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Szanowni Państwo,

pierwszy numer mojego czasopisma w przeczytało już ponad 1200 osób — jest to
czynnik bardzo motywujący do dalszej pracy nad czasopismem Pharmacopola.

Na okładce drugiego numeru znalazł się fragment obrazu olejnego
namalowanego przez W. J. Laquy’ego w 1780 roku (dzieło to jest kopią XVII-
wiecznej pracy J. Toorenvlieta). Małpa na powyższym trzyma pustą kolbę służącą
do analizy organoleptycznej moczu ludzkiego, a w lewym dolnym rogu jest
widoczne naczynie wypełnione tą substancją.

Diagnozowanie oparte na powyższym badaniu było podstawą (i w dużym
stopniu jest nadal) oceny stanu zdrowia pacjenta. Zresztą metoda ta jest jedną
z najstarszych testów analitycznych.

Już starożytni Babilończycy i Asyryjczycy spisywali pismem klinowym na
tabliczkach swoje przemyślenia na temat moczu ok. 4000 lat p.n.e. Następnie
Grecy, a w końcu Rzymianie udoskonalali tę metodę. Jednak dopiero u schyłku
średniowiecza skodyfikowano analizę organoleptyczną moczu i nazwano ją
uroskopią.

W tym numerze poznają Państwo początki perfumerii, zarys historii trądu oraz
współczesne metody jego leczenia. Odpowiemy także na pytania związane
z historią broni biologicznej i chemicznej w antyku, wpływie mikroorganizmów
na funkcjonowanie ludzkiego mózgu oraz optymalizacją terapii metotreksatem.

Oto drugi numer czasopisma Pharmacopola — periodyku poświęconego
farmacji, medycynie i ziołolecznictwu z perspektywy nauk humanistycznych
i społecznych. Zapraszam do lektury i współpracy.
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Nazwa polska — fiołek trójbarwny, bratek

Surowiec — ziele (Herba Violae tricoloris)

Tradycyjne zastosowanie — Fiołek trójbarwny był wykorzystywany zewnętrznie najczęściej w przypadku chorób
skóry takich jak: egzema, świąd, wypryski skórne, podrażnienie okolic intymnych, łuszczyca. Dodatkowo
powyższy surowiec był stosowany w praktyce pediatrycznej w leczeniu wysypek i wykwitów u dzieci, a także na
łojotok skóry głowy u noworodków.

Wewnętrznie przetwory z ziela fiołka wykorzystywano w przypadku nieżytów i infekcji dróg oddechowych, jako
lek na chorobę hemoroidalną, jako środek wykrztuśny, moczopędny.

Dawkowanie — W postaci odwaru: wewnętrznie 5–10 g surowca na 1000 ml wody; zewnętrznie 4 g surowca na
150 ml wody.

patronite.pl/pharmacopola
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Pragnienie wiecznego życia towarzyszyło
ludzkości od zarania, a potrzeba stwo-
rzenia eliksiru życia inspirowała wielu
twórców literatury i sztuki, będąc jedno-
cześnie inspiracją do przeprowadzania
badań naukowych i zgłębiania tajemnic
natury. Warto zauważyć, iż alchemia,
magia, religia, farmacja i medycyna po-
chodzą od jednego pnia, związanego
z pragnieniem człowieka do zrozumienia
i opanowania otaczającego go świata.
Tajemnice długowieczności próbowali
zgłębić przyrodnicy oraz alchemicy.
Upatrywali oni źródeł nieśmiertelności
w medytacji, amuletach, niektórych
surowcach leczniczych czy eliksirach
życia.

Wbrew powszechnej opinii nazwa eliksir
nie jest domeną szarlatanów i fantastyki,
a określeniem na jedną z postaci leku.

Eliksir to płynna, słodka, aromatyczna
postać leku oparta o alkoholu, do
stosowania wewnętrznego, w skład
której mogą wchodzić nalewki, ekstra-

kty, olejki eteryczne, czyste substancje
aktywne. Jednak najczęściej eliksir ma
postać klarownego wodno-alkoholow-
ego roztworu, w którym znajduje się
przynajmniej jedna substancja aktywna
(w niewielkiej ilości).

Etymologia

Źródeł słowa „eliksir” upatruje się w
starogreckim słowie ξηριον (xiron)
oznaczające „suchy proszek” lub „środek
wysuszający”, stosowany na przykład do
opatrywania ran. Określenie to było już
znane w I w. n.e. Początkowo alchemicy
stosowali to słowo tylko aby określić
proszek, służący do transmutacji metalu
nieszlachetnego w złoto.

Następnie określenie eliksir zostało
przejęte przez arabów (V–VIII w.) —
el-iksir, także rozumiane jako proszek
leczniczy, ale również jako synonim
słowa kimyia, które dało nazwę słowu
chemia. Powyższym pojęciem opisywano
również płynną tynkturę, będąca

Mgr farm.Aleksander K. Smakosz

Historyczne postacie leku (cz. I) —
Elixir (eliksir)

Redaktor naczelny. Naukowo zajmuje się etnofarmakologią historyczną, farmako-
gnozją substancji aromatycznych i przypraw, chemią kosmetyków oraz historią
kulinariów. Prowadzi blog poświęcony przyprawom z perspektywy botaniki ekono-
micznej oraz farmacji — gulosus.pl
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pierwszym etapem wykonywania
kamienia filozofów. Wyróżniano między
innymi biały i czerwony eliksir, oraz
różnego rodzaju sublimaty, w stosunku
do których stosowano to miano.

Eliksir w alchemii

Roger Bacon — żyjący w XIII wieku
franciszkanin, przyrodnik, filozof
i profesor na Uniwersytecie Paryskim,
i Oksfordzkim alchemię opisywał jako
sztukę bądź naukę, która uczy nas jak
stworzyć, bądź wytworzyć pewien rodzaj
leku zwany eliksirem.

Podobną filozofię reprezentował
Paracelsus — żyjący na przełomie XV
i XVI wieku alchemik, przyrodnik
i lekarz (artykuł o nim znajduje się w nu-
merze Pharmacopoli 1/2021). Był on
zdania, iż "Prawdziwym celem chemii —
jest nie robienie złota, lecz przygoto-
wywanie leków". Powyższy badacz Elixir
rozumiał jako „proszek, którego szczypta
przekształciłaby całą masę metalu
nieszlachetnego w złoto”. W tej definicji
nadal widać wpływ myśli alchemicznej
i tradycji arabskiej.

Paracelsus opracował także trzy eliksiry-
leki, które miały przedłużać ludzkie
życie. Były to:

� Primum ens melissae

� Primum ens sanguinis

� Elixir Proprietatis

Pierwszy z nich wykonywano łącząc
węglan potasu sokiem z liści melisy,
następnie dodawano alkohol, aby usunąć
zieloną barwę preparatu. W ostatnim
kroku preparat się destylowało
i zagęszczało do konsystencji syropu.

Podczas produkcji drugiego eliksiru
mieszało się świeża krew żylną
otrzymaną z młodej i zdrowiej osoby
z alkahestem— uniwersalnym
alchemicznym rozpuszczalnikiem (wg
tego autora była to mieszanina tlenku
wapnia, alkoholu oraz węglanu potasu,
które poddawało się destylacji; czyli był
to alkohol absolutny). Powyższą miesza-
ninę pozostawiało się w ciepłym miejscu
i filtrowało.

Trzeci preparat — Elixir Proprietatis
składał się z mirry, szafranu oraz aloesu.
Lek ten na stałe zapisał się w annałach
medycyny. W różnych konfiguracjach
występował w farmakopeach, manuałach
i lekospisach jeszcze w XX wieku.
Według mnie tak zwane „zioła szwe-
dzkie” pochodzą właśnie od składników
na eliksir własności [wszystkich ludzi].
Warto tutaj zaznaczyć, iż powyższy
Szwajcar wzorował się tworząc swoją
preparację na dziełach Rufusa z Efezu —
greckiego lekarza żyjącego w I w. n.e.
Znaczyłoby to, iż jest to jeden z naj-
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Dlaczego tytuły muszą być długie,
lub którkie lub średnie, jak w

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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starszych leków wciąż stosowanych
w farmacji.

Sekret włoskiego mnicha-
aptekarza

Mimo dosyć prostej definicji eliksiry
przybierały najróżniejsze postacie. Jedną
z ciekawszych receptur jest ta opisana
przez Fra Donato d’Eremitę w 1624
roku. W wydanym w Toskanii Dell’
elixir vitae libri quattro (wł. O
eliksirze życia księgi cztery) powyższy
neapolitański dominikanin wymienił
kroki potrzebne, aby wyprodukować
sławny eliksir życia. W tym mającym
objętość 244 stron poradniku są
wymienione właściwości każdego
z surowców, a także opisane i zilustro-
wane zaawansowane metody
i alchemiczno-farmaceutyczne utensylia.

Wśród 244 (sic!) składników tego leku
można wyróżnić zarówno substancje
aromatyczne jak spikanard, pieprz
kubeba, drewno agarowe, kamforę,
biedrzeniec anyż; rośliny z rodziny
Lamiaceae takie jak miętę, bazylię,
rozmaryn, melisę, oregano; rośliny
z rodziny Aasteraceae na przykład
rumianek; kamienie szlachetne np.
szafiry, topazy, perły, rubiny;
półszlachetne: takie jak hematyty, agaty,
korale; metale — złoto, srebro, a także
substancje wzmacniając zapach— ambrę
i cywet.

Powyższe surowce dzieliło się ze względu
na organy np. owoce i nasiona, kłącza
i korzenie, następnie po kolei rozdra-
bniało się w moździerzu na drobny
proszek. W kolejnym etapie dodawało

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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się, jak ładnie to opisuje Fra Donato —
Quint essenza del vino, czyli alkohol.
Mieszaninę umieszczało się
w chłodnym pomieszczeniu na 40 dni.
W kolejnych krokach dodawano kolejne
składniki, ekstrahowano je i destylowa-
no. Na końcu dodać należało wodę
różana z cukrem.

Elixir Vitae Matthioli

Nazwa tego leku pochodzi od nazwiska
Pietro Andrea Matthioli zwanego
Matthiolusem — XVI-wiecznego
botanika i lekarza. Jego najważniejszym
dziełem był Commentari in sex libros
Pedonii Dioscoridis Anazarbei de
medica materia— krytyczny komentarz
do botaniczno-lekarskich dzieł
Dioskurydesa.

Matthiolus w jednym ze swoich dzieł
opisał skład eliksiru życia swojego
autorstwa — Elixir VitaeMatthioli.
Podobnie jak w recepturze Fra Donato
lek ten wykonywano poprzez długą
macerację surowców roślinnych
w alkoholu, następnie destylowano
powyższy półprodukt, dodawano syrop
różany, substancje aromatyczne i filtro-
wano tę preparację. Oryginalna
receptura zawiera 38 składników, są to
głównie rośliny z rodziny Lamiaceae
(majeranek, bazylia, szałwia muszkato-
łowa), przyprawy (gałka muszkatołowa,
macis, kardamon malabarski, imbir),

i surowce aromatyczne (ambra, strój
bobrowy, drewno sandałowca białego).

Eliksir ten był popularny między XVI
a XVIII wiekiem, przy czym najczęściej
skład był podobny do oryginalnego.

Późnonowożytne eliksiry

Jak wyżej wskazałem, eliksiry
wykonywano najczęściej poprzez
wytrawianie roślin przy pomocy
spirytusu. Jednak nie wszędzie tak to
wyglądało. W farmacji portugalskiej
podstawowym rozpuszczalnikiem było
wino. Dlatego też nie powinno dziwić, iż
w Farmakopei Portugalskiej z 1754 roku
Elixir vitae minus (łac. pomniejszy
eliksir życia) wykonywało się poprzez
ekstrakcję goryczki żółtej, centurii
pospolitej, galangalu, cynamonu, macis,
goździków, rozmarynu i kwiatów szałwii
białym winem, a następnie destylację
powyższej mieszaniny.

Farmakopea niemiecka (Pharmacopoeia
Germanica) z 1872 roku opisywała lek o
nazwie gorzki eliksir życia. Wykonywało
się go macerując aloes, cynamon, tatarak,
arcydzięgiel i szafran w mieszaninie
alkoholu i wody. Po 14 dniach filtrowało
się powyższą preparację i dodawało
karmel wraz z gliceryną. Ta metoda
wykonywania eliksirów jest podstawową
po dziś dzień.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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gnozją substancji aromatycznych i przypraw, chemią kosmetyków oraz historią
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W okresie międzywojennym w Polsce
eliksir był bardzo popularną postacią
leku, a obowiązujący lekospis —
Farmakopea Polska II przewidywała
osiem preparacji określanych powyższym
mianem — Elixir acidum Halleri,
Elixir ad longam vitam, Elixir Aurantii
compositum, Elixir paregoricum, Elixir
Rhei amarum, Elixir roborans Whytti,
Elixir viscerale Hoffmanni i Elixir ex
Extracto Gycyrrhizae.

Najbardziej znanym (farmakopealnym
także w czasach powojennych — vide
Farmakopea Polska III z 1954 r.) był
ostatni — eliksir lukrecjowy, zwany
również kroplami króla duńskiego
(Elixir pectorale regis Daniae).

Aby go wykonać należało 20,0 części
ekstraktu lukrecjowego rozpuścić w 60,0
częściach wody. Następnie dodawano do
powyższej mieszaniny 3,0 części amonia-
ku i pozostawiano na dwa dni. Po tym
czasie 0,5 części olejku z kopru
włoskiego i olejku z biedrzeńca anyżu
należało rozpuścić w 16,0 częściach
alkoholu
i dodać do powyższej mieszaniny. Po 8
dniach całość filtrowano. Lek ten
stosowano na infekcję dróg
oddechowych i na problemy z głosem
(chrypa).

Eliksir współcześnie

Współcześnie opisywana postać leku jest
właściwie nieznana, a przynajmniej leki,
które spełniają definicję eliksiru, nie są
takim mianem określane. Jednak
w Wielkiej Brytanii czy w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej
eliksir jest chętnie przepisywany przez
lekarzy. Wśród substancji aktywnych
aplikowanych w ten sposób można
wymienić paracetamol, prometazynę,
digoksynę, kodeinę, difenhydraminę,
bromheksynę. Nie zawsze jednak
w produkcji powyższych preparatów
stosuje się alkohol. W przypadku
paracetamolu, ze względu na swój
metabolizm, jest on umieszczony w
eliksirze bezalkoholowym. Podobnie
sytuacja wygląda z digoksyną. Czyli
współczesna farmacja powróciła do
swoich korzeni i znów pod nazwą
„eliksir” kryć się mogą różne postacie
leku, o nieugruntowanych funkcjach i
składzie.

Bibliografia
Eremita, D. (1624).Dell’ elixir vitae

libri quattro. Secondino Roncagliolo.
Smakosz, A. (2018). Eliksir życia.
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Orszelina olcholistna —
Clethra alnifolia L.

Rodzaj orszelina — Clethra, określany
polskimi nazwami olchówka lub
olszówka, obejmuje 30 (wg prof. R.
Hegnauera 35) gatunków i należy do
rodziny orszelinowatych — Clethr-
aceae. Wyżej wspomniana orszelina
olcholistna (Clethra alnifolia L.) jest
krzewem pochodzącym z Ameryki
Północnej, dorastającym do 3 m wysoko-
ści, ale w Polsce osiąga mniejsze rozmia-
ry. Preferuje podłoża podmokłe i wilgo-
tne. Wytwarza liczne wiechy białych
bądź różowych kwiatów o słodkim
zapachu. Owocem jest torebka, która ze
względu na podobieństwo do owocu
pieprzu, nazywana jest często sweet
pepper bush lub summersweet (słodki
pieprz). Nie ma jednak żadnych
zastosowań kulinarnych i przyprawo-
wych. W Polsce przemarza w okresie
zimowym. Mniejsze osobniki należy
ochraniać przed zimnem i niską

temperaturą. Starsze zaś, 4-6 letnie, są
odporne.

Surowcem zielarskim są kwiatostany,
szczyty gałązek, kora, korzeń, liście
(odpowiednio: Inflorescentia, Frondes,
Cortex, Radix et Folium Clethrae).
Powyższy gatunek jest słabo poznany
pod względem chemicznym. Głównymi
związkami czynnymi rośliny są: garbni-
ki, kwasy fenolowe (kawowy, elagowy,
galusowy), trójterpeny (kwas ursolowy),
fitosterole. W kwiatach występują
leukoantocyjany, olejek eteryczny i
flawonoidy, np. kwercytyna. Ponadto
mają zdolność kumulacji metali ciężkich.

Wodne wyciągi (napar/odwar 1-2 g na
120 ml wody) z kory, korzenia i szczyto-
wych gałązek wykazują działanie
napotne, ściągające, przeciwgorączkowe
i przeciwzapalne. Napar z liści i kwiatów
działa tylko przeciwzapalnie i przeciw-
gorączkowo. Podawane przez dłuższy
okres czasu łagodzą objawy reumato-
idalnego zapalenia stawów. Związki

Mgr farm. Michał Grocholski

Zapomniane leki pochodzenia
roślinnego

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Praktykujący farmceuta.
Autor poczytnego i znanego w całej Polsce bloga MGR.MAJKI.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

11Pharmacopola No 2/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

ETNOBOTANIKA



12Pharmacopola No 2/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

trójterpenowe, garbniki i fenolokwasy
wykazują działanie hipoglikemiczne,
obniżają poziom cholesterolu oraz
hamują stany zapalne układu pokarmo-
wego.

W przypadku nieżytów układu
pokarmowego, przeziębieniu, infekcjach
i stanach zapalnych górnych dróg
oddechowych, zakażaniach układu
moczowego, chorobach reumatycznych
i cukrzycy można stosować 1-2% napary
maksymalnie do czterech razy dziennie
po 100–150 ml.

Zewnętrznie można przemywać skórę
trądzikową i łojotokową, płukać włosy z
tendencją do przetłuszczania się.
Kosmetyki z naparem/odwarem
orszelinowym mogą dawać poprawę
przy atopowym zapaleniu skóry i
trądziku różowatym.

Szafirek – Muscari

Rodzaj szafirek (Muscari) należy do
rodziny liliowatych (Liliaceae) i liczy
około 30 gatunków występujących w
rejonie Morza Śródziemnego oraz Azji
Południowo-Zachodniej. Bardzo mało
jest znanych publikacji i informacji na
temat właściwości leczniczych szafirków.
Pochodzę one głównie z XVIII i XIX
wieku. Wymieniane tam gatunki to:
szafirek żółty —Muscari muschatum
Willd. szafirek miękkolistny —Muscari

comosumMill. szafirek drobnokwiatowy
—Muscari botryoidesMill. szafirek
groniasty —Muscari racemosumMill.
szafirek armeński —Muscari
armeniacum Baker.

W starych systemach klasyfikacji rodzaj
szafirek włączany był do rodzaju
Hyacinthus i często można go znaleźć
pod tą nazwą

W Polsce sadzony jest wyłącznie
w celach ozdobnych. Ponadto w naszym
kraju znajduje się górna, północna
granica występowania szafirka miękko-
listnego, de facto zagrożonego wyginię-
ciem (okolice Górnego Śląska, Mało-
polska, tereny wokół Wrocławia czy
Tomaszowa Lubelskiego). Dawniej
popularny na terenie Karpat.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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Surowiec farmaceutyczny (niegdyś
stosowany) to cebulka szafirka — Bulbus
Muscari. W medycynie ludowej były
także wykorzystywane kwiaty, głównie
jako źródło barwnika antocyjanowego;
owoce i liście. Cebulki suszono, krojono
bądź proszkowano. Z tak obrobionego
surowca przygotowywano wyciągi
wodne lub wodno-alkoholowe

Związki biologicznie czynne: kwas
chelidonowy, homoizoflawony, saponiny,
glikozydy saponinowe (muskarozydy),
tetracykliczne trójterpeny (eucosterol),
alkaloidy polihydroksypirolizydynowe.
Niektórzy autorzy sugerują
występowanie glikozydów nasercowych,
ale współczesne badania nie potwierdzają
tych rewelacji.

Działanie fitofarmakologiczne:
wykrztuśne, pobudzające układ
pokarmowy, poprawiające perystaltykę
jelit, moczopędne, wymiotne, rozwalnia-
jące, nasercowe, odtruwające, przeciw-
reumatyczne. W małych dawkach
pobudza odruch migawkowy poprzez
wspomaganie pracy nabłonka
rzęskowego, zapobiega zaflegmieniu
i zwiększa objętość śluzu. Mechanizm
działania nasercowego nie jest aktualnie
ustalony. Prawdopodobnie zwiększa
wydolność mięśnia sercowego poprzez
działanie moczopędne. W dawkach
leczniczych lekko drażni śluzówkę

układu pokarmowego i wspomaga
wydzielanie żółci. Działanie przeciw-
reumatyczne wiąże się ze zwiększonym
wydalaniem związków purynowych
i usuwaniem nadmiaru chlorku sodu

Nowe badania z lat 2008 i 2010
dowiodły, iż wyciągi z szafirka hamują
rozwój metycylinopornych szczepów
gronkowca złocistego (MRSA) oraz
działają degradująco na biofilmy
bakteryjne. Ponadto wykazują działanie
fungistatyczne i antyoksydacyjne.
W zbyt dużych dawkach działa silnie
drażniąco na przewód pokarmowy,
powodując nudności, wymioty i biegu-
nki. Ponadto wywołuje bóle głowy,
częstomocz, poty, drgawki, uszkodzenie
nerek (krwiomocz, białkomocz) oraz
hemolizę. Nie może być absolutnie
stosowany przez początkujących
fitoterapeutów.

Napar szafirkowy (InfusumMuscari)
wykonywano poprzez gotowanie
1 grama rozdrobnionych świeżych lub
suszonych cebulek w 100 gramach wody.
Dawkowanie: 1 łyżka naparu co 4 godzi-
ny, ale nie więcej niż 5 łyżek na dobę.
Stosowany również do przemywania
skóry zanieczyszczonej i skłonnej do
infekcji, w okładach na zakażone rany, do
płukania jamy ustnej i gardła oraz
donosowo. Z naparu lub nalewki można
przygotować syrop (1 cz. nalewki lub

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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naparu na 1 cz. miodu). Stosuje się
1 łyżeczkę kilka razy dziennie

Nalewkę szafirkową (Tinctura Muscari)
wykonywano poprzez zalanie 100
gramów świeżych rozdrobnionych
cebulek 1 litrem spirytusu 45°.
Następnie odstawiano na minimum
tydzień. Zażywano 3 x dziennie po 15
kropli, a przy ostrym kaszlu i
zaflegmieniu 5 kropli co 2h (max. 30–45
kropli/doba). Przy infekcjach układu
pokarmowego i w celu zwiększenia
działania antybiotyków — 15 kropli na
czczo, ale podawanych o innej porze niż
antybiotyk. Nalewkę można wcierać w
miejsca reumatycznie zmienione.
W razie nudności należy obniżyć dawkę
i częstotliwość stosowania. Przy nerwicy
serca, skoku ciśnienia, zdenerwowaniu
— jednorazowo 20 kropli nalewki.
Kropli, nie mililitrów.

Nalewkę z kwiatów szafirka (Tinctura
Flos Muscari) wykonywano poprzez
zalanie 100 gramów świeżych kwiatów
1 litrem etanolu 45° zakwaszonego
witaminą C (0,5–1%). Następnie
macerowano tydzień w ciemnym
miejscu. Działa wykrztuśnie i
uspokajająco. Dawkowanie 1–2 x
dziennie po 20–25 kropli.

Piżmian właściwy – Hibiscus
abelmoschus L.

W dawnych lekospisach polskich
widniał pod nazwą topolówka egipska.
Należy do rodziny ślazowatych —
Malvaceae. Pochodzi z tropikalnej
części Azji. Poza tym kontynentem
uważany za gatunek inwazyjny. Kiedyś
pozyskiwany głównie z terenów Indii.
Uprawiany dla przemysłu farma-
ceutyczngo i perfumeryjnego —
zastępowano nim zwierzęco piżmo oraz
aromatyzowano tytoń

Jako surowce farmaceutyczne
wykorzystywano kwiaty, nasiona i liście
(Flos, Semen et Folium Abelmoschi).
Z nasion uzyskiwano olej — Oleum
Abelmoschi seminis. Liście piżmiana
można spożywać jak szpinak. Roślina
daje się łatwo uprawiać. Olejek lotny
pachnie cywetem, czyli tak jak wydzieli-
na gruczołów ssaka z rodziny wiwero-
watych — cywety afrykańskiej,

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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pozyskiwana dla przemysłu perfume-
ryjnego, a także piżmem (wydzielina
pozyskiwana z gruczołów piżmowca
syberyjskiego) z nutą korzenną.

Bogaty jest w fernezol (circa 50%),
ambrettolid (13%), i alfa-gwajen (1%).
Nasiona zasobne są w olej tłusty,
fosfolipidy i śluzy. Zawartość frakcji
żywicznej 6%, białkowej 2%, a skrobi
14%. Kwiaty zawierają olejek eteryczny
i fitosterole.

Nasiona mielone, olej tłoczony z nasion
oraz olejek eteryczny działają
rozkurczowo, neurotonicznie i
wiatropędnie. Pobudzają czynność
narządów płciowych. W medycynie
Starożytnej Azji używany jako
afrodyzjak, niwelował również skutki
ukąszeń węży. Stosowany w leczeniu
chorób wenerycznych i w nieżycie
układu oddechowego. Olejek eteryczny
używany jest w nowoczesnej aroma-
terapii w celu łagodzenia stresu, napięć
nerwowych, leczenia „wypalenia
zawodowego" i do masażu. W XIX
wieku używany był w leczeniu niemocy
płciowej, zaburzeń trawiennych, depresji,
zaburzeń pracy układu oddechowego.
Podawany w przebiegu chorób zaka-
źnych w celu pobudzenia akcji serca
i pracy płuc oraz szybszego zdrowienia.

Nalewkę na etanolu 70° z nasion
mielonych (1:5-10) podaję się 1–3 razy

dziennie po 10–30 kropli. Używana
także do nacierań przy mięśniobólach
i stanach napięcia nerwowego. Nasiona
są bezpieczne w dawce 0,25–0,5 gramów
podawane 2–3 razy dziennie.

Infusum 2% — 100–120 ml dziennie
w dawkach podzielnych

Olejek eteryczny — 4 krople 2–3 x
dziennie na miodzie. Ponadto można
stosować olejek do nacierań, rozprowa-
dzony w stosunku 1:2 w tłustym oleju.
Napary z korzenia i liści należą do
preparatów śluzowych i polecane są przy
zaburzeniach oddawania moczu oraz
kamicy moczowej. Sprawdza się w ka-
szlu, chrypce oraz stanach zapalnych
jamy ustnej.

We współczesnych badaniach
przetworów z piżmiana właściwego
potwierdzono działanie moczopędne,
przeciwkamicze (usuwanie z moczem
nadmiernej ilości szczawianów i fosfora-
nów), antydrobnoustrojowe,
hepatoprotekcyjne (np. przed toksy-
cznym wpływem metabolitów
paracetamolu), miorelaksacyjne,
przeciwdrgawkowe, przeciwlękowe
i przciezapalne. Wykazano także
działanie hipoglikemiczne ze względu na
zwartość w surowcu mirycetyny.

W czasie zażywania należy unikać
ekspozycji na promienie słoneczne i UV

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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(jest to surowiec fotouczulający). Nie
podawać kobietom w ciąży i karmiącym.

Figa — Ficus carica L.

Zgodnie z definicją z Farmakopei
Szwajcarskiej XI z 2012 r. jest to cały
wysuszony owoc Ficus carica L. o
zawartości co najmniej 45% ekstraktu po
odparowaniu rozpuszczalnika (wody).
W niektórych monografiach pod nazwą
Fructus Caricaemoże kryć się owoc z
drzewa melonowego Carica papaya L.

Figowiec jest drzewem dorastającym do
10 metrów wysokości, chociaż w stanie
dzikim spotykane są również formy
krzewiaste. Należy do rodziny
morwowatych —Moraceae. Liście,
owoce i pędy wypełnione są mlecznym
sokiem, zawierającym ok. 12%
kauczuku. Istnieją dwie grupy fig:
adriatyckie (uprawiane we Włoszech i
krajach dawnej Jugosławii) oraz, bardziej
cenione, smyrneńskie (pochodzą z

upraw z Azji Mniejszej i Północnej
Afryki).

Owocostany figowca zawierają od 50 do
70% cukru inwertowanego, 5% pektyn,
1,3% tłuszczów, 3,3% białka, 2,9% soli
mineralnych. W nasionach znajduje się
24-30% oleju tłustego (kwasy: linolowy,
linolenowy, oleinowy). W owocach
i liściach występują furanokumaryny
(psoralen, bergapten). Świeży sok działa
fotouczulająco. Ponadto fenolokwasy,
flawonoidy, trójterpeny, enzym
proteolityczny — ficyna, stosowana przy
niestrawności, parazytozach oraz
w immunologii do różnicowania anty-
genów
Jak podał W. Wiorogórski (1914 r.),
wodny wyciąg z Ficus carica L., bogaty
w białka aktywne (przyspieszający
trawienie), nosił nazwę kradyny
(cradinum). W dawnym języku polskim
nazywany fermentem. Świeży mleczny
sok w postaci maseczki na skórę działa
nań trawiąco, wygładzająco i kerato-
litycznie oraz usuwa zaskórniki.
W dawnej medycynie ludowej świeżym
sokiem z figowca usuwano wszelkiej
maści zmiany skórne i brodawki. Może
być używany do usuwania obumarłej
tkanki w trudno gojących się ranach.
Wykazuje również działanie przeciw-
bakteryjne. Świeże owoce i wyciśnięty
z nich sok używane są do leczenia
dysfunkcji trawiennych układu

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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pokarmowego, dyspepsji oraz wspoma-
gająco w oczyszczaniu jelit (niwelują
zaparcia). Owe enzymy proteolityczne
mają właściwości przeciwpasożytnicze.
Wodny wyciąg z liści działa hipo-
glikemicznie. Wyciągi sporządzone na
rozpuszczalnikach organicznych
wykazywały działanie hepato-
protekcyjne, przeciwgrzybicze, anty-
bakteryjne i przeciwskurczowe.
Liście figowca zawierają kumaryny 0,8%
(skopoletyna, bergapten, psolaren,
marmezyna), polisacharydy 4.8%, wita-
minę C 0.33%, trójterpeny, garbniki oraz
lateks. Podług medycyny ludowej
używane były w kaszlu, cukrzycy,
przeziębieniu, skąpomoczu i niestra-
wności, a także jako środek przeciw-
robaczy.
Owoce w połączeniu z migdałami,
pistacjami, kardamonem, cukrem,
szafranem i mlekiem stosowano jako
afrodyzjak. Łącząc syrop figowy z
owoców (75%) z ekstraktem z liści senesu
(20%) i eliksirem pomarańczo-wym (5%)
otrzymujemy środek prze-czyszczający.
Napar z liści suchych (1–2%) — 2–3
filiżanki dziennie przy nieżytach układu
oddechowego lub kamicy nerkowej.

Pulpa ze świeżych owoców — 1–3 łyżek
przy niestrawności i zaparciach.

Sok ze świeżych owoców – 30–50 ml
przy kaszlu, zaparciach, przeziębieniu,

niestrawności. Należy stosować na czczo
przy zakażeniach drożdżakami. Świeżym
sokiem można także przemywać rany.
Brodawki i kłykciny zaleca się smarować
świeżym sokiem na przemian z np. mle-
czkiem z jaskółczego ziela

Powyższy tekst został pierwotnie
opublikowany na blogu MGR.MAJKI
(https://kalzestar.blogspot.com/)
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Niniejszy artykuł stanowi kontynuację
tekstu opublikowanego w numerze
1/2021 czasopisma „Pharmacopola”.
Pierwsza część artykułu dotyczy
właściwości farmakologicznych gatunku
Amanita muscaria oraz historii
zastosowania jego owocników przez
plemiona syberyjskie.

Muchomor czerwony nie cieszy się zbyt
dobrą sławą wśród tych grzybiarzy,
którzy chętniej szukają w lesie skła-
dników na smaczny obiad niż psycho-
delicznych przygód. Charakterystyczny
wygląd owocników tego grzyba chroni
zbieraczy przed przypadkowymi
zatruciami. Intoksykacje są w przewa-
żającej ilości przypadków intencjonalne,

dokonane w celach samobójczych lub
narkotycznych. Okazuje się jednak, że
owocniki A. muscaria po odpowiednim
przygotowaniu mogą być stosowane jako
pożywienie, a zdaniem użytkowników
nie brakuje im walorów smakowych.

Sałatka muchomorowa

Serwowanie dań z muchomorów
czerwonych na europejskie i amery-
kańskie stoły ma kontrowersyjną
historię, w czasie której wielu myko-
logów prowadziło spór na temat
jadalności tego grzyba. Podczas gdy
badacze z XIX w. chętnie opisywali
sposoby obróbki kulinarnej, umożliwia-
jącej bezpieczne zjedzenie czerwonych
kapeluszy, ich XX-wieczni następcy
woleli określać A. muscariamianem
grzyba trującego. Entuzjazm starszego
pokolenia badaczy był prawdopodobnie
dyktowany chęcią ułatwienia ubogim
członkom społeczeństwa zdobycia
pożywienia. W przeważającej ilości
współczesnych przewodników dla

Wiktoria Kurzyna

Osobliwości muchomora
czerwonego cz. II

Redaktor medyczny. Studentka piątego roku farmacji na Uniwersytecie
Medycznym im. Piastów Śląskich weWrocławiu. Przewodnicząca
Studenckiego Koła Naukowego „Uroboros”. Pasjonatka historii farmacji,
etnofarmakologii, fitoterapii, ekologii i kuchni roślinnej.
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mgr. farm. Aleksander K. Smakosz

Dlaczego tytuły muszą być długie,
lub którkie lub średnie, jak w

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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grzybiarzy muchomor czerwony
występuje w roli antagonisty i nierzadko
towarzyszy mu symbol złowrogiej trupiej
czaszki. W toksykologii nie udokumen-
towano jednak przypadków zatrucia
śmiertelnego tym grzybem, a w nie-
których rejonach Francji, Rosji, Japonii
i Stanów Zjednoczonych zaobserwowano
wielopokoleniowe kulinarne zastosowa-
nie A. muscaria. Tradycja jedzenia
muchomorów czerwonych kultywowana
jest głównie w społecznościach bazu-
jących na lokalnej wiedzy, przekazywanej
ustnie z pokolenia na pokolenie. Czy
bezpieczne spożywanie muchomorów
czerwonych jest więc możliwe?

Wszystko zależy od sposobu
przyrządzenia zebranych owocników.
Substancje, którym grzyb zawdzięcza
działanie psychoaktywne — kwas
ibotenowy i muscymol, są rozpuszczalne
w wodzie, dzięki czemu przechodzą do
roztworu podczas gotowania. Sekretem
wszystkich kucharzy serwujących
muchomory czerwone jest wygotowanie
grzybów, a następnie pozbycie się wody
po nich. Niektóre przepisy uwzględniają
dodanie octu winnego lub soli, co naj-

prawdopodobniej usprawnia proces
rozpuszczania wspomnianych substancji.
Długotrwała maceracja grzybów przed
przyrządzeniem również jest zalecana,
podobnie jak usunięcie skórki z kape-
lusza. Szacowany czas gotowania różni
się wśród autorów, którzy określają go
jako 15 minut, pół godziny lub też „do
momentu, gdy żółta szumowina
przestanie wypływać na powierzchnię”.
Smakosze ugotowanych muchomorów
uważają je za niezwykle dobre w smaku,
szczególnie bogate w nutę umami. Ta
właściwość przyniosła czerwonym
grzybom popularność w kuchni
Japońskiej, w której znane są pod nazwą
beni-tengu-dake. Japończycy spożywają
muchomory po uprzednim wysuszeniu,
marynowaniu w zalewie i kilkukrotnym
przepłukaniu. Sproszkowanymi
kapeluszami posypują potrawy w celu
uwypuklenia smaku umami, charaktery-
stycznego dla kuchni Azjatyckiej.

Warto zauważyć, że trujących grzybów,
takich jak muchomor sromotnikowy, nie
da się w żaden sposób uczynić
zjadliwymi. Właściwość ta wyraźnie
odróżnia A. muscaria od trujących

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA



20Pharmacopola No 2/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

gatunków. Obróbka kulinarna jest
jednak bardziej wymagająca niż w przy-
padku sklepowych pieczarek, dlatego
wszelkie próby wykonania mucho-
morowej przystawki lub dania głównego
należy podejmować na własne ryzyko.

Czy współczesna nauka
znajdzie zastosowanie dla
muchomora?

W sklepach internetowych można nabyć
kosmetyki zawierające w składzie
wyciągi z A. muscaria, dedykowane
różnym problemom dermatologicznym,
od zmarszczek, przez cellulit, do
żylaków. Zdecydowana większość
kremów z muchomorami czerwonymi
jest jednak zalecana w bólach stawów
i mięśni, a ich producenci opierają
skuteczność produktów na regionalnej
medycynie tradycyjnej, np. litewskiej.
Zgodnie z nią kremy na bazie amanity
mają łagodzić bóle pleców, szyi, stawów
oraz objawy reumatyzmu, zapalenia
węzłów chłonnych, a nawet raka skóry.
Właściwości te zdają się być oparte
głównie na efekcie rozgrzewającym, jaki
wyzwalać mają kremy, dającym ulgę w
bólu. A. muscaria pod nazwą Agaricus
muscarius wykorzystuje się również
w preparatach homeopatycznych.

Skuteczność działania kremów i leków
homeopatycznych z muchomorem
czerwonym na chwilę obecną nie
znajduje jednoznacznego potwierdzenia

w medycynie opartej na faktach. Nie
znaczy to bynajmniej, że świat medycyny
zostawił wszystkie muchomory
czerwone amatorom mocny wrażeń
kulinarnych czy psychonautycznych.
Główne substancje czynne A. muscaria,
kwas ibotenowy i muscymol, są szeroko
wykorzystywane w badaniach neuro-
farmakologicznych. Kwas ibotenowy
umożliwia precyzyjną, odwracalną
inaktywację fragmentów hipokampu, co
ułatwia badanie jego funkcji. Muscymol,
z racji powinowactwa do receptorów
GABA, wykorzystuje się w badaniach,
mających na celu lepsze poznanie
funkcjonowania układu GABA-
ergicznego. Dzięki zastosowaniu tej
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substancji stwierdzono np. wpływ
układu GABA-ergicznego na wydzie-
lanie hormonów przysadki: somato-
tropiny i prolaktyny. Wpływ muscymolu
(za pośrednictwem stymulacji
receptorów GABA) na stężenia tych
hormonów jest również mechanizmem
hipotetycznie wyjaśniającym wynik
innych badań, w których wykazano, że
przewlekłe stosowanie muscymolu
u szczurów hamuje rozwój raka żołądka.
Substancja ta okazała się również
wpływać supresyjnie na rozwoju raka
kolczystokomórkowego jamy ustnej. Na
właściwościach antynowotworowych się
nie kończy, ponieważ pojawiają się w
świecie nauki próby wykorzystania
muscymolu w leczeniu padaczki opornej
na leczenie farmakologiczne oraz
choroby Alzheimera. W obu tych
chorobach stymulacja układu GABA-
ergicznego daje pozytywne rezultaty.

Historia gatunku Amanita muscaria jest
barwna jak jego kapelusz. Od skarbu
szamanów, przez inspirację Lewisa
Carrolla, przysmak Japończyków
i remedium Słowian, aż po źródło
związków, pozwalających zgłębiać
tajemnice ludzkiego mózgu. Niektórzy
autorzy doszukują się w nim nawet
genezy chrześcijaństwa (John Allegro —
"The Sacred Mushroom and the Cross")
czy inspiracji wizerunkowej dla tak
kultowej postaci jak św. Mikołaj (Caitlin

McKenna — "When Santa was a
Mushroom: Amanita muscaria and the
Origins of Christmas"). Pozostaje nam
obserwować jak losy czerwono-białego
grzyba potoczą się w przyszłości.
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Międzygatunkowa
intokskacja

Wydawać by się mogło, że jedynym
gatunkiem szukających substancji
psychoaktywnych w naturze jest
człowiek. Znane są jednak inne gatunki
zwierząt, którym również zdarza się
korzystać z tej grupy substancji
aktywnych. Najczęściej spotykaną
aktywnością jest konsumowanie
sfermentowanych owoców. Po te bogate
w alkohol smakołyki celowo sięgają
m.in. kotawce sawannowe. Kilka
wieków temu ten gatunek małp został
wprowadzony na Karaiby i od tej pory
zaczęły sięgać po sfermentowaną trzcinę
cukrową obecną w tamtym regionie.
Naukowcy odkryli, że 1 na 5 małp
preferuje napoje zawierające alkohol niż
go pozbawione. Odkryto również, że
młodsze małpy piją częściej, nawet do
tego stopnia, że stają się agresywne lub
tracą przytomność. Kotawce odkryły
właściwości sfermentowanej trzciny po
przeprowadzce, a kiedy i jak ludzie

odkrywali właściwości psychoaktywne
substancji znajdowanych w świecie
naturalnym? Gatunek ludzki używał
(i nadal używa) wielu roślin o takich
właściwościach, a ten artykuł rzuci
światła na początki stosowania owianych
złą sławą konopi.

Archeobotanika Cannabis
spp.

Trudno jest określić, kiedy konopie
zaczęły być eksploatowane i hodowane
przez ludzi dla ich właściwości
psychoaktywnych. Badania archeo-
botaniczne donoszą o odciskach tkaniny
i sznurka konopnego na ceramice
tajwańskiej oraz chińskiej (ok. 8000 lat
p.n.e.). Jednak najprawdo-podobniej
powyższe odkrycia od-zwierciedlają
praktyczne zastosowanie włókien
konopnych. Pierwszym jednoznacznym
dowodem trwałego związku ludzkości z
roślinami psychotropowymi są gliniane
tabliczki zapisane pismem klinowym.
Znaleziono je między innymi w ruinach

Anna Lewkowicz

Kiedy odkryto psychoaktywne
działanie konopi?

Studentka II roku biologii i III roku biotechnologii w ramach Studiów Matematyczno-
Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wielokrotna finalistka i laureatka
krajowych i międzynarodowych konkursów z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych
jak Adamed SmartUP czy Barcelona International.Youth Science Challenge. Aktualnie
stażystka w Centrum Superkomputerowym w Barcelonie.
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mgr. farm. Aleksander K. Smakosz

Dlaczego tytuły muszą być
długie, lub którkie lub średnie,

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

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

23Pharmacopola No 2/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

Królewskiej Biblioteki Ashurbanipala w
mieście Niniwa. Powyższe dokumenty
opisują rośliny z rodzaju Cannabis, co
świadczy o popularności konopi. Uznaje
się, że tabliczki zawierają wiedzę
gromadzoną przez cywilizacje sume-
ryjskie i akadyjskie od ok. 2600 r p.n.e.
Z kolei w Egipcie, na początku okresu
Nowego Państwa (ok. 1550 r. p.n.e.)
niebieska lilia wodna i konopie indyjskie
były powszechnie przedstawiane na
rycinach i ofiarach grobowych. O kono-
piach wspomniano także w Papirusie
Ebersa, najważniejszym staroegipskim
dokumencie medycznym napisanym
około 1600 roku p.n.e.

Na terenie współczesnego
Turkmenistanu, Iranu i Afganistanu,
odkryto ceramikę, która zawierała
szczątki roślinne. Pochodziła ona z wcze-
snych lat trzeciego tysiąclecia p.n.e.
Badania nad nimi ujawniły, że ludzie
w tamtym regionie również używali
roślin o działaniu psychoaktywnym.
Mieszali oni gatunki z rodzaju Ephedra,
czyli po polsku przęśl, z konopiami
indyjskimi lub opium i prawdopodobnie
muchomorem czerwonym. Ta mieszanka
może dobrze reprezentować rytualny
i religijny napój ubóstwiany przez dwie
grupy religijne grupy obecne w obszarze
rzeki Oxus. Środek ten, zwany „soma”
lub „haoma”, pojawia się następnie w
tekstach Rig Veda i Avesta, które to po-

łożyły podwaliny pod hinduizm
w Indiach i zaratusztrianizm
w Iranie. Nawiązania do somy
pojawiły się także w pierwszych
formalnych, pisemny opisach
stosowania roślin leczniczych
w Ajurwedzie, a dokładnie
w traktatach medycznych
Charaka Samhita (ok. 900 r.
p.n.e.) i Sushruta Samhita (ok.
600 r. p.n.e.). Oba teksty
odzwierciedlają wiedzę zgroma-
dzoną w poprzednim tysiącleciu
i opisują odpowiednio 341 i 395
roślin leczniczych. „Somę”,
konopie indyjskie, a także
sammohin i sanjivan (badacze
nie są zgodni o jakie rośliny
chodzi), miały być stosowane
jako środki znieczulające podczas
operacji.

Pedanios Dioskurydes, żyjący w latach
40–90 n.e. grecki lekarz, w swoim dziele,
DeMateria Medica (pol. O materii
medycznej) co prawda wspomina
o konopiach, ale nie przypisuje im
żadnych efektów psychotropowych.
Dioskurydesa cytowały kolejne pokolenia
lekarzy i farmaceutów, jednak najbardziej
cenionym z nich był Galen (129–200
n.e.), rzymski filozof i lekarz greckiego
pochodzenia.

Od włókien do narkotyku
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Konopie początkowo ewoluowały w Azji
Środkowej, zanim ludzie introdukowali
je w Afryce i Europie. Włókna konopne
były używane do produkcji odzieży,
papieru, żagli i lin, a jej nasiona były
wykorzystywane jako żywność. Z czasem
zaczęły być szeroko uprawiane w całej
Ameryce kolonialnej i na hiszpańskich
misjach na południowym zachodzie
Ameryki Południowej. Na początku
XVII wieku kolonie Wirginii, Massa-
chusetts i Connecticut wymagały od
rolników uprawy konopi. Należy jednak
dodać, że wczesne odmiany konopi
miały bardzo niski poziom tetrahydro-
kanabinolu (THC), substancji chemi-
cznej odpowiedzialnej za działanie
psychoaktywne rośliny.

Jak widać konopie są obecne wśród nas
od tysięcy lat, obecnie nie mają jednak
zbyt dobrej prasy. Czym jest to
spowodowane? Jakie dokładnie
występują gatunki konopi i czym się
między sobą różnią? Jakie są główne
substancje psychoaktywne w nich
obecne i jak wpływają na mózg?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą
się w przyszłych numerach
„Pharmacopoli”.
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Szacuje się, że rośliny aromatyczne sta-
nowią tylko 5% roślinności na Ziemi,
z tego kilkaset służy komercyjnemu po-
zyskiwaniu substancji aromatycznych .
Mają one jednak bardzo szerokie zasto-
sowania i bogatą historię. Znamy przy-
padki stosowania roślin aromatycznych
i ich produktów już od czasów prehi-
storycznych np. zastosowanie smoły
brzozowej. Dzisiaj na spadkobiercę tych
bogatych tradycji wyrasta relatywnie
nowa dziedzina — aromaterapia.
Przyjrzyjmy się zatem, jak powstała
i czym jest. Czy to nauka, sztuka, a może
tylko chwilowa moda? Prześledzimy
zagadnienie ze szczególnym uwzględnie-
niem starożytnych cywilizacji, które
położyły fundamenty pod naszą kulturę,
w tym aromaterapię. Pierwszą i chyba
najważniejszą z nich będzie starożytny
Egipt.

Egipt
Już na 4 tys. lat p. n. e. starożytni Egi-
pcjanie stosowali rośliny i substancje
aromatyczne. Były one wysoce cenione,

używane przez władców, kapłanów
i pierwszych lekarzy. Importowano je
nawet z Azji. Wśród tych surowców
importowanych można znaleźć mirrę,
cedr, cynamon, kadzidłowca. Około
1500 p.n.e. egipska władczyni Hatsze-
psut wysłała ekspedycję morską celem
sprowadzenia drzew kadzidlanych
z Puntu, starożytnej krainy zlokalizo-
wanej przypuszczalnie w obecnej Etiopii
lub Erytrei, do Egiptu.

Natomiast najsłynniejszej władczyni
Egiptu, Kleopatrze Wielkiej, żyjącej w
I stuleciu p.n.e., przypisuje się ogromne
zdolności do wykorzystywania substan-
cji aromatycznych dla podniesienia
własnej atrakcyjności i w sztuce uwodze-
nia. Co ciekawe, jej dużo bardziej taje-
mnicza imienniczka, Kleopatra zwana
Alchemiczką, żyjąca w III w. n.e. jest
uważana przez niektórych za wyna-
lazczynię alembiku, do czego jeszcze
wrócimy, a legendy przypisują jej nawet
uzyskanie kamienia filozoficznego.

Mgr Marta Grochowalska

Magia, alchemia, medycyna - skąd się
wzięła i czym jest aromaterapia cz. I
Od prehistorii do nowoczesnej destylacji

Absolwentka filologii germańskiej UJ, studentka Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie,
tłumaczka i koordynatorka TED. Od lat zgłębia wszelkie tematy związane ze
zdrowiem. Ukończyła m.in. kurs aromaterapii klinicznej w angielskiej akademii Penny
Price i kurs zielarz-fitoterapeuta. Publikuje na tematy związane z aromaterapi¹ na
1000roslin.pl i herbiness.com.
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Starożytni Egipcjanie korzystali z sub-
stancji aromatycznych w wielu formach,
dla przyjemności, poprawienia urody,
w celach profilaktycznych, leczniczych,
rytualnych (balsamowanie zwłok ludzi,
zwierząt, a nawet mięsa) czy magicznych.

Egipcjanie aromatyzowali wina, stoso-
wali maści aromatyczne, także jako
perfumy, oraz palili aromatyczne
kadzidła. Przykładem takiej uniwersal-
nej receptury jest Kyphi, lek i perfumy
w jednym. Tę mieszankę wielu
składników aromatycznych, wina,
miodu i rodzynek, zażywano doustnie,
stosowano na skórę, palono w świąty-
niach.

Kyphi to chyba najsłynniejsza
aromatyczna receptura antycznego
świata, której wiele wersji powstawało
na przestrzeni tysiącleci. Próby
odtworzania Kyphi i tworzenia

współczesnych wersji inspirowanych
starożytną recepturą nawet dziś
podejmowane są przez pasjonatów
naturalnej perfumerii jak Inez
Herbiness. Uważa się, że oryginalna
receptura Kyphi pojawiła się gdzieś
w pierwszym tysiącleciu p.n.e. Ze
składni-ków można wymienić na
przykład tatarak, żywicę z pistacji
terpentynowej oraz miętę. Skąd to
wszystko wiemy? Mamy papirusy,
inskrypcje hieroglificzne na ścianach
świątyń, grobowców czy innych
ważnych budynków. Jednak dopiero po
rozszyfrowaniu inskrypcji na kamieniu
z Rosetty możliwe stały się dogłębne
badania tych źródeł. Zapis jednej z wersji
receptury Kyphi został odkryto na
ścianie świątyni Edfu.

Za najważniejsze źródła wiedzy trzeba
uznać tzw. papirusy medyczne, jedne
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z najstarszych na świecie tekstów
o tematyce medycznej. Egipskie papirusy
medyczne zawierają wiedzę medyczną
najczęściej w połączeniu z praktykami
magicznymi i rytuałami religijnymi. Do
najsłynniejszych i najważniejszych
zaliczamy Papirus Edwina Smitha
(uważany jest za wyjątkowy, bo dotyczy
medycyny, a nie magii) oraz Papirus
Ebersa, który zawiera kilkaset formulacji
medycznych i magicznych oraz zaga-
dnienia z dziedziny ginekologii,
okulistyki i chirurgii.

Wiele informacji na temat osiągnięć
starożytnych Egipcjan przekazują także
późniejsze teksty greckie i rzymskie.
Grecy i Rzymianie podziwiali egipską
medycynę, a zachwyt ten do czasu
odczytania hieroglifów wydawał się
Europejczykom wręcz przesadzony.
Dopiero w przeciągu ostatnich 200 lat
okazało się, jak wielki był wkład
Egipcjan w rozwój medycyny. Opisy
dokonań egipskich medyków możemy
znaleźć u najwybitniejszych pisarzy
antycznego świata: Homera, Herodota
i Plutarcha).

Wielu greckich i rzymskich lekarzy
najpierw udawało się do Egiptu po
nauki. Wśród nich był nawet sam Galen,
pod którego silnym wpływem medycyna
pozostała na setki lat.

Inne źródło cennych informacji
o zastosowaniu substancji aroma-
tycznych w starożytnym Egipcie to
odkrycia archeologiczne i dalsze badania
nad odnalezionymi artefaktami. Szcze-
gólne znaczenie mają mumie. Egipcjanie
mieli dużą wiedzę na temat substancji
i technik, które zatrzymywały rozkład
tkanek. Wykorzystywali bandaże oraz
mieszaniny tłuszczów zwierzęcych i ro-
ślinnych, najczęściej pochodzenia żywi-
cznego. Wśród zidentyfikowanych
związków chemicznych znajdują się
między innymi: terpenoidy, karotenoidy,
kumaryny, kwas benzoesowy i cyna-
monowy. Egipcjanie opanowali sztukę
balsamowania do tego stopnia, że
potrafili nawet skutecznie zakonser-
wować mięso wołowe. Tak zwane mumie
mięsne (meat mummies) przetrwały do
naszych czasów. Naukowcy znaleźli w
nich ślady żywicy pistacjowej. Świadczy
to o rozumieniu i umiejętnym wykorzy-
staniu substancji o działaniu antymi-
krobowym i antyseptycznym. Innym ich
zastosowaniem było palenie kadzideł
w miejscach publicznych w celu
oczyszczania powietrza.

Początki aromaterapiii

Trzeba tutaj podkreślić, że pierwszym
medium dla użycia substancji aroma-
tycznych był właśnie ogień. Nie jest to
temat obecnie często poruszany ani
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popularny w aromaterapii, która skupia
się na destylacji z wykorzystaniem wody,
a ogień i dym są często postrzegane
z rezerwą, jeśli nie strachem.

Zastosowanie smoły drzewnej już
u ludów prehistorycznych wskazuje
moim zdaniem, że to destylacja sucha
mogła być kolejnym etapem. Być może
początek to wrzucenie do ogniska ziół
czy gałęzi aromatycznych drzew, potem
destylacja sucha, następnie ekstrakcja za
pomocą różnych substancji np. tłuszczu
zwierzęcego czy roślinnego, a dopiero
kolejnym etapem na drodze do okie-
łznania substancji aromatycznych staje
się destylacja przy użyciu wody. To, jak
niebawem zobaczymy, prowadzi
z czasem do produkcji olejków etery-
cznych na dużą skalę i wreszcie powsta-
nia aromaterapii jako dziedziny zajmu-
jącej się głównie wykorzystaniem tychże
olejków.

W starożytnym Egipcie stosowano
proste metody ekstrakcji substancji
aromatycznych z roślin. Znano prostą
destylację, która polegała na podgrzaniu
naczyń z wodą i surowcem aroma-
tycznym, przykrytych wełną lub innym
materiałem, który miał uchwycić
aromatyczną esencję. W ten sposób
destylowano drewno sandałowe,
cedrowe, sosnowe i inne.

Jednak co do tego, czy w starożytności
destylowano faktycznie olejki eteryczne,
czy jedynie powstawały hydrolaty z niską
zawartością olejków, są podzielone.
Większość specjalistów uważa, że
w przeciwieństwie do hydrolatów,
destylacja olejków eterycznych stała się
możliwa dopiero w średniowieczu,
a wcześniejsze opisy literaturowe greckie
i rzymskie nie wskazują jednoznacznie
na destylację z uzyskaniem samego
olejku eterycznego. Trzeba tu zaznaczyć,
że ani znajomość procesu destylacji nie
jest równoznaczna z uzyskaniem olejku
ete-rycznego, jak również olejek nie jest
jedynym produktem/pozostałością po
destylacji ani nie zawsze potrzeba desty-
lacji do uzykania olejku eterycznego.
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Jednym z najstarszych przykładów
sprzętu do prostej destylacji jest ten
pochodzący z Mezopotamii; jego wiek
oceniany jest na ok. 5500 lat. Najstarsza
wytwórnia, ze względu na imponujące
wręcz rozmiary fabryka, perfum została
odkryta na Cyprze i liczy 4000 lat.
Odkrycie to wskazuje na dużą wiedzę
w dziedzinie roślinnych ekstraktów.
Uważa się, że na Cyprze już wtedy
korzystano z technologii destylacji
opisanej później przez rzymskich
autorów jak Pliniusz Starszy.

Autorem innego znanego opisu
destylacji jest Arystoteles. Schlosser po-
daje także, że najstarszy częściowo
zachowany sprzęt do destylacji z Europy
środkowej (obecnie Słowacja) liczy 3500
lat. Destylację znali też starożytni
alchemicy jak Zosimos z Panopolis,
żyjący na przełomie III i IV w. n.e.

Ex orient lux

O zastosowaniu substancji aroma-
tycznych w kulturze żydowskiej, będącej
także pod wpływem egipskim, greckim
czy rzymskim, można pewnie napisać
niejedną bibliotekę. Wspomnę, że mamy
wspaniałe przykłady zastosowań – oleje
do namaszczania, kadzidła (ketoret),
balsam z Gilead. Wiele z tych tradycji
nadal jest kultywowanych w kręgu
judeo-chrześcijańskim (np. krzyżmo).

Następny ważny etap to działalność
arabskich uczonych. Uważa się, że
szczególnie zasłużeni dla interesującej nas
tutaj dziedziny byli Dżabir Ibn Hajjan
nazywany Geberem i zwłaszcza Awi-
cenna.

Geber uważany jest za ojca arabskiej
chemii i jednego z twórców podwalin
współczesnej farmacji. Autor licznych
dzieł przełożonych na łacinę wpłynął na
chrześcijańskich uczonych epoki
średniowiecza. Przypisywane mu dzieła
były tak ezoteryczne i trudne do zro-
zumienia, że niektórzy uważają, iż
angielskiego określenie gibberish, bełkot,
pochodzi właśnie od jego nazwiska.

Uważa się, że Geber wprowadził
metodologię eksperymentalną do
alchemii oraz liczne procesy stosowane
do dziś. Za jego największe osiągnięcie
w dziedzinie destylacji uważano
wynalezienie alembika, jednak nie jest to
pogląd uważany obecnie za słuszny.

Pretendentów do tytułu wynalazcy
alembiku jest, jak już wiemy więcej i jego
pojawienia się należy upatrywać w staro-
żytności, bo z tej epoki mamy pierwsze
opisy destylacji z jego wykorzystaniem.

Wielkich zasług na polu medycyny,
destylacji i zastosowania aromatycznych
substancji nie można odmówić Awice-
nnie, jednemu z najwybitniejszych
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uczonych Złotego Wieku Islamu. Jego
najsłynniejsze dzieła to “Sztuka
uzdrawiania” i “Kanon Medycyny”.
Przełożone na łacinę przez setki lat
wpływały na europejską naukę.

Awicennie zawdzięczamy unowo-
cześnienie procesu destylacji oraz
wprowadzenie chłodnicy. Arabskim
uczonym i eksperymentatorom
zawdzięczamy też destylację alkoholu
oraz zwiększenie wydajności destylacji
roślin aromatycznych, już bez cienia
wątpliwości uwieńczonej uzyskaniem
olejków eterycznych. Wiedzy o ich
właściwościach i zastosowaniach
leczniczych oraz perfumeryjnych tylko
przybywało. Szczególną sławą cieszyła się
podobno woda różana. W trakcie
wypraw krzyżowych Europejczycy
zetknęli się z tymi dokonaniami i część
wiedzy przenieśli na rodzimy grunt.

Te ulepszenia procesu destylacji
umożliwiły po raz pierwszy destylację na
większą skalę. Do dzisiaj proces ten nie
uległ zasadniczo wielkim zmianom,
chociaż powstały nowe formy czy udo-
skonalenia jak destylacja frakcyjna,
a także prowadzone są eksperymenty
i badania nad destylacją z użyciem
mikrofalczy ultradźwięków.

Mimo tych wszystkich wynalazków
współczesna definicja olejku eterycznego
pozostaje zwięzła. Zgodnie z normami

ISO olejki eteryczne są definiowane jako
substancje uzyskane z jednorodnego
materiału roślinnego za pomocą
procesów fizycznych (destylacja,
tłoczenie). Jest to więc wytwór ludzki
i obecnie odchodzi się od nazywania
substancji zawartych w samych roślinach
olejkiem eterycznym na rzecz określania
ich jako lotne związki organiczne
(volatile organic compounds) dla
precyzyjniejszego odróżnienia meta-
bolitów roślinnych od destylatów /
produktów tłoczenia.
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mgr. farm.Aleksander K. Smakosz

Dlaczego tytuły muszą być długie,
lub którkie lub średnie, jak w

Redaktor naaczelny. Naukowo zajmuje się etnofarmakologią historyczną, farmako-
gnozją substancji aromatycznych i przypraw, chemią kosmetyków oraz historią
kulinariów. Prowadzi blog poświęcony przyprawom z perspektywy botaniki ekono-
micznej oraz farmacji — gulosus.pl
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Butelka po Liquor Phosphori — fosforu rozpuszczonego w abso-
lutnym alkoholu z dodatkiem gliceryn, druga połowa XIX wieku
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„W czasach pokoju ludzie i państwa
przestrzegają szczytnych zasad, lecz
wojna jest surowym nauczycielem”
Tukidydes

Broń biologiczna i chemiczna już
w czasach antycznych budziła poważne
wątpliwości natury etycznej, niosąca
nadmiar cierpienia i okrutną śmierć była
uważana powszechnie za niehonorowy
oręż w działaniach wojennych. Nowe
wynalazki mające docelowo znajdywać
zastosowanie jak i dawać istotną prze-
wagę na polu bitwy często były trakto-
wane z dezaprobatą, Plutarch wMora-
liach opisał reakcję Archidamosa III,
króla Sparty rządzącego w IV w p.n.e,
który zobaczywszy strzał oddany
z balisty (zwanej wówczas przez Greków
katapeltai) miał wypowiedzieć słowa:
„A cóż będzie z odwagą?”. W XII wieku
za nieludzką broń uznano kuszę, która
na mocy II soboru luterańskiego została
ogłoszona orężem niegodnym rycerza
i zakazano stosowania jej w konfliktach
między chrześcijanami. Te wynalazki

były zastępowane w dalszym czasie przez
kolejne, udoskonalone, bardziej
pomysłowe i skuteczniejsze narzędzia
wojenne, jednak broń biologiczno-
chemiczna, w przeciwieństwie do nich,
niezmiennie pozostawała w potępieniu.

Syliusz Italikus w dziele Punica opisuje
afrykański lud Nubijczyków, którego
często spotykaną praktyką było pokry-
wanie grotów oszczepów trucizną,
zdaniem rzymskiego poety „kalającą
stal”. Lucjusz Anneusz Florus
krytykował konsula Maniusza Akwiliu-
sza zatruwającego studnie w Azji,
uważając takie postępowanie za niego-
dne Rzymianina i nazywając jego
metody „pogwałceniem praw niebios
i zasad przodków”, natomiast Owidiusz
potępiał sięganie po zatrute strzały, gdyż
broń ta, uznawana za niegodziwą
i budzącą lęk, zadawała „podwójną
śmierć”, zabijając wojownika w
haniebny sposób i plamiąc jego honor.
Manusmriti, Prawa Manu, hinduski
kodeks postępowania dla braminów

Eryk Lamparski

O broni biologicznej i chemicznej w
świecie antycznym

Autor jest "trzciną najsłabszą na wietrze, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną
myślącą" oraz studentem farmacji na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
Do jego zainteresowań należy archeologia eksperymentalna i szermierka historyczna.
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i wyższych kast, przekazywany ustnie od
V wieku p.n.e. wyraźnie zabraniał
zatruwania broni, a Dioskurydes
zapewniał, że sami Grecy nigdy nie
sięgali po broń chemiczną. Do ludów
stosujących truciznę w działaniach
zbrojnych antyczni kronikarze zaliczali
m.in. Galów, Daków, Dalmatów,
Soanów, Sarmatów, Słowian, a także
Partów i Scytów, znanych w ówczesnym
świecie ze stosowania skytikonu, pre-
paratu służącego do
zatruwania strzał, którego
główną ingrediencją był
jad pozyskany ze żmii, a
chińskie teksty z II w n.e.
dowodzą powlekania
broni toksycznymi
substancjami. Istnieją
zachowane źródła
dostarczające informacji
o sięganiu po broń biolo-
giczno-chemiczną przez
samych Rzymian
i Greków, np.: liczne oskarżenia
o zatruwanie studni w trakcie wojen
prowadzonych z Kartaginą, napisany
przez Eneasza Taktyka w IV w. p.n.e.
cyniczny traktat militarny poświęcony
sztuce oblężniczej, zalecający
„uczynnianie wody niezdatną do picia”,
co należałoby rozumieć jako za-
nieczyszczanie wszelkich zbiorników
wodnych, a także opis działań podjętych

przez Ateńczyków wycofujących się
przed nadchodzącą armią perską, które
polegały na niszczeniu plonów i zatru-
waniu cystern gromadzących wodę,
wpisując się tym samym w taktykę
„spalonej ziemi”. Zarówno w staro-
żytności jak i późniejszych epokach,
łatwiej było zaakceptować użycie broni
biologiczno-chemicznej, gdy sięgano po
nią w akcie desperackiej obrony.

W okresie podbojów Aleksandra
Wielkiego w IV w. p.n.e.
powstał osławiony traktat
militarny Artaszastra
autorstwa Kautilii,
bramińskiego stratega
i doradcy króla Indii. Jego
treść pozostawała w
opozycji wobec szla-
chetnych wartości
zawartych w Prawach
Manu, bezwzględny
i cyniczny podręcznik

zalecał stosowanie wszelkich posia-
danych środków, które potencjalnie
mogły przybliżyć władcę do zwycięstwa
militarnego. Wśród receptur spisanych
przez Kautilię w księdze czternastej
zatytułowanej „Sposoby wyrządzania
szkody wrogowi” można znaleźć
formuły toksycznych proszków, które
miały powodować u wrogów śle-potę,
szaleństwo i powolną lub szybką śmierć,
sporządzanych z różnorodnych
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składników. Toksykolog wylicza również
specyfiki, które wypierają życie z całych
zbiorników wodnych oraz sposoby na
uzyskanie szkodliwych dymów, które
zabijają „wszelkie zwierzęta tam, gdzie
zaniesie je wiatr”. Wiele spośród
proponowanych przez niego składników
ma charakter magiczny, jednak niektóre
spośród ingrediencji posiadają faktyczne
właściwości trujące. Kautilija przykładał
również wagę do działań propagando-
wych, podobnie bowiem jak Scytowie
uważał, że nie należy ukrywać faktu
stosowania przerażającej broni,
a publiczna demonstracja działania broni
biologiczno-chemicznej ma służyć
zasianiu strachu w szeregach wroga

Grecki historyk i geograf Strabon
słusznie zauważył, że „wśród wszystkich
zwyczajów sztuki wojennej i użycia broni

nie ma ani nie było jednego dla
wszystkich zwyczaju”, a Tukidydes
w V wieku p.n.e. przekonywał
o nieustannym konflikcie honorowych
wzorców postępowania w realiach
wojennych z pomysłowością. Polibiusz
z Megalopolis twierdził, że ludzie jemu
współcześni wolą otwartą, honorową
walkę i nie uciekają się do podstępów
oraz forteli, przestrzegając tym samym
obowiązujących ich konwencji. W Grecji
jednak nie istniał powszechny zbiór
reguł prowadzenia konfliktów zbro-
jnych, a źródła historyczne świadczące
o zawieraniu porozumień dotyczących
zakazu stosowania określonych rodzajów
broni są bardzo skąpe.

Do najstarszych źródeł potwierdzających
praktykę zatruwania strzał w staro-
żytności należą mity greckie, które
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w VIII wieku p.n.e. zostały spisane przez
Homera. Można zatem przyjąć, że taka
koncepcja broni była znana ludzkości na
długo przed tym wydarzeniem, jako iż
nowe techniki na ogół wpierw znajdują
zastosowanie w praktyce, a dopiero
w dalszej kolejności znajdują swe
odzwierciedlenie w dziełach poetów.
Mitologicznym praojcem broni
chemicznej został Herakles, który po
pokonaniu Hydry lernejskiej, wielo-
głowego potwora morskiego, zanurzył
groty swoich strzał w jadzie uśmierconej
bestii. Czyn ów rozpoczął ciąg
nieszczęśliwych wydarzeń, w których
krzywdy doznawali nie tylko wrogowie,
lecz także i przyjaciele herosa, jak
centaur Chiron, ugodzony omyłkowo
w walce zatrutą strzałą. Kolejną
przypadkową ofiarą okazał się jego drugi
przyjaciel, Folos, który postępując
nieostrożnie z wyjętą z ciała centaura
strzałą ranił się w stopę. Również syn
Heraklesa, Telefos, ucierpiał od trucizny
pokrywającej broń, podążając z
wojskiem pod Troję potknął się on
bowiem o porastającą drogę winorośl i
ranił o grot włóczni niesionej przez
Achillesa. Powyższe mitologiczne
przykłady niezamierzonych ofiar broni
biologiczno-chemicznej wskazują na jej
problematyczne aspekty, które przez
setki lat inspirowały starożytnych
artystów. Bardzo wymowny jest także

obraz antycznej sprawiedliwości
poetyckiej, gdyż sam Herakles wkrótce
pada ofiarą trucizny. Centaur Nessos,
próbując uprowadzić żonę Herosa,
Dejanirę, został trafiony przez niego
zatrutą strzałą w plecy, a konając
poradził łatwowiernej kobiecie, aby
pobrała zatrutą krew sączącą się z jego
rany — z tej mogłaby w przyszłości
utworzyć eliksir miłosny. Wiele lat
później, będąc zazdrosną i podejrzewając
zdradę, nasączyła krwią Nessora szatę
Heraklesa i podarowała ją małżonkowi.
Trucizna zadawała bohaterowi tak
niemożliwe do zniesienia męki, że
w zależności od autora interpretacji
mitu, kazał służbie usypać stos pogrze-
bowy lub ułożył go samodzielnie, po
czym rozkazał go podpalić. Dość
odwagi, aby usłuchać jego polecenia,
miał wybitny łucznik i przyjaciel herosa,
Filoktet.
Z wdzięczności za ukrócenie cierpień
otrzymał przed śmiercią od Heraklesa
jego łuk oraz kołczan wypełniony
zatrutymi strzałami, których sam padł
ofiarą w trakcie podróży pod Troję.
Uniknąwszy śmierci, przez kolejne lata
podróżował i brał udział w wielu
bitwach, używając strzał Heraklesa,
a pod koniec życia złożył zatrute strzały
w świątyni Apollina, boga, który przy
pomocy łuku roznosił według Homera
w armii Greków zarazę, lecz również
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patronował sztuce uzdrawiania. Znany ze
stosowania trucizn był także inny
mityczny bohater, mistrz wszelkich
podstępów i forteli, Odyseusz, który
umiera raniony zatrutym kolcem
płaszczki przez swojego syna,
Telegonosa. Starożytni byli zatem
w pełni świadomi, że trucizna atakująca
niespostrzeżenie daje przewagę nad
cenionymi cnotami wojownika i jest
w stanie uśmiercić każdą osobę, nawet
herosa bądź potężne mityczne stwo-
rzenie. W antycznych utworach
wielokrotnie możemy spotkać się z
dylematami bohaterów, które polegają na
wyborze między walką uczciwą
a podstępną oraz z problemem
obustronnego działania trucizn użytych
przeciwko człowiekowi.

Pedanius Dioskurides, grecki lekarz
i botanik, zwrócił uwagę na pochodzenie
słowa „toksyczny” od strzały. W języku
starogreckim toksikon, słowo oznaczające
truciznę, być może pochodzi od cisu —
taxus. Cała owa roślina, jedynie poza
oblekającymi nasiona
jaskrawoczerwonymi osnówkami, jest
trująca, zawiera mieszaninę alkaloidów,
taksynę, objawami zatrucia którą są
wymioty, biegunka, rozszerzenie źrenic,
bradykardia, drgawki i wstrząs, śmierć
następuje w wyniku porażenia
oddychania. Drewno pochodzące
z roślin tego gatunku było używane do

wytwarzania drzewców włóczni oraz
oszczepów, a także do łęczysk łuków.
Więcej o wykorzystaniu tej rośliny
w medycynie mogliście Państwo
przeczytać w pierwszym numerze
Pharmacopoli (przyp. red.).

Na początku VI wieku p.n.e. zrodził się
konflikt pomiędzy Ligą Amfiktiońską
oraz miastem Krisą będący wynikiem
incydentów z udziałem pielgrzymów
zmierzających do Delf. Wydarzenie to
zwraca uwagę ze względu na
zastosowanie broni biologiczno-
chemicznej przez oblegające wojska.
Według Frontinusa (I w. n.e) za zdobycie
miasta odpowiada Klejstenes z Sikionu,
który przeciął rury doprowadzające wodę
do miasta, uniemożliwiając do niej
dostęp obrońcom, po czym kazał zatruć
ją ciemiernikiem. Również Poliajnos (II
w. n.e) wyjawia, że „oblegający znaleźli
ukrytą rurę, którą płynęło mnóstwo
źródlanej wody", a rozkaz identyczny
z rozkazem Klejstenesa wydał inny
dowódca grecki, Eurylochos. Najstarsze
źródło dostarczające informacji
o przebiegu oblężenia Krisy zostało
napisane sto lat po zakończeniu walk,
przez Tessalosa. Jako pomysłodawcę
owego podstępu wskazuje lekarza
Nebrosa, który pomógł oblegającym
„wprowadzając do akweduktu specyfik,
który wywołał u Krisan chorobę
brzucha, dzięki czemu oblegający mogli
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zająć miasto”. Uwagę zwraca udział
przedstawiciela zawodu medycznego w
powyższych działaniach, jest to bowiem
jeden z pierwszych udokumentowanych
przypadków użycia specjalistycznej
wiedzy lekarskiej w celu wyrządzenia
szkody człowiekowi. Po doszczętnym
zniszczeniu polis przedstawiciele miast-
państw tworzących sojusz amfiktioński
ustanowili nowy kodeks, który zabraniał
zatruwania wód w konfliktach o
podłożu religijnym.

Rośliną, która doprowadziła do upadku
Krisy, był najprawdopodobniej
Helleborus niger, gatunek należący do
rodziny jaskrowatych, w polskiej
nomenklaturze botanicznej nazywany
ciemiernikiem białym. Jego polska
nazwa zwyczajowa pochodzi od białego
okwiatu, podczas gdy łacińska — od
ciemnych korzeni rośliny. Wszystkie
gatunki należące do rodzaju Helleborus
są trujące, jak i wszystkie organy
ciemiernika zawierają toksyczne związki;
w przypadku ciemiernika białego są to
przede wszystkim ranunkulina oraz
protoanemonina. Pierwszy z nich jest
stabilnym glukozydem, z którego
w wyniku urazu tkanek roślinnych na
drodze enzymatycznej uwalniana jest
dobrze rozpuszczalna w wodzie
protoanemonina, obecność tej prowadzi
z czasem do powstania nietoksycznej
anemoniny na drodze dimeryzacji. Do

zatrucia może dojść przez skórę, przed
czym przestrzega Pliniusz Starszy,
zaznaczając, że roślina ta jest „niełatwa
do zbierania i przykra dla głowy”.
Przypadki zatrucia są jednak znacznie
bardziej dotkliwe, gdy toksyny dostaną
się do układu pokarmowego, wśród
objawów wyróżniamy wówczas
pieczenie jamy ustnej i gardła, ślinotok,
zawroty głowy, bóle brzucha, biegunkę
oraz wymioty, w większych dawkach
ostre zapalenie wątroby. Przyjmuje się,
że ciemiernik był rośliną często zalecaną
przez Hipokratesa w praktyce medycznej
ze względu na swoje właściwości
przeczyszczające.

Inną rośliną spotykaną w starożytności
w rzemiośle wojennym był pokrzyk
wilcza jagoda (Atropa Belladonna L.)
z rodziny psiankowatych. Łacińska
nazwa rodzajowa pokrzyku, Atropa,
pochodzi od imienia jednej z trzech
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Mojr, greckich bogiń losu. Najstarsza
z sióstr, Atropos, wyznaczała moment
zakończenia życia ludzkiego, przecinając
nić życia swoimi nożycami. Rzymianki
używały wyciągów z tej rośliny jako
kosmetyku poszerzającego źrenice,
jednak stężone extractum ze względu na
wysoką toksyczność alkaloidów było
również używane do zatruwania grotów
strzał.

Starożytne chińskie traktaty wymieniają
pokrzyk jako surowiec, który razem
z tojadem, nasionami krotonu, pędami
konopi, siarką, węglem i żywicą miał
stanowić mieszaninę służącą do
uzyskiwania wysoce toksycznego dymu.
Roślina ta była uprawiana w ogrodzie
Attalosa III, króla Pergamonu, państwa
hellenistycznego istniejącego w latach
28–133 p.n.e. Monarcha ów, podej-
mujący się pracy naukowej w swojej
samotni, uprawiał liczne rośliny
lecznicze oraz o właściwościach
trujących, wśród których poza
pokrzykiem znajdowały się także lulek
czarny (Hyoscyamus niger) czy szalej
jadowity (Cicuta virosa).

Liść pokrzyku (Belladonnae Folium)
zawiera alkaloidy tropanowe, są to
głównie hioscyjamina, atropina
i skopolamina. Pod względem farmako-
logicznym, działanie hioscyjaminy
i atropiny różni się jedynie siłą, którą

dwukrotnie większą wykazuje pierwsza
z wyżej wymienionych. Alkaloidy te
znoszą wpływ nerwu błędnego na serce,
będąc antagonistami acetylocholiny w
obrębie receptora muska-
rynowego, stąd też atropina jest
obecnie stosowana w leczeniu
pacjentów w stanie ciężkim,
u których wystąpiła pato-
logiczna bradykardia. Zatrucie
objawia się suchością w ustach,
światłowstrętem związanym
z rozszerzeniem źrenic,
zahamowaniem wydzielania
potu, mogącym prowadzić do
hipertermii, poszerzeniem
naczyń krwionośnych
w wyniku uwolnienia hista-
miny. Ponadto dawka toksyczna
powoduje pobudzenie psycho-
ruchowe, zmęczenie, omamy
i głęboką utratę przytomności,
a ostatecznie śmierć spowo-
dowaną porażeniem ośrodka
oddechowego.

Elian Klaudiusz, rzymski pisarz
i nauczyciel tworzący na przełomie II i
III wieku n.e. w De Natura Animalium
zauważył, że „jadowite stworzenia przeja-
wiają wielką pewność, gdy atakują,
a człowiek ich nienawidzi, bo zostały
obdarzone tak potężną bronią”.
Starożytni przyrodnicy usiłowali dociec,
w jaki sposób zwierzęta pozyskują jad,
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powszechnie sądzono, że owady czerpią
go z martwych węży — być może
podstawą tej teorii była obserwacja
zachowań os na rozkładających się
szczątkach. Zdaniem Eliana, taki widok
mógł stanowić inspirację dla mitycznego
Heraklesa i tak jak osy miały zanurzać
swoje żądła w jadzie żmii, tak heros po
raz pierwszy zatruł groty strzał,
otwierając tym samym bramy wojny
chemicznej. Co do węży zaś uważano, że
te jad swój wzmacniają żywiąc się
określonymi gatunkami trujących roślin,
rośliny z kolei pobierają toksyczne opary
z gleby. Jedną z takich roślin był tojad
mocny (Aconitum napellus), powsze-
chnie występujący w Europie i Azji,
według Pliniusza porastający obficie
ziemie wokół miasta Akanos (Aconae)
nad Morzem Czarnym, nadając tym
samym złą sławę tej okolicy. Roślina ta
była wymieniana w chińskich
manuskryptach w I roku n.e, wspomina
o niej również lekarz i botanik Diosku-
rydes oraz perski ojciec medycyny
Awicenna. W poszukiwaniu tej rośliny
do Efyry w północno-zachodniej Grecji
najprawdopodobniej udał się Odyseusz,
widząc w niej ostateczne rozwiązanie
kwestii zalotników swojej żony,
Penelopy, a niektórzy antyczni autorzy,
jak Kwintus ze Smyrny, Diodor
Sycylijczyk czy Pauzaniasz przypuszczali,
Herakles w rzeczywistości pokrył groty

swoich strzał jadem upolowanego węża
wodnego lub tojadem. Owa roślina,
uważana za jedną z najgroźniejszych
w Europie, zawiera akonitynę, skrajnie
toksyczny alkaloid występujący głównie
w bulwach i liściach, w czasach
renesansu ochrzczoną mianem arszeniku
roślinnego. Dla osoby dorosłej śmiertel-
na dawka akonityny wynosi 3–6 mg
przy podaniu doustnym (sic!), zawartość
alkaloidu w korzeniu rośliny wynosi
około 0,4%. Akonityna pobudza ośrodki
i zakończenia przywspółczulne, po-
czątkowo drażni zakończenia czuciowe,
a następnie je poraża, wywołując
znieczulenie. Przy zatruciu odczuwane
jest ogólne odrętwienie, pojawiają się
zimny pot, nudności i wymioty, źrenice
ulegają powiększeniu i powoli reagują na
światło. Przez podrażnienie nerwu
błędnego (nervus vagus) akcja serca
początkowo znacznie spowalnia,
następnie przyspiesza i przechodzi
w arytmię, która kończy się zatrzy-
maniem ruchu m. sercowego
w rozkurczu.

Podczas jednej ze swoich prac Herakles
udał się do Hadesu by uprowadzić
strażnika zaświatów, trójgłowego psa
Cerbera. W miejscu, w którym skapnęła
ślina potwora, miały natychmiast
wyrosnąć okazy tojadu, co może nawią-
zywać do jednego z początkowych
objawów zatrucia akonityną, jakim jest
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ślinotok. Powyższy mit tego dostarcza
także malowniczej genezy powstania tej
morderczej rośliny.

W czasach starożytnych różne kultury
stosowały ogromną różnorodność toksyn
pochodzenia roślinnego oraz
zwierzęcego, pokrywały nimi broń,
zatruwały nimi wody oraz żywność,
trucizny pojawiały się także w pałacach
władców i znajdowały zastosowanie w
dworskich intrygach. Nikander, kapłan
ze świątyni w Klaros, w swoim traktacie
toksykologicznym zawarł opisy dwu-
dziestu gatunków węży, starożytni znali
również co najmniej dwa tuziny
niebezpiecznych roślin, które zgodnie
z zasadą sola dosis facit venenummogły
służyć zarazem jako lek i jako trucizna.
Wiele roślin stosowanych w antyku
w praktyce wojennej nie wychodziło
z użycia w ciągu następnych epok, dla
przykładu tojad mocny był stosowany
przez Maurów w trakcie wojen
z Hiszpanami w XV wieku, w dobie
renesansu był używany w skryto-
bójczych zamachach, a dziś z toksy-
czności akonityny korzystają kłusownicy
polujący dla kości słoniowej. Najstarsze
wzmianki mówiące o zatruwaniu broni
pochodzą z mitów spisanych przez
Homera w VIII w. p.n.e. jednak historia
broni niekonwencjonalnej sięga czasów
znacznie bardziej odległych i dotyczy
także takich działań, jak wysyłanie do

obleganych miast osób cierpiących na
choroby zakaźne lub obrzucanie
przeciwnika naczyniami z płonącą ropą.
Nie brakuje źródeł potępiających te
podstępne i brutalne środki stosowane
celem uzyskania przewagi w boju, jednak
możemy mieć pewność, że, choć
sporadycznie poprzedzone dylematami,
były nagminnie używane. Spojrzawszy
na dorobek militarny ludzi starożytnych,
możemy dojść do wniosku, że człowiek
wykazywał się już wówczas niezwykłą
pomysłowością w opracowywaniu
nowych metod wyrządzania krzywdy.
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„Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie
miał rozerwane szaty, włosy nie
uczesane, brodę zasłoniętą i będzie
wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez
cały czas trwania tej choroby będzie
nieczysty. Będzie mieszkał w
odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie
poza obozem” (Kpł 13,45–46).

Stygmatyzacja, izolacja, osamotnienie —
oto czego przed wiekami doświadczali
ludzie dotknięci trądem. Oprócz
z bólem fizycznym, wynikającym
z postępu choroby, musieli zmagać się
również z cierpieniem psychicznym. Jeśli
jednak spojrzeć na tę sytuację z innej
strony, czy separacja ludzi za-
infekowanych od zdrowych w przy-
padku nieznajomości mechanizmu
choroby zakaźnej i braku odpowiednich
środków leczniczych nie wydaje się
słusznym i jedynym sposobem walki
z rozprzestrzenianiem się zakażeń? Czyż
i obecnie trwająca od ponad roku
pandemia Covid-19 nie postawiła ludzi
w analogicznej sytuacji? Niemniej
jednak, przez wiele lat, nim poznano

genezę i dokładne mechanizmy tej
choroby, budziła ona odrazę i strach.
Dlaczego?

Jedną z przyczyn negatywnego podejścia
do trądu zapewne mógł być lęk przed
wykluczeniem ze społeczności, a co za
tym szło — przed skazaniem na życie
w niegodnych warunkach bez nadziei na
otrzymanie pomocy. Przykładowo,
trędowaci żyjący dawniej na sub-
kontynencie Indyjskim znajdowali się
niżej w hierarchii społecznej niż tzw.
nietykalni. Zamiast wśród bliskich,
musieli mieszkać wśród bezpańskich
psów i wieść żebracze życie.
Bezwzględnością w stosunku do
trędowatych cechowali się również
Japończycy, którzy chorych na trąd
wydziedziczali ze swych rodzin oraz
pozbawiali ich całego majątku
i wszelkich środków do życia. Osoby
takie nie miały dostępu do edukacji,
wykluczone było również prowadzenie
przez nie jakiejkolwiek działalności
gospodarczej. Co zadziwiające, w śre-

Agnieszka Dziwak

Twarzą w twarz z trądem — oblicze
choroby Hansena dawniej i dziś

Studentka II roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów
Śląskich weWrocławiu. Członkini Studenckiego Koła Naukowego
„Uroboros”.Wolne chwile poświęca na rozwijanie pasji muzycznych
związanych z nauką śpiewu i gry na gitarze.
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dniowieczu cierpiących na trąd już za
życia uważano jako umarłych.
W związku z tym, wygnaniu chorego
towarzyszył obrzęd religijny, który
rozpoczynał się mszą za zmarłych w
intencji zarażonego, a kończył procesją
na przykościelny cmentarz, gdzie chory
został wprowadzany do świeżo
wykopanego grobu, a ksiądz posypywał
jego głowę ziemią. Co więcej, chory
otrzymywał kołatkę lub dzwonek,
których dźwięk miał ostrzegać innych
ludzi przed tym, że zbliża się ku nim
„nieczysty”. Ponadto chorzy byli
zmuszeni do noszenia szat w jaskrawych
kolorach z naszytą literą „L”.
Niedopuszczalne było zażywanie przez
nich kąpieli, picie wody ze źródeł oraz
spożywanie posiłków wraz ze zdrowymi.
Mogli za to ze zdrowymi rozmawiać, ale
tylko pod warunkiem, gdy chory był
ustawiony pod wiatr.

Dla chorych na trąd wyznaczano
specjalne osady mieszkalne, zwane
leprozoriami. Powstawały one już w IV
wieku, a ich największy rozwój nastąpił
w średniowieczu, co było związane z
toczonymi wówczas licznymi wojnami,
którym towarzyszyły zarazy i epidemie
osłabiające układ odpornościowy
żołnierzy, czyniąc ich tym samym
bardziej podatnymi na zarażenie trądem.

Kolejnym powodem, który potęgował
odrazę przed omawianą chorobą, była
niewątpliwie świadomość, że trąd
prowadzi do powstania przerażających
zmian skórnych i nieodwracalnych
deformacji ciała, a nawet do utraty
dystalnych części kończyn.

Odkrycie trądu

Obecnie wiadomo, że za przyczyną tych
zmian stoi odkryta przez norweskiego
lekarza Gerharda Armauera Hansena
bakteriaMycobacterium leprae,
nazwana na cześć uczonego prątkiem
Hansena. Patogen ten może wpływać na
zmiany fenotypowe w obrębie oczu, błon
ślu-zowych, kości i jąder, jednak
głównymi miejscami ataku są nerwy
obwodowe i skóra. Takie preferencje
umiejscowienia tłumaczy optymalna
temperatura wzrostu tych bakterii, która
wynosi około 33 ̊C. Tak więc nerwy
obwodowe i peryferyczne częściach ciała,
czyli palce rąk i nóg, skóra twarzy czy
małżowiny uszne stwarzają dogodne
warunki temperaturowe do rozwoju
i namnażania się prątków Hansena.
W 2008 roku odkryto jeszcze jedną
bakterię z rodzajuMycobacterium, a
mianowicie i, wywołującą formę trądu
endemicznego zwaną rozlanym trądem
lepromatycznym (DLL — diffuse
lepromatous leprosy). Ta ciężka
i unikalna postać trądu początkowo
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Dlaczego tytuły muszą być długie,
lub którkie lub średnie, jak w

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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została opisana już w 1852 roku
w Meksyku przez Lucio i Alvarado,
a w 1948 roku przez Latapi i Chevez-
Zamora. Od nazwisk odkrywców
pochodzą inne określenia tej postaci
trądu — trąd rozlany Lucio i Latapi
z objawem Lucio lub też krócej — trąd
Lucio. M. lepromatosis wnika do śród-
błonka, powodując jego proliferację,
zapalenie naczyń krwionośnych w skórze
właściwej i warstwie podskórnej,
a nawet zamknięcie światła naczyń
krwionośnych. Morfologicznie tę formę
trądu charakteryzuje rozlany, nie-
węzłowy naciek skórny wraz z nawra-
cającymi dużymi, ostro wyznaczającymi
się zmianami skórnymi, zwanymi
zjawiskiem Lucio. W zaawansowanym
stadium choroby może dojść do
owrzodzenia tych zmian, a to z kolei
może doprowadzić do śmiertelnego
wtórnego zakażenia bakteryjnego i sepsy.
Głównymi miejscami występowania
DLL są zachodnia i środkowa część
Meksyku oraz kraje karaibskie. Nieliczne
przypadki odnotowane zostały m. in.
w Indiach, Iranie, Malezji, Singapurze,
Francji, Stanach Zjednoczonych, Brazylii
i Tunezji.

Swą historią trąd sięga znacznie dawniej,
możliwe, że nawet IX–V w. p.n.e., jako
że do tego okresu przypisuje się
powstanie Księgi Kapłańskiej Starego
Testamentu, której rozdziały trzynasty

i czternasty zostały poświęcone tematyce
trądu (hebr. cara ‘at; gr. lepra). Na
kartach Trzeciej Księgi Mojżeszowej
można znaleźć opis konkretnych
objawów tej choroby, na podstawie
których potwierdzano obecność trądu.
Za postawienie diagnozy wynikającej
z obserwacji zmian skórnych chorego
odpowiedzialny był kapłan. Co ciekawe,
jak wynika z informacji zawartych w
trzynastym rozdziale tej Księgi, istniało
wówczas przekonanie, iż trąd może
występować także na szatach wełnianych
lub lnianych, na wyrobach skórzanych
oraz na kamieniach, stanowiących
surowiec do budowy domów. Jeśli plamy
te nie ustępowały po siedmiu dniach lub
po wypraniu rzekomo skażonego
przedmiotu, wówczas przedmioty te
uznawano za nieczyste i palono je.
Podobnie, gdy potwierdzono obecność
trądu na domach, mianowano je
nieczystymi i rozbierano je, a budujące
go kamienie, drewno i zaprawy
wynoszono poza miasto na miejsce
nieczyste.

Warto również wspomnieć o tym, że na
terenie Radżastanu w Indiach odkryto
znalezisko z 4000 r. p.n.e, sugerujące, iż
istniał wtedy trąd. Wzmianki na temat
trądu można znaleźć również
w egipskim papirusie z 1500 r. p.n.e.
oraz w Atharwawedzie, czyli
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starożytnym hinduskim tekście z 1000 r.
p.n.e.

Drogi zakażenia i okres
inkubacji

Uważa się, że do zakażenia dochodzi
poprzez bliski i długi kontakt osoby
podatnej na trąd z osobą chorą. Główne
miejsce transmisji bakterii pochodzi
z błony śluzowej nosa. Do infekcji
dochodzi głównie drogą kropelkową.
Mniej pospolitymi źródłami zakażenia są
wypryski skórne, poprzez krew,
karmienie piersią i ugryzienie owada.
Uważa się, że osoby zakażone, nawet jeśli
nie rozwija się u nich choroba, mogą
przechodzić przez przejściowy okres,
w którym dochodzi do nosowego
uwalniania prątków Hansena. Średni
okres inkubacji choroby szacuje się na
trzy do nawet dziesięciu lat. U nowo-
rodków okres ten może być krótszy
i wynosić kilka tygodni. Z kolei
najdłuższy okres inkubacji
zaobserwowano u weteranów
wojennych, u których wynosił on około
trzydziestu lat.

Epidemiologia trądu

Biorąc pod uwagę kryteria kliniczne,
histopatologiczne i immunologiczne,
wyróżnia się pięć postaci trądu:

1) TT – postać gruźlicza
(tuberculoid-tuberculoid);

2) LL – postać lepromatyczna
(lepromatous);

3) BT – postać graniczna
tuberkulinowa (borderline-tuberculoid);

4) BL – postać gruźlicza
lepromatyczna (borderline-
lepromatous);

5) BB – postać graniczna
(borderline-borderline);

Formy TT i LL to postaci biegunowe
(BB na jednym końcu spektrum, a LL na
drugim). Postaci graniczne BT i BL
wyznacza mniejsza odległość od jednego
z biegunów.

W 1981 r. WHO zaleciło klasyfikację
trądu opierającą się na liczbie zmian
skórnych. Jedną grupę stanowiły postaci
TT i BT, określane jako małobakteryjne
(PB - paucibacillary), a drugą BB, BL
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i LL pod wspólną nazwą
wielobakteryjne (MB –multibacillary).

Postać PB, ze względu na małą ilość
mikroorganizmów, jest niezakaźna. Jej
charakterystycznymi cechami są
naskórne nacieki komórkowe oraz 1–3
asymetrycznie ułożone plamy o suchej,
pozbawionej włosów powierzchni.
Bardzo ważną właściwością jest zanik
czucia, będący konsekwencją
uszkodzenia nerwów
powierzchniowych. Co więcej, u
chorych dochodzi do paraliżu mięśni
kończyn i twarzy, przykurczy, a nawet
do martwicy tkanki, co skutkuje utratą
palców kończyn górnych i dolnych.

Postać MB, w przeciwieństwie do
opisanej wcześniej, jako że jest
wielobakteryjna, jest zaraźliwa. Od
postaci PB różni się też wyglądem zmian
skórnych, które w tym przypadku są
drobniejsze, ułożone symetrycznie i
bardziej liczne. Charakterystycznym
objawem jest występowanie u chorego
guzów w tkance podskórnej i skórze,
tworzących czasem trędowaty rumień
guzowaty. Postać wielobakteryjna
cechuje się też twardymi obrzękami
prowadzącymi do trwałych deformacji
oraz tzw. lwią twarzą – skóra jest
pomarszczona, zgrubiała, nos i płatki
uszu znacznie poszerzone.

Interesujące jest, że u chorych
cierpiących na trąd z grupy MB, mogą
występować nieprawidłowości w
krzepnięciu krwi. W wyniku
przebadanie pewnej grupy pacjentów
chorych na trąd, u niektórych z nich
podczas pobierania surowicy wykryto
charakterystyczny lipidopodobny skrzep
między skrzepem krwi a surowicą. Część
spośród tych pacjentów była przedsta-
wicielami lepromatycznego bieguna
trądu. Skrzep ten, jak wykazały analiza
proteomiczna i wysokowydajna
chromatografia cienkowarstwowa,
posiadał dużą zawartość fibryny. Analiza
proteomiczna doprowadziła dodatkowo
do potwierdzenia obecności dwóch
białek w skrzepach lepromatycznych,
których nie było w skrzepach
kontrolnych. Co więcej, tworzenie się
tego skrzepu jest bezpośrednio powią-
zane ze zwiększonym poziomem
rozpuszczalnego czynnika tkankowego
i czynnika von Willebranda w osoczu.

Trąd współcześnie

Trąd jest chorobą, z którą borykają się
ludzie na całym świecie po dziś dzień
w krajach rozwijających się, m. in.
w Brazylii, Mozambiku, Nepalu,
Tanzanii i na Madagaskarze. Na zara-
żenie trądem narażone są osoby
pochodzące z obszarów ubogich, gdzie
woda pitna jest zanieczyszczona,
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warunki higieniczne nieprawidłowe,
a żywność ograniczona. Niedożywienie
oraz dysfunkcje układu odporno-
ściowego dodatkowo osłabiają układ
immunologiczny, czyniąc osobę bardziej
podatną na zakażenia. Twierdzi się, że
rolę w podatności na zakażenieM.
leprae odgrywają też czynniki gene-
tyczne. Mimo, że nie wiadomo, jakie
dokładnie geny mogłyby odpowiadać za
większą skłonność do zachorowania na
trąd, pewne zestawy genów zarówno
z HLA jak i z nie-HLA (HLA — human
leukocyte antigens— ludzkie antygeny
leukocytarne, określenie dla ludzkiego
zestawu białek głównego układu
zgodności tkankowej) uważane są za
przyczynę większej skłonności do
wystąpienia choroby. Pod tym kątem
badane są zmiany w genach kandy-
dujących, tzn. genach, których produkty
biorą udział w odpowiedzi gospodarza
na czynnik zakaźny.

Podobnie jak dawniej, również
i współcześnie wielu ludzi cierpiących na
trąd, często wraz z rodzinami, są
izolowani, żyją w odosobnionych
miejscach, ze względu na brak dostępu
do leczenia farmakologicznego, które
umożliwiłoby zwalczenie choroby.

Leczenie trądu

Trąd, jako że znany był ludziom już od
najdawniejszych czasów, na przestrzeni

wieków starano się znaleźć skuteczną
metodę jego leczenia. Używano w tym
celu takich środków, jak wyciągi ziołowe,
jady zwierząt czy krew niemowląt.
Zanim wprowadzono do użycia pierwszy
lek przeciwtrądowy, chorobie zapo-
biegano poprzez izolowanie chorych we
wspominanych wcześniej leprozoriach
oraz w innych miejscach odosobnienia.

W XIX w. zostały odkryte i docenione
przeciwtrądowe właściwości oleju z
nasion owoców chaulmoogra. Olej ten
do zachodniej medycyny wprowadził
w 1854 r. brytyjski lekarz F.J. Mouat.
Stosowano go u chorych przebywających
na oddziałach szpitalnych.

Pierwszym skutecznym lekiem
wykorzystywanym w terapii trądu był
dapson (dwuamino-dwufenylo-sulfon),
który zaczęto stosować w latach 40. XX
wieku. Teoretycznie od tej pory nie była
już konieczna separacja chorych, jednak
oficjalnie zniesiono ją dopiero w 1962
roku. Niestety w przypadku wielu
pacjentów monoterapia dapsonem
okazała się nieskuteczna, gdyż szybko
doprowadziła do lekooporności. Tak
więc w 1970 roku WHO zasugerowało
wprowadzenie terapii wielolekowej
(MDT – multidrug therapy lub PCT -
polychemotherapy). Opiera się ona na
połączeniu trzech głównych leków,
jakimi są dapson (DDS), ryfampicyna
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(RMP) i klofazymina (CLF). Dapson
działa głównie bakteriostatycznie,
ponieważ jako antagonistą kwasu para-
aminobenzoesowego (PABA),
uniemożliwia jego wykorzystanie przez
M. leprae w syntezie kwasu foliowego.
Ryfampicyna wykazuje głównie
działanie bakteriobójcze. Hamuje enzym
polimerazę RNA w namnażających się
bakteriach. Klofazymina ma łagodne
działanie bakteriobójcze. W ciągu około
pięciu miesięcy powoli działa na prątki
Hansena niszcząc 99% tych
drobnoustrojów.

W leczeniu trądu stosowane jest również
wiele innych związków, np. z grup
fluorochinolonów, makrolidów czy
minocyklin. Stosowane są też takie
kombinacje leków, jak rifapentyna,
moksifloksacyna, minocyklina lub
ryfampicyna, klarytomycyna,
minocyklina.
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Chorobami reumatycznymi w Polsce,
dotkniętych jest około 10 mln osób.
Dolegliwości reumatyczne mają
charakter przewlekły, a ich podłoże
stanowią głównie procesy zapalne
i autoimmunologiczne. Choroby te
prowadzą do stopniowego uszkadzania
narządu ruchu, postępującego kalectwa
i obniżenia jakości życia pacjentów.

Podstawę farmakoterapii wielu tych
schorzeń stanowi metotreksat (MTX),
podawany pacjentom cotygodniowo
w małych dawkach. MTX ze względu na
dużą skuteczność oraz relatywnie dobrą
tolerancję wśród pacjentów nazywany
jest tzw. „złotym standardem” farma-
koterapii licznych schorzeń reuma-
tycznych. Z uwagi na wąski indeks
terapeutyczny leku, zmienność
międzyosobniczą w procesach farmako-
kinetycznych oraz reakcjach farmako-
dynamicznych, dawka MTX wymagana
do osiągnięcia optymalnego efektu
terapeutycznego oraz odznaczająca się

jak najmniejszą toksycznością jest trudna
do ustalenia.

Jak wykazały dotychczasowe badania, w
optymalizacji farmakoterapii i
personalizacji dawkowania przydatne
może być oznaczanie wewnątrz-
erytrocytarnych metabolitów
metotreksatu – poliglutaminianów.

Mechanizm działania i
metabolizm MTX

MTX będący antagonistą kwasu
foliowego, stosowany w małych dawkach
wykazuje wielokierunkowy, nie w pełni
dotąd poznany mechanizm modulacji
stanu zapalnego. Oprócz zdolności
hamowania kluczowych enzymów
szlaku folanowego, zwiększa m.in.
uwalnianie adenozyny (co w efekcie
prowadzi do zahamowania produkcji
cytokin prozapalnych) oraz wpływa na
ekspresję limfocytów TH1 i TH2
powodując odpowiednio zmniejszenie
stężenia cytokin prozapalnych

Mgr farm. Paulina Szczygioł

Poligutaminiany w służbie
optymalizacji terapii metotreksatem

Absolwentka farmacji na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu. Koordynator i farmaceuta w Banku Mleka Kobiecego w Uniwersyteckim
Szpitalu Klinicznym weWrocławiu.
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i zwiększenie poziomu cytokin
przeciwzapalnych.

Metotreksat metabolizowany jest
głównie do trzech metabolitów:

� 7-hydroksymetotreksatu (7-OH-
MTX) –główny, aktywny
farmakologicznie metabolit leku.
Powstaje w wątrobie w procesie
hydroksylacji zachodzącej przy udziale
oksydazy aldehydowej

� kwasu 2,4-diamino-N10-
metylopteronowego (DAMPA) –
metabolit nieaktywny. Powstaje w
wyniku hydrolizy MTX pod wpływem
enzymów bakteryjnych –
karboksypeptydaz

� poliglutainianów MTX (MTXPG)- we
wnętrzu komórek docelowych pod
wpływem syntetazy folipoli-
glutaminianowej dochodzi do
przyłączania reszt kwasu glutaminowego
do MTX.

Proces poliglutaminacji

W procesie poliglutaminacji, do MTX
może zostać przyłączonych maksymalnie
5 reszt kwasu glutaminowego, co
w efekcie daje 5 pochodnych MTXPG1-
5. W zależności od ilości przyłączonych
grup, poliglutaminiany dzielimy na:
krótko- (MTXPG1-2), długo-

(MTXPG3) i bardzo długołańcuchowe
(MTXPG4-5).

Poliglutaminiany gromadzą się
wewnątrzkomórkowo m.in. w
erytrocytach i stanowią postać
depozytową leku. Ich okres przebywania
wewnątrz komórki zależy od długości
przyłączonego łańcucha glutamylowego,
a transport do przestrzeni
zewnątrzkomórkowej może odbyć się
jedynie po hydrolizie do mono-
glutaminianu. Proces poliglutaminacji
zachodzi sekwencyjnie, w początkowym
okresie leczenia MTX obserwuje się
większe stężenia form krótko-
łańcuchowych. Następnie zaczynają
przeważać formy długo oraz bardzo-
długołańcuchowe, które odpowiadają za
wystąpienie efektu terapeutycznego
i których większe stężenia osiągane są
przez pacjentów z dobrą odpowiedzią
kliniczną.

Po usunięciu wolnej postaci leku
z przestrzeni wewnątrz i ze-
wnątrzkomórkowej, dochodzi do
retencji kolejno MTX-PG1, MTXPG2 i
3 , MTXPG4-5 - co powoduje znaczne
przedłużenie efektu działania leku.

Znaczenie procesu
poliglutaminacji
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Poliglutaminiany MTX są związkami
trwalszymi i odznaczają się większą
stabilnością niż postać macierzysta leku.

W tkankach osiągają stężenie 30-40
krotnie wyższe w porównaniu do
stężenia MTX krążącego w osoczu.
Ponadto okres półtrwania MTXPG
w organizmie jest znacznie dłuższy –
wynosi 2-3 tygodnie, podczas gdy t1/2
MTX wynosi od 4 do 8 h. Dzięki
wewnątrzkomórkowej akumulacji
MTXPG znacznie przedłużają efekt
działania leku, nawet gdy postać
macierzysta leku zostanie usunięta z
krążenia.

Kolejną istotną właściwością
poliglutaminianów, zwłaszcza form
długołańcuchowych, jest silniejsze
powinowactwo do enzymów szlaku
folanowego. Dzięki obecności
dodatkowych grup glutamylowych
MTXPG silniej hamują te enzymy oraz
wolniej od nich dysocjują, zwiększając
skuteczność terapii. Z uwagi na wąski
indeks terapeutyczny MTX, zmienność
międzyosobniczą w procesach farma-
kokinetycznych oraz reakcjach
farmakodynamicznych, dawka MTX
wymagana do osiągnięcia optymalnego
efektu terapeutycznego oraz odzna-
czająca się jak najmniejszą toksycznością
jest trudna do ustalenia. Wprowadzenie
terapii monitorowanej dla małych

dawek MTX, stosowanych u pacjentów
z chorobami reumatycznymi, mogłoby
mieć znaczący wpływ na zwiększenie
efektów terapii. Biorąc pod uwagę wyżej
wymienione zalety MTXPG oraz fakt,
że wewnątrzkomórkowa kumulacja
MTXPG zachodzi m.in. w krwinkach
czerwonych (a te ze względu na dużą
objętość stanowią łatwy do pozyskania
materiał biologiczny) zaproponowano
oznaczanie stężeń wewnątrzery-
trocytarnych MTXPG jako użyteczny
parametr monitorowania efektów
farmakoterapii oraz dostosowywania
dawki MTX.
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W wielu dotychczas przeprowadzonych
badaniach zaobserwowano istnienie
korelacji pomiędzy stężeniem wewnątrz-
erytrocytarnych MTXPG a aktywnością
choroby oraz skutecznością terapii. Duże
stężenia poliglutaminianów w krwi-
nkach czerwonych są związane z lepszą
odpowiedzią kliniczną pacjenta na
leczenie. Minimalne stężenie
terapeutyczne, przy którym prawdopo-
dobieństwo zahamowania postępu
choroby zwiększa się nawet 14-krotnie
ustalono doświadczalnie na 60 nmol/l.

W grupie 65 pacjentów z RZS
zaobserwowano znacznie większe
stężenia MTXPGs w krwinkach
czerwonych u pacjentów z pozytywną
odpowiedzią kliniczną (średnia wartość
stężeń wynosiła 60,7 ± 18,9 nmol/l),
w porównaniu do pacjentów z częściową
(50,8 ± 23,3 nmol/l), oraz negatywną
odpowiedzią kliniczną (21,5 ± 10,5
nmol/l.

W kolejnym badaniu obejmującym 226
chorych wykazano, że stężenia MTXPG
poniżej 60 nmol/l wiążą się ze słabszą
odpowiedzią kliniczną na leczenie MTX.
Badania wykazały również, że
rozpoczęcie terapii większymi dawkami
MTX, pozwala na szybsze uzyskanie
dużego stężenia MTXPG w krwinkach
i szybszą poprawę kliniczną. Duże
stężenia poliglutaminianów, jak wyka-

zały badania, wiązały się z lepszą
kontrolą choroby po 6 miesiącach
terapii. Co więcej, w jednym z badań
zauważono znaczną korelację pomiędzy
stężeniem MTXPG3, a niepożądanymi
działaniami. Ustalono, że stężenie tej
frakcji może być niezależnym wska-
źnikiem predykcyjnym wystąpienia
niepożądanych działań związanych
z terapią MTX.

Podsumowanie

Zastosowanie oznaczeń stężeń
poliglutaminianów do personalizacji
farmakoterapii nie zostało w pełni
potwierdzone – do dzisiaj nie
przeprowadzono żadnych rando-
mizowanych badań klinicznych.

Potwierdzenie korelacji pomiędzy
stężeniem MTXPG w krwinkach
a odpowiedzią kliniczną chorego
w badaniach klinicznych jest istotne, ze
względu na dominującą rolę MTX
w farmakoterapii chorób reuma-
tycznych.

Wdrożenie rutynowego oznaczania tych
stężeń do codziennej praktyki lekarskiej
mogłoby być użytecznym parametrem
monitorowania efektów farmakoterapii.
Pomogłoby również w doborze odpo-
wiedniej dawki leku: jej zwiększeniu przy
braku efektu terapeutycznego lub
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zmniejszeniu w razie wystąpienia
działań niepożądanych.

Lekarzom reumatologom umożliwiłoby
to także łatwiejsze podjęcie decyzji
dotyczących wprowadzenia terapii
skojarzonej lub konieczności zmiany
leczenia na alternatywne.

Bibliografia
Świerkot, J., Batko, B., Wiland, P.,

Jędrzejewski, M., Stajszczyk. M. (2018).
Methotrexate treatment for rheumatoid
arthritis in Poland: Retrospective analysis of
patients in routine clinical practice.
Reumatologia, 56(1), 3–9.

Visser, K., i in. (2009). Multinational
evidence-based recommendations for the use
of methotrexate in rheumatic disorders with a
focus on rheumatoid arthritis: Integrating
systematic literature research and expert
opinion of a broad international panel of
rheumatologists in the 3E. Annals of the
Rheumatic Diseases, 68(7), 1086–93.

Chabner, B., Allegra, C.J., Curt, G.,
Clendeninn, N.J., Baram, J., Koizumi, S., i in.
(1985). Polyglutamation of Methotrexate Is
Methotrexate a Prodrug?. The Journal of
Clinical Investigation, 76(3), 907–12

Dervieux, T., Furst, D., Lein, O.,
Capps R., Smith, K., Caldwell, J. (2005)
Pharmacogenetic and metabolite
measurements are associated with clinical
status in patients with rheumatoid arthritis
treated with methotrexate: results of a
multicentred cross sectional observational
study. Annals of the Rheumatic Diseases. 64,
1180–5

Dervieux T., i in. (2004).
Polyglutamation of Methotrexate With
Common Polymorphisms in Reduced Folate
Carrier, Aminoimidazole Carboxamide
Ribonucleotide Transformylase, and
Thymidylate Synthase Are Associated With
Methotrexate Effects in Rheumatoid Arthritis.
Arthritis Rheumatology. 50(9), 2766–74.

Kremer, J., Lein, D.O., Meyer, G.,
Barham, R., Simpson, L., Do, J., i in. (2004).
Measurement of erythrocyte methotrexate
polyglutamates predicts response to
methotrexate therapy in a dose escalation
studywith rheumatoid arthritis patients.

Arthritis & Rheumatology, 50, 181–2.
Cantorna, M.T., Mahon, B.D.

(2004). Mounting evidence for vitamin D as
an environmental factor affecting
autoimmune disease prevalence. Experimental
Biology andMedicine, 229, 1136–1142.

Takahashi, C., i in. (2017). Association
of erythrocyte methotrexate-polyglutamate
levels with the efficacy and hepatotoxicity of
methotrexate in patients with rheumatoid
arthritis: A 76-week prospective study.RMD
Open. 3(1):e000363

ZDROWIE

54Pharmacopola No 2/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

mgr. farm.Aleksander K. Smakosz

Dlaczego tytuły muszą być długie,
lub którkie lub średnie, jak w

Redaktor naaczelny. Naukowo zajmuje się etnofarmakologią historyczną, farmako-
gnozją substancji aromatycznych i przypraw, chemią kosmetyków oraz historią
kulinariów. Prowadzi blog poświęcony przyprawom z perspektywy botaniki ekono-
micznej oraz farmacji — gulosus.pl

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

MTX- kwas 4-amino-N10-metylopterylo-glutaminowy- wzór strukturalny



55Pharmacopola No 2/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

ZDROWIE

55Pharmacopola No 2/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

Nie, ten tytuł nie jest przypadkowy.
Drobnoustroje są wszechobecne, dlatego
czego nie dotkniemy, gdzie nie
spojrzymy, tam czają się te mikro-
skopijne stworzenia, bez których
zdecydowanie nie byłoby możliwe
ŻYCIE. Dla przykładu, zastanówcie się
jak bardzo uboga byłaby nasza dieta,
gdyby nie bakterie przeprowadzające
proces fermentacji. Sery, pieczywo,
napoje fermentowane, kiszonki czy dla
niektórych napój porównywalny do
swoistej ambrozji- wino, to wszystko
zawdzięczamy bakteriom. Doceniajmy
naszych małych przyjaciół, a szczególnie
tych, którzy żyją wewnątrz nas samych
i w każdej sekundzie ciężko pracują nad
utrzymaniem homeostazy w naszym
organizmie, bądź wręcz przeciwnie.
Zależy to od tego, jakie gatunki
w danym momencie zawładnęły naszym
superorganizmem. Jeśli jesteście ciekawi
czym na co dzień zajmują się mikro-
organizmy zamieszkujące nasze jelita,
zapraszam do dalszej lektury.

Często spotykam się z błędnym
rozumowaniem tego, jakie
drobnoustroje tworzą mikrobiotę
jelitową, a totalnie błędnym jej
określeniem są „dobre bakterie”.
Absolutnie nie ma czegoś takiego jak
„dobre bakterie”. Każda bakteria może
nam zaszkodzić, ale to będzie zależało od
różnych czynników. Skład mikro-
biologiczny mikrobioty jelitowego
człowieka to nie tylko bakterie. Tworzy
ją kilka taksonów mikroorganizmów,
takie jak bakterie, wirusy, pierwotniaki
i grzyby. Szacuje się, że w przewodzie po-
karmowym człowieka żyje około 100
bilionów mikroorganizmów, w tym
ponad 1000 gatunków bakterii.
Bacteroidetes, Firmicutes, Actino-
bacteria, Proteobacteria, Fusobacteria
i Verrucomicrobia to przede wszystkim
część fizjologicznej mikrobioty jelitowej,
gdzie Bacteroidetes i Firmicutes
stanowią 90% całkowitej struktury
bakterii, a Actinobacteria, Proteo-
bacteria i Verrucomicrobia są reprezen-

Mgr biotechnologii Ewa Kowalska

„Bakterie rządzą naszym światem,
a na pewno naszym umysłem…”

Autorka jest biotechnologiem ze specjalizacją z biotechnologii przemysłowej.
Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Poradnictwo Żywieniowe
i Dietetyczne. Najbardziej interesuje ją funkcjonowanie jelit i wpływ mikrobioty
jelitowej na jakość naszego życia. Od jakiegoś czasu działa też na Instagramie jako
@dietetycznabiotechnolog.
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towane w mniejszym stopniu. Zanim
przejdę do sedna moich rozważań, czyli
jak drobnoustroje zasiedlające jelita
kontrolują naszą psychikę, chciałabym,
żebyście zobaczyli co wpływa na
„wygląd” mikrobioty jelitowej. Kilka
czynników, takich jak masa uro-
dzeniowa, wiek ciążowy, rodzaj porodu,
praktyki karmienia mlekiem, wiek
odstawiania od piersi, nawyki
żywieniowe, wiek, etyka, nawyki
kulturowe i związane ze stylem życia
(ćwiczenia, spożycie alkoholu), czynniki
geograficzne i środowiskowe, stres,
otyłość, spożywanie probiotyków
i prebiotyków, stosowanie antybio-
tyków, choroby współistniejące jelit
i choroby metaboliczne mogą stale
zmieniać skład i różnorodność
mikrobioty jelitowej. Wraz ze zmianami
mikrobioty często pojawiają się pro-
blemy ze zdrowiem psychicznym,
ponieważ musicie wiedzieć, że często
wymieniane objawy typu: przelewanie
w jelitach, wzdęcia, zaparcia, biegunki,
to tylko wierzchołek problemów jakie
niesie ze sobą dysbioza jelitowa.
Mogłabym napisać całą rozprawę
doktorską na ten temat, ale dziś wezmę
pod lupę psychikę i oś jelitowo-
mózgową.

Mózg i jelita są zaangażowane w ciągłą
dwukierunkową komunikację. Jest to
niezwykle ważne w pośredniczeniu

w skutkach fizjologicznych i mowa tu
o funkcjach przewodu pokarmowego
oraz mózgu, powodujących określone
zachowania i postrzeganie zdarzeń
trzewnych, takich jak nudności, uczucie
sytości czy ból. Stresujące doświadczenia
prowadzą do zmian w wydzielnictwie
i aktywności przewodu pokarmowego.
Myślę, że każdy z nas chociaż raz w życiu
doświadczył tego, na czym polega
wzmożona aktywność jelit podczas
silnego stresu. W ostatnich latach szcze-
gólnie mocno zwrócono uwagę na
dwukierunkowy szlak sygnałowy między
mózgiem, a mikrobiotą jelitową ze
względu na to, że ta interakcja może
spowodować zmianę fizjologicznych
i patologicznych zachowań człowieka,
w tym funkcji zarówno przewodu
pokarmowego, jak i ośrodkowego
układu nerwowego (OUN). Co więcej,
w oparciu o zgromadzone dowody na to,
że drobnoustroje jelitowe mogą
komunikować się z OUN poprzez
oddziałujące kanały obejmujące
mechanizmy sygnalizacji nerwowej,
hormonalnej i immunologicznej,
wprowadzono model zwany osią
mikrobiota-jelito-mózg. Wykazano, że
dysfunkcja osi mikrobiota-jelito-mózg
odgrywa zasadniczą rolę w patogenezie
depresji.

Z roku na rok przybywa badań i
doniesień naukowych mówiących
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o różnicach występujących w mikro-
biocie ludzi chorych na depresję
i cierpiących na inne zaburzenia
psychiczne, a mikrobiotą osób zdrowych
(niezdiagnozowanych w kierunku
schorzeń psychicznych). Jedne z badań
przeprowadzanych na ludziach wykazały
różnice między pacjentami z za-
burzeniami neurologicznymi a osobami
zdrowymi. U osób zdrowych analiza
mikrobioty kałowej 16S rRNA
wykazała, że stosunkowo duży udział
w mikrobiocie stanowiły bakterie z
gromady Firmicutes i Bacteroidetes,
natomiast mniejszy udział miały bakterie
z gromady Proteobacteria, Actino-
bacteria, Fusobacteria i Verrucomicrobia.
Profil mikrobioty jelitowej u osób ze
zdiagnozowana depresją wyraźnie
pokazuje występowanie większej liczby
drobnoustrojów potencjalnie
patogennych, co wiąże się z upo-
śledzeniem funkcji poznawczych
i ogólnoustrojowym stanem zapalnym.

Stres, wraz z wynikającą z niego
nadpobudliwością osi HPA, jest jednym
z największych czynników ryzyka
depresji. W momencie silnego stresu
nasza mikrobiota jelitowa zaczyna się
różnicować. Zmniejsza się liczba bakterii,
które są odpowiedzialne za wytwarzanie
krótkołańcuchowych kwasów
tłuszczowych mających działanie
przeciwzapalne. Takie „przeorga-

nizowanie” składu mikrobioty jelitowej
wpływa na nasze konkretne zachowania.
Wyobraźcie sobie, że drobnoustroje
mogą generować zapotrzebowanie na
dany pokarm. Dla przykładu, zwiększona
liczba bakterii potencjalnie patogennych,
dla których pożywką będzie cukier, mogą
spowodować mocniejsze łaknienie
słodkich produktów. Jeśli przez dłuższy
czas nie dostarczymy im żądanego
składnika, mogą powodować występo-
wanie stanów depresyjnych. Jest to
niezwykle istotne, aby uświadomić sobie
jak wielką kontrolę mają nad nami
mikroorganizmy zamieszkujące nasze
jelita. Co więcej bakterie jelitowe biorą
udział w syntetyzowaniu wielu witamin,
ale jedną z ważniejszych jest witamina B6
będąca kofaktorem wielu enzymów
szlaku kinureniny, która to z kolei jest
metabolitem tryptofanu, aminokwasu,
który jest niezbędny do wytworzenia
serotoniny, czyli hormonu popularnie
nazywanego hormonem szczęścia.
Zmniejszona synteza witaminy B6 może
przyczyniać się do występowania
zachowań depresyjnych, stanów
lękowych i mniejszej odporności na stres.

W ostatnich latach coraz popularniejsze
stają się przeszczepy mikrobioty kałowej.
Bardzo dobre efekty przynosi to
w przypadku pacjentów z chorobami
skóry, takimi jak łuszczyca, a niedawno
zainteresowano się nimi w kontekście
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chorób psychicznych. W badaniach na
modelach zwierzęcych wykazano, że
transplantacja drobnoustrojów ka-
łowych od zdrowego dawcy do chorego
biorcy łagodziła objawy zaburzeń
psychicznych. Łagodziła, to oczywiście
bardzo ogólne stwierdzenie, ale taki
wniosek został wysunięty z metaanalizy
kilkunastu badań. Co ciekawe trans-
plantacja od chorego dawcy do
zdrowego biorcy wywoływała objawy
zaburzeń psychicznych. Badania tego
typu wykonywane na ludziach pokazują
takie same efekty, które zostały
zaobserwowane na modelach
zwierzęcych. Czy nie jest to wystar-
czający dowód potwierdzający to, jak
wielką kontrolę mają nad nami nasze
jelitowe mikroby?

Mikroorganizmy zamieszkujące nasze
jelita są nam niezbędne dla zachowania
właściwej aktywności neuronalnej. To co
za chwilę napiszę może zabrzmieć
bardzo banalnie i na pewno czytacie o
tym w każdym możliwym magazynie o
zdrowym stylu życia, ale jest fundament
prawidłowo funkcjonującego orga-
nizmu. Odpowiednio zbilansowana

dieta, aktywność fizyczna, pilnowanie
rytmów okołodobowych i unikanie
nadmiernego stresu są niezbędne dla
zachowania sprawnie funkcjonującej
bariery jelitowej. W momencie gdy jest
ona dysfunkcjonalna, stanowi „otwarte
drzwi” dla ogólnoustrojowej reakcji
zapalnej, która została zaobserwowana
w większości zaburzeń psychicznych.
Wspierając swój organizm poprzez rożne
działania mające na celu prewencję przed
chorobami cywilizacyjnymi, należy też
zwrócić uwagę na to w jaki sposób
zapobiec wystąpieniu chorób
psychicznych, które w XXI wieku
zbierają ogromne, śmiertelne żniwo.
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W poprzednim numerze czasopisma
opisałem najważniejsze modele sto-
sowane w symulowaniu epidemii.
Jednym ze wspomnianych jest model
małego świata, nazywany także modelem
sieci społecznych. Jest to dość złożony
model służący do opisu
i przewidywania rozwoju
epidemii, w którym
nacisk położony jest na
interakcje pomiędzy po-
szczgólnymi osobami
i kontaktami między
nimi. Symulacja wielu
indywidualnych jedno-
stek oraz interakcji
między nimi to trudne
zadanie dokonywane za-
zwyczaj za pomocą komputera.
W pewnym jednak momencie okazało
się, że istnieją pewne programy bardzo
dobrze oddające założenia modelu
małego świata, a są nimi gry
komputerowe pewnych gatunków.

Pierwszy incydent

Do pierwszej symulacji epidemii w śro-
dowisku gry doszło za sprawą przy-
padkowego błędu. W roku 2005 po-
pularna gra z gatunku MMO została
zaktualizowana do nowszej wersji.

Aktualizacja
wprowadzała do gry
nową zawartość,
a wraz z nią pewien
istotny błąd, który
spowodował, że gra
stała się niezamie-
rzoną symulacją
epidemii. Opisy-
waną grą był World
of Warcraft® firmy
Blizzard Enter-

tainment®. Wydarzenie spowodowane
błędem oraz wirtualna epidemia zostały
nazwane incydentem zepsutej krwi
(ang. Corrupted Blood), tak samo jak
efekt dodany do gry, który był przyczyną
całego zdarzenia. Przypominający
chorobę zakaźną efekt, który mógł
przenosić między postaciami

Mgr farm. Michał Zdzisław Rudko

Epidemie w grach komputerowych

Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Aktywnie działający podczas
studiów w SKN Uroboros przy Zakładzie Nauk Humanistycznych oraz SKN Farmacji
Fizycznej. Autor artykułów publikowanych w Acta Uroboroi, Pharmacopola oraz
współautor artykułu „Unicorn horn" drugs in the medical and pharmaceutical culture
of Europe” opublikowanego w czasopiśmie Farmacja Polska.
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Wszystkich zainteresowanych incy-
dentem zepsutej krwi zapraszamy do
lektury innego mojego artykułu pt
„Gry komputerowe jako przykład
środowiska dla symulacji epidemii.
Rodzaje symulacji w epidemiologii.”,
który ukazał się w monografii z serii
Acta Uroboroi w 2019 roku.

https://depot.ceon.pl/handle/
123456789/17695
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spowodował panikę i masę wirtualnych
ofiar w dużych, gęsto zaludnionych
miastach wirtualnego świata. Był to
pierwszy taki, niecelowy, przypadek
zasymulowania epidemii w środowisku
gry komputerowej, który zaciekawił
badaczy na dużą skalę. Wydarzenie
doczekało się wielu interpretacji takich
nauk jak epidemiologia, socjologia,
ekonomia i inne. Stało się tak, dlatego że
gracze wykazywali zachowania bardzo
zbliżone do zachowań obserwowanych
w rzeczywistości w trakcie podobnych
wydarzeń

Epidemia jako social event

Przykładem celowego wywołania
epidemii w przestrzeni gry kompute-
rowej jest epidemiaWyhpox w grze
Whyville. Whyville jest grą internetową,
która uruchomiona i udostępniona
graczom została w lutym 1999 roku
przez firmę Numedeon. Gra jest w
zamyśle wirtualnym światem skiero-
wanym do dzieci w wieku 8–15 lat, jej
celami jest przekazywanie wiedzy na
przeróżne tematy w przystępny sposób,
tworzenie środowiska do interakcji
pomiędzy użytkownikami oraz dosta-
rczanie rozrywki.Whypox jest corocznie
wybuchającą epidemią, rodzajem wyda-
rzenia, podczas którego możliwe jest
zarażenie się chorobą o tożsamej nazwie
oraz dostęp do centrów informacji o
przebiegu epidemii. Centra informacji
służą kilku celom: 1) informują o liczbie

zarażonych, 2) umożliwiały
przeprowadzenie symulacji
epidemii przez gracza oraz 3)
stanowiły miejsce wymiany myśli
i pomysłów w postaci forum.
Sama choroba objawia się
pojawieniem na twarzy awatara/
postaci gracza czerwonych wyprysków
oraz automatyczne i mimowolne
„kasłanie” w formie automatycznie
generowanych na czacie wiadomości. W
artykule
D. Fellona autorzy przyglądają się
zaangażowaniu oraz reakcją graczy na
coroczną epidemię. Graczy można
opisać ze względu na zaangażowanie
jako: niezaangażowanych, zaangażo-
wanych w mniejszym i większym
stopniu. Część graczy nie wykazywała
żadnego zainteresowania wydarzeniem
lub bardzo znikome. Najważniejsze dla
zaangażowania w wydarzenie była więź
emocjonalna z grą/postacią. Spośród
zaangażowanych graczy większość
biernie obserwowała wiadomości tj. graf
liczby chorych oraz czytała posty w
centrum informacji. Jedynie nieliczni
gracze korzystali z pełni oferowanych im
narzędzi takich jak możliwość pro-
wadzenia symulacji i publikowanie oraz
komentowanie na forum. Duża część
zaangażowanych graczy przeprowadziła
jedną lub więcej symulacji. Reakcja na
objawy innych jak i własne była bardzo
różna od obojętności do unikania,
izolowania po ostracyzm. Większość
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osób (65,7%) nie próbowała zakrywać
zmian na twarzy swojego awatara.
Mniej, bo 32,3% uczestników
próbowało zakryć zmiany ze
względu na wygląd swojej postaci.
Przy 1,2 milionach

zarejestrowanych użytkownikach
w czasie opisywanego wydarzenia

wszystkie 75 posty na forum centrum
informacji pochodziła od 18 graczy,
a trzech spośród tej grupy odpowiedziało
na większość pytań. Centrum odwiedziło
267 graczy bez wkładu w rozwój
zawartości forum.

Epidemia, a państwo w
świecie gry

Opisane powyżej przykłady dotyczą
sytuacji, gdzie gracz uczestniczy
pierwszoosobowo za pośrednictwem
swojej postaci w epidemii. Istnieją jednak
gatunki i przykłady gier gdzie epidemia
doświadcza gracza w o wiele bardziej
pośredni sposób. Przykładem mogą być
gry takie jak seria Civilization oraz
Rome Total War i Medieval 2 Total War.

W przypadku przytoczonych gier serii
Total War (TW) epidemie są
wydarzeniami powiązanymi z
wydarzeniami historycznymi, oba tytuły
pozwalają graczom zarządzać wybranym
państwem w różnym okresie historii.
Gry serii TW to przedstawiciele gatunku
strategii skupiający się na aspekcie

militarnym i gospodarczym, umożli-
wiając prowadzenie wojen, dyplomacji
i rozwoju własnego kraju. W Rome TW
możliwe jest budowanie mocarstwa
w świecie antycznym, natomiast
Medieval 2 TW pozwala władać
średniowiecznym państwem. W obu
przypadkach możliwy jest wybuch
epidemii z powodu dużej populacji
i niskiego poziomu zdrowia publicznego
w osadach oraz rozprzestrzenianie jej ze
względu na połączenia między regionami
i ruchy wojsk. W Rome TW oraz Medie-
val 2 TW wybucha kilka epidemii
zgodnie z danymi historycznymi.
Większy wpływ na rozgrywkę zdaje się
mieć epidemia dżumy w Medieval 2 TW,
niż epidemie w Rome TW. Głównymi
skutkami epidemii w obu grach jest
zmniejszenie populacji lub przyrostu
naturalnego dotkniętego rejonu oraz
spadek dochodów, wzrost niepokojów
mogących prowadzić do buntów i żołnie-
rzy wchodzących w garnizon stolicy
rejonu lub armii, które ją odwiedziły.
Niewątpliwie epidemia stanowi dla
graczy problem, jednak sposoby jej
rozwiązania są różne od podejmowania
działań celem podniesienia poziomu
zdrowia publicznego, ignorowanie
epidemii po wysłanie wojsk stacjo-
nujących w rejonie na wyprawę wojenną.
Wysłanie wojsk własnych z zarażanego
miasta na wojnę może przynieść zysk,
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tym bardziej jeśli kierować się logiką, że
i tak wojska te mogą przenosić zarazę w
inne części kraju, a także będą nie-
uchronni cierpieć straty z jej powodu.

Gry z serii Civilization, których polski
tytuł Cywilizacja przyjął się wśród
polskich graczy, także podejmują temat
chorób w większej populacji. Opisywana
seria jest przedstawicielem strategii
turowej. Jako przykład opisana zostanie
czwarta część serii — Civilization IV.
Mechanika gier serii Cywilizacja jest
skupiona wokół miast. Miasta są
najważniejszymi elementami naszej,
a jakże, cywilizacji. Dzięki nim
zbudujemy armię, opracujemy nową
technologię, zbierzemy podatki, a także
uzyskamy dostęp do kluczowych za-
sobów rozsianych po całej mapie. Same
miasta swoją siłę czerpią z mieszkających
w nich ludzi i infrastruktury zbudo-
wanej na pobliskich terenach. Wraz ze

wzrostem liczby mieszkańców coraz
większa ilość ludzi może pracować w
pobliskich farmach, kopalniach itd. lub
jeśli nie zostały jeszcze zbudowane przez
robotników na danym polu mapy.
Podczas rozwoju staje się możliwe, także
skierowanie obywateli do pracy w mieści
w roli artystów, naukowców czy
inżynierów. Im pod względem populacji
miasto tym więcej jedzenia potrzebuje
do wyżywienia ludzi wewnątrz murów,
jednak aby zapobiec powstawaniu
supermetropolii w epoce średniowiecza
lub wcześniej do gry został wprowa-
dzony mechanizm zdrowia mieszkańców
miasta. Wiele czynników wpływa na to,
czy obywatele będą chorować, czy
cieszyć się pełnią zdrowia. Negatywnie
na zdrowie miast wpływa sama wielkość
populacji, im większa tym trudniej
o dobre zdrowie wszystkich mie-
szkańców. Poza populacją niekorzystny
wpływ na zdrowie mają tereny
otaczające miasto np. tereny zalewowe
lub pola skażone po użyciu broni
atomowej oraz część budynków. Spadek
poziomu zdrowia miasta do wartości
ujemnej powoduje zwiększenie kon-
sumpcji żywności, w efekcie dojdzie do
spowolnienia przyrostu lub zmniejszenia
populacji miasta. Z kolei odwrotny,
pozytywny wpływ mają niektóre
surowce np. ryż, kraby oraz technologia,
dzięki której zbudujemy odpowiednie
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budynki. Seria gier Cywilizacja jest
kolejnym przykładem podejścia do
epidemii w sposób zdystansowany, który
nie angażuje gracza na tyle, gdyby sam
w tym uczestniczył.

Można przypuszczać, że w wielu
przypadkach gry strategiczne przez inny
sposób kreowania doświadczenia i o
wiele bardziej zdystansowaną od świata
wirtualnego perspektywę nie wywołują
w graczu tak wielu emocji
i zaangażowania emocjonalnego
w porównaniu do gier gdzie gracz jako
postać jest zanurzony w świecie oga-
rniętym epidemią.

Epidemia jako gra

Poza wystąpieniem epidemii jako
elementu, zamierzonego lub nie, w grze
istnieją gry, które w całości swoją

rozgrywkę poświęcają tematowi
epidemii. Jedną z najbardziej iko-
nicznych, rozpoznawalnych i kultowych
jest gra Plague Inc. Jest to tytuł,
w którym role są odwrócone w po-
równaniu do poprzednio omawianych
produkcji. W przypadku Plague Inc. to
gracz jest odpowiedzialny za szerzenie
epidemii przez zaprojektowanie i
rozwijanie wybranego patogenu. S.
Mitchell i S. N. Hamilton opisują Plague
Inc. w artykule z 2018 roku pt. „Playing
at apocalypse: Reading Plague Inc. in
pandemic culture”. Jako uzasadnienie
popularności i żywotności gry podają, iż
może być ona pewną odpowiedzią na
obawy przed chorobami zakaźnymi,
rodzaj oswojenia. Gra może pokazać
nam, wg autorów, jak poznać zagrożenie
epidemią, jak czuć się w jego przypadku
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i jak odnaleźć się w społeczeństwie
walczącym z pandemią. Poza tym
wskazują, że gra jest także opowieścią
o nierówności w społecznym świecie.
Część krajów radzi sobie lepiej, a część
gorzej. Taki obraz może być dość rze-
czywisty lub wręcz pożądany przez od-
bierającego grę gracza. Plague Inc. jest
wymieniana jako ciekawsza, ważniejsza
gra podejmująca temat epidemii w
zestawieniach. W listopadzie roku 2020
dokonano pewnych zmian, wprowa-
dzono nowy tryb rozgrywki, w którym
gracz staje po stronie świata i próbuje
doprowadzić do zatrzymania epidemii.

Niewątpliwe gra Plague Inc. Angażuje
graczy, pomimo że najbliżej jej do
strategii, a gracz ma wpływ bardzo
pośredni na rozwój zdarzeń. Zapewne
jest to spowodowane budową gry,
epidemia jest jedynym tematem jakim
gracz może się zająć, tak więc
uczestniczy w nim.

Podsumowanie

Przedstawione przykłady epidemii
w grach komputerowych pokazują, że
zaangażowanie gracza w interakcję
z epidemią w cyfrowym świecie wzrasta
wraz ze wzrostem zaangażowania emo-
cjonalnego, wpływem jaki zaraz ma na
gracza oraz zależy od głównych celów
gry. Jeżeli gracz może zajmować się
jedynie epidemią, wówczas będzie to

czynił. Z kolei, jeżeli epidemia jest
pobocznym lub dodatkowym zaga-
dnieniem w grze, wtedy w zależności od
zaangażowania emocjonalnego i wpływu
samej choroby na gracza będzie zwracał
na nią uwagę w większym lub
mniejszym stopniu.
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