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Szanowni Państwo,

w starożytnym Rzymie istniała kasta ludzi zajmujących się zielarstwem zwana
Rhizotomoi (łac. Korzeniokrajcy). Zbierali oni zioła, przetwarzali oraz wykonywali
z nich proste leki.

W I w. n.e. Krataeus napisał najstarszy grecki podręcznik dotyczącego leku
roślinnego - Rhizotomikon. Jednak pierwszymi „praaptekarzami” byli
farmakopolowie (Pharmacopolae; l.poj. Pharmacopola; w późniejszych czasach tym
słowem określano farmaceutów). I właśnie z ludzkiej potrzeby zrozumienia
i opanowania otaczającej go rzeczywistości powstała współczesna chemia, farmacja,
medycyna – od korzeniokrajców, zielarzy magów–lekarzy do współczesnej nauki
i przemysłu farmaceutycznego.

Oto pierwszy numer czasopisma Pharmacopola – periodyku poświęconego farmacji,
medycynie i ziołolecznictwu z perspektywy nauk humanistycznych
i społecznych. Zapraszam do lektury i współpracy.
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Wszystkie treści w czasopiśmie Pharmacopola mają wartość informacyjną, edukacyjną,
i przedstawiają osobistą opinię autorów. Wszelkie treści są własnością autorów i wydawcy.
W przypadku kopiowania należy podać źródło tych informacji. Za naruszenie praw
autorskich grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.
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- Od jednej strony się rośnie, od
drugiej – maleje.

„Od jednej i drugiej strony, ale
czego?” – pomyślała Alicja.

- Grzyba – odpowiedział pan
Gąsienica, jak gdyby usłyszał pytanie,
po czym znikł w trawie.

Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów,
tłumaczenie: Antoni Marianowicz

Podążając za sugestią Pana Gąsienicy,
bohaterka opus magnum Lewisa Carrolla
zjada kawałek grzyba urwany z prawej
strony kapelusza, po czym jej ciało
zmniejsza się tak szybko, że uderza
podbródkiemw kolano. Alicja pospiesznie
zjada kawałek grzyba z lewej strony, co
z kolei wywołuje u niej wzrost tak
intensywny, że dziewczyna zahacza głową
o korony drzew zaczarowanego lasu.

Syndrom Alicji i inne
dolegliwości

Trudno o bardziej sugestywne nawiązanie
do psychoaktywnego działania mucho-

mora czerwonego – Amanita muscaria,
niż przytoczony fragment „Alicji w Kra-
inie Czarów”.

Pół godziny po doustnym spożyciu
A. muscaria pojawia się charakterystyczne
zaburzenie postrzegania przestrzeni,
zwane makropsją. Obiekty postrzegane
przez osobę dotkniętą makropsją zdają się
być o wiele większe niż w rzeczywistości,

Wiktoria Kurzyna

Osobliwości muchomora czerwonego

Redaktor medyczny. Studentka piątego roku farmacji na Uniwersytecie
Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wiceprzewodnicząca
Studenckiego Koła Naukowego „Uroboros”. Pasjonatka historii farmacji,
etnofarmakologii, fitoterapii, ekologii i kuchni roślinnej.
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co odpowiada „objawom” Alicji. Osoby
zatrute muchomorem czerwonym wyka-
zują ponadto nadwrażliwość na bodźce
wizualne i dźwiękowe oraz tracą poczucie
czasu. Po kilku godzinach od spożycia
grzyba pojawia się zmęczenie i senność,
które prowadzą następnie do głębokiego
snu, charakteryzującego się wysoce
realistycznymi marzeniami sennymi
w fazie REM.

Oprócz tych, relatywnie pożądanych
efektów, u zatrutych pojawiają się również
wymioty, skurcze mięśni, dezorientacja,
zawroty głowy i delirium. W niektórych
przypadkach grzyb powoduje typowe
objawy atropinopodobne, takie jak su-
chość w ustach i rozszerzenie źrenic. Co
ciekawe, zaobserwowano korelację pomię-
dzy wystąpieniem określonych objawów,
a czasem zbioru. Zgodnie z ustaleniami
owocniki muchomora zebrane we wrze-
śniu działają mniej narkotycznie i częściej
powodują mdłości. Odwrotna tendencja
występuje w przypadku okazów zebranych
w sierpniu.

Wbrew powszechnej opinii A. muscaria
nie jest wybitnie trujący – w przeci-
wieństwie do innych gatunków mucho-
morów nie powoduje bezpośrednich
uszkodzeń narządów wewnętrznych.
Regularne spożywanie substancji czyn-
nych grzyba prowadzi jednak do uszko-
dzenia mózgu, czego konsekwencją są
przewlekłe zaburzenia pamięci i upośle-
dzenie procesów uczenia się. U podstaw
tego mechanizmu leży uszkodzenie neuro-
nów cholinergicznych w podstawnej części
przodomózgowia oraz zmiana wrażliwości
receptorów GABA, indukowana przez
kwas ibotenowy – jedną z głównych
substancji psychoaktywnych muchomora
czerwonego.

Jednak nie muskaryna –
chemizm i farmakologia
Amanita muscaria

Najczęściej kojarzoną z muchomorem
czerwonym substancją chemiczną jest
muskaryna, od której wywodzi się nazwa
receptorów w układzie nerwowym. Oka-
zało się jednak, że to nie muskaryna jest
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Dlaczego tytuły muszą być długie, lub którkie lub
średnie, jak w częstochowie bieda wiekuista.
Zamorduje Ciebie niczym pimpurimpu na stoliku

mgr. farm. Aleksander K. Smakosz

Redaktor naaczelny. Naukowo zajmuje się etnofarmakologią historyczną,
farmakognozją substancji aromatycznych i przypraw, chemią kosmetyków oraz
historią kulinariów. Prowadzi blog poświęcony przyprawom z perspektywy
botaniki ekonomicznej oraz farmacji - gulosus.pl
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związkiem odpowiedzialnym za działanie
psychoaktywne grzyba.

Z A. muscaria wyizolowano i zbadano
wiele substancji, z których wyszczegól-
niono dwie najważniejsze pod względem
farmakologicznym – kwas ibotenowy
i muscymol.

Kwas ibotenowy wykazuje strukturalne
podobieństwo do kwasu glutaminowego,
dzięki któremu oddziałuje na receptory
tego neuroprzekaźnika, w konsekwencji
czego działa stymulująco na ośrodkowy
układ nerwowy.

Muscymol działa analogicznie odwrotnie
– depresyjnie. Pod względem moleku-
larnym wykazuje podobieństwo do kwasu
γ-aminomasłowego (GABA), co daje mu
zdolność hamowania neurotransmisji
w ośrodkowym układzie nerwowym.

Ponadto w badaniach in vivo na myszach
i szczurach zaobserwowano wzrost pozio-
mu serotoniny i dopaminy w mózgu po
dootrzewnowym podaniu muscymolu
i kwasu ibotenowego.

Muscymol jest produktem dekarboksylacji
kwasu ibotenowego, do której dochodzi
podczas takich procesów jak ogrzewanie,
trawienie czy suszenie. Obie substancje
łatwo rozpuszczają się w wodzie, dlatego
odwary i napary z muchomora czerwo-
nego również mają właściwości psycho-

aktywne. Wbrew pozorom nie bez
znaczenia pozostaje fakt, że
właściwości psychoaktywne ma
również… mocz osób, które
spożyły muchomora czerwo-
nego. Obecność obu związków
stwierdza się w urynie godzinę
po spożyciu grzybów, przy
czym stosunkowo więcej znaj-
duje się w niej kwasu ibote-
nowego niż muscymolu. Te
właściwości farmakokinetyczne
umożliwiły powstanie osobli-
wej praktyki wśród plemion
syberyjskich.

Dlaczego szamani syberyjscy
pili mocz reniferów?

Etnolodzy wysnuli wiele teorii na temat
hipotetycznego stosowania A. muscaria
przez różne kultury, zarówno w celach
duchowych, jak i rekreacyjnych. Wielu
z nich nie można jednak jednoznacznie
potwierdzić ze względu na brak dosta-
tecznych danych. Rejonem, w którym
praktyka spożywania muchomorów ro-
zwinęła się najbardziej pozostaje Syberia.
Za pierwszy europejski dokument, opi-
sujący rytuały tamtejszych szamanów
uznaje się relację szwedzkiego jeńca
wojennego, Philipa Johana von Stra-
hlenberga z początku XVIII wieku.
Raporty o współczesnym stosowaniu
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muchomorów czerwonych na Syberii
również się pojawiają.

Amanita muscaria rośnie pospolicie na
całym globie, ale jako grzyb mikoryzujący
wymaga do rozwoju obecności okre-
ślonego gatunku drzewa, zazwyczaj brzozy,
jodły, sosny, świerku, osiki lub dębu.
Klimat na północy Syberii nie sprzyja
wzrostowi drzew, dlatego muchomor
czerwony zyskał tam status towaru
luksusowego i równowartość jednego reni-
fera za owocnik. Wysoka cena, rzadkość
występowania oraz brak innych rdzennych
enteogenów doprowadziły do rozwoju
intrygującej praktyki, jaką było picie
moczu osoby, która wcześniej spożyła
muchomora. Człowiek po konsumpcji
grzyba mógł wypić własny mocz w celu
przedłużenia jego działania lub podzielić
się nim z biedniejszymi członkami ple-
mienia, aby oni również mogli dostąpić
muchomorowego dobrodziejstwa. Według
niektórych źródeł uryna miała mieć nawet
lepsze działanie niż pierwotny wywar
z grzybów, a jej psychoaktywne właści-
wości utrzymywały się aż do pięciu kolejno
pijących ją osób. Relacje opisują też
praktykę picia moczu reniferów, które
miały wcześniej zjadać muchomory
czerwone.

Dzisiaj A. muscaria znajduje się w kręgu
zainteresowań producentów kosmetyków
inspirowanych tradycyjną syberyjską me-

dycyną oraz miłośników eksperymentów
zarówno narkotycznych, jak i kulinarnych.
Więcej o współczesnym zastosowaniu
muchomora czerwonego znajdzie się
w kolejnym numerze czasopisma
Pharmacopola
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Historia naturalna cisu

Tymi słowami jedna z wiedźm unie-
śmiertelniona w dramacieWilliama Shake-
speare’a pt. Makbet opisuje składniki
potrzebne podczas magicznego rytuału
i przyrządzenia czarodziejskiego wywaru.
Sama bogini Hekate, obecna podczas tego
wydarzenia, była pod wrażeniem
umiejętności swojej akolitki. Jedna z po-
wyższych ingrediencji – kora cisu (Taxus
baccata), pochodzi z drzewa długowie-
czności, od wieków łączonego zarówno ze
światem zmarłych, jak i nieśmiertelnością.

W kulturze celtyckiej ro-ślina ta była
uważana za świętą już w czasach przed-
chrześcijańskich. Równocześnie druidzi
interpretowali opisywany gatunek jako
symbol śmierci i zmartwychwstania.
Współczesne badania archeobotaniczne
wskazują, że T. baccata rośnie na Wyspach
Brytyjskich od co najmniej 50 000 lat.
Dowodem na to jest włócznia wykonana
właśnie z drewna cisu.

Starożytni autorzy greccy i rzymscy
opisywali cis zarówno jako źródło drewna
stosowanego do wyrobu łuków, jak i jako
źródło trucizny. Teofrast (grecki filozof
zwany „ojcem botaniki", żył w latach 371–
287 p.n.e.) wspominał, iż liście tej rośliny
są trujące dla koni. Pliniusz Starszy
(rzymski przyrodnik i encyklopedysta, żył
w latach 23–79 n.e.) zauważył, iż „jagody"
T. baccata są śmiertelną trucizną. Zbiory
tego surowca miały być szczególnie
popularne w Hiszpanii. Ponadto był on
zdania, że od nazwy tego drzewa pochodzi
słowo Toxicon (łac. trucizna). Jednak nie
jest to takie oczywiste. Niektórzy uczeni

Aleksander K. Smakosz

Cis europejski – drzewo o
janusowym obliczu

Redaktor naczelny. Naukowo zajmuje się etnofarmakologią historyczną,
farmakognozją substancji aromatycznych i przypraw, chemią kosmetyków
oraz historią kulinariów. Prowadzi blog poświęcony przyprawom z per-
spektywy botaniki ekonomicznej oraz farmacji – gulosus.pl.
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Root of hemlock digg’d i’ the dark,
Liver of blaspheming Jew,
Gall of goat, and slips of yew
Sliver’d in the moon’s eclipse

Cykuty korzeni w nocy kopanych,
Bluźnierczego żyda wątroby,
Kozła żółci, cisu kory
W księżyca nowiu otrzymanych

W. Shakespear, Macbeth, Akt IV,
Scena I, tłumaczenie własne
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uważają, że nazwa rodzajowa Taxus
pochodzi od pojęcia taxis (gr. układ liści
jak zęby grzebienia) lub taxon (gr. łuk). Jest
to o tyle ciekawe, że sam Homer w swojej
epopei pisał o żołnierzach z Krety wypo-
sażonych w śmiercionośne cisowe łuki.
Warto zaznaczyć, iż w starożytności pre-
paraty na bazie cisu były stosowane
głównie jako środek poronny – często ze
skutkiem śmiertelnym.

Traktowanie tej rośliny jako łącznika
między sferą sacrum a profanum nie
zniknęło nawet w czasie chrystianizacji
Wysp Brytyjskich. Świadczy o tym to, iż cis
europejski był sadzony wokół kościołów
i na cmentarzach. Wyjaśnia to dlaczego
stare okazy cisa są obecnie rzadkością poza
terenami kościelnymi.

Nazwa Taxus została po raz pierwszy
zaproponowana przez Tourneforta w 1717
roku, a w 1753 roku takson ten został
ustanowiony przez Carla von Linné.
W swoim dziele Species Plantarum opisał
on dwa gatunki cisa: Taxus baccata i Taxus
nucifera (cis orzechodajny). Drugi z powy-
ższych jest współcześnie klasyfikowany
jako Torreya nucifera (torreja orzechowa).
Ten pochodzący z Japonii przedstawiciel
rodziny Taxaceae wytwarza jadalne
nasiona, z których otrzymuje się olej
spożywczy. Jest powszechnie sadzona jako
roślina ozdobna. WKraju Kwitnącej Wiśni
niektóre grupy ezoteryczne otrzymują

z liści tego gatunku olejek aromatyczny,
który jest przez nich spalany i wyko-
rzystywany jako środek wspomagający
medytację.

Cis w medycynie oficjalnej

W XIX wieku cis nie był znaczącym
surowcem leczniczym, mimo to miał dosyć
ugruntowaną pozycję w farmacji krajów
niemieckojęzycznych. Do najczęściej stos-
owanych substancji zielarskich otrzy-
mywanych z tego drzewa należały:

� Cortex Taxi – kora

� Folia Taxi – liście (igły)

� Lignum Taxi – drewno

� Pseudofructus / Baccae / Fructus Taxi –
osnówki

� Semen Taxi – nasiona

� Summitates Taxi – młode pędy

Wśród leków opartych na powyższych
przedstawicielach materii medycznej na
szczególną uwagę zasługują syropy, nale-
wki, odwary, spirytusy lecznicze i eks-
trakty.

Nalewka z igieł cisa (Tinctura Taxi) i wy-
ciąg z igieł cisa (Extractum Taxi) stoso-
wane były głównie jako substytuty prze-
tworów zielarskich z pokrzyku wilczej
jagody (Atropa belladonna). Środki lecz-
nicze na bazie nasion: Aqua Taxi seminis
(woda lecznicza z nasion cisu), Extractum
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Taxi seminis aethereum (wyciąg eterowy
z nasion cisu), Spiritus Taxi seminis
(spirytus z nasion cisu), były wykorzy-
stywane w podobny sposób jak napar-
stnica (Digitalis spp., roślina używana przy
różnych schorzeniach serca, np. arytmii),
ale bez jej skutków ubocznych. Osnówki
stosowano również w leczeniu zapalenia
oskrzeli, a drewno miało być skuteczne
w terapii wścieklizny u ludzi.

W przypadku przedawkowania chara-
kterystycznymi objawami zatrucia cisem są
wymioty, rozszerzenie źrenic, nudności,
śpiączka i halucynacje. Od czasów staro-
żytnych T. baccata był znany ze swoich
właściwości trujących. Wszystkie organy
tej rośliny (z wyjątkiem mięsistych
osnówek) zawierają pseudoalkaloidy diter-
penowe (taksoidy). Skutkiem ich spożycia
jest nieregularny rytm serca oraz niewy-
dolność serca i układu oddechowego.
Z tego powodu działanie cisa określa się
jako kardiotoksyczne. Przeżycie w przy-
padku zatrucia cisem jest rzadkością.

Od tradycyjnych systemów
leczniczych do leku przeciw-
nowotworowego

Jedna z grup rdzennych mieszkańców

Ameryki Północnej – Irokezi, wykorzy-

stywała w swoim tradycyjnym systemie

leczniczym inny gatunek z tego rodzaju

(T. Canadensis = cis kanadyjski). Na

infekcje dróg oddechowych przygoto-

wywali oni odwar z gałązek. Chorego

umieszczano na krześle, okrywano kocami,

a u jego stóp stawiano parujący, gorący

płyn powodujący pocenie się. Na drętwie-

nie palców u rąk i nóg stosowano wywar

z gałązek. Według Irokezów ten

surowy lek był również pomocny

w przypadku ogólnego osłabie-

nia organizmu.

W medycynie jest wykorzy-
stywany jeszcze jeden ga-
tunek cisu z "Nowego Świata"
– T. brevifolia (cis krótko-
listny). Niektóre plemiona India-
ńskie stosowały korę i drewno tej
rośliny na bóle żołądka, a okłady z mielo-
nych liści w formie kataplazmy na trudno
gojące się rany.Odwarzkorybył aplikowany
jako "lek na krew".

W latach 60-tych National Cancer
Institute (USA) prowadził badania
przesiewowe w poszukiwaniu amery-
kańskich roślin o potencjalnych właści-
wościach przeciwnowotworowych. W 1962
roku botanik z Uniwersytetu Harvarda –
Arthur Barclay wraz ze swoimi studentami
brał udział w powyższym projekcie. Zbie-
rali oni próbki roślin rosnących w stanach
Waszyngton, Oregon i Kalifornia. Próbka
numer 1645 pochodziła właśnie z po-
wyższego drzewa. Początkowo wyniki
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testów nie były obiecujące, jednak kolejne
badania wykazały, iż wyciąg z kory cisa
krótkolistnego hamuje wzrost niektórych
typów guzów u myszy. Dzięki tej obser-
wacji badacze mogli opracować nowy lek
przeciwnowotworowy stosowany współ-
cześnie w przypadku raka płuc, piersi

i jajników – paklitaksel. W związku
ze zwiększoną podażą kory cisa
pacyficznego (podczas izolacji
leku drzewo ulegało zniszcze-
niu) większość pierwotnej
populacji T. brevifolia została
zniszczona. Wkrótce opraco-
wano nowe metody otrzymy-

wania paclitaxelu np. z analogu
(bakatyny III) wyekstrahowanego

z liści cisa europejskiego. Obecnie
większość paklitakselu jest produkowana
na drodze półsyntezy z naturalnego pre-
kursora otrzymanego z hodowli in vitro
komórek igieł cisa europejskiego.
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Pojęcie choroby w kulturze oparte jest
w znacznym stopniu o grecki i łaciński
źródłosłów, czyli przede wszystkim o za-
kres znaczeniowy słów νόσος (czyt. nosos)
i morbus. Greckie słowo: ἡ νόσος (he
nosos) jest rodzaju żeńskiego i oznacza nie
tylko „chorobę” czy „zarazę”, lecz tę samą
częstotliwość użycia mają też inne zna-
czenia tego wyrazu, mianowicie: „szaleń-
stwo”, „żądza”, „namiętność”, „słabość”,
„cierpienie”, „męki” oraz „katusze”.
Rzeczownik ten pochodzi od greckiego
czasownika, który oznacza sytuację kry-
tyczną, m.in. „stanie nad przepaścią” oraz
„pozostawanie w stanie zagrożenia”, ale
także „pozostawanie bezwolnym, oga-
rniętym, nawiedzonym przez coś”. We
współczesnych językach termin ten używa-
ny jest przede wszystkim technicznie
i w wersji przymiotnikowej: „nozologi-
czny” (angielskie: nosological). Natomiast
choroba w języku łacińskim wyrażana jest
w rodzaju męskim (morbus, morbi –
deklinacja II) i oprócz znaczeń tożsamych
z greckimi może oznaczać także „zmar-

twienie”. Jest to zatem pojęcie szersze od
greckiego o ujęcie stanu poprzedzającego
lub towarzyszącego chorobie oraz bliskie
pojęciu niezgodności z naturą (przymio-
tnik: morbosus, a, um). Takie znaczenie ma
angielski przymiotnik morbid, właściwie
równoznaczny z pathological („characteri-
zed by or appealing to an abnormal and
unhealthy interest in disturbing and
unpleasant subjects, especially death and
disease”; „of the nature of or indicative of
disease”). Warto także zwrócić uwagę, że
od antycznych grecko-łacińskich począ-
tków medycyny europejskiej dostrzegano
(a przynajmniej tak wynika z nazewni-
ctwa) dwojaki charakter chorób – fizyczny
i psychiczny, jeden i drugi charakter
chorób określany jest tym samym słowem,
zarówno po grecku, jak i po łacinie.

Problematyka podziału
chorób

Natomiast kwestie podziału chorób nie
były tak spójne od czasów antycznych. Za
jakąś cechę wspólną można uznać fakt, że

Maria T. Gaj

Doświadczenie choroby a kształtowanie się
klasyfikacji chorób – G. C. Stender, Definitiones
generum morborum, Gottingae 1764

Stypendystka BAS w latach 2012-214 w Adcote School for Girls w Anglii oraz Princeton
University, USA, w latach 2014-2016, studentka Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu
w latach 2019-2020, obecnie studentka V roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu. Autorka licznych publikacji medycznych i humanistycznych
oraz prac wygłoszonych i wyróżnionych na konferencjach studenckich i pozastudenckich,
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we współczesnej nomenklaturze klinicznej
zarówno w języku angielskim, jak i pol-
skim, dominuje nazewnictwo greckie,
podczas gdy w nazwach anatomicznych –
łacińskie. Jednak rodzaje chorób klasyfiko-
wano w różny sposób. Współczesny po-
dział chorób dokonywany jest z wyko-
rzystaniem dwudziestu sześciu liter
alfabetu łacińskiego, zaś każda jednostka
chorobowa posiada oznaczenie alfanume-
ryczne w kolejności: litera – cyfra – pod-
typ (np. A20.2 – dżuma płucna). Niewiele
osób zdaje sobie jednak sprawę, że cały
system nozologiczny swoje początki wziął
od systematycznych prób podziału cho-
rób, jakich dokonywali zwłaszcza
w wieku XVIII autorzy łacińskich trakta-
tów, ówcześni medycy-naukowcy.

Poniżej przedstawiono podział na
jedenaście grup chorobowych, jakie zapre-
zentował w swojej pracy dyplomowej
(odpowiednik doktoratu), bronionej
w Getyndze, młody lekarz z Saksonii,
pochodzący z małego miasta Derenburg,

niedaleko Halberstad – Godofredus
Christophorus Stender (Gotrfyd Krzy-
sztof Stender). Cała jego praca zatytuło-
wana Definitiones generum morborum,
prezentowana była wobec całego grona
wybitnych niemieckich lekarzy z akademii
getyńskiej wraz z jej prorektorem Rudo-
lfem Augustem Voglem. Praca liczy około
czterdziestu stron i ma charakter zapisu
publicznego egzaminu, podczas którego
Stender odnosi się do wcześniejszych
podziałów chorób, zwłaszcza zaś do dwu
współczesnych mu badaczy (Praefatio-
Wstęp) oraz dokonuje grupowania
i definiowania chorób (kolejne rozdziały
opisujące w sumie pięćset sześćdziesiąt
nazw chorób).

Jeśli chodzi o odniesienia do aktualnego
(czyli na połowę XVIII w.) stanu badań,
Stender powołuje się na dwa autorytety,
jakimi są dla niego szwedzki przyrodnik
Karol Lineusz oraz francuski lekarz i bo-
tanik François Boissier de la Croix de
Sauvages.Młody niemiecki lekarz powołu-
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je się na ich prace: De generibis morborum
(1759) pierwszego oraz Pathologia metho-
dica et Nosologia (1763) drugiego, ale nie
bezkrytycznie, wskazuje błędy w ich
pracach, ceni jednak bardziej Francuza,
brata słynnego naturalisty Pierra Augu-
stina. Stender słusznie łączy obu uczo-
nych, ponieważ ci ściśle ze sobą współpra-
cowali: Sauvages wysyłał Linneuszowi
botaniczne materiały do badań, zaś Lin-
neusz wpłynął na to, że Sauvages został
wybrany członkiem Szwedzkiej Akademii
Nauk. Obaj byli też botanikami, jednak
Sauvages także lekarzem i profesorem
fizjologii oraz patologii na uniwersytecie
w Montpellier. François Boissier Sauvages
de Lacroix jest obecnie uważany za twórcę
metodycznej nosologii, która obejmowała
także klasyfikację chorób psychicznych.
Inspirując się zatem pracami botanika
Karola Linneusza oraz Filipa Pinela,
jednego z pierwszych badaczy chorób
psychicznych, Sauvages wydał w 1763 roku
dzieło, na które szczególnie powołuje się
Stender i z którym stara się polemizować.
Sauvages podzielił choroby na dziesięć
grup, dwieście dziewięćdziesiąt pięć rodza-
jów i dwa tysiące czterysta gatunków /
nazw chorób, Godfryd Stender do tego
podziału dodaje jeszcze jedną, jedenastą
grupę.

Klasyfikacja chorób według
Stendera wraz z tłumacze-
niem

Tabula classium morborum:

Tabela klasyfikacji (grup) chorób:

I Febres, innati caloris augmentum
praeternaturale, cum oris siccitate et
gravitate corporis.

Gorączki, nienaturalne powiększenie
przyrodzonej (normalnej) temperatury
z suchością ust i ociężałością ciała.

II. Profluvia, humorum evacuatio ab
ordine quantitate aut qualitate natu-
rali abhorrens.

Wylewy, odejście płynów od naturalnego
porządku co do ilości i jakości.

III. Epischeses, exercendorum supressiones
molestae, corporis et animi tranquilitatem
turbantes.

Wstrzymania, uciążliwe tłumienia ruchów,
powodujące bezruch ciała i umysłu .

V. Spasmi, solidorum mobilium
contractiones vel agitationes.

Spazmy, ściągnięcia lub wstrząsy rucho-
mych członków.

VI. Adynamiae, sensationum, motuum
naturaliumque functionum defectus aut
imminutiones.

HISTORIA NAUKI
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Bezsilności (dosł. utraty sił), braki lub
zmiejszenia odczuć i naturalnych ruchów
życiowych.

VII. Hyperaesthises, sensationes auctae,
perversae.

Nadwrażliwości, zwiększone i nienatu-
ralne odczuwanie.

VIII. Cachexiae, malecolorata corporis
constitutio, cum debilitate.

(Dosł.) Zły stan ciała i zdrowia, źle zaba-
rwiony całokształt ciała z kalectwem
(ułomnością).

IX. Paranoiae, mentis aberrationes.

Paranoje, czyli zboczenia umysłu

X. Vitia, mutationes in superficie corporis
conspicuae.

(Dosł.) Błędy, zmiany na powierzchni
widocznej ciała.

XI. Deformitates, aberrationes solidorum
ab ordine, positura, habitu, figura,
numero, aliisque qualitatibus.

Deformacje, zboczenia (stałych) członków
pod względem porządku, układu, zwy-
czaju, kształtu, liczby i innych cech.

Bez dokładnej analizy porównawczej
dzieła Sauvagesa z pracą dyplomową Sten-
dera nie da się stwierdzić wszystkich po-

dobieństw i różnic między autorami,
natomiast już z podziału na grupy chorób
można wyciągnąć wniosek, że młody
saksoński lekarz chciał uczynić rozró-
żnienie między chorobliwymi zmianami
na widocznej powierzchni ciała a wszel-
kiego rodzaju deformacjami różnych
narządów. Nie jest celem tego szkicu
wnioskowanie, na ile uzasadniony był ten
podział oraz dodanie kolejnej, jedenastej
grupy chorób. Artykuł miał za zadanie
jedynie stwierdzić, w jaki sposób postrze-
gano choroby w ówczesnym środowisku
medycznym, gdyż to z tego środowiska
w formie diagnozy mogły trafiać do
powszechnych, społecznych zastosowań
i kształtować opinie na temat poszcze-
gólnych chorób. Jak widać, temat katego-
rii chorób oraz zdecydowaną wolę
dokładnej ich klasyfikacji, był tym, który
szczególnie angażował naukowe środo-
wiska medyczne Europy w połowie XVIII
wieku. Przyczyniły się do tego nie tylko
prace wybitnych biologów-lekarzy Linne-
usza i Sauvegesa, ale także i Saksończyka
Stendera.
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Ludy pierwotne

Trudne jest badanie tak odległego okresu
w dziejach ludzkości, jaki stanowiła pre-
historia. Przypuszczenia na temat tego,
w jaki sposób ówcześni ludzie radzili
sobie z problemami zdrowotnymi, w du-
żej mierze pochodzą z badań etnolo-
gicznych kultur pierwotnych.

Na rozwój lecznictwa wśród ludów
pierwotnych duży wpływ miały zapewne
instynkt i pewne przypadkowe zdarzenia
z życia codziennego. W połączeniu z sym-
patią do innych ludzi, należących do tej
samej grupy, motywowały one do znale-
zienia sposobu, który przyniósłby ulgę
cierpiącymwwyniku schorzenia czy urazu.
Z tegopowodu sięganopo różne rośliny czy
stosowano pewne zabiegi przy użyciu
uprzednio skonstruowanych przyrządów.
Przeczucie i wcześniejsze przypadkowe
doświadczenia i odkrycia zaowocowały
dostrzeżeniemzależnościmiędzypodejmo-
wanymi czynnościami, używanymi surow-
cami a ich wpływem na stan zdrowia.

Empiria, czyli wykrywanie związków
między działaniem a jego konsekwencjami,
doprowadziła do rozwoju wielorakich
terapiii poznania opracowania różnych
leków, m.in.:

� roślin wywołujących wymioty
(wymiotnica – Carapichea ipecacuanha),

� środków odurzających i usypiających
(odwar z niedojrzałych makówek maku
lekarskiego, haszysz, wino, różne gatunki
tytoniu),

� środków przeciw malarii (kora z drzewa
chinowego otrzymywana m.in. z gatunku
Cinchona pubescens),

� licznych zabiegów leczniczych
(przygotowywanie opatrunków na rany,
diety, stawianie baniek, upusty krwi,
masaże, zabiegi przy kobiecie rodzącej
i dziecku, zabiegi chirurgiczne)

Zabiegi chirurgiczne, jakie wykonywano
w czasach prehistorycznych to m.in.:

� usuwanie zębów,

� przecinanie ropnia za pomocą ostrych
przedmiotów, np. odłamków muszli,
ostrego kamienia, ciernia, ości;

� trepanacja – zabieg początkowo
rytualny, z czasem zauważono, że pomaga
w bólach głowy i padaczce;

Agnieszka Dziwak

Początki medycyny: ludy pierwotne,
Babionia, Egipt

Studentka II roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu. Członkini Studenckiego Koła Naukowego
„Uroboros”. Wolne chwile poświęca na rozwijanie pasji muzycznych
związanych z nauką śpiewu i gry na gitarze.
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� usuwanie odłamków czaszki z mózgu,
które dostały się tam na skutek urazu
głowy i powodowały nawet do paraliżu
połowy ciała,

� wyciąganie strzał z klatki piersiowej;

Jedną z najciekawszych metod wykorzy-
stywanych przez ludy pierwotne było
zszywanie żołądka i jelit przebitych włócz-
nią przy pomocy termitów. Podczas tego
zabiegu zbliżano do siebie brzegi rany
i nakładano termity tak, by brzegi
chwytały żuwaczkami. Następnie przy
pomocy paznokci odcinano ich tułowia
i odwłoki, i sięgano po kolejne. Po pe-
wnym czasie termity wsysały się w ranę,
a ta zabliźniała się i goiła.

Mimo że poznano pewne zależności
przyczynowo-skutkowe między schorze-
niem a metodą jego leczenia, człowiek
pierwotny nie był w stanie w racjonalny
sposób wytłumaczyć patogenezy danej
choroby. Dodatkowo, osobnicy Ci byli
bardzo emocjonalni, co przysłaniało ich
jasny pogląd na wiele spraw życia
codziennego. Warto tutaj przypomnieć, iż
to właśnie u naszych praprzodków
zrodziła się wiara w siły nadprzyrodzone,
czyli supranaturalizm. W związku z tym
wierzono, że choroba była wywoływana
przez bóstwa, złe duchy, demony, dusze
zmarłych. Skoro choroba została wywo-
łana przez nadprzyrodzone siły, to również
nadprzyrodzonymi siłami starano się tę
chorobę zwalczyć. Tak więc formę terapii

stanowiły bardzo często modlitwy,
składanie ofiar, wypędzanie duchów,
wymawianie zaklęć nad chorym, zama-
wiania, błagania bogów o uzdro-wienie.
Do wykonania takich czynności potrzeba
było osoby, która była swego rodzaju
łącznikiem między sacrum a profanum
i miała władzę nas światem nadprzy-
rodzonym. Taką osobą był kapłan, który
potrafił porozumiewać się z bogami,
wypędzać z chorego złe duchy czy
stosować odpowiednie preparaty. Taki
„pralekarz” miał też specyficzny wygląd.
Najprawdopodobniej był on ubrany
w przerażający strój, którego elementami
były węże, jaszczurki, skóry zwierzęce.
Lekarz-kapłan na twarz zakładał maskę,
w ręku trzymał hałaśliwy instrument,
wszystko po to, by wystraszyć i wypędzić
demona, który wniknął w człowieka
i wywołał chorobę.

Aby zapobiec chorobom w tych czasach,
noszono także wykonane z kamienia
amulety na szyi, w pasie lub w formie
pierścienia. W ten sposób wykorzy-
stywano również ząb lub kawałek kości.

Mezopotamia

Informacje na temat medycyny starożytnej
Mezopotamii zostały zachowane dzięki
zapisom wykonanym pismem klinowym
na glinianych tabliczkach, które odkopano
na terenach Żyznego Półksiężyca. Cen-
nych wiadomości dostarczają również

-
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Dlaczego tytuły muszą być długie, lub którkie lub
średnie, jak w częstochowie bieda wiekuista.
Zamorduje Ciebie niczym pimpurimpu na stoliku

mgr. farm. Alksander K. Smakosz
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wyko-paliska archeologiczne i przekazy
starożyt-nych greckich historyków. Zawar-
te w tych źródłach treści świadczą
o empiryczno – supranaturalistycznym
charakterze medycyny mezopotamskiej
wzbogaconej o aspekt astrologiczny. Uwa-
żano bowiem, że wystąpienie choroby, jej
przebieg, rokowanie, efektywność leczenia
zależą od układu gwiazd.

Pewne źródła pierwotne zasługują na
szczególną uwagę. Należą do nich: słynny
Kodeks Hammurabiego, który w para-
grafach 215–240 zawiera treści dotyczące
spraw medycznych; prawa asyryjskie, a w
szczególności opracowane na ich podsta-
wie przez Reginalda Campbella Thomp-
sona Zioła asyryjskie, zawierające spis wielu
środków leczniczych, w tym około 250
pochodzenia roślinnego, 180 pochodzenia
zwierzęcego i 120 pochodzenia mineral-
nego; teksty recept dostarczające wiado-
mości o racjonalnych sposobach leczenia,
niemalże pozbawionych elementów magi-
cznych; teksty diagnostyczne, dzięki
którym wiadomo, jak mogła wyglądać
swego rodzaju praktyka lekarska.
Uzdrowiciele udając się ze świątyni do
domu chorego obserwowali i rozważali
naturalne zjawiska przyrodnicze, które
towarzyszyły im w drodze. Ich interpre-
tacja miała pomóc przy wnioskowaniu
o dalszym przebiegu choroby. Niemniej
jednak, lekarz sprawdzał kondycję chorego
badając go, poczynając od głowy, a kończąc

na stopach. Interesującym rytuałem,
mającym ułatwić zdiagnozowanie choroby
i określenie sposobu jej leczenia, była hepa-
toskopia. Polegała ona na oglądaniu przez
lekarza-kapłana wątroby zwierzęcia ofia-
rnego, najpierww jej naturalnym umiejsco-
wieniu w ciele, a następnie po wyjęciu jej
z jamy brzusznej. Na podstawie dostrze-
żonych lub tylko domniemanych zmian
w wyglądzie tego narządu decydowano
o stanie zdrowia badanej osoby.

Ciekawą formą leczenia była ceremonia
magicznych zaklęć, bardzo wystawna lub
skromna, w zależności od zamożności
chorego. W przypadku cierpiącego z nizin
społecznych miała ona miejsce w jego
domu. Natomiast, jeżeli pacjent był dobrze
sytuowany, urządzano radosną procesję.
Uczestniczył w niej między innymi chór,
osoba uderzająca w kocioł w celu
odstraszenia złych duchów oraz podą-
żający na czele ubrany w rytualny strój
lekarz-kapłan.

Mezopotamscy uzdrowiciele istnieli już od
3. tysiąclecia p.n.e. Z biegiem czasu zróżni-
cowali się w trzy grupy: ȃsȗ – lekarze
o ograniczonym znaczeniu; bȃrȗ –
prorocy, oglądacze, wyspecjalizowani we
wróżeniu, interpretacji zjawisk i stawianiu
diagnoz i prognozowaniu; ȃshipu –
egzorcyści, wypędzali złe duchy będące
przyczyną choroby, mieli moc konta-
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ktowania się z bogami w celu ich przeje-
dnania.

Warto również wspomnieć o wykorzysty-
wanych w lecznictwie postaciach leku
takich jak: okłady, preparaty do nacierania
ciała, wlewy, plastry, wywary, powidełka,
maści, wina lecznicze. W bólach mięśni
i stawów stosowano okłady sporządzone
poprzez zmieszanie zgniłych ziaren i wody.
W przypadku gorączki i wynikających
z niej problemów ze wzrokiem okład
ugnieciony z sokiem z cynamonowca
nakładano na głowę, owijano bandażem
i pozostawiano na trzy dni. Prawostronny
ból głowy i towarzyszące mu opuchnięcie
prawej powieki z obfitym łzawieniem
starano się złagodzić środkami do
nacierania ciała. Były nimi mieszanina
drobno sproszkowanych ludzkich kości
i oleju cedrowego lub balsam z soli zasado-
wych i wody. Preparaty do nacierania
stosowano też w przypadku kolki. Przygo-
towywano je poprzez dodanie miodu
i oleju parafinowego do podgrzanej
mieszanki kory cedru i jałowca, oleandra,
mirtu, trzciny cukrowej i wina. Po
wystudzeniu preparatu nacierano nim
brzuch lub podawano doodbytniczo.

Podobnie jak w okresie przedhisto-
rycznym, swego rodzaju profilaktykę
stanowiło noszenie amuletów, które miały
chronić przed wniknięciem demona;

zazwyczaj amulety formowano w postać
istoty, przed którą miały strzec.

Egipt

Medycyna egipska łączyła w sobie empirię
i supranaturalizm. O tym, że w celach
leczniczych uciekano się do magii, stosując
zaklęcia, amulety, jak również, iż
stosowano racjonalne metody lecznicze,
wiemy dzięki zachowanym papirusom. Za
najważniejszy, często określany mianem
pierwszej encyklopedii medycznej, uważ-
any jest Papirus Ebersa z 1500 r. p.n.e.
Zawarte w nim jest 700 magicznych
formuł i substancji zaradczych. Z kolei w
przedstawiającym racjonalne spojrzenie na
lecznictwo Papirusie Edwina Smitha
znajdują się treści dotyczące urazów,
diagnozowania chorób i sposobów ich
zwalczania.

Herodot z Heraklitu, który ok. 450 r.
p.n.e. odwiedził Egipt, opisał strukturę
medyczną państwa w następujący sposób:

„[…] każdy lekarz zajmuje się tylko

jedną chorobą, a nie kilkoma. W całym

kraju jest dużo lekarzy, ponieważ są

specjaliści od chorób oczu, inni od

głowy, inni od zębów”.

Wartą uwagi grupę stanowili wspomniani
przez Herodota tzw. lekarze „od zębów”,
oznaczani w zapisach hieroglificznych po-
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ziomą strzałką i naczyniem do przecho-
wywania maści. Zajmowali się między
innymi usuwaniem zębów. Osobom
poddawanym temu zabiegowi podawano
środki znieczulające, np. opium.
W zabiegu tym korzystano z prostych
kleszczy oraz narzędzi o nazwach Ban-
tasank (o kształcie przypominającym kozią
stopkę) i Bodisa (w kształcie haka na ryby).
Na koniec wyłamywano kości wyrostka
zębodołowego, a w celu zabezpieczenia
przed infekcją powstałą ranę przypalano
rozżarzonym żelazem. Mieszkańcy staro-
żytnego Egiptu stosowali również środki
leczące erozję zębów, łagodzące zapalenie
dziąseł i ból zębów, o czym świadczą
znalezione w trakcie prac wykopalisko-
wych recepty. Warto zaznaczyć tutaj, iż
niektórych z tych receptur używa się po
dziś dzień.

Dzięki badaniom mumii egipskich
wnioskuje się także o tym, że starano się
wypełniać braki w uzębieniu wszczepami
z drewna, muszli, kości słoniowej czy
żelaza. Sama mumifikacja miała na celu
zakonserwowanie zwłok. Ciało zmarłego
otwierano, oczyszczano i balsamowano,
nie poddawano go jednak sekcji zwłok we
współczesnym znaczeniu tego słowa. Toteż
medycy egipscy mieli ograniczoną wiedzę
anatomiczną. Mimo to, dorobek naukowy
Egipcjan z zakresu medycyny doceniali
Grecy, stąd często podróżowali do kraju
nad deltą Nilu.

Środki lecznicze wykonywano w różnych
formach, takich jak: roztwory, powidełka,
maści, tabaczki, plastry, leki wziewne,
okłady, czopki, płukanki, okadzenia.
Wśród surowców i przetworów roślinnych
stosowanych w starożytnym Egipcie mo-
żna wymienić:

� olej rycynowy – jako środek
przeczyszczający,

� korę granatowca – na choroby
wywołane przez robaki,

� piołun – na poprawę apetytu,

� cebulę morską – jako środek wymiotny,

� opium – w celu uśmierzenia bólu.

Co ciekawe, Egipcjanie wierzyli, że między
substancjami roślinnymi a bogami istnieją
zależności. Uważali, że wycieki z ciała boga
Ra uformowały drzewa oliwne, z których
pozyskiwano oleje roślinne, łzy Horusa –
utworzyły mirrę, a krew z nosa Geba –
cedry.

Profilaktyka także stała na stosunkowo
wysokim poziomie. Starano się zapobiec
chorobom dzięki przestrzeganiu zasad
higieny, które obowiązywały całe spo-
łeczeństwo, oraz poprzez prowadzenie
zdrowego stylu życia. Tak więc zażywano
częste kąpiele, przykładano uwagę do
strzyżenia włosów i pielęgnacji paznokci,
uprawiano gimnastykę, wodę pito tylko
przegotowaną lub ją filtrowano, budowano
także proste wodociągi i kanalizację.
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Podsumowując powyższe informacje,
można z łatwością dostrzec, że wśród
wymienionych cywilizacji istniały podo-
bieństwa w metodach leczenia, jak
również cechy wyróżniające je od
pozostałych. Niektóre ze sposobów
walki z chorobą z punktu widzenia
współczesnej medycyny były nieracjo-
nalne, niektóre natomiast można uznać za
jedne z pierwszych kroków na drodze
rozwoju medycyny i farmakologii.
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Powyższy cytat jest bodaj najsłynniejszy,
jeśli chodzi o postać Paracelsusa. Przez
historyków jest traktowany jako postać
kontrowersyjna. Niektórzy przypisują mu
nawet miano oszusta. Jednak nie można
odmówić mu wielu zasług, bez których
współczesny świat nauki mógłby wyglądać
zupełnie inaczej. Nawetmimo faktu, że nie
dokonał rewolucyjnych odkryć, nie można
bagatelizować jego wkładu w postrzeganie
medycyny oraz zawodu lekarza

Konieczność znajomości chemii
przez lekarza oraz jej racjo-
nalizacja

Paracelsus słusznie zauważył, że istnieją
substancje które w pierwotnej formie są
szkodliwe dla człowieka, lecz po obróbce
termicznej bądź z pomocą reakcji chemi-
cznych zmieniają swoje właściwości, dzięki

czemu sąw stanie pomóc choremu.WXVI
wieku, kiedy Paracelsus zaczął pracę, prym
wiodły nauki starożytnego rzymskiego
farmakologa – Galena, który to skompilo-
wał całą medyczną wiedzę swoich czasów.
Opierał się na poglądzie że w ludzkim ciele
istnieją cztery ciecze/humory: żółć, krew,
czarna żółć i flegma.

Daniel Grudzień

Wpływ nauk i odkryć Paracelsusa na
współczesną farmację i medycynę

Student farmacji na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Członek
studenckiego koła naukowego „Uroboros”. Prywatnie interesuje się
historią, a w wolnym czasie zajmuje się modelarstwem.

ETNOBOTANIKAHISTORIA NAUKI

”Omnia sunt venena, nihil est sine
veneno. Sola dosis facit venenum

-Wszystko jest trucizną i nic nie jest
trucizną. Tylko dawka czyni truciznę.
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Wczasach Paracelsusa chemia była skupio-
na wokół alchemii i poszukiwań kamienia
filozoficznego. Szwajcarski lekarz zwrócił
uwagę, że w ludzkim ciele zachodzą reakcje
chemiczne i można to wykorzystać, aby
zwalczyć chorobę nękającą organizm.

Ważnym stwierdzeniem były jego słowa, iż
chemia służy do przygotowywania leków,
a nie do produkcji złota. W ten sposób
nauka ta przestała być traktowana jako
sztuka magiczna, a stała się podstawą do
produkcji i udoskonalenia lekarstw.

Właściwe przygotowanie lekarstw

Wiek XVI obfitował w osobliwe środki,
podawane pacjentom. Najczęściej były to
wieloskładnikowe mieszanki ziołowe, któ-
re czasem w rzeczywistości mogły wykazy-
wać zamierzony efekt fizjologiczny np.
działanie antybakteryjne, jednak naj-
częściej składniki tych polifarmakonów
działały antagonistycznie.

W tym czasie stosowano także różne dużo
bardziej kontrowersyjne specyfiki, takie jak
starte mysie odchody, pomieszane z so-
kiem z babki oraz cukrem, które to miały
leczyć „plucie krwią”. Paracelsus skupiał
się raczej na przyrządzaniu ekstraktów i na-
lewek, aby wyizolować konkretne substa-
ncje czynne, lub zwiększyć ich moc.

Opieka dla wszystkich klas
społecznych

Uważa się, iż jedną z jego zasług było
utworzenie systemu poradni – opieki
medycznej dla osób, których nie było stać
na zapłatę. Wierzył, że pomoc medyczna
należy się każdemu, czym zyskał sobie
sporą sympatię ludzi ubogich, przez
których był traktowany jako uzdrowiciel.

Podważenie nauk szkoły
Galena

W charakterystyczny dla siebie sposób
poddał w wątpliwość stosowane od stuleci
metody leczenia ludzi. Zwrócił uwagę iż
zmiany patologiczne mogą być spowodo-
wane także przez czynniki zew-nętrzne,
a nie tylko zaburzenie równowagi cieczy
(humorów) w organizmie, czym wywarł
spory wpływ na współczesną medycynę, a
także wskazał lekarzom, że warto myśleć
samodzielnie.
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Dlaczego tytuły muszą być długie, lub którkie lub
średnie, jak w częstochowie bieda wiekuista.
Zamorduje Ciebie niczym pimpurimpu na stoliku

mgr. farm. Aleksander K. Smakosz

Redaktor naaczelny. Naukowo zajmuje się etnofarmakologią historyczną,
farmakognozją substancji aromatycznych i przypraw, chemią kosmetyków oraz
historią kulinariów. Prowadzi blog poświęcony przyprawom z perspektywy
botaniki ekonomicznej oraz farmacji - gulosus.pl
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Sytuacja w Polsce po I
Wojnie Światowej

Ludzie różnych narodowości, wyznań
i kultur po I Wojnie Światowej stanęli
przed trudnym zadaniem, jakim było
tworzenie na nowo państwa. Okres
toczących się na początku dwudziestego
wieku działań wojennych na ziemiach
polskich spowodował zastój w wielu
obszarach przemysłu, w tym również
w branży farmaceutycznej. Niska wydaj-
ność zakładów była przede wszystkim
spowodowana brakiem środków na za-
kup droższej aparatury przemysłowej.
Skromny asortyment produkowanych
środków farmaceutycznych nie był w sta-
nie zaspokoić potrzeb społeczeństwa.

W tym czasie można było wyznaczyć pięć
etapów przejściowych, trzy z nich to
okresy intensywnego rozwoju przemysłu,
które przedzielone były przez dwa okresy
regresji:

� 1919-1923 odbudowa,

� 1924-1926 regresja,

� 1926-1929 rozwój,

� 1929-1934 regresja,

� 1934-1939 rozwój.

Ponad 60% firm powstałych w latach
dwudziestych i trzydziestych dwudzie-
stego wieku powstało w okręgach dużych
miast takich jak Warszawa, Lwów, Kraków
czy Łódź.

Towarzystwo Akcyjne Fr. Karpiński, „Bo-
ruta”, Zakłady Chemiczne „Boryszew”,
Laboratorium Farmaceu-tyczne Henryk
Klawe,Warszawskie Towarzystwo Akcyjne
„Motor”, „Pabia-nice” Sieleckie Zakłady
Chemiczne oraz Ludwik Spiess i Syn to
największe zakłady przemysłowe, które
prowadziły swoją działalność w okresie
międzywojennym. Oprócz nich na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej działało ponad
50 firm, które parały się produkcją
surowców leczniczych.

Wiktoria Wściubiak

Rozwój przemysłu farmaceutycznego
w Polsce w okresie międzywojennym

Studentka trzeciego roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym we
Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji oddziału
weWrocławiu. Miłośniczka historii Polski i medycyny.
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Początkowe próby odbudowy
branży

Większość z powyższych przedsiębiorstw
zajmowała się jedynie produkcją
wybranych preparatów oraz udosko-
nalaniem tych sprowadzanych z Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji,
Włoch i Austro-Węgier. Specjalizowały się
one również w przerabianiu surowców
chemicznych na preparaty galenowe, czyli
preparaty apteczne sporządzane z roślin
lub zwierząt zgodnie z przepisami
farmakopealnymi. Terminem tym ówcze-
śnie nazywano również wszystkie leki
przygotowywane na miejscu w aptece.

Wiele z nich prowadziło produkcję
własnych specyfików, które były zare-
jestrowane w Ministerstwie Opieki
Społecznej i pozostawały na tym samym
poziomie z tymi powstającymi na terenie
zakładów przemysłowych, dzięki temu
uzyskały one możliwość sprzedaży swoich
produktów w aptekach na terenie całego
kraju.

Od laboratorium do farbyki

Laboratorium Chemiczno-Farmaceu-
tyczne Jana Borowskiego, Laboratorium
Chemiczno-Farmaceutyczne Jana Gess-
nera oraz Laboratorium Chemiczno-
Farmaceutyczne Kazimierza Wendy, które
powstały w ramach laboratoriów przy-
aptecznych z czasem przekształcono
w samodzielne przedsiębiorstwa. Stały się
one zalążkiem do powstawania całkiem
nowych zakładów produkujących środki
lecznicze różnego typu, które wcześniej
nie miały szansy dotrzeć do naszego
państwa. Od tego momentu z każdym
rokiem przybywało chętnych do inwesto-
wania w przemysł farmaceutyczny na
terenie Rzeczypospolitej.

W 1921 roku powstała Komisja do spraw
Specyfików Farmaceutycznych. Do jej
zadań należała między innymi ocena
zgłaszanych do wprowadzenia do obrotu
specyfików. Na początkowym etapie
swojej pracy zezwoliła ona jedynie na
rejestrację dwudziestu polskich prepara-
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tów. Ich ilość wzrosła natomiast prawie
stukrotnie w ciągu 20 lat międzywo-
jennych, aby u schyłku 1938 roku osiągnąć
liczbę przewyższającą półtora tysiąca specy-
fików.

Rozwój przemysłu farmaceutycznego
w tamtych czasach doskonale obrazuje
przykład Warszawskiego Towarzystwa
Akcyjnego „Motor”. Jeden z leków
produkowanych przez tę spółkę na terenie
Polski zwany Motopirynem skutecznie
konkurował z Aspiryną firmy Bayer.
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Słowo afrodyzjak chyba nikomu nie jest
obce. Może kojarzyć się z miłością,
namiętnością, zakochaniem. Co dokła-
dnie kryje się za tym słowem? Według
słownika medycznego alfa-lek jest to
substancja, co do której panuje opinia, że
powoduje ona zwiększony popęd płciowy
lub potencję.

Dawne afrodyzjaki

Nie tylko w dzisiejszych czasach ludzie
szukają sposobu na zdobycie serca drugiej
osoby. Już w starożytności wierzono w cu-

downe właściwości afrodyzjaków.
W tamtych czasach przy ich wyborze
bazowano na skojarzeniach, uważano za
nie owoce i warzywa o fallicznych kształ-
tach. W Egipcie szczególną uwagą cieszyła
się mandragora, której korzeń kształtem
przypomina ludzką sylwetkę. Według
Pitagorasa jest tak, ponieważ pewien
człowiek naprawdę został przemie-niony
w mandragorę. Inne afrodyzjaki zaś
wywodziły się z mitologii. Takim
przykładem są owoce morza i sól koja-

Katarzyna Klocek

Afrodyzjaki ̶ czyli starożytny
przepis na miłość

Studentka farmacji na Uniwersytecie Medycznym weWrocławiu. Od 2020
roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji oraz koła
naukowego „Uroboros”. Ukończyła kurs monitorowania badań klinicznych
ICH GCP.
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rzone z boginią miłości, Afrodytą, która
wyłoniła się z morskich fal.

W Grecji natomiast czczono Bachusa,
boga płodności i wina, z którym uto-
żsamiano bluszcz nazywany tam kissos co
oznacza podniecenie seksualne. Wielu
może kojarzyć Bachusa jako słynnego
Dionizosa i z Dionizjami organizowanymi
na jego cześć. Podczas nich posąg boga
owijano bluszczem, ponieważ wierzono,
że rozbudzał on w kobietach szał
pożądania.

Oprócz mitologii szczególnie ważny
wpływ wywierały ludowe obrzędy i rytu-
ały. Przykładem może być werbena pospo-
lita nazywana inaczej łzami Izydy lub
łzami Junony. Była ona wykorzystywana w
Gre-cji i w Rzymie. Jednak aby uzyskała
swoje magiczne właściwości trzeba było
przyrzą-dzić ją podczas specjalnego
rytuału: na koniec maja należało wykopać
ją lewą ręką, a następnie tak długo trzymać
na powie-trzu aż spadnie na nią poranna
rosa. Korzeń, liście, łodyga miały spełniać
inne życzenia, więc ich suszenie musiało
odby-wać się osobno.

Praktykowane było również zabijanie na
wiosnę gołębia i skrapianie jego wątroby
własną krwią. Ususzony proszek dodawa-
no trzykrotnie do potraw dla ukochanego.
Nie jest to jedyny „krwawy” przepis.
Przygotowywano także ciasteczka, do
których dodawano włosy z ciała i kilka

kropel krwi. Równie częste było przygoto-
wywanie dań wzmacniających zaintere-
sowanie partnera. Do niecodziennych
praktyk należało sporządzanie potrawy z
ryby, którą najpierw wkładano do pochwy
i po tym jak zdechnie, gotowano. Na
szczęście stosowano też mniej drastyczne
metody, jak chociażby napoje miłosne.
Składnikiem takiego naparu był m.in.
lubczyk ogrodowy. Jednak to nie było jego
jedyne zastosowanie, bowiem dziewczyny
wplatały go we włosy, aby zapewnić sobie
szczęśliwe pożycie. Przepis na jeden
z takich eliksirów stworzył Wergiliusz.
Także tutaj dużą rolę odgrywała
obrzędowość, mianowicie zioła na sok
ścinano sierpem w blasku księżyca,
dodawano kadzidło.

Innym ,,wynalazkiem” był specyfik
przygotowywany z liści akacji rozcieranych
z miodem.

Popularnym afrodyzjakiem były też
różnego rodzaju przyprawy. Średnio-
wieczny lekarz Mosze Majmonides
rekomendował mieszanki ziół korzennych
takich jak: cynamon, pieprz, anyż, gałka
muszkatołowa, korzeń galgantu. Arabo-
wie natomiast powszechnie używali
imbiru, który pomaga na wzrok,
wspomaga odporność, przyspiesza meta-
bolizm i wspomaga leczenie problemów
związanych ze sprawnością seksualną.
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Niektóre rytuały przetrwały próbę czasu,
choć obecnie występują w zmienionej
formie. Przykładem może być grecki
zwyczaj obsypywania się orzechami
włoskimi, który został zmieniony na
sypanie na nowożeńców ryżu i złotych
monet. Według starych wierzeń ma to
zapewnić płodność i szczęśliwe pożycie.

Obecnie

W czasach wysokorozwiniętej nauki nie
ufa się mitom i ludowym wierzeniom. Co
nie oznacza, że nie poszukuje się już drogi
do serca ukochanej osoby. Jednak stawia się
głównie na przyprawy, które mają
pobudzić zmysły i apetyt, jak wiadomo
najkrótsza droga do serca prowadzi przez
żołądek. Jednym z najpopularniejszych jest
czekolada zawierająca między innymi:

� anandamid - pochodna amfetaminy,
zwana „hormonem miłości”;

� tryptofan, który jest budulcem
serotoniny,

� fenyloetyloaminy powodujące poprawę
nastroju.

Wykorzystywane dzisiaj szparagi cenione
były też dawniej ze względu na swoje
falliczne kształty. Jednak przypisywanie im
zdolności „afrodyzjakalnych” ma uzasa-
dnienie. Warzywa te zawierają m.in. wapń
wpływający na płodność, witaminę
E, która poprawia ukrwienie genitaliów
oraz potas regulujący pracę mięśni. Na
wyró-żnienie zasługuje też seler. To
niepozorne i wszechobecne w kuchni
warzywo zawiera wiele składników
wzmagających popęd i pożądanie, np.
argininę, cynk, potas, asparaginy,
androsteron oraz androstenol. Także
awokado spożywane głównie w formie
guacamole jest dobrym afrodyzjakiem ze
względu na zawartość wita-miny E, która
stymuluje wytwarzanie hormonów odpo-
wiedzialnych za potencję, takich jak:
progesteron, estrogen i testosteron.

ZDROWIE
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Częstym daniem (zwłaszcza w komediach
romantycznych) są truskawki w czekola-
dzie. Już wcześniej zostało wspomniane
o właściwościach czekolady, ale czy
truskawki mają w sobie to coś? Zawierają
cynk oraz selen zwiększające libido
i wpływające na prawidłowy poziom
testosteronu. Co do napojów miłosnych
obecnie możemy uznać za takie czerwone
wino i szampana. Pite z umiarem rozlu-
źniają i wpływają korzystnie na libido.

Do naszych czasów przetrwało też używa-
nie ziół i przypraw jako swoistych
„lubczyków”. Oprócz tych stosowanych
dawniej (imbir, biedrzeniec anyż, karda-
mon) używa się też pieprzu kajeńskiego
i papryczki chili. Zawarta w nich kapsa-
icyna stymulują produkcje endorfin
i pobudzają krążenie.

Dlaczego afrodyzjaki działają?

Po pierwsze wywierają bezpośredni lub
pośredni wpływ na przewodnictwo dopa-
minergiczne oraz na poziom hormonów
płciowych. Ze względu na miejsce ich
działania możemy wyodrębnić kilka rodza-
jów afrodyzjaków: afrodyzjaki działające
na ośrodki seksualne znajdujące się w rdze-
niu kręgowym (w tym ośrodek erekcji),
w mózgu oraz działające tylko na układ
moczowo-płciowy.

Po drugie zawierają aminokwasy: argininę,
która to metabolizowana jest do tlenku

azotu NO, który poprawia krążenie
w narządach płciowych; lizynę biorącą u-
dział w syntezie somatotropiny wpływa-
jącej na poziom libido.

Należy pamiętać, że afrodyzjaki nie mają
żadnych magicznych właściwości i za ich
pomocą nie można nikogo w sobie
rozkochać. Istnieją jednak przesłanki,
które świadczą o tym, że mogą wpływać na
popęd fizyczny.
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Epidemia COVID-19 spowodowała zna-
czące zwiększenie zainteresowania epide-
miologią. Od początku pandemii zaczęto
tworzyć plany i scenariusze tego, jak dalej
kształtować się będą wskaźniki takie jak
liczba chorych, zmarłych czy hospita-
lizowanych. Celem dla którego takie
przewidywania się tworzy może być
przygotowanie służby zdrowia, informo-
wanie społeczeństwa, zachęcanie do
danych działań, ocena potencjalnie podję-
tych działań i wiele innych. Jednak
najważniejszym pytanie to kiedy epidemia
dobiegnie końca. Niniejszy artykuł ma za
zadanie krótkie przedstawienie, jak doko-
nuje się opisanych powyżej predykcji.

John Snow kontra cholera na
ulicach Londynu

XIX wiek to okres w historii ludzkości,
który możemy uznać za początek współ-
czesnej epidemiologii. Głównym celem
działania epidemiologów było znalezienie
i unieszkodliwienie źródła epidemii. Przy-
kładem może być praca lekarza Johna

Snowa, który obserwował kilka epidemii
cholery w Londynie. Pierwszą z epidemii
jakie widział, w stolicy Wielkiej Brytanii,
była epidemia w 1831 roku. Wówczas
Snow był jeszcze stażystą, został jednak
oddelegowany do leczenia górników. Co
istotne zauważył wtedy pewne nieścisłości
pomiędzy obserwowanymi faktami, a
dominującą ówcześnie teorią miazma-
tyczną chorób.

Działania podjęte przez Johna Snowa były
nieskuteczne ze względu na brak leków,
które mogłyby pomóc chorym na cholerę
w ówczesnym czasie. Epidemia zakończyła
się niespodziewanie w roku 1832, tak
samo jak niespodziewanie zaczęła się rok
wcześniej. Od roku 1849 Snow badał
kolejne przypadki cholery. Jego badania
utwierdziły go w przekonaniu, iż jest to
choroba przenosząca się z osób chorych na
zdrowe, dodatkowo podejrzewał, że prze-
nosi się ona za pośrednictwem wody.
Snow przychylał się do teorii zakładającej,
iż drobnoustroje patogenne wywołują
choroby, pogląd ten był jednak niepopu-

Michał Zdzisław Rudko

Kiedy moja kolej? O współczesnych
modelach epidemiologicznych
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larny. Dlatego by nie zniechęcać innych
lekarzy pisał i mówił o truciźnie, by nie
wywoływać zbędnego sprzeciwu, ale zmie-
nić podejście innych medyków. Jego
działa-nia nie okazały się jednak skuteczne.

Podczas kolejnej epidemii w 1854 roku
John Snow zauważył, że ilość osób zma-
rłych z powodu cholery jest większa w do-
mach, które korzystały z usług dwóch firm
wodociągowych pobierających wodę poni-
żej miejsca spustu ścieków do Tamizy, niż
w przypadku trzeciej, która ujęcie wody
przeniosła powyżej miejsca zrzutu
nieczystości. W roku 1853 niedaleko
miejsca zamieszkania Snowa wybuchła
epidemia cholery, którą ten skojarzył
z zanieczyszczeniem pompy wodnej.
Pomi-mo braku akceptacji dla przypu-
szczeń Snowa władze lokalne zgodziły się
na zablokowanie pompy wodnej, co
spowodowało wygaśnięcie epidemii.

Dalsze starania i nowe informacje jakie
John Snow uzyskał w roku następnym
potwierdziły, iż źródłem epidemii była
skażona pompa wodna na jednej z ulic
Londynu. W przypadku przedsiębiorstw
wodociągowych, jak i zanieczyszczonej
pompy Snow posługiwał się metodami
statystycznymi razem z wywiadami by
potwierdzić swoje przypuszczenia. Jego
praca była na tyle przełomowa, że nie
zyskała uznania ówczesnych autorytetów
pomimo dużej ilości dowodów i dobrej
korelacji przyczyn ze skutkami, jak na
dzisiejsze standardy. Jeszcze wówczas
dominowała w Europie miazmatyczna
teoria chorób. John Snow zmarł w 1858
roku nie dowiedziawszy się o zaobserwo-
waniu i opisaniu Vibrio cholerae przez
Fillipo Pacini, który nie skojarzył tegoż
patogenu z cholerą. Współczesne dla
Snowa środowisko medyczne i naukowe
zapamiętało go jako świetnego aneste-
zjologa, który dopracował metody użycia
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eteru i chloroformu, dowodem jego
świetnych zdolności było dokonanie ane-
stezji na królowej Wiktorii podczas porodu
6. kwietnia 1853 roku.

Pierwszy „model” epidemio-
logiczny

Za pierwszy „poważny” model epidemio-
logiczny można uznać trójkąt epidemio-
logiczny. Jest to koncept, który rozwój
epidemii uzależnia od trzech czynników:
źródła zakażeń, podatnych osobników
i możliwości transmisji lub inaczej nazy-
wając ostatni punkt sprzyjającego śro-
owiska.

Źródłem zakażenia mogą być osoby chore,
chore zwierzęta w przypadku zoonoz,
skażenie środowiska, sprzęt medyczny
i wiele innych – jest to ogólnie rzecz ujmu-
jąc rezerwuar patogenów.

Podatne osobniki to opis osób, społe-
czności, zwierząt, stad, roślin, hodowli
i innych w zależności od metody opisu
i choroby. Możliwość transmisji opisuje
wystąpienie warunków umożliwiających
przeniesienie patogenu ze źródła na poda-
tne osobniki – może to być stosunek
seksualny, kontakt bezpośredni lub pośre-
dni, ekspozycja na aerozol zawierający
patogen i wiele innych.

Wykorzystując pojęcie trójkąta epidemio-
logicznego można zaplanować działania

mające za zadanie opanowanie, a nawet
zakończenie epidemii. Jako, że zgodnie
z założeniami, rozwój epidemii uzależnio-
ny jest od występowania wszystkich trzech
czynników, to działanie na każdy z nich
z osobna lub kilka powoduje zmianę dyna-
miki epidemii.

Przykładowo możemy wyeliminować
z trójkąta osobniki podatne na zakażenie
np. poprzez wprowadzenie kwarantanny
lub źródło zakażeń izolując osoby chore
albo w końcu wpłynąć na możliwość
transmisji wprowadzając do użytku środki
ochrony osobistej. Zastosowanie trójkąta
epidemiologicznego nie pozwala jednak na
przewidywanie ilościowe rozwoju epide-
mii. Nie dowiemy się z jego pomocą ilu
nowych zakażeń spodziewać się w danym
horyzoncie czasowym, mimo to jest on
solidną podstawą do zwalczania epidemii.

Omawiana teoria powstała w XIX wieku;
jej założenia mogą wydawać się nam oczy-
wiste, jednak dla wielu wcześniejszych
okresów historii byłaby to teoria prze-
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łomowa, która nie uzyskałaby akceptacji.
Za ten stan rzeczy odpowiada teoria
popularna aż do drugiej połowy XIX
wieku - teoria miazmatyczna. Zakładała
ona, że choroby przenoszą się za pośre-
dnictwem powietrza określanego jako
morowe.

Współczesne modele
epidemiologiczne

Współcześnie możemy wymienić kilka
kluczowych modeli obliczeniowych sto-
sowanych w epidemiologii, są to:

- model SIS

- model Kermacka-McKendricka (SIR)

- model SEIR

- model sieci społecznych, inaczej
nazywany modelem małego świata
(ang. small world)

Choć wymieniono powyżej kilka standa-
rdowych modeli, to należy pamiętać, że są
one tylko pewną bazą, rusztowaniem, na
którym mogą powstawać nowe, bardziej
dopasowane modele. Każdy z nich może
zostać rozwinięty, a wraz z tym może
wzrastać ich złożoność matematyczna.
Różnice te, poza samymi parametrami
liczbowymi mogą także obejmować przej-
ścia pomiędzy grupami, co zostanie wytłu-
maczone w dalszej części artykułu.

Model SIS

Model SIS w skrócie od ang. Susceptible,
Infective; Susceptible czyli podatny/wra-
żliwy, zakażony/zakaźny, podatny opisuje
epidemię dzieląc populację na dwie
wspomniane grupy: podatnych i zarażo-
nych.

W niniejszym modelu osoba zarażona jest
jednocześnie źródłem choroby, który
może zarazić osobę z grupy podatnych.
Transmisja choroby jest skutkiem
kontaktu między osobą z grupy S i I, gdzie
każdy kontakt ma pewne prawdopo-
dobieństwo na wystąpienie transmisji.
Poza procesem transmisji choroby z osób
chorych na zdrowe w modelu uwzględnia
się także narodziny zdrowych osobników,
które zasilają grupę S oraz śmierć
osobników S z przyczyn innych niż
choroba, dla której tworzymy model i I z
powodu choroby.

Matematyczne ujęcie modelu wprowadza
takie pojęcia jak ułamek osób zarażonych i
podatnych, liczbę S i I, średnią liczbę
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interakcji powodujących transmisję,
współczynnik rozrodczości i zachoro-
walności (które w niektórych ujęciach są
sobie równe) oraz współczynnik wyzdro-
wień. Dodatkowym założeniem może być
stała liczebność populacji.

Jako oznaczenia poszczególnych wielkości
mogą służyć:

N – liczebność całej populacji

nS – liczebność podatnych

nI – liczebność zarażonych

S i I – odpowiednio ułamek podatnych
i zarażonych

S = nS/N i I = nI/N

C – ilość kontaktów pomiędzy osobą
z grupy S, a osobą I; może również być
odzwierciedleniem gęstości zaludnienia.
Może być proporcjonalna do N lub stała

β – prawdopodobieństwo przejścia S do I
w wyniku kontaktu

α – prawdopodobieństwo wyzdrowienia,
przejścia I do S

Jako prawdopodobieństwo przejścia mo-
żemy uznać wyrażenie CβSI. Jako, że
wyrażenie typu Cβ wyraża się często,
stosuje się uproszczenie r = Cβ. Zmiany
w czasie można zapisać jako:

Jednym z najważniejszych i będących
bardzo głośnymmedialnie parametrem jest
współczynnik reprodukcji R0. Jest to
wartość mówiąca nam, czy epidemia
przyśpiesza, tj. nowych przypadków zaka-
żeń przybywa R0 > 1, utrzymuje się na
stałym poziomie R0 = 1, czy wygasa R0
<1. Można powiedzieć w uproszczeniu, że
wartość R0 to liczba ile osób zdrowych
zarazi średnio jedna osoba chora.

Model Kermacka-
McKendricka (Model SIR)

Model Kermacka-McKendricka jest
rozwinięciem modelu SIS, dodaje on do
dwóch opisanych już klas S i I trzecią R
czyli usunięci/nie podatni od ang.
Removed. Do grupy R zalicza się osoby,
które nabyły odporność lub zostały
oddzielone od całej populacji np. poprzez
izolację, pobyt w szpitalu, albo zmarły.
W modelu SIR osoba podatna może stać
się zarażoną, a zarażona usuniętą. W prze-
ciwieństwie domodelu SIS nie mamy tu do
czynienia z przechodzeniem osobników
z grupy I do S. Powyższe zdanie można
podsumować: kierunek przejść między
grupami jest jednokierunkowy i nie jest
odwracalny.
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W zależności od przyjętych założeń
możemy pozwolić wyłącznie na przejścia S
do I do R – tak jak wynikało by to ze
scenariusza zdrowy, chory, odporny lub
zmarły albo pozwolić na przejście S
bezpośrednio do R np. w wyniku
szczepienia. Dzięki wykorzystaniu modeli
możliwe jest nie tylko odpowiednie
przygotowanie się do epidemii ale także
wprowadzenie aspektów farmako-
ekonomiki w te przygotowania np.
wyliczając jaki procent populacji powinien
zostać zaszczepiony, by zahamować
epidemię.

Model SEIR

Model SEIR można opisać jako kolejne
rozwinięcie modelu SIS. Po dodaniu do
modelu SIS grupy R zostaje dodana
kolejna grupa oznaczana E od ang. Exposed
– wystawiony na działanie (patogenu).
Wprowadzenie grupy E daje nam
możliwość ujęcia w modelu sytuacji gdy
osoba, która uległa zarażeniu sama jeszcze
nie zaraża innych, a dopiero po minięciu
pewnego czasu, okresu inku-bacji,
przechodzi do grupy I. Może to być także
odzwierciedlenie sytuacji w której nie
każda ekspozycja na patogen kończy się

aktywną chorobą, tak jak np. w przypadku
gruźlicy. Nie każda osoba z grupy E musi
stać się I, można wyobrazić sobie sytuację,
w której przechodzi ona do grupy R, np. w
konsekwencji śmierci niezwiązanej z epi-
demią.

Opisywany model został użyty do
predykcji rozwoju epidemii COVID-19
w Indiach. Dzięki zastosowaniu takiego
modelu możemy ocenić konieczność
przygotowania służby zdrowia, oraz
oszacować konieczną wielkość rezerw
leków i sprzętu. Po pewnych modyfika-
cjach model ten może uwzględniać
również kwarantannę i hospitalizację, co
sprawia że jest on bardziej dokładny
w przewidywaniu epidemii COVID-19.

Użycie sztucznej inteligencji i baz danych
może dać dość dokładne wyniki
w przewidywaniu przebiegu oraz szaco-
waniu pików, tak jak udało się to ocenić
chińskim badaczom

Sieci społeczne, model
małego świata

Model sieci społecznej, nazywany także
modelem małego świata (ang. small
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world) jest dość złożonym podejściem do
opisu epidemii. Jest to bardzo często
symulacja komputerowa, w której brane są
pod uwagę jednostki i ich kontakty z
innymi jednostkami. Symulacja taka ma za
zadanie odzwierciedlić złożoną sieć
interakcji społecznych, a także
przypadkowe spotkania między osobni-
kami. Graficzne przedstawienie takiego
modelu przypo-mina drzewa utworzone z
kropek reprezentujących poszczególne
jednostki, które połączone są między sobą
liniami przedstawiającymi interakcję lub
transmisję choroby

Podsumowanie

Istnieje wiele możliwości przewidywania
rozwoju epidemii, które pozwalają nam
ocenić jakie środki powinniśmy zabe-
zpieczyć by im zapobiegać, ile osób
zaszczepić by wyeliminować daną chorobę,
a także kiedy epidemia dobiegnie końca
i jakie działania się do tego przyczyniają
oraz na ile są skuteczne. Patrząc z perspe-
ktywy historycznej epidemiologia przeszła
dużą przemianę od odkryć Johna Snowa
przez odrzucenie teorii miazmatycznej aż
po dzisiejsze możliwości modelowania,
a co za tym idzie skuteczniejszego zapo-
biegania i zwalczania epidemii. Smutnym
jedynie wydać się może, że w obecnych
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czasach, przy dostępności tak wielu
środków zapobiegawczych jak szczepionki
rośnie niechęć do nich i nieufność
w stosunku do nauki.
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