właściwościami rośliny
znacząc purpurowe kwiaty odciskami
stóp widniejącymi jako białe plamki.

Inna hipoteza głosi, że nazwa Digitalis
pochodzi od naparstka. Jej kwiaty
bowiem przypominają go zarówno
kształtem jak i wielkością a nazwa
gatunkowa oznacza po łacinie „mierzący
tyle, ile szerokość palca”, czyli właśnie
naparstek.

Według kolejnej z ludowych nazw
„Dzwony Zmarłych”, wiszące, kołyszące
się w rytm wiatru kielichy budzą
skojarzenia z dzwonami kościelnymi.
Nie bez przyczyny zmarłych, ponieważ
roślina jest silnie trująca a między dawką
terapeutyczną a toksyczną jest niewielka
różnica.
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Inne często spotykane nazwy
naparstnicy to naparstek wróżek,
naparstek chochlików, lisie dzwonki,
dzwonki wiedźm, palecznik
i paluszniczek.

Skrętnika jako gatunku pochodzącego
spoza obszaru Europy, nie opisują nasze
legendy. Przypuszcza się, że nazwa
rodzajowa rośliny pochodzi od greckich
słów strophos oznaczającego „skręcony”
i „anthos” — kwiat. “Gratus” z kolei
oznacza „przyjemny” i najprawdo-
podobniej przymiotnik ten odnosi się do
pięknej, słodkiej woni kwiatu.

Jeśli zaś chodzi o oleander, to historia
nazwy również nie jest jasna. Istnieją
wzmianki o tym, że nazwa rodzajowa
Nerium pochodzi od przetłumaczonego
na łacinę z greki słowa nẽrion, które
z kolei wywodzi się od nẽros ozna-
czającego wodę. Odnosi się to do
pierwotnie zasiedlanego przez roślinę
terenu wzdłuż rzek i strumyków. Nazwa
gatunkowa, oleander najpewniej
powstała na skutek podobieństwa
w wyglądzie krzewu oleandra i oliwki
europejskiej. Inna hipoteza głosi, że
łaciński oleander jest słowem przetłuma-
czonym z greki i wywodzi się od ollyo
oznaczającego „zabijam” i aner,
człowieka. Nazwa jest więc przestrogą
przed trującymi właściwościami krzewu.

Mając jednak na uwadze zarówno
trujące, jak i lecznicze właściwości
glikozydów nasercowych rodzi się
pytanie: Czy piękno tych roślin jest
zwodnicze? Czy może ma inną funkcję
i zwraca naszą uwagę na potencjalne
remedia?
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Problem depresji

Depresja jest obecnie powszechnym
problemem zdrowotnym, który poza
znacznym obniżeniem jakości życia,
może prowadzić nawet do śmierci.
Według danych WHO, opublikowanych
w sierpniu 2021 roku, szacuje się, iż na
depresję cierpi około 5% dorosłych ludzi
na całym świecie. Nie można jednak
zapominać o tym, że ta choroba dotyka
również nastolatki oraz dzieci.

Aktualnie w leczeniu depresji najczęściej
są stosowane leki z grupy selektywnych
inhibitorów wychwytu zwrotnego
serotoniny (sertralina, escitalopram,
paroksetyna, citalopram, fluoksetyna,
fluwoksamina). Dostępne są także leki
z grupy selektywnych inhibitorów
wychwytu zwrotnego serotoniny
i noradrenaliny (wenlafaksyna, dulo-
ksetyna). Jako leki kolejnego rzutu są
stosowane m.in.: moklobemid czy
trójpierścieniowe leki przeciw-
depresyjne.

Kiedy dostępne leki nie są
wystarczające

Niestety nie u każdego pacjenta
występuje poprawa po zastosowaniu
leku pierwszego rzutu, mimo przyjmo-
wania prawidłowej dawki i stosowania
odpowiedniego czasu terapii. Jeśli
u pacjenta nie wystąpi odpowiedź na
dwa różne leki przeciwdepresyjne,
stosowane prawidłowo, może zostać
zdiagnozowana lekooporna depresja.
Dotychczas, wśród wszystkich leków
przeciwdepresyjnych, nie został
zarejestrowany żaden środek o takim
wskazaniu.

W marcu 2019 nastąpił przełom: FDA
(ang. Food and Drug Administration)
dopuściło użycie esketaminy
w preparacie donosowym Spravato,
w połączeniu z doustnymi lekami
przeciwdepresyjnymi, do leczenia
depresji lekoopornej u dorosłych.
W grudniu 2019 roku preparat został
dopuszczony do sprzedaży także na

Izabela Radwan

Esketamina — szansa w leczeniu
depresji lekoopornej

Studentka V roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu. Członkini Studenckiego Koła Naukowego Farmakologii Klinicznej oraz
Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Interesuje się w szczególności bezpie-
czeństwem farmakoterapii, psychiatrią i psychologią. Swoją przyszłość wiąże z ba-
daniami klinicznymi. Prowadzi na Instagramie profil @depresja_okiem_farmaceuty.
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terenie Unii Europejskiej. Co istotne
pacjent nie może zaprzestać przyjmo-
wania doustnych leków przeciw-
depresyjnych i leczyć się wyłącznie
donosową esketaminą, gdyż jest
dopuszczona wyłącznie w leczeniu
skojarzonym z SSRI (ang. selective
serotonin reuptake inhibitor) lub SNRI
(ang. serotonin norepinephrine
reuptake inhibitor).

Czym jest
esketamina?

Esketamina jest niczym
więcej jak izomerem S
znanej od lat ketaminy,
stosowanej jako środek
znieczulenia ogólnego,
wykorzystywanej
zarówno u ludzi jak
i w weterynarii.
Ketamina wykazuje
także działanie przeciw-
bólowe, amnestyczne.
Działa również halu-
cynogennie, przez co należy do środków
nadużywanych w celach rekreacyjnych.

Mechanizm działania

To co różni esketaminę od innych leków
przeciwdepresyjnych jest mechanizm jej
działania. Klasyczne leki przeciw-
depresyjne podnoszą poziom serotoniny,
noradrenaliny lub dopaminy.

Esketamina natomiast podnosi poziom
glutaminianu. Nowością jest także droga
podania tej substancji. Wszystkie
obecnie stosowane leki przeciw-
depresyjne są podawane doustnie,
natomiast esketamina jest przyjmowana
donosowo.

Przyjmowanie preparatu

Kolejną nowością jest to, iż aktualnie,
pacjenci nie mają
prawa dostać
preparatu do
samodzielnego
stosowania w domu.
Co prawda pacjent
samodzielnie dozuje
preparat, jednak
odbywa się to pod
okiem pracownika
służby zdrowia
w gabinetach lub
klinikach. Po podaniu
leku możliwy jest
krótkotrwały wzrost

ciśnienia krwi, dlatego jego kontrola jest
niezbędna zarówno przed przyjęciem
substancji jak i ponownie około 40
minut po aplikacji.
Z tego powodu, w przypadku pacjentów
z niestabilnymi chorobami układu
krążenia, należy zachować szczególną
ostrożność. Następnym powodem przez
który pacjent po przyjęciu leku musi

ZDROWIE

https://www.pharmacopola.pl/numery


29Pharmacopola No 6/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

pozostać pod obserwacją wykwali-
fikowanego pracownika, dopóki jego
stan nie będzie stabilny, jest ryzyko
wystąpienia sedacji lub dysocjacji. Także
z tej przyczyny pacjent nie powinien
prowadzić samochodu, aż do kolejnego
dnia, po przespanej nocy.

Nadużywanie substancji

Tak jak w przypadku ketaminy,
esketamina również może być
potencjalną substancją wykorzystywaną
w celach pozamedycznych. Dzięki temu,
że pacjenci nie mogą samodzielnie
zakupić preparatu w aptece i stosować
go bez kontroli, ryzyko nielegalnego
rozprowadzania tego leku jest
minimalizowane.

Koszty terapii

Esketamina jest szansą dla wielu chorych
jednak znaczna część pacjentów
napotyka ogromną przeszkodę jaką jest
koszt terapii. Aktualnie preparat ten nie
jest refundowany. Koszt terapii
przekracza 100 000 zł. Cena zależy od
stanu pacjenta, ponieważ indywidualnie
dobiera się potrzebne dawki oraz czas
leczenie, co determinuje cenę. Kolejnym
problemem dla pacjentów może być
dostęp do klinik oferujących takie
usługi. Oczywiście tutaj większe
utrudnienia w dostępie do terapii mogą
mieć mieszkańcy małych miast, gdyż nie

każda miejscowość posiada placówkę,
w której można przyjmować ten lek.

Podsumowanie

Esketamina jest wielkim przełomem
w leczeniu depresji i daje szansę na
remisję wielu osobom, u których inne
leki zawiodły. Od czasu dopuszczenia jej
do obrotu zarówno na terenie Stanów
Zjednoczonych jak i Unii Europejskiej
minęło stosunkowo niewiele czasu, więc
jeszcze nie jest ona powszechnie stoso-
wanym lekiem. Wraz z upływem lat
potencjał esketaminy może być coraz
bardziej wykorzystywany. Dużą, pozy-
tywną zmianą w możliwości wykorzy-
stywania tego leku, u pacjentów którzy
tego potrzebują, byłaby refundacja,
która w znaczny sposób zmniejszyłaby
ogromne koszty terapii i tym samym
umożliwiła leczenie wielu ludziom.
Przez aktualne koszty wiele pacjentów
niestety nie może nawet rozważać takiej
opcji leczenia.
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Wstęp

Amerykanka Mandy Aftel znana jest
obecnie jako matka perfumerii
naturalnej. Matka? Ale jak to? Czyżby
perfumeria naturalna dopiero niedawno
się narodziła? Otóż nie, ale raczej…
odradza się w zachodnim świecie po
dekadach zdominowania perfumerii
przez na ogół tańsze i bardziej przewi-
dywalne syntetyki.

Kiedyś wszystkie surowce stosowane do
tworzenia perfum i innych zapachowych
kosmetyków były pochodzenia
naturalnego, głównie roślinnego lub
zwierzęcego. Wraz z rozwojem nauki i
technologii dołączyły do nich naturalne
izolaty, ekstrakty CO2, czy właśnie
syntetyki. Nie wszędzie syntetyki
zapanowały równie silnie. Pewne ostoje
tradycyjnej perfumerii naturalnej nadal
funkcjonują np. w Iranie i Indiach.
Jednak w kulturze zachodniej od
przełomu XIX i XX wieku dominacja
składników syntetycznych jest

charakterystyczną cechą perfumerii. Ma
to swoje plusy — perfumy i inne
kosmetyki zapachowe stały się bardziej
przystępne cenowo i szeroko dostępne.
Może ubrania z najnowszych kolekcji
znanych domów mody nie są dostępne
dla większości z nas, ale perfumy tych
marek — jak najbardziej. A minusy?
Niszowe jak naturalne perfumy: pewna
wiedza popadła w zapomnienie,
utracone zostały umiejętności rze-
mieślnicze. Upadła koncepcja
leczniczości perfum i innych aroma-
tycznych kosmetyków. Farmaceuta
sporządzający w aptece wodę kolońską?
Wody życia do użytku wewnętrznego
i zewnętrznego? Zapomnijmy o nich
w świecie kart charakterystyki
produktów i alergenów IFRA czy UE.
Ale może zechcesz na chwilę przenieść
się w te czasy? Albo przenieść pewne
idee z przeszłości na współczesny grunt.
Jeśli tak, to nie przerywaj lektury.

mgr Marta K. Grochowalska

Naturalna perfumeria — czym to
pachnie? Część I

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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Co to jest perfumeria
naturalna?

Kiedyś perfumeria równała się
perfumerii naturalnej, czyli
wykorzystującej surowce pochodzenia
naturalnego. Roślinnego i zwierzęcego,
choć zdarzały się i inne źródła. Byłeś
perfumiarzem, byłeś perfumiarzem
naturalnym. Dzisiaj nie jest tak prosto.
Definicja naturalności może być bardzo
rozmyta, a przy tym budzi czasem
wielkie emocje. Czy olejki eteryczne,
jedno z podstawowych narzędzi
współczesnego twórcy naturalnych
perfum, są naturalne? Wiele osób powie,
że tak, ale de facto, wg definicji ISO,

uznawanej za jedną z najważniejszych
i podstawowych w tej kwestii — nie są.
Są pochodzenia naturalnego. Drobna
różnica? Dla jednych tak, dla innych nie.
Podobny problem może stanowić
definicja izolatu naturalnego. Czy dana
substancja musi znajdować się w
wyjściowym surowcu roślinnym i jakimi
procesami można ją pozyskać? Procesy
technologiczne i ludzka kreatywność
w tej dziedzinie sprawiają, że często
trudno jest na pierwszy rzut oka
stwierdzić, z czym mamy do czynienia.
Zwłaszcza że nie każdy producent czy
sprzedawca ułatwia swoim klientom to
zadanie nadmierną transparentnością
dokumentacji i bogactwem informacji
na temat danego produktu.

Czy perfumeria naturalna jest
perfumerią botaniczną?
O aromatycznych surowcach
zwierzęcych

Krótka odpowiedź brzmi: nie.
Praktycznie jednak większość perfum
naturalnych jest jednocześnie
perfumami botanicznymi, czyli
wykorzystującymi surowce jedynie
pochodzenia roślinnego. Przyczyny są
różne np. moda na kosmetyki
wegańskie. I faktycznie, troska
o zwierzęta jest w wielu przypadkach
bardzo dobrze uzasadniona. Na
przykład próby hodowli piżmowców
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dostarczających piżma nie są ogromnym
sukcesem. Warunki, w jakich żyją
piżmowce czy cywety, mogą być bardzo
złe. Nie sądzę, żeby ktoś chciał
świadomie korzystać z surowców pozy-
skiwanych w sposób wiążący się
z cierpieniem zwierząt. Ale oczywiście
najpierw musi wiedzieć o problemie,
czyli bez badań i edukacji w tej
dziedzinie się nie obędzie. Jednak
pozyskiwanie substancji aromatycznych
ze świata zwierząt nie musi wiązać się
z ich krzywdzeniem, o czym za moment.

W związku np. z warunkami
pozyskiwania tych substancji niektóre
z takich produktów mogą być nawet
nielegalne. Wszystko zależy od danego
kraju czy organizacji. Jeśli pragniesz
przekonać się kiedyś, jak pachnie dana
substancja zwierzęca — sprawdź jej

status prawny. Zresztą odnośnie
legalności, to nie jest tylko kwestia
właściwa produktom zwierzęcym.
Produkty roślinne czy pochodzenia
roślinnego też mogą mieć bardzo różny
status prawny. Wszystko może zależeć od
ich stężenia czy ilości — czy będą
niewinnym składnikiem kosmetyków,
czy substratem do produkcji narko-
tyków. A zagrożenie i nadmierna
eksploatacja oraz kwestie etyczne
dotyczą tak samo zwierząt, jak i roślin.

Dlaczego jeszcze substancje zwierzęce
w perfumerii są tak rzadko stosowane?
Ze względu na wysokie ceny. Jest to
oczywiście powiązane z ich ograniczoną
dostępnością, trudnościami
w pozyskiwaniu, statusem prawnym, ale
ich ceny zawsze były wysokie. Są też
relatywnie mało znane. Chociaż to
często gwiazdy dawnej farmacji, obecnie
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ich znaczenie lecznicze jest marginalne,
ograniczone do niektórych regionów
i tradycyjnych systemów medycznych.
Współczesnych badań naukowych jest
nad nimi jak na lekarstwo.

Więcej na temat piżma
w dawnej farmacji można
przeczytać w naszej najnowszej
książce poświęconej
epidemiom☞ https://
www.pharmacopola.pl/acta-
uroborosa-1-epidemie/

Wróćmy jeszcze na chwilę do samych
aromatycznych surowców zwierzęcych,
do których zalicza się następujące:

● ambra,

● cywet,

● Hyraceum

● kastoreum,

● Operculum,

● piżmo,

● produkty pszczele (miód,
propolis, wosk).

Ten ostatni punkt może być nieco
dyskusyjny w kwestii perfumeryjnej. Są
to raczej bazy lub spoiwo dla innych

substancji aromatycznych, chociaż
oczywiście nadają im zapachu czy
koloru. Jednak charakterystyczny zapach
mogą nadawać też tłuszcze zwierzęce
wykorzystywane tradycyjnie w metodzie
enfleurage.

Pozyskiwanie niektórych z nich nie musi
wiązać się z krzywdzeniem zwierząt. Po
prostu są to… odchody zwierząt
(hyraceum; status ambry jest nie do
końca jasny, ale obecnie raczej mówi się
o wydzielinie z przewodu pokarmo-
wego). Gorzej jest z produktami
gruczołów zwierzęcych (cywet,
kastoreum, piżmo), choć podejmowane
są próby hodowli i pozyskiwania tych
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substancji bez uśmiercania
czy męczenia zwierzęcia.

Najbardziej nietypowe (jeśli
kupa w perfumach nikogo
już nie rusza) to operculum,
czyli wieczko służące do
zamykania muszli, wytwa-
rzane przez niektóre ślimaki.
Po poddaniu destylacji
suchej operculum staje się
surowcem aromatycznym.
Czasem utożsamiane ze
składnikiem starożytnych kadzideł —
onycha. Te części muszli pewnie też
można pozyskać w sposób nie-
krzywdzący dla zwierząt — każdy, kto
zbierał muszle wyrzucone na brzeg
morski, może sobie wyobrazić jak.
Zresztą w ten sam sposób zbiera się
ambrę. Choć z kolei podobno bywa to
niebezpieczne dla ludzi ze względu na
zawrotne ceny, które może osiągać
ambra, zwłaszcza taka, która długo
dryfowała. Niebezpieczeństwo takie
niestety dotyczy też pozyskiwania
najcenniejszych surowców roślinnych,
głównie drewna agarowego (oud).
Wracając do operculum, można
pozyskiwać je także jako produkt
uboczny rybołówstwa. Jednak wskazuje
się, że już w starożytności mogło
dochodzić do nadmiernej eksploatacji
surowca.

Produkty pszczele chyba brzmią
w kontekście perfumeryjnym...
najbardziej egzotycznie, może właśnie
dlatego, że mamy z nimi do czynienia
na co dzień i jakoś nie przychodzą nam
do głowy w roli potencjalnych
składników perfum. Może wynika to
z samej definicji perfum? Wrócimy
jeszcze do tej kwestii.

Warto też dodać, że surowce zwierzęce
nie są do całkowitego zastąpienia.
Podobnie trudno jest zresztą zastąpić
surowce roślinne. Wiąże się to z kilkoma
kwestiami. Powodem jest ich na ogół
bardzo złożony skład, trudny do
odtworzenia, który przekłada się na
zapach i dalej właściwości terapeutyczne.
Często takie surowce mogą być
postarzane (w tym naturalnie, ambra,
hyraceum), co dodatkowo zmienia ich
właściwości. Niektóre są słabo poznane
i zbyt niszowe, żeby zainteresować
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przemysł. Ale niektóre są już od wieków
inspiracją do poszukiwania odpo-
wiedników. Bardzo ciekawym
przypadkiem jest piżmo — poszukuje się
zarówno syntetycznego piżma, jak
i odpowiedników roślinnych. Inną,
chyba jeszcze trudniejszą do zastąpienia
kwestią jest znaczenie kulturowe
niektórych surowców. Po prostu
niektórzy chcą mieć real deal.

Perfumeria naturalna — inne
surowce

Perfumeria naturalna nie używa tylko
produktów pochodzenia roślinnego czy
zwierzęcego. Zastosowanie znajduje
w niej absolut z borowików szlache-
tnych (Boletus edulis) znany jako cepes.
Jednak ustępuje on ogromnie popular-
ności mąkli tarniowej (Evernia
prunastri), z której otrzymuje się
absolut znany potocznie jako mech
dębowy / oakmoss. Inny porost
wykorzystywany na cele perfumeryjne
to mąklik otrębiasty (Evernia
furfuracea), znany jako treemoss. Oba
owiane złą sławą alergenów
kosmetycznych i obwarowane
restrykcjami. Absoluty można też
pozyskać z glonów jak morszczyn
pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus).
Destylacji można też poddać żywice
kopalne (bursztyn, kopal), borowinę
(głównie dla uzyskania hydrolatu, który

podobnie jak różne maceraty/wyciągi
również może być składnikiem
aromatycznych kosmetyków), a nawet
glinę/ziemię (informacje omitti attar,
jak i o wielu innych attarach są często
nieprecyzyjne).

Oczywiście zastosowanie żadnego
z surowców naturalnych nie musi
odbywać się wyłącznie w ramach
perfumerii naturalnej. Z drugiej strony
warto też pamiętać, że jeśli chcemy
rygorystycznie trzymać się ram
perfumerii naturalnej, to należy też
zwrócić uwagę na bazy do rozcieńczania
kompozycji zapachowej i ewentualnie
zawarte w nich dodatki. O ile z olejami
roślinnymi czy woskiem pszczelim raczej
nie będzie problemu, o tyle alkohol
perfumeryjny i gotowe bazy złożone
z różnych substancji mogą wymagać
dogłębniejszej analizy i ewentualnej
zmiany.

Czy perfumeria naturalna to
perfumeria tradycyjna?

Krótka odpowiedź brzmi znowu: nie.
Jak już sobie powiedzieliśmy, kiedyś
istniała tylko perfumeria naturalna, czyli
wykorzystująca surowce pochodzenia
naturalnego. Przyprawy czy zioła starte
na proszek, destylaty, ekstrakty
alkoholowe, olejowe i inne. Perfumeria
uprawiana jest od starożytności, chociaż
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już nasi prehistoryczni przodkowie
gustowali w roślinach aromatycznych.
Czy się perfumowali? Nie zdziwiłabym
się, ale jeszcze nie miałam sposobności
przyjrzeć się dokładnie temu tematowi.

Dziś, w erze syntetyków, perfumeria
naturalna wcale nie musi być równo-
znaczna z perfumerią tradycyjną.
Oczywiście może — odtwarzanie starych
receptur jest możliwe, ciekawe, ważne
naukowo — uczy nas o przeszłości
i naszych przodkach. Jednak ma to swoje
ograniczenia. Jest po prostu…
odtwórcze, jeśli robimy to na potrzeby
perfumerii, a nie nauki. Perfumeria to
przecież branża kreatywna. Odtwarzanie
może też spowodować, że dojdziemy do
pewnej ściany w tych poszukiwaniach
w przeszłości. Doświadczyła tego Mandy
Aftel, która zakochana w dawnej
literaturze, odtwarzała stare receptury,
aby w końcu dojść do wniosku, że są one
nudne, podobne do siebie i nieade-
kwatne do naszej epoki. Chcesz pachnieć
tylko różą albo tylko jaśminem? Super,
ale raczej nie przez 360 dni w roku.

Współczesna perfumeria naturalna to
też odejście od pewnych surowców
(zwłaszcza zwierzęcych na zachodzie),
ale również nowe surowce, które kiedyś
nie były dostępne. To też nowa stylistyka
(niektóre rodziny zapachowe
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w perfumerii powstały całkiem
niedawno).

Czym są perfumy?

Warto też zdawać sobie sprawę z tego, że
perfumy to nie tylko aromatyczne spraye
na bazie alkoholu ze szklanego flakonu.
Samo słowo perfumy ma dość wąskie
znaczenie w języku potocznym naj-
częściej to: roztwór substancji zapa-
chowych w alkoholu, kosmetyki mające
na celu nadanie przyjemnego zapachu.
W jeszcze węższym fachowym sensie
tzw. perfumy właściwe to roztwór
substancji aromatycznych w stężeniu:
15–43%. Perfumy w sensie zapachowych
kosmetyków (do ciała, ale i do tkanin,
akcesoriów, domu, samochodu) mogą
mieć wiele form i obejmować perfumy
w kremie, sztyfcie, gotowe odświeżacze
powietrza i inne. Per fumum, z łaciny
„przez dym”, wskazuje też na związek
perfum z ogniem. Ogień i substancje
aromatyczne — pierwsze skojarzenie to
kadzidło. I faktycznie, tę formę
powinniśmy też zaliczać do współczesnej
perfumerii naturalnej. W tych mniej
typowych formach możemy znaleźć
właśnie produkty pszczele — wosk
w perfumach w formie stałej, w sztyfcie,
czy miód, składnik starożytnego hitu,
czyli kyphi, o którym pisałam
w Pharmacopoli 2/2021

Perfumy lecznicze
dawniej i dziś

Kiedyś do najpotężniejszych środków
leczniczych i kosmetycznych znanych
człowiekowi należały surowce aroma-
tyczne. Wszystko przed erą syntezy, czyli
przez znakomitą większość istnienia
naszej cywilizacji. Granica między
lekiem a kosmetykiem była nieostra,
a czasem nie istniała. Flagowym
przykładem jest właśnie kyphi,
stosowane leczniczo i kosmetycznie,
wewnętrznie (w napoju, do ssania)
i zewnętrznie jako kadzidło w świątyni
czy domu, na pograniczu sacrum
i profanum. Ale takie zastosowanie
miały też wody życia (aqua vitae) czy
cudowne wody, a wreszcie najlepiej nam
dziś znane — wody kolońskie. Zawierały
alkohol etylowy (nieskażony) i olejki
eteryczne, które dzisiaj mają status np.
GRAS w USA i często dopuszczone są
do zastosowania w przemyśle spo-
żywczym oraz stosowane w formie
suplementów diety czy też doustnie
w aromaterapii.

Ważne przez kilka wieków były także
aromatyczne octy, czasem znane jako
octy złodziejskie, związane z legendą
czterech złodziei. Octy takie używano
wewnętrznie, do picia, płukania gardła,
do aromatyzowania ubrań i pomie-
szczeń. Szczególną rolę odgrywały
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w czasach epidemii. Przez długi czas
noszono przy sobie nie flakony perfum
na bazie alkoholu, ale pojemniczki
z aromatycznym octem (vinaigrettes).
Dopiero w XIX w. octy aromatyczne
zostały wyparte przez przypominające
nam współczesne perfumy alkoholowe
wersje.

Więcej na temat powyższych
produktów perf umeryjnych
wykorzystywanych do
przeciwdziałania epidemii
dżumy można przeczytać
w naszej najnowszej książce
poświęconej epidemiom☞
https://www.pharmacopola.pl/
acta-uroborosa-1-epidemie/

Takie dawne środki lecznicze faktycznie
zawierały składniki aromatyczne
o działaniu leczniczym i w dużym
skrócie: jadalne. Dziś octy aromatyczne
praktycznie wyszły z użycia (zresztą
olejki eteryczne nie rozpuszczą się
całkowicie w samym occie), a alkohol do
zastosowań w perfumerii jest celowo
skażany, by nie dopuścić do jego
spożycia (i żeby państwo mogło zarobić
na akcyzie), jak to jeszcze bywało
popularne np. w XIX w. wśród dam
„płukających usta” wodą kolońską. Po
prostu popijały one ukradkiem perfumy,

bo nie mogły skorzystać z klubu jak
dżentelmeni oficjalnie pijący tam
alkohole i palący aromatyczne cygara.
Tutaj „leczniczość” wody kolońskiej
może być kontrowersyjna.

Koncepcja leczniczych perfum nie
zaginęła całkiem nawet w XX w. Ojciec
współczesnej aromaterapii, francuski
chemik i przedsiębiorca, René-Maurice
Gattefossé, wyrażał nadzieję na
zastosowanie perfumerii w medycynie,
praktyczniejsze jego zdaniem niż tylko
dla przyjemności.

Czy perfumy lecznicze do zastosowania
wewnętrznego i zewnętrznego są realne
w XXI w. ? Na użytek własny, domowy
pewnie można je wykonać, choćby
korzystając ze starych receptur
np. z dawnych farmakopei. Na pewno
można by je też poddać badaniom
naukowym. Wersje komercyjne przy
obecnych regulacjach dotyczących
substancji aromatycznych w każdej
możliwej gałęzi gospodarki, w której
znajdują zastosowanie, raczej czarno
widzę. Może perfumy jako kosmoceutyk
do zastosowań na skórę są bardziej
realne. Tym bardziej, że takie preparaty
zawierają bardzo wysokie stężenia
substancji aromatycznych, często dużo
wyższe niż stosowane w aromaterapii.
Ich media/bazy/nośniki jak alkohol
etylowy, oleje roślinne, woski i inne,
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zależnie od formy, też nie są pozbawione
cennych właściwości, odkażających,
pielęgnujących i innych.

C.D.N...
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