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Szanowni Państwo!

związku z coraz większym zainteresowaniem moim czaso-
pismem postanowiłem rozszerzyć ofertę wydawniczą i obecnie
zbieramy artykuły/rozdziału do monografi naukowej będącej
jednocześnie numerem czasopisma Acta Uroborosa (szczegóły
na www.pharmacopola.pl/acta-uroborosa/). Co więcej nieba-
wem wydamy bezpłatny ebook Zawody Medyczne Wobec

Pandemii — jest to kronika-album, w którym przedstawiciele zawodów
medycznych opisali swoje przeżycia w związku z nową sytuacją geopolityczną,
a także wysłali nam swoje zdjęcia przedstawiające ich walkę z otaczającą
rzeczywistością.

Na okładce znajduje się ilustracja z pierwszego renesansowego podręcznika do-
tyczącego chirurgii okulistycznej — ὈΦΘΑΛΜΟΔΟΥΛΕΊΑ [Ophthalmodouleia].
Jej autor, Georg Bartish był niemieckim cyrulikiem specjalizujący się właśnie
w chirurgii oka ludzkiego. Mimo tego, iż nie był akademikiem został osobistym
lekarzem elektora Saksonii (z reguły wymagano aby medyk skończył studia).

W swojej książce z 1583 roku oprócz opisów zabiegów, instrumentów i chorób
poddał krytyce działalność coraz powszechniejszych zakładów okulistycznych. Był
on zdania, iż jeżeli człowiek ma tak zły wzrok, że musi nosić okulary, to i okulary
mu nie pomogą. Historia pokazała jak bardzo się on mylił.

Jak wykonać herbatę utlenianą z liści jabłoni? Jak wyglądała percepcja
karmienia piersią na przestrzeni wieków? Jak wyglądała medycyna na dworze
ostatniego polskiego monarchy? Jak odkyto zdrowotne właściwości olejku
z lawendy? Jaka jest historia stosowania okadzeń z roślin? Na te i inne pytania
znajdą Państwo odpowiedzi w niniejszej pracy.

Oto trzeci numer czasopisma Pharmacopola — periodyku poświęconego far-
macji, medycynie i ziołolecznictwu z perspektywy nauk humanistycznych
i społecznych. Zapraszam do lektury i współpracy.
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przyprawom z perspektywy botaniki eko-
nomicznej, farmacji i historii naturalnej!

Dym ze spalanych roślin, czyli dziedzictwo
etnobotaniczne 6

Mniszek lekarski – popularny chwast czy skarb
natury? 10

Utleniane herbaty z fascynujących polskich roślin.
Część I — Jabłoń 14

Legendy o herbacie 18

Jak leczono w XVIII wieku na dworze króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pigułki
balsamiczne doktora Krystiana Jakuba Moneta jako
panaceum na wszystkie dolegliwości 23

Magia, alchemia, medycyna — skąd się wzięła i czym
jest aromaterapia cz. II Od rozbuchanej farmakognozji
przez eksplozję w laboratorium po wybuch
popularności 30

Percepcja mleka kobiecego i karmienia piersią na
przestrzeni dziejów 36

Polimery w farmacji. Część I: masa makrocząstek 40

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

ZDROWIE

HISTORIA NAUKI

No 3/2021

https://www.gulosus.pl


patronite.pl/pharmacopola

Doceniasz naszą pracę?

Wesprzyj nas na

https://patronite.pl/pharmacopola
https://www.patronite.pl/pharmacopola


Nazwa polska —mniszek lekarski

Surowiec — korzeń (Taraxaci officinalis radix), liść (Taraxaci folium),
korzeń z zielem (Taraxaci radix cum herba)

Tradycyjne zastosowanie —Mniszek był wykorzystywany zewnętrznie najczęściej w przypadku lekkiej
niestrawności, zbyt wolnego trawienia, wzdęć, spadku apetytu oraz delikatnych infekcji układu moczowego.
Istnieją rówież doniesienia o wykorzystaniu korzenia z zielem w przypadku bezsenności, gorączki i
reumatyzmu.

Dawkowanie —W postaci odwaru: wewnętrznie 3–5 g surowca na 150 ml wody 2–3 razy dziennie; ; w
postaci nalewki (1:5): wewnętrznie 5–10 ml, 3 razy dziennie.

Substancje aktywne — Surowiec zawiera laktony (aglikony: kwas taraksynowy, dihydrotaraksynowy), pochodne
fenolokwasów (taraksakozyd), triterpeny (taraksasterol) i inulinę.

Taraxacum officinale L.

Mgr farm. Aleksander K. Smakosz

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

ETNOBOTANIKAROŚLINY LECZNICZE OKIEM FOTOGRAFA NATURY
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S tosowanie dymu ze spalanych roślin
może budzi wiele skojarzeń. Od

tych historycznych — odurzającego dy-
mu pozwalającego wieszczce Pytii na
wchodzenie w mistyczny trans, naj-
starszych znanych odkryć archeo-
logicznych związanych z paleniem
nasion konopi w celach odurzających
w Centralnej Azji z 500 r. p.n.e., do
bliższych nam czasowo zapisów tradycji
używania okadzeń w różnych celach —
leczniczych lub magicznych — wśród
mieszkanek i mieszkańców terenów
Polski z XIX i XX wieku.

Wspomniana wyżej starożytna Pytia,
wyrocznia delficka, proces wieszczenia
spędzała na trójnogu umieszczonym nad
szczeliną, z której wydobywały się opary.
Przez jednych interpretowane były jako
dym ze spalanych roślin, dla innych
toksyczne wyziewy z warstw geo-
logicznych, na których ulokowana była
świątynia. Ta druga teoria nie znajduje
zresztą potwierdzenia w badaniach
prowadzonych zarówno przez geologów

jak i archeologów, którzy nie
odnaleźli żadnych rozpadlin
w Delfach, które mogłyby
odpo-wiadać za uwalnianie
toksycznych oparów.
Według różnych teorii dym
mógł pochodzić między
innymi ze spalanych liści
lauru (Laurus nobilis L.),
który był atrybutem wie-
szczki, czy również roślin
z rodziny psiankowatych
(Solanaceae Juss.)., których
chemiczne właściwości miały pozwalać
wejść Pytii w trans; czy wreszcie konopii
(Cannabis sativa L.), których słodki
zapach mógł być tożsamy z relacjami
starożytnych dotyczącymi chara-
kterystyki dymu. Psychoaktywny dym
wpływał na wyrocznie przekładające się
na realia świata helleńskiego.

Niezwykle ważna rola dymu nie
ograniczała się jedynie do Grecji.
Kadzidła żywiczne — mirra i olibanum
miały tak wysoką wartość, że

Anna Gruszka

Dym ze spalanych roślin, czyli
dziedzictwo etnobotaniczne

Studentka etnologii na UAM w Poznaniu, historyczka sztuki, absolwentka studiów
podyplomowych „Zioła w teorii i praktyce” na Uniwersytecie Medycznym im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu. Zajmuje się etnobotaniką i antropologią medyczną.
Twórczyni stowarzyszenia Dziewczyny w Naturze, które zajmuje się edukacją
nieformalną z zakresu zielarstwa i etnobotaniki. Instagam: @ruta.pindyrynda
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przewyższała ona cenę złota,
przyczyniając się do pomnażania
bogactwo Arabów w starożytności
bardziej niż obecnie ropa.

Praktyki związane z okadzaniem to
z jednej strony ciągłość etno-
botanicznego dziedzictwa obecnego np.
w praktykach Curanderismo czy użycia
drewna palo santo (Bursera graveolens
Triana & Planch.) lub suszonej szałwii
białej (Salvia apiana Jeps.) na terenach
Ame-ryki Północnej i Południowej,
z drugiej zapożyczanie tych tradycji przez
kraje czy kultury, w których okadzanie
było niegdyś ważnym elementem
lecznictwa ludowej oraz praktyk
magicznych, a w których ta tradycja
zanikła — między innymi w Polsce.

Ciekawym przykładem wykorzystania
dymu ze spalanych roślin współcześnie są
doniesienia dotyczące użycia poganka
rutowatego (Peganum harmala L.)
w formie okadzań, promowanych przez
władze Turkmenistanu w trakcie
pandemii COVID-19 (chociaż

paradoksalnie władzę Turkmenistanu
przekonują, że na terenie kraju nie
odnotowano żadnych przypadków
choroby).

Historia spalania roślin dla ich dymu
sięga czasów wczesnych hominidów. Nie
wiemy jakie to były rośliny, jaki miały
zapach, czy miały właściwości lecznicze,
psychoaktywne, jakie dym wywołał
reakcje wśród osób zgromadzonych
w jego zasięgu. Wiemy jednie, że to
odkrycie musiało się przyjąć, utrwalić,
znaleść zastosowanie w obrzędach
magicznych, w celach medycznych, czy
po prostu w celu uwolnienia przy-
jemnych zapachów. Tradycja jest starsza
niż jakiekolwiek zapisy, a jej ślady
możemy odnaleźć w wielu kulturach na
całym świecie.

Około 1500 gatunków roślin używanych
było konkretnie w celu uzyskiwania
dymu, a praktyki te odnotowano w 125
krajach. Wymienia się aż 2383 zastoso-
wania dymu ze spalanych w różny sposób
roślin, żywic, drewna, najczęściej w ce-
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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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lach medycznych. Autorzy publikacji
Uses and abuses of plant-derived smoke.
Its Ethnobotany as Hallucinogen,
Perfume, Incense, and Medicine,
jednego z pierwszych opracowań do-
tyczących tematu dymu uzyskiwanego ze
spalanych roślin zauważają, że używanie
ich w ten sposób jest jednym z naj-
wcześniejszych i zarazem przeoczonych
zastosowań roślin, co więcej, miało
ogromny socjoekononomiczny wpływ
na historię. Autorzy zwracają przy tym
uwagę na problem negatywnego
postrzegania dymu ze spalanych
roślin związanego z dymem
tytoniowym, ale podkreślają
przy tym konieczność do-
kumentowania tradycji
związanych z okadzaniem.

Okadzanie jest ważnym
elementem również polskiego
dziedzictwa, chociaż wydaje się
dziedzictwem nieco zapomnianym. Ten
zanik praktyk jest szczególnie ciekawy
biorąc pod uwagę niegdysiejszą
popularności „okurzania”.

Na 248 gatunków roślin wymienionych
w słowniku Adama Fischera powstałego
na podstawie odpowiedzi na jego
ankiety zebrane w XX-leciu między-
wojennym, uzupełnione o dotych-
czasowe teksty etnograficzne i źródłowe,
62 używane były jako tytonie lub

kadzidła (zarówno do użytku wew-
nętrznego jak i zewnętrznego). Henryk
Biegeleisen w „Lecznictwie ludu
polskiego” pisze o okadzaniu jako
bardzo ważnej praktyce lekarskiej. Do
spalania wykorzystywano żywice, jak
wydobywany na Kurpiach bursztyn,
mieszany z jałowcem (Juniperus
communis L.); rośliny święcone podczas
ważnych uroczystości kościelnych,
uzyskujące w ten sposób specjalne moce,
przechowywane w domostwach przez
cały rok i używane według potrzeby.

Wierzono, że dym pomaga na roz-
gonienie burzowych chmur;
okadzanie bydła wypę-
dzonego pierwszy raz na
pole uchroni je przed
urokiem czarownicy.
W „Zielniku lekarskim”

Augusta Czarnowskiego
z 1938 roku możemy przeczytać

o zastosowaniu owoców jałowca
(Fructus Juniperii) do okadzania
pomieszczeń jako zewnętrznego środka
leczniczego, setki lat po zarazie szalejącej
w Atenach, kiedy tych samych owoców
miał stosować Hipokrates do uwalniania
z nich leczniczego dymu oczyszczającego
powietrze z miazmy.

Spalanie roślin, które było niegdyś
jednym z czołowych sposobów leczenia
i praktyk magicznych obecnie przejawia
się w szczątkowych formach — używa-

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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nia kadzideł w kościele katolickim, do
„okadzania wewnętrznego” w postaci
tytoniu czy suszu z konopii, lub
wspomnianych wcześniej powyżej
importowanych kadzideł z terenu obu
Ameryk. Warto przy tym zauważyć, że
dym ze spalanych roślin stosowany był
jeszcze w drugiej połowie XX wieku.
W latach 70. okadzano domy na terenach
wiejskich dla pozbycia się przykrego
zapachu, a w informatorze Herbapolu z
1978 znajdziemy wśród produkowanych
preparatów proszek i tytoń „Astmosan”
mający działanie rozkurczające mięśnie
głaskie oskrzeli i zmniejszające uczucie
bólu i duszności. Środek na astmę
produkowano między innymi z liścia
bielunia dziędzierzawy (Folium
Stramonii) czy liścia pokrzyku wielkczej
jagody (Folium Belladonnae), roślin
z rodziny psiankowatych (Solanaceae
Juss.), z której tradycyjnie pozyskiwano
niegdyś nasiona lulka czarnego
(Hyoscyamus Niger L.) do usuwania
„robaków z zębów”.

Co spowodowało porzucenie praktyk
związanych ze spalaniem roślin ros-
nących na terenie Polski? Czy proces ten
łączył się z zanikiem tradycji magicznych
związanych z okadzaniem? Czy zanik
leczenia dymem łączył się z porzuceniem
pozostałych, „alternatywnych” z dzi-
siejszego punktu widzenia metod leczni-
czych na rzecz standardowej opieki

zdrowotnej i generycznych leków?
Niniejsze zagadnienie jest warte pogłę-
bionych badań dotyczących roślin
rosnących na terenach Polski zarówno
przez antropologów, farmakognostów,
jak i botaników, historyków. Warte jest
również popularyzowania tego tematu
wśród osób zainteresowanych etno-
botaniką. Praktyka edukacji nie-
formalnej autorki tekstu, dotycząca
również tematu kadzideł tradycyjnie
używanych na terenie Polski pokazuje, że
temat znajduje duże grono odbiorczyń
i odbiorców i może być formą poka-
zywania właściwości użytkowych roślin
rosnących wokół nas, ale też pokazuje
głębokie związki kulturowe ludzi i roślin.

Bibliografia
Littleton, C.S. (1986). The Pneuma

Entusiasticon: On the Possibility of
Hallucinogenic „Vapors” and Delphi and
Dodona. Ethos, Vol. 14, No. 1, 76-91.

Pennacchio, M., Jefferson L.V., Havens K.
(2010).Uses and abuses of plant-derived
smoke.Oxford University Press.

Biegeleisen, H. (1929). Lecznictwo Ludu
Polskiego. Polska Akademia Umiejętności

Kujawska, M., Łuczaj ,Ł., Sosnowska J.,
Klepacki P. (2016).Rośliny w wierzeniach i
zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fishera.
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Czarnkowski, A. (1938). Zielnik lekarski.
Zastosowanie, opis botaniczny i uprawa
najważniejszych polskich roślin zielarskich. F.
Wyszyński i s-ka

Ożarowski, A., Łańcucki, J., Gąsiorowska,
K. (1987). Leki roślinne. Informator.
Zjednoczenie Przemysłu Zielarskiego
Herbapol.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

https://www.pharmacopola.pl/numery


10Pharmacopola No 3/2021

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

10Pharmacopola No 3/2021

W starożytności mniszek lekarski
był mało znaną rośliną,

wykorzystywaną tylko zewnętrznie przy
schorzeniach skóry. Doceniony został w
średnio-wieczu przez Arabów, którzy
stosowali jego ekstrakty przy
dolegliwościach wątroby i śledziony.
Awicenna używał ziela mniszka jako lek
przeciw ukąszeniom skorpiona,
a w Chinach i Indiach korzystano
z niego w celu łagodzenia problemów
skórnych.
W Polsce „mlecz” znaczenie zyskał
w XVI wieku i był wszechstronnie
stosowanym lekiem. Za najcenniejsze
uważano ziele i korzenie zebrane
w maju, gdyż miały one wtedy najlepsze
działanie uzdrawiające. Ze względu na
cenne właściwości lecznicze obecnie jest
on ziołem szeroko wykorzystanym w
lecznictwie, jest też wpisany na listę
roślin leczniczych przez Światową

Organizację Zdrowia i służy do
produkcji leków.

Botanika mniszka lekarskiego

Mniszek lekarski (Taraxacum
officinale) należy do roślin z rodziny
astrowatych (Asteraceae). Często
nazywany jest dmuchawcem, mlecznicą
albo mleczem, choć to ostatnie okre-
ślenie przynależne jest innej roślinie,
dlatego bardzo często mniszek mylony
jest właśnie z mleczem. Dmuchawiec jest
rośliną wieloletnia, powszechnie wystę-
pującą w strefie klimatu umiarkowanego
Europy, Azji i Ameryki Północnej.
Zasiedla łąki, trawniki, pobocza i nie-
użytki, to pospolicie występujący
chwast. Osiąga wysokość do 20 cm.
Korzeń jest długi i gruby, słabo
rozgałęziony,a ze skróconej łodygi
wyrasta rozeta lancetowatych, głęboko
wyciętych liści. Języczkowate kwiaty

mgr farm. Justyna Brzózka

Mniszek lekarski – popularny
chwast czy skarb natury?

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Praktykująca farmaceutka.
Pasjonatka fitoterapii, kuchni roślinnej i naturalnych kosmetyków. Na Instagramie
prowadzi profil zielarski jako @zakochana_w_ziołach.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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o barwie żółtej skupione są w koszyczki.
Owocem jest niełupka z długim
dzióbkiem, zaopatrzona w biały puch
kielichowy, ułatwiający przenoszenie
nasion. Okres jego kwitnienia przypada
od kwietnia do sierpnia. Choć tworzy
piękne złote dywany kwiatów na łąkach,
w oczach rolników i ogrodników jest on
trudnym do wytępienia chwastem.

Farmakognozja mniszka

W lecznictwie stosowane są korzeń, liście
oraz kwiatostany mniszka. Kiedyś roślina
ta pozyskiwana była tylko ze stanu na-
turalnego, natomiast obecnie ze względu
na wzrost zapotrzebowania surowiec
otrzymuje się dodatkowo z plantacji
(często uprawiany we Francji,
Niemczech, Bułgarii oraz w Polsce).
Działanie rośliny wynika z zawartości
w jej częściach różnych związków
chemicznych, które wywołują określony
efekt na nasz organizm. Korzeń zawiera
związki seskwiterpenowe, triterpeny
(taraksasterol, alfa–amaryna, beta–
amaryna czy taraksakozyd), sole potasu,
fenolokwasy (m. in. kwas kawowy,
cykoriowy) i inulinę. Charakteryzuje się
on gorzkim smakiem, za co odpowie-
dzialne są seskwiterpeny. Farmakopea
Polska VI określa, że korzeń mniszka
powinien zawierać nie mniej niż 0,3%
kwasów fenolowych w przeliczeniu na
kwas kawowy. Liście podobnie jak

podziemne części są bogate w laktony
seskwiterpenowe i triterpeny, a co więcej
w flawonoidy, fitosterole i fenolokwasy,
w tym w kwas kawowy, cykoriowy i
chlorogenowy.

Według Farmakopei VI ziele powinno
zawierać nie mniej niż 0,5% fenolo-
kwasów, w przeliczeniu na kwas kawowy.
Ponadto liście są skarbnicą beta–
karotenu, witaminy C i witamin z grupy
B oraz składników mineralnych: potasu,
magnezu, krzemu i żelaza.

Jak widać skład fitochemiczny
poszczególnych części dmuchawca trochę
się różni. Warto wspomnieć, że ilość
niektórych składników czynnych
zmienia się w zależności od pory roku.
Chociażby zawartość inuliny — od 2%
wiosną do 40% jesienią. Wahania ilości
dostrzega się też w poziomie steroli,
a głównie sitosterolu. Najwyższy procent
tego związku zauważalny jest w okresie
słonecznym. Analizując działanie i profil
leczniczy Taraxacum officinale zacznę
od terpenów, które nie tylko warunkują
gorzki smak, ale przede wszystkim
pobudzają pracę wątroby i wydzielanie
soku żołądkowego.

Farmakologia mniszka

Wyciągi z korzenia oraz korzenia z zielem
działają zatem żółciotwórczo i żółcio-
pędnie, pobudzają przepływ żółci przez
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drogi żółciowe oraz przeciwdziałają
odkładaniu złogów i kamieni żółcio-
wych. Surowiec ten doskonale sprawdzi
się w problemach z trawieniem, w braku
apetytu i czynnościowych zaburzeniach
wytwarzania żółci. Seskwiterpeny wa-
runkują również aktywność przeciw-
zapalną, przeciwbakteryjną i grzybo-
bójczą. Mniszek bardzo ceniony jest za
efekt obniżania poziomu glukozy we
krwi. Dzieje się to poprzez wpływ na
wydzielanie i wrażliwość insuliny.
Wspomniana właściwość wynika
z farmakologicznego współdziałania
związków czynnych obecnych w roślinie.
Obecność fitosteroli, inuliny i kwasów
organicznych sprawia, że ekstrakty
z korzenia i liści powodują wzrost
wydalania lipidów, kwasów żółciowych
i cholesterolu. Wobec tego przyczyniają
się do regulacji poziomu cholesterolu
w organizmie i zmniejszają ryzyko
chorób układu krążenia. Liście wykazują
silnie działanie moczopędne i przeciw-
zapalne. W badaniach in vivo potwier-
dzono, że wyciąg z dmuchawca jest
w stanie wygasić stan zapalny trzustki.
Natomiast w badaniach na zwierzętach
dowiedziono protekcyjny wpływ zioła
na uszkodzoną tkankę płuc. Poprzez u-
sprawnianie pracy wątroby i nerek oraz
pobudzanie przemiany materii jest on
dobrym ziołem oczyszczającym
i odtruwającym organizm.

Ekstrakty z korzeni i liści posiadają
aktywność antyoksydacyjną, wymiatają
wolne rodniki oraz hamują powstawanie
reaktywnych form tlenu. Za pośre-
dnictwem hamowania stresu oksy-
dacyjnego i zmniejszania peroksydacji
lipidów chronią wątrobę przed uszko-
dzeniem, nawet tym wywołanym przez
alkohol. Omawiając skład mlecza warto
pochylić się nad inuliną —poli-
sacharydem występującym w korzeniu,
której zawartość, jak już wspominałam,
może sięgać nawet do 40%. Związek ten
jest prebiotykiem, nietrawionym
i nieprzyswajalnym przez organizm.
Przechodzi on do jelita grubego w nie-
zmienionej postaci i właśnie tam ulega
rozkładowi, dostarczając pożywienia dla
bakterii Lactobacterium i Bifido-
bacterium obecnych w naszej florze
jelitowej i dbających o prawidłową
perystaltykę jelit. Inulina przyczynia się
do stymulacji układu odpornościowego,
jak również pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Mniszek wpływa na zwiększenie
ekspresji receptorów żeńskich
hormonów płciowych tj. estrogenów,
progesteronu i hormonu folikulo-
tropowego. Wskazuje to, że może być on
wykorzystywany w leczeniu nie-
regularnych miesiączek oraz zaburzeń
hormonalnych u kobiet. Wiele badań
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potwierdziło znaczenie przeciw-
nowotworowe dmuchawca.

Ekstrakt wodny z korzenia jest w stanie
wywołać zaprogramowaną śmierć
komórek nowotworowych, czyli
apoptozę. W badaniach in vitro wyciągi
z mniszka dawały spektakularne wyniki
i skutecznie niszczyły komórki nowo-
tworowe. Jednak do tej pory nie przepro-
wadzono wiarygodnych badań z udzia-
łem chorych na nowotwory.

Wobec tego „mniszkowa” herbatka może
wspomagać niszczenie komórek rako-
wych, ale nie jest ona lekiem leczącym
nowotwory. Weryfikując publikacje
naukowe można wywnioskować, że
dzienna dawka suszonych korzeni i liści
to od 4 g do 10 g. Mniszek lekarski jest
dobrze tolerowaną rośliną i chara-
kteryzuje się niską toksycznością.
Jednakże u osób wrażliwych może
wywołać reakcje alergiczne. Nie powinno
się go stosować w niedrożności dróg
żółciowych i nadkwaśności. Korzeń
i ziele wykorzystywane są do spo-
rządzania naparów i odwarów używa-
nych w dolegliwościach trawiennych,
w braku apetytu, wspomagająco w celu
regulacji poziomu cukru czy lipidów,
a nawet w oczyszczaniu organizmu
i odchudzaniu. Świeże liście mniszka
zbierane wiosną są dodawane do sałatek,
stanowią składnik zup, koktajli i wielu

innych potraw. Za to kwiaty i korzeń
przydają się w produkcji wina i piwa.

Popularnym wyrobem jest syrop z kwia-
tów oraz kawa z korzenia, która ma
znakomite działanie detoksykacyjne.

Jak widać po ogromnej liczbie różnych
właściwości mniszek jest cenną rośliną
w lecznictwie. To zioło, które ma duży
potencjał w leczeniu hiperglikemii,
w zapobieganiu otyłości i w rozwoju
chorób układu krążenia. Mniszek le-
karski jest nie tylko rośliną wykorzy-
stywaną w medycynie ludowej, ale jest
również przedmiotem wielu badań
naukowych, dzięki którym wzrasta jego
popularność i wiarygodność.
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P o raz pierwszy wzmianki
o herbacie, pojawiły się w Polsce

w XVII w. To wówczas król Jan
Kazimierz miał radzić się w liście do
swojej pochodzącej z Fra-ncji żony,
w jaki sposób powinno się ją
przygotowywać i pić. Polska nazwa
pochodzi od łacińskiego ,,herba”, czyli
zioło. Na początku herbata budziła
sprzeczne odczucia. Z jednej strony
traktowana była jako lecznicze zioło na
różne dolegliwości. Miała pomagać np.
na problemy żołądkowe, czy podagrę.
Z drugiej strony u wielu osób budziła
nieufność i traktowana była jako coś
wręcz szkodliwego. Np. w ,,Dykcjonarzu
roślinnym”(1786) opisana została jako
trucizna. W okresie zaborów, podczas
transportu z Chin dochodziło do
fałszowania — zamiast czarnej herbaty,
utleniano rozmaite zioła. Ale czy
słusznie traktowano takie herbaty jako
coś gorszego?

Śmiem twierdzić, że utleniane herbaty
z dzikich roślin bywają lepsze od nie-

których tradycyjnych herbat, dostę-
pnych w sklepach. Są naturalne,
pozbawione sztucznych aromatów,
barwników i mają właściwości zdro-
wotne. Proces utleniania sprawia, że
aromat i smak stają się wyraźne i wyją-
tkowe. Takie herbaty możemy robić
z wielu polskich roślin. Z ich liści,
kwiatów oraz pędów. Jedną z utle-
nianych herbat, która zauroczyła mnie
od pierwszego momentu, jest herbata
z liści jabłoni.

Jabłoń. Obecność
w wierzeniach ludowych
i kulturze.

W polskich wierzeniach ludowych
pojawiało się przekonanie, że jeśli jabłoń
zakwitnie w niewłaściwym czasie,
zwiastuje to wojnę. Jednak oprócz
budzących niepokój przepowiedni,
mogła pomóc odgonić strach. Otóż jeśli
dziecko było pełne lęku, ofiarowywano
mu gałązkę jabłoni, która miała mieć
działanie amuletu. Należało obchodzić

Mgr Olga Ozierańska

Utleniane herbaty z fascynujących
polskich roślin. Część I — Jabłoń

Absolwentka ASP w Poznaniu na kierunku Intermedia. Studiowała również w Granadzie i
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się z jabłonią z szacunkiem. Kto wdrapał
się na nią w butach, ten mógł
spowodować jej uschnięcie. U Celtów
zaś, traktowana była jako drzewo święte,
siedziba dusz zmarłych. Ponoć mogła
pomóc w kontaktach z zaświatami. Biada
temu kto ją ściął — groziła za to kara
śmierci. Drastyczną wizję pochodzenia
owocu jabłoni znajdziemy w kome-
ntarzach do BukolikWergiliusza. Gdy
tragicznie umiera piękny Adonis, zro-
zpaczony Melos wiesza się na drzewie.
Afrodyta, która również miłowała
Adonisa, postanowiła zlitować się nad

Melosem i zamieniła go w owoc. Owoc
ten nazwany zostaje μῆλο, czyli jabłko.

W Grecji wierzono, że medytacja
z kawałkiem drewna w dłoni, pomoże
podjąć właściwą decyzję, a nasiona i korę
jabłoni palono jak kadzidło. Natomiast
w hrabstwie Devonshire w Anglii istniał
niegdyś ciekawy zwyczaj ,,biesiadowania
z sadem”. Rodziny farmerskie wraz
z pracownikami, po wieczornej wigilijnej
kolacji udawały się do sadu, zabierając ze
sobą cydr i ciastka. Wybierali najstarsze
i najbardziej dorodne jabłonie i w ra-
mach poczęstunku dla drzewa wieszali
na nim ciastka, a gałęzie polewali cy-
drem. Był to rytuał mający na celu
zwiększenie obfitości zbiorów
w następnym roku.

Polscy górale również próbowali
przywołać obfitość zbiorów wWigilię,
jednak w bardziej drastyczny sposób.
Gazda udawał się z siekierą do ogrodu
krzycząc do jabłoni : „Zetnę cię”! Na co
jego żona odpowiadała ,, Nie ścinaj, bo
będzie rodziła”. Wówcza gospodarz
opuszczał siekierę i dawał drzewu rok na
poprawę i zwiększenie ilości owoców.

Pochodzenie

Przodkinią znanej nam z sadów jabłoni,
jest dzika jabłoń — płonka (Malus
silvestris). Rośnie głównie w lasach i na
polach. Pochodzi z Europy i Azji
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Zachodniej i uprawiana była od czasów
starożytnych. Już w pismach podróżnika
Ibrahima ibna Jakuba znajdujemy opisy
słowiańskich sadów, w których upra-
wiano głównie jabłonie. Archeolodzy
znaleźli ślady jabłoni na terenie grodu
w Biskupinie datowane na 1500 rok
przed naszą erą.

Płonka ma krótki pień, rozłożystą,
okrągłą koronę i może osiągać wysokość
do 12 metrów.

Właściwości zdrowotne

Choć najczęściej wychwala się pro-
zdrowotne właściwości owoców jabłoni,
tak naprawdę również pozostałe jej
części mają działanie lecznicze. Kora
jabłoni zawiera kwercetynę — środek
ściągający, występujący również w
dębach. Kora korzeni ma w sobie
florizinę, gorzką substancję,
przewyższającą chininę
w działaniu przeciwgorączkowym. Pąki
i kwiaty jabłoni m.in: fenolokwasy i
flawonoidy. Liście jabłoni zawierają
rutynę, kwercytrynę, florydzynę,
floretynę, naryngeninę; kwas galusowy,
katechowy, chlorogenowy, kawowy;
leukoantocyjanidyny; garbniki;
glikozydy fenolowe. Napary z liści mają
działanie przeciwzapalne, ściągające,
hamujące obfite krwawienie
miesiączkowe, przeciwbiegunkowe,

łagodzące stany alergiczne. Można nimi
przemywać skórę ze zmianami
zapalnymi, trądzikową, z wypryskami.
Również nasze włosy polubią płukankę
w odwarze z liści. Nada im połysku
i pomoże w przypadku łupieżu.
Odwarem można też przemywać rany,
robić okłady na zmęczone oczy.

Utleniana herbata z liści
jabłoni — wykonanie

Przygotowanie utlenianej herbaty jest
całkiem proste. Możemy podzielić je na
kilka etapów.

Pierwszy etap to zbiór liści, który
najlepiej robić wiosną, w suchy dzień.
Następnie pozostawiamy liście na
papierze do podwiędnięcia przez kilka
godzin. To ważny etap i nie należy go
pomijać. Inaczej nadmiar wilgoci nie-
korzystnie wpłynie na proces utleniania.

Drugim etapem jest naruszanie
struktury liścia. Ja używam do tego
wałka, można też po prostu rolować
liście w dłoniach. To przyjemny, me-
dytacyjny proces. Następnie upychamy
liście ciasno w czystym słoiku i zakrę-
camy go szczelnie. Możemy włożyć słoik
do piekarnika. Ustawiamy temperaturę
30–40 ℃ i trzymamy przez kilka godzin
do momentu, aż liście zmienią kolor na
zgniło-zielony i zaczną wydzielać
przyjemny słodkawo-kwiatowy zapach.
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Można też przykryć słoik ściereczką
i pozostawić w ciepłym miejscu (powyżej
20 ℃). Może to być rozgrzany samochód
lub parapet.

Niektórzy umieszczają dobrze zakręcony
słoik w zmywarce. I podobnie jak w
przypadku piekarnika należy
obserwować, kiedy liście ściemnieją
i zaczną pachnieć. Następnie rozkła-
damy liście na papierze i pozostawiamy
do ususzenia. Możemy użyć suszarki do
ziół albo piekarnika. Gotową herbatę
umieszczamy w szczelnym słoiku.
Najlepiej pozostawić ją aby dojrzała,
jeszcze min. przez miesiąc. Wówczas
aromat jest najlepszy.
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Wstęp

H erbata. Jakie macie skojarzenia z
tym słowem? Five o’clock?

Imperium Bry-tyjskie? Herbaciana
Ceremonia? Lipton? Chiny? Samowar?
Skojarzenia są różne
i wszystkie są poprawne, ponieważ
herbata to napój, który bez przesady
przeniknął nawet najzimniejsze i naj-
gorętsze, bliskie i dalekie zakątki naszego
świata. Filiżanka gorącej czarnej herbaty
o poranku rozgrzewa naukowców
w stacjach badawczych na Biegunie
Północnym i Południowym. W upalne
popołudnie trudno sobie wyobrazić
Turków siedzących przy stolikach na
ulicy bez herbaty rozlanej do pięknych
szklanych filiżanek armudu. Na bez-
kresnych stepach Mongolii i pustynnych
regionach Tybetu herbata zaparzana na
mleku z dodatkiem soli, masła i mąki
gasi zarówno pragnienie, jak i głód. Te
różne światy łączy prosty składnik —
herbata.

Herbata jest nadal najbardziej
rozpowszechnionym napojem na
świecie. Według badań statystycznych
jest ona spożywana codziennie przez
dwa miliardy ludzi. Herbata to jeden z
najstarszych napojów, którego używanie
jest nierozerwalnie związane z kulturą
narodową, gospodarką i tradycjami
historycznymi wielu narodów.

Herbata była kiedyś głównym towarem
w handlu ze Wschodem, a rosnące zyski
zapoczątkowały proces, który
doprowadził do powstania Brytyjskiej
Kompanii Wschodnioindyjskiej —
organizacji oficjalnie zajmującej się
wyłącznie handlem, ale w rzeczywistości
było to potężne narzędzie brytyjskiej
polityki kolonialnej na kontynencie
subindyjskim, a później na całym
Wschodzie. A „święty trójkąt” (opium-
srebro-herbata) zrobił firmę najbogatszą
ze wszystkich firm handlowych tamtych
czasów.

Mgr Wiaczesław Pomnikov

Legendy o herbacie

Absolwent Narodowego Uniwersytetu w Charkowie na kierunku geologia i geografia.
W 2012 roku po raz pierwszy wziąłem udział w ceremonii parzenia herbaty, po której
pozostałem miłośnikiem herbaty na całe życie. W latach 2015–2016 pracowałem jako
geolog w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym na Syberii Zachodniej, gdzie
zapoznałem się z kulturą herbacianą. Prowadzę konto na instagramie diler_herbaciany.
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Przez ponad 4000 lat istnienia kultury
herbaty napisano o niej ogromną liczbę
książek, artykułów, opracowań. Herbata
była badana i nadal jest badana jako
roślina wymagająca specyficznych wa-
runków wzrostu; jako surowce
spożywcze wymagające złożonej, zró-
żnicowanej i starannej obróbki; jako
gotowy produkt spożywczy, który
wymaga specjalnych warunków prze-
chowywania i transportu. Setki tysięcy
ludzi na ziemi zajmuje się uprawą, pro-
dukcją i handlem herbatą.

Jak widać, mimo całej pozornej prostoty
(w końcu herbata to tylko liście krzewu
herbacianego), napój ten miał ogromny
wpływ na wiele dziedzin życia człowieka,
dlatego warto zwrócić uwagę na jego
badanie i spróbować poznać go lepiej,
a po to pojedziemy do początków
herbaty, do jej ojczyzny — Chin.

Legendy o odkryciu herbaty.
Shen Nung i Bodhidharma

Jeśli zaczniesz studiować historię
odkrycia herbaty, to w wielu źródłach
natkniemy się na trzy główne legendy
o jej odkryciu. Działania w nich mogą
się nieznacznie różnić w zależności od
źródła, ale główne wydarzenia i postacie
zawsze pozostają takie same — Shen-
Nung i Bodhidharma.

Shen Nung (chiński :, pinyin: Shénnóng,
boski farmer) to legendarny mityczny
nieśmiertelny cesarz, jeden z trzech
wielkich starożytnych władców Chin
(Fu-Xi, Shen Nong, Huang Di), Boski
Rolnik lub Król medycyny, który w
starożytny zielarz „Shen-nun ben cao
jing” napisał swój czas — („Kanon
korzeni i ziół ”). Najwcześniejsza farma-
kopea, która stała się wzorową farma-
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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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kopeą z opisem numerologicznym
znaczącej, symbolizującej liczbę dni
w roku, liczby leków — 365, gdzie
rzekomo opisał cudowną herbatę

W starożytnej mitologii chińskiej jeden
z głównych bohaterów kultury, którego
imię kojarzy się z początkiem rolnictwa.
Uważany jest za pierwszego „farma-
kologa” i mądrego władcę. Początek
handlu wiąże się również z Shen Nung
(zorganizował pierwsze giełdy wy-
miany). Nie wiadomo dokładnie, kiedy
żył Shen Nong, możliwe, że jego rodzina
rządziła przez 17 pokoleń około 2700
p.n.e. (według innych źródeł 5800 lat
temu, czyli około 3700 p.n.e). Wygląda
na to, że Shen Nong miał taki sam
wygląd jak inni mityczni przodkowie
(Nui-wa, Fu-si): ciało węża, ludzka
twarz, głowa byka (co wiąże się z jego
funkcją boga rolnictwa) i nos tygrysa.
Uważa się, że Shen Nong jest zielony
(kolor roślinności). Jego ciało było
zrobione z przezroczystego jadeitu, więc

przez skórę można było zobaczyć
wszystko, co dzieje się w jego ciele.

Według legendy Shen Nong składał
ofiary na dwunastym księżycu i bił
czerwonym biczem, który zmieniał
kolor, dotykając trucizny na ziołach
i drzewach, określając ich właściwości
lecznicze i smak. Następnie spróbował
roślin leczniczych i zdecydował, na jaką
chorobę mogą pomóc. Od tego czasu
wszystkie zioła zostały wypróbowane po
raz pierwszy i po raz pierwszy pojawiły
się leki. Próbował różnych ziół i na 100
roślin 72 uznał za trujące.

Miał też specjalny statyw, na którym
przygotowywano lecznicze wywary.
Według legendy mieszkańcy kraju
Baiming-go („Królestwo Białych Ludzi”)
podarowali mu magiczne zwierzę
yaoshou („leczniczą bestię”). Kiedy ktoś
zachorował, wystarczyło poklepać
yaoshou po plecach i powiedzieć mu,
żeby przyniósł z pola zioło potrzebne do
leczenia, a na pewno znajdzie taką
roślinę i przyniesie zioło Shen Nungu,
potrzebne do leczenia.

Pierwsza legenda o odkryciu herbaty
mówi, że pewnego razu Shen Nung
podczas degustacji trujących ziół źle się
poczuł i położył w cieniu drzewa. Kiedy
leżał pod drzewem, do ust wpadła mu
rozgrzana słońcem rosa z liścia krzewu
herbacianego. Przełknął ją, poczuł
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przypływ siły i witalności i odtąd pił
herbatę jako antidotum.

Według innej wersji Shen Nung był
kiedyś bardzo zmęczony pracą i rozpalił
ogień, aby podgrzać wodę. Liście z
drzewa wpadły do garnka z wodą do
picia. Po wypiciu powstałego napoju,
który miał zarówno gorzki, jak i słodki
smak, Shen Nung poczuł się odświeżony
i pełen energii. Zdał sobie sprawę, że
znalazł nową użyteczną roślinę i po-
stanowił dokładniej zbadać jej wła-
ściwości. Mówi się, że kiedy Shen Nung
skosztował herbaty, ciepło stopniowo
rozprzestrzeniło się po jego ciele, jakby
smakowało każdą jego część. Dlatego
herbata nazywana jest ch'a; to samo
słowo oznacza „test” lub „badaj”.
Następnie słowo „herbata” otrzymało
nowy hieroglif, który jest również
wymawiany jako „ch'a” i przedstawia
drzewo poniżej, kwiaty i liście powyżej
oraz osobę między nimi. To symbol tego,
jak herbata pomaga harmonizować ludzi
z naturą.

Bodhidharma

Późniejsza legenda przypisuje odkrycie
herbaty Bodhidharmie (znanej również
jako Damo w Chinach; 440–528 lub
536) — pierwszemu patriarsze
buddyzmu Ch'an, założycielowi nauk
cz'an (zen), 28. patriarsze buddyzmu.

Urodzony w Kanchi, stolicy
południowoindyjskiego królestwa
Pallavy. Tradycja mówi, że około 475
roku. mi. Buddyjski mnich Bodhi-
dharma przybył drogą morską do Chin,
gdzie podczas podróży zaczął głosić
swoje nauki. Następnie osiadł w kla-
sztorze Shaolin, na krótko przed zało-
żonym na górze Songshan, gdzie założył
pierwszą szkołę buddyzmu Ch'an. Damo
wniósł wielki wkład w rozwój klasztoru
Shaolin, dając mnichom zestaw ćwiczeń,
nazwanych później Damo Qigong Yi
Jinjing lub Bodhidharma Qigong.

Bodhidharma zyskał wielką sławę jako
„brodaty barbarzyńca”. Początkowo taki
przydomek był używany w odniesieniu
do Bodhidharmy w bezpośrednim
znaczeniu, ponieważ w przeciwieństwie
do chińskich mnichów miał brodę.
Później Bodhidharma zaczął żartobliwie
nazywać go „kochające uczniowie”.
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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

22Pharmacopola No 3/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

Legenda mówi, że spędził 9 lat w jaskini,
medytując przed ścianą. Jak mówią,
Bodhidharma medytował przez długi
czas bez zamykania oczu, ale w końcu
zasnął. Kiedy się obudził, był na siebie
bardzo zły, bo stracił koncentrację,
wyrwał powieki i rzucił je na ziemię,
skąd natychmiast wyrósł krzew herbaty.
Z biegiem czasu mnisi odkryli dobro-
czynne właściwości zebranych i zapa-
rzonych liści krzewu herbacianego, które
pomagały zachować wigor i jasność
umysłu podczas długich medytacji.
Ciekawostką jest to, że do tej pory
w językach chińskim i japońskim ten
sam hieroglif jest używany do ozna-
czania powiek i herbaty.

Są to najpopularniejsze legendy
związane z odkryciem krzewu herba-
cianego w Chinach. Warto wspomnieć,
że w każdym regionie uprawy herbaty
znajdują się piękne historie o tym, jak
odkryto krzew herbaciany. W Indiach
jego odkrycie przypisuje się małpiemu
królowi — Hanumanowi, w Azji Połu-
dniowo-Wschodniej krążą legendy, że
podczas tworzenia Nieba i Ziemi
bogowie stworzyli także krzew herba-
ciany.

W kolejnych artykulach przeanalizujemy
historyczne okresy rozwoju herbaty i ich
cechy charakterystyczne.
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Ból i choroby znane są ludzkości od
zarania dziejów. Ludzi od zawsze nękały
przeróżne dolegliwości związane z bólem
całego ciała jak i wieloma innymi scho-
rzeniami, które bardzo często desta-
bilizowały porządek dnia codziennego.
Próbowano radzić sobie różnymi
sposobami, z czego oczywiście najpe-
wniejszym wydawała się wizyta
u specjalisty — lekarza. W czasach
panowania króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego jeden z ówczesnych
lekarzy Krystian Jakub Moneta szczycił
się stosowaniem jednego lekarstwa na
wszystkie dolegliwości. Wymieniony na
początku był medykiem , początkowo
od wojewody witebskiego Józefa
Sołłohuba, a następnie został konsy-
liarzem i nadwornym lekarzem króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego.
W swojej twórczości zajmował się
w dużej mierze balneologią (napisał
między innymi pracę o leczeniu zimną
wodą górnych dróg oddechowych) oraz
leczeniem bólu. Był żonaty, a z tego

związku miał syna, Jakuba. Przez pewien
czas przebywał na dworze królewskim,
pełniąc tam funkcję medyka monarchy,
później niestety brak jest o nim info-
rmacji. Wiadomo, że zmarł 27 lutego
1792 roku w Gdańsku. Pozostawił po
sobie jedno z ciekawszych źródeł
dotyczący leczenia bólu „Pigułki
balsamiczne rozwalniające y ból krzyżów
uśmierzające” wydane najprawd-
opodobniej w 1780 roku wWarszawie.
Na uwagę zasługuje jeszcze praca
„Sposób ratowania ludzi, których pies
lub inne zwierzę ukąsiły”, gdzie zajął się
on kwestiami leczenia wścieklizny.

Pigułki balsamiczne –
medykament na wszystko?

Jak powszechnie wiadomo, ciało ludzkie
z biegiem czasu zaczyna odczuwać coraz
większe dolegliwości. Wraz z wiekiem
bowiem zaczynają pojawiać się liczne
schorzenia i choroby, których nie sposób
uniknąć. Monet pisał o tym tak:

Mgr Agnieszka Banaś

Jak leczono w XVIII wieku na dworze króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Pigułki balsamiczne doktora
Krystiana Jakuba Moneta jako panaceum na wszystkie
dolegliwości

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie doktorantka III roku studiów
doktoranckich w dziedzinie literaturoznawstwa oraz studentka IV roku na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze skupione wokół
dawnej medycyny, historii kobiet oraz postrzegania śmierci w tekstach staropolskich.
Uczestniczka wielu konferencji związanych z medycyną i historią dawnej Rzeczypospolitej.
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„[…] hemoroidy i inne choroby

z niemi złączone, wszędzie

śrzedniemu wiekowi od 40 lat aż do

późney starości są pospolite. […]

pod różną się okazując postacią

dręczą: iedni ztąd więcey, a drudzy

mniey cierpią.”

Odczuwanie pewnych schorzeń zależne
było od wieku oraz stanu zdrowia.
Krystian Jakub Monet zastanawiał się
nad możliwością leczenia, która wydłuży
ludzkie życie:

„[…] iakimby sposobem tak

przykrey i niebezpieczeństwem

śmierci grożącey chorobie

zapobiedz, albo przynaymniey iey

srogość ułagodzić”.

Interesujący mnie medyk nadmienił
także kogo w dużej mierze mógł być
podatny na choroby:

„[…] osoby, które sobie więcey niż

inni wygód życia dać i lepszemi

potrawy żywić się mogą” .

Dla zachowania dobrego zdrowia, o
czym powszechnie wiedziano, należało
zachować we wszystkim zdrowy umiar.
Zbyt obfite spożywanie nieodpo-
wiednich dla organizmu pokarmów

mogła właśnie przyczynić się do
powstawania różnych chorób, bowiem:

„[…] zbytek pokarmu, a niedostatek

ruchu pierwszym tey choroby są

źródłem.” Z odpowiednim pode-

jściem do jedzenia, a także do

poruszania się zagwarantowałoby

się takim osobom, że: „(…) bez

wszelkich obeyść mogły Le-

karstwa”.

Niestety nie zawsze takie zażywanie
ruchu było skuteczną metodą do
pozbycia się dolegliwości. Wówczas
bardzo ważne stawały się ówczesne
medykamenty (niejednokrotnie wręcz
pilnie wymagane), które miały za
zadanie zwalczyć w organizmie wszelkie
choroby. Stworzeniem takiego uni-
wersalnego leku zajął się Krystian Jakub
Monet w czasie swojej pracy na dworze
ostatniego króla polskiego:

„[…] nie potrzebuie więc mou

śrzodek dalszego zachwalenia, gdyż

się sam szczęśliwemi zaleca sku-

tkami, i publiczność w reszcie iest

przeświadczona. […] lekarstwo […]

osobliwe Dobrodzieystwo, które dla

uniknienia tyle przykrych boleści

wynalezione zostało”.

HISTORIA NAUKI

https://www.pharmacopola.pl/numery


25Pharmacopola No 3/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

Co miały leczyć pigułki?

Najbardziej interesującą jednak kwestią
w przypadku tych środków medycznych
jest ich wykorzystywanie w celach
leczniczych. Na początku tego krótkiego
dzieła lekarza króla dowiadujemy się, że
powstało ono, aby wspomagać leczenie
dolegliwości bólowych nękających
polskie społeczeństwo. Autor sam
przyglądając się ówczesnemu stanowi
medycyny dostrzegł, że niewielu po-
trafiło w jakikolwiek sposób pomóc
ludziom w zwalczaniu tej dolegliwości.
Monet wymienił tutaj szereg ludzkich
schorzeń, nie tylko tych związanych
z samym bólem krzyża, ale również
z codziennymi, często uniemożli-
wiającymi normalne funkcjonowanie
dolegliwościami — „[…] ociężałość po
całym ciele […] słabość w nogach, darcie
po członkach, cera blada, skóra żółtawa,
oczy mgłe, posępne i smutne, humor zły
i tetryczny, ból głowy, parcie i kłócie
w piersiach, plucie krwią, zawrót głowy,
nabrzmiałość żołądka, utracony do
iedzenia apetyt, zapchanie wnętrzności,
trudność w puszczaniu uryny, ból
w bokach, […] bicie serca z boleścią,
wystąpienie Hemoroid, […] puchnienie
nóg”. To wszystko miało zostać
cudownie uleczone dzięki odpo-
wiedniemu zażywaniu pigułek. Nie były
to jednak wszystkie schorzenia, na które
miał być rzekomo pomocny wynalazek

medyka dworskiego. Sam autor napisał,
że kobietom jego pigułki miały pomagać
jeszcze na typowo kobiece dolegliwości
— „[…] nie regularne płynienie tey płci
przyzwoite, które z wielkim rżnięciem
następywać zwykło, albo zupełne onego
zatrzymanie, bladość twarzy, płynienie
biała, kurcze, mdłośc, a czasem i febrę
sprawujące”.
Większość jednak lekarzy tamtego okresu
uznawała, że wspomniane kobiece dole-
gliwości bardzo często występowały pod
określeniem histerii czy nerwicy. Bez
względu jednak na to lekarstwo Moneta
należało je spożywać do czasu, aż pewne
problemy po prostu znikną.
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Sposób przyjmowania
pigułek

W swoim dziele interesujący mnie
medyk prócz wskazania powodów do
zażywania jego nowego leku zapisał
również w jaki dokładnie sposób
należałoby to czynić. Określił on także
ich składniki oraz proporcje. Oczywiście
jeżeli nie było po-prawy stanu zdrowia
pacjenta wówczas Monet zalecał, że:

„[…] długo to Lekarstwo brać”.

W przypadku osób, które w tamtych
czasach z różnych powodów ie miały
dostępu do innych leków, autor
broszury zalecał, aby kupowali więcej
pigułek, ponieważ brak sumiennego ich

przyjmowania, oczywiście w
odpowiedniej ilości, mógł
sprawić, że dana
choroba lub dole-
gliwość mogła
powrócić – „[…]
naprzód dobrego

Rhabarbarum i Soli […]
po drachmie, zaś słabszym

osobom iedną uncyą Manny
Kalabryiskiej i dwi Drachmy Soli
Siedleckiey w wodzie rozpuszczonych.
[…] dnia następującego […] od 6, 8, 10
lub 12 Pigułek […] zważając moc lub
słabość […] rano i w wieczór

powtarzając i popiiaiąc. […] iednę lub
dwie filiżanki herbaty z Krwawniku” .

Niejednokrotnie w celu ostatecznego
powrotu zdrowia musiano zażyć kilka
opakować wymyślonych przez Moneta
pigułek:

„[…] 7 lub 8 puszek […] nim się do

zupełnego przyszło zdrowia”.

Pigułki na niepłodność

Bardzo interesującym faktem jest to, że
w dziele doktora Moneta wspomniano,
że oprócz leczenia standardowych
dolegliwości kobiecych, pigułki miały
wspomagać leczenie niepłodności, która
była często występującą dolegliwości
epoki oświecenia. Medyk podawał
w swoim dziele przykłady kobiet, które
przez wiele lat nie mogły doczekać się
potomstwa. Wszystko zmieniło się po
zażyciu pigułek stworzonych przez
królewskiego:

„[…]przez 8 lub 9 lat nie płodne żyły

w małżeństwie, po zażywaniu tych

Pigułek, brzemiennymi zostały. […]

niektóre bywszy przez 10 lub 12 lat

bez nadziei […] za braniem

rzeczonego lekarstwa, kilkorga

dzieci matkami się stały”.
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Analizowane lekarstwo miało także
pomagać na gwałtowne występujące już
po narodzinach dziecka.

Dieta według Moneta

Poza wspomnianymi w temacie pi-
gułkami, lekarz królewski w swoim
dziele zalecał leczenie różnych chorób
dietą. Uważał on, że podstawą zdrowia
człowieka jest w dużej mierze właściwe
odżywianie. Dodatkowo stanowi ono
ważny element wspomagający leczenie
osoby chorej — potrafiła wspomóc
wycieńczony dolegliwościami organizm.
Monet określił w swoim dziele dietę
jako:

„[…] mierność w iedzeniu.” Przede

wszystkim należało zatem unikać

„[…]potraw trudnych do strawienia:

mięsa twardego, słonego, wędzo-

nego i tłustego”, a interesujący mnie

medyk zaleca w jego konsumpcji

zdecydowany umiar. Podobnie

należało postępować z potrawami

wyrabianych z mąki. Zalecano

również powstrzymanie się ze

spożywaniem: „[…] sera, grzybów,

iarzyn […] kwaśney kapusty i rzepy.

Podobnie Monet potraktował

kwestię spożywania alkoholu

twierdząc, że należy to czynić

z umiarem: „[…] beśpiecznie ze dwa

kieliszki wina lub parę szklanek

dobrego wypić piwa”.

Nie samą dietą żyje
człowiek…

Dieta, jak zostało wspomniane,
była bardzo istotnym składnikiem
leczenia. Warto jednak było podczas
choroby czy dolegliwości zażywać nie
tylko odpowiednie leki (jak wspomniane
pigułki balsamiczne) czy stosować
odpowiednią dietę, ale w miarę
możliwości wychodzić również na świeże
powietrze. Zażywanie więc pigułek
Moneta nie usprawiedliwiało chorego do
braku ruchu. Pacjent mógł, a nawet
powinien:

„[…] wychodzić, lub wyjeżdżać dla

zażycia świeżego powietrza.”

Oprócz tego istotny był oczywiście

stan umysłu osoby chorej. Należało

wiec mieć na uwadze: „[…]

spokoyność i wesołość umysłu”.

Monet pokusił się również o uwagi
dotyczące swoich pacjentów i zalecał, aby
stosowali się do tego wszystkiego, co w
swoim dziele opisał. Najważniejsze było
jednak, że chorzy:

„[…] za używaniem tych pigułek,wkró-

tce do zupełnego przyidą zdrowia”.
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W stwierdzeniu tym widoczna jest
pewność, co do skuteczności wynale-
zionego leku, który miał także pomóc
nie tylko Stanisławowi Augustowi
Poniatowskiemu, ale również reszcie
społeczeństwa doby stanisławowskiej.
Na ostatniej stronie swojej broszury
wymienił także miejsca, gdzie można
było kupić jego pigułki, czyli w: Kra-
kowie, Warszawie i Lublinie.
Dzieło Krystiana Jakuba Moneta
i metody przez niego stosowane nie było
może wyjątkowe, a samo dzieło niezbyt
obszerne. Wpisuje się ono w ówczesne
kierunki rozwoju medycyny i odna-
lezienia cudownego leku na większość
dolegliwości. Bez wątpienia wpływało to
także na rozwój ówczesnej medycyny
i poszukiwanie alternatywnych dróg
rozwiązania problemu bólu różnej pro-
weniencji i nasilenia. Warto tu wspo-
mnieć o bezpieczeństwie analizowanych
pigułek, które sam autor określił w taki
sposób:

„[…] nigdy szkodliwemi nie były, ani

naymnieyszego nie sprawiły

niebezpieczeństwa” .

Były po prostu kolejnym medy-
kamentem, który miał pomagać społe-
czeństwu w dawnej Rzeczyspospolitej.
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Puszka po ekstrakcie z kłącza nerecznicy samczej
z porcelitu z lat 1920–1930;

wysokość: 8,5 cm; szerokość: 6 cm..
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Szczególnym zainteresowaniem rośliny
aromatyczne cieszyły się zwłaszcza
w czasach zarazy. Okadzanie, poma-
ndery i aromatyczne octy znane dzisiaj
pod nazwą octów czterech lub siedmiu
złodziei czy mieszanek złodziejskich nie
wychodziły z użycia przez kolejne setki lat.

Zainteresowanie leczniczymi i kosme-
tycznymi właściwościami roślin aroma-
tycznych podsyciła także epoka Wielkich
Odkryć Geograficznych. Aż do XIX
w. roślinnamateria medica (materia
medyczna definiowana jest jako ogół
surowców roślinnych, zwierzęcych
i mineralnych dostępnych medycynie),

przeżywała chyba swój złoty wiek.
Poszukiwano nowości, sprowadzano je,
opisywano, badano, kolekcjonowano,
fałszowano, szukano zamienników.
Można powiedzieć, że w wielu przy-
padkach prym wiodły właśnie rośliny
aromatyczne jak np. gwajakowiec.

Pewien porządek w tej aromatycznej
gorączce zaprowadził wybitny przy-
rodnik Karol Linneusz, a postępy nauki,
jak izolowanie składników z roślin
i rozwój chemii, doprowadziły w XIX
w. do specjalizacji. Na gruncie farmako-
gnozji wyrosła bromatologia, toksy-
kologia czy kosmetologia. Surowce

Mgr Marta K. Grochowalska

Magia, alchemia, medycyna — skąd się wzięła i czym
jest aromaterapia cz. II Od rozbuchanej farmakognozji
przez eksplozję w laboratorium po wybuch popularności

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 aromaterapią na
1000roslin.pl i herbiness.com.
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mgr. farm.

Dlaczego tytuły
muszą być

R e d a k t o r naaczelny. Naukowo
zajmuje się e t n o f a r m a k o l o g i ą
historyczną, farmakognozją substancji

aromatycznych i przypraw,
c h e m i ą kosmetyków oraz historią
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o centralnym znaczeniu
zaczęły być spychane na
peryferie, znikać z far-
makopei, aptek Stan
ten utrzymywał się w
XX w., kiedy to
narodził się współ-
czesny holizm jako
odpowiedź na naukowy
redukcjonizm, rozwi-
nęła się etnobotanika
i znów zwrócono się
w stronę surowców roślinnych
i tradycyjnie stosowanych.

Wiek XX to także narodziny
aromaterapii w jej współczesnym,
wyodrębnionym wydaniu. Substancje
aromatyczne, jak wiemy, znane są
człowiekowi od czasów prehisto-
rycznych, stosowane były i są nieprze-
rwanie w formie leków, kosmetyków czy
żywności. Najpierw w magiczno-
religijno-kosmetyczno-medycznym
kontinuum, a z czasem w ramach
alchemii, medycyny, ziołolecznictwa czy
fitoterapii, farmacji, perfumerii, kosme-
tologii i innych, coraz bardziej wyspecja-
lizowanych dyscyplin.

Jednak dopiero w XX w. powstała samo-
dzielna dziedzina poświęcona tylko
substancjom aromatycznym, głównie
pochodzenia roślinnego i w formie
olejków eterycznych o zastosowaniu

prozdrowowtnym. Za
jej ojca uważany jest
francuski chemik
i przedsiębiorca, po-
dróżnik i autor licznych
publikacji, człowiek na
miarę renesansu, Rene
Maurice Gattefossé.
Krąży o nim nawet
pewna legenda, że
aromaterapię „odkrył”,
ulegając poparzeniu

w laboratorium. Poparzoną dłoń miał
włożyć do najbliższego naczynia celem
pewnie schłodzenia — traf chciał, że był
to olejek lawendowy. Brzmi to tak, jakby
chemik nie wiedział, jak powinno się
przechowywać olejki eteryczne i można
włożyć między bajki.

Zrelacjonowana przez samego Gattefossé
wersja jest dużo bardziej realistyczna
i dramatyczna. W laboratorium nie tyle
doszło do skromnego poparzenia, co do
eksplozji. Gattefossé wybiegł z pracowni
i zaczął tarzać się po ziemi, aby ugasić
płomienie. Udało się, ale rany, które
odniósł, uległy zakażeniu. Pojawiła się
zgorzel gazowa, rokowania w takim
przypadku były złe. I wtedy wkroczył do
akcji olejek lawendowy, którym Gatte-
fossé przemył rany i już po pierwszym
zabiegu zaczął zdrowieć. Gattefossé znał
lecznicze właściwości olejku lawe-
ndowego i celowo go zastosował, chociaż
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spektakularne efekty mogły zaskoczyć
nawet jego i z pewnością przyczyniły się
do późniejszego zainteresowania dzia-
łaniem olejków eterycznych. Trzeba też
przyznać, że nic w aromaterapeutycznym
arsenale nie działa na różnego rodzaju
poparzenia tak dobrze jak lawenda!

Gattefossé ukuł termin aromaterapia.
Pojawił się on w wydanej w 1937 r.
książce Aromathérapie. Ta nowa
dziedzina obudziła zainteresowanie
francuskich lekarzy i farmaceutów,
włoskich naukowców, a z czasem
przeszczepiona została na grunt
angielski, tworząc jeden z głównych
nurtów we współczesnej aromaterapii.
Dziś można wręcz powiedzieć, że aroma-
terapia trafiła pod strzechy.

Czym dziś, po niemal stu latach for-
malnego istnienia, jest aromaterapia?
Definicji i podejść jest wiele. Dwa
główne nurty to francuskojęzyczny
o medyczno-farmaceutycznej prowe-
niencji oraz anglojęzyczny, o rodowodzie
kosmetycznym, skupiony dziś często na
masażu. Do tego mamy aromaterapię
holistyczną, kliniczną, medyczną,
evidence-based. Badania naukowe nad
produktami otrzymywanymi z roślin
aromatycznych i aromaterapią kwitną.
Kontrowersje, prócz samego procesu
zdobywania kwalifikacji i certyfikacji
tzw. praktyków, zdaje się budzić

zastosowanie doustne olejków
eterycznych, a nawet używanie
w aromaterapii absolutów i ekstraktów
CO2. Z drugiej strony świetlana
przyszłość wieszczona jest hydrolatom.

Światowej sławy ekspert w dziedzinie
aromaterapii i współautor najważniejszej
współczesnej publikacji z tego zakresu,
Robert Tisserand, tak definiuje
aromaterapię w Essential Oils Safety:

„[...] the use of essential oils, applied

topically, orally, by inhalation or

other means, to promote health,

hygiene and psychological

wellbeing. Aromatherapy is not a

single discipline, but can include

almost any application of essential

oils to the human body. This would

include natural perfumes (mixtures

of essential oils, absolutes, etc.) and

personal care products that contain

them”.

Jak widać jest to dość szeroka definicja,
zarówno w zakresie praktyki, jak
i materiałów. Oznacza ona też, że wiele
osób stosuje na co dzień aromaterapię,
nawet o tym nie wiedząc! Aromaterapią
będzie więc robienie świec z olejkami
eterycznymi, stosowanie naturalnych
perfum botanicznych, zażywanie
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olejków w formie suplementów diety,
stosowanie aromaterapii jako metody
komplementarnej w szpitalu u osób z
nowotworami, co jest praktykowane np.
w Wielkiej Brytanii.

Można by się też zastanawiać, czy i jaką
rolę w aromaterapii mogą odgrywać
same rośliny aromatyczne, ewentualnie
chociaż olejkowe (nie z każdej rośliny
aromatycznej uzyskuje się olejek),
naturalne izolaty np. gwajakol
pozyskany z korzeni sosny,
żywice kopalne czy
etycznie pozyskane
aromatyczne
substancje
pochodzenia
zwierzęcego jak
ambra. Hydrolaty i
maceraty na olejach
roślinnych na ogół są
aprobowane i zwłaszcza
mile widziane w nurcie
angielskim.

Chciałabym tu dodać jeszcze jeden
ważny aspekt. Aromaterapia to dziedzina
multidyscyplinarna i bardzo złożona, a
chociaż relatywnie młoda, to o długim
rodowodzie. Z jednej strony olejki
eteryczne, absoluty czy hydrolaty dają
mnogość zastosowań (wewnętrzne np.
wziewne, doustne, zewnętrzne na skórę)
jako leki, suplementy diety, dodatki do

żywności, składniki kosmetyków czy
środków czystości. Mają działanie
farmakologiczne i psychologiczne (różne
mechanizmy, wykraczające poza placebo
vs. nocebo). Mamy mnogość produktów
na rynku (same olejki liczone są w
setkach), mnogość podejść, mnogość
źródeł informacji. Jednak aromaterapia
to zdecydowanie więcej niż praktyczne
zastosowanie substancji aromatycznych

dla zdrowia, dobrego samopoczucia
i urody. To także pewna

dziedzina wiedzy
wymagająca refleksji i
badań.

Skąd zatem czerpać
wartościową wiedzę
w dziedzinie
aromaterapii? Jak
ewentualnie

przekonać sceptyka, że
nie jest to czarna magia,

marketingowy nonsens ani
chwilowa moda? Patrząc na literaturę
pisaną przez niektórych
aromaterapeutów albo wypowiedzi
internautów, można zwątpić w sens
istnienia aromaterapii i nie tylko.

Z pomocą przychodzi nam właśnie
historia i świadomość tak różnych,
rozległych i sięgających głęboko w
przeszłość korzeni aromaterapii
(zwłaszcza europejskiej): od starożytnego
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Egiptu przez Grecję i Rzym po arabskich
uczonych złotego wieku islamu czy
XVIII-wiecznych badaczy materii
medycznej. Czerpanie informacji ze
wszystkich dostępnych i wiarygodnych
źródeł: historii nauki, medycyny,
farmacji, kosmetologii, etnobotaniki,
kulturoznawstwa i innych nauk huma-
nistycznych (historię ludzkości świetnie
widać przez pryzmat substancji aroma-
tycznych), tradycji zielarskiej, fitoterapii,
praktyki klinicystów oraz najnowszych
badań naukowych. Zadanie tyleż trudne,
co absorbujące i fascynujące, ale też
prowadzące do lepszego poznania
i rozsądnego korzystania z tego impo-
nującego, aromatycznego dorobku.

Bibliografia
Drobnik, J. (2015). Roślinna materia

medyczna (1700–1950) pod względem
taksonomii, nomenklatury i terminologii
łacińskiej aptecznej i farmakognostycznej.
Materia medica vegetabilis (1700–1950)
secundum Taxonomiam ac Nomenclaturam et
Terminologiam Latinam officinalem et
pharmacognosticam. Wydawnictwo ŚUM.

Gattefossé, R.-M. (1995).Gattefossé’s
Aromatherapy. The first book on
Aromatherapy translated from the French.
Edited by Robert B. Tisserand. C.W. Daniel.

Tisserand, R. (2011).Gattefossé’s burn.
Robert Tisserand. Pobrano 26 kwiecień 2021,
z https://roberttisserand.com/2011/04/
gattefosses-burn/

Tisserand, R., & Young, R. (2014).
Essential oil safety: A guide for health care
professionals.

HISTORIA NAUKI

https://www.pharmacopola.pl/numery


35Pharmacopola No 3/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

HISTORIA NAUKI

patronite.pl/pharmacopola

Doceniasz naszą pracę?

Wesprzyj nas na

https://www.pharmacopola.pl/numery
https://patronite.pl/pharmacopola
https://www.patronite.pl/pharmacopola


!

36Pharmacopola No 3/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

36Pharmacopola No 3/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

M leko kobiece, ze względu na swój
uni-katowy i gatunkowo

swoisty skład, który w pełni dosto-
sowuje się do aktualnych potrzeb
dziecka, sta-
nowi „złoty
standard”
w żywieniu
noworodków.
Mleko kobiece
jest nie tylko
źródłem sub-
stancji odżywczych (białek, tłuszczy,
węglowodanów, witamin, minerałów)
niezbędnych dla prawidłowego wzrostu
i optymalnego stanu odżywienia nowo-
rodka, lecz także dostarcza małemu
organizmowi komórki macierzyste
i szereg związków biologicznie
czynnych, m.in.: enzymy, hormony,
immunoglobuliny, czynniki wzrostu,
cytokiny. Związki te wykazują bez-
pośrednią aktywność przeciwdrobno-
ustrojową chroniąc niedojrzały układ
odpornościowy dziecka oraz działają

przeciwzapalnie i immunomodulująco.
Karmienie piersią przynosi natych-
miastowe oraz odległe korzyści zdrowo-
tne zarówno dla matki jak i dziecka.

Wśród sku-
tków natych-
miastowych
dla dziecka wy-
mienia się
zmniejszenie
zachoro-
walności na

biegunkę, infekcyjne zapalenie dróg
oddechowych, martwicze zapalenie jelit,
bakteryjne zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych, czy zakażenia układu
moczowego. Ponadto karmienie piersią
zapobiega rozwojowi nadwagi, otyłości,
cukrzycy typu II, nadciśnienia
tętniczego, astmy.

Krótka historia karmienia
piersią

Mleko kobiece nie zawsze było uważane
za najlepszy pokarm dla nowonaro-

Mgr farm. Paulina Szczygioł

Percepcja mleka kobiecego i karmie-
nia piersią na przestrzeni dziejów

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

ZDROWIE

WHO zaleca wyłączne karmienie
piersią do ukończenia przez dziecko
6 miesiąca życia, a następnie konty-
nuację karmienia do ukończenia
przez dziecko 2 r.ż lub dłużej, przy
jednoczesnym wprowadzaniu do
diety pokarmów uzupełn ia jących
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dzonego dziecka. Na przestrzeni dziejów
na popularność i postrzeganie karmienia
piersią wpływ miało wiele czynników jak
panujące w danym czasie warunki ekono-
miczne, społeczne, naukowe, polityczne,
a także obowiązująca moda. W pre-
historii mleko kobiece stanowiło jedyny
pokarm dla dziecka, a dieta oparta na
mleku trwała do momentu ukończenia
przez dziecko 4-6 roku życia, kiedy to
u dzieci pojawiały zęby trzonowe.
Zmiana trybu koczowniczego na osiadły
w okresie neolitu, sprawiła, że kobiety
musiały poświęcić więcej czasu na upra-
wę roli i hodowlę zwierząt. Okres kar-
mienia piersią skrócił się do 2–3 lat,
a pokarm kobiecy zaczęto zastępować
pierwszymi formami karmideł, co
potwierdzają wykopaliska naczyń,
którym przypisuje się rolę ówczesnej
butelki. W starożytności karmienie
piersią uchodziło za ważną i intymną
czynność. O jego istotnej pozycji
świadczy wiele dzieł malarskich i litera-
turowych, w których matka karmiąca
stanowi symbol miłości dobroczynnej,
cierpliwej, ofiarnej względem innego
człowieka. Kobietom niejednokrotnie
narzucano karmienie piersią swojego
potomstwa, uważając, że zostały one
przystosowane i odpowiednio obdarzone
do takiej formy żywienia przez naturę.
W sytuacji, gdy kobieta nie mogła
karmić, dziecko oddawano mamkom-

kobietom karmiącym piersią nie swoje
dzieci. Instytucja mamek prężnie roz-
winęła się szczególnie w starożytnym
Rzymie i Grecji, gdzie kobietom pocho-
dzącym z wyższych warstw społecznych
nie zależało na karmieniu. Mamki były
starannie dobierane, a za kryterium
wyboru służyła ich uroda, stan zdrowia,
jakość, ilość a nawet zapach mleka.
O zwyczajach panujących w średnio-
wieczu, dotyczących karmienia niemo-
wląt, dowiedzieć można się z „Kanonu
Medycyny” — podręcznika używanego
na uczelniach medycznych do końca
XVII wieku, którego autorem jest perski
lekarz i filozof Avicenna (980–1037 n.e.).
W podręczniku zawarte zostały wytyczne
odnoszące się do karmienia piersią, które
zalecane było do ukończenia przez
dziecko 2 roku życia, a następnie Avi-
cenna namawiał matki do powolnego
i stopniowego odstawiania dziecka od
piersi przy jednoczesnym wprowadzaniu
i rozszerzaniu diety o stałe posiłki.
Dzieciom, które nie mogły być karmione
piersią żywność podawano w zwie-
rzęcych rogach lub korzystano z usług
mamek. W średniowieczu, a następnie
w czasach nowożytnych, zawód ten
cieszył się największą popularnością i był
symbolem wolności i luksusu. Mimo
zaleceń uczonych, karmieniu natura-
lnemu nie sprzyjały panujące przeko-
nania. Kierowano się m.in. myślą
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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
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antycznego lekarza — Soranusa z Efezu
— zgodnie z którą karmienie potomstwa
piersią odbierać miało kobiecie urodę
i przyspieszać proces starzenia. Kobiety
nie chciały być żywicielkami także
dlatego, że w tamtym czasie karmienie
piersią wiązało się ze wstrzemięźliwością
seksualną. Sądzono, że męskie nasienie
wpływa destrukcyjnie na mleko kobiece
i może stanowić zagrożenie dla życia
dziecka.

Mężczyznom, na czas karmienia poto-
mstwa piersią przez ich żony, przysłu-
giwało prawo do korzystania z usług
prostytutek. Kobiety decydujące się na
karmienie naturalne często były szyka-
nowane przez rodzinę oraz zniechęcane
do karmienia przez najbliższych.
W okresie tym, zwłaszcza w XIX w.,
kobieta ciężarna i karmiąca budziła
niesmak i niechęć w społeczeństwie.
Kobiety odsuwano z życia publicznego
i zalecano pozostawanie w domu.
Karmienie piersią wiązało się z niepło-
dnością laktacyjną, co kłóciło się z chęcią
posiadania licznego potomstwa przez
kobiety szlachetnie urodzone.
Prowadziło to tym samym do szybkiego

oddawania niemowląt mamkom,
a stawiane przed tymi kobietami
wymogi stały się jeszcze bardziej rygo-
rystyczne. Poza wcześniej wspomnia-
nymi, pod uwagę brano dodatkowo
m.in. stan uzębienia karmicielki oraz jej
charakter — uważano bowiem, że wraz
z mlekiem dziecko dziedziczy pewne jej
cechy. Uboższe warstwy społeczne
korzystały z usług tańszych mamek.
Mleko zwierzęce było podawane
dzieciom
w ostateczności. Obawiano się, że dzieci
mogłyby odzie-dziczyć wraz z nim
zachowania zwierzęce. Powrót do
karmienia mlekiem matki można było
zauważyć zawsze przy pojawieniu się
kryzysu gospodarczego, czy kłopotów
fina-nsowych rodzin (przeważnie to
utrata pracy wiązała się z powrotem do
naj-tańszej formy żywienia dziecka).
Rewolucja w karmieniu potomstwa
nastąpiła w II. połowie XIX wieku.
Wtedy to na bazie mleka krowiego
i zboża powstała pierwsza
sztuczna mieszanka, wyna-
leziona przez niemieckiego
chemika Henryka Nestle.
W ślad za nim zaczęto po-
szukiwania coraz to nowych
składników, które miałyby
służyć do produkcji innych sztucznych
mieszanek. Miało to niestety opłakane
skutki, gdyż śmiertelność dzieci wzrosła
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w tamtym czasie aż sześciokrotnie. Szczyt
popularności sztucznego karmienia
przypadł dopiero na lata 50. XX wieku,
kiedy to wprowadzono pierwszą
sztuczną mieszankę w formie proszku.
Ogromną rolę w tym zakresie odegrał
marketing. Ówczesne reklamy głosiły
tezy, że sztuczne karmienie jest dużo
zdrowsze od naturalnego, a skuteczność
tego przekazu potwierdzały statystyki —
drastycznie zmniejszał się odsetek matek
karmiących naturalnie. Wokół karmienia
piersią narosło wiele mitów i przesądów,
co sprawiło, że nawet dzisiaj — w świetle
silnych dowodów naukowych —
karmienie piersią budzi wiele
kontrowersji.
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Niniejszy tekst jest pierwszą
częścią serii „Polimery w far-
macji”, którą to serią chciał-
bym przybliżyć zagadnienia
związane z chemią polimerów
oraz zaprezentować ich
zastosowanie w farmacji.

Polimery

Z wiązki polimerowe opisuje się jako
wielkocząsteczkowe związki

zbudowane z powtarzających się podje-
dnostek — merów, jednostek struktu-
ralnych.

Występuje wiele różnych rodzajów poli-
merów, które podzielić można ze
względu na pochodzenie: naturalne,
sztuczne, rodzaj merów: homo-
i heteropolimery, ułożenie jednostek
strukturalnych itd. Aby zobrazować
budowę polimerów warto przyjrzeć się
dwóm przykładom: polietylenowi
i celulozie.

Polietylen to jeden z najprostszych
polimerów, składa się on tylko z merów
–CH2-CH2– pochodzących od etenu,
z którego może zostać otrzymany.
Indeks n przy nawiasie oznacza ilość
merów wchodzących w skład cząsteczki,
wartość tą określa się stopniem poli-
meryzacji (ang. degree of
polymerization, DP). Właściwości
polietylenu różnią się w zależności od
ilości merów z jakich składają się czą-
steczki, oraz ich rozgałęzienia — na
potrzeby tej części uznajemy, że cała
cząsteczka jest liniowa, wpływ tzw. grup
bocznych zostanie omówiony w kole-
jnych częściach. Polietylen jest
polimerem o szerokim spektrum zasto-
sowania np. do produkcji różnego
rodzaju opakowań, sprzętu
jednorazowego.

Mgr farm. Michał Zdzisław Rudko

Polimery w farmacji. Część I: masa
makrocząstek

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, współautor
artykułu „Unicorn horn drugs in the medical and pharmaceutical culture of Europe” oraz
„Recent Developments in Ion-Sensitive Systems for Pharmaceutical Applications”.
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Fig. 1. Struktura polietylenu
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Celuloza jest powszechnie występującym
polisacharydem, który jako polimer
posiada o wiele bardziej złożoną budowę
niż polietylen. Jednostką strukturalną w
tym przypadku jest D–glukoza. Jest to
przykład polimeru nierozgałęzionego,
a więc od głównego łańcucha nie są
podstawione żadne inne cząsteczki.
Pomimo pochodzenia naturalnego
i biosyntezy celuloza różni się pomiędzy
różnymi gatunkami roślin między
innymi długością łańcucha co ma wpływ
na hydrolizę tego polisacharydu. Jest
stosowana w farmacji jako wypełniacz,
środek wiążący oraz rozsadzający; ma
duże właściwości higroskopijne co
wykorzystuje się m.in. w produkcji
tabletek.

Masa cząsteczkowa związków
polimerowych

Określenie masy „zwykłych” cząsteczek
nie jest trudne, jednak w przypadków
polimerów sprawa jest nieco utrudniona.
Aby ją obliczyć można zsumować masę
wszystkich merów. W tym momencie
kluczowy staje się wspomniany już DP,

który jest miarą ilości merów. Cząsteczki
takie jak paracetamol uzyskujemy zawsze
z jednakowym wzorem, jednak polimery
często różnią się DP, wynika to choćby
z metod otrzymywania. Często synteza
polimeru ma charakter pewnej loso-
wości, choć istnieją sposoby na sterowanie
sposobem powstawania makrocząstek.
Ilość merów znajdujących się w łańcuchu
można opisać bardziej jako rozkład, a nie
jedną bezwzględną liczbę.

Wraz ze wzrostem DP rośnie długość
łańcucha polimerowego, a co za tym
idzie w przypadku nierozgałęzionych
polimerów, takich jak polietylen, rośnie
także siła oddziaływań pomiędzy makro-
cząsteczkami. Zależność pomiędzy DP a
temperaturą topnienia jest
proporcjonalna — wraz ze wzrostem
ilości merów rośnie T topnienia i tak
możemy uzyskać ten sam polimer jako
ciecz, miękkie i twarde krystaliczne ciało
stałe. Przykładem polimeru wykazu-
jącego takie zachowanie jest poli(glikol
etylenowy) lub inaczej makrogol (ang.
poly(ethylene glycol), PEG). PEG
posiadający DP pomiędzy 100 a 700 jest
cieczą w T pokojowej, między 1000
a 2000 jest miękkim ciałem stałym, nato-
miast powyżej 2000 są to twarde, krysta-
liczne ciała stałe o T topnienia ok. 63°C.
Różnice w właściwościach poszcze-
gólnych „frakcji” PEG powodują, że
w zależności od rozmiaru cząsteczek jest
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on stosowany w inny sposób, co obra-
zuje poniższa tabela.

Innym przykładem wpływu DP na za-
stosowanie jest praca wiążąca tą wartość
z aktywnością biologiczną. Dotyczy to
aktywności polimerów flawan-3-oli
żurawiny jako środków antyadhezyjnych
zmniejszających ilość biofilmu i bakterii
na powierzchniach, co przypuszczalnie
mogłoby mieć potencjał w terapii
zakażeń bakteryjnych. Jak donoszą
badacze, tylko niektóre „frakcje” poli-
meru o konkretnych wartościach DP
wykazywały aktywność biologiczną.
Ostatnim przykładem wpływu DP jest
aktywność enzymów. Wiele enzymów
jest niestabilnych i dlatego, aby ją
zwiększyć tworzy się połączenia białk-
owo-polimerowe. Istnieje badanie
korelujące DP z aktywnością enzymu.
Badacze zanotowali, że wraz ze
wzrostem DP dla poli((dimetylo-
amino)propylo)akrylamidu związanego
z lipazą aktywność enzymu rosła.

Z pojęciem DP łączą się także pojęcia
takie jak masa molowa, a w przypadku
polimerów bardziej użyteczne stają się
średnia wagowo masa cząsteczkowa
(Mw) i średnia liczbowo masa cząste-
czkowa (Mn). Mw i Mn obrazują udział
cząsteczek o danej masie w próbce poli-
meru. Mn to parametr opisujący udział
ilości cząstek o danej masie molowej
w stosunku do wszystkich cząstek
w próbce. Mw natomiast opisuje udziału
masy cząstek o danej masie molowej
w stosunku do masy całej próbki. Oba te
pojęcia opisują próbkę polimeru w nieco
inny sposób. W warunkach idealnych,
gdzie udałoby nam się przeprowadzić
syntezę polimeru tak aby uzyskać tylko
cząstki o danej masie obie wartości
byłyby zbieżne. Wartości Mn i Mw
wylicza się na podstawie następujących
wzorów:

ZDROWIE

DP Zastosowanie
300–1450 kapsułki żelatynowe
400–700 formy ciekłe, kremy, lotiony
400–8000 podłoża maściowe
600–3350 pasty do zębów
1450–8000 granulacja, środki poślizgowe
2000–5000 środek przeciwzbrylający
3350–4000 preparaty przeczyszczające

Tab. 1 Zastosowanie PEG o różnym DP
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Przykładowo jeśli wziąć
teoretyczną próbkę
polietylenu składającą się
tylko z makrocząstek

o DP = 100, zawierającą 50 cząstek
możemy powiedzieć, że Mn =
100n*50/50, gdzie n to masa meru, nato-
miast Mw = ((100*n)^2)*50/100*n*50.
Ostatecznie uzyskujemy Mn = 100n i
Mw = 100n, a więc Mn = Mw. Po co
prowadzi się takie obliczenia? Dla
sytuacji idealnych jest to zbędne, jednak
jak powyżej wspo-mniano podczas
polimeryzacji uzyski-wane są polimery
o różnym DP, znając Mw i Mn oraz
rozkład takich parametrów jak udział
ilościowy i masowy makrocząstek
o danym DP możemy ocenić jakość
próbki oraz procesu polimeryzacji. Im
bardziej Mn jest zbieżny z Mw tym lepiej
w większości przypadków, świadczy to że
uzyskano dość jednorodną próbkę
polimeru.

Parametrem mierzącym rozdźwięk
pomiędzy Mw i Mn jest stopień
dyspersyjności molowej, dyspersyjność
(ang. dispersity, Đ). Wyliczana jest ze
wzoru:

Đ może być ważnym parametrem
w wielu zastosowaniach. Przykładowo
duża polidyspersyjność polimeru użytego
do uzyskania nośnika leku może sku-

tkować odmiennymi od oczekiwanych
profilów uwalniania substancji
leczniczej. Jeśli duże mikrocząstki wo-
lniej ulegają degradacji niż mniejsze, a co
za tym idzie frakcja związana z małymi
cząsteczkami może szybko uwalniać lek
zaburzając oczekiwaną kinetykę.

Podsumowanie

Polimery są związkami zbudowanymi
z fragmentów zwanych merami, podczas
syntezy polimerów uzyskuje się makro-
cząsteczki o różnej ilości merów. Opis
próbki polimeru jest statystycznym
ujęciem ilości cząstek o danej masie oraz
średniej, jako parametry reprezentujące
udział ilościowy i masowy mikrocząstek
o danej ilości merów stosuje się średnia
wagowo masa cząsteczkowa (Mw)
i średnia liczbowo masa cząsteczkowa
(Mn). Różnicę pomiędzy Mw i Mn
opisuje dyspersyjność. Każdy z wymie-
nionych parametrów może mieć kluczo-
wy wpływ na zastosowanie danego
rodzaju polimeru w farmacji, wpływając
na tak podstawowe cechy jak stan sku-
pienia po bardziej złożone jak aktywność
biologiczną i kinetykę uwalniania.
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