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O D  r e d a k c j i

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej otwie-
ra artykuł mgr farm. Izabeli Ośródki, która przedstawia przyczyny wykorzystania le-
ków gotowych w recepturze aptecznej oraz konsekwencje, jakie z tego wynikają.

Dr n. med. Marcin Cichoń podejmuje temat nieprawidłowej farmakoterapii w lecz-
nictwie zamkniętym, a przykłady przez niego przytoczone, ukazują jak wiele jest do 
poprawy w tym obszarze.

Czy ozonoterapia jest bezpieczna? Na czym polega ozonowana autohemoterapia  
u pacjentów z COVID-19? Czy terapię można stosować również u pacjentów po prze-
bytej chorobie koronawirusowej? Na te pytania odpowiadają dr n. med. Natalia 
Wysocka-Sendkowska i dr n. med. Zbigniew Kowalczyk.

Rok 2022 przez Sejm został ustanowiony rokiem Ignacego Łukasiewicza. Mgr farm. 
Bartłomiej Nowak przygląda się sylwetce tego wybitnego farmaceuty, filantropa, 
edukatora i polityka.

Zapraszamy do lektury wszystkich artykułów!

Michał Gondek
redaktor naczelny

dr hab. n. farm. Tomasz Baj
mgr farm. Olga Sierpniowska
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mgr farm. Izabela Ośródka
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mgr farm. Joanna Bilek
dr hab. Maciej Bilek, prof. UR
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dr n. med. Marcin Cichoń
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dr n. med. Natalia Wysocka-Sendkowska

mgr farm. Bartłomiej Nowak

redakcja Aptekarza Polskiego

p a n o r a m a  s a m o r z ą d u
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redakcja Aptekarza Polskiego
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Leki  gotowe stosowane 
w recepturze aptecznej

Rynek farmaceutyczny oferuje dziś wiele substancji  w formie 
surowców recepturowych. Jednak niejednokrotnie farmaceu -
ci spotykają się w swojej  praktyce z receptami, w przypadku 

których sporządzenie leku recepturowego wymaga użycia 
leków gotowych. W poniższym artykule przedstawiono przy -
czyny ich wykorzystania oraz konsekwencje, jakie się z tym 

wiążą.

0 7

Jakie są różnice między 
lekiem recepturowym,  
a lekiem gotowym?

Lek recepturowy to jeden z rodzajów 
leków wydawanych pacjentowi w ap-
tece. Zgodnie ze swoją nazwą spo-
rządzany jest w recepturze aptecznej  
z surowców farmaceutycznych znajdu-
jących się w na Liście Surowców Farma-
ceutycznych lub w Farmakopei Polskiej.  

Lek gotowy natomiast to produkt lecz-
niczy wprowadzony do obrotu pod kon-
kretną nazwą i w określonym opako-
waniu. Pacjent otrzymuje go w aptece, 
jednak nie jest on w niej sporządzony.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których 
oba pojęcia się wiążą i spotykamy się  
z lekami recepturowymi, w których 
skład wchodzą leki gotowe. Można je 
podzielić na dwie grupy:
• leki gotowe traktowane jako su-

rowce farmaceutyczne;
• pozostałe leki gotowe.

Lek recepturowy wydajemy pacjentowi 
za odpłatnością ryczałtową, jeśli w jego 
skład wchodzą następujące składniki:
• surowce farmaceutyczne przezna-

czone do receptury;
• leki gotowe traktowane jako su-

rowce farmaceutyczne;
• leki gotowe widniejące na liście le-

ków refundowanych, a przepisana 
pojedyncza dawka leku recepturo-
wego jest mniejsza od najmniejszej 
zarejestrowanej dawki leku goto-
wego w formie stałej stosowanej 
doustnie. 

Wysokość ryczałtu jest zmienna i zależ-
na od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ogłaszanego przez Prezesa Rady 
Ministrów. Obecnie wynosi 15,10 zł, co 
odpowiada 0,5% wysokości minimalne-
go wynagrodzenia brutto.

Co wpływa na cenę leku 
recepturowego?





9

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 7  ( 1 6 5 e)

Dlaczego stosuje się w recepturze  
aptecznej leki gotowe?

Leki gotowe traktowane jako surowce  
farmaceutyczne

Przykłady recept wykonywanych  
w aptekach ogólnodostępnych

l e k i  g o t o w e  w  r e c e p t u r z e

Część leków recepturowych wydajemy pacjentowi pełnopłat-
nie, a dzieje się tak w sytuacji, gdy w jego skład wchodzą:
• leki gotowe pełnopłatne;
• leki gotowe zamieszczone na liście leków refundowanych, 

a przepisana pojedyncza dawka leku recepturowego nie 
jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku 
gotowego w formie stałej stosowanej doustnie.

Wówczas cena leku recepturowego stanowi sumę cen brutto 
wykorzystanych składników, opakowań, taxy laborum i 25% 
marży liczonej od ceny surowców, które zostały użyte do wy-
konania leku. 

W fazie konsultacji publicznych znajduje się obecnie projekt, 
zgodnie z którym ustala się limity finansowania dla poszcze-
gólnych surowców recepturowych. Celem jego wprowadzenia 
jest uregulowanie marży na leki recepturowe, gdyż obserwuje 
się sztuczne zawyżanie cen surowców.

W myśl powyższego projektu opłata za lek recepturowy może 
znacząco wzrosnąć, nawet w sytuacji, gdy lekarz zaznaczy na 
recepcie odpłatność ryczałtową. Stanie się tak, kiedy zostanie 
sporządzony z surowców, które apteka zakupiła w cenie prze-
kraczającej limit finansowania. W takim przypadku pacjent 
zostanie zobowiązany do uiszczenia nie tylko opłaty ryczałto-
wej, ale także różnicy między cenami zakupu surowców recep-
turowych, a ich limitem finansowania.

Konkretne preparaty należące do tej grupy określa Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie 
leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceu-
tyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz. U. 2012 
poz. 1259), a należą do nich preparaty często przewijające się 
na receptach, a ich dodatek pozwala na objęcie sporządza-
nego leku refundacją. Należy jednak pamiętać, aby używać 
leków o składzie identycznym, jak te wskazane w rozporzą-
dzeniu. Zdarza się bowiem, że dana pozycja z listy produko-
wana jest przez kilka firm, a konkretne preparaty nie zawsze 
charakteryzują się identycznym składem. 

Jak już wspomniałam we wstępie, na rynku farmaceutycz-
nym istnieje sporo substancji zarejestrowanych jako surowce 
farmaceutyczne, jednak wciąż nie wszystkie substancje lecz-
nicze występują w tej formie. To właśnie ten aspekt wpływa 
na konieczność stosowania w recepturze aptecznej leków 
gotowych. Można stwierdzić, że celem ich wykorzystania jest 
wzbogacenie składu leku recepturowego oraz zwiększenie 
jego skuteczności leczniczej.
Analizując napotkane w praktyce recepty można wyróżnić na-
stępujące powody, dla których wykorzystuje się w recepturze 
leki gotowe:
1. w celu modyfikacji dawki substancji leczniczej zawartej 

w leku gotowym,
2. w celu zastosowania substancji leczniczej w innej postaci 

leku niż lek gotowy,
3. w praktyce off-label.

Rp.
Vit. A 100 000 j.m.
Vit. E puri 0,5
Azulani liq. 1,0
Acidi lactici 1,5
Celugeli ad 100,0
M. f. gelatum
D.S.  1 x dz. dopochwowo

Powyższa recepta to przykład wykorzystania Azulanu jako 
składnika żelu dopochwowego o działaniu łagodząco-regene-
rującym.

Rp.
Tannini 0,1
Intracti Hippocastani gtt. 3
Benzocaini 0,3
Witepsoli q.s.
M. f. supp. rectal.  
D.t.d.  No 24
D.S. 1 – 2 x dz. 1 czopek doodbytniczo

Wyciąg z kasztanowca spotyka się w preparatach doodbytni-
czych o działaniu ściągającym.
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Leki gotowe niebędące surowcami 
farmaceutycznymi

Przykłady recept wykonywanych  
w aptekach ogólnodostępnych
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Rp.
Liq. Burovi 40,0
Celugeli ad 200,0
M. f. gelatum       
D.S.  2 – 4 x dz. 

Zmieszanie dwóch powyższych składników pozwala uzyskać 
hydrożel o właściwościach przeciwobrzękowych do stosowa-
nia na stłuczenia, urazy i opuchliznę.

Rp.
Vit. A 1 000 000 j.m.
Vit. E puri 5,0
Linomagi liquidi 8,0
Oleogeli ad 100,0
M. f. gelatum 
D.S. 2 x dziennie 

Powyższa receptura z dodatkiem Linomagu to przykład żelu 
o działaniu odżywczym w schorzeniach skóry o charakterze 
zapalnym.

Rp.
Codeini phosph. 0,2
Neospasmini 30,0
Sir. Thymi 200,0
M. f. mixt.
D.S. 10 ml na noc

Dodatek Neospasminy i syropu tymiankowego wzbogaca 
skład tej mikstury przeciwkaszlowej.

Ponadto w sytuacji, gdy dana substancja czynna występuje  
w różnych dawkach lub stężeniach, zaleca się używać tych 
najwyższych, aby uniknąć nadmiaru substancji pomocniczych.

Mając do wyboru kilka preparatów zawierających zaordyno-
waną substancję leczniczą należy wybierać te o standardo-
wym schemacie uwalniania - produkty o modyfikowanym, 
przedłużonym czy opóźnionym uwalnianiu (w tym przypadku 
mamy na uwadze głównie tabletki lub kapsułki) w swej natu-
rze nie są zaprojektowane, aby je rozkruszać czy mikronizo-
wać, więc takie postępowanie charakteryzuje się trudnym do 
przewidzenia mechanizmem uwalniania i wchłaniania.

Leki gotowe często stosuje się w przypadku receptur przezna-
czonych do stosowania u dzieci, w których dawki lub stężenia 
pierwotnych preparatów zmniejsza się, dostosowując je do 
stosowania u najmłodszych pacjentów. Po uprzednim prze-
liczeniu dawek maksymalnych na dawki stosowane u dzieci 
należy zwrócić uwagę, aby wykorzystywany lek gotowy nie 
wykazywał działania alergizującego oraz nie zawierał substan-
cji pomocniczych niedozwolonych dla dzieci. Otrzymany pre-
parat powinien charakteryzować się łatwością w dawkowaniu, 
aby uniknąć pomyłki ze strony dozującego go rodzica.

Rp.
Aripiprazoli 0,00125
Sacch. lactici ad 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. No 40
D.S. 2 x dziennie proszek

Powyższe proszki dla dziecka należy sporządzić poprzez mi-
kronizację niepowlekanych tabletek (najlepiej takich o stan-
dardowym mechanizmie uwalniania). Recepta będzie re-
fundowana, ponieważ pojedyncza dawka jest mniejsza od 
najmniejszej dawki zarejestrowanej w formie stałej do stoso-
wania doustnego.

Rp.
Naltrexoni 0,005
Glucosi ad 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. No 50
D.S. 2 x dziennie proszek

W praktyce aptecznej spotykamy się z lekami gotowymi w róż-
nych postaciach farmaceutycznych. Warto zwrócić uwagę na 
to, aby w miarę możliwości stosować się do pewnych zasad. 

Który lek gotowy wybrać?

Mając do wyboru różne postaci leku, w których występuje 
zaordynowana substancja lecznicza niebędąca surowcem far-
maceutycznym, należy wybierać:
• w pierwszej kolejności formę fiolek lub ampułek - zawie-

rają najmniej substancji pomocniczych i charakteryzują 
się jałowością,

• w ostateczności formę tabletek doustnych - zawierają 
najwięcej substancji pomocniczych i powinno się ich uży-
wać tylko w sytuacji braku innej postaci leku.
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Powyższe proszki to przykład terapii LDN (ang. Low Dose Nal-
trexone). Naltrekson dostępny jest w formie tabletek pow-
lekanych, które należy rozetrzeć w moździerzu, a następnie 
oddzielić od gruboziarnistych fragmentów otoczki. Recepta 
jest pełnopłatna, ponieważ dostępne preparaty nalterksonu 
nie podlegają refundacji.

Rp.
0,1% Ung. Protopic 30,0
Hascobaza ad 100,0
M. f. ung.
D.S. zewnętrznie 

Powyższą recepturę sporządza się w celu zmniejszenia stęże-
nia takrolimusu w stosunku do preparatu gotowego. Recepta 
jest pełnopłatna, ponieważ Protopic nie ma zniżki.

Rp.
Cefuroximi 0,02
Cacao olei q.s.
M. f. glob. vag.
D. t. d. No 12
D.S. dopochwowo

Należy w tym przypadku zaznaczyć, że cefuroksym zawarty 
w preparatach gotowych może występować w formie akse-
tylu cefuroksymu lub soli sodowej cefuroksymu. Pierwszy  
z nich stanowi prolek, który uaktywnia się w reakcji hydrolizy 
w błonie śluzowej jelit, a następnie w formie wolnej trafia do 
krwiobiegu. W przypadku powyższych globulek dopochwo-
wych użycie tej formy cefuroksymu byłoby bezcelowe. Dlate-
go do wykonania tej recepty zaleca się użycie proszku do spo-
rządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań. Zawiera on 
cefuroksym w formie soli sodowej, a ponadto charakteryzuje 
się jałowością i niewielką ilością substancji pomocniczych.
Recepta refundowana.

Rp.
Encortoni 0,005
Papaverini 0,002
Cacao olei q.s.
M. f. supp. anal.
D. t. d. No 12
D.S. 2 x dziennie doodbytniczo

Prednizon nie występuje jako lek gotowy w postaci czopków, 
dlatego w tym przypadku należy użyć tabletek i z ich pomocą 
sporządzić powyższą recepturę. 

Recepta jest pełnopłatna, ponieważ jednorazowa dawka jest 
wyższa od najmniejszej zarejestrowanej do użytku doustnego, 
która wynosi 1 mg.

Rp.
Vinilini (Balsam Szostakowskiego) 20,0
Benzocaini 5,0
Lanolini 10,0
Oleogeli ad 100,0
M. f. ung.     
D.S.  1-2 x dz.

Dodatek Balsamu Szostakowskiego wzbogaca skład leku i po-
zwala na osiągnięcie wartościowego preparatu stosowanego 
w oparzeniach, odmrożeniach i zmianach troficznych skóry  
w przebiegu cukrzycy. Recepta jest pełnopłatna.

Rp.
Diltiazemi hydrochlorici 2,0
Celugeli ad 100,0
M. f. gelatum       
D.S.  1 – 2 x dz. 

Diltiazem w formie doustnej zarejestrowany jest jako lek 
wskazany w leczeniu dusznicy bolesnej, arytmii i nadciśnie-
nia tętniczego, natomiast maści zawierające go w swoim skła-
dzie stosuje się w leczeniu szczeliny odbytu (przykład leczenia  
off-label). Dostępne na rynku tabletki powlekane należy do-
kładnie zmikronizować, a następnie oddzielić od fragmentów 
otoczki. W przypadku zapisania na recepcie nazwy międzyna-
rodowej substancji, a nie konkretnego preparatu, zaleca się 
sięgać po preparat o standardowym (nie przedłużonym) me-
chanizmie uwalniania. 

Refundacja powyższego leku jest kwestią problematyczną.  
Co prawda preparaty zawierające w składzie diltiazem pod-
legają refundacji, jednak w przypadku stosowania zewnętrz-
nego sporządzonej receptury trudno określić jednorazowo 
aplikowaną objętość maści oraz dawkę substancji czynnej  
i porównać ją z najmniejszą zarejestrowaną dawką do użytku 
doustnego. W praktyce wycenia się tego typu leki pełnopłat-
nie Wyjątkiem może być sytuacja, gdy lekarz określi precyzyj-
ny sposób dawkowania (np. 2 x 1 g maści) i będzie możliwe 
wyliczenie jednorazowej dawki substancji czynnej.
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Rp.
2% Ung. Nitrocard 12,5
Oleogeli ad 50,0
M. f. ung.   
D.S.  1 – 2 x dziennie (wg ścisłych wskazówek lekarza!)

2% maść Nitrocard w formie leku gotowego stosowana jest 
w leczeniu dusznicy bolesnej. Powyższy przykład pozwala na 
otrzymanie preparatu o stężeniu 0,5%, który zaleca się w te-
rapii szczeliny odbytu. Recepta jest pełnopłatna.

Rp.
Sol. Insulini Humulin R 10 j.m.
0,9% Inj. Natrii chloridi ad 10,0
M. f. guttae ophthalmicae
D.S. 3 x 1 kropla

Ta ciekawa recepta to przykład wykorzystania insuliny pod-
czas sporządzania kropli do oka o działaniu regenerującym 
rogówkę po zabiegach okulistycznych. Recepta pełnopłatna 
- mimo, że lek gotowy jest objęty refundacją i podane jest 
precyzyjne dawkowanie, nie istnieje dawka doustna, do której 
można się odnieść.

Przykłady recept z wykorzystaniem leków gotowych w re-
cepturze aptecznej można mnożyć i mnożyć. Niektóre z nich 
dobrze znamy, inne nierzadko zaskakują i wymagają głębsze-
go przemyślenia, zanim zostaną sporządzone. Nie zmienia 
to faktu, że stanowią istotną rolę w terapii wielu schorzeń, 
gdzie tradycyjne metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych 
skutków. Jedynym ograniczeniem są w tym przypadku kwestie 
finansowe, gdyż spora część takich recept nie podlega refun-
dacji…
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S u r o w c e  r e c e p t u r o w e  d a w n i e j  i  d z i ś 
-  o l e j e k  t e r p e n t y n o w y

Zgodnie  z  zapowiedzią  z łożoną w poprzednim odcinku cyklu, 
rozpoczynamy omawianie  recepturowych o le jków eterycz -
nych.  Zapewne nie jeden Czyte lnik  „Aptekarza Polskiego”  

w czasie  wycieczek  do  lasu  zauważył  charakterystyczne  na -
cięcia  na pniach oraz  zgromadzoną w nich  zaschniętą  żywi -
cę.  To  pochodzące  sprzed ki lkudzies ięciu  lat  spały  żywiczar -

skie  –  tak  właśnie  pozyskiwano żywicę  sosnową.  Z  nie j  zaś 
otrzymywano dwa niezwykle  ważne  dla  farmacj i  produkty: 

kalafonię  i  o le jek  terpentynowy. 

1 4

Niestety, żywica sosnowa podzieliła 
los wielu innych surowców i obecnie  
w polskich lasach – sosną przecież sto-
jących! – nie jest w ogóle pozyskiwana. 
Olejek terpentynowy nadal jest jednak 
nie tylko zarejestrowany jako surowiec 
farmaceutyczny, ale też obecny w hur-
towniach farmaceutycznych. Jaka jest 
historia jego stosowania? Z jakiej ży-
wicy pochodzi? Wreszcie, czy w ogóle 
potrzebny jest na recepturze, skoro sta-
nowi składnik leków gotowych? Zapra-
szamy do lektury!

Rodzaj sosna – z najpowszechniej spoty-
kaną w polskich lasach sosną zwyczajną 
na czele – to niewątpliwy rekordzista 
pod względem pozyskiwanych surow-
ców leczniczych. Zwracał na to uwagę 
już Józef Celiński w swej „Farmacyi”  
z 1811 roku. 

Gatunek sosna jako bogate 
źródło surowców leczni-
czych
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Pinus sylvestris to drzewo pospolicie sosną nazywane,  
a u nas w obfitości rosnące, iest tem, które pączki (Turiones 
seu Sirobili Pini) używane są w Aptekach. Z tego drzewa tak 
iako i z wielu innych igłom podobne liście maiących, mamy 
smołę rzadką (Pix liquida), gęstą (Pix naralis), terpentynę 
(Terebinthina communis), kalafonią (Calaphomum), tudziesz 
oley sosnowy (Oleum Pini), który przez powtórne i powolne 
odkraplanie [destylowanie] z wodą, na lotny przerabiany bydź 
może. Terpentynę zaś przez wygotowanie na gotowaną Tere-
binthina cocta obraca się.  

Zanim opiszemy historię stosowania i działanie olejku ter-
pentynowego na organizm ludzki powiedzieć musimy o jego 
wyjściowym surowcu, o żywicy, zwanej terpentyną. Dzieje jej 
pozyskiwania i temat użycia podejmowano w dawnych cza-
sopismach aptekarskich wielokrotnie, przy czym najbardziej 
szczegółowo – na łamach „Nowego Czasopisma Aptekarskie-
go”, w obszernym, kilkuczęściowym artykule, publikowanym 
od sierpnia do listopada 1919. Autor cytowanego artykułu, 
inż. L. Szczepański, przyznawał wprawdzie, że pochodzenie 
słowa terpentyna, nie jest jeszcze dotychczas ustalone, moż-
na jednak przypuszczać, że początek dało mu albo perskie 
„termentin” lub „turmentin”, bądź też greckie „terem”, czyli 
wiercić, nacinać. Następnie zestawił Szczepański kalendarium 
historyczne, związane z terpentyną: przeróbka terpentyny, 
sięga czasów bardzo dawnych, o czem świadczą wykopali-
ska drzew skamieniałych z charakterystycznemi nacięciami. 
Dioskorides opisuje bardzo prymitywny sposób destylacyi,  
a mianowicie ponad naczyniem, w którem gotowano żywicę, 
umieszczano zwitek wełny, następnie wyciskano pochłonięty 
przez nią olejek terpentynowy. Innego sposobu kondenzowa-
nia par nie znano. (…) To wówczas właśnie istniały na Kau-
kazie (...) urządzenia dla otrzymywania terpentyny. Według 
podań Dioskoridesa i Pliniusza terpentyna modrzewiowa, była 
najwcześniej znana w starożytności.

W okresie średniowiecza zbierano już terpentynę w środko-
wej i północnej Europie. W XI wieku destylowano olejek ter-
pentynowy i wykorzystywano m.in. w leku zwanym „oleum 
mirabile”, będącym alkoholowym roztworem terpentyny  
i olejku rozmarynowego. W wieku XVI terpentyna była przed-
miotem handlu. Z czasem pojawiały się coraz doskonalsze me-
tody destylacji żywicy i wreszcie: rektyfikacji otrzymywanego 
wstępnie olejku.

Terpentynę zbierano w rozmaitych celach. Cytowany powyżej 
inżynier Szczepański wspomina nie tylko o „Oleum mirabile”, 
ale też o fabrykacyi lakierów i kauczuku. Wyjaśnia również,  
że w mieszaninie z alkoholem, pod nazwą „kamfenu”, służyła 
do oświetlania, zanim zaczęto używać nafty. Posiadała ter-
pentyna także swoje monografie farmakopealne. 

Terpentyny w komentarzu Wilhelma 
Zajączkowskiego

W „Komentarzu do VII wydania farmakopei austrjackiej” 
(1895) autorstwa Wilhelma Zajączkowkiego odnaleźć można 
monografię „Terebinthina. Terpentyna”, w której autor wy-
mieniał najpierw nazwy synonimowe (Terebinthina commu-
nis. Terpentyna zwyczajna) i zaraz potem pisał: balsam rodzi-
my, wyciekający ze skaleczonych pni, gęsty, ziarnisty, mętny, 
ciągliwy, lepki, białawy albo blado-żółty, okazujący pod mi-
kroskopem osełkowate kryształki, woni właściwej nieprzyjem-
nej, przenikliwiej, smaku gorżkawego, ostrego. Pozostawiony 
przez niejaki czas w spokoju, wydziela na powierzchni war-
stwę jaśniejszą, przeźroczystą, barwy bursztynowej. Dlacze-
go piękny zapach żywicy został określony jako nieprzyjemny? 
Tego nie dowiemy się już nigdy! 

Następnie Zajączkowski charakteryzował ogólnie terpentyny, 
które – jak podkreślał – bywają różne, stosownie do ich gę-
stości, barwy, przeźroczystości, woni i smaku, lecz co do swej 
istoty są do siebie podobne. Wszystkie są rozczynami żywic 
w olejku eterycznym. Zajączkowski zauważał, że wszystkie 
terpentyny nierozpuszczają się w wodzie, rozpuszczają się 
zaś w eterze, olejach tłustych, olejkach eterycznych, benzolu, 
chloroformie i prawie zupełnie w siarczku węgla. Zmieszane  
z wyskokiem [spirytusem], dzielą się najpierw na drobno okrą-
głe ziarnka, które następnie się rozpuszczają. Długo stojąc,  
a osobliwie w miejscu ciepłem, terpentyna dzieli się na dwie 
warstwy: górną przeźroczystą, żółtą – i dolną ziarnistą, mętną 
i białawo-żółtą. 
Wymienił wreszcie Zajączkowski gatunki z których pozyski-
wano „Terpentynę zwyczajną”: sosna czarniawa (…), sosna 
pospolita (…), oraz liczne gatunki sosny; drzewa swojskie  
w Europie i Ameryce północnej, Szyszkowe (…), Jodłowe (…). 
Natomiast żywica (terpentyna) modrzewiowa, czyli „Tere-
binthina veneta. Terpentyna wenecka” posiadała swą osob-
ną monografię farmakopealną i ona to właśnie wchodziła  
w skład farmakopealnych preparatów: plastru zlepnego, pla-
stru pryszczawczanego, plastru pryszczawczanego wiecznego, 
plastru szczwółowego, plastru dyjachilowego złożonego, pla-
stru nostrzykowego, plastru szafranowego.

Przeróbka terpentyny i Oleum Mirabile

Terpentyna zwykła i wenecka
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Farmakopealna definicja żywicy modrzewiowej była nieco 
inna: balsam rodzimy, wyciekający ze skaleczonego pnia, gę-
stawy, ciągliwy, po większej części czysty, przeźroczysty, jed-
nolity, barwy żółtawej albo zielonawo-żółtej, woni balsamicz-
nej, dosyć przyjemnej, smaku ostro-korzennego, gorżkawego.

Olejek terpentynowy, czyli... 
dziewięć olejków terpentynowych!

Terpentyna, nie tyle jest przedmiotem wielkiego handlu, ile 
olejek terpentynowy z niej otrzymywany pisał inżynier Szcze-
pański. Ignacy Lemberger, autor „Komentarza do VIII wydania 
farmakopei austryackiej” z 1907 roku, w ślad za „komento-
waną” farmakopeą, wyróżniał przede wszystkim „Olejek ter-
pentynowy”, czyli Oleum Terebinthinae oraz „Olejek terpen-
tynowy oczyszczony”, czyli Oleum Terebinthinae rectificatum. 
Pierwszy z nich otrzymywano przy pomocy pary wodnej ze 
zwykłej terpentyny, jednak taki olejek jest nieczysty i musi 
być powtórnie przedestylowany. I tak właśnie otrzymywano 
„Olejek terpentynowy oczyszczony”, przez destylacyę z ole-
ju terpentynowego zwykłego, poprzednio kłóconego z wodą 
wapienną lub z rozczynem wodorotlenku potasowego (…); 
oczyszczony olejek terpentynowy oddziela się i poddaje desty-
lacyi.

Lamberger podkreślał, że olejek terpentynowy składa się prze-
ważanie z pinenu, a zatem różnice w wymogach farmakope-
alnych stawianych „Olejkowi terpentynowemu” i „Olejkowi 
terpentynowemu oczyszczonemu” były niewielkie: pierwszy 
z olejków mógł być słabo żółtawo zabarwiony, drugi wyłącz-
nie przeżroczysty, bezbarwny. Pierwszy wrzał w nieco wyższej 
temperaturze i był nieznacznie słabiej rozpuszczalny w wysko-
ku, czyli spirytusie. Jeżeli Oleum Terebinthinae rectificatum 
nie rozpuszczał się w 7 cz. wyskoku, natenczas jest zanieczysz-
czony olejami mineralnymi. Natomiast jeżeli oddziaływa na 
papierki lakmusowe, natenczas zawiera kwasy żywiczne, czyli 
zawiera olejek terpentynowy nieczysty. Bardzo istotne były 
warunki przechowywania, bowiem olejek terpentynowy ulat-
nia się w powietrzu szybko, przechowywany w naczyniach źle 
zamkniętych, wystawiony na światło, przyjmuje z powietrza 
tlen, gęstnieje i oddziaływa na lakmus kwaśno.

Olejek angielski, francuski, angielski, 
polski…
W istocie, w monografii Oleum Terebinthinae rectificatum, 
umieszczonej w „Komentarzu do VIII wydania farmakopei 
austryackiej”, możemy znaleźć aż... dziewięć olejków ete-
rycznych terpentynowych, różniących się gatunkami drzew, 
od których pochodziły, ale też ciężarem gatunkowym oraz 
skręcaniem światła spolaryzowanego w lewo lub prawo. Jako 
pierwszy Lemberger wymienił olejek terpentynowy amery-
kański zwany także angielskim, który otrzymuje się z terpenty-
ny pochodzącej z odmian sosny Pinus Taeda i Pinus Australis, 
w Ameryce Północnej. Następnie opisał olejek terpentynowy 
francuski, pozyskiwany z terpentyny pochodzącej z odmiany 
Pinus Pinaster, posiadający – co wyraźnie podkreślił Lember-
ger – woń znacznie przyjemniejszą, przypominającą cokolwiek 
jałowiec. Jako trzeci wymienił olejek terpentynowy austryac-
ki, z modrzewia Pinus Larico, jako czwarty zaś olejek terpen-
tynowy niemiecki, zwany także polskim lub rosyjskim, który 
otrzymywany był ze sosny pospolitej. 

Kontrowersje wokół zapachu olejku 
terpentynowego

Nie tylko Zajączkowski, ale i Lamberger nie przepadał za jego 
zapachem: posiada woń nieprzyjemną przyswędkową i znaj-
duje zastosowanie do celów technicznych, szczególnie do 
przyrządzania zwykłych lakierów i pokostów terpentynowych. 
Analogiczne źródło pochodzenia miał olejek terpentynowy 
szwedzki, przy czym posiadał on wielką ilość sylwestrenu obok 
pinenu. Z kolei olejek terpentynowy wenecki, otrzymuje się  
z modrzewiu, i podobnie jak olejek francuski, posiada woń 
bardzo przyjemną. Co ciekawe, za olejek terpentynowy moż-
na było również uważać olejki destylowane już nie z żywicy, 
a... ze szpilek i gałązek. Tutaj wymienił Lamberger olejek ter-
pentynowy kosodrzewinowy z kosodrzewiny Pinus pumilio, 
olejek terpentynowy świerkowy z Pinus picea oraz olejek ter-
pentynowy jodłowy z Abies pectinata.

Niegodne miana olejku terpentynowego...

Jak widzimy, na początku XX wieku pojęcie „olejku terpenty-
nowego” traktowane było bardzo swobodnie i trafniejsza by-
łaby chyba nazwa: „olejek z jakiejkolwiek części leśnych drzew 
iglastych”. Przykładowo „Farmakologja felczerska” z 1910 
roku jako pochodzenie „olejku terpentynowego” wskazywała 
destylację terpentyny lub liści i owoców drzew iglastych. 

Ignacy Lamberger o olejkach terpentynowych
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Także w okresie dwudziestolecia międzywojennego „olejek 
terpentynowy” mógł mieć rozmaite pochodzenie. Według cy-
towanego powyżej Szczepańskiego mógł to być również olejek 
szpilkowo-sosnowy, destylowany ze szpilek, młodych gałązek  
i szyszek niektórych drzew iglastych.

Warto zauważyć, że tylko takie olejki, czyli destylowane z ży-
wicy, określił Achmatowicz jako właściwe olejki terpentyno-
we. Co więcej, przytaczał również opinie, zgodnie z którymi 
na nazwę właściwego olejku terpentynowego zasługuje tylko 
taki olejek, który pochodzi z drzewa żywego. Podkreślał przy 
tym: przeprowadzone przez nas w roku 1923 oznaczenia za-
wartości pinenów w polskim właściwym olejku terpentyno-
wym dowodzą w sposób niezaprzeczalny, że odpowiada on 
najzupełniej definicji (…), składa się przeważnie z pinenów,  
w niczem nie ustępując olejkom terpentynowym z żywicy ame-
rykańskiej i francuskiej.

Drugą grupą „olejków terpentynowych” były według Achma-
towicza te pochodzące z pieńków, stanowiące oleistą część 
produktów suchej destylacji pni i korzeni różnych gatunków 
sosny. Autor określił je jako uboczny produkt, powstający 
podczas otrzymywania węgla drzewnego, zaznaczając, że ta-
kie właśnie „olejki terpentynowe”, otrzymywane drogą suchej 
destylacji (z drzewa więc martwego) są znacznie mniej war-
tościowe, a nawet... niegodne miana olejku terpentynowego. 
„Olejki terpentynowe z pieńków” Pinus sylvestris otrzymywa-
no w Polsce, Rosji, Szwecji, Finlandii. Niemczech, zaś z Pinus 
monophylla w Ameryce.   

I po trzecie wreszcie wymienił Achmatowicz olejek terpen-
tynowy z igieł, szyszek i młodych gałęzi, otrzymywany przez 
destylację z parą wodną. Odznaczały się one przyjemnym 
aromatem, który warunkuje miły zapach lasów iglastych, 
zawierały jednak mniej pinenu, a dość dużo limonenu i oc-
tanu bornylu. Destylowano je najczęściej z Pinus sylvestris,  
w Niemczech, Szwecji, Anglii.  

Z czasem jednak pojęcie „olejku terpentynowego” zaczęto 
ograniczać do olejków otrzymywanych wyłącznie z rodzaju 
sosna. W artykule „O olejkach terpentynowych”, publikowa-
nym w numerach 2-4 „Wiadomości Farmaceutycznych”, póź-
niejszy profesor Osman Achmatowicz podkreślał: olejki ete-
ryczne różnych gatunków sosny nazywamy potocznie olejkami 
terpentynowemi, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały 
one wyosobnione z drzewa. Zwracał przy tym uwagę, że skład 
chemiczny olejków terpentynowych jest jednak zmienny; ga-
tunek sosny, jej położenie geograficzne, metoda otrzymywa-
nia olejku terpentynowego, wreszcie części drzewa, z których 
został on wyosobniony, decydują o jego składzie chemicznym  
i własnościach fizycznych.

Równocześnie jednak podkreślał Achamtowicz, że w istocie 
różne gatunki olejków terpentynowych posiadają (…) wiele 
cech wspólnych. Najważniejszą była zawartość pinenu, któ-
ry występuje zazwyczaj jako składnik główny i równocześnie 
jest najbardziej pożądanym składnikiem, służy bowiem do 
syntezowania bardzo cennej kamfory. To też ogólnie przyjęty 
podział olejków terpentynowych na różne gatunki opiera się 
właśnie na metodach otrzymywania, od których zależy więk-
sza lub mniejsza zawartość pinenu.

I taki właśnie podział Achamtowicz przedstawił, wymienia-
jąc po pierwsze: właściwy olejek terpentynowy otrzymywany 
przez destylację z parą wodną żywicy (...) wydzielanej przez 
różne gatunki sosny samorzutnie, bądź wskutek celowo doko-
nanych nacięć. Przyjmując kryterium podziału geograficznego 
oraz gatunku sosny wymienił Achmatowicz w swej pracy nale-
żące do tej grupy olejki: „amerykański”, otrzymywany przede 
wszystkim z Pinus palustris (australis) i Pinus heterophyl-
la (cubensis), „francuski” z Pinus maritima (Pinus pinaster), 
„rosyjski” (z Pinus sylvestris), „austriacki i hiszpański” z Pinus 
Laricio (Pinus nigra subsp. Laricio), wreszcie „grecki, włoski  
i algierski” z Pinus halepensis. Wspomniał również o olejkach 
terpentynowych uzyskiwanych z żywicy sosen w Finlandii, Ja-
ponii, Chin, Filipin, Kanady, Indii.

Jaki naprawdę powinien być olejek 
terpentynowy?

Nie dziwmy się, że wobec tak ogromnej ilości „olejków ter-
pentynowych” nie tylko naukowcy, ale także oficjalne gre-
mia próbowały regulować sprawę tak jego pochodzenia, jak i 
sposobu otrzymywania oraz nazewnictwa. Również na forum 
międzynarodowym. W numerze 4 „Kroniki Farmaceutycznej” 
z 1925 roku przedrukowano w ślad za „Journal de pharmacie 
et de chimie” artykuł zatytułowany „Określenie tożsamości 
olejku terpentynowego”, autorstwa dr. farm. A. Gerarda.

Olejki terpentynowe właściwe i „z pieńków”

Olejek terpentynowy jako surowiec sosnowy

Pinen jako kluczowy składnik olejku 
terpentynowego

Pinen jako kluczowy składnik olejku 
terpentynowego

Olejki z igieł, szyszek i młodych gałęzi

https://www.aptekarzpolski.pl/receptura/surowce-recepturowe-dawniej-i-dzis-kamfora/
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Tradycja zbioru terpentyny w Polsce

Olejek w 100% naturalny?

o l e j e k  t e r p e n t y n o w y

We wstępie przypominał on, że Międzynarodowy Kongres 
do walki z zafałszowaniami w roku 1909 przyjął następują-
cą (…), a dotyczącą olejku terpentynowego, definicję: olejek 
terpentynowy jest produktem soków oleisto-żywicowych, po-
chodzących z rozmaitych odmian sosny, poddawanych desty-
lacji wyłącznie wodnej (destylacji w obecności wody albo pary 
wodnej).

Jak podkreślał cytowany autor, od tego czasu pojawiło się na 
rynku pod nazwą olejków terpentynowych szwedzkich, pol-
skich itd. dużo olejków, otrzymywanych drogą destylacji wod-
nej rozmaitych odmian drzew szyszkowych. Te olejki pochodzą 
albo z destylacji parą wodną drzew sosnowych (…) albo też  
z destrukcji drzew szyszkowych (…) albo też z odpadków pozo-
stałych przy fabrykacji terpiny i kamfory syntetycznej. Autor 
zaznaczał przy tym, że różnorodność tych produktów (…) po-
wodowała wielką ilość dochodzeń sądowych.

Wydawać by się mogło, że o nazewnictwie olejku terpentyno-
wego powiedziano już wszystko, a pochodzenie jego dopre-
cyzowano w sposób bezdyskusyjny. Tymczasem w sklepach 
internetowych spotkać można obecnie w 100% naturalny 
„Terpentynowy olejek eteryczny”, otrzymywany z... igieł sosny 
zwyczajnej!

Na ziemiach polskich sosny żywicowano już w wieku XVI,  
o czym świadczą zapiski Marcina z Urzędowa w „Herbarzu 
Polskim” (1595): smoła, którą zbierają z Sosniey iest dwoia-
ka: iedna, którą (...) zowią żywicą a sama wycieka z drzewa 
iest wilgotna. Według Henryka Ruebenbauera, autora monu-
mentalnego cyklu „Gumy i żywice”, publikowanego na łamach 
„Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie”, terpen-
tynowaniem drzew zajmować się zaczęto w Polsce dopiero  
z początkiem XX wieku, pomimo iż już w drugiej połowie XIX 
wieku starano się tworzyć podwaliny pod zbiór przemysłowy. 
H. Trąmpczyński, nadleśniczy z Zaniemyśla pod Poznaniem  
w roku 1862 (…) zajmuje się hodowlą Pinus maritima i docho-
dzi do wniosku, że u nas nie można tej sosny uprawiać nale-
życie, gdyż po wysianiu w 5-tym roku wymarza, poleca więc 
nadal Pinus silvestris. Z kolei Wiktor Szostak zwrócił w roku 
1884 uwagę na łatwą aklimatyzację Pinus rigida (…), która 
jednak i w Stanach Zjednoczonych tylko wyjątkowo bywa ter-
pentynowana. Pojawiały się również głosy, że dobry olejek 
terpentynowy uzyskać można wyłącznie francuską metodą 
żywicowania, polegającą na nacinaniu pni, najczęściej jednak 
stosowano – wedle słów cytowanego już powyżej inżyniera 
Szczepańskiego – jako materyału (...) pni sosnowych, które im 
dłużej pozostawały w ziemi po ścięciu drzewa (10-15 lat), tem 
więcej obfitowały w oleje żywiczne.

Definicję z roku 1909 krytykowano przede wszystkim za spre-
cyzowanie sposobu destylacji: za pomocą wody albo pary 
wodnej. Nie dziwmy się zatem, że w roku 1924, na Kongre-
sie Chemii Przemysłowej, zdecydowano definicję tę zmienić 
na następującą: olejek terpentynowy jest produktem desty-
lacji przy temperaturze niższej niż 180ºC soku świeżych ole-
jów żywicowych, pochodzących z rozmaitych odmian sosny. 
W dalszej części – bardzo obszernej – definicji podkreślano, 
że należy odróżnić olejek terpentynowy od olejku sosnowe-
go, który posiada zapach charakterystyczny, wybitnie różnią-
cy się od zapachu olejku terpentynowego. Nakazano również 
stosowanie oznaczeń „olejek drzewny” i „olejek żywicowy”, 
dla – odpowiednio – produktów otrzymanych przez destyla-
cję drzewa rozmaitych odmian szyszkowych oraz destylację 
żywicy naturalnej drzew szyszkowych i smoły, otrzymanej  
z drew destylowanych pomiędzy 120o i 240o. Z kolei produkty 
otrzymane poprzez destylację w temperaturze wyższej powin-
ny mieć oznaczenie „oleju smołowego”. Olejkami otrzymywa-
nymi z igliwia i szyszek sosnowych Kongres nie zajmował się, 
uznano bowiem, że są one po prostu bardzo drogie i użytko-
wane w perfumerji, a zatem nie opłacałoby się (…) stosować 
je do zafałszowań olejku terpentynowego.

Zdaniem Ruebenbauera przełom w polskim „terpentynowa-
niu” nastąpił w roku 1908, za sprawą inżyniera Leona Wołko-
wa, który działał w lasach łowickich, gdzie utworzyła się spół-
ka wielkich właścicieli lasów: Tomasz hr. Potocki, Juliusz hr. 
Tarnowski, Generał Edward Castellaza, mag. M. Białobrzeski. 
Tam też przystąpiono do masowego terpentynowania lasów  
i założono destylarnię w Końskich.

Def inicja ustalona na Kongresie Chemii 
Przemysłowej

Przełom w „terpentynowaniu” za sprawą 
techniki Leona Wołkowa
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Ewolucja kryteriów oceny jakości  
terpentyny i olejku terpentynowego

o l e j e k  t e r p e n t y n o w y

Działalność Wołkowa opisał Szczepański. Otóż robiono  
w pierwszej połowie maja na dolnej części drzew (...) nacięcia 
od strony wschodniej lub północnej. Nacięcia te w kształcie 
litery M były do 30 cm. szerokie, u dołu wiercono małą dziurę, 
do której wciskano rynienkę cynową, ażeby po niej spływała 
żywica do podstawionego naczynia. Po 10-15 dniach robiono 
nowe nacięcie – celem wydostania większej ilości żywic i czyn-
ność tę powtarzano jeszcze dziesięć razy. Następnie otrzymy-
waną żywicę pakowano do beczek i rozsyłano. W taki właśnie 
sposób z 3745 drzew, przy intenzywnej pracy otrzymał 4100 
kg. żywicy. 

Sukcesy Wołkowa pozwalały Szczepańskiemu napisać z entu-
zjazmem: przemysł żywiczny w Polsce zaczyna z biegiem czasu 
przybierać coraz większe rozmiary, gdyż olbrzymia rozległość 
lasów, dostarcza obficie materyału drzewnego. Produkcya 
więc oleju terpentynowego w miarę pomnażania się zakła-
dów i przy racyonalnem prowadzeniu tego przemysłu – wobec 
ogromnej ilości drzew szpilkowych, może osiągnąć w przyszło-
ści niewątpliwie wielkie znaczenie, jak również stać się dla 
kraju poważnym źródłem dochodów.

Już „Farmakopea Polska II” z 1937 roku precyzowała, że Te-
rebinthina communis (syn. Balsamum Pini, Balsamum Tere-
binthinae) otrzymuje się przez nacięcie pni gatunków rodza-
ju Pinus (…) zwłaszcza Sosny zwyczajnej, Pinus silvestris (…). 
Informowano, że terpentyna powinna zawierać nie mniej niż 
15% i nie więcej niż 30% olejku terpentynowego, powinna być 

gęsta, jasnożółta lub brunatnawo-żółta (…), o swoistym, moc-
nym zapachu i gorzkim smaku.

Również „Farmakopea Polska III” (1954) podawała monogra-
fie: terpentyny, olejku terpentynowego oraz olejku terpen-
tynowego oczyszczonego. W bardzo podobnym brzmieniu, 
jak FP II. Olejkowi terpentynowemu przypisano skręcalność  
w zakresie od +30o do -40o oraz ciężar właściwy od 0,856 do 
0,873, natomiast dla olejku terpentynowego oczyszczone-
go dopuszczalny ciężar właściwy był nieco inny, mianowicie 
0,856 do 0,866. W „Farmakopei Polskiej IV” (1965) pominięto 
terpentynę i uwzględniono jeden już tylko olejek terpentyno-
wy, zastrzegając, że może być on otrzymywany przez destyla-
cję balsamu Sosny zwyczajnej, Pinus sylvestris. 

Nacinanie drzew z czasem stało się zasadniczą metodą pozy-
skiwania terpentyny na potrzeby przemysłu farmaceutyczne-
go. W roku 1941 okupacyjne „Wiadomości Farmaceutyczne” 
podsumowywały: niegdyś olejek terpentynowy otrzymywano 
dwoma metodami. Pierwsza to destylacja terpentyny z parą 
wodną i ługiem wapiennym – otrzymany produkt nazywano 
wówczas Oleum terebinthine e resina lub Ol. Tereb. rectifica-
tum. Drugim sposobem była destylacja drewna Pinus silvestris 
w postaci tzw. karpiny, czyli pniaków i innych odpadków po-
zostałych po porębie (…), produktem końcowym, poddanym 
parokrotnej rektyfikacji jest olejek terpentynowy drzewny  
– Oleum Terebinthinae e ligno, mniej ceniony niż Oleum e re-
sina. (...) Z tego też powodu olejek terpentynowy drzewny nie 
służył do celów leczniczych i wykorzystywano do m.in. jako 
rozpuszczalnik do farb i lakierów.

Przypomnijmy sobie dziewięć olejków eterycznych, które 
„Farmakopea Austriacka VIII” traktowała jako pojęcie zbiorcze 
„Olejku terpentynowego”. Oczywiście na tak ogromną swobo-
dę w formułowaniu wymogów farmakopealnych nie można 
było sobie pozwolić. 

FP II podawała także monografię Oleum terebinthinae, któ-
ry otrzymuje się przez destylację z parą wodną terpentyny. 
Przypisano mu następujące „Postać i własności”: bezbarwna 
lub jasnożółtawa, ruchliwa ciecz o swoistym zapachu i palą-
cym, ostrym smaku i równocześnie podawano metody oceny 
jakości, polegające głównie na kontroli stopnia oczyszczenia 
(zanieczyszczeń żywicami, olejami, metalami ciężkimi). FP II 
zawierała także monografię znanego nam już „Oczyszczonego 
olejku terpentynowego” (Oleum terebinthinae rectificatum), 
podając skład:

Oleum Terebinthinae 10 cz.
Kalium hydricum solutum 3,3, cz.
Aqua 1,7 cz.
Natrium sulfuricum siccatum q.s.

oraz przepis wykonania: olejek terpentynowy wykłócić z roz-
tworem ługu potasowego w wodzie; po odstaniu się mieszani-
ny górną warstwę oddzielić wysuszyć bezwodnym siarczanem 
sodowym, przesączyć i przedestylować zbierając frakcję wrzą-
cą w temp. 155o-162o.

Monograf ia Oleum terebinthinae w FP II

Nacinanie drzew jako metoda pozyskiwania 
terpentyny

Farmakopea Polska III i IV o terpentynie  
i olejkach terpentynowych
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Skład chemiczny olejku terpentynowego

Jak zadziała olejek terpentynowy podany 
wewnętrznie?

o l e j e k  t e r p e n t y n o w y

Gęstość określono na 0,855-0,863, skręcalność powtórzono 
w ślad za FP II i FP III (+30o do -40o), dodano jednak współ-
czynnik załamania światła (1,467-1,475) i liczbę kwasową (nie 
większą niż 0,7) wraz z prostymi metodami oceny czystości:  
1 ml olejku powinien rozpuścić się w 8-12 ml etanolu 95o; roz-
twór powinien być przezroczysty i obojętny lub słabo kwaśny. 
5 ml olejku odparować w temp. 150-175o; pozostałość nie po-
winna być większa niż 0,5%.

Przechodzimy do pytań zasadniczych dla pracownika apteki. 
Historycznie rzecz ujmując najpierw należy zwrócić uwagę 
na podanie olejku terpentynowego... wewnętrzne! Po dawce 
5-15 kropli mocz przyjmuje po wewnętrznym podaniu olejku 
woń fiołkową. Wielkie dawki olejku terpentynowego 15-30 
gm. mogą działać trująco. Olejek terpentynowy stary, wysta-
wiony na działanie powietrza t.j. tak zwany ozonizowany, słu-
ży jako odtrutka w zatruciach fosforem. Takie oto wskazania 
podawał cytowany już powyżej Ignacy Lemberger (1907). Tak-
że „Informator terapeutyczny do Urzędowego Spisu Leków” 
(1959) dla Oleum terebinthinae rectificatum podawał jeszcze 
stosowanie do wewnątrz – jest lekiem zwiększającym wy-
dzielinę oskrzelową (w małych dawkach – w dużych dawkach 
dział odwrotnie). Nadto wywiera działanie żółciopędne, anty-
newralgiczne i jest odtrutką na fosfor. Dla takiej drogi podania 
zalecano następujące dawkowanie: dorośli 1-2 g (w kapsuł-
kach lub postaci zemulgowanej), dzieci 0,2 na 1 rok życia. Jako 
odtrutka na fosfor 30-40 g.

Przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 
(2004), ale i do „Konwencji o Opracowaniu Farmakopei Eu-
ropejskiej” (2006) oraz opublikowanie w „Farmakopei Pol-
skiej” „Farmakopei Europejskiej” pociągnęło za sobą liczne 
konsekwencje, czego dobrą ilustracją może być zmiana źródła 
pochodzenia olejku terpentynowego. Obecnie Oleum Terebin-
thinae pochodzić może wyłącznie z żywicy sosny nadmorskiej, 
Pinus pinaster, która naturalnie występuje tylko w basenie 
Morza Śródziemnego! 

„Farmakopea Polska XII” w ślad za „Farmakopeą Europejską 
10” ściśle precyzuje sposób otrzymywania olejku terpentyno-
wego, mianowicie przez destylację z parą wodną, a następnie 
rektyfikację w temperaturze poniżej 180°C oleożywicy otrzy-
manej przez nacięcie Pinus pinaster Aiton i/lub Pinus masso-
niana D.Don. A zatem, zgodnie z informacjami Ignacego Lem-
bergera i Osmana Achmatowicza, współczesny farmakopealny 
olejek terpentynowy można byłoby nazwać „olejkiem ter-
pentynowym francuskim”. Jest on przezroczystą, bezbarwną 
lub jasnożółtą cieczą o gęstości względnej od 0,856 do 0,872, 
współczynniku załamania światła od 1,465 do 1,475, skręcal-
ności optycznej od -40o do -28o, liczbie kwasowej nie większej 
niż 1,0 oraz liczbie nadtlenkowej nie większej niż 20.

Według cytowanego powyżej magistra Zajączkowskiego skład 
terpentyny był następujący: olejek eteryczny, kwas pininowy 
i niewielkie ilości kwasu sylwinowego. Lemberger stwierdzał 
lakonicznie, że olejek terpentynowy składa się przeważnie 
z pinenu i wskazywał równocześnie, że olejki terpentynowe 
niemiecki oraz szwedzki mogą zawierać również sylwestren. 
Skład olejków otrzymywanych ze szpilek i gałązek był oczywi-
ście nieco odmienny i Lemberger podkreślał zawartość – obok 
pinenu – felandrenu, octanu bornylowego, dipentenu i kadi-
nenu w przypadku olejku świerkowego oraz limonenu, octanu 
bornylowego i półtora-terpenu dla olejku jodłowego.

A co o składzie olejku terpentynowego mówi obowiązująca 
farmakopea? W oparciu o badanie techniką chromatografii 
gazowej wymaga zawartości α-pinenu w zakresie od 70,0% do 
85,0% oraz β-pinenu od 5,0% do 20,0%. Limonenu powinno 
być od 1,0% do 7,0%, kamfenu od 0,5% do 2,0%, β-mircenu od 
0,4% do 1,5%, longifolenu od 0,2% do 4,0%, zaś β-kariofilenu 
od 0,1% do 3,0%. Na nie więcej niż 1,0% określono zawartość 
tlenku kariofilenu, natomiast na nie więcej niż 1,0% kar-3-enu. 

Jak widzimy więc z żywicy polskich sosen farmakopealnego 
olejku terpentynowego nie otrzymamy. Zaznaczmy jednak,  
że Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych Euro-
pejskiej Agencji Leków dopuścił stosowanie olejku terpenty-
nowego pochodzącego zarówno z żywicy sosny nadmorskiej, 
jak i zwyczajnej, czarnej, długoigielnej i alpejskiej.

Działanie wewnętrzne olejku terpentynowego oczyszczone-
go opisywane było także w „Farmakologji felczerskiej” z 1910 
roku, która polecała jego stosowanie przy otruciu fosforem, 
nieżytach dróg oddechowych i moczowych (lecz nie przy rze-
rzączce) i zgorzeli płuc, przy dyfterycie (wziewanie) i żółciowo 
kamiennych kolkach po 5-10 kropli. 

Oleum Terebinthinae w farmakopeach 
współczesnych

Aktualne wymagania dla olejku 
terpentynowego

Działanie i stosowanie wewnętrzne olejku 
terpentynowego według „Farmakologji  
felczerskiej”
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Podanie zewnętrzne olejku  
terpentynowego

Olejek terpentynowy do inhalacji

o l e j e k  t e r p e n t y n o w y

Farmakologja...” podawała kilka ciekawych receptur z olej-
kiem terpentynowym w lekach do użycia wewnętrznego, 
oczywiście wraz ze wskazaniami. Oto one:

Olei terebinthinae
Olei amygdal. ana 4,0
Mucil. gum. arab.
Sir. simp. ana 15,0
Aq. destillat. 180,0
M. D. S. Co pół godziny łyżkę stołową (Przy krwiopluciu).

Olei terebinthinae rectif. 4,0
Olei amygdal. dulc. ana 7,5
Mucil. gum. arab. 50,0
Vitell. ovi 15,0
Aq. cinnamom. 60,0
Sir. simpl. 15,0
M. D. S. Co 2 godziny łyżeczkę (Przy krupie).

Ol. terebinthinae rectif. 7,5
Ol. ricini 4,50
M. D. S. Rano użyć naraz. (Przy glistach tasiemcowatych)
 
Ze stosowaniem wewnętrznym wejdźmy jednak od razu w po-
lemikę i przytoczmy słowa pochodzące z poradnika dla lekarzy 
„Ziołolecznictwo” pod red. Aleksandra Ożarowskiego (1976): 
obecnie zarzucono doustne stosowanie olejku terpentyno-
wego z uwagi na niebezpieczne objawy uboczne, ale dawniej 
podawano go jako carminativum, a nawet anthhelminticum 
(tasiemce), w postaci zaś lewatyw (z dodatkiem śluzów roślin-
nych) przeciw owsikom.

Olejek terpentynowy stosowany był jednak przede wszystkim 
zewnętrznie, przeciw pasożytnym chorobom skóry, przy gość-
cu, newralgiach i laryngicie (5-10 kropel prysnąć na flanelę  
i przyłożyć na szyję z przodu) – instruowała „Farmakologja fel-
czerska”. Także dla olejku terpentynowego w stosowaniu ze-
wnętrznym „Farmakologja...” podała interesującą recepturę:

Olei terebinthin.
Linim. Saponato-camphor. liq. ana 25,0
D. S. Do wcierania. (Przy reumatyzmie stawowym).  

Zewnętrzną drogę podania deklarował dla olejku terpenty-
nowego „Informator terapeutyczny do Urzędowego Spisu 
Leków” i objaśniał w „Kierunkach działania”, że terpentyna 
jest środkiem o działaniu drażniącym skórę i wywołującym jej 
zaczerwienienie. Działa przeciwreumatycznie i przeciwpaso-
żytniczo. Nie dziwmy się zatem, że w „Zastosowaniu” pisano: 
stosuje się zewnętrznie w zapaleniu opłucnej, bólach stawo-
wych i mieśniowych, nerwobólach, zaś w „Sposobie użycia  
i dawkowaniu”: zewnętrznie do wcierań, w rozcieńczeniu 1:10 
w olejach; w maściach 3-6%.

Informowano także, że wchodzi olejek terpentynowy w skład 
Linimentum Chloroformi terebinthinatum. Był to prepa-
rat składający się z jednej części chloroformu, jednej części 
olejku lulkowego oraz dwóch części olejku terpentynowego. 
„Działanie” Linimentum Chloroformi terebinthinatum było 
następujące: olejek terpentynowy pobudza krążenie krwi, 
drażni skórę; chloroform działa znieczulająco; olejek lulkowy 
ułatwia wcieranie mazidła i działa słabo przeciwbólowo. „Za-
stosowania” podawano analogiczne już jak dla Linimentum 
ammoniatum, czyli „Mazidła amoniakalnego”, a zatem środ-
ka o własnościach drażniąco-rozgrzewających, wywołującego 
przekrwienie skóry i działającego przeciwbólowo i przeciwreu-
matycznie. Stosuje się w bólach stawowych i mięśniowych po-
chodzenia gośćcowego, w nerwobólach oraz jako podłoże do 
innych wcierań leczniczych, bowiem jak tłumaczono wcieranie 
mazidła prowadzi do rozpulchnienia, rozmiękczenia zrogo-
waciałych warstw i ułatwia przenikanie leków do głębszych 
warstw skóry. Nie dziwmy się zatem, że dla obydwu mazideł 
„Sposób użycia i dawkowanie” były następujące: należy wcie-
rać w skórę przy czym wcieranie łączy się z masażem.

Także cytowane już „Ziołolecznictwo” deklarowało szereg 
wskazań do stosowania zewnętrznego olejku terpentynowe-
go: na skórę działa jako łagodny rubefaciens i antispeticum, 
łatwo się wchłania, drażni i nieco rozszerza naczynia włoso-
wate, wywołuje zaczerwienienia, łagodzi nerwobóle i jest czę-
sto stosowany do wcierań w bólach gośćcowych.

Cytowany powyżej inżynier Szczepański pisał: ważną rolę  
w medycynie odgrywa olejek terpentynowy, jako środek inha-
lacyjny, przy chorobach płuc i gardła. Jak jednak podkreślał 
dłuższe i częste wdechiwanie par terpentynowych jest szko-
dliwe. 
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Czy olejek terpentynowy jest dziś potrzeb-
ny?

Olejek terpentynowy do... wstrzykiwań!

Olejek terpentynowy współcześnie

o l e j e k  t e r p e n t y n o w y

„Informator terapeutyczny do Urzędowego Spisu Leków”  
w „Sposobie użycia i dawkowaniu” sugerował, aby dawkować 
olejek terpentynowy kroplami do inhalacji. Taką drogą poda-
nia wymieniało także „Ziołolecznictwo”: wdychany w postaci 
par lub aerozolu drażni błony śluzowe oskrzeli i krtani, wzma-
ga ich czynność wydzielniczą, pobudza też mięśnie oskrzeli,  
a więc działa jako expectorans i jednocześnie jako antisepti-
cum. I w tym źródle jednak przestrzegano: zbyt duże dawki 
lub długie przebywanie w pomieszczeniu wysyconym parami 
olejku powoduje porażenie ośrodkowego układu nerwowe-
go, uszkodzenie nerek (krwio- i białkomocz), podrażnienie 
moczowodów, oskrzeli, gardła. Nie dziwmy się zatem, że we 
współczesnej aromaterapii olejek terpentynowy nie znalazł 
miejsca, w przeciwieństwie do olejku sosnowego.

Niestety we współczesnej recepturze olejek terpentynowy 
stosowany jest stosunkowo rzadko, z analogicznymi wskaza-
niami, jak w preparatach gotowych, zgodnie zatem z zastoso-
waniem podanym przez „Farmakopeę Polską IV”: rozgrzewają-
cy. Dr n. farm. Michał Krzysztof Kołodziejczyk oraz dr n. farm. 
Michał J. Nachajski w opracowaniu „Maści rozgrzewające i 
przeciwbólowe”  wymieniają olejek terpentynowy jako poten-
cjalny składnik wzmacniający działanie rozgrzewające, towa-
rzyszący w maściach salicylanowi metylu i mentolowi. Maści 
z olejkiem terpentynowym mogą być stosowane w bólach ko-
stnych, reumatycznych i stawowych. Pojawia się jednak py-
tanie, czy wobec dużej liczby preparatów gotowych celowym 
jest sporządzanie takich leków recepturowych? Oczywiście! 
Są to kompozycje o bardzo ciekawym, oryginalnym zapachu, 
które w razie potrzeby mogą ulegać zmianom, w zależności od 
upodobań pacjentów lub niedostatecznej siły działania. Auto-
rzy artykułu „Maści rozgrzewające i przeciwbólowe” dowcip-
nie, ale też i jakże słusznie zauważają: pacjent „czuje nosem”, 
że maść działa. (…) niektórzy bardziej wolą maści silnie roz-
grzewające i pachnące, inni wolą zapach niezbyt intensywny. 
Możliwości takiej modyfikacji składu i indywidualnego doboru 
nie tylko siły działania, ale nawet i zapachu preparatu, daje 
tylko lek recepturowy!

Autorzy cytowanego artykułu sugerują równocześnie,  
aby – w razie potrzeby – w skład maści, do której włącza się 
olejek terpentynowy, dodawać wosk pszczeli, w celu zapobie-
gania utraty stałej konsystencji. Podłożem do sporządzania re-
cepturowych maści z olejkiem terpentynowym (10-20%) może 
być zarówno mieszanina równych części lanoliny i wazeliny 
żółtej, jak i smalec, który jako podstawę do 20%, dwuskład-
nikowej „Unguentum Terebinhinae”, sugerował już profesor 
Bronisław Koskowski w drugim tomie „Nauki o sporządzaniu 
leków i ich postaciach” (1929).

Producenci zalecają ich stosowanie w nieżytach górnych  
i dolnych dróg oddechowych, obrzękach błon śluzowych nosa  
z odczuciem utrudnionego oddychania, ale też w problemach 
z odkrztuszaniem i zalegającą gęstą wydzieliną. Dla tego kie-
runku działania deklarowane są przeciwwskazania dla pacjen-
tów cierpiących na astmę i krztusiec, ale też potencjalne dzia-
łania niepożądane: reakcje uczuleniowe skóry, podrażnienia 
błon śluzowych, skurcze oskrzeli. Drugi kierunek działania 
olejku terpentynowego to efekt drażniący, wykorzystywany  
w maściach: rozgrzewających, łagodzących bóle reumatyczne 
i nerwobóle.

Olejek terpentynowy poczesne miejsce zajmował nie tylko 
w podręcznikach do farmacji, ale też kosmetyki. „Kosmety-
ka dermatologiczna” profesora Henryka Mierzeckiego z 1950 
roku charakteryzuje go jako wchłaniający się przez skórę nie 
uszkodzoną składnik kosmetycznych kremów leczniczych. 
Ale nie tylko. Mierzecki sugerował bowiem... wstrzykiwania 
śródmięśniowe z olejku terpentynowego (2,0) w oliwie (10,0)  
w dawce 0,25-1,0, w celu lepszego rozmiękczania strupów  
w przebiegu ropnego zapalenia torebek włosowych.

Olejek terpentynowy nie doczekał się niestety monografii zie-
larskiej, ani w zbiorze Europejskiej Agencji Leków (EMA), ani 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ani Europejskiego Na-
ukowego Stowarzyszenie Fitoterapii (ESCOP). Jako ciekawost-
kę dodajmy jednak, że istnieje monografia zielarska żywicy 
modrzewiowej, opracowana przez Komisję E niemieckiego Fe-
deralnego Instytutu Leków i Produktów Medycznych (BfArM, 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte). Spre-
cyzowano w niej zawartość olejku eterycznego na co najmniej 
20% i przypisano działanie odkażające, wywołujące prze-
krwienie, które można wykorzystać w bólach neuralgicznych, 
stanach kataralnych i czyrakach, stosując w postaci maści, 
żelów, emulsji i roztworów olejowych. Zastrzeżono również  
o wysokim potencjale alergizującym, wskazując jednocześnie 
że dotyczy ono wszystkich tego typu surowców.

Olejek terpentynowy w lekach gotowych

„Farmakopealny” olejek terpentynowy z żywicy sosny nad-
morskiej spotkać możemy nie tylko jako surowiec farmaceu-
tyczny, ale także jeden ze składników licznych leków goto-
wych, głównie tych do nacierania klatki piersiowej (w postaci 
maści, mazideł i emulsji) oraz płynów do inhalacji. 

https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/01-2015-masci-rozgrzewajace-i-przeciwbolowe/
https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/01-2015-masci-rozgrzewajace-i-przeciwbolowe/
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Podsumowanie i zaproszenie

o l e j e k  t e r p e n t y n o w y

mgr farm. Joanna Bilek
dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

Piśmiennictwo dostępne u Autorów

Sporządzić można również na recepturze bardzo prosty  
– i również konkurencyjny wobec gotowych! – lek do nacie-
rania klatki piersiowej, składający się z równych ilości olejku 
kamforowego i olejku terpentynowego. Oczywiście, podobnie 
jak w przypadku leków gotowych, także i stosujący taki lek 
powinien zostać poinformowany o potencjalnych działaniach 
niepożądanych i środkach ostrożności.

W następnym odcinku cyklu „Surowce recepturowe dawniej  
i dziś” zajmiemy się kolejnym olejkiem eterycznym zarejestro-
wanym jako surowiec farmaceutyczny – olejkiem miętowym. 
W przeciwieństwie do olejku terpentynowego doczekał się 
on monografii zielarskiej Europejskiej Agencji Leków, która 
przypisała mu arcyciekawe wskazania terapeutyczne. W sto-
sowaniu zewnętrznym i do inhalacji. Natomiast jego podanie 
doustne wyróżnia się zaszczytną kategorią ugruntowanego 
stosowania, grupującą nieliczne leki ziołowe (i pośród nich 
jeden tylko olejek eteryczny – miętowy!) dla których przepro-
wadzono wyczerpujące badania kliniczne. Wszystko to czyni 
olejek miętowy unikalnym narzędziem nowoczesnego leczni- 
ctwa! Zapraszamy do lektury!

https://www.aptekarzpolski.pl/receptura/surowce-recepturowe-dawniej-i-dzis-kamfora/
https://www.aptekarzpolski.pl/receptura/surowce-recepturowe-dawniej-i-dzis-kamfora/
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S u r o w c e  r e c e p t u r o w e  d aw n i e j  i  d z i ś 
-  o l e j  k a k a o w y

Nadszedł  wreszcie  czas,  by  na łamach „Aptekarza Polskie -
go” omówić  czwarty  stosowany obecnie  na  recepturze  o le j . 

Znakomity,  niezastąpiony  środek do  przyrządzania  czopków 
i  gałek  pochwowych,  czy l i  o le j  kakaowy.  Bez  przesady  można 

stwierdzić ,  że  pośród wszystkich  recepturowych o le jów ma 
on najciekawszą historię ,  zapraszamy zatem do  lektury!

2 5

O stosowaniu oleju kakaowego jako 
podstawy do wykonywania czopków 
i gałek zaczęto pisać w polskich źró-
dłach historycznych dopiero od drugiej 
połowy XIX wieku. Jedną z pierwszych 
informacji, poświęconych olejowi kaka-
owemu, odnaleźć możemy w „Zbiorze 
wiadomości chemiczno-farmaceutycz-
nych” Teodora Heinricha i Jana Schillera 
z 1852 roku. Czytamy tam: z preparatów 
używany jest olej (Oleum s. Butyrum Ca-
cao) (…), który (...) służy (...) do przyspo-
sabiania Czekulady...

W późniejszym o niecałą dekadę „Opi-
saniu roślin dwulistniowych” z 1860 
roku profesor Ignacy Rafał Czerwiakow-
ski podał już zastosowanie lecznicze: 
jako łagodzące, zwłaszcza w pryszczeniu 
się warg i skóry w oparzeniach. Dopiero 
jednak w roku 1869, w „Farmakognozyi 
królestwa roślinnego i zwierzęcego” Ju-
liana Trappa, po raz pierwszy możemy 
przeczytać o stosowaniu oleju kakaowe-
go jako podstawy do przygotowywania 
czopków: olej kakaowy służy do przy-
rządzania niektórych maści, np. maści 
do oczów; z niego również przyrządzają 
suppositoria, mydło toaletowe i pomady. 

Olej kakaowy w dawnych 
źródłach farmaceutycznych
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Opublikowany w zaledwie 12 lat po „Komentarzu do VII Wy-
dania farmakopei austryackiej” kolejny komentarz: „Komen-
tarz do ósmego wydania farmakopei austryackiej”, podawał 
zmienioną nieco monografię. Autor, Ignacy Lemberger, opisał 
podobny sposób otrzymywania, ale zmienioną już nazwę bo-
taniczną rośliny macierzystej: kakaowiec właściwy. Co więcej, 
to właśnie w tym „Komentarzu...” pojawia się powszechnie 
nam znane zastosowanie oleju kakaowego: służy (...) do wyro-
by czopków, gałek pochwowych. Lemberger przekazał również 
szczegółowe wymogi jakościowe, nakazujące kontrolę m.in. 
liczby kwasowej, liczby zmydlenia i liczby jodowej oraz próby 
chemiczne, m.in. kłócenie z amoniakiem i badanie rozpusz-
czalności w eterze.

Podobnie jak Zajączkowski zwracał również uwagę, aby olej 
kakaowy przechowywać w naczyniach szczelnie zamkniętych 
i zastrzegał, że dla wygody utrzymuje się w aptekach masło 
kakaowe tarte Oleum Cacao raspatum, które jednak szybko 
jełczeje i dlatego też nie należy go przechowywać w większych 
ilościach czas dłuższy.

Magister farmacji Wilhelm Zajączkowski, autor słynnego  
i często przez nas cytowanego „Komentarza do VII Wydania 
farmakopei austryackiej” z 1895 roku, podał wyłącznie ogól-
ną definicję oleju kakaowego, z pochodzeniem botanicznym  
i właściwościami, posłuchajmy: otrzymany przez wytłoczenie 
i przesączenie lekko uprażonych i wyłuskanych nasion bożyna 
prawego (Theobroma Cacao Linnei). I dalej: olej kakaowy tę-
gości łoju, ma być blado-żółtawo-biały, woni przyjemnej na-
sion kakaowca, smaku łagodnego; w zwyczajnej ciepłocie jest 
łamliwy, lekko zaś ogrzany (30-35°C) topnieje bez wydziela-
nego osadu. Następnie, bardzo szczegółowo i barwnie, opisał 
sposób otrzymywania: w celu wytłoczenia oleju kakaowego 
uwalnia się nasiona kakaowe najpierw od twardej łupiny ze-
wnętrznej, a to w ten sposób, że nasiona praży się w piecy-
ku, jakiego się używa do upalania kawy, lub też i w żelaznej 
patelni – o tyle, ażeby łupina przez przyciśniecie palcami się 
rozprysła. To dopiero jednak był początek, bowiem po usu-
nięciu łupiny i wybraniu nasion obłupanych, wsypuje się je 
do żelaznego moździerza, ustawionego na cegłach ułożonych  
w kształcie pieca, podkłada pod moździerz żarzących się węgli 
tyle, ażeby tenże w ciągu czynności do 70-80°C. był ogrzany  
i uciera w nim nasiona dotąd, aż się otrzyma rzadką masę jed-
nostajną, nie dającą się czuć w palcach (w czasie ucierania 
można dodawać po trochu wody, lecz nie więcej jak 1/10 uży-
tych nasion).

Następnie Zajączkowski polecał, aby tę masę wlać do płócien-
nego woreczka i wytłaczać ją w ogrzanej tłoczni, z początku 
słabo, a potem coraz silnie. Wytłoczony olej sączy się przez filtr 
z bibuły dobrze wysuszonej, umieszczony w lejku blaszanym, 
urządzonym do ogrzewania. Autor „Komentarza...” zastrzegał, 
że ze 100 części oczyszczonych nasion kakaowych otrzymuje 
się 30-35 części oleju. Pozostałą masę kakaową (sproszkowa-
ną) sprzedają jako „Kakao uwolnione od oleju” – nie jest ono 
jednak, wraz z czekoladą, tematem naszego artykułu.

Zwracał przy tym Zajączkowski uwagę na sposób przechowy-
wania interesującego nas surowca recepturowego: olej kaka-
owy przechowuje się długi czas bez zmiany, jeżeli po stopieniu 
był wlany do flaszek całkiem suchych i szczelnie był zatkany. 
Również wylany w tabliczki, owinięty w staniol i przechowany 
w chłodzie, długo utrzymuje się bez zmiany.

Bardzo wiele uwagi poświęcił olejowi kakaowemu profesor 
Bronisław Koskowski. Zarówno w dwutomowej „Nauce o przy-
rządzaniu leków i ich postaciach” (1927 i 1929), jak i kilkukrot-
nie wznawianej „Recepturze, czyli prawidłach przepisywania 
i przyrządzania leków” (m.in. 1946). O wyjściowym surowcu 
pisał w drugim tomie „Nauki...”: Semen Cacao (Syn.: Fabae 
Cacao, Semen Theobromae). Surowe ziarnka kakaowe, pocho-
dzące z rośliny Theobroma Cacao (…) sprowadzane w workach 
z Brazylji, Meksyku, Ekwadoru i in. W innym miejscu dodawał, 
że miejscem pochodzenia surowca mogą być po prostu tropi-
kalne kraje Ameryki, Afryki i Azji.

Koskowski zwracał uwagę, że sprowadzane nasiona nieraz 
zapleśniałe i częściowo stoczone przez robaki, przesiewa 
się przez specjalne sita cylindryczne, aby oddzielić od pyłu  
i bezwartościowych ziarn. Następnie ogrzewa się w je t° 120°  
– 150°C w piecykach cylindrycznych, obracanych na osi. To 
właśnie wtedy zanikał zapach stęchły, występuje przyjemny 
naturalny, smak gorzki łagodniej, skrobia pęcznieje i łupinka 
pęka. Gdy upalanie zostanie ukończone, nasiona gorące chło-
dzi się szybko w strumieniu zimnego powietrza, przyczem łu-
pinki zostają porwane prądem powietrza.

Olej kakaowy w opisie Wilhelma 
Zajączkowskiego

Wymogi jakościowe dla oleju kakaowego 
według Ignacego Lembergerera

Profesor Koskowski o oleju kakaowym
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Dalsze losy owych nasion gorących opisywał w tomie pierw-
szym „Nauki...”: proszkuje się je w młynku i ubija w ogrza-
nym moździerzu żelaznym na ciasto, które miesza się z 1/10 
częścią wody i ogrzewa na kąpieli wodnej przez kilka minut. 
Jednostajną masę przenosi się do worka płóciennego i szybko 
wytłacza w prasie ogrzewanej. W kolejnym etapie otrzymy-
wania oleju kakaowego postępowało się następująco: wyci-
śnięte masło oczyszcza się przez roztopienie na kąpieli wodnej 
i następnie ostudzenie. Masło oddziela się od zawartej w niem 
wody, a miąższ i inne zanieczyszczenia pozostają w wodzie. 
Zabrane masło kakaowe wysusza się na bibule, topi się na 
kąpieli wodnej i przesącza przez sączek ogrzewany, poczem 
wlewa do foremek. Tak właśnie otrzymany olej kakaowy był 
żółtawy, w miarę czasu bieleje, posiada spójność łoju, lecz jest 
kruche w zwykłej temperaturze, topi się w t° 30-34° na płyn 
żółtawy, przezroczysty, przyjemnego zapachu; rozpuszcza się 
w eterze, eterze naftowym, olejku terpentynowym i chlorofor-
mie, trudniej w spirytusie.

Ewolucja technik analitycznych a skład 
chemiczny oleju kakaowego

Zafałszowania czy zastępniki - jak radzono 
sobie z def icytami masła kakaowego?
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Informacje na temat składu chemicznego oleju kakaowego 
zmieniały się wraz z upływem lat - oczywiście wskutek gwał-
townej ewolucji technik analitycznych. U schyłku XIX wieku 
Zajączkowski pisał: składa się przeważnie ze stearyny obok 
palmityny i elainy. Lemberger z kolei informował: masło ka-
kaowe jest mieszaniną glicerydów kwasu olejowego, steryno-
wego, palmitynowego i laurinowego, nadto zawiera małe ilo-
ści wolnych kwasów t.j. mrówkowego, octowego masłowego  
i cholesteryny.

Kompleksowe badania składu chemicznego oleju kakaowego 
przeprowadzono w okresie dwudziestolecia międzywojenne-
go. Redakcja „Kroniki Farmaceutycznej” w numerze 7-8 z roku 
1925 relacjonowała w notce zatytułowanej „Glicerydy tłusz-
czu kakaowego”: zawiera tłuszcz kakaowy 43 do 45% kwasu 
olejowego, 23 do 25% kwasu palmitynowego i 31 do 33% 
kwasu stearynowego. Kwasy o większej cząsteczce nie zostały 
wykazane. Z glicerydów zostały wykazane (…): tristearyny (…), 
B-palmito-a,a-distearyny (…), oleo a b distearyny (…), oleo b 
palmitostearyny (…), a-palmito a b dioleiny (…). Wskazano po-
nadto na stosunkowo duże różnice pomiędzy składem oleju 
kakaowego surowego i stopionego. Ten drugi zawierał bo-
wiem dwukrotnie większą ilość kwasu stearynowego (77%), 
przy praktycznie niezmienionej ilości kwasu palmitynowego 
(23,7%).

Nie tylko balsam peruwiański fałszowano, ale też olej kakaowy. 
Cytowany powyżej magister Zajączkowski pisał: olej kakaowy 
fałszują łojem wołowym, woskiem, steryną, parafiną itd. Stan 
prawidłowy oleju poznaje się po zapachu, smaku i twardości 
(w ciepł. 10-12° jest kruchy). Podawał przy tym bardzo pro-
stą próbę kontrolną: jeżeli 1 gram oleju rozpuścimy na zimno 
w 3 częściach eteru, to czysty olej kakaowy ma dać rozczyn 
przezroczysty; w razie zanieczyszczenia, rozczyn będzie mętny, 
lub utworzy się w nim osad. Bardziej zaawansowane metodyki 
badawcze podał Lemberger: zanieczyszczenia woskiem i pa-
rafiną zmniejszają liczbę jodową oraz liczbę zmydlenia. Kwas 
stearynowy zwiększa liczbę kwasową, a zmniejsza liczbę jodo-
wą. Obce tłuszcze roślinne zwiększają liczbę jodową.

Obszernie o fałszowaniu oleju kakaowego pisał w „Nauce  
o przyrządzaniu leków i ich postaciach” profesor Koskowski: 
masło kakaowe fałszują przez domieszanie szpiku wołowego, 
szmalcu, parafiny, masła kokosowego, itd. W celu wykrycia 
domieszek oznacza się przede wszystkiem punkt topliwości, 
następnie 1 cz. masła kakaowego rozpuszcza się w 2 cz. eteru, 
roztwór powinien być przezroczysty; jeżeli roztwór ten ochło-
dzić do tº  0º, to nie powinien utworzyć się osad kłaczkowaty 
wcześniej, niż po 15 minutach. Gdy jest zafałszowane, a szcze-
gólnie łojem, to mętnieje natychmiast. Koskowski zastrzegał 
również, że łatwo wykryć dodatek masła kokosowego przez 
destylację z wodą. Masło kokosowe daje 11-15% lotnych kwa-
sów tłuszczowych, podczas gdy masło kakaowe 0,1-0,5%.

O fałszowaniu oleju kakaowego...

Bywało jednak, że wymienione przez Zajączkowskiego zafał-
szowania oleju kakaowego stawały się... oficjalnie rekomen-
dowanymi metodami jego „zastępowania”! Oczywiście wsku-
tek braków na rynku, szczególnie w czasach, gdy pojawiały się 
problemy z – jak to dziś mówimy – ciągłością łańcucha do-
staw. W roku 1919, a zatem tuż po zakończeniu I wojny świa-
towej, na łamach „Kroniki Farmaceutycznej”, w ramach cyklu 
„Z części praktycznej”, opublikowano dwa bardzo proste prze-
pisy na „Oleum cacao artificial.[is]”, dodając jednakże przy 
tym tytule wiele znaczącą adnotację: in summa necessitate, 
czyli: tylko w skrajnej potrzebie. Obydwa przepisy zawierały 
powszechnie dostępne surowce: wosk pszczeli żółty (10,0 lub 
8,0) i wosk biały (40,0 lub 22,0) oraz smalec (40,0) lub łój ba-
rani (70,0), które należało połączyć ze sobą na łaźni wodnej, 
uzyskując podłoże topniejące w temperaturze 35°C. Autorem 
przepisów tych był krakowski aptekarz – magister Jan Wiesław 
Radwański.

https://www.aptekarzpolski.pl/receptura/surowce-recepturowe-dawniej-i-dzis-balsam-peruwianski/
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Braki surowca w czasie drugiej wojny 
światowej

W czasie kolejnej wojny światowej problem z dostępnością 
masła kakaowego stał się jeszcze większy. Na łamach okupa-
cyjnych „Wiadomości Aptekarskich” (15 lutego 1941 r.), w ar-
tykule „Substancje zastępujące Oleum Cacao”, doktor Ignacy 
Kierzyński pisał: znacznie zmniejszone lub wogóle skreślone 
przydziały masła kakaowego stawiają aptekarzy w niezmier-
nie przykre położenie, zwłaszcza w większych miastach, gdzie 
recepty na czopki i gałki zachodzą po kilka razy na dzień. Jak 
podkreślał Kierzyński brak masła kakaowego zaistniał nie tyl-
ko u nas, a sposoby radzenia sobie z tym problemem mogły 
być trzy: częściowe zastąpienie masła kakaowego przez inne 
substancje o charakterze tłuszczowym, zupełne zastąpienie 
masła kakaowego przez inne tłuszcze, wreszcie całkowite za-
stąpienie masła kakaowego przez substancje beztłuszczowe. 
Niezależnie jednak od tego, którą metodę zastępowania oleju 
kakaowego aptekarz wybierze, w razie sporządzania czopków 
i gałek przy pomocy substancji zastępczej (…) powinno się (...) 
podać zużyte składniki, by lek przy powtórce wypadł identycz-
nie.

W pierwszej grupie za pomocne uznał wymienione już powy-
żej woski pszczele, ale też parafinę stałą i płynną, lanolinę, oli-
wę, olej orzechowy i olbrot, które – co podkreślał autor – były 
używane już w czasie wojny 1914-1918. Nie polecał natomiast 
zastępowania masła kakaowego glinką białą, z powodu jej ad-
sorbujących własności (…) wobec niektórych leków i nieudzie-
lania tychże organizmowi. W miejsce glinki stosowano fizjo-
logicznie obojętne węglowodany. Można więc zmieszać lek 
działający z cukrem, ewentualnie mlecznym lub gronowym, 
i zgranulować otrzymany proszek przy pomocy małej ilości 
masła kakaowego, po czym tak otrzymane granulki lub masę 
plastyczną przeformować w maszynce na czopki. Wszystkie 
zastępcze kompozycje musiały jednak spełnić wymóg zasad-
niczy: masa zastępcza winna posiadać temperaturę topnienia  
w przybliżeniu tę samą co masło kakaowe, a więc 30-35°C  
i podobne własności co masło kakaowe. Wykluczone były 
kompozycje, których temperatura topnienia wynosiła aż 39°C, 
choć, co ciekawe, takie właśnie przepisy stosowano i prze-
kazywano m.in. w prestiżowym „Pharmazeutische Zeitung”. 
Przepis, który Kierzyński polecił, był następujący: Cetacei  
1 cz., Ol. Oliv. 3 cz. Ol. Cacao 4 cz. Otrzymana masa topiła się 
w 33°C, wobec czego w zupełności odpowiada wymogom pod 
względem temperatury, pozwalała jednak tylko na oszczęd-
ność na Ol. Cacao (…) 50%. 

Bywały jednak przepisy, w których owa „oszczędność” mogła 
być znacznie większa. Np. w czopkach z wyciągiem z pokrzyku 
wilczej jagody na 2,4 grama oleju kakaowego aż 2,0 można 
było zastąpić laktozą, co oznacza olbrzymie zaoszczędzenie 
tego wartościowego surowca.

Drugą możliwością było całkowite zastąpienie masła kaka-
owego innymi substancjami. Kierzyński podał znakomity prze-
pis, składający się z wosku żółtego, stałej i płynnej parafiny, 
lanoliny i olbrotu. Cóż z tego, skoro z dostępnością tego ostat-
niego był niestety problem nie mniejszy, jak ze zdobyciem ole-
ju kakaowego! Podobnie było z olejem orzachowym (Ol. Ara-
chidis hydrogenatum), który dodatkowo nie nadaje się (…) do 
prasowania czopków w aparacie dyszowym. W odpowiedzi na 
te problemy pojawił się na okupacyjnym rynku „Suppositol” 
produkowany przez firmę F. Wetz z Hamburga. Było to gotowe 
już podłoże, nadające się całkowicie do robienia czopków tak 
metodą prasowania jak i wylewania ich. „Suppositol” był to 
po prostu olej kokosowy, który pozbawiono niższych glicery-
dów kwasów tłuszczowych, przez co wykazuje on temperaturę 
topnienia około 31,5°C.Sposoby na „zaoszczędzenie” masła kaka-

owego

Czym całkowicie zastępowano masło 
kakaowe?

Trzecia metoda walki z okupacyjnymi 
niedostatkami

Ostatnim sposobem było całkowite zastąpienie masła ka-
kaowego przez substancje rozpuszczalne w wodzie lub soku 
jelitowym. Często stosowany w takim właśnie celu roztwór 
żelatyny w glicerynie, np. według przepisu Farmakopei Szwaj-
carskiej V, miał zasadniczą wadę, którą Kierzyński tłumaczył 
następująco: nie wszystkie środki działające można wmieszać 
do takich czopków, względnie gałek, zwłaszcza nie można 
domieszać surowców roślinnych, jak np. Folia Digitalis pulv. 
i innych ulegających łatwo rozkładowi w obecności wody. 
Niestety, na takim właśnie stanie rzeczy trzeba było poprze-
stać! Gotowego podłoża „Postonal-Bayer”, które ma znaczne 
zastosowanie w Rzeszy, brak było w handlu na terenie Gene-
ralnej Guberni, inne substancje zastępcze były z kolei chronio-
ne patentami, udzielonymi m.in. firmom G. Rosta (mieszanki 
rozpuszczalne w wodzie otrzymane przez zmieszanie aminów 
lub amidów z węglowodanami z dodatkiem lub bez dodatku 
lipidów), Ciba (stop z p-acetaaminocyklohexanolu, kwasu ste-
arynowego i trietanoloaminy), czy Hoffmann-La Roche (sub-
stancje z syntetycznych estrów tłuszczowych lub glikolenu  
z estrem kwasu propilenoglikolostearynowego, stearynianu 
trójetanolowego i kwasu stearynowego).
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Kolejny patent firmy Ciba stanowił surowiec otrzymany z kry-
stalicznego octanu sodowego, (…) etylomocznika, obok emul-
gatorów jak lecytyna tragant, guma arabska, dekstryna i inne.

Redakcja informowała, że aptekarz Th. Budde badał prób-
ki masła kakaowego i doszedł do przekonania, że zawiera 
ono drobnoustroje, choć w niewielkiej ilości. Badał on rów-
nież czopki, zawierające wyciągi i alkaloidy, rozpuszczone 
uprzednio w wodzie i dodane do stopionej masy masła. Jak 
podkreślono jednak czopki takie nie wykazywały dużej ilo-
ści drobnoustrojów. Co ciekawe, od drobnoustrojów nie były 
wolne również czopki fabryczne. Oczywiście Budde poszuki-
wał sposobów do zaradzenia złu. Doszedł on do wniosku, że 
czopki zawierające czułe, rozpuszczalne w wodzie substancje, 
nie powinny zawierać domieszki wody (do rozpuszczenia ciał 
czynnych), przyrządzone bowiem na sucho czopki, nawet po 
dłuższym czasie, nie zwiększały ilości zawartych w maśle ka-
kaowem drobnoustrojów.

Tłuszcz z ziarn kakao. Kolor żółtawy, zapach słaby, przyjemny  
i smak łagodny. Przy 30-32°C rozpływa się formując ciecz prze-
zroczystą. (...) Do supositorji i globuli pochwowych. Tak o ole-
ju kakaowym donosiła „Farmakologia felczerska” z 1910 roku. 
W blisko pół wieku później niewiele się zmieniło. W „Infor-
matorze terapeutycznym do Urzędowego Spisu Leków 1959” 
pisano bowiem: niejełczejący tłuszcz roślinny rozpuszczający 
się w temperaturze ciała, stanowi najlepsze podłoże do przy-
rządzania czopków i globulek dzięki twardości w temperatu-
rze pokojowej oraz plastyczności przy ugniataniu. Chwalono 
przy tym olej kakaowy za brak ubocznych działań zarówno na 
skórę jak i błony śluzowe.

Substancje zastępcze za masło kakaowe 
według doktora Kierzyńskiego

W ponad rok po ukazaniu się cytowanego powyżej artykułu, 
doktor Kierzyński opublikował na łamach „Wiadomości Apte-
karskich” (15 marca 1941 r.) kolejny, zatytułowany tym razem 
„Substancje zastępcze za masło kakaowe”. Wyjaśniał w nim: 
wobec zupełnego braku masła kakaowego zaleca się wypró-
bowanie tych przepisów tym bardziej, że leczenie przy pomocy 
czopków jest nieraz jedyną formą przynoszenia ulgi cierpią-
cym. Na pierwszym miejscu wymienił mieszanki sporządzane 
ze smalcu i łoju, przyznając, że nie wymienił ich w swym po-
przednim artykule. Nadmienił jednak, że mają one jednak tę 
nieprzyjemną właściwość, że szybko jełczeją. I właśnie z tego 
powodu proponował w ślad za innym autorem mieszanki ze 
smalcu benzoesowego (...) i wosku białego (...) lub olbrotu 
(…). W braku wosku białego można moim zdaniem używać  
z równym powodzeniem wosku żółtego. (…) mieszanki te nie 
jełczeją nawet po upływie 40 dni.  

Pozycja oleju kakaowego jako substancji pomocniczej przez 
dziesiątki lat była niezachwiana, a jego jedyną wymienianą 
wadą było możliwe jełczenie, któremu - jak pamiętamy - ła-
two było zapobiegać: przechowywać je należy z dużą staran-
nością, w naczyniach szklanych lub metalowych, zamkniętych, 
a nie w szufladkach, owinięte w papier cynowy. Wprowadzony 
w ostatnich czasach zwyczaj przechowywania masła kaka-
owego tartego należy potępić, ponieważ w tej postaci łatwo 
jełczeje, pisał Bronisław Koskowski w pierwszym tomie „Nauki 
o przyrządzaniu leków i ich postaciach”.

„Drobnoustroje w czopkach z masła 
kakaowego”

Problemem, na który zaczęto zwracać uwagę dopiero w okre-
sie dwudziestolecia międzywojennego było zanieczyszczenie 
mikrobiologiczne. Masło, źle odwodnione przy przyrządza-
niu, (…) szybko się psuje dzięki interwencji mikroorganizmów: 
Aspergillus oryzae, Penicillium glaucum, pisał Koskowski. 
Temat ten poruszono szeroko w „Wiadomościach Farmaceu-
tycznych” z 1927 roku, w których pojawiło się niepokojące do-
niesienie zatytułowane „Drobnoustroje w czopkach z masła 
kakaowego”.

Czopki doodbytnicze, dopochwowe, do nosa, 
do ucha...

Jednostronnie do oleju kakaowego podchodził również pro-
fesor Koskowski, pisząc w „Nauce o przyrządzaniu leków i ich 
postaciach”: masło kakaowe jest znakomitym, niezastąpio-
nym środkiem do przyrządzania czopków i gałek pochwowych 
dzięki swej twardości i łatwej topliwości w temperaturze cia-
ła. Takie oczywiste zastosowania i takie właśnie skojarzenia 
z olejem kakaowym obecne są także współcześnie, zwróćmy 
jednak uwagę, że profesor Koskowski wcale nie sprecyzo-
wał, o jakie czopki chodzi. Sto lat temu nie było to bowiem 
takie oczywiste! W swej „Recepturze, czyli prawidłach prze-
pisywania i przyrządzania leków” wymieniał nie tylko czopki 
przeznaczone do wprowadzania do odbytnicy, do pochwy, ale 
także do... jamy nosowej i do przewodu usznego! Oczywiście 
wszystkie miały inne formy, niezmiennie jednak podstawą do 
wykonywania był olej kakaowy.
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Najwięcej przepisów z masłem kakaowym jest pośród szybko 
wchłaniających się „Kremów sportowych”, których zadaniem 
było chłodzenie skóry i ochrona przed słońcem. Zwróćmy uwa-
gę na:

Rp.
Alkohol cetylowy 50
Lanolina 50
Masło kakaowe 50
Wosk bielony 50
Cholesteryna 10
Olej orzechowy 100
Olej parafinowy 150
Wazelina 240
Woda 300

Olej kakaowy był także składnikiem nowoczesnych kremów  
i olejów do brwi i rzęs:

Rp.
Lanolina 8
Masło kakaowe 4
Alkohol cetylowy 8
stopić i dodać
Alkohol 2
Woda 10
Oliwa do 100

Olej kakaowy włączano także w skład kremów stosowanych 
na wczesne zmarszczki w okolicy oczu, tzw. kurze łapki. Oto 
jeden z kilku przepisów:

Rp.
Lanolina 2
Masło kakaowe 10
Stearyna 10
Cholesteryna 2
Lecytyna 4
Oliwa 120
Woda 60

Olej kakaowy jako składnik kosmetyków

Jak pamiętamy, także Ignacy Lemberger polecał olej kakaowy 
do sporządzania czopków. Zalecał jednak jego używanie rów-
nież do przyrządzania maści, pomad, różnych kosmetyków. 
No właśnie, kosmetyków! W pierwszej połowie XX wieku olej 
kakaowy był jednym z najczęściej stosowanych składników ko-
smetyków, przede wszystkim ze względu na swe właściwości 
technologiczne. W „Kosmetyce dermatologicznej” profesora 
Henryka Mierzeckiego z 1950 roku wymienionych jest kilka-
dziesiąt przepisów z interesującym nas surowcem receptu-
rowym. Pośród „Kremów dziennych” uwagę zwracają dwa 
przepisy o identycznych składach jakościowych i odmiennych 
ilościowych. Podajemy jeden z nich:

Rp.
Stearyna 25
Alkohol cetylowy 0,5
Masło kakaowe 1
Gliceryna 10
Trójetanoloamina 1
Woda destylowana 60

Wśród „Kremów nocnych, tłustych, odżywczych”, różniących 
się od kremów dziennych większą zawartością tłuszczów, wy-
mienił Mierzecki kilka zawierających olej kakaowy, w tym:

Rp.
Masło kakaowe 18
Olbrot 36
Wosk biały 10
stopić i dodać:
Benzoes 2,4
Oliwa 66
po dokładnym zmieszaniu dodać:
azelina 18
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Stałą, w temperaturze pokojowej, konsystencję oleju kaka-
owego wykorzystywano w produkcji szminek do ust. A jak 
stwierdzał Mierzecki spośród szminek największym wzięciem 
cieszą się pomadki (kredki) do ust. Olej kakaowy był stoso-
wany często jako jeden z komponentów mas podstawowych  
w ich produkcji. Składać się one mogły np. z wosku pszcze-
lego (31), parafiny (5), masła kakaowego (7), lanoliny (26)  
i oleju rycynowego (4). Ale nie tylko, bowiem interesujący nas 
surowiec można było odnaleźć także w składzie „Szminek do 
powiek”, których stosowanie wymagało nie tylko doświadcze-
nia, ale i artyzmu:

Rp.
Cereyzna 230
Wosk bielony 150
Masło kakaowe 90
Parafina 40
Wazelina 470
Olej rycynowy 30

„Ołówki do brwi” sporządzane były z kolei głównie z tłusz-
czów mineralnych i wosku pszczelego, a dla usztywnienia  
– z cerezyny. Jednak pożądanym dodatkiem w ołówkach jest 
masło kakaowe, używane w ołówkach z tego samego powodu, 
dla którego unikamy go w pomadkach, mianowicie że nadaje 
brwiom połysk:

Rp.
Wosk pszczelny 12
Masło kakaowe 8
Lanolina 6
Cerezyna 20
Parafina 10
Ol. parafinowy 15
Wosk Lanette 5

Niemało wielopierścieniowych węglowodorów aromatycz-
nych musiały zawierać „Tusze do rzęs”, stosowane przez panie 
do czernienia rzęs. W jednym z przepisów olejowi kakaowemu 
(5) towarzyszyła parafina (w tej samej ilości), wazelina (50) i... 
sadza (40)! Z kolei celem usztywnienia i natłuszczenia włosów 
stosowano słynne niegdyś brylantyny. Często zawierały one 
właśnie olej kakaowy. 

Ciekawe przedstawiały się przepisy na „Kremy do masażu”, 
najczęściej sporządzane na bazie olejów mineralnych z waze-
liną:

Rp.
Wazelina 55
Olej parafinowy 15
Wosk 5
Stearyna 5
Masło kakaowe 10
Alkohol cetylowy 5
Woda 5

Ale i na tym nie kończyły się możliwości stosowania oleju ka-
kaowego! Można było go przecież używać także w „Kremach 
oczyszczających” (zwanych także zmydlającymi, cleansing), 
których zadaniem było usuwanie ze skóry twarzy brud, pudry  
i szminki. Krem oczyszczający (…) winien skórę oczyszczać, a 
po oczyszczeniu po zostawić ją gładką, i o ile możności nie-
tłustą:

Rp.
Olej wazelinowy 50
Wazelina 30
Lanolina 2
Parafina 10
Alkohol cetylowy 3
Masło kakaowe 5

Zbliżone do „Kremów oczyszczających” były „Mleczka”, które 
winny chłodzić i odświeżać skórę, a w miarę możności służyć 
jako podstawa do pudrów, (…) nie do stałego używania, ale 
dorywczego w czasie podróży. Olej kakaowy mógł być obok 
stearyny, oleju wazelinowego, lanoliny, potażu, boraksu  
i wody składnikiem tzw. „Stearatyny”, która była podstawą do 
sporządzania „Mleczek”. Wykonywało się również „Mleczka” 
na innych bazach, także jednak i w nich stosowano olej ka-
kaowy:

Rp.
Wosk biały 15
Wazelina 10
Masło kakaowe 10
Olej wazelinowy 50
Alkohol cetylowy 5
Boraks 0,7
Woda 16
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Monografię tę, w niemal analogicznym brzmieniu, powtórzyła 
„Farmakopea Polska III” (1954), dodając jedynie, że olej kaka-
owy topnieje już w cieple dłoni, przesuwając zakres tempera-
tury topnienia w dół, tj. do 29-33º i zwiększając dopuszczalny 
stopień kwasowości do 5.  Poważniejsze zmiany w treści mo-
nografii wprowadziła dopiero „Farmakopea Polska IV” z 1965.  
Przypisała olejowi kakaowemu zastosowanie do preparatów 
farmaceutycznych i wymagała: temperatury topnienia w za-
kresie od 30 do 35ºC, liczby jodowej w zakresie 34-38, liczby 
kwasowej nie większej niż 2,5 i liczby zmydlenia w zakresie 
190-200. W badaniach czystości odwołano się m.in. do farma-
kopealnego testu na oleje zjełczałe lub bielone.

W obowiązującej nas „Farmakopei Polskiej XII”, w ślad z „Far-
makopeą Europejską 10”, umieszczono monografię „Theobro-
matis oleum”, z polskim tytułem „Masło kakaowe”, które 
zdefiniowane zostało jako stały tłuszcz otrzymywany z prażo-
nych nasion Theobroma cacao. We „Właściwościach” poda-
no: wygląd (żółtawobiała, stała masa), rozpuszczalność (ła-
two rozpuszczalna we wrzącym bezwodnym etanolu i eterze 
naftowym), gęstość względną (ok. 0,895 w temp. 40º) oraz 
współczynnik załamania światła (ok. 1,457 w temp. 40º).  
W rozdziale „Tożsamość” wskazano na zakres temperatu-
ry topnienia od 31ºC do 35ºC, zaś w „Badaniach” określono 
liczbę kwasową (nie więcej niż 4,0), liczbę nadtlenkową (nie 
więcej niż 3,0), liczbę zmydlenia (od 188 do 198), zanieczysz-
czenia zasadowe oraz skład kwasów tłuszczowych, oznaczany 
techniką chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jo-
nizacyjną. Wedle FP XII i Ph.Eur.10 głównymi składnikami ole-
ju kakaowego są kwas palmitynowy (24,0-31,0%), stearynowy 
(30,0-38,0%) oraz oleinowy (31,0-38,0%). W zdecydowanie 
mniejszych zaś ilościach powinny występować: kwas lauryno-
wy (nie więcej niż 0,5%), mirystynowy (nie więcej niż 0,5%), 
linolowy (nie więcej niż 4,5%) oraz arachidowy (nie więcej niż 
1,5%).

Reprezentantem niech będzie tutaj „Brylantyna stała”, o dość 
specyficznych składnikach:

Rp.
Olej rycynowy 100
Oliwa 200
Masło kakaowe 100
Wosk 400
Łój 40
Sadło 40

Oleju kakaowego, jako znakomitego, niezastąpionego środka 
do przyrządzania czopków i gałek pochwowych, nie mogło 
oczywiście zabraknąć w polskich farmakopeach XX wieku.

„Farmakopea Polska II” z 1937 roku podała krótką monografię 
„Oleum Cacao”, czyli „Olej Kakaowy”, z nazwami synonimo-
wymi „Butyrum Cacao” i „Masło kakaowe”. Definicja farmako-
pealna głosiła: olej kakaowy otrzymuje się przez wytłaczanie 
na ciepło upalonych jąder nasiennych Theobroma Cacao (…).  
Z kolei „Postać i własności” opisano następująco: żółtawa, 
krucha, stała masa o łagodnym zapachu i smaku, przypomi-
nająca zapach i smak kakao; łatwo rozpuszcza się w eterze, 
chloroformie i benzynie; bardzo trudno rozpuszcza się w spi-
rytusie.

Monografia farmakopealna nakazywała „Sprawdzanie toż-
samości i badanie czystości” poprzez pomiar temperatury 
topnienia (30-35ºC), określenie liczby jodowej (34-38) oraz 
stopnia kwasowości (nie większy niż 4). Zastrzegano przy tym,  
że olej kakaowy nie powinien mieć zjełczałego zapachu  
i smaku. Polecano również test zaczerpnięty z cytowanego już 
powyżej podręcznika „Nauka o przyrządzaniu leków i ich po-
staciach”: 3 g oleju kakaowego powinno rozpuścić się w 6 g 
eteru tworząc roztwór przezroczysty; roztwór ten, trzymany 
w zakorkowanej probówce w temp. 0º, nie powinien zmętnieć 
przed upływem 10 minut, a po nieco dłuższym staniu w temp. 
0º powinien wydzielić krystaliczny osad, rozpuszczający się 
po ogrzaniu się do temp. pokojowej. W taki właśnie sposób 
można było wykryć zafałszowanie łojem, stearyną, woskiem. 
Oczywiście FP II zastrzegała, aby olej kakaowy przechowany 
był w naczyniach szczelnie zamkniętych w chłodnym miejscu  
i oczywiście aby go chronić od światła.

Olej kakaowy we współczesnej recepturze

Temat oleju kakaowego we współczesnej recepturze poja-
wiał się już wiele razy na łamach „Aptekarza Polskiego”, m.in.  
w pracy „Repetytorium do specjalizacji – czopki”, autorstwa 
dr n. farm. Reginy Kasperek-Nowakiewicz. Dr n. farm. Piotr 
Belniak ogłosił artykuł „Czopki w recepturze”, dr n. med. Be-
ata Skibska przedstawiła „Monitorowanie procesu sporządza-
nia leku na podstawie przykładów stałych i półstałych postaci 
leku”.

https://www.aptekarzpolski.pl/receptura/repetytorium-do-specjalizacji-czopki
https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/02-2012-czopki-w-recepturze
https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/monitorowanie-procesu-sporzadzania-leku-na-podstawie-przykladow-stalych-i-polstalych-postaci-leku
https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/monitorowanie-procesu-sporzadzania-leku-na-podstawie-przykladow-stalych-i-polstalych-postaci-leku
https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/monitorowanie-procesu-sporzadzania-leku-na-podstawie-przykladow-stalych-i-polstalych-postaci-leku
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Niemniej jednak swą pozycję nadal utrzymuje olejek miętowy 
i olejek terpentynowy. Nie zapominamy równocześnie o gu-
mie arabskiej, bo i jej jak do tej pory nie omówiliśmy jeszcze 
w naszym cyklu! Już teraz zapraszamy do lektury!

Mgr farm. Edyta Banaczkowska-Duda i mgr farm. Agnieszka 
Chodkowska opisały „Stałe postaci leku z preparatami goto-
wymi – globulki”, zaś dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakie-
wicz poruszyła zagadnienie „Czopków jako alternatywnej for-
my podania leków”.

O potencjalnej alternatywie dla oleju kakaowego, czyli pod-
łożu czopkowym Witepsol H15, pisał z kolei zespół autorów  
z Białegostoku: dr n. farm. Emilia Szymańska, dr n. farm. Anna 
Czajkowska-Kośnik oraz oraz prof. dr hab. n. farm. Katarzyna 
Winnicka.

Istotnie. Olej kakaowy bywa coraz częściej zastępowany jako 
podstawa przy wykonywaniu czopków, nadal jednak posiada 
bardzo mocną pozycję, tak w recepturze, jak i w produkcji 
przemysłowej. Cały czas używany jest również jako składnik 
leków do stosowania zewnętrznego, a współczesne źródła 
wskazują na jego bardzo korzystne właściwości. Obok znanej 
już wcześniej cechy nie drażnienia skóry i błon śluzowych, 
wskazuje się na działanie przeciwzapalne i wspomagające 
leczenie blizn i rozstępów, działanie stymulujące produkcję 
kolagenu i uzupełniające niedobory witamin i składników mi-
neralnych.

Podkreśla się, że olej kakaowy nawilża i regeneruje skórę, 
osłabia negatywny wpływ wolnych rodników i opóźnia proce-
sy starzenia się skóry, chroni także przed promieniowaniem 
UV (zawartość związków przeciwutleniających). Spotykamy 
więc olej kakaowy albo jako składnik rozmaitych maści rege-
nerujących, m.in. w połączeniu z witaminami A, E oraz olejem 
lnianym, rycynowym i rzepakowym, najczęściej na podłożu 
maści cholesterolowej i euceryny, bądź też w maściach na-
wilżających i natłuszczających, np. z mocznikiem, również na 
bazie maści cholesterolowej lub euceryny.

Podsumowanie

W cyklu „Surowce recepturowe dawniej i dziś” omówiliśmy 
już i balsam peruwiański, i cztery oleje, i kamforę, i taninę. 
Nietrudno dostrzec, że były to surowce pochodzenia roślin-
nego. Zabrakło jednak jak do tej pory w naszym cyklu olejków 
eterycznych, a przecież i one bywają stosowane na receptu-
rze, co prawda coraz rzadziej, czego wyrazem jest kontrast 
pomiędzy liczbą olejków zarejestrowanych jako surowce far-
maceutyczne, a tych rzeczywiście dostępnych. 

mgr farm. Joanna Bilek
dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

Piśmiennictwo dostępne u Autorów

https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/stale-postaci-leku-z-preparatami-gotowymi-globulki
https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/stale-postaci-leku-z-preparatami-gotowymi-globulki
https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/czopki-jako-alternatywna-forma-podania-lekow/
https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/czopki-jako-alternatywna-forma-podania-lekow/
https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/podloze-czopkowe-witepsol-h15-nowe-podloze-czopkowe/
https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/podloze-czopkowe-witepsol-h15-nowe-podloze-czopkowe/
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N a j c z ę s t s z e  p r z y c z y n y 
n i e s k u t e c z n o ś c i  t e r a p i i 

w  l e c z n i c t w i e  z a m k n i ę t y m

Przygotowując szpitale do przyjęcia wysokich standardów 
akredytacyjnych dotyczących obszaru farmakoterapii,  podej -
muje się działania zmierzające do zwiększenia efektywności 

prowadzonej terapii.  Ma to poprawić bezpieczeństwo zarówno 
pacjenta, jak i  personelu medycznego. 

3 4

Dane z ubiegłego roku dotyczące powi-
kłań polekowych u pacjentów leczonych 
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 
pokazały, że w około 20% przypadków 
wiązały się one z poważnymi konse-
kwencjami zdrowotnymi. W tej sytu-
acji naturalną wydaje się próba analizy 
postępowań w lecznictwie szpitalnym, 
w którym polipragmazja może wystę-
pować, ale powinna również spełniać 
najwyższe standardy dotyczące prawi-
dłowego łączenia leków i terapii. Jeśli 
pacjent przyjmuje wiele leków w terapii 
skojarzonej, to wymagana jest tu dale-
ko idąca koordynacja działań, co nie za-
wsze jest łatwe. 

Można wymienić co najmniej kilka ob-
szarów odpowiedzialnych za poten-
cjalny brak spodziewanej skuteczności 
wdrożonego leczenia. Zaliczamy do 
nich:
• niewłaściwe zastosowanie zapisów 

kart charakterystyki produktu lecz-
niczego,

• błędną interpretację wyników la-
boratoryjnych,

• brak uwzględnienia farmakokinety-
ki leku w procesie leczenia,

• niewłaściwy nadzór nad hospitali-
zowanym pacjentem,

• nieprawidłowe kojarzenie leków.

Z czego wynikają najczęst-
sze błędy prowadzące do 
nieskuteczności terapii?
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Specjaliści ochrony zdrowia bardzo często zbytnią uwagę 
przywiązują do Karty Charakterystyki danego leku. Chciałbym 
w związku z tym przypomnieć, że opiera się ona na pewnym 
standardzie, który bardzo często odbiega od realiów rzeczy-
wistego przypadku. Przypomnijmy – tym standardem jest pa-
cjent w wieku 24 lat, wzroście 170 cm i masie ciała 70 kg, bez 
obciążeń, ze zdrową wątrobą i nerkami. W większości przy-
padków nie ma on więc bezpośredniego przełożenia, a jedy-
nie charakter orientacyjny. 

Ponadto - jak można się przekonać - w ChPLu dla wielu wska-
zań mamy tylko jedno dawkowanie. Tymczasem częstym błę-
dem jest stosowanie antybiotyków na kilogram masy ciała, 
chociaż właściwe jest uwzględnienie BMI pacjenta, a w przy-
padku dzieci - powierzchni ciała, co jest w zasadzie jedyną 
gwarancją dobrania prawidłowej dawki. 

Kolejną istotną sprawą jest stan fizjologiczny pacjenta, cho-
ciażby ciąża, gdzie w zasadzie leczenie powinno być gruntow-
nie zmodyfikowane. Charakterystyka nie odnosi się do wielu 
specyficznych przypadków takich jak pacjent otyły, z nało-
gami, chory na systemie zewnętrznym np. hemofiltracji czy 
ECMO.

Aby to zobrazować, przytoczę praktyczny, choć tragiczny przy-
padek. Do jednego ze szpitali trafiła kobieta w trzecim try-
mestrze ciąży z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego. 
Po laparoskopii i pobraniu wymazu, stwierdzono obecność 
Pseudomonas aeruginosa.  Podano ceftazydym (bezpieczny  
w ciąży antybiotyk β-laktamowy) w dawce 2 gramy co 8 go-
dzin, co wydawało się rozsądne na pierwszy rzut oka. Stan pa-
cjentki jednak pogarszał się aż do piątej doby, kiedy to zmarła. 
Jaki zasadniczy błąd popełniono? W trzecim trymestrze mamy 
do czynienia z zaawansowaną już ciążą, która charakteryzuje 
się - z punktu widzenia farmakokinetyki - rozwinięciem ze-
wnętrznego kompartmentu wolno wymiennego. U kobiety 
znacząco wzrosła objętość dystrybucji, a dodatkowo zwięk-
szył się klirens leku, czego nie wzięto pod uwagę. W efekcie 
pacjentka otrzymywała subterapeutyczną dawkę antybiotyku, 
co doprowadziło do tragedii. Właściwe postępowanie powin-
no polegać na wczytaniu się w wyniki i zwiększeniu dawki an-
tybiotyku, zawężając przedział dawkowania.

Jest to bardzo znamienny przykład, jak bardzo farmakokinety-
ka leku może się zmieniać w konkretnych stanach organizmu, 
dlatego właśnie nie należy kurczowo trzymać się zapisów cha-
rakterystyki.

Jakich informacji dostarcza Karta  
Charakterystyki Produktu Leczniczego?

Jak efektywnie korzystać z wyników  
badań laboratoryjnych?

Bardzo ważną sprawą przy podejmowaniu decyzji terapeu-
tycznych jest wsparcie wynikami badań laboratoryjnych ta-
kich jak CRP czy poziom prokalcytoniny – bardziej wiarygodny 
ze względu na jej kinetykę (CRP cechuje się wolnym spadkiem 
w trakcie leczenia). Można również dodatkowo posiłkować się 
badaniem poziomu interleukiny 6.

Podczas antybiotykoterapii często zwraca się uwagę na MIC 
uważając, że powinno być jak najniższe, ale należy również 
mieć na uwadze bardzo ważny drugi parametr - BMQ na 
który już jedynie nieliczni zwracają uwagę (przy założeniu,  
że w ogóle jest podawany przez laboratorium). Może to być 
dużym błędem i skutkuje nieskutecznością terapii. 

Jakie mogę być konsekwencje nieuwzględ-
nienia farmakokinetyki leku w procesie 
terapeutycznym?

Klasycznym przykładem niewłaściwego łączenia leków, nie-
uwzględniającego kinetyki wydalania jest jednoczasowe 
podawanie furosemidu oraz meropenemu, który jest anty-
biotykiem eliminowanym drogą nerkową. Takie połączenie 
powoduje przyspieszoną eliminację chemioterapeutyku,  
co pod znakiem zapytania stawia efektywność kuracji ze 
względu na spadek jego stężenia we krwi. Problemem jest 
także narastanie oporności. Podobna sytuacja ma miejsce 
w przypadku stosowania witaminy C w iniekcjach, która po-
przez zakwaszenie moczu może powodować przyspieszoną 
eliminację nerkową meropenemu, powodując zachwianie stę-
żenia antybiotyku we krwi. Typowymi przykładami interakcji 
farmakokinetycznej jest także łączenie innych antybiotyków 
będących słabymi zasadami np. ceftazydymu czy ampicyliny 
ze składnikami zakwaszającymi mocz.

Podanie w krótkim odstępie czasu meropenemu z ambrok-
solem, jest także postępowaniem niewłaściwym i może po-
wodować nieskuteczność terapii, ponieważ ze względu na 
działanie mukokinetyczne ambroksolu następuje dynamiczny 
wzrost objętości wydzieliny w drzewie oskrzelowym, co skut-
kuje zmniejszeniem stężenia antybiotyku w wydzielinie pokry-
wającej nabłonek oskrzeli.

n i e s k u t e c z n o ś ć  t e r a p i iA p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 7  ( 1 6 5 e)
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Dodatkowo należy wspomnieć o tym, że problemem może być 
także niewłaściwy dobór antybiotyku pod kątem optymalnej 
penetracji do miejsca infekcji. Eliminuje to możliwość racjo-
nalnego zastosowania niektórych antybiotyków w określo-
nych typach zakażenia.

Niewłaściwy nadzór nad hospitalizowanym 
pacjentem

Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której pacjent na oddzia-
le internistycznym leczony digoksyną przyjmuje w ciągu dnia 
preparaty z dziurawca, o których nie wspomniał w wywiadzie. 
Lekarz prowadzący ma trudności z wyregulowaniem pracy 
serca i ciśnienia krwi, ponieważ chory przyjmuje na własną 
rękę zioła. Chciałbym zwrócić uwagę, że składniki dziurawca 
(zespół hiperycyn) wchodzą w istotne interakcje przez wpływ 
na układy enzymatyczne CYP3A4 oraz CYP2C9 zmniejszając 
stężenie leku w osoczu, czyli jego formy aktywnej farmakolo-
gicznie… Efekt sobie można łatwo wyobrazić. Dotyczy to także 
innych leków metabolizowanych w tych układach, takich jak 
amitryptylina, simwastatyna czy benzodiazepiny. Powyższa in-
terakcja dotyczy bardzo wielu produktów leczniczych.

Podobny problem stwarza stosowanie preparatów rewitalizu-
jących zawierających żeń-szeń na oddziałach geriatrycznych 
i internistycznych bez wiedzy personelu medycznego. Ten 
surowiec roślinny nasila działanie przeciwzakrzepowe takich 
leków jak warfaryna i acenokumarol, ale także nowszych ge-
neracji leków jak np. riwaroksaban. Posiada też silne właści-
wości wypierające leki z połączeń albuminowych, co powodu-
je wzrost stężenia leku rozpuszczonego w osoczu krwi, czyli 
jego aktywnej farmakologicznie frakcji. W przypadku leków 
przeciwzakrzepowych może mieć to tragiczne następstwa. Sy-
gnałem ostrzegawczym powinien być pojawiający się krwotok 
z nosa lub wybroczyny podskórne. Podobny efekt mogą wy-
wołać preparaty zawierające miłorząb japoński, który hamuje 
czynnik aktywujący płytki PAF, zwiększając ryzyko krwotoku, 
a dodatkowo w skojarzeniu z salicylanami daje częste wylewy 
do gałki ocznej.

Dlatego tak istotne są procedury szpitalne, zabraniające pa-
cjentowi przebywającemu na oddziale samodzielnego stoso-
wania leków i suplementów diety. 

Inny przykład. Pacjentowi przygotowano w aptece szpitalnej 
krople oczne o działaniu przeciwgrzybiczym. Podczas aplikacji 
do worka spojówkowego doszło do poważnej infekcji, która 
zajęła obie gałki oczne. Zakażenie było wyjątkowo trudne do 
leczenia. Pacjent oskarżył szpital o nieprawidłowe przygo-
towanie leku w aptece szpitalnej (konkretnie - o niedocho-
wanie zasad aseptyki), co w jego mniemaniu spowodowało 
zakażenie. W tym przypadku zadziałały procedury stosowane 
w aptece szpitalnej, polegające na częstej kontroli warunków 
jałowości loży laminarnej, w której wykonywane są leki. Szo-
kujące w dalszych ustaleniach okazało się źródło zakażenia… 
Pacjent podczas aplikacji leku pomagał sobie zębami przy 
ściąganiu zatyczki, więc to on sam nadkaził preparat. 

Błędne kojarzenie leków

Zdarza się, że pacjent otrzymuje suplementację doustną żela-
zem, będąc w trakcie stosowania inhibitorów pompy protono-
wej. Taka terapia może okazać się nieskuteczna, ze względu na 
podwyższone pH w żołądku, co wyklucza skuteczne wchłania-
nie żelaza. W takiej sytuacji daleko bardziej pożądana byłaby 
zmiana drogi podania, aby uzyskać skuteczność terapii. Ba-
dania wykazują także, że nadmierne stosowanie inhibitorów 
pompy protonowej względnie inhibitorów H2, powoduje po-
wstawanie dysbiozy i niekorzystnie wpływa na skład mikrobio-
ty jelitowej. Inhibitory pompy upośledzają naturalną barierę 
ochronną, jaką jest kwaśne pH żołądka, co skutkuje przedo-
stawaniem się większej ilości bakterii z jamy ustnej do jelit, co 
stwarza odpowiednie warunki do rozwoju Clostridioides diffi-
cile. Warto przypomnieć, że osoby długotrwale przyjmujące 
inhibitory pompy nie powinny rutynowo stosować probioty-
ków w celach prewencji zakażenia Clostridium difficile.
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Należałoby jeszcze wspomnieć o popijaniu leków sokiem 
grejpfrutowym czy pomarańczowym, co może przynieść fa-
talne skutki, ponieważ zawierają one furanokumaryny będące 
inhibitorami metabolicznymi upośledzającymi szlak metabo-
liczny CYP3A4. Prowadzi to do wzrostu stężenia leku we krwi  
i do nasilenia efektów ubocznych jego działania. Szacuje się, 
że zjedzenie jednego owocu pomelo, limonki, grejpfruta lub 
wypicie 200 ml soku powoduje bardzo istotne klinicznie zmia-
ny. Szczególnie jaskrawym przykładem jest felodypina stoso-
wana w nadciśnieniu tętniczym, której poziom może wzrosnąć 
nawet pięciokrotnie w stosunku do dawki wyjściowej po spo-
życiu tych soków.

Kontrola nad lekami własnymi pacjenta

Interakcje z sokami owocowymi

O tym, jak ważne są procedury szpitalne

Niekorzystne połączenia inhibitorów pompy 
protonowej



38

Problem narastającej  
antybiotykooporności

Podsumowanie
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Innym ciekawym przykładem jest stosowanie preparatu kwa-
su traneksamowego w iniekcji, który jest szeroko stosowany 
przy zabiegach chirurgicznych w leczeniu lub zapobieganiu 
krwotoków. Stosunkowo często jest rozcieńczany przed poda-
niem, co niestety powoduje jego hydrolizę, a co za tym idzie 
– może wystąpić brak zamierzonego efektu terapeutycznego  
i konieczność powtarzanie dawki, zwiększająca ryzyko skut-
ków ubocznych.

Najtrudniejszym problemem do rozwiązania jest nierozsądna 
polityka antybiotykowa, która sprzyja galopującej antybioty-
kooporności drobnoustrojów.

Często zdarza się, że pacjent trafia do szpitala z Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej z zapaleniem płuc, przeleczony cefalospo-
rynami III generacji z powodu na przykład zapalenia gardła i to 
jeszcze w sposób przewlekły. Warto zwrócić uwagę, że leki te 
są zastrzeżone do lecznictwa zamkniętego, a Polska jest chy-
ba jedynym krajem w Europie, gdzie dopuszczono stosowanie 
cefalosporyn III generacji w POZ. 

Generalnie należy stwierdzić, że antybiotyki są nadużywane 
i to jest jednym z głównych powodów wzrostu lekooporno-
ści. W tym kontekście na pytanie: "jak długo należy stosować 
antybiotyki?", trafna wydaje się odpowiedź: "tak krótko, jak 
tylko to możliwe, a zarazem tak długo, jak tylko jest to ko-
nieczne". Jest to oczywiście warunek konieczny, ale niewy-
starczający…

Problemy przy stosowaniu kwasu 
traneksamowego

Groźne interakcje tramadolu

Niewiele osób zwraca uwagę na to, że jednoczasowe połącze-
nie preparatów tramadolu z ciprofloksacyną oraz metoklopra-
midem i ondansetronem może być brzemienne w skutkach… 
Tramadol w połączeniu z ciprofloksacyną, która jest antagoni-
stą miejsca pikrotoksynowego w receptorze GABA, ze względu 
na działanie prodrgawkowe, zwiększa możliwość wystąpienia 
napadu padaczkowego.

Przestrogą niech będzie także przypadek wypadku starszej ko-
biety w jednym ze szpitali, która wypadła z łóżka i uległa po-
ważnym obrażeniom, w wyniku napadu drgawkowego wywo-
łanego skojarzeniem ciprofloksacyny podanej bliskoczasowo  
z winpocetyną i sertraliną. 

Z kolei w przypadku połączenia tramadolu z metokloprami-
dem, który hamuje metabolizm wątrobowy, mamy skokowe 
podniesienie się poziomu tarmadolu. Ondansetron natomiast 
antagonizuje działanie analgetyczne tramadolu.

Błędy w terapii wziewnej

Stosunkowo często w praktyce można spotkać stosowanie soli 
ambroksolu w połączeniu z bromkiem ipratropium w nebu-
lizacji. Bromek ipratropium wykazuje działanie antycholiner-
giczne działając antagonistycznie w stosunku do ambroksolu, 
ponadto zmniejsza aktywność rzęsek, uniemożliwiając sku-
teczną ewakuację wydzieliny oskrzelowej. Pod znakiem zapy-
tania stawia to powodzenie całej kuracji w przypadku ostrych 
infekcji górnych dróg oddechowych.

Przykłady błędnej podaży ilości mEq

Innym przykładem błędnej podaży leku, jest stosowanie 40 
mEq w objętości 500 ml soli, podczas gdy zgodnie z niemody-
fikowalną częścią karty charakterystyki, można podać maksy-
malnie 20 mEq. Takie postępowanie znacząco zwiększa ryzyko 
uszkodzenia naczyń, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.

Zebrane i przytoczone przykłady opierają się na analizie kilku ty-
sięcy kart historii chorób z wielu szpitali jednego województwa  
i stanowią niewątpliwie jedynie wycinek szeroko rozumianego 
problemu, jakim jest nieprawidłowa farmakoterapia. Dobitnie 
jednak świadczą o tym, że jeszcze jest wiele do poprawienia  
w lecznictwie szpitalnym. 

dr n. med. Marcin Cichoń
Kierownik Apteki Szpitalnej 

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego 
w Tarnowskich Górach

Śląski Konsultant do spraw farmacji szpitalnej
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Praktyczne zastosowanie 
ozonoterapii  u pacjentów z COVID-19

W Polsce pionierem wykorzystania ozonu do celów medycz -
nych był  profesor Zygmunt Antoszewski.  Założył  on pierw -

szą pracownię ozonoterapii  w Katowicach w roku 1986.  
W literaturze medycznej  od tamtego czasu zaczęły  poja -

wiać się  rozmaite  doniesienia dotyczące zastosowania  
ozonu. 

3 9

W mechanizm działania ozonu zaanga-
żowana jest modulacja O2/O3 na szla-
ku Keap1/Nrf2/ARE oraz redukcja IL-6 
i IL-1β.  Sugeruje to, że efekt cytopro-
tekcyjny obserwowany podczas leczenia 
O2/O3 może wpływać na stan kliniczny 
pacjentów z COVID- 19 [2, 3].

W Polskim Tygodniku Lekarskim z 1992 
roku opublikowano artykuł pt: „Ocena 
kliniczna wyników leczenia miażdżyco-
wego niedokrwienia kończyn dolnych 
dotętniczymi zastrzykami ozonu”. Kilku 
polskich badaczy wykonało wstrzyknię-
cia O3 do tętnic udowych pacjentów  
z niedokrwieniem miażdżycowym  
kończyn dolnych oraz chorych na cu-
krzycę [1].

Jak działa ozon  
na organizm?

Terapia ozonem może modulować i kon-
trolować cytokiny uwalniające cytokiny 
przeciwzapalne i zmniejszające aktyw-
ność prozapalnych, takich jak IL-1, IL-6 
i TNF-α u pacjentów z COVID. Ponadto 
ozon wykazuje silne właściwości prze-
ciwzapalne poprzez modulację inflama-
somu NLRP3 [4].

Potencjalne korzyści biologiczne z zasto-
sowania ozonowanej autohemoterapii 
to zmniejszenie niedotlenienia tkanek, 
zahamowanie aktywności mediatorów 
stanu zapalnego, zmniejszenie nadkrze-
pliwości, poprawa fagocytozy oraz upo-
śledzenie replikacji wirusa [4].
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Czy ozon działa wirusobójczo?
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Ozon może wpływać na inaktywowanie wirusów poprzez bez-
pośrednie utlenianie jego składników.  Analizując aktywność 
wirusobójczą in vivo zauważyć można, że gdy wirus znajdu-
je się w płynach biologicznych lub w wewnątrzkomórkowych 
strukturach, może ona ulec pogorszeniu. Jest to wynikiem 
tego, że silny system antyoksydacyjny komórki chroni integral-
ność wirusa. W związku z tym powinno unikać się bezpośred-
niego wstrzykiwania dożylnego [2, 3].

Inną możliwą procedurą jest pozanaczyniowe natlenianie- 
-ozonowanie krwi (EBOO), które ze względu na złożoność  
i inwazyjność stosuje się szczególnie w stanach nagłych. Pole-
ga na pobraniu krwi i infuzji z dwóch przeciwległych żył przez 
odporny na działanie ozonu wymiennik gazowy. Następnie 
krew jest ponownie wlewana za pomocą pompy perystaltycz-
nej. Około 5 litrów krwi może zostać dotlenione-ozonowane 
w ciągu 1 godziny. Jednak zabieg ten jest kosztowny, trudny 
i musi być wykonywany przez techników specjalizujących się 
w pozanaczyniowym krążeniu krwi.  (Hernández Rosales i in., 
2005) [6, 7].Na czym polega terapia ozonem?

W terapii ozonem wykorzystywana jest mieszanina gazów O2/
O3. Do produkcji mieszaniny konieczny jest generator ozonu. 
Ozon podawany jest in situ z uwagi na krótki czas półtrwania. 
Przy temperaturze 20oC stężenie O3 zmniejsza się o połowę  
w czasie 40 minut, a w 30oC - w ciągu 25 min. 

Terapia ozonem polega na podawaniu mieszaniny gazów 97% 
tlenu i 3% ozonu wytworzonej z medycznego generatora ozo-
nu. Ozon jest stosunkowo niestabilną cząsteczką, która składa 
się z trzech atomów tlenu mających te same elektrony. Dzię-
ki temu ozon jest silnym stymulantem biologicznym. Terapię 
ozonem stosuje się systemowo, dodając ją do próbki własnej 
krwi pacjenta, a następnie ponownie wprowadzając ją do or-
ganizmu w ramach tzw. „ozonowanej autohemoterapii” [4].

Przeprowadzono wiele randomizowanych badań klinicznych, 
badań obserwacyjnych i metaanaliz z których wynika, że ozo-
nowana autohemoterapia jest bezpieczna. 

Częstość występowania skutków ubocznych terapii ozonem 
jest bardzo niska (szacowana na 0,0007%) pod warunkiem 
stosowania odpowiednich dawek, certyfikowanego sprzętu  
i wyszkolonej kadry. Skutkiem ubocznym ozonoterapii może 
być euforia, uczucie nudności, zmęczenia i bóle  głowy. Kom-
plikacje takie jak zator powietrzny mogą być spowodowane 
głównie użyciem niecertyfikowanego sprzętu.

Na ten moment nie odnotowuje się doniesień o reakcjach 
alergicznych na ozon. Ozon jest drażniący i toksyczny podczas 
inhalacji, ponieważ u ludzi duża powierzchnia pęcherzyków 
jest chroniona jedynie niewielką ilością płynu wyściółkowego, 
który ma małą zawartość przeciwutleniaczy i nie może zga-
sić silnej aktywności utleniającej ozonu. Droga wziewna może 
być toksyczna dla układu oddechowego. 

Podawanie DIV niesie za sobą ryzyko ucisku w klatce pier-
siowej i kaszlu oraz może powodować stwardnienie żył. Aby 
uniknąć kaszlu, podaje się tlen o małym przepływie przez ka-
niulę nosową. 

Ozon rozpuszcza się natychmiast we krwi po podaniu, prawie 
bez ryzyka śmiertelnych zatorów spowodowanych przedosta-
niem się ozonu do układu żylnego, pomimo tego, że w litera-
turze opisano zator powietrzny po nakłuciu żyły. 

Terapia ozonem jest przeciwwskazana u kobiet w ciąży oraz  
u pacjentów z niekontrolowaną niedoczynnością tarczycy, 
natomiast MAH nie jest zalecany u pacjentów z niedoborem 
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej [6, 7].

Jak podawany jest  ozon?

Jedną z ważniejszych dróg podania jest podanie bezpośrednie 
dożylne (DIV). Zwykle rozpoczyna się  od 20 ml gazu 30-55 μg/ml 
i zwiększa objętość - w miarę tolerancji - do 80 ml lub więcej. 
Czas zabiegu jest zmienny, od kilku do kilkunastu minut.  

Inną powszechnie akceptowaną metodą podawania jest MAH. 
Polega ona na pobraniu określonej objętości krwi, następnie 
dodawaniu cytrynianu sodu lub heparyny (20 UI/ml krwi). Na-
stępnie krew może być wystawiona na równą objętość ozonu 
i zmieszana. Ozonowana krew jest ponownie wprowadzana 
pod wpływem grawitacji. 

Z międzynarodowej praktyki podawania terapii ozonowej wy-
nika, iż protokół SIOOT uwzględnia ozonowanie 180 ml krwi,  
a następnie reinfuzję. Tę praktykę można było powtórzyć na-
wet pięć razy. Protokół szpitala w Udine pozwala na pobranie 
200 ml krwi, ozonowanie przez 10 minut, a następnie infuzję 
- zabieg można było powtórzyć nawet trzy lub cztery razy.

Czy ozonoterapia jest  bezpieczna?
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W artykule opublikowanym na łamach International Immuno-
pharmacology dotyczącym przeprowadzenia terapii ozonem  
u pacjentów cierpiących na COVID-19 odnaleźć można intere-
sujące wyniki badań [5]. 

W szpitalu Policlinica Ibiza w Hiszpanii przeprowadzono pro-
spektywne badanie kliniczno-kontrolne zgodnie z Deklaracją 
Helsińską, zatwierdzone przez multidyscyplinarną komisję ds. 
etyki badań na ludziach. Każdy uczestnik podpisał świadomą 
zgodę na przeprowadzenie interwencji, zebranie odpowied-
nich danych klinicznych i ustalenie wyników. Badaniem objęto 
osiemnastu dorosłych pacjentów (≥18 lat) hospitalizowanych 
w okresie od 20 marca do 19 kwietnia 2020 roku. Wszyscy pa-
cjenci spełniali następujące kryteria: potwierdzone zakażenie 
COVID-19, zapalenie płuc z podstawowymi nieprawidłowo-
ściami w obrazie RTG klatki piersiowej, wysycenie krwi tlenem 
<94%  oraz tachypnoe z częstością oddechów przekraczającą 
30 na minutę.

W zależności od łóżka, do którego pacjent został przydzielony, 
leczeniem było autohemoterapia ozonem lub leczenie stan-
dardowe. Pacjenci otrzymywali krew ozonowaną dwa razy 
dziennie począwszy od dnia przyjęcia przez medianę wyno-
szącą cztery dni. Każdy zabieg obejmował podanie 200 ml au-
tologicznej krwi pełnej wzbogaconej 200 ml mieszaniny tleno-
wo-ozonowej o stężeniu ozonu 40 μg/ml.

Terapia ozonem u pacjentów z COVID-19

Podsumowanie
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Standardowa opieka kliniczna

Ozonowana autohemoterapia

Wyniki badania NCT04444531
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Początkowo 200 ml autologicznej krwi pełnej pobrano z żyły 
odłokciowej pacjenta do standardowej plastikowej jednorazo-
wej torebki do pobierania krwi (certyfikowanej torby SANO3) 
zawierającej 35 ml roztworu antykoagulacyjnego. Krew zosta-
ła następnie wzbogacona 200 ml mieszaniny gazowej tlen-o-
zon o stężeniu ozonu 40 μg/ml otrzymanej przez Ozonobaric 
P Sedecal - generator ozonu z certyfikatem CE0120 typ IIb. 
Ozonowana krew była następnie ponownie wlewana do tej 
samej żyły przez około 10-15 minut. 

Leczenie wszystkich pacjentów z zapaleniem płuc wywoła-
nym COVID-19 obejmowało tlenoterapię suplementacyjną, 
hydroksychlorochinę, lopinawir/rytonawir, kortykosteroidy i 
antybiotyki.  Dawkowanie: ceftriakson 2 g co 24 godziny przez 
5 dni, lewofloksacyna 500 mg co 12 godzin, hydroksychloro-
china 400 mg co 24 godziny przez 4 dni, deksametazon 6 mg 
co 24 godziny przez 10 dni lub metyloprednizolon 40 mg co 
12 godzin i azytromycyna 500 mg co 24 godziny przez 3 dni. 
Żadnemu pacjentowi nie podawano remdesiwiru ani tocilizu-
mabu. Jako terapeutyczną dawkę antykoagulacyjną stosowa-
no enoksaparynę 1 mg/kg podskórnie co 12 godzin. 

Ogólnoustrojowa terapia ozonem ma kilka pozytywnych efek-
tów, takich jak kontrola stanu zapalnego, stymulacja odpor-
ności, niska aktywność przeciwwirusowa oraz ochrona przed 
ostrymi zespołami wieńcowymi i uszkodzeniami reperfuzyjny-
mi niedokrwiennymi. Terapia ta może być nową metodą im-
munoterapii, dlatego jej zastosowanie w połączeniu z innymi 
lekami przeciwwirusowymi u pacjentów z COVID-19-dodat-
nim może być uzasadnione, pomocne i synergiczne. 

Krew ozonowaną podawano dwa razy dziennie przez 5 kolej-
nych dni. Autohemoterapia ozonowana polegała na dożylnym 
wlewie ozonowanej autologicznej krwi pełnej. 

Pierwszorzędowym wynikiem był czas od przyjęcia do szpitala 
do poprawy klinicznej. Dziewięciu pacjentów (50%) otrzyma-
ło ozonowaną autohemoterapię od dnia przyjęcia do szpitala. 
Autohemoterapia ozonowana wiązała się z krótszym czasem 
do poprawy klinicznej (mediana [IQR]), 7 dni [6-10] vs 28 dni 
[8-31], p = 0,04) i lepszymi wynikami po 14 dniach (88,8% vs 
33,3%, p = 0,01). W analizach skorygowanych o ryzyko, au-
tohemoterapia ozonowana wiązała się z krótszym średnim 
czasem do poprawy klinicznej (-11,3 dnia, p = 0,04, 95% CI 
–22,25 do – 0,42).

Biorąc pod uwagę małą wielkość próby i projekt badania, wy-
niki te wymagają oceny w większych randomizowanych bada-
niach kontrolowanych [5].
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dr n. med. Zbigniew Kowalczyk 
specjalista chirurgii ogólnej 

o z o n o t e r a p i a  w  c o v i d - 1 9

Terapia ozonem może być wykorzystywana również u pacjen-
tów po przebytym zakażeniu COVID-19. Z mojego doświad-
czenia jako farmaceuty współpracującego z zespołem tera-
peutycznym specjalizującym się w ozonoterapii, po analizie 
wyników badań pacjentów i przeprowadzonych z nimi wywia-
dach po przebytym zakażeniu COVID-19, stwierdzam znaczną 
poprawę wydolności oddechowej, zmniejszenie dolegliwości 
bólowych, uczucia zmęczenia, poprawę jakości snu i samopo-
czucia po zastosowaniu sesji ozonoterapii. 
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Z KOLEŻEŃSKĄ WIZYTĄ PO ZAWODOWĄ  
INSPIRACJĘ.. .  FARMACEUTA W NIEMCZECH

W zeszłym miesiącu rozpoczęliśmy cykl  „Z koleżeńską wizy -
tą po zawodową inspirację. . . " ,  który ma na celu pokazanie 
różnych aspektów pracy w aptece,  a  także tego,  jak wyglą -

da aptekarstwo i  opieka farmaceutyczna w innych krajach. 
Dzięki  rozmowie z  Andżeliką Zabłocką mieliśmy sposobność 
zapoznać się  z  realiami pracy w aptece norweskiej .  Tym ra -
zem zapraszamy na spotkanie z  Patrykiem Mysiorem, który 

opowie nam o swoich farmaceutycznych doświadczeniach  
w Niemczech.

4 4

Patryk Mysior – studia farmaceutyczne 
rozpoczął w 2011 roku na Śląskim Uni-
wersytecie Medycznym w Katowicach, 
a ukończył w 2018 na Uniwersytecie  
w Bonn. Obecnie, poza pracą w szpita-
lu, jest doktorantem na uniwersytecie 
Duisburg-Essen. Zawodowe tematy po-
rusza na instagramowym profilu phar-
ma_clinical. Prywatnie lingwistyczny 
pasjonat, miłośnik Japonii - w tym rów-
nież języka japońskiego. Wolny czas lubi 
spędzać ze znajomymi na górskich wę-
drówkach, niebanalnych grach planszo-
wych i tańcu towarzyskim.

Joanna Bilek: Rozpoczął Pan studia 
farmaceutyczne w Polsce, a zakończył  
w Niemczech. Czy mogę zapytać,  
co było powodem wyjazdu z kraju i jak 
podsumowuje Pan lata studiów w kraju 
i zagranicą? 

Patryk Mysior: Już od kiedy pamię-
tam ciągnęło mnie za granicę. Z jednej 
strony lubiłem języki obce, a z drugiej 
– bardzo interesowała mnie farmacja. 
Wyjazd za granicę na studia był więc 
świetnym połączeniem obu pasji.

https://www.aptekarzpolski.pl/lifestyle/z-kolezenska-wizyta-po-zawodowa-inspiracje-farmaceutka-w-norwegii/
https://www.instagram.com/pharma_clinical
https://www.instagram.com/pharma_clinical
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Co prawda chciałem wyjechać dopiero po zakończeniu stu-
diów w Polsce, lecz po namyśle stwierdziłem, że wolę dokoń-
czyć studia w Niemczech. Po pierwsze dlatego, że na tutej-
szych farmaceutycznych uczelniach, na ostatnich semestrach, 
wykładana jest farmacja kliniczna, która od samego początku 
bardzo mnie interesowała, a w Niemczech kładziony jest duży 
nacisk na naukę tego przedmiotu. Z drugiej strony w ten spo-
sób mogłem na spokojnie przyswajać fachowe słownictwo. 

JB: Czym różnią się studia farmaceutyczne w Polsce  
i w Niemczech?

PM: Różnice w studiowaniu są dość znaczne. Po pierwsze  
w Niemczech prawie w ogóle się „nie ściąga” (śmiech). Jed-
nak najważniejsza różnica to fakt, że nie są to studia magi-
sterskie i trwają 8 semestrów plus jednoroczny staż. Ja nie 
jestem zatem magistrem farmacji. Po zaliczeniu przedmiotów 
na uczelni i dwóch miesięcznych praktykach odbywają się 
egzaminy państwowe w dwóch sesjach: w połowie studiów  
i po ostatnim semestrze. Pierwsza sesja obejmuje przedmioty 
ogólne jak chemia organiczna, nieorganiczna, analityczna, jak 
też biologia i fizyka. Jest to egzamin testowy wielokrotnego 
wyboru. W tym miejscu warto zaznaczyć, że analityka na stu-
diach farmaceutycznych w Niemczech jest bardzo obszerna.

Na końcu studiów odbywa się druga sesja, gdzie w formie eg-
zaminów ustnych sprawdzana jest wiedza z 5 przedmiotów: 
chemia leków, biologia i biotechnologia farmaceutyczna, 
technologia postaci leku, farmakologia oraz farmacja klinicz-
na. Po zdaniu wszystkich przedmiotów otrzymuje się niefor-
malny tytuł farmaceuty, który wskazuje tylko na zdane studia, 
lecz nie wiążą się z nim żadne prawa i obowiązki zawodowe. 
Następnie można, ale nie trzeba, odbyć roczny staż. Co naj-
mniej pół roku w aptece ogólnodostępnej i drugie pół w innej 
jednostce, gdzie mogą pracować farmaceuci: apteka otwarta, 
szpital, uczelnia, jednostki badawcze, przemysł farmaceutycz-
ny, laboratoria toksykologiczne itp. Na zakończenie odbywa 
się trzeci, ostatni egzamin państwowy (ustny) z praktyki far-
maceutycznej i prawa farmaceutycznego. Po zdaniu otrzymu-
je się tytuł aptekarza (niem. Apotheker), który jest na równi  
z innymi tytułami zawodowymi po studiach drugiego stopnia: 
magister czy lekarz. 

JB: Apotheker, czyli aptekarz. A jakie mogą być inne losy za-
wodowe farmaceutów w Niemczech?

PM: Tak jak w Polsce, w Niemczech również znaczna część ap-
tekarzy pracuje w aptekach otwartych. Jednak ze względu na 
duży przemysł farmaceutyczny, częściej niż w Polsce, wybiera 
się dobrze płatną pracę w przemyśle. Nierzadko poprzedzają 
taką pracę studia trzeciego stopnia na uczelni, gdyż doktorat 
najczęściej jest wymagany.

Ze względu na dużą ilość szpitali w Niemczech, jedną z po-
wszechnych decyzji jest podjęcie pracy w aptece szpitalnej. 
Z tego co wiem, to w Polsce panuje przekonanie, że apteki 
szpitalne nie należą do nowoczesnych, pracy jest dużo, mało 
personelu, a wynagrodzenie jest raczej kiepskie. Nie wiem czy 
to prawda, ale w Niemczech farmaceuci szpitalni to bardzo 
zmotywowana grupa zawodowa, która chce wprowadzić jak 
najwięcej nowości, związanych z dodatkowymi obowiązkami, 
tak jak np. unit-dose, farmaceuci na oddziałach szpitalnych, 
koncyliacja lekowa, czy pracownie TDM (ang. Therapeutic 
drug monitoring, czyli terapia monitorowana stężeniem leku). 
Zwłaszcza w klinikach uniwersyteckich prowadzone są bada-
nia kliniczne, również przez farmaceutów. To bardzo ciekawa 
i rozwojowa praca.

Poza tym niektórzy decydują się na pracę w tutejszych urzę-
dach (odpowiednik WIF). Ciekawym działem jest toksykolo-
gia, gdzie farmaceuci – ze względu na wspomniane dobre 
analityczne wykształcenie – bardzo chętnie są przyjmowani 
do pracy.

Jeśli jednak ktoś chce nauczać, ale niekoniecznie chce iść na 
studia doktoranckie, to może pracować w szkołach dla tech-
ników. To praca zarówno na pełen etat, jak i na mniejszą ilość 
godzin, np. jako dodatkowa obok pracy w aptece. Nie trzeba 
tutaj specjalnego wykształcenia pedagogicznego. Tylko w nie-
których szkołach wymagana jest specjalizacja z Teoretycznego 
i Praktycznego Nauczania.

W Niemczech jest również wiele fachowych czasopism, które 
ukazują się dość często (dwa największe to prawie stu stroni-
cowe tygodniki). Z tego względu jest dużo możliwości, żeby 
wykazać się swoimi dziennikarskimi zdolnościami. To z pew-
nością nie wszystkie możliwości, jednak te najpopularniejsze.

JB: Już w trakcie studiów był Pan zatrudniony w aptece szpi-
talnej. Jaką wykonywał Pan tam pracę i na jakim stanowi-
sku?

PM: Przez cały czas trwania studiów, i w Polsce, i Niemczech, 
pracowałem w miejscach związanych z farmacją. 
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W aptece szpitalnej kliniki uniwersyteckiej w Kolonii najpierw 
odbyłem miesięczne praktyki, a następnie pracowałem w lo-
gistyce, gdzie pomagałem w kompletowaniu zamówień z od-
działów. Był to dobry początek, żeby zobaczyć jak funkcjonuje 
taka apteka i poznać ludzi z branży. 

JB: Kolejne miejsce pracy to zakład produkcyjny unit-dose 
(„Kölsche Blister GmbH”), gdzie pracował Pan w dziale zarzą-
dzania jakością. Na czym polegała ta praca?  Jaki charakter 
ma taki zakład? Czy działa on przy aptece otwartej, czy przy 
szpitalu? Czy takich zakładów dużo jest w Niemczech? Na ja-
kich zasadach działa taki zakład? Dla jakich pacjentów?

PM: Zakład ten zajmuje się zaopatrywaniem aptek w indywi-
dualnie wydzielone leki (unit-dose) dla pacjentów w domach 
opieki, które są bardzo liczne w Niemczech. W zakładzie tym 
specjalna blistrownica wydziela leki do małych plastikowych 
woreczków, na których wydrukowane są dane pacjenta, za-
wartość woreczka oraz data i godzina przyjęcia leku. Jednak – 
jak to bywa – maszyny też popełniają błędy. Moja praca pole-
gała na sprawdzeniu, czy wyprodukowane blistry zawierają to, 
co powinny i na korygowaniu ewentualnych błędów. W tym 
celu wykorzystywana jest inna maszyna, która robi zdjęcia 
każdego woreczka i sprawdza jego zawartość. Jeśli coś odbie-
ga chociaż trochę od normy, jest pokazywane pracownikowi 
kontroli jakości. Musiałem więc ocenić, czy rzeczywiście coś 
się nie zgadza (za dużo/za mało tabletek, uszkodzone tabletki 
itp.) i jeśli tak było, to musiałem to skorygować.

Pracownie unit-dose są w wielu szpitalach w Niemczech. 
Jednak zakład, w którym ja pracowałem, był prywatną firmą 
farmaceutyczną. Działał wiec na zasadzie produkcji przemy-
słowej w warunkach odpowiadających GMP (Good Manufac-
tuting Practice, z ang. dobra praktyka produkcyjna). Z racji 
wspomnianej mnogości domów opieki, zakładów takich jest 
również dość sporo. W samej Kolonii i najbliższej okolicy jest 
ich kilka.

JB: Jako farmaceuta pracował Pan w aptece ogólnodostęp-
nej z recepturą onkologiczną i sterylną. Czy były to leki prze-
znaczone bezpośrednio dla pacjentów? Czy w Niemczech są 
apteki recepturowe i  bez receptury?

PM: Każda apteka w Niemczech musi mieć recepturę i być 
w stanie wykonywać podstawowe leki recepturowe. W tym 
krople do oczu. Nie ma więc aptek bez receptury. Jednak nie 
każda apteka musi mieć pracownię cytostatyków.

Apteka, w której pracowałem, jest jedną z bodajże czterech 
w Kolonii, które taką pracownię posiadają. Apteki te zaopa-
trują pozaszpitalne onkologiczne gabinety lekarskie. Z tego co 
wiem, to w Polsce pacjent otrzymuje leki cytostatyczne tylko 
w szpitalu, gdzie są one wytwarzane przez aptekę szpitalną. 
U nas wielu pacjentów prowadzonych jest przez lekarzy poza 
szpitalem. W takim wypadku, ktoś musi przygotować dla nich 
te preparaty. 

Jakość produktów, wymagania lokalowe oraz klasa czystości 
takich pracowni nie odbiegaj niczym od tych w szpitalach. 
Mieliśmy więc w aptece pomieszczenie o klasie czystości C,  
z dwiema śluzami. Tam znajdowała się loża do produkcji leków 
cytostatycznych oraz izolator aseptyczny, w którym przygoto-
wywaliśmy inne preparaty, jak np. iniekcje do gałki ocznej czy 
strzykawki z heparyną drobnocząsteczkową dla dzieci.

Poza sporządzaniem samych leków, farmaceuta musi również 
sprawdzić każdą receptę pod względem merytorycznym: czy 
cytostatyki pasują do jednostki chorobowej, czy dawki są do-
brze wyliczone, czy użyty roztwór i jego objętość jest prawi-
dłowa, ustala datę ważności itp. Z tego względu trzeba nie 
tylko umieć dobrze przygotowywać leki jałowe, ale również 
mieć wiedzę z zakresu onkologii. To była szalenie ciekawa pra-
ca, której mi teraz trochę brakuje.

JB: I zapewne też praca, która buduje pozycję farmaceuty  
w społeczeństwie, prawda? No właśnie, w świetle źródeł hi-
storycznych przed kilkudziesięciu laty apteka w Niemczech 
była miejscem otoczonym kultem. Czy współcześnie, według 
Pana odczucia i obserwacji, nadal tak jest? Czy zawód farma-
ceuty cieszy się uznaniem? Czy posiada dużą rangę?

PM: Porównując z odbiorem społecznym w Polsce: zdecydo-
wanie! Z jednej strony mamy dość spore uznanie społeczeń-
stwa, z drugiej jednak – młodsze pokolenie czasami nie wie,  
że farmację się studiuje. Myślą, że to „tylko” zawód technicz-
ny. Nie wiedzą też, że w dzisiejszych czasach dalej wykonuje 
się leki robione. Mimo to traktowanie nas jak sprzedawców 
nie jest nagminne, chociaż mam wrażenie, że coraz częstsze.

O uznaniu naszego zawodu może świadczyć fakt, że wielu ludzi 
przychodzi do apteki po poradę. Bez względu na wiek. Szcze-
gólnie widać to w sezonie zimowym, kiedy częściej udziela się 
porady i dobiera lek, aniżeli kompletuje zamówienie odczy-
tane z kartki. Chociaż może to zasługa dużo mniejszej ilości 
reklam leków czy suplementów diety niż w Polsce. Tych ostat-
nich jest w niemieckich aptekach znacznie mniej.
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Apteka w Niemczech ma również za zadanie pełnić funkcję 
punktu informacji o lekach czy produktach medycznych. Moż-
na tam przyjść i zapytać się o wszystko związane z lekami i far-
makoterapią. Trochę to kłopotliwe, jeśli porada taka kończy 
się z zakupem w innej aptece lub w aptece internetowej: takie 
też istnieją w Niemczech i mogą zaopatrywać w leki na recep-
tę. W szczególnie skomplikowanych przypadkach i pytaniach, 
nieodpłatnie mogą pomóc pracownicy regionalnych punktów 
informacji o lekach (niem. regionale Arzneimittelinforma-
tionsstelle), które pracują przy wybranych aptekach szpital-
nych w ramach projektu izb aptekarskich. Sami pacjenci może 
nie są świadomi tej możliwości, ale obowiązek ten powoduje, 
że farmaceuci w aptekach starają się odpowiedzieć nawet na 
najbardziej skomplikowane tematy.

JB: Polscy pacjenci chętnie kupują leki roślinne w niemiec-
kich aptekach internetowych. Nie dziwmy się, skoro tam-
tejszy rynek jest znacznie bogatszy w rejestracje, przykła-
dem chociażby modne obecnie adaptogeny. Czy potrafi Pan 
wyjaśnić tę sytuację? Czy niemiecki przemysł zielarski dba  
o jakość preparatów roślinnych oferując je jako leki czy – po-
dobnie jak w Polsce – odwraca się od nich na rzecz tańszych 
suplementów diety? Jaka obecnie jest pozycja ziołolecznic-
twa w Niemczech, czy farmaceuci i pacjenci wybierają świa-
domie leki ziołowe i odróżniają je od suplementów diety?

PM: Lek roślinny już na studiach ma duże znaczenie. A to 
dlatego, że w niemieckich aptekach można przygotowywać 
specjalnie dobrane mieszanki ziół. W aptece otwartej w któ-
rej pracowałem już od dawna się tego nie robiło, ponieważ 
jest to związane z koniecznością badania tożsamości surowca 
(najczęściej pod mikroskopem). Również mnogość prepara-
tów gotowych ograniczyła popyt na tę usługę. Chociaż pewnie  
w mniejszych miejscowościach i wsiach może być to dalej czę-
sto praktykowane.

Prócz tego mamy dużo preparatów roślinnych na bazie wycią-
gów, które są zarejestrowane jako leki roślinne. Zasady i moż-
liwości rejestracji tych leków są jednak złożone i często nie do 
końca jasne jest, jakie dowody naukowe na skuteczność tego 
leku posiada producent. Leki roślinne nie muszą mieć prze-
prowadzonych badań klinicznych do czasu rejestracji, jedynie 
udokumentowaną skuteczność i działanie farmakologiczne na 
podstawie tradycyjnego użycia tego leku. Wiele firm mimo 
wszystko przeprowadza badania kliniczne po rejestracji leku. 
Przez to aptekarze chętnie polecają takie preparaty, zwłaszcza 
do leczenia przeziębienia.

Niemiecki pacjent często sam poszukuje rozwiązań natural-
nych, roślinnych, a nie czysto chemicznych. Popularna jest też 
tradycyjna medycyna chińska. Niektóre apteki przygotowują 
mieszanki takich leków ziołowych.

Z racji tego, że suplementów diety sprzedaje się w Niemczech 
mniej, świadomość różnicy między lekiem, a suplementem 
diety jest w moim odczuciu mniejsza. Z przeprowadzonych 
sondaży wynika, że większość ze sprzedawanych suplemen-
tów to preparaty witaminowe, a nie np. środki na odchudza-
nie, czy na mityczne zakwaszenie organizmu.

JB: Wspomniał Pan o tym, że aptekarze chętnie polecają leki 
ziołowe na przeziębienie. To ciekawe, bo w Polsce dominują 
w tych okolicznościach niesteroidowe leki przeciwzapalne 
z dodatkowymi składnikami: witaminą C, czy substancjami 
obkurczającymi naczynia krwionośne błon śluzowych. Na 
bazie jakich roślin są otrzymywane wspomniane przez Pana 
leki ziołowe? Jaka jest w Pana odczuciu ich skuteczność?

PM: Oczywiście takie preparaty też mamy, ale są one sto-
sowane zdecydowanie rzadziej. Najczęściej poleca się jed-
nak ekstrakty z różnych roślin, w zależności od dolegliwości.  
Na nieżyt nosa są dostępne preparaty z goryczką, pierwiosn-
kiem, werbeną, czy czarnym bzem, a na kaszel – z tymiankiem 
i pierwiosnkiem. Ja zawsze staram się kierować EBM (z ang. 
evidence based medicine), czyli medycyną opartą na dowo-
dach naukowych, więc moje odczucie ma niewielkie znacze-
nie, ale jak wspomniałem, są dostępne badania naukowe, 
które potwierdzają ich skuteczność.

JB: Kolejnym miejscem Pana pracy była apteka szpitalnej Kli-
niki Uniwersyteckiej w Heidelbergu, gdzie był Pan zastępcą 
kierownika produkcji w farmaceutycznym zakładzie produk-
cyjnym „InPhaSol”, należącym do tej apteki. Czy może nam 
Pan przedstawić, jak wyglądają standardy GMP w  aptekach 
szpitalnych w Niemczech? 

PM: Standardy GMP opierają się na wielu zbiorach reguł, jak 
np. na dyrektywach Komisji Europejskiej, czy wytycznych ICH 
(International Council for Harmonisation of Technical Require-
ments for Pharmaceuticals for Human Use, Międzynarodowa 
Rada Harmonizacji Wymagań Technicznych dla Rejestracji 
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi). Są one więc ta-
kie same w całej Unii Europejskiej.
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Pewne różnice mogą wynikać z panującego prawa narodowe-
go, jednak podstawą są wspomniane dyrektywy. Jednak nie 
ma różnicy w standardach GMP dla szpitali, przemysłu farma-
ceutycznego, czy zakładów unit-dose, w których pracowałem. 
Różnice mogą wynikać jedynie z profilu prowadzonej działal-
ności. Np. aneks o produkcji leków sterylnych nie będzie miał 
zastosowania w zakładzie produkcyjnym unit-dose.

JB: Obecnie pracuje Pan jako farmaceuta kliniczny w Klinice 
w Kolonii. Na czym polega ta praca?

PM: Tak w dużym skrócie: czuwam nad bezpieczną farmakote-
rapią pacjentów w naszym szpitalu.

Jednym z najważniejszych zadań jest przeprowadzanie analiz 
lekowych pacjentów znajdujących się na „moich” oddziałach, 
do których należy obecnie między innymi oddział intensyw-
nej terapii, gastroenterologii, czy też chirurgii naczyniowej  
i wewnętrznej. Wyniki tych analiz przedstawiam lekarzom 
podczas obchodów lekarskich, gdzie wspólnie decydujemy 
np. czy dany lek lub jego dawkę zmienić, odstawić lub włączyć 
leczenie innym lekiem. Jednym z moich ulubionych obchodów 
jest ten mikrobiologiczny, na intensywnej terapii. Podczas tej 
wizyty obecni są wszyscy lekarze z oddziału, lekarz chorób 
zakaźnych oraz aptekarz. Skupiamy się tam tylko na terapii 
zakażeń.

Jednak nie ogranicza się to do analiz lekowych. Wraz z innymi 
farmaceutami opracowujemy standardy podawania doustne-
go antybiotyków, odpowiadamy na pytania lekarzy i zespołu 
pielęgniarskiego dotyczące leków, farmakoterapii czy terapii 
monitorowanej stężeniem leku.

Nasza działalność w szpitalu jest nowa i jeszcze się rozwijamy. 
Obecnie przygotowujemy standardy do koncyliacji lekowej  
i niedługo będziemy również pracować przy przyjęciu pacjen-
tów do szpitala. Następnie chcemy pomóc lekarzom podczas 
wypisu ze szpitala.

JB: Bardzo dziękujemy Panu Patrykowi za podzielenie się  
z nami swym bogatym doświadczeniem, życząc czasu oraz sił 
na dalsze kontynuowanie pasji farmaceutycznych i pozaza-
wodowych! Czytelników „Aptekarza Polskiego” zapraszamy 
tymczasem do kolejnej „koleżeńskiej wizyty”: następnym ra-
zem udamy się do Australii, do apteki więziennej.
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Ignacy Łukasiewicz – farmaceuta, 
filantrop, edukator, polityk

Ignacego Łukasiewicza kojarzymy głównie z  lampą naf -
tową, a mieszkańcy Rzeszowa, Gorlic  i  okolicznych miej -

scowości  mocno pielęgnują pamięć o  przemyśle  naftowym. 
Jednak osoby związane z  ochroną zdrowia wiedzą,  że  był  on 

także farmaceutą.  Takie  są suche fakty,  ale  sam Łukasie -
wicz to zaskakująco barwna postać. 

5 0

Rok 2022 przez Sejm został ustanowio-
ny rokiem Ignacego Łukasiewicza. Sama 
uchwała to jednak tylko dokument. Jak 
przybliżać dzieciom, młodzieży czy stu-
dentom wiedzę o Ignacym Łukasiewi-
czu?

Zacznijmy od pochodzenia. Łukasiewicz 
był szlachcicem, Polakiem pochodze-
nia ormiańskiego. Patriotyzm w jego 
rodzinnym domu był podtrzymywany 
i kultywowany mimo zaborów. Ojciec 
brał udział w powstaniu kościuszkow-
skim, a ojcowska szabla z tego okresu 
była wręcz czczona. 

Będąc pod austriackim zaborem Łuka-
siewicz został jednym z agentów dzia-
łających na terenie Galicji, a apteka 
była doskonałym miejscem do działań 
konspiracyjnych. To tam - podobnie jak 
dziś – przewijał się cały przekrój spo-
łeczeństwa. Nie mogły więc wzbudzać 
podejrzeń zaborcy osoby odwiedzają-
ce to miejsce, które tak naprawdę były 
powiązane z niepodległościowym pod-
ziemiem. Władze nie były w stanie sku-
tecznie zidentyfikować konspiratorów 
z siatki operacyjnej licznie odwiedzają-
cych aptekę. 

Apteka jako miejsce 
działań konspiracyjnych
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We współpracy z Janem Zehem

i g n a c y  ł u k a s i e w i c z

Niedługo później wybuchło w Krakowie powstanie (tzw. po-
wstanie krakowskie), lecz niestety zostało szybko stłumione. 
Powstanie rzeszowskie, w którym miał wziąć udział Ignacy 
nawet nie zdążyło wyruszyć na barykady. Po schwytaniu po-
wstańców krakowskich podziemie stopniowo było „rozpra-
cowywane” przez zaborcę. W końcu trop trafił do Łukasiewi-
cza, który został aresztowany. Milczał jednak, nawet gdy „nie 
szczędzono mu razów”. 

Egzamin był sporym wyzwaniem - wymagał znajomości farma-
kognozji, podstaw botaniki czy odczytywania recept. Od 1841 
roku pracował również w aptece Edwarda Hübla w Rzeszowie. 
Po aresztowaniu i wspomnianym dozorze policyjnym wyda-
wałoby się, że nie ma szans na otrzymanie dyplomu magistra 
farmacji. Pomógł mu jednak jego nowy pracodawca – Piotr 
Mikolasch, u którego pracował od 1848 roku. Dzięki swoim 
znajomościom udało mu się wysłać Ignacego na studia w Kra-
kowie. 

Po zaliczeniu dwóch semestrów wystosował prośbę do  władz 
uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego z zapytaniem o możli-
wość zdania egzaminu magisterskiego po roku studiów. Mo-
tywacją do takiego postawienia sprawy było tempo, w jakim 
zaliczał przedmioty. Po dwóch semestrach miał już zdane 
większość egzaminów, które były przewidziane na 2 lata stu-
diów. Niestety otrzymał odpowiedź odmowną. 

Na ostatni semestr studiów przeniósł się do Wiednia i to tam 
otrzymał „Dyplom Farmacji”. Co ciekawe - dyplom ten był nie 
z Wydziału Farmaceutycznego, lecz z Wydziału Medyczno-Chi-
rurgicznego. Droga formalnego wykształcenia tutaj się kończy. 
Można jednak śmiało stwierdzić, że wyposażony w taką wie-
dzę, Łukasiewicz mógł się nauce się realnie odwdzięczyć. I tak 
też zrobił…

Udział  w powstaniu krakowskim

Lata spędzone w więzieniu

Zdecydowano się na przeniesienie Ignacego z Rzeszowa do 
Lwowa. Tam dwa lata spędził w więzieniu, w którym próbo-
wano wydobyć od niego cokolwiek, a posługiwano się złym 
traktowaniem i trzymaniem w ciemni. Wszystko na nic – mil-
czał. Z braku dowodów na jego udział w powstaniu krakow-
skim oraz ze względu na nasilające się ruchy rewolucyjne  
w Europie (Wiosna Ludów) pozostał ostatecznie wypuszczony. 
Otrzymał nadzór policyjny i musiał stawiać się w sądzie na 
wezwania. Kontrolowany, najprawdopodobniej nie zdecydo-
wał się już na działanie w akcjach niepodległościowych, bądź 
po prostu nie mamy na takie ruchy dowodów - mógł się prze-
cież doskonale maskować. Później, już jako znacząca osoba  
w świecie nauki i biznesu, wspierał kolejne powstanie – listo-
padowe, a jego uczestnikom pomagał finansowo. Niestety  
w związku z powyższymi ”przygodami”, miał spory problem 
przy zdobywaniu wykształcenia…

Powrót do Rzeszowa i  praca w aptekach

Po przeprowadzce z rodziną z powrotem do Rzeszowa Łuka-
siewicz rozpoczął naukę razem z bratem w gimnazjum Ojców 
Pijarów. W nauce prześcigał swojego starszego brata zarówno 
pod względem ocen, jak i pracowitości. Niestety sytuacja fi-
nansowa domowników pogorszyła się po śmierci ojca i z tego 
powodu Ignacy naukę musiał zakończyć wcześniej niż brat. 
Podjął pracę zarobkową, jednak zdaje się, że nie był tym spe-
cjalnie przejęty. Trafił do aptek – tam pracował jako prakty-
kant. Była to dla niego nie tylko praca, ale również poniekąd 
kontynuacja nauki w dziedzinie chemii i farmacji. 

Najpierw pracował w Łańcucie u Antoniego Svobody. Od wła-
ściciela apteki otrzymał opinię pracowitego i bardzo rodzin-
nego człowieka. W 1840 roku zdał egzamin tyrocynalny przed 
Gremium Aptekarskim Obwodowym w Rzeszowie. Asystent 
apteczny, na którego awansował Ignacy nie jest stanowiskiem 
analogicznym do dzisiejszej pomocy aptecznej. Było to całko-
wicie inne zajęcie, choć nazwa jest dość zbieżna.

Wyboista droga do ukończenia studiów 
farmaceutycznych

Na zapleczu apteki,  czyli  pierwsze 
badania nad destylacją ropy naftowej

Po powrocie do Lwowa - już jako farmaceuta - Ignacy dostał 
w aptece nowe zadania. Pracodawca zlecił mu badania nad 
destylacją nafty. To nie jest jedyny moment w życiorysie Łuka-
siewicza, gdzie biznes przeplatał się z nauką. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że to połączenie daje znakomite rezultaty. Nauka 
otrzymuje finansowanie, a działalność komercyjna – wyna-
lazki, które służą ludziom. Nauka bez pieniędzy ma ogromnie 
ograniczone możliwości, a brak innowacji w firmie oznacza 
stagnację. Badania na zapleczu apteki ruszyły więc pełną 
parą… 

Kiedy część ludzi próbowała nieudolnie destylować ropę  
w celu uzyskania alkoholu, Ignacy w ropie naftowej upatry-
wał czegoś więcej niż „alkoholowych doznań”. Nie działał sam, 
miał w całym przedsięwzięciu pomocnika, którym był Jan Zeh 
- asystent pracujący w aptece. Otrzymali do testów nowe pa-
liwo, jakim był jasnożółty destylat. 
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Jak lampa naftowa uratowała życie 
pacjenta…

Prototyp lampy i pierwszy destylat

Proces ulepszania właściwości użytkowych 
lampy

p i o t r  k r ó l i k o w s k i

Lwowski blacharz Adam Bradkowski na zlecenie Ignacego wy-
konał lampę przystosowaną do tego płynu. Do pełnego suk-
cesu potrzeba było jeszcze kilku modernizacji. Teraz nazwa-
libyśmy tę lampę i paliwo prototypem, ale Piotr (właściciel 
apteki) uznał to za wielki sukces i szukał możliwości spienięże-
nia wynalazku. Destylat nie był jednak jeszcze idealny ani zbyt 
dobrze opisany. Potrzeba było dalszych badań, dlatego w Gor-
licach Ignacy Łukasiewicz dalej ulepszał naftę i samą lampę. 

Dzięki temu wydarzeniu dyrekcja szpitala zarządziła zmianę 
oświetlenia. Historycy twierdzą, że 500 kilogramów nafty za-
mówionej przez szpital główny we Lwowie jest pierwszą trans-
akcją przemysłu naftowego w historii.

Jedna lampa zamiast  piętnastu świec

Samo wytworzenie lampy, chociaż sensacyjne w tamtych cza-
sach, aktualnie może nie robić już takiego wrażenia. Jednak 
wówczas ludzie mogli zastąpić około 15 świec jedną lampą 
naftową, aby otrzymać porównywalne światło. Jednak to nie 
lampa była głównym osiągnięciem, ale cały przemysł naftowy. 
Wytwarzanie asfaltu na drogi, oleje i smary do maszyn oraz 
parafina - to wszystko dzięki pracy Ignacego.

Opatentowanie wynalazku

Wynalazek został opatentowany w Austrii otrzymali go wspól-
nie Ignacy razem z Janem Zehem. W 1873 roku na wystawie 
w Wiedniu Łukasiewicz prezentował produkty jako dyrektor 
kopalni oleju w Bobrówce oraz jako właściciel rafinerii w Po-
lance. To tam wyrabiana była nafta, benzyna i oleje maszyno-
we. Wystawiane były również kamienie pospolicie występu-
jące w pokładach ropy naftowej. Miało to wzbudzać większe 
zainteresowanie stoiskiem oraz było w gruncie rzeczy, swego 
rodzaju marketingiem.

Eksperymenty prowadzone przez naszego wynalazcę to ogień 
i substancje łatwopalne. Ten mariaż musiał co jakiś czas da-
wać się we znaki. Dziś Ignacy byłby swoistym trenerem stra-
żackim - podczas kolejnych eksperymentów w aptece w ra-
tuszu dużo nie brakowało, aby miasto zostało pozbawione  
i ratusza i apteki. Ekstrakcja benzyny, którą przeprowadzał 
Ignacy na zapleczu spowodowała pożar, jednak na szczęście za 
pomocą koców udało się zdusić ogień. Łukasiewicz doświad-
czenie strażackie zdobywał już w wieku dziecięcym, ponieważ 
Dwukrotnie dochodziło do pożarów w jego dworku, chociaż 
wtedy wyjątkowo przyczyną nie były eksperymenty naszego 
wynalazcy. Również w rafineriach zdarzały się pożary. Po jed-
nym z poważniejszych Łukasiewicz powiedział „Na nafcie stra-
ciłem mienie, na nafcie je zdobędę” i… z uporem rozpoczynał 
wszystko od początku.

Źródeł na temat tworzonych przez Ignacego spółek, kopalń  
i rafinerii jest bardzo dużo. Wspólną cechą tych przedsięwzięć 
jest ciągła inwestycja zysku i chęć budowania potęgi naftowej 
na bazie swoich odkryć. Dlatego ludzi chcących inwestować  
i budować Ignacy bardzo cenił. W 1854 roku do Łukasiewicza 
przybył Tytus Trzecieski. Swojego gościa Ignacy przywitał sło-
wami „Przywozisz ze sobą miliony!”. Była to reakcja na widok 
próbek ropy przywiezionych przez Tytusa. Łukasiewicz dość 
łatwo dał się przekonać do inwestycji w kopalnię ropy w Bóbr-
ce. Powstała spółka Łukasiewicz-Trzecieski, której jednym  
z pierwszych klientów była Północna Kolej Austriacka.

W 1854 roku uzyskał już naftę użyteczną do stosowania w po-
mieszczeniach. Jednak nadal jednym z głównych problemów 
było dymienie. W końcu udało się pozbawić destylat tzw. 
lekkich frakcji - w 1852 roku wydzielili naftę frakcjonowaną 
destylacją. Proces polegał na tym, że ropa była podgrzewana 
do 200°C w kotłach bez dostępu powietrza. Dalsza rafinacja 
nafty następowała za pomocą stężonego kwasu siarkowego  
i sody – warto zauważyć, że ten element rafinacji jest stoso-
wany również aktualnie.

Historię pierwszego wykorzystania lampy wszyscy jest szeroko 
znana i stała się wręcz legendą krążącą w opowieściach o Igna-
cym Łukasiewiczu. Przypomnijmy ją jednak. Do apteki Piotra 
Mikolascha późnym wieczorem przybiegł pielęgniarz szukają-
cy Ignacego. Zastał go, ponieważ ten z trudem odrywał się od 
badań prowadzonych w aptece i przesiadywał tam do późna, 
nawet po zakończonej pracy. Pielęgniarza wysłał chirurg ze 
szpitala - Doktor Zaorski, który właśnie przeprowadził udaną 
operację. Przekazywał, że pacjentowi życie uratował nie tylko 
lekarz, lecz i lampa naftowa. Bez niej – w ciemnościach - nie 
byłoby zabiegu, a pacjent nie przeżyłby do rana. To była naj-
prawdopodobniej pierwsza na świecie nocna operacja.

„Na nafcie straciłem mienie,  na nafcie 
je  zdobędę”
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Bonusiak W., Szejk z Galicji, I. Łukasiewicz 1822-1882, Rzeszów 2007.
Bonusiak W., Życie i działalność I. Łukasiewicza, Rzeszów 1985.
Karpacko-Galicyjski Szlak Naftowy, wyd. Muzeum Regionalne PTTK im. I. Łukasiewicza w Gorlicach, Gorlice 2009
Sozański J.Z., Ignacy Łukasiewicz, życie dzieło i pamięć 1822-1882, Gorlice-Bóbrka-Krosno 2004
Tomanek L. Ignacy Łukasiewicz twórca przemysłu naftowego w Polsce, wielki inicjator - wielki jałmużnik: w 75-tą 
rocznicę zapalenia pierwszej lampy naftowej:  Komitet Uczczenia Pamięci Ignacego Łukasiewicza; (Druk. Tow. św. 
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Piśmiennictwo

mgr farm. Bartłomiej Nowak

i g n a c y  ł u k a s i e w i c z

Oczywiście nie wszystkie projekty naszego bohatera były 
udane, ale nie zawsze było to spowodowane fiaskiem badań. 
Spółka Łukasiewicz-bracia Zielińscy, która została utworzona 
jakiś czas później, bardzo szybko została unieważniona. Naj-
prawdopodobniej przyczyną tego była spora różnica w podej-
ściu wspólników do biznesu, ponieważ w przypadku Łukasie-
wicza nie chodziło mu wyłącznie o zysk.

Ignacy doczekał się córki, jednak ta zmarła bardzo wcześnie, 
bo już po 22 miesiącach życia. Z aktualnej wiedzy medycznej 
można przypuszczać, że mógł mieć na to wpływ stopień pokre-
wieństwa. Sam Ignacy zmarł w 1882 roku na zapalenie płuc.

Pozytywista,  społecznik,  człowiek 
etyczny

Istnieje również legenda (być może prawdziwa), że jego bezin-
teresowna działalność zszokowała pewnego Amerykanina. Był 
nim sam John Rockefeller, który miał nazwać naszego roda-
ka „wariatem”, gdy ten wyjawił wszystkie tajemnice swojego 
przepisu na naftę wysłannikom z Ameryki. Zaproponowano 
mu spory zarobek za wyjawienie technologii, lecz on odrzu-
cił propozycję. Na odchodne poprosił, aby przekazać „temu 
Panu w Ameryce”, że jeżeli wzbogaci się na wynalazku Igna-
cego, to niech pamięta o ludziach potrzebujących pomocy.  
To podejście jest podsumowaniem jego myślenia o biznesie  
– po prostu był etyczny. 

Ilości ludzi, którym pomógł nie sposób opisać w tym tekście. 
W 1866 roku w ramach odprowadzanych 3% zysku z kopalni 
w Bóbrce, pracownicy otrzymali ubezpieczenie zdrowotne. 
Był to swego rodzaju fundusz, który wspierał zatrudnionych 
podczas choroby w postaci tzw. chorobowego. Był pozytywi-
stą, który pieniądze zarobione w swoim biznesie inwestował 
w edukację dzieci i młodzieży w charytatywnych działaniach. 
Podsumowaniem niech będzie wyróżnienie otrzymane od pa-
pieża. Za działalność charytatywną papież Pius IX w 1873 roku 
nadał mu tytuł Szambelana Papieskiego i odznaczył orderem 
św. Grzegorza. Odznaczenia te są najwyższymi, jakie osoba 
świecka mogła otrzymać od papieża.

Życie rodzinne

W życiu rodzinnym nie układało mu się tak dobrze, jak w świe-
cie nauki. Majątku po rodzicach zrzekł się na rzecz siostry Emi-
lii, lecz postawił jeden warunek. Jeżeli jego siostra doczeka się 
córki on weźmie ją za żonę. Na nieszczęście Emilii, Ignacy miał 
bardzo dobrą pamięć i upomniał się o jej córkę Honoratę jak 
ta tylko skończyła 18 lat. O zgodę na taki związek musiał prosić 
samego papieża. Małżeństwo to nie było jednak aż tak nad-
zwyczajne, jak mogłoby nam się aktualnie wydawać. Sam Ka-
rol Darwin ożenił się z kuzynką i miał z nią dziesięcioro dzieci. 
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Rola słuchania w efektywnym proce-
sie komunikacji  w pracy farmaceuty 

szpitalnego

Sztuka słuchania pozwala na tworzenie  oraz utrzymywanie 
relacji  międzyludzkich.  Pomaga w prowadzeniu właściwego 
wywiadu z  pacjentem i  wpływa na jakość kontaktu między 
pacjentem a farmaceutą lub lekarzem, co w konsekwencji 

może przełożyć się  na jakość terapii .  Proces słuchania jest 
również bardzo cenny na drodze ustalania potrzeb między 

apteką szpitalną a oddziałem.

5 5

Któż nie chciałby być wysłuchany? Oso-
ba, która poświęca swój czas i uwagę, 
staje się nam szczególnie bliska. Efek-
tywne słuchanie ma także inną zaletę. 
Słuchając umiejętnie naszego rozmów-
cy, unikamy niepotrzebnych błędów 
oraz późniejszych problemów [1].

Słuchanie jest również komplementem, 
sygnałem, że druga osoba jest ważna. 
Proces słuchania niesie też w sobie in-
formację: „Interesuję się tym, co dzie-
je się w twoim życiu, rozumiem Twoje 
potrzeby. Jesteś dla mnie ważny i twoje 
doświadczenia również [3]. Empatia wy-
wołuje w ludziach pozytywne emocje. 
Nie sposób nie darzyć sympatią kogoś, 
kto poświęca nam swoją uwagę i czas.  
Zwłaszcza, że skutkiem tego jest zwykle 
pomoc i spełnienie oczekiwań drugiej 
strony. Sztuka słuchania, zwłaszcza gdy 
związana jest z pozytywnym efektem 
zaspokojenia potrzeb drugiej strony, 
niewątpliwie sprzyja pozytywnym rela-
cjom.

„Słuchanie to zaangażo -
wanie i  komplement” [2]

W celu poznania potrzeby, problemu 
drugiego człowieka, należy właściwie 
się zaangażować. Istotne jest skupie-
nie uwagi na nadawcy komunikatu oraz 
wczucie się w jego położenie.
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Piśmiennictwo

dr n. med. Natalia Wysocka-Sendkowska

s ł u c h a n i e  w  p r o c e s i e  k o m u n i k a c j i

„Prawdziwe słuchanie nie polega jedynie na zachowaniu mil-
czenia, podczas gdy druga osoba mówi”. Wymaga ono od 
nas zaangażowania w jeden z celów, jakimi są: zrozumienie 
nadawcy, zainteresowanie konwersacją, pomoc/pocieszenie 
oraz nauczenie się czegoś. „Kluczem do prawdziwego i uważa-
nego słuchania jest pragnienie i zamiar” [4]. Zdarza się często, 
że jest ono mylone z pseudosłuchaniem, którego zamiarem 
nie jest wysłuchanie drugiej strony, tylko osiągnięcie jakiegoś 
celu, np. wzbudzenie sympatii, granie na zwłokę, bądź też od-
krycie słabych punktów rozmówcy [5].

Aktywne słuchanie pomaga wyeliminować nieporozumienia, 
niezrozumienie w komunikacji. Skutecznemu słuchaniu sprzy-
ja: „obiektywizm, wnikliwość, cierpliwość, wytrwałość  oraz 
szczerość” [6]. Znajomość typów słuchania bez wątpienia 
pomoże nam w tym procesie. Posiadając tę wiedzę, możemy 
dopasować się do danej sytuacji, co pomoże nam skutecznie 
słuchać, a tym samym efektywnie komunikować się.

Jeszcze inne podejście do procesu słuchania prezentują  
M. McKay, M. Davis oraz P. Fanning.  Wymieniają oni cztery 
kroki skutecznego słuchania, które również są istotne w pro-
cesie właściwej komunikacji zwłaszcza farmaceuty szpitalne-
go z oddziałami, ale również farmaceuty w aptece otwartej.

Jednym z nich jest parafrazowanie, które polega na powta-
rzaniu własnymi słowami usłyszanej informacji. Pomaga ono 
farmaceucie w unikaniu błędów interpretacyjnych, porów-
nań, osądów, zanikaniu barier, zapamiętaniu. Parafrazowanie 
może również łagodzić kryzysy i nieporozumienia.

„Parafrazowanie to antidotum na wszystkie przeszkody blo-
kujące uważne słuchanie” [7]. Często towarzyszy mu precyzo-
wanie, czyli zadawanie pytań, by uzyskać szerszy obraz, oraz 
przekazywanie informacji zwrotnej, która pomaga nadawcy 
ocenić skuteczność swego komunikatu.

Słuchanie empatyczne to drugi krok skutecznego słuchania 
w celu efektywnej komunikacji zwłaszcza między apteką szpi-
talną a oddziałem. To proces wsłuchiwania się w świat my-
śli, zapotrzebowań oraz przeżyć drugiego człowieka, pełne 
dobrych intencji, pozbawione oceniania rozmówcy. Kolejnym 
jest słuchanie otwarte, czyli wysłuchanie całego komunika-
tu, a dopiero następnie ocenianie go. Słuchanie świadome to 
ostatni krok ku skutecznemu komunikowaniu się. Składa się 
ono z porównania informacji zasłyszanej z własną wiedzą, bez 
osądu, oraz obserwacji i wsłuchiwania się w spójność danej 
wypowiedzi [8].

Na czym polega prawdziwe słuchanie?

Jakie typy słuchania wyróżniamy?

Do typów słuchania zaprezentowanych przez B. Doberek-
-Ostrowska należą:

• Słuchanie informacyjne – skupienie uwagi na dużej ilo-
ści oraz różnorodności przekazywanej treści. Proces ten 
zwykle zachodzi wówczas, kiedy mamy do czynienia po 
raz pierwszy z danym tematem. W aptekach szpitalnych 
to sytuacja, gdy np.  w szpitalu przeprowadzany jest 
nowy zabieg

• Słuchanie oceniające – wymagane w przypadku analizy 
sytuacji. To podczas tego procesu słuchania farmaceuta 
szpitalny dokonuje analizy sytuacji związanej z zapotrze-
bowaniem z oddziału

• Słuchanie refleksyjne – zadawanie dodatkowych pytań 
związanych ściśle z tematem rozmowy. Ten typ słuchania 
stosowany jest wówczas, gdy farmaceuta szpitalny musi 
dopytać o pewne szczegóły, by uzyskać brakujące infor-
macje konieczne do zamówienia potrzebnych wyrobów 
medycznych. W przypadku farmaceuty w aptece otwartej 
ma miejsce, kiedy dopytuje on o dolegliwości pacjenta

• Słuchanie nierefleksyjne to reakcje typu „uhm”, „mhm”, 
mające na celu wykazanie przez farmaceutę zaintereso-
wania tematem

• Słuchanie empatyczne, które ma na celu wykazać udzie-
lenie pomocy, wsparcia przez farmaceutę.

Podsumowanie

Efektywny proces komunikacji nierozerwalnie łączy się z peł-
nym słuchaniem. Kontakt wzrokowy, kiwanie głową, parafra-
zowanie, nachylanie się w stronę rozmówcy, zadawanie pytań 
pomocniczych z pewnością w tym pomoże. Dodatkowo, za-
dbawszy o to, by nic nie rozproszyło uwagi a zniecierpliwienie 
i złość nie odciągały od słuchania i zrozumienia komunikatu, 
człowiek osiągnie pełen sukces w procesie komunikacyjnym [9]. 
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Sąd I instancji, spośród pięciu żądań zawartych w pozwie, 
przychylił się w pełni do żądania z pkt 3 i częściowo (w 50%) 
do żądania z pkt 2.

W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo.

Sąd I instancji nie znalazł m.in. podstaw do uwzględniania żą-
dania dotyczącego opublikowania przeprosin przez NIA oraz 
żądania nakazania NIA określonego działania. Sąd I instancji 
nakazał usunięcie komunikatu z 1 lipca 2020 r. ze strony inter-
netowej NIA oraz wpłatę na cel charytatywny. Jednocześnie 
działanie Naczelnej Izby Aptekarskiej nie zostało uznane za 
czyn nieuczciwej konkurencji wymierzony w Gemini Apps sp. 
z o.o., jak twierdził powód. Sąd I instancji nie rozstrzygnął, co 
do prawidłowości funkcjonowania stworzonej przez powoda 
aplikacji, lecz zakwestionował przede wszystkim kategorycz-
ność sformułowań zawartych w komunikacie z 1 lipca 2020 r.

Na skutek apelacji złożonej przez obie strony Sąd Apelacyjny 
w Warszawie wydał wyrok, w którym:

• oddalił powództwo Gemini Apps sp. z o.o. o zobowiąza-
nie NIA do usunięcia oświadczenia z dnia 1 lipca 2020 r;

• oddalił powództwo o zasądzenie od NIA sumy pieniężnej 
na cel charytatywny;

• obciążył w całości Gemini Apps sp. z o.o. obowiązkiem 
zwrotu NIA kosztów procesu;

• oddalił apelację Gemini Apps sp. z o.o., co oznacza pod-
trzymanie wyroku I instancji w części oddalającej rosz-
czenia powoda;

• zasądził od Gemini Apps sp. z o.o. na rzecz NIA zwrot 
kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Wydanie powyższego orzeczenia przez Sąd Apelacyjny w War-
szawie oznacza, że zostały oddalone wszystkie żądania Gemini 
Apps sp. z o.o. względem Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Gemini Apps sp. z o.o. przegrywa spór sądowy z Naczelną 
Izbą Aptekarską

Naczelna Izba Aptekarska informuje, że w dniu 4 kwietnia 
2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie – VII Wydział Gospodar-
czy i Własności Intelektualnej wydał wyrok w sprawie z po-
wództwa Gemini Apps sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku prze-
ciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

W związku z komunikatem Naczelnej Izby Aptekarskiej z dnia 
1 lipca 2020 r. Gemini Apps sp. z o.o. wniosła powództwo 
przeciwko NIA zarzucając naruszenie jej dóbr osobistych oraz 
popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji.

Gemini Apps sp. z o.o. w pozwie przeciwko Naczelnej Izbie 
Aptekarskiej wniosła o:

• nakazanie NIA zaprzestania rozpowszechniania niepraw-
dziwych informacjina temat rzekomych nieprawidłowo-
ści w funkcjonowaniu aplikacji Spółki „ReceptaGemini.
pl” (dalej: „Aplikacja”), jakoby postępowanie Spółki sta-
nowiło „patologię”, która rzekomo miała gromadzić dane 
o stanie zdrowia pacjentów i profilować te dane w spo-
sób niezgodny z prawem, a także jakoby Spółka w spo-
sób nielegalny pobierała dane z Systemu E-Zdrowie (P1), 
jak również jakoby Powód stosował nieetyczne praktyki 
godzące w dobre imię farmaceutów oraz szkodzące pa-
cjentom;

• zasądzenie od NIA sumy pieniężnej na cel charytatywny;
• zobowiązanie NIA do niezwłocznego usunięcia oświad-

czenia z 1 lipca 2020 roku, które zostało opublikowane na 
stronie nia.org.pl;

• nakazanie NIA opublikowania na stronie nia.org.pl prze-
prosin;

• nakazanie NIA opublikowania na stronie: „Zaufaj mi, je-
stem farmaceutą”, pod adresem: https://www.facebook.
com/jestemfarmaceuta/, przeprosin.
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Informacje dla farmaceutów cudzoziemców spoza UE ubie-
gających się o uznanie kwalifikacji zawodowych – nowa za-
kładka na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej

Naczelna Izba Aptekarska przygotowała nową zakładką zawie-
rającą najważniejsze informacje dla farmaceutów cudzoziem-
ców spoza UE, którzy chcą ubiegać się o uznanie kwalifikacji 
zawodowych w Polsce.

Prezes NRA: Wprowadzenie odpłatności za szczepienia  
to krok w tył

Podczas tegorocznej edycji FLU&COVID-19 MEETING 2022 
eksperci rozmawiali o skróceniu ścieżki pacjenta do realizacji 
szczepień przeciw grypie. – Osobiście uważam, że wprowa-
dzenie odpłatności za szczepienia to krok w tył – podkreślała 
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Apte-
karskiej.

Eksperci rekomendują m.in. umożliwienie preskrypcji szcze-
pionek realizowanych przez farmaceutów i pielęgniarki, umoż-
liwienie informowania przez apteki o usłudze szczepienia wy-
konywanej w ramach opieki farmaceutycznej. Podkreślają,  
że należy dążyć do maksymalnego skracania ścieżek pacjen-
tów czy też utworzenie nowych ścieżek pacjentów np. w szko-
łach, w placówkach medycyny pracy.

– Taka rola apteki powinna pozostać nadal. Mamy 1800 Ap-
tecznych Punktów Szczepień, wykonaliśmy blisko 2 mln szcze-
pień przeciw COVID-19, a od stycznia 6700 przeciw grypie. To 
bardzo dobry wynik. Zależy nam na zwiększeniu poziomu wy-
szczepialności. Warto pokusić się o rozwiązania, które będą 
zapobiegać zachorowaniom. Ważne jest też dotarcie z kam-
panią proszczepionkową do pacjentów przez media społecz-
nościowe – mówiła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej.

– Martwi nas to, że wykonanie tej usługi nie będzie dalej re-
fundowane. Przyzwyczailiśmy społeczeństwo do pewnych 
rozwiązań, jakimi są bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19  
i przeciw grypie. Jeżeli wrócimy do modelu odpłatnego wyko-
nania szczepienia będzie to barierą dla niektórych pacjentów. 
Usługa szczepienia musi być refundowana przez NFZ. Oso-
biście uważam, że wprowadzenie odpłatności to krok w tył  
– podkreśliła Prezes NRA.

– Wreszcie doczekaliśmy czasów, że szczepienia mogą być 
realizowane w aptekach – dodała dr hab. n. med. Agnieszka 
Mastalerz-Migas.

OIA w Białymstoku przypomina, że od 1 lipca 2021 r. każdy 
właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć de-
klarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje można złożyć w for-
mie papierowej (do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta) 
albo online - bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB 
poprzez właściwy formularz. W pierwszym przypadku należy 
wypełnić formularz i dostarczyć go do właściwego dla lokali-
zacji budynku urzędu gminy.

DIA informuje, że opublikowano Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskie-
go koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

Izba olsztyńska organizuje kolejne, już  „XI Żeglarskich  Mi-
strzostw Polski Aptekarzy”,  które odbędą się w dniach 25-28 
sierpnia 2022 roku w Ośrodku Wrota Mazur w Imonku k. Pisza.

https://www.nia.org.pl/farmaceuta-spoza-ue/
https://www.nia.org.pl/farmaceuta-spoza-ue/
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W dniach 27-29.05.2022 r. Okręgowa Izba Aptekarska w Kra-
kowie planuje organizację  VI Mistrzostw Polski Farmaceutów 
w raftingu: “Serdecznie zapraszamy wszystkich lubiących wy-
zwania, kochających zabawę i integrację do Krakowa. Walczy-
my o Puchar Prezesa NIA a firmy farmaceutyczne w swoich 
Mistrzostwach powalczą o Puchar Prezesa OIA Kraków. Zawo-
dy, jak co roku, odbędą się na torze Krakowskiego Klubu Kaja-
kowego przy ul. Kolnej w Krakowie. Zapewniamy bezpieczeń-
stwo dzięki profesjonalnemu sprzętowi w postaci pontonów, 
kamizelek i kasków. Zabierzcie swoje pianki do pływania i buty 
do wody. Równocześnie planujemy piknik rodzinny a w nim 
wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych”.

Dostępny jest nowy numer (1/2022) biuletynu informacyjne-
go OIA w Krakowie "Farmacja Krakowska". W wydaniu mię-
dzy innymi Vine spa na świecie część 3, Wczoraj i dziś roślin 
leczniczych - babka lancetowata czy Aptekarskim wehikułem 
czasu... do stycznia, lutego i marca 1922 roku.

11.06.2022 r. odbędzie się w Łodzi IV Ogólnopolski bieg RE-
CEPTA NA ZDROWIE. Organizatorem jest Okręgowa Izba 
Aptekarska w Łodzi, która zaprasza do udziału farmaceutki  
i farmaceutów oraz wszystkich miłośników biegania. 

Łódzka Izba informuje o wystawie „Za moim płotem”  
w Muzeum Regionalnym w Brzezinach, prezentującej obra-
zy autorstwa magister farmacji Magdaleny Ołubek - kierow-
nika apteki w Koluszkach. Obrazy będzie można oglądać do 
31 maja 2022 roku. Jak czytamy we wpisie, autorka: “Ma-
luje i rysuje od 2017 roku. W tym czasie uczyła się akwareli  
i innych technik na warsztatach dla amatorów. Jej prace brały 
udział w wystawie zbiorowej i indywidualnej. Publikuje swoje 
prace na bieżąco w mediach społecznościowych. Najbardziej 
lubi malować zwierzęta i pejzaże w technice akwareli i pasteli. 
Ostatnie aktywności, w których brała udział, to plener grupy 
akwarelowej „100 Watercolours” 2019 w Łodzi oraz wystawa 
indywidualna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach 
(luty-marzec 2020)".

ŚIA opublikowała dokument podsumowujący 30-lecie izby: 
“Śląska Izba Aptekarska podjęła decyzję, aby z powodu ryzyka 
epidemiologicznego, obchody 30-lecia złożone były z szeregu 
małych, ale znaczących zdarzeń. (...) Na zakończenie obchodów 
oddajemy w Państwa ręce dokument, przygotowany z okazji 
tego zacnego jubileuszu. Oglądając nagranie, będziecie mieli 
okazję zapoznać się z wykładem dr. hab. n. farm. Jacka Drob-
nika, o dziejach farmacji i historii Śląskiej Izby Aptekarskiej.  
W filmie wysłuchacie również wspomnień wszystkich do-
tychczasowych prezesów Śląskiej Izby Aptekarskiej tj. prof. 
Dionizego Moski, mgr farm. Lidii Wolnickiej-Morawiec,  
dr. n. farm. Stanisława Piechuli i dr. n. farm. Piotra Brukiewicza. 
W imieniu zmarłego mgr. farm. Romana Hechmanna wypowie-
dział się jego syn mgr farm. Rafał Hechmann. Mam nadzieję,  
że nagranie przypadnie do gustu, a w przyszłości będzie cen-
nym źródłem historycznym”.

Izba w Rzeszowie apeluje o pomoc w sortowaniu leków dla 
Ukrainy, które pochodzą z całej UE tak, aby jak najszybciej 
trafiły one do potrzebujących: "Praca w ramach wolontariatu,  
7 dni w tygodniu w godzinach 8-20. Wymiar czasu zaangażo-
wania i wybór dni tygodnia dowolny!".

Izba koszalińska - dzięki uprzejmości Pani lek. Oli Ivanickey-
-Migolinec - specjalisty epidemiologa, absolwentki Uniwer-
sytetu Lwowskiego udostępniła opracowanie podstawowych 
zwrotów medycznych w języku ukraińskim przydatnych w ob-
słudze pacjenta. Ze strony Izby Aptekarskiej koordynatorem 
była mgr farm. Aneta Kopydłowska-Kozłowska.
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OIA w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą do swoich 
członków oraz współpracujących techników farmaceutycznych 
o pomoc w punktach recepcyjnych, w których potrzebna jest  
specjalistycznej wiedza medyczna: "Zadaniem farmaceutów  
i techników będzie sprawowanie nadzoru nad produktami 
leczniczymi i wyrobami medycznymi znajdującymi się punk-
tach recepcyjnych (PR), które następnie będą wydawane 
uchodźcom. Ze względu na Państwa fachową, specjalistyczną 
wiedzę zwracamy się z gorącym apelem, serdecznie prosząc 
wszystkie zainteresowane osoby, które w ramach wolontaria-
tu chciałaby zaangażować się i pomóc – świadcząc swoją pracę 
w Punktach Recepcyjnych (PR) o wypełnienie deklaracji (...)". 

Ukazał się kolejny numer „Farmacji Wielkopolskiej”  
(nr 1/2022) – czasopisma wydawanego przez Wielkopol-
ską Okręgową Izbę Aptekarską. W numerze między innymi  
przeczytamy o pierwszym polskim standardzie koncyliacji le-
kowej, infekcjach intymnych z perspektywy farmaceuty, im-
porcie produktów leczniczych oraz realizacji zapotrzebowań.
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A. 1822

B. 1852

C. 1882

D. 1922

Pierwszą destylację ropy naftowej w wyniku której 
otrzymano naftę przeprowadzono w roku:

TEST WIEDZY

A. eterem

B. wodą

C. kwasem

D. alkoholem

Zafałszowanie oleju kakaowego np. łojem lub ste-
aryną można wykryć w teście poprzez zmieszanie 
surowca z:

0 2

A. osmotycznej

B. zapalnej

C. motorycznej

D. wydzielniczej

W przypadku wystąpienia zaburzenia wymiany 
elektrolitów w postaci nadmiernego wydzielania 
jonów chlorkowych i niedostatecznego wchłaniania 
jonów sodowych może dojść do wystąpienia biegun-
ki:

0 3
A. oceniającym

B. empatycznym

C. informacyjnym

D. nierefleksyjnym

Skupienie uwagi na dużej ilości oraz różnorodności 
przekazywanej treści nazywamy słuchaniem:

0 7

A. MIC

B. MBC

C. ABD

D. BMQ

Iloraz wartości granicznej stężenia antybiotyku 
dla szczepu wrażliwego (breakpoint) do wartości 
najmniejszego stężenia hamującego – określający 
skuteczność antybiotyku wobec drobnoustroju na-
zywamy współczynnikiem:

0 4

A. modyfikację dawki substancji leczniczej zawartej w leku 

gotowym

B. zastosowania substancji leczniczej w innej postaci leku niż 

lek gotowy

C. wykorzystanie substancji poza wskazaniami (off-label)

D. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

Zastosowanie leków gotowych w recepturze
aptecznej ma na celu:

0 5

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 7  ( 1 6 5 e)

A. 97:3

B. 60:40

C. 50:50

D. 5:95

Terapia ozonem polega na stosowaniu mieszaniny 
tlenu i ozonu w proporcjach O2/O3 (%):

0 6

0 1

Prawidłowe odpowiedzi:
1. B, 2. A, 3. D, 4. D, 5. D, 6. A, 7. C, 8. D

A. Pinus halepensis

B. Pinus sylvestris

C. Pinus elliotti 

D. Pinus pinaster

Według Farmakopei Polskiej XII olejek terpenty-
nowy otrzymywany jest przez destylację z parą 
wodną oleożywicy otrzymanej z:

0 8
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