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Przedmowa

Medycyna jest jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin życia. Wśród
poglądów współczesnych nauk medycznych niektóre nadal opierają się na odkryciach naukowców ze starożytności. Przysięga Hipokratesa do dzisiaj stanowi fundament etyczny lekarzy. Pomimo tysięcy lat nieustannego dociekania,
zgłębiania się oraz poszukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie medycyny,
wydaję się, że w tej sferze jest jeszcze wiele do odkrycia i udowodnienia.
Kierując się chęcią bezustannego i wnikliwego odkrywania świata medycyny powstała niniejsza monografia pt. „Problemy nauk medycznych dawniej i dziś”. Stan nauk medycznych w XXI wieku nadal wymaga nieustannego
poszerzania wiedzy nie tylko wśród osób związanych z opieką medyczną, ale
również całego społeczeństwa. Niniejsza monografia ma na celu przybliżenie Czytelnikowi wybranych zagadnień z tego zakresu. Serdecznie zapraszam
do drobiazgowego zagłębienia się w tematy opublikowane w tej niniejszym
opracowaniu.
Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w wydanie tej książki,
szczególnie Autorom rozdziałów, Recenzentom, Wydawnictwu Naukowemu
ArchaeGraph oraz wszystkim członkom Komitetu Redakcyjnemu.

Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego
Urszula Strugała

7

Katarzyna Kowalcze
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zioła i rośliny przyprawowe
w żywieniu człowieka
dawniej i dziś
(część I)

Abstrakt: Zioła przyprawowe od wieków zajmują znaczące miejsce
w żywieniu człowieka. W literaturze przedmiotu pojawia się coraz więcej opracowań podkreślających właściwości prozdrowotne ziół przyprawowych w żywieniu człowieka, ich roli w utrzymaniu prawidłowego
stanu zdrowia, a nawet właściwości terapeutycznych w niektórych chorobach czy w stanach zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, za które
uważa się między innymi choroby układu krążenia, alergie, nadciśnienie tętnicze czy cukrzycę typu 2. W Piramidzie Zdrowego Żywienia
i Aktywności Fizycznej, opublikowanej w 2016 roku przez Instytut
Żywności i Żywienia, przyprawy zostały uznane i zakwalifikowane
jako prozdrowotny składnik zwyczajowej, codziennej diety. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania powrotem do
natury, w szerokim tego pojęcia znaczeniu. Wyraża się ono także większym zainteresowaniem używaniem w kuchni produktów naturalnych.
A zatem jest to doskonały pretekst do tego, by prowadzić edukację żywieniową w zakresie poszerzania wiedzy społeczeństwa na temat właściwości prozdrowotnych ziół przyprawowych. Na podkreślenie zasługuje
fakt, iż zioła przyprawowe mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w przemyśle spożywczym, technologii gastronomicznej czy
ziołolecznictwie. Niniejsza praca stanowi przegląd wybranych badań
i doniesień naukowych na ten temat.
Słowa kluczowe: zioła, rośliny przyprawowe, ziołolecznictwo,
fitoterapia
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WSTĘP
Przyprawy, charakteryzujące się niepowtarzalnym smakiem i aromatem,
wg definicji z „Leksykonu nauki o żywności i żywieniu człowieka i polsko-angielskim słowniku terminów” [Lewicki 2008], są to naturalne produkty
roślinne lub ich mieszanki, używane do poprawienia smaku i aromatu potraw,
mogące mieć dodatkowe właściwości, np. przeciwutleniające lub bakteriostatyczne. Przyprawy to części roślin, z których najczęściej wykorzystuje się: kłącza (Rhizoma), korę (Cortex), korzenie (Radix), kwiaty (Flos), liście (Folium),
nasiona (Semen), owoce (Fructus), pączki (Gemmae),pędy (Turio), [Kochhar
2008].
Według Wielkiej Encyklopedii PWN [źródło internetowe1] przyprawy
to składniki dodawane do potraw, zazwyczaj w niewielkich ilościach, w celu
podniesienia walorów smakowych, zapachowych, a nawet wizualnych. Śmiechowska natomiast określa przyprawy jako rośliny o działaniu dwukierunkowym, które oddziałując na organizm człowieka, wpływają na cechy sensoryczne potraw [Śmiechowska, 2003].
Specyfika smaku i aromatu sprawia, że przyprawy znajdują szerokie zastosowanie w kuchni, w przemyśle spożywczym, technologii gastronomicznej i ziołolecznictwie. Charakteryzują się różnorodnymi właściwościami terapeutycznymi, o czym wiedziano już w starożytności, wiedzę tę rozwijano na
przestrzeni dziejów, aż po czasy współczesne. Przyprawy to surowce naturalne
lub substancje wytworzone przez człowieka, których zadaniem jest uatrakcyjnienie w aspekcie aromatu, barwy, wyglądu, ale co najważniejsze-smaku
potrawy. Dodatek niektórych z przypraw służy także przedłużeniu trwałości
produktów spożywczych [Kaefer i Milner, 2008; Kardas i Toczyńska, 2017,
Kazimierczak 2017].
Przyprawy stosuje się z różnych powodów. Między innymi by wzbogacić bukiet smakowo-zapachowy potrawy lub by nadać potrawom pożądaną
barwę, uatrakcyjnić wygląd potrawy. Ważnym powodem stosowania przypraw jest także hamowanie procesów utleniania składników odżywczych,
zachodzących pod wpływem temperatury oraz przechowywania surowców
i potraw, ale także hamowania zachodzących zmian mikrobiologicznych.
[Bartnikowska 2004; Kazimierczak 2017]. Przyprawy charakteryzują się również szerokim działaniem terapeutycznym ze względu na ich właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne, jak i hamujące bioaktywację kancerogenów
w ustroju [Kaefer, Milner 2008]. Wykazują także korzystne oddziaływanie na

10

ZIOŁA I ROŚLINY PRZYPRAWOWE W ŻYWIENIU CZŁOWIEKA ...

układy: pokarmowy, nerwowy, rozrodczy oraz krwionośny [Kochhar 2008;
Kulczyński, Gramza-Michałowska, 2016; Kardas i in. 2017].
Zioła, to wg Wielkiej Encyklopedii PWN, potoczna nazwa obejmująca:
1) dziko rosnące rośliny zielne zarówno jednoroczne, jak i dwuletnie;
2) także potoczna nazwa określająca rośliny użytkowe posiadające znaczenie lecznicze. (stosowane zarówno w farmacji, jak i medycynie ludowej);
3) potoczna nazwa roślin użytkowych wykorzystywanych jako przyprawy do surówek, sałatek, potraw, przetworów, nalewek, m.in. aperitifów,
wermutów (np. Cinzano i Martini), becherówki, pieprzówki, benedyktynki,
Campari”;
Także nazwa potoczna. używana dla określenia roślin posiadających znaczenie lecznicze., zarówno uznanych przez farmację, jak i stosowanych w medycynie ludowej [źródło internetowe 1].
Według innego źródła, ziele to „roślina o nietrwałych, nadziemnych
pędach” oraz „roślina, odpowiednio spreparowana, stosowana w lecznictwie
i w przemyśle spożywczym” [źródło internetowe 2].
Surowce te stosuje się w postaci świeżej lub przetworzonej jako przyprawy: suszone, mrożone lub liofilizowane. Są znane od wieków, a stosowano je
przede wszystkim w celach kulinarnych. Od 5000 roku p.n.e. wykorzystywano ich właściwości prozdrowotne, a międzynarodowy handel przyprawami
odbywał się już w latach 4500-1900 p.n.e. [Tapsell i in. 2006]. Ze względu
na niepowtarzalny, specyficzny smak i aromat, przyprawy stosowane są jako
dodatki do żywności, dzięki czemu uzyskuje się pożądane właściwości smakowo-zapachowe. Innym korzystnym efektem jest na przykład efekt przedłużenia trwałości produktów, poprzez hamowanie rozwoju mikroorganizmów
i procesów oksydacyjnych, zachodzących w produktach spożywczych [Bartnikowska 2004; Kazimierczak 2017]. Dzięki zastosowaniu przypraw można także podnieść wartość odżywczą potraw, bowiem przyprawy charakteryzują się
właściwościami przeciwutleniającymi, przeciwzapalnymi, a także hamującymi
bioaktywację kancerogenów w organizmie [Kaefer, Milner 2008]. Wykazują także korzystny wpływ na układ nerwowo, krwionośny pokarmowy i rozrodczy, dzięki czemu znajdują szerokie zastosowanie w dietetoterapii licznych
chorób [Kochhar 2008; Kulczyński, Gramza-Michałowska 2016; Kardas i in.
2017].
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Zioła dawniej i dziś
Pierwsze znane zapiski o roślinach ziołowych i przyprawowych pochodzą
ze starożytności i są datowane na około 4000 lat p.n.e. (Senderski, 2016).
Wynika z nich, że Sumerowie wykorzystywali do leczenia ówczesnych chorób
między innymi cebulę, czosnek, cebulę, miętę, rumianek, a nawet piołun.
Ich wiedza została przekazana Asyryjczykom i Babilończykom oraz Egipcjanom. Co ciekawe, Asyryjczycy i Babilończycy zaobserwowali, że o różnych
porach dnia czy roku, rośliny wykazują różną moc terapeutyczną. Na podstawie tych obserwacji opracowali kalendarz i zasady zbioru ziół. Opisali również
zasady przechowywania i uprawy roślin. Na przestrzeni wieków doskonale
rozwijał się handel przyprawami, głównie pieprzem i ziołami, z czasem także
solą. Egipcjanie używali ziół do balsamowania, a zapotrzebowanie jakie mieli,
pobudzało światowy handel przyprawami. W egipskich papirusach z około
1500 roku p.n.e znajdziemy opisy ziół leczniczych stosowanych na różnego
rodzaju choroby oraz, co ciekawe, około 800 przepisów na potrawy z wykorzystaniem różnych przypraw.
Roślinami leczniczymi interesował się również Hammurabi, żyjący około 1700 roku p.n.e. Słynny Kodeks Hammurabiego, powstały w XVIII w.
p.n.e., określał między innymi obowiązki i prawa medyków oraz zawierał
opisy leków przywożonych z Egiptu i Indii. W Egipcie wiedza lekarska była
skupiona w rękach kapłanów, pilnie strzegących swoich tajemnic.
Jednym z ważniejszych ośrodków zielarskich były Indie, gdzie wiedza
medyczna była również na wysokim poziomie. To Indiom zawdzięczamy
dużą liczbę przypraw i produktów leczniczych, takich jak między innymi kminek, pieprz, kardamon, goździki czy imbir. Warto też podkreślić, że wiedza
o ziołach była wyjątkowo silnie związana z wierzeniami i obrzędami religijnymi, a źródłem wiadomości z tej dziedziny są święte księgi Wedy. Ajurweda
to najstarszy na świecie system medyczny i filozoficzny, wywodzący się ze
starożytnych Indii, z okresu sprzed ponad 5000 tysięcy lat.
Wczesne zastosowania ziół i przypraw związane były z magią, medycyną,
religią, tradycją oraz z konserwowaniem żywności. Wykopaliska archeologiczne na terenie dzisiejszej Syrii (dawnej Mezopotamii) odsłoniły na kuchennej
podłodze spalony ząbek czosnku, datowany na ok. 1700 lat p.ne. W starożytnym indyjskim eposie „Ramajana” również wspomniane są ząbki czosnku,
a Pliniusz Starszy opisał, że Rzymianie używali go w I wieku n.e.
Z kolei w Księdze Wyjścia opisana jest historia, w której Józef został
sprzedany przez swych braci handlarzom przypraw. W księdze Pieśń nad
12
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pieśniami Salomona, narrator porównuje ukochaną do wielu rodzajów przypraw. Wczesne egipskie, chińskie, indyjskie i mezopotamskie zapiski nie odnoszą się do znanych nam gatunków przypraw.
W Azji Południowej gałka muszkatołowa, wywodząca się z Wysp Korzennych oryginalnie miała brzmienie sanskryckie. Sanskryt jest starożytnym
językiem Indii, co świadczy o tym, że wykorzystanie gałki muszkatołowej
w tym regionie znane było od dawna. Zdaniem historyków gałka muszkatołowa została wprowadzona do Europy około VI wieku p.n.e.
Najwięcej na temat ziół wiedzą, jak można przypuszczać, Chińczycy. To właśnie w Chinach ziołolecznictwo rozwinęło się na niezwykłym poziomie, a jego
początki sięgają 4000 lat p.n.e. Za autora Chińskiego Kanonu Ziół uważany jest
cesarz Shen Nung (zm. 2698 p.n.e.), zwany „Boskim rolnikiem”, który „testował” właściwości ziół na sobie, by sprawdzić, które z nich są bezpieczne,
a które potencjalnie trujące dla organizmy. W Kanonie można znaleźć opis
252 roślin wraz z podaniem ich wpływu na organizm ludzki, miejscem występowania, sposobem przyrządzania i przechowywania. Zapiski na kościach
wróżebnych z II wieku p.n.e. mówią o stosowaniu ziół w różnych schorzeniach.
Pierwsze opisy zawierały charakterystykę około 300 ziół, a na szczególna uwagę
zasługuje podział na klasy:
•
•

siły,

książęcą – zioła podtrzymujące życie, a nieszkodliwe dla organizmu,
ministerską – zioła zwalczające ciężkie choroby i przywracające

• asystencką – zioła leczące pewne choroby, ale trujące i nie nadające
się do stałego użytku.

Chińczycy wierzyli, że przyroda kryje w sobie lekarstwo na każdą chorobę.
Do dzisiaj cały naturalny sposób leczenia związany z filozofią i religią Chin
nazywa się medycyną chińską. W starożytności między krajami Wschodu i Południa kwitł ożywiony handel i to on przyczynił się do rozpowszechnienia ziół.
Przez całe tysiąclecia handel przyprawami, a zwłaszcza korzennymi pochodzącymi z odległych krajów Azji, przynosił znaczące zyski. Przypuszcza
się, iż olbrzymie bogactwa króla Salomona w znacznej mierze pochodziły
z handlu przyprawami. Aleksandria za czasów Ptolomeuszów była centrum
handlującym przyprawami pochodzącymi z Indii, które były też celem wypraw
morskich Krzysztofa Kolumba i Johna Cabota. Z kolei Wyspy Moluki, nazywane Wyspami Korzennymi, były głównym celem wyprawy Ferdynarda Magellana, która w rezultacie zakończyła się pierwszym opłynięciem kuli ziemskiej.
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W XVII wieku powstawały europejskie kompanie handlowe mające
za jeden z celów opanowanie jak największej części handlu przyprawami
i korzeniami. Były to kompanie angielskie, francuskie i holenderskie
i to im współczesna Europa zawdzięcza bogactwo smaków i aromatów przypraw. Natomiast początki wiedzy medycznej o ziołach w Europie pochodzą ze
starożytnej Grecji. W mitologii greckiej znajdziemy odniesienia do udziału bogów i herosów w przekazywaniu wiedzy medycznej opartej przede wszystkim na leczniczych właściwościach ziół. Ponadto ich ślady odnajdujemy także
w botanicznych, łacińskich nazwach roślin, które często są zlatynizowanymi
nazwami greckimi, np.:
• krwawnik w języku łacińskim to Achillea – a więc ziele związane
z Achillesem,
• bylica – Artermisia – nazwa związana z boginią Artemidą,
• kosaciec – Iris – z piękną Iris, boginią tęczy,
• grzybień – Nymphanea – kojarzy się z nimfami zarówno nazwą,
jak i urodą.
W starożytnej Grecji wykorzystywano także właściwości trujące i narkotyczne roślin, wykorzystując na przykład wywary z silnie toksycznych gatunków roślin do wykonywania wyroków śmierci. Dobrze znane są pisma
medyczne (w ilości 53), które pozostawił po sobie najznamienitszy ze starożytnych lekarzy „ojciec medycyny” Hipokrates z Kos (460-377 r. p.n.e).
W swym dziele „Corpus Hippocrateum” opisał 455 różnych roślin.
Hasłem Hipokratesa i jego nauki w prowadzeniu kuracji było: „Primum non
nocere”, czyli po pierwsze, nie szkodzić. Uważał, że racjonalne odżywianie się
i higiena to czynniki zapobiegające chorobom, a środowisko zewnętrzne znacząco wpływa na stan zdrowia i psychikę człowieka [„O powietrzu, wodach
i okolicach”]
W swoich terapiach Hipokrates wykorzystywał surowce roślinne. Uważał, że do leczenia należy wykorzystywać całe rośliny, bez jakiejkolwiek obróbki, twierdził on, bowiem, iż leki znajdujące się w przyrodzie są w najlepszej
formie dla organizmu.
Ważny wkład do fitoterapii miał też wszechstronny uczony, Teofrast
(372-287 r. p.n.e.), uczeń Arystotelesa, zwany „Ojcem botaniki”. Jest autorem
między innymi dwóch naukowych rozpraw: „O badaniu roślin” i ,,O pochodzeniu roślin”. W swoim dziele „Corpus Hipocraticum”, wydanym 100 lat po
śmierci sławnego lekarza, wymienia ok. 300 leków pochodzenia naturalnego,
w tym 200 leków pochodzenia roślinnego. Inny, zasłużony dla ziołolecznictwa
14
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badacz i lekarz, to Grek Dioskorydes (I w. n.e.), autor pięciu ksiąg pt. „O materii
lekarskiej”, opisał około 600 gatunków roślin. Jest autorem między innymi dzieła
pt.: „O rzeczach leczniczych” , w którym dokładnie opisał znaczącą ilość środków pochodzenia roślinnego. Warto wiedzieć, że w Grecji surowce roślinne
pozyskiwano w sposób. Rhizotomowie, czyli osoby zajmujące się zawodowo
wykopywaniem korzeni, pozyskane korzenie poddawali procesowi suszenia
i rozdrabniania, przygotowywali z nich mieszanki ziołowe.
Z pełną stanowczością można stwierdzić, że każdy kolejny wiek, miał
swojego genialnego znawcę roślin.
Okres średniowiecza to główne dwa kamienie milowe w rozwoju wiedzy
i nauki o ziołach i roślinach przyprawowych. Znaczący wkład w te dziedzinę
wiedzy w średniowieczu miał Benedykt z Nursii, słynny ze swego zawołania
ORA ET LABORA (módl się i pracuj). To za jego sprawą powstało klasztorne
ogrodnictwo. Drugą ważną postacią w tym okresie był Karol Wielki, który
w dziele „CAPITULARE DE VILLIS”, zamieszczone są informacje jakie rośliny należy sadzić w ogrodach, począwszy od tego, jakie warzywa powinny być
uprawiane, po informacje dotyczące ziół leczniczych oraz przypraw.
Atrakcyjność przypraw była powodem licznych wypraw na odległe kontynenty. Odkrycie Ameryki w 1492 r. przez Krzysztofa Kolumba, otworzyło nową erę. Popularność ziół i przypraw zaczęła nieco maleć dopiero wraz
z rozpoczęciem ery antybiotyków.
Przyprawy importowano z plantacjach w Azji i Afryce, co stanowiło ich
bardzo wysokiej cenie. Republika Wenecka oraz sąsiadujące z nią włoskie
miasta-państwa miały monopol na handel przyprawami z Bliskiego Wschodu. Szacuje się, że w okresie późnego średniowiecza, każdego roku do Europy
Zachodniej importowano około 1.000 ton pieprzu i 1.000 ton innych popularnych przypraw [źródło internetowe 4]. Najbardziej ekskluzywny wśród
przypraw, zarówno dawniej, jak i współcześnie, był i jest szafran, który zawiera
liczne związki o silnym potencjale przeciwutleniającym. Znamiona szafranu
zawierają olejki eteryczne oraz szafranal nadający charakterystyczny smak. Ponadto w roślinie występują też inne olejki, między innymi: cyneol, borneol,
geraniol, limonen, p-cymen, linalool, a także olej terpinowy. Ponadto szafran posiada także wiele prozdrowotnych nielotnych składników aktywnych,
w tym crocin, związek karotenoidowy, który nadaje znamionom charakterystyczny żółto złoty kolor. Zarówno kolor, jak i właściwości prozdrowotne,
to „zasługa” zawartości karotenoidów, między innymi zeaksantyny, likopenu,
i ß - karotenu.
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Natomiast „królem przypraw” jest nazywany pieprz. Pierwsze informacje na jego temat pochodzą z Indii, sprzed około 4000 lat. Jego rola była
ogromna, nie tylko z uwagi na właściwości prozdrowotne czy kulinarne, ale
służyła także jako swoista waluta i środek wymiany towarami.
"The Mullus" Uprawa pieprzu.

Ilustracja z francuskiego wydania “Podróży Marco Polo”.
Źródło: źródło internetowe 4

Zioła i przyprawy - podział
Ze względu na ogromną liczbę przypraw, można je podzielić pod wieloma względami i na wiele grup. Wyróżnia się między innymi przyprawy
ziołowe, korzenne (egzotyczne), warzywne, mieszanki przyprawowe, a także uzyskiwane w wyniku różnych procesów technologicznych i chemicznych
substancje przyprawowe.
Można także dokonać podziału według kryterium części morfologicznej
i zawartości substancji czynnej.
Do kryterium pierwszego (cześć morfologiczna) ma zastosowanie podział na:
• ziela (np. tymianek) – cała nadziemna część rośliny, zbierana najczęściej w początkowej fazie kwitnienia. Rzadziej-w specjalnym okresie dla
danego gatunku
16
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• liście (np. rozmaryn) – pojedyncze lub złożone, zawierają blaszkę
liściową i ogonek
• nasiona (np. gorczyca)
• owocnia (np. pieprz)
• pączki (np. rumianek) – są to najczęściej pączki roślin zbierane
w okresie wczesnowiosennym
• kora (np. cynamon) – zbiera się ją głównie z młodych gałązek w okresie wczesnowiosennym, gdy można ją łatwo oddzielić od rdzenia
• kłącza (np. imbir) – podziemne pędy wytwarzane przez niektóre rośliny wymagają oczyszczenia z drobnych korzeni
• kwiaty (np. czarny bez) – kwiaty zbiera się pojedynczo lub w kwiatostanach lub same płatki (np. róża)
• strąki ( np. wanilia)
• znamiona (np. szafran)
• korzenie (np. arcydzięgiel) – mogą to być systemy korzeniowe zbierane w całości lub pojedyncze korzenie palowe, ale oczyszczone z korzeni
bocznych
Do kryterium drugiego, substancji zapachowych zastosowanie ma podział na substancje:
•
•
•
•

olejkowe (np. kminek)
goryczkowe (np. chmiel)
goryczkowo-olejowe (np. estragon)
barwiące (np. szafran)

W sztuce kulinarnej i gastronomii stosuje się podział na cztery podstawowe grupy:
• Przyprawy egzotyczne – zalicza się do tej grupy części roślin uprawianych w krajach ciepłych i tropikalnych, charakteryzują się mocnym, ostrym
smakiem i silnym aromatem. Zbyt duża ilość dodana do potrawy, może obniżyć jej walory smakowe i zapachowe
• Zioła przyprawowe – do których zalicza się różne części roślin klimatu umiarkowanego. Zawartość substancji czynnych jest relatywnie niewielka,
co skutkuje łagodniejszym smakiem i aromatem oraz znacznie słabszym oddziaływaniem na organizm, co z kolei przesądza o ich bezpieczeństwie.
• Przyprawy uzyskane w wyniku procesów biologicznych, chemicznych i technologicznych – na ogół posiadają bardzo specyficzny smak
i aromat, najczęściej posiadają wyłącznie wartość smakową, wartość odżywcza,
17
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o ile w ogóle, to jest minimalna; np. cukier wanilinowy, glutaminian sodu,
ekstrakty drożdżowe, hydrolizaty białkowe, kwasy spożywcze, esencje
aromatyzujące
• Mieszanki przyprawowe – są to kompozycje surowców roślinnych,
wzbogaconych dodatkowo substancjami przyprawowymi pozyskanymi w wyniku procesów biologicznych, chemicznych czy technologicznych. Występują
w postaci proszku, płynów, kremów, past, kostek.
Zioła i przyprawy, z uwagi na swój skład i dużą koncentrację związków
biologicznie czynnych, stanowią cenny dodatek do diety przeciwzapalnej.
W licznych badaniach wykazano, że udział w diecie kurkuminy czy czosnku,
ma ogromne znaczenie dla redukcji stanu zapalnego, poprzez wpływ na obniżenie stężenia markerów zapalnych we krwi [Serafini i Peluso, 2016]. Zarówno ziołom, jak i roślinom przyprawowym można przypisać bardzo zbliżone
właściwości terapeutyczne (oczywiście nie wszystkim jednakowe). Wielu ziół
o właściwościach leczniczych używa się jako przypraw (np. tymianek, szałwia), natomiast te typowo przyprawowe, są czasami wykorzystywane również
w lecznictwie. Doskonałym przykładem jest czarnuszka siewna.
Omawiając rośliny zielarskie, warto pamiętać o słowach Paracelsusa:
„Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka decyduje o tym,
czy dana substancja jest trucizną”. Ten wybitny lekarz już w XVI wieku zwracał uwagę na toksyczne działanie niektórych substancji, ale jeśli przeanalizuje
się skład i substancje czynne zawarte w roślinach, można przyjąć , że rośliny
to także swoiste „substancje” zasługujące na analizę pod kątem toksykologicznym. Między innymi z tego, ale także innych powodów, istnieją określone
przeciwwskazania do stosowania niektórych z nich. Dlatego też niezbędna jest
każdorazowo konsultacja z lekarzem, co do zastosowania ziół, między innymi
z uwagi na potencjalne ryzyko wystąpienia jakiś interakcji.
Stosuje się bardzo praktyczny podział na:
• Rośliny lecznicze
• Rośliny przyprawowe
• Rośliny olejkodajne [Kudełka i Kosowska, 2008; Rumińska i Ożarowski, 2011]
Ostatnie z nich, rośliny olejkodajne, są to rośliny, które zawierające
powyżej 0,01% olejku eterycznego o zazwyczaj przyjemnym zapachu oraz
bardzo specyficznym smaku, zazwyczaj dość gorzkim, które są mieszaninami
różnych związków chemicznych:
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•
•
•
•
•

aldehydów,
alkoholi
estrów,
ketonów,
węglowodorów.

Są zazwyczaj stosowane jako surowce wzmagające apetyt i poprawiające
trawienie, znajdują także zastosowanie jako rośliny lecznicze. Ponadto są często wykorzystywane w kosmetologii, w przemyśle perfumeryjnym, kosmetycznym oraz służą do wyrobu mydeł [Hohenberger, 1998].
Jak już wspomniano, istnieje wiele różnych kryteriów podziału przypraw.
Kolejnym, w innym ujęciu jest podział ze względu na:
• nadawany smak:
– przyprawy ziołowe (tymianek, bazylia, majeranek, rozmaryn),
– przyprawy korzenne (cynamon, pieprz, imbir, wanilia, goździki),
– warzywa przyprawowe (czosnek, cebula);
• zawartość substancji czynnych:
– goryczkowe (majeranek, kminek, kolendra),
– olejkowe (chmiel),
– barwiące (nagietek, szafran),
– goryczkowo-olejkowe (arcydzięgiel, piołun, estragon);
• pochodzenie przypraw:
– krajowe – uprawiane w Polsce (estragon, czosnek pospolity, chrzan, cebula, kminek zwyczajny i rzymski, kolendra, koper ogrodowy, lubczyk ogrodowy, majeranek ogrodowy, kozieradka, mięta, papryka roczna, pietruszka,
tymianek ogrodowy, gorczyca),
– zagraniczne – importowane (cynamonowiec cejloński, imbir, goździkowiec korzenny, kardamon malabarski, pieprz czarny, wanilia płaskolistna)
[Orkusz, Bogacz, 2017].
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Zastosowanie wybranych przypraw w przygotowywaniu potraw przedstawiono w Tabeli 1 [Orkusz i Bogacz-Radomska, 2017].
Tabela 1. Zastosowanie wybranych przypraw w przygotowaniu potraw

Źródło: Orkusz i Bogacz-Radomska, 2017

20

ZIOŁA I ROŚLINY PRZYPRAWOWE W ŻYWIENIU CZŁOWIEKA ...

Możliwości zastosowania wybranych przypraw w kulinariach i przygotowywaniu potraw przedstawiono w Tabeli 2.
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Wykorzystując wiedzę o właściwościach i wartości odżywczej poszczególnych surowców, można precyzyjnie, choć w gramaturowo ograniczonych
ilościach, używać surowców roślinnych ziół i roślin przyprawowych, do wzbogacania wartości odżywczej potraw. Zawartość niektórych składników mineralnych i witamin w 10 g wybranych przyprawach przedstawiono, na podstawie opracowania Orkusz i Boguckiej [2017] w Tabeli 3. [Orkusz, Bogucka,
2017]
Tabela 3. Zawartość wybranych składników mineralnych i witamin
w surowcach roślinnych [Orkusz, Bogucka, 2017].
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PODSUMOWANIE
Zioła i rośliny przyprawowe w żywieniu człowieka odgrywały, odgrywają
i jak należy przypuszczać, będą odgrywać kluczową rolę w żywieniu człowieka. Choć ich funkcjonalność na przestrzeni dziejów ulegała modyfikacjom,
ludzkość uczyła się ich nowych zastosowań, to zawsze ich rola była znacząca. Dotyczyło to zarówno aspektów stricte zdrowotnych, kulinarnych, jak
i handlowych. Współcześnie możliwości analiz składu i wartości odżywczej
poszczególnych surowców pozwalają nam na lepsze, niż w przeszłości, wykorzystanie. Wnoszą także wiedzę, co do bezpieczeństwa ich stosowania,
a ten aspekt wydaje się być najważniejszym dla zdrowia. Druga cześć artykułu
stanowi analizę właściwości prozdrowotnych i możliwości kulinarnego wykorzystania wybranych surowców roślinnych- ziół i roślin przyprawowych.
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Herbs and spice plants
in human nutrition
in the past and today
(part I)

Abstarct: Spice herbs have played a significant role in human

nutrition for centuries. In the literature on the subject, there are more
and more studies emphasizing the health-promoting properties of
spice herbs in human nutrition, their role in maintaining proper health and even therapeutic properties in some diseases or in states of
risk of civilization diseases, which include cardiovascular diseases, allergies, hypertension or type 2 diabetes. a pro-health component
of a customary daily diet. In recent years, there has been a growing interest
in returning to nature in a broad sense. It is also expressed
in a greater interest in using natural products in the kitchen. Therefore,
it is a perfect excuse to conduct nutritional education in the field of expanding the knowledge of society about the health-promoting properties
of spice herbs. It is worth emphasizing that spice herbs can be used not
only in the kitchen, but also in the food industry, gastronomic technology and herbal medicine. This article is a review of selected research
and scientific reports on this topic.

Keywords: herbs, spice plants, herbal medicine, phytotherapy
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Choroba refluksowa przełyku.
Dietoterapia i styl życia
w rozwoju i leczeniu choroby

Streszczenie:Choroba refluksowa przełyku GERD jest aktualnie jednym
z częstszych schorzeń w gastroenterologii. Nie ma obecnie powszechnie
przyjętych kryteriów rozpoznania GERD, jednak uznaje się za GERD
występowanie jakiegokolwiek objawu powiązanego z górnym odcinkiem przewodu pokarmowego, utrzymującego się przez co najmniej
4 tygodnie. Choroba występuje nawet u około 20–40% osób dorosłych
w krajach wysoko rozwiniętych. Można rozróżnić jej trzy fenotypy ze
względu na obraz endoskopowy i histopatologiczny, a każdy z nich charakteryzuje się dokuczliwymi objawami, które obniżają jakość życia chorych. Istnieje wiele czynników predysponujących do rozwoju choroby,
można je podzielić na dwie główne kategorie ze względu na powiązanie
ze stylem życia, a co za tym idzie modyfikowalnością. Do niemodyfikowalnych bądź modyfikowalnych w nikłym stopniu zaliczamy czynniki
genetyczne, czynniki demograficzne, płeć, ciążę, choroby współistniejące i przyjmowane leki. Do aspektów związanych ze stylem życia możemy zaliczyć otyłość (szczególnie typu brzusznego), palenie papierosów
oraz dietę. Badacze zwrócili uwagę również na korelację między GERD
a takimi zagadnieniami, jak objętość posiłków i ich tempo spożywania, używki, pozycja ciała w czasie snu, aktywność fizyczna czy godzina
ostatniego posiłku. Podstawowym krokiem w leczeniu zachowawczym
są modyfikacje stylu życia, w tym terapii dietetycznej. Praca jest przeglądem dietetycznej terapii GERD z naciskiem na wpływ składników
żywności na patofizjologię górnego odcinka przewodu pokarmowego.
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Celem niniejszej meta-analizy danych było usystematyzowanie wiedzy
na temat choroby refluksowej przełyku, dietoterapii i stylu życia w rozwoju i leczeniu choroby.
Słowa kluczowe: choroba refluksowa przełyku (GERD), dieta, żywienie (odżywianie), styl życia

Czym jest choroba refluksowa przełyku (GERD)?
Choroba refluksowa przełyku (ChRP, ang. Gastroesophageal reflux disease, GERD) jest częstym schorzeniem układu pokarmowego. Charakteryzuje
się uciążliwymi objawami związanymi ze zwiększoną ekspozycją na kwas solny
w przełyku, spowodowanymi zarzucaniem kwaśnej treści żołądkowej do przełyku wskutek zaburzenia funkcji zwieracza dolnego przełyku [35]. Częstość
GERD jest nieco wyższa u mężczyzn, niż u kobiet, jednak łączna częstość manifestacji objawów GERD jest wyższa u kobiet [1]. Eusebi i współpracownicy
przeprowadzili metaanalizę, której wyniki są następujące: 16,7% zachorowań
u kobiet w stosunku do 15,4% mężczyzn [13].
Fenotypy choroby refluksowej przełyku
Zostały ustanowione trzy fenotypy choroby ze względu na obraz endoskopowy i histopatologiczny. Pierwszy fenotyp i zarazem najpowszechniejszy to nienadżerkowa choroba refluksowa (nonerosive reflux disease, NERD)
[1]. NERD dotyka około 60-70% pacjentów z GERD [15]. NERD obejmuje pacjentów u których w badaniu endoskopowym cechy uszkodzenia
błony śluzowej są niewielkie, ale występuje nieprawidłowa ekspozycja na kwas
w przełyku i / lub dodatnie symptomy GERD (przełyk nadwrażliwy - chory
zgłasza objawy o znacznym nasileniu przy niewielkich lub nie występujących
uszkodzeniach błony śluzowej w badaniu endoskopowym) [2,9].
W kwestii epidemiologii kobiety z objawami GERD częściej mają NERD
niż mężczyźni, którzy z kolei są bardziej narażeni na nadżerkowe zapalenie
przełyku (erosive esophagitis, EE), który jest drugim fenotypem przedstawionym w tej klasyfikacji [26]. EE dotyka 30% chorych z GERD [15]. EE charakteryzuje się nadżerkami lub owrzodzeniami błony śluzowej przełyku [25].
Pacjenci mogą posiadać bardzo skąpe objawy GERD lub w ogóle przechodzić
chorobę bezobjawowo. Fenotyp ten został nazwany również przełykiem niewrażliwym – dotyczy chorych, u których objawy są bardzo skąpe, natomiast
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w badaniu endoskopowym stwierdza się znaczne uszkodzenie błony śluzowej
przełyku [1,2].
Trzecim i zarazem ostatnim fenotypem jest przełyk Barretta (Barrett’s
esophagus, BE) [1]. BE powstaje w wyniku przewlekłej patologicznej ekspozycji błony śluzowej dystalnej części przełyku na kwas, co prowadzi do jej
histopatologicznej metaplazji. W warunkach fizjologicznych błona śluzowa
dystalnej części przełyku wyściełana jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, który w przypadku BE przekształca się do metaplastycznego nabłonka
walcowatego. BE rozwija się u 6-12% osób z GERD [15]. GERD występuje
częściej u mężczyzn pochodzenia kaukaskiego powyżej 50. roku życia [25].
U mężczyzn z długotrwałymi objawami GERD również częściej występuje
BE (23%) w porównaniu z kobietami (14%) [1]. Groźnym powikłaniem
BE jest gruczolakorak przełyku (GP), do którego predysponowani są (tak jak
w przypadku BE) mężczyźni pochodzenia kaukaskiego powyżej 50. roku życia. Inne czynniki ryzyka BE i GP to przewlekła GERD (także bezobjawowa),
zwiększone BMI, otyłość szczególnie typu brzusznego oraz palenie tytoniu
[25,40].
Objawy choroby refluksowej przełyku
Objawy można podzielić na trzy rodzaje: objawy przełykowe, pozaprzełykowe oraz alarmujące, wymagające szybkiej diagnostyki endoskopowej. Do
typowych objawów przełykowych należy zgaga, czyli uczucie pieczenia za
mostkiem oraz cofanie się treści żołądkowej do przełyku. Objawy te nasilają
się w pozycji leżącej na wznak, przy pochylaniu się i podczas parcia, zwłaszcza
po obfitym lub tłustym posiłku.
Objawem pozaprzełykowym jest chrypka, która występuje szczególnie
rano, wskutek drażnienia strun głosowych przez zarzucaną treść żołądkową;
suchy kaszel lub świszczący oddech, który jest objawem astmy wywołanej
aspiracją treści żołądkowej do drzewa oskrzelowego lub skurczem oskrzeli na
drodze odruchu z nerwu błędnego w wyniku drażnienia dolnej części przełyku oraz ból w klatce piersiowej. Choroba refluksowa przełyku jest najczęstszą
(~50%) przyczyną pozasercowego bólu zamostkowego.
Alarmującymi objawami, wymagającymi szybkiej diagnostyki endoskopowej jest dysfagia, tj. zaburzenia połykania; odynofagia tj. bolesne połykanie, utrata masy ciała, krwawienie jawne lub utajone z górnego odcinka
przewodu pokarmowego [6]. Do najbardziej typowych objawów należy ból
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w nadbrzuszu, zgaga, kwaśny refluks, wymioty [35]. Należy jednak pamiętać,
że GERD może przebiegać bezobjawowo [6].
Czynniki i grupy ryzyka
Szacowana częstość występowania GERD jest bardzo wysoka, wynosi
nawet do jednej trzeciej ogólnej populacji [12]. Etiologia jest wieloczynnikowa, istnieją jednak dodatkowe czynniki predysponujące do rozwoju choroby,
jej objawów i powikłań. Pewne z nich mogą być modyfikowane przez chorego
ze skutkiem w postaci zmniejszenia dolegliwości [2]. Zatem czynniki ryzyka
predysponujące do wystąpienia GERD możemy umownie podzielić na dwie
główne kategorie ze względu na modyfikowalność i powiązanie ze stylem życia.
Do aspektów nie związanych lub związanych w nikłym stopniu ze stylem
życia zalicza się czynniki genetyczne, czynniki demograficzne, ciążę, choroby
takie jak: twardzina układowa, cukrzyca, polineuropatia alkoholowa, zaburzenia hormonalne, przepuklina rozworu przełykowego; przyjmowanie leków
obniżających ciśnienie dolnego zwieracza przełyku (LES) - doustne środki
antykoncepcyjne, azotany, blokery kanału wapniowego, metyloksantyny,
β2-mimetyki, leki przeciwcholinergiczne [34, 36].
Do aspektów związanych ze stylem życia zalicza się otyłość (szczególnie
typu brzusznego), palenie papierosów, dietę [34, 38].
Rozpoznanie choroby refluksowej
Wytyczne National Institute of Health and Care Excellence (NICE) potwierdzają, że nie ma powszechnie przyjętych kryteriów rozpoznania GERD,
przywołują jednak szeroki konsensus grupy roboczej z 1988 roku [29]. Konsensus ten został potwierdzony przez British Society of Gastroenterology
(BSG) w 1996 roku [3]. BSG uznało za GERD występowanie jakiegokolwiek
objawu powiązanego z górnym odcinkiem przewodu pokarmowego, utrzymującego się przez co najmniej 4 tygodnie.
Wstępne rozpoznanie refluksu może być utrudnione przez nietypową
manifestację, dlatego najważniejsze jest zachowanie czujności w tym zakresie,
a diagnoza może zostać potwierdzona przez odpowiedź na próbne leczenie
i przez dalsze badania diagnostyczne. Wykonuje się w tym celu endoskopię
górnego odcinka przewodu pokarmowego, rzadziej
pH-metrię i manometrię przełyku. Ze względu na to, że są to badania inwazyjne, pierwszym krokiem jest rozpoznanie na podstawie obrazu
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klinicznego, a następnie leczenie empiryczne inhibitorem pompy protonowej
(IPP) z jednoczesną modyfikacją stylu życia przez chorego [33].
Leczenie
GERD jest chorobą przewlekłą, dlatego właściwe jest ciągłe leczenie (często do końca życia) w celu opanowania dolegliwości i zapobiegania powikłaniom [16].
Leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, takie jak inhibitory pompy
protonowej (IPP) i modyfikacje stylu życia są leczeniem pierwszego rzutu, przy
czym ta druga opcja zyskuje na popularności ze względu na potencjalne skutki
uboczne farmakoterapii [43].
Istnieje związek między przyjmowaniem IPP, a występowaniem osteoporotycznych złamań kości i zakażeniami C. difficile [28, 42]. Leki te powinno
się więc stosować ostrożnie u osób z grupy ryzyka wystąpienia osteoporozy,
a w przypadku długotrwałej terapii IPP należy rozważyć wykonanie pomiaru
gęstości mineralnej kości [14]. Liczne badania, w tym wiele retrospektywnych
badań kohortowych, wskazywały na związek między stosowaniem IPP i zwiększonym ryzykiem wystąpienia różnych chorób, takich jak: zapalenie płuc, otępienie, a także zawał serca, przewlekła choroba nerek [20, 39, 44].
Brak odpowiedzi na IPP w opiece podstawowej w jednym przeglądzie
systematycznym dotyczył 17–32% chorych [17]. W opiece specjalistycznej
według przeglądu Cochrane 26–44% chorych nie odpowiadało na leczenie
IPP [11]. Tak jak we wszystkich chorobach opornych na leczenie, należy się
upewnić na początku terapii, że pacjent przestrzega zaleceń, gdyż w grupie
chorych z utrzymującymi się objawami odsetek osób przestrzegających zaleceń
wynosi 44–56%, natomiast wśród chorych z odpowiednią kontrolą objawów
– 84% [10].
Leki te powinno się więc stosować ostrożnie u osób z grupy ryzyka. Ponadto kontynuowanie leczenia IPP, gdy nie ma poprawy stanu klinicznego,
przyczynia się do polipragmazji i nieprzestrzegania przez chorego zaleceń dotyczących przyjmowania leków [14]. Główną zasadą stosowania IPP w GERD
jest podawanie tych leków w najmniejszych skutecznych dawkach i przez krótki czas [43]. Dane naukowe potwierdzają bezpieczeństwo średnioterminowego
(tzn. do 9 lat) stosowania inhibitorów pompy protonowej w celu kontroli objawów oraz zmniejszenia ryzyka progresji PB.
Podsumowując, w leczeniu GERD należy stosować IPP w najmniejszej dawce i najkrócej, jak to możliwe, ale w stanach, w których długotrwałe
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przyjmowanie IPP jest konieczne, takich jak przełyk Barretta, są one bardzo
bezpiecznymi lekami [37].
Istnieje również możliwość leczenia chirurgicznego GERD. Chorym wykonuje się zabieg fundoplikacji laparoskopowej. NICE wskazał trzy główne
grupy chorych, których należy kierować na ten zabieg. Do pierwszej z nich
należą chorzy odpowiadający na leczenie IPP, którzy nie chcą długotrwale
przyjmować leków, gdyż obawiają się skutków niepożądanych farmakoterapii.
Do drugiej grupy przynależą chorzy odpowiadający na leczenie IPP, u których już wystąpiły skutki niepożądane farmakoterapii. Trzecią grupę stanowią
chorzy z ciężką postacią GERD rozpoznaną za pomocą pH-metrii i jedynie
częściowo kontrolowaną przez IPP. Według analizy kosztów na podstawie danych pochodzących z badania RE-FLUX (Effectiveness and Cost-effectiveness
of Minimal Access Surgery Amongst People with Gastro-oesophageal Reflux
Disease), fundoplikacja laparoskopowa początkowo jest droższa, ale z czasem
koszty są mniejsze w porównaniu z kosztami postępowania farmakologicznego [19]. Należy jednak pamiętać o ryzyku związanym z fundoplikacją Nissena
wykonywaną z powodu choroby nie zagrażającej życiu. Fundoplikacja wiąże
się z około 0,45% ryzykiem zgonu w ciągu 1. miesiąca [18]. Ryzyko powikłań
okołooperacyjnych, takich jak perforacja przełyku czy dysfagia pooperacyjna,
wynosiło 1,8–10,8%, natomiast odsetek wyleczeń jedynie 67% (w badaniach
trwających >7 lat) [41].
Nieinwazyjna metoda leczenia modyfikacja stylu życia
Nieinwazyjne metody leczenia obejmują zmiany w stylu życia. Powszechnie zalecane interwencje obejmują zmiany w diecie, kontroli masy ciała, rzucaniu palenia, podniesienia wezgłowia łóżka podczas spania w pozycji leżącej,
regularne ćwiczenia aerobowe [9, 34].
Masa ciała
Częstość występowania GERD wiąże się z równoległym wzrostem w epidemii otyłości [7]. Jedną z najważniejszych modyfikacji stylu życia w GERD
jest kontrola masy ciała. Osobom otyłym lub z nadwagą zaleca się zmniejszenie masy ciała, gdyż nadmierna masa ciała, szczególnie otyłość centralna,
wiąże się ze wzrostem ciśnienia wewnątrzbrzusznego, co prowadzi do zakłóceń
połączenia żołądkowo-przełykowego i przepukliny rozworu przełykowego,
co nasila dolegliwości chorobowe. Ponadto otyłość może wpływać na
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motorykę przełyku, a utrata masy ciała wiąże się ze zmniejszeniem narażenia
przełyku na kwas [34].
Objętość posiłków i tempo ich spożycia
Spożywanie obfitych posiłków sprzyja częstszemu występowaniu epizodów refluksu, a jeśli posiłki te charakteryzują się dużą osmolalnością, to
dodatkowo dochodzi do zwiększenia siły refluksu. Obfite posiłki rozciągają
żołądek, powodując jednocześnie osłabienie napięcia dolnego zwieracza przełyku. Zwiększa się ilość krótkotrwałych relaksacji zwieracza i zarzucania treści
żołądkowej do przełyku.
Zaleca się więc, by chorzy spożywali 5–6 niewielkich posiłków dziennie, o stałych porach. Posiłki należy spożywać w spokojnej atmosferze,
w wolnym tempie. Szybkie spożywanie posiłków sprzyja połykaniu większych
ilości powietrza w czasie jedzenia, co może wpływać na wzrost ciśnienia wewnątrzbrzusznego i przyczyniać się do częstszego występowania refluksu [5].
(Nie)palenie tytoniu
Używanie tytoniu jest powiązane z zaostrzeniem objawów choroby i analogicznie zaprzestanie palenia papierosów wiąże się ze zmniejszeniem objawów
refluksu.
Palenie papierosów, poprzez upośledzenie oczyszczania przełyku i zmniejszenie napięcia w dolnym zwieraczu przełyku, przyczynia się do zwiększenia
liczby epizodów refluksu [34]. Badacze wykazali, że również czas palenia był
powiązany z zaburzeniami motoryki przełyku i opróżnianiem żołądka [23].
Stosowanie innych substancji, takich jak opium czy palenie fajki wodnej
może mieć również dodatnią korelację z objawami GERD [22].
Inne ważne aspekty pozycja ciała w czasie snu i odpoczynku
oraz pora ostatniego posiłku
Ważny elementem stylu życia powiązanym z objawami GERD jest związek między posiłkami, a snem. Murase i in. wykazali, że istnieje negatywna
korelacja między nasileniem objawów GERD i nawykami żywieniowymi
a spadkiem długości snu. Wymieniono cztery główne niekorzystne zachowania żywieniowe ściśle skorelowane z objawami GERD jak i czasem trwania
snu i są to: zjadanie ostatniego posiłku w ciągu 2 godzin przed zaśnięciem,
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podjadanie po kolacji, szybkie spożywanie posiłków, opuszczanie śniadań
[32]. Późne wieczorne posiłki są związane z wydłużonym czasem ekspozycji
na kwas w pozycji leżącej, w porównaniu z wcześniejszą porą spożycia posiłku.
Poza wcześniejszą porą kolacji, zachęca się pacjentów również do podnoszenia poziomu wezgłowia łóżka. Wykazano, że podczas leżenia na plecach po
posiłku z uniesionym wezgłowiem łóżka, skraca się czas ekspozycji przełyku
na kwas, w porównaniu z pozycją płaską [34]. Stanciu i Bennett porównali
wpływ różnych pozycji ciała (siedzącej, leżącej i z podwyższonym wezgłowiem
łóżka) u 63 pacjentów z objawami GERD za pomocą monitorowania pH
i wykazali, że w porównaniu z pacjentami, którzy spali na płasko, pacjenci
śpiący z podwyższonym wezgłowiem łóżka (przy użyciu 28-cm bloków) mieli
znacznie mniej epizodów refluksu, krótsze epizody refluksu, szybciej usuwali
kwas z przełyku i mieli mniej objawów refluksu. Dlatego uniesienie wezgłowia łóżka wydaje się być skutecznym środkiem poprawy objawów i zmiennych fizjologicznych u niektórych pacjentów z GERD [23].
Wykazano również istotność pozycji spania w aspekcie GERD. Udowodniono w badaniu, że spanie w pozycji lewej bocznej poprawia: nocne
pH przełyku <4, oczyszczanie przełyku z kwasu i skład refluksu w porównaniu z leżeniem w pozycji prawej bocznej [24].
Podsumowując, zmniejszenie dolegliwości można również osiągnąć poprzez przyjmowanie odpowiedniej pozycji w czasie snu i odpoczynku. Zaleca
się, by bezpośrednio po posiłkach nie przyjmować pozycji leżącej. Uniesienie
wezgłowia łóżka o 15–20 cm
sprzyja sprawniejszemu oczyszczaniu przełyku w czasie snu, co ma wpływ
na zmniejszenie objawów chorobowych.
Aktywność fizyczna
Istnieje zależność między aktywnością fizyczna, a dokładniej jej intensywnością a GERD. Objawy choroby refluksowej przełyku nasilają się po dużym wysiłku fizycznym. Clark i in. zidentyfikowali związek między GERD
a ćwiczeniami, takimi jak bieganie, jazda na rowerze i podnoszenie ciężarów.
W innych badaniach opublikowanych po badaniach Clarka, intensywne ćwiczenia były również zgłaszane jako związane z rozwojem objawów GERD.
Zasugerowano, że nadmierna aktywność fizyczna powoduje nasilenie objawów refluksu poprzez zwiększenie przejściowych rozluźnień dolnych zwieracz
przełyku.

34

CHOROBA REFLUKSOWA PRZEŁYKU ...

Dowiedziono jednak, że umiarkowana i łagodna aktywność fizyczna
zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby refluksowej. Wykazano, że aktywność
fizyczna odbyta raz w tygodniu lub częściej i trwająca dłużej niż 30 minut,
znacznie zmniejsza ryzyko GERD, powodując wzmocnienie przepony w części lędźwiowej, która jest składnikiem bariery antyrefluksowej. Dowiedziono
również, że wykonywanie aktywności fizycznej częściej niż dwa razy w tygodniu powoduje znaczący spadek częstości występowania umiarkowanych lub
ciężkich objawów GERD [8].
Ponadto badanie przeprowadzone przez de Bortoli i współpracowników,
wykazało, że osiągnięcie redukcji masy ciała (u pacjentów z nadwagą lub otyłością) o 10% wiąże się ze znacznym zmniejszeniem objawów refluksu. Pacjenci,
którzy wykazali 5-punktową redukcję w skali BMI poprzez stosowanie diety
niskokalorycznej i ćwiczeń aerobowych, byli w stanie częściej zmniejszyć dawkę terapii PPI lub przerwać stosowanie tych leków [9].
Dieta
W tej chwili terapia pierwszego rzutu dla pacjentów z GERD to modyfikacja diety, która została zatwierdzone przez National Institutes of Health
i American College of Gastroenterology [27]. Leczenie zachowawcze w GERD
polega na modyfikacji stylu życia, w tym właśnie diety. Polega ono na unikaniu
potraw i napojów nasilających objawy choroby refluksowej tj. obfitych ilości
pożywienia, pokarmów pobudzających wydzielanie żołądkowe, uwalniających
gazy w żołądku, zawierających niestrawne cukry, które zwiększają napięcie
w jamie brzusznej i drażnią uszkodzoną błonę śluzową przełyku.
Ogólnym zaleceniem jest dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji
pobudzających wydzielanie soku żołądkowego. Należy pamiętać w niej o tym,
by posiłki spożywać częściej, o stałych porach, niewielkie objętościowo.
Temperatura potraw powinna być umiarkowana, by nie podrażniać przełyku. Wskazane są również potrawy o konsystencji papkowatej, ponieważ żucie wzmaga wydzielanie żołądkowe.
Ostatni posiłek należy spożyć 3-4 godziny przed snem, z uwagi na to,
że mechanizmy oczyszczania przełyku z zarzucanej treści pokarmowej działają
mniej sprawnie w pozycji leżącej.
Osoby z objawami refluksu powinny również unikać owoców cytrusowych, soków z owoców cytrusowych, soku pomidorowego, potraw kwaśnych,
ostrych przypraw, warzyw cebulowych - mogą stymulować receptory nerwów
czuciowych w zmienionej zapalnie błonie śluzowej, powodując uczucie bólu;
kawy naturalnej, alkoholu i napojów alkoholowych - zmniejszają napięcie
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dolnego zwieracza przełyku, wskutek czego kwas jest zarzucany do przełyku,
drażniąc jego błonę śluzową.
Etano l oraz kofeina są też silnymi stymulatorami wydzielania kwasu
żołądkowego, będącego przyczyną zgagi. Co ciekawe, białe wino w stopniu
większym niż czerwone obniża ciśnienie dolnego zwieracza przełyku.
Z uwagi na funkcje opóźniające opróżnianie żołądka nie są wskazane:
czekolada, wyroby czekoladowe, kakao, tłuszcze - należy ograniczyć ich ilość.
Wskutek wzrostu ciśnienia wewnątrzżołądkowego produkty te nasilają cofanie się treści z żołądka do przełyku [5].
Według badań Chirila i współpracowników, spożycie nie wegetariańskiej
żywności poskutkowało pogorszeniem objawów GERD u badanych, podczas
gdy dieta składająca się z tłustych potraw była traktowana jako czynnik ryzyka dla rozwoju nadżerkowej choroby refluksowej [4]. Diety bogate w tłuszcz
również mogą być: czynnikiem ryzyka rozwoju przełyku Barretta, podczas
gdy diety bogate w owoce i warzywa mają efekt ochronny [21].
W badaniu Morozova i współpracowników 36 pacjentom wcześniej stosujących dietę ubogą w błonnik (<20 g / dzień) podawano trzy razy dziennie
suplement Psyllium (błonnik z łusek babki płesznik). Zmniejszyło to zarówno
objawy, jak i średnie epizody refluksu [31].
Napoje gazowane również
sprzyjają refluksowi poprzez uwalniany gaz w żołądku zwiększający objętość
treści pokarmowej.
Z diety należy wykluczyć również produkty zawierające miętę, która
podobnie jak alkohol działa na trzy mechanizmy- pobudza receptory przełykowe, zmniejsza napięcie dolnego zwieracza przełyku i zwiększa wydzielanie
żołądkowe.
W łagodzeniu objawów refluksu pomaga niektórym osobom popijanie
chudego mleka lub wody mineralnej niegazowanej – płyny te oczyszczają
przełyk, spłukując kwaśną treść żołądka, która przedostała się do przełyku,
oraz neutralizują tę treść (działanie alkalizujące mleka). Korzystnie jest łączyć
herbatę, kawę, soki owocowe i warzywne z mlekiem oraz pić wody lecznicze z
dużą zawartością soli wapnia o pH alkalicznym.
W leczeniu zachowawczym GERD na uwagę i dalsze badania zasługuje
również dieta śródziemnomorska. Dieta ta charakteryzuje się dużym spożyciem warzyw, roślin strączkowych, owoców, produktów pełnoziarnistych, ryb,
oliwy z oliwek, umiarkowanych ilości alkoholu i nabiału, oraz małych ilości
czerwonego lub przetworzonego mięsa. Mone i in.wykonali badanie przekrojowe z udziałem 817 albańskich uczestników i stwierdzili, że osoby stosujące
tradycyjną dietę śródziemnomorską rzadziej zgłaszały występowanie objawów
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GERD [30]. Inne retrospektywne badanie porównujące pacjentów otrzymujących standardową terapię PPI z osobami na diecie śródziemnomorskiej wykazały taką samą skuteczność w łagodzeniu objawów GERD [45].
Wnioski
Wraz ze zwiększającą się wiedzą na temat GERD rośnie potrzeba rozwoju
leczenia zachowawczego w tej jednostce chorobowej. Modyfikacje stylu życia,
a szczególnie zmiany w obrębie diety zaczynają wieść prym w leczeniu pierwszego rzutu.
Ważne jest, by dietę pacjenta indywidualizować na podstawie objawów
mu towarzyszących i reakcji jego organizmu na określone pokarmy. Podkreśla
się istotność wielkości porcji, z naciskiem na jej zmniejszenie, jak i samej korelacji czasu spożycia posiłku a udaniem się na spoczynek - spożywanie posiłku
3/4 godziny przed snem, nie później.
Znaczący jest również skład makroskładników diety - należy ograniczyć
lub w ostateczności wykluczyć grupę produktów zawierających substancje pobudzające wydzielanie soku żołądkowego.
Należy pamiętać, że reakcje organizmu na bodziec w postaci danego
produktu mogą być indywidualne. Chorzy powinni ograniczać spożycie produktów „niewskazanych”, nie oznacza to jednak, że w ogóle nie można ich
spożywać. Możliwa jest sytuacja, w której objawy choroby pojawią się po produktach, które nie są typowo wykluczane w tej jednostce chorobowej. Dlatego
każdy chory powinien obserwować reakcje swojego organizmu na różne produkty spożywcze i eliminować z diety te, które powodują dolegliwości lub je
nasilają.
Wreszcie, modyfikacje stylu życia nie powinny ograniczać się do samej
zmiany w diecie - uzupełnieniem w walce przeciw GERD są dodatkowe aspekty, takie jak zaprzestanie palenia, utrata masy ciała (szczególnie w centralnej
części ciała), o ile BMI przekracza normę i spanie czy odpoczywanie z uniesionym wezgłowiem łóżka.
Pacjenci dążą do niefarmakologicznych opcji zapanowania nad chorobą,
zatem istnieje potrzeba dalszych, dobrze projektowanych badań, w celu coraz
to lepszego poznawania korelacji między dietą, a jej skutkami w terapii przeciw
GERD.
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Gastro-esophageal reflux disease.
Diet therapy and lifestyle
in the development and treatment of the disease

Abstract:Gastroesophageal reflux disease, GERD is currently one of
the most common diseases in gastroenterology. There are currently no
commonly accepted criteria for the diagnosis of GERD, but the presence of any upper gastrointestinal symptom for at least 4 weeks is considered GERD. The disease affects up to 20–40% of adults in highly
industrialized countries. Three phenotypes can be distinguished due
to the endoscopic and histopathological picture, and each of them is
characterized by troublesome symptoms that reduce the quality of life
of patients. There are many factors that predispose to the development
of the disease, they can be divided into two main categories due to
their relationship with the lifestyle and hence their modifiability. The
non-modifiable or modifiable in a slight extent factors include genetic
factors, demographic factors, sex, pregnancy, comorbidities and medications taken. Lifestyle aspects include obesity (especially abdominal obesity), smoking, and diet. Researchers also noted the correlation
between GERD and such issues as meal volume and pace of eating,
stimulants, sleep position, physical activity and the time of the last
meal. The basic step in conservative treatment are lifestyle modifications, including dietary therapy. Below is an overview of dietary GERD
treatment with an emphasis on the effects of food ingredients on the
pathophysiology of the upper gastrointestinal tract. The purpose of this
meta-analysis of the data was to systematize the knowledge of gastroesophageal reflux disease, diet therapy and lifestyle in the development
and treatment of the disease.
Key words: gastroesophageal reflux disease (GERD), diet, nutrition,
lifestyle
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Ziołolecznictwo i medycyna
konwencjonalna w okresie
dwudziestolecia międzywojennego
w Polsce – ich rola w zachowaniu
zdrowia ówczesnej ludności

Streszczenie: II Rzeczpospolita to kraj wyniszczony zarówno przez I
wojnę światową, jak i wojnę bolszewicką. Osłabienie kondycji zdrowotnej ówczesnej ludności, głód i wszechobecna bieda sprzyjały występowaniu chorób zakaźnych. Medycyna konwencjonalna, jak i ziołolecznictwo miały znaczenie w poprawie stanu zdrowia. Ziołolecznictwo
było szczególnie istotne na terenach wiejskich, gdzie dostęp do lekarza
był znacznie utrudniony. W mieście pomimo lepszej dostępności do
leków chemicznych także zyskiwało ono na popularności. Praca ta ma
na celu ukazanie wpływu zarówno medycyny konwencjonalnej, jak i
ziołolecznictwa na kondycję zdrowotną ludności międzywojennej Polski. Wśród analizowanych czynników można wskazać m.in. poziom
wykształcenia, problem analfabetyzmu, problemy kadrowe wśród lekarzy i pielęgniarek, brak specjalistycznego sprzętu oraz wykluczenie
ze względu ma znaczne odległości od placówek medycznych. Przedstawione zostaną działania mające na celu upowszechnienia zasad higieny,
a wśród nich: działalność polskiego czerwonego Krzyża, otwieranie nowych gabinetów lekarskich oraz aptek. Ziołolecznictwo również wpływało pozytywnie na stan zdrowia ludności, szczególnie w przypadku
osób z ograniczonym budżetem na leczenie lub utrudnionym dostępem
do medycyny konwencjonalnej. Artykuł przedstawia historię działań
mających na celu popularyzację ziołolecznictwa. W referacie poruszany
jest również temat zabobonu i często szkodliwej działalności znachorów. Obrazują to artykuły w gazetach z tamtego okresu : „Znachorzy
uśmiercają ludzi”, „Znachor i szeptucha zamiast lekarza i pielęgniarki” oraz „Potęga zabobonu”. Artykuł podejmuje próbę oceny wpływu ziołolecznictwa i medycyny tradycyjnej w okresie dwudziestolecia
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międzywojennego, biorąc pod uwagę całokształt funkcjonowania obu
tych nurtów leczenia w ówczesnych realiach. Zarówno medycyna konwencjonalna zaczęła przenikać na tereny wiejskie, jak i ziołolecznictwo,
dotychczas funkcjonujące na wsi zdobywało co raz większą popularność w ośrodkach miejskich. Znalazło również swoje miejsce w dyskursie akademickim. Medycyna konwencjonalna weryfikowała swoje
wcześniejsze teorie i sposoby leczenia. Zjawiska te zostaną omówione,
a postawione tezy znajdą oparcie w materiałach źródłowych przytoczonych w pracy.
Słowa kluczowe: dwudziestolecie międzywojenne, ziołolecznictwo,
medycyna, Towarzystwo Przyjaciół Ziołolecznictwa

Czynniki wpływające na stan zdrowia ludności
na początku dwudziestolecia międzywojennego
w Polsce
Krwawa i wyniszczająca I wojna światowa i następująca tuż po niej wojna bolszewicka pociągnęły za sobą tragiczne skutki dla stanu zdrowia ludności polskiej. Cztery lata światowego konfliktu i niepełne trzy lata zwycięskich
walk o niepodległość i granice przyniosły wzrost zachorowalności i śmiertelności spowodowany występowaniem wielu groźnych chorób. Nie uporano się
z tymi problemami aż do końca dwudziestolecia międzywojennego. Były one
nasilone zwłaszcza w pierwszych latach niepodległości. Wojna zostawiła ogromne zniszczenia. Brak dostępu do podstawowych urządzeń higienicznych szedł
w parze niskim poziomem świadomości prozdrowotna ogółu społeczeństwa.
Prowadziło to do złej kondycji zdrowotnej ówczesnej ludności. Ważną rolę
odgrywały również panująca bieda, idące za tym niedożywienie oraz stres. Jednym z czynników była niewielka liczba praktykujących lekarzy na terenie Polskiw roku 1921 liczba ta na terenie Polski nie przekraczała 6 tysięcy. (Więckowska, 2004) Tak ogromne braki kadrowe miały negatywny wpływ na zdrowie
obywateli. Niewielka liczba personelu medycznego nie mogła odpowiedzieć
na bieżące potrzeby ludności. Problem braku personelu był szczególnie nasilony na wsiach. Bardzo niewielu lekarzy decydowało się prowadzić praktykę na
terenach wiejskich. W mieście mogli oni liczyć na zapłatę w formie gotówki,
a ich pacjenci byli zamożniejsi. Na wsi pacjenci nie byli w większości tak
dobrze sytuowani i częste było płacenie w naturze – płodami rolnymi, zwierzętami, jajkami. Powszechne było zatrudnienie lekarzy na dwóch etatach.
Pierwszy realizowany był w placówce państwowej, takiej jak publicznych
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instytuty państwowe instytuty, placówki naukowe, instytucje samorządowe,
kasy chorych czy ośrodki zdrowia. Drugi obejmował praktykę prywatną. Miasta stwarzały większe możliwości awansu i prostszą ścieżkę rozwoju zawodowego. Szczególnie duże odległości do placówek pomocy medycznej oraz brak
dodatkowych ubezpieczeń pogłębiały problemy zdrowotne mieszkańców wsi.
W styczniu 1919 roku przyjęta została ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym,
jednak obejmowała ona w praktyce
tylko robotników pracujących w miastach. Na wsiach większość ludności pozostawała poza systemem świadczeń. Utrudniony był dostęp do podstawowych procedur medycznych. Mieszkańcy wsi sami musieli sfinansować
swój pobyt w szpitalu i koszty leczenia. Często pozostawało to poza ich zasięgiem finansowym. Decyzja o skorzystaniu z konwencjonalnego leczenia
w wielu przypadkach była ostatecznością. Często ten czas zwłoki i zastosowane
wcześniej ludowe metody leczenia pogarszały rokowania chorego. Zaplecze
medyczne i zaopatrzenie w profesjonalny sprzęt było bardzo skromne. Taki
stan opieki medycznej na wsi skłaniał tamtejszą ludność do korzystania z usług
wszelkiego rodzaju znachorów i babek oferujących leczenie ziołami lub przy
pomocy zaklęć, czarów. Ich główną przewagą nad lekarzem było to, że okoliczna ludność darzyła ich zaufaniem, byli wpisani w życie codzienne wsi. Dotarcie
do społeczności wiejskiej z podstawami wiedzy dotyczącej higieny i profilaktyki
chorób było znacznie utrudnione ze względu na niski poziom wykształcenia
mieszkańców wsi. W 1921 r. ogromnym problemem był analfabetyzm niemal
1/3 populacji w wieku 30-39 lat była niepiśmienna. U osób mających 60 lat
i więcej współczynnik ten wynosił prawie 55%. Na terenach wiejskich był on
jeszcze wyższy. Zmiany w tej materii przebiegały bardzo powoli. Problematyczne było dotarcie z jakąkolwiek, nawet najprostszą ulotką zawierającą wskazania i porady pomagające zachować zdrowie. Niski poziom wykształcenia
oraz nieznajomość podstawowych zasad higieny osobistej sprzyjały szerzeniu
się chorób zakaźnych. (Felchner, 2019; Janiuk, 2011; Adamkiewicz S. 2020)
Powszechne choroby i ich leczenie
Na ziemiach polskich ok. 100 lat temu niewątpliwie do najgroźniejszych
chorób należały dury, głównie: brzuszny i osutkowy – tyfus plamisty, ospa
prawdziwą, czerwonka, płonica oraz błonica. Wysoką zapadalnością cechowały się również choroby społeczne, a zwłaszcza nieuleczalna wówczas przy
ostrym przebiegu gruźlica. Wiadomo, że z powodu tej ostatniej choroby
w roku 1919 na każde 10 000 mieszkańców w stolicy zmarło ponad 59 osób.
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Z powodu niemożności izolacji chorego, a także braku środków na długotrwałe leczenie gruźlica była szczególnie niebezpieczna. W sytuacji wystąpienia u jednej osoby chorej na gruźlicę czy inną chorobę infekcyjną o ostrym
przebiegu, nie było możliwości izolacji chorego od reszty domowników.
Z tego powodu łatwo zarażali się wszyscy współmieszkańcy. Z podobną, a
nawet gorszą sytuacją mamy do czynienia w rodzinach chłopskich, gdzie warunki lokalowe były jeszcze trudniejsze. Mieszkania o niewielkiej powierzchni były łączone z po pomieszczeniami dla zwierząt gospodarskich. Zwłaszcza
w okresie zimowym, zwierzęta były wpuszczanie do domów. Jeszcze wiele
lat później powszechny był widok kur w kuchni wiejskiego domu. (Felchner,
2019)
Jednym z kroków mających na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców
II Rzeszpospolitej było tworzenie ośrodków zdrowia. Proces ten rozpoczął się
w 1925 roku. Instytucje te prowadziły przede wszystkim działalność profilaktyczną. Leczeniem zajmowały się w nich tylko specjalistyczne przychodnie
chorób społecznych. (Felchner, 2019) Do ich zadań należało leczenie gruźlicy, jaglicy lub chorób wenerycznych. Ruch przeciwgruźliczy koncentrował się
głównie na terenach miejskich. Wsie pozostawały poza zasięgiem profilaktyki
przeciwgruźliczej, a problem ten pozostawał marginalny. Z tego względu brak
jest miarodajnych opracowań tego tematu. Możliwości prowadzenia działań
profilaktycznych były ograniczone niską dostępnością kwalifikowanej opieki
zdrowotnej oraz brakiem personelu medycznego. Nieufność środowiska wiejskiego wobec zaleceń wydawanych przez lekarza, strach i czynniki psychologiczne utrudniały niesienie pomocy. Ludność wiejska chętniej korzystała
z pomocy felczerów i znachorów. Innym powodem takiego postępowania
mieszkańców wsi były ograniczone możliwości finansowe ludności wiejskiej.
Prywatna wizyta lekarska w obrębie 7 km to koszt rzędu 15 zł. W przypadku
większych odległości koszt wzrastał do 30-100 zł. (Moskwa, 1986) Rozwój
szczepień pozwolił chociaż częściowo opanować problem chorób zakaźnych
i poprawić warunki życia. Jednak pozostawało wiele problemów medycznych,
które nie zostały rozwiązane przez całe dwudziestolecie międzywojenne.
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Rozwój przemysłu chemicznego
i konsekwencje dla wiedzy medycznej niemiecki przemysł farmaceutyczny
i jego wpływ na sytuację ziołolecznictwa
Zainteresowanie substancjami odpowiedzialnymi za działanie lecznicze
roślin sięga aż do czasów starożytnych. W średniowieczu zarówno alchemicy,
jak i filozofowie chcieli zgłębić tajemniczy charakter tych esencji. Dziś nazywamy je substancjami czynnymi. Na wiek XIX intensywny rozwój nauk
przyrodniczych. To zwłaszcza nowe metody w zakresie chemii i fizyki pozwoliły wydzielić z roślin substancje czynne. Możliwe stało się poznanie ich
budowy i badanie skutków fizjologicznych ich działania u człowieka i zwierząt. Z czasem nauczono się przeprowadzać syntezę tych substancji poza rośliną. Szczególną zasługę w tej dziedzinie przypisuje się aptekarzom, którzy
zainteresowani byli wytworzeniem nowych leków, dzięki tej technologii. Jedną
z pierwszych wyizolowanych substancji czynnych była morfina, którą uzyskał
w 1806 r. z opium niemiecki aptekarz Sertürner. Wyodrębniono wiele alkaloidów – chininę, kofeinę, strychninę, brucynę, kolchicynę i inne, a także olejki,
flawonoidy, garbniki.
Szczególną zasługę w tej dziedzinie należy przypisać aptekarzom, którzy przysłużyli się rozwojowi i odkryciu wielu z tych substancji, motywowani możliwością powstania nowych leków. Od starożytności do drugiej
połowy XIX wieku leki były prawie wyłącznie uzyskiwane z naturalnych surowców: roślin, zwierząt, minerałów. Wbrew wcześniejszym twierdzeniom,
jakoby związki organiczne mogły powstawać jedynie w organizmach żywych,
okazało się, że dzięki reakcjom chemicznym można wytworzyć je de novo.
W 1812 r. niemiecki lekarz i chemik Wöhler dokonał syntezy mocznika Rozpoczął się okres syntezowania wielu związków roślinnych – np. barwników
roślinnych. Dało to podwaliny do rozwoju przemysłu chemicznego. Z czasem
rozwinęła się jego nowa gałąź, która zajmowała się syntezą leków. Mogły one
nie tylko odtwarzać substancje występujące w świecie roślinnym czy zwierząt,
lecz również tworzyć zupełnie nowe związki chemiczne. Zmianę proporcji
w stosowanych lekach chemicznych i roślinnych można prześledzić sięgając
do dzieła „Farmakopea Germanica”. W roku 1872 zawierała ona jedynie
18 leków syntetycznych, w roku 1910 – ponad 300. Ich liczba wciąż rosła.
Rosnąca popularność leków syntetycznych spowodowana była ich licznymi
zaletami, do których można zaliczyć określony niezmienny skład, łatwe dozowanie, mocne i szybkie działanie na organizm. Leki syntetyczne opanowały
49

Anna Głowacka

świat i praktycznie wyparły dotychczasowe leczenie naturalne. Jedynie niektóre leki roślinne pozostały w lecznictwie. Ziołolecznictwo zostało zdegradowane, a leki roślinne pozostały jedynie metodą terapii dla biedoty. Wykreślenie
przedmiotów związanych z ziołolecznictwem z edukacji lekarzy. Jan Biegański podaje, że sytuacja ta poskutkowała Odkrycia i produkcja chemicznych
farmaceutyków doprowadziły do wykreślenia z edukacji medycznej w Polsce
ziołolecznictwa. Lekarze w dwudziestoleciu międzywojennym nie byli przygotowani do zalecania kuracji ziołowych, ich wykształcenie nie obejmowało
wiedzy o ziołolecznictwie. W tej sytuacji ich stosowaniem zajęli się znachorzy,
owczarze i babki wiejskie. (Leksykon roślin leczniczych, 1990). Przemysł farmaceutyczny koncentrował swoje ośrodki w Niemczech, skąd lekarstwa były
eksportowane do reszty Europy. Jednak mimo tego, że kraj ten był ojczyzną
postępu na polu chemicznych leków nadal praktykowało tam wielu znachorów. Jan Biegański w swojej książce „Ziołolecznictwo: nasze zioła i leczenie się
nimi” podaje, że liczba ta w roku 1939 wynosiła 30 tysięcy. natomiast gazeta
Lechita” dodatek niedzielny do „Lecha” podaje, że było ich 12 tysięcy. (Biegański, 1939; Lechita, 1930)
Sylwetki ludzi, którzy chcieli przywrócić
i rozwijać wiedzę o ziołolecznictwie
Ziołolecznictwem zajmowali się przede wszystkim księża, aptekarze, znachorzy. Na wsiach tradycja ziołolecznictwa zachowała się dzięki przekazowi
ustnemu. Z pokolenia na pokolenie przekazywana była wiedza dotycząca leczniczych roślin, ich właściwości i zastosowania w poszczególnych dolegliwościach. Niestety korzystanie z tych informacji było utrudnione, ponieważ nie
obowiązywało jednolite nazewnictwo. Nazwa dla danej rośliny, jaką posługiwali się ludzie ze wsi często była nazwą lokalną i różniła się diametralnie nawet
w pobliskich siedliskach. Dlatego spisanie i przeanalizowanie tych praktyk leczniczych było znacznie utrudnione. Niekiedy zioła nie miały takich właściwości,
jakie były im przepisywane przez ludność wiejską. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości niewiele było wydanej w języku polskim literatury na temat ziołolecznictwa. Ta, która była dostępna, była bardzo skromna. Czerpano między innymi z dorobku Sebastiana Kneippa bawarskiego księdza katolickiego
i teologa. Mimo iż nie był lekarzem, udzielał porad w klasztorze. Zorganizował
w tamtejszej pralni łaźnię, z czasem rozbudowaną do lecznicy. Samo Wörishofen stało się miejscowością uzdrowiskową. Był on proboszczem z Wörishofen,
zwolennikiem i propagatorem hydroterapii, higieny, urozmaiconej i pełnej
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diety. Zalecał on również stosowanie ziołolecznictwa, a swoje zalecenia zawarł w książce, którą napisał pod koniec swojego życia w wieku 74 lat „Mój
testament dla zdrowych i chorych”. Podsumował w niej swoje doświadczenia w leczeniu wodą i ziołolecznictwie. W tym ostatnim przekazuje metody
sporządzania herbat – umieścił gotowe receptury na herbaty mające pomóc
w 31 różnych dolegliwościach. Opisał przyrządzanie proszków, nastojów,
tynktur, nalewek. Zalecał, aby każdy stworzył domową apteczkę, dostępną
finansowo dla nawet najbiedniejszych, do której zioła można pozyskać po
prostu zbierając je na łąkach, polach, podczas wycieczek do lasu. Opisał
47 roślin leczniczych, ich właściwości, porę kwitnienia i sposób zbioru. (Kneipp,
1913)
Niewątpliwie ogromne zasługi dla polskiego ziołolecznictwa ma Jana Biegańskiego Jego sylwetkę najlepiej przybliżył inny wybitny polski farmaceuta
i botanik – Jan Muszyński. W przedmowie do IV wydania „Ziołolecznictwo – nasze zioła i leczenie się nimi” opisuje Biegańskiego jako skromnego
prowincjonalnego aptekarza, który w czasach dla ziołolecznictwa niesprzyjających postanowił oddać się badaniom i promowaniu ziołolecznictwa i zielarstwa. Swoją pracę naukową w obszarze ziołolecznictwa rozpoczął jeszcze
w XIX wieku. W 1894 roku jego pierwsze dzieło „Rośliny lekarskie i ich uprawa” została nagrodzona w konkursie Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i wydana nakładem. Już od początku swojej działalności przedstawiał zagadnienie merytorycznie i poruszając wiele istotnych zagadnień.
Ten spory, bo liczący 461 stron tom, oprócz wiadomości ogólnych zawierał
szczegółowe informacje w rozdziałach: Klimat, Grunt i podglebie, Nawozy,
Nawożenie, Przygotowanie Gruntu, Rozmnażanie roślin, Przesadzanie, Pielęgnowanie roślin podczas lata, Rośliny jedno- i dwuletnie, Rośliny trwałe,
Rośliny wodne, Paprocie i widłaki, Drzewa i krzewy. Tak obszerne omówienie tematów dotyczących uprawy roślin lekarskich było innowacyjnym podejściem. Oprócz tych porad książka zawierała opisy 312 roślin leczniczych,
zawierające charakterystykę danej rośliny, odpowiadające jej warunki wegetacji, uprawy, sposób zbioru i przeróbki. Biegański już od wielu lat zajmował
się uprawą roślin leczniczych, rodzimych i obcych, w swoim przydomowym
ogrodzie w Skępem (dzisiejsze województwo kujawsko-pomorskie). Zbierał
je również zioła na naturalnych stanowiskach w okolicach Skępego. Sporządzał z nich leki ziołowe, które oferował swoim pacjentom, sprawdzając
w ten sposób ich skuteczność. Szczególny nacisk w swoich pracach kładzie na
ekonomiczne zagadnienia dotyczące zielarstwa – przytacza statystyki importu
i eksportu, daje instrukcje pomocne w podjęciu pracy zielarza, opisuje
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aktualne zapotrzebowania na zioła w państwach ościennych, przytacza anegdoty. Jedną z jego motywacji był patriotyzm i chęć wykorzystania bogactw
naturalnych, do których zaliczał zioła, dla dobra ojczyzny. Wielokrotnie podkreślał jak szkodliwe/niekorzystne jest rabunkowe zbieranie ziół, podejście do
tej pracy nieprzygotowanym. Przytacza problemy Poświęcił się studiowaniu
właściwości ziół leczniczych i postanowił przybliżyć tematykę ziołolecznictwa.
Napisał podręcznik dla zbierających zioła lecznicze dla aptek i ziołolecznictwa.
Wielokrotne powtórne wydania tego dzieła wskazują na wzrost popularności
ziołolecznictwa. Aktywnie działał w kierunku popularyzacji wykorzystania
zasobów roślinnych w Polsce Polski Komitet Zielarski miał na celu kontrolę,
aby zioła lecznicze mógł sprzedawać jedynie farmaceuta w aptece lub osobom
pod jego kierunkiem. Dodatkowo postulował zwiększenie ceł dla wwożonych
do Polski ziół i olejków eterycznych. Dałoby to szansę rozwoju dla rodzimego
przemysłu ziołowego. Stworzony przez niego podręcznik dzieli dodatkowo
rośliny na 3 grupy ze względu na łatwość zbytu. Były to informacje szczególnie
wartościowe dla podejmujących się takiego zajęcia. Wspomina o współpracy
między przedsiębiorstwami skupującymi zioła a lokalną ludnością
„Miejsca zakupu zasilane są w zupełności temi ziołami z okolicznych wsi,
które dostarczają je całemi wozami.” Dostrzegał on w ziołach przedmiot zbytu w kraju i poza jego granicami. Według jego opisów istnieje rynek zbytu
w krajach, gdzie naturalne zasoby ziół leczniczych są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb obywateli tych państw. Polska według danych Biegańskiego
posiada 182 miliony tzw. nieużytków, które porastają ziołami w takiej obfitości, że mogą być idealnym towarem eksportowym. Zauważa również potrzeby
ludności wiejskiej, wie jak trudna jest jej sytuacja finansowa. W dwudziestoleciu międzywojennym był bardzo płodnym autorem. Jego wieloletnie doświadczenie oraz holistyczne spojrzenie na problematykę ziołolecznictwa było cenne
dla kształtującego się w Polsce przemysłu zielarskiego. Swoją ogromną, teoretyczną i praktyczną wiedzę przelewał na papier pisząc liczne, fachowe artykuły
i rozprawy. Jego publikacje i pozycje książkowe, do dziś zachowały naukową
wartość i aktualność. Był człowiekiem przedsiębiorczym, uczciwym, kierującym się poczuciem misji i oddający się swojej pracy z pasją. Swoimi słowami
potrafił zachęcić, rozbudzić ciekawość. Nie umknęło to uwadze Jana Muszyńskiego, który zakończył przedmowę tymi słowami: „W hołdzie przeto temu
cichemu i niezmordowanemu pionierowi zielarstwa poświęcam tę wzmiankę
i dziękuję mu za napisanie dzieła <<Rośliny lekarskie>>, albowiem ta książka,
która mi wpadła w ręce przed 35 laty, zdecydowała o moim zainteresowaniu
się roślinami leczniczymi i poświęceniu się tej dziedzinie”. (Biegański, 1945)
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Inną ważna dla ziołolecznictwa postacią był Stanisław Breyer. Jako pionier metapsychologii, ezoteryzmu i nowej medycyny działał na rzecz popularyzacji hipnozy, magnetyzmu i ziołolecznictwa. Ukończył medycynę na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją działalność prowadził w Krakowie, jako
prezes krakowskiego Towarzystwa Metapsychicznego. Organizował spotkania
dla ludzi nauki, w celu wymiany poglądów naukowych, filozoficznych i religijnych. W zakres jego działalności wlicza się również szerzenie znajomości
higieny. Breyer podkreślał zalety racjonalnego lecznictwa opartego na środkach roślinnych. Jedynie działanie w zgodzie z przyrodą, post i higiena duszy miały przywrócić zdrowie i pomóc w zachowaniu odporności. Od 1926
r. Breyer wydawał czasopismo „Higjena Życia”, a następnie „Zielnik Polski”
i „Sztukę życia”. Treści w nich zawarte to głównie wskazówki przyrodolecznicze, jarskie i życiowe. W 1929 r. z jego inicjatywy powstała „Liga Zdrowia”, propagujące zdrowy tryb życia oraz mająca na celu zwalczanie otyłości
w społeczeństwie. W latach 1930-1932 ukazywało się również czasopismo
o tej samej nazwie. Ziołolecznicza działalność Breyera to popularyzacja mieszanek ziołowych, które były istotnym elementem prowadzonych przez niego terapii. Dysponował ogromnym wyborem ziół leczniczych i mieszanek
ziołowych. Był w posiadaniu receptury na tzw. „katalizator ziołowy”. Środek ten miał być panaceum na wszelkie schorzenia przewlekłe. Oferował
go przez swoją firmę „Polherbę”. Jego kompozycje ziołowe zostały docenione, a ze względu na ich popularność apteki w całym kraju sprowadzały
je dla swoich pacjentów. Mieszanki te były znane nie tylko Polsce, ale dostępne były nawet w Chicago. Od 1930 r. była wydawana broszura Breyera
pt. „Jak odzyskać zdrowie? czyli leczenie mieszankami ziołowemi”, w której
zawarte zostały ogólne uwagi i opis zastosowania poszczególnych mieszanek
ziołowych. Zalecał on nawet leczenie raka przy pomocy ziół i opisał ten temat w swojej broszurze „Leczenie raka środkami przyrodniczymi”. Propozycje medycyny konwencjonalnym w obszarze onkologii uważał za błędne
i szkodliwe dla pacjenta. (Breyer, 1937) (Smaga Ł. 2020)
Dużą popularnością w okresie dwudziestolecia międzywojennego cieszył
się również Oskar Wojnowski. Nie studiował on medycyny, lecz ukończył
filozofię na Uniwersytecie w Heidelbergu. Swoje życie poświęcił badaniu ziół
i ich właściwości leczniczych. Dzięki otrzymanej nagrodzie mógł wyjechać na
studia w Tybecie i Indiach. Zainteresowanie Oskara Wojnowskiego ziołolecznictwem ma swoje źródła w jego własnej historii medycznej. Wiedza, którą
zdobył studiując w Tybecie pozwoliła mu na uzyskanie specyfików ziołowych
przystosowanych do leczenia poszczególnych chorób. Założył firmę „Zioła
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lecznicze – Oskar Wojnowski” i pod jej szyldem przygotowywał swoje lekarstwa. Wydawał jednocześnie broszurki propagandowe swych ziół, w których zamieszczał spis specyfików z wyszczególnieniem chorób, przy których
są zalecane. Oferował kilkanaście mieszanek ziołowych, m.in. na schorzenia
przewodu pokarmowego, przeciwko chorobom płucnym, reumatyzmowi,
podagrze, niedomaganiom skrofulicznym, chorobom nerwowym, a nawet
padaczce. Wojnowski swe broszurki opatrywał adnotacją, że nie należy rezygnować z wiedzy medycznej. W przypadku dolegliwości cięższych lub skomplikowanych, zalecał zwracać się po pomoc lekarską. Otrzymywał zaproszenia
uniwersytetów europejskich, m.in. Uniwersytetu w Bostonie. (Wojnowski O.
1931) (Smaga Ł. 2020)
Kolejną znaczącą postacią był Dr. Czarnowski. Ukończył on szkołę
dentystyczną i otworzył własną praktykę. Wydawał czasopismo „Przewodnik
Zdrowia” w języku polskim w Berlinie (1895–1929) i miesięcznik „Jarskie
Życie” (1905). Był autorem kilkukrotnie wznawianej książki „Zielnik lekarski czyli Opis 125 ziół używanych w lecznictwie z podaniem ich uprawy
i zastosowania”.
Walka z zabobonem i uprzedzeniami wyrwać ziołolecznictwo z objęć zabobonu
Na początku lat dwudziestych profesor J. St. Bystroń napisał tak: „Lud
posiada bardzo obszerną znajomość roślin lekarskich, których użycie okazywało się niejednokrotnie zbawienne; stąd też czerpie materiał współczesna
farmakologia”(Bystroń 1926, s. 56). W latach 1919–1925 był dyrektorem
Instytutu Etnologii Uniwersytetu Poznańskiego kierownikiem Katedry Etnologii i Socjologii UJ. Od 1934 prowadził wykłady z socjologii i polskiej
kultury ludowej na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1926–1932 pełnił
funkcję sekretarza Komisji Etnograficznej PAU (Biogramy uczonych polskich
1983). Przed wojną Adam Fischer pisał: „Prócz środków magicznych uznaje
lecznictwo ludowe środki przyrodnicze, zwłaszcza zioła rosnące po polach
i lasach. Rośliny te zbiera się zwykle między św. Janem a Matką Boską Zielną
i stosuje się je potem zwykle w formie rozmaitych odwarów lub nastojów.
W lecznictwie mają szczególne zastosowanie zioła o aromatycznej woni lub
odurzającym działaniu, względnie rośliny o dziwnym zewnętrznym wyglądzie”
(Fisher 1926).
Jedną z grup, która w swojej praktyce stosowała ziołolecznictwo byli znachorzy. Jednak nie dysponowali oni naukową wiedzą o roślinach leczniczych,
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lecz bazowali na tradycyjnych przekazach ustnych i na własnym doświadczeniu w kuracjach ziołami. W zabobonnych społeczeństwach wsi ich usługi cieszyły się stałym powodzeniem. Odwołania do wiary w siły nadprzyrodzone, tajemne moce rozgrzewało wyobraźnię ludu wiejskiego i zachęcało
do stosowania przepisanych kuracji. Niestety niekiedy bardziej one szkodziły
pacjentowi, niż pomagały. Taki przypadek opisuje „Kurier Średzki” w artykule „Znachorzy uśmiercają ludzi”. Znachorzy opisani w artykule oferowali
chorym leczenie ziołami, w skutek którego występowało porażenia serca,
w niektórych przypadkach prowadzące nawet do śmierci. Szczególnie narażeni
byli ludzie starsi i schorowani. Konieczna była interwencja lekarzy (Znachorzy
uśmiercają ludzi 1939). Pokazuje to jak kiepską passę robili znachorzy zielarstwu. Czy w świadomości społeczeństwa było ono postrzegane w negatywny
sposób, przez pryzmat działalności znachorów, szeptuch i babek wiejskich?
W ośrodkach miejskich również działali znachorzy. Jednak w miastach nazywali się oni „biochemikami, homeopatami, chiropraktykami, biologami, naturalistami” (W Niemczech praktykuje 12000 znachorów ..., 1930). Czy społeczeństwo potrafiło oddzielić sztukę zielarstwa od zabobonu?
Zaufanie do medycyny konwencjonalnej nadal było niskie szczególnie wśród ludzi mieszkających na wsi. Oczekiwali oni czegoś innego niż
dowody naukowe. Przemawiała do nich magia, tajemnicze obrzędy. Wiara
w siły nadprzyrodzone. Potwierdza to sytuacja opisana w Gazecie Powszechnej
z 1937 roku. Artykuł przytacza wypowiedzi lekarza, który początkowo przegrywał ze znachorem. Mieszkańcy wsi byli bardziej skłonni korzystać z porad
znachora, natomiast usługi lekarza nie były popularne i nie cieszył się on zaufaniem miejscowej ludności.
Sytuacja zmieniła się, gdy oprócz typowych zaleceń medycznych w przypadku danej choroby polecał również odprawianie obrzędów. Rosół miał być
gotowany z kury o określonym wyglądzie, przed zażyciem lekarstwa należało
trzykrotnie podskoczyć. Ten element rytuału i tajemniczości sprawił, że lekarz
zyskał wielu nowych pacjentów i ich ufność.
W 111 numerze Gazety Wągrowieckiej z 16 maja 1937 roku piśmie ziemi pałuckiej opublikowany został artykuł pt. „Znachor i szeptucha zamiast
lekarza i pielęgniarki”. Bazując na informacjach podawanych przez miesięcznik „Polski Czerwony Krzyż” opisuje on sytuację wsi kresowej. Według artykułu występowała nieufność tamtejszych mieszkańców w stosunku do lekarzy i ich metod leczenia. Z tego powodu korzystano z pomocy znachorów,
szeptuch i babek wiejskich. Sposoby leczenia wykorzystywane przez szeptuchy
były bardzo prymitywne, oparte na magii i szeptaniu zaklęć (leczenie wodą,
55

Anna Głowacka

jajkiem, roztartym w moździerzu pająkiem). Natomiast znachorzy leczyli różnymi środkami, które zależne były od rejonu. najczęściej jeden ma pomagać
na wszystkie dolegliwości np. maść z dziegciu (dziegieć brzozowy).Można ją
było dostać u licznych pośredników, a nawet nieoficjalnie w aptece Nowogródzkiej Delatyckiego. Autorzy cytowanego przez gazetę miesięcznika zawarli też informację o walce z tym zjawiskiem – przy powstających coraz częściej
wiejskich szkołach które wizytowali lekarze powstawały koła młodzieży PCK.
Można było tam skorzystać z wyposażenia dostarczanej przez Czerwony Krzyż
apteczki zawierającej najpotrzebniejsze leki. Artykuł obrazuje również różnice
międzypokoleniowe na Kresach – młodzież miała być bardziej skłonna stosować dostępne zdobycze medycyny niż sięgać po znane ich rodzicom i dziadkom metody domowe (Znachor i szeptucha ... 1937).
Jeśli zarzuty rzucenia uroku kierowano w stronę konkretnej osoby, sytuacja mogła łatwo wymknąć się spod kontroli. Taki przypadek opisuje „Tydzień
– pismo dla rodzin polskich” z dnia 17 stycznia 1926 r. Artykuł opowiada
o interwencji policji we wsi Wieliszewo gminie Nieporęt. Jedna z mieszkanek
wsi, zachorowawszy, wezwała „fachowego” znachora Organowskiego. Ten postawił diagnozę, że choroba była skutkiem „zetknięcia się z czarownicą”. Winną, według znachora, miała być zamożna kobieta Józefa Sołtysowa – również
mieszkająca w Wieliszewie. Tłum stwierdził, że skuteczną „kuracją” miało być
wypicie przez chorą krwi rzekomej czarownicy. Mieszkańcy wsi, według artykułu, wysłali po nią ośmiu mężczyzn, którzy wtargnęli do jej domu, uprowadzili ją, po czym pobili i utoczyli z niej „kwartę krwi”, którą następnie podali do
wypicia chorej. Po podjęciu makabrycznego „leczenia” chłopi pokropili obejście „rekonwalescentki” wodą święconą (artykuł nie stwierdza obecności kapłana w pobliżu, sugerując samowolę). Proceder ów ukróciła dopiero interwencja oddziału policji, która uratowała ofiarę linczu i zaaresztowała sprawców
zdarzenia. Godnym nadmienienia w całej historii jest fakt, iż rzeczona gmina
Nieporęt znajdowała się (i znajduje do tej pory) 25 kilometrów od centrum
Warszawy, co dość dobitnie ukazuje głębokie zakorzenienie chłopskiej wiary
w znachorów nawet blisko największych miast byłego Królestwa Kongresowego. (Potęga zabobonu, Tydzień, nr 3, 1926)
Znachorów krytykowali również pionierzy ziołolecznictwa, między innymi Jan Biegański w swojej książce „Ziołolecznictwo: nasze zioła i leczenie się nimi”. Krytykował on tych znachorów, którzy chcą leczyć wszystkie
dolegliwości jednym cudownym środkiem – są to szarlatani, którzy oszukują ludzi. Natomiast według niego znachor, który zajmuje się jedną chorobą
i ma na nią swój środek ziołowy, faktycznie może być skuteczny w jej leczeniu.
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(Biegański, 1939) W Niemczech popularność znachorów była duża, pomimo
tego, że kraj ten był ojczyzną postępu na polu chemicznych leków. Jan Biegański w swojej książce
„Ziołolecznictwo: nasze zioła i leczenie się nimi” podaje, że liczba ta
w roku 1939 wynosiła 30 tysięcy. natomiast „Lechita” dodatek niedzielny do
„Lecha” - gazety gnieźnieńskiej podaje, że było ich 12 tysięcy. We Francji według Biegańskiego nie ma rozwiniętej instytucji znachora, ponieważ ziołolecznictwem zajmują się ludzie z wykształceniem medycznym – lekarze. Wskazuje
to jako możliwy kierunek dla polskiego ziołolecznictwa. (Biegański, 1932)
Praktyczne wykorzystanie wiedzy
o ziołolecznictwie w dwudziestoleciu
międzywojennym
Początkowo na tereny polskie sprowadzane były zamówienia na zioła
o wartości wielu milionów. Coraz liczniejsze stawały się głosy, mówiące
o potrzebnie wykorzystania bogactwa ziół polskich, które występują powszechnie na terenie naszego kraju. Mogłyby one zaspokoić potrzeby polskich
obywateli i być również towarem eksportowym. Pierwsze próby wcielenia
w życie tych propozycji zapoczątkowało Towarzystwo Farmaceutyczne Warszawskie w 1870 roku. Następnie uczyniły to Towarzystwo Ogrodnicze
i Towarzystwo Farmaceutyczne we Lwowie. Jednak dopiero po I wojnie światowej powstało Towarzystwo „Planta”, które później przekształcone zostało
w spółkę akcyjną. Następnie powstała spółka „Flora” i wkrótce została przekształcona w oddział „Planty”. Kapitał zakładowy wynosił milion marek
niemieckich. Działalność „Planty” skupiała się na skupowaniu surowców
roślinnych, wydawaniu artykułów i broszur edukacyjnych, sprzedaży nasion
i podręczników zielarskich (Planta, 1920). Stanowisko pasjonatów zielarstwa,
takich jak Jan Biegański podziela „Młoda Polka”. W artykule „Zaniedbane
skarby” oprócz zielarstwa został poruszony istotny temat biedy panującej na
wsi. Często problemem było zaspokojenie podstawowych potrzeb. Utrudniony był zakup najpotrzebniejszych rzeczy – zapałek, nafty, soli. Zioła
były przedstawiane jako niedoceniane skarby. Ich zbiór miał być korzystny
dla wszystkich, którzy zdecydują się tym profesjonalnie zająć. Na wsi polskiej zbierano głównie zioła rosnące dziko na łąkach, pastwiskach, miedzach
i w lasach, ale także uprawiano je w najbliższym otoczeniu gospodarstwa.
(Młoda Polka, 1933) W roku 1936 powstało Towarzystwo Przyjaciół Ziołolecznictwa. Jednym z jego współzałożycieli był mgr Jan Biegański. Statut
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Towarzystwa z 1936 r określa jaką działalność miała obejmować: prowadzenie
wykładów i odczytów, wydawanie czasopisma i prac badawczych dotyczących
ziołolecznictwa, zakładanie bibliotek i co istotne pozyskiwanie zainteresowania lekarzy tematem ziołolecznictwa. Stowarzyszenie za cel postawiło sobie
również zakładanie plantacji doświadczalnych i laboratoriów. (Statut Towarzystwa Przyjaciół Ziołolecznictwa, 1936)

Rysunek 1 Członkowie-założyciele Towarzystwa Przyjaciół Ziołolecznictwa

W gazetach z tamtego okresu pojawiały się często reklamy ziołowych
specyfików leczniczych. Przykładem takiej reklamy może być wydana
w 1929 roku osobna licząca 46 strony broszura
„Nowa Droga do Zdrowia – poradnik dla zdrowych i chorych”. Reklamowała ona zioła lecznicze „Feniks” Ich popularność musiała być na tyle duża,
że firma Feniks posiadała fundusze na druk 10 000 egzemplarzy i zawarcie
w broszurze reklamowej porad dla chorych, rysu historycznego zielarstwa
i czternastu listów od osób przyjmujących te ziołowe preparaty. Zalecane mieszanki ziołowe miały leczyć choroby układu oddechowego (ze szczególnym
naciskiem na gruźlicę, która była w tamtych czasach poważnym problemem
zdrowotnym) zioła
„Pulmona”. Jednocześnie zalecano stosować drugi środek – „Pulmosan-Kalcium” zawierające związki soli wapnia. Dostępne były również zioła przeciw reumatyzmowi i dnie moczanowej (podagra), „zepsutą krew” powodującą
krosty, wypryski i liszaje „zioła czyszczące krew Feniks”, przeciw hemoroidom,
chorobom żołądka, choroby pęcherza i nerek, wątroby i dla cierpiących na
nerwy. Cena za paczkę – 6,50 zł, za 3 paczki 18 zł. 2-3 paczki należało wykorzystać gdy choroba świeżo nabyta lub lekka, 6-9 paczek gdy ciężka lub przewlekła. Cena za paczkę w przeliczeniu na dzisiejszą walutę wynosiła 35,75 zł
i 99 zł za 3 paczki. (Zioła Lecznicze Feniks) W treści innej broszury „Jak odzyskać zdrowie – mieszanki ziół leczniczych” magister farmacji
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aptekarz Józef Klabecki przedstawia swoje stanowisko dotyczące ziołolecznictwa
w XX wieku. Jest ono takie, że środki chemiczne nie powinny konkurować
z ziołolecznictwem, lecz uzupełniać się wzajemnie. Utrzymuje również, że pewne połączenia roślin leczniczych potęgują wzajemnie swoje działanie i nie można tego efektu uzyskać stosując jedynie leki chemiczne. Środki chemiczne mają
jedynie łagodzić objawy choroby, natomiast jej przyczynę leczy terapia ziołami.
Kuracja trwa jednak długo – przeciętnie 2 do 3 miesięcy. Według magistra Klabeckiego efekty leczenia ziołami utrzymują się długo, ponieważ wzmocniona
zostaje odporność. (Klabecki, 1935; Bilek M. 2009)
Podsumowanie
Ziołolecznictwo w okresie dwudziestolecia międzywojennego wciąż rozwijało się i miało charakter uzupełniające w stosunku do medycyny konwencjonalnej. Szczególne znaczenie ziołolecznictwo miało na wsiach gdzie dostęp
do lekarza był znacznie utrudniony. W mieście pomimo lepszej dostępności
do leków chemicznych ziołolecznictwo również zyskiwało na popularności.
Po pozytywnym wpływie na kondycję zdrowotną ludności ówczesnych czasach świadczą pozytywne opinie na temat ziołowych kuracji zdrowotnych.
Szczególne znaczenie pozytywne dla zdrowia miało ziołolecznictwo u ludzi
z ograniczonym budżetem na leczenie i/lub dostępem do medycyny konwencjonalnej. Rozwój ziołolecznictwa dawał również szansę na zarobek przy zbiorze surowców do wyrobów leków ziołowych. Zarówno medycyna konwencjonalna zaczęła przenikać na tereny wiejskie, jak i ziołolecznictwo, dotychczas
funkcjonujące na wsi zdobywało co raz większą popularność w ośrodkach
miejskich. Znalazło również swoje miejsce w dyskursie akademickim. Do upowszechnienia zasad higieny przyczyniła się działalność polskiego czerwonego
Krzyża, otwieranie nowych gabinetów lekarskich oraz aptek. Szczególną rolę
w popularyzacji ziołolecznictwa w ośrodkach miejskich odegrało towarzystwo
Przyjaciół ziołolecznictwa w Warszawie, wraz ze swoim założycielem mgr farmacji Janem Biegańskim, którego działalność popularyzatorska i dydaktyczna
miała szczególne znaczenie dla rozwoju ziołolecznictwa w Polsce.
Oceniając wpływ ziołolecznictwa i medycyny tradycyjnej w tamtym
okresie wziąć pod uwagę całokształt funkcjonowania obu tych nurtów leczenia
w ówczesnych realiach. Oba nurty miały duże znaczenie. Ziołolecznictwo wciąż
się rozwijało. Również medycyna konwencjonalna weryfikowała swoje wcześniejsze teorie i sposoby leczenia. Współcześnie, pomimo wielkiego rozwoju
medycyny, ziołolecznictwo zyskuje na popularności i przeżywa swój renesans.
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Możliwości ziół nadal poddawane są badaniom, a niektóre z nich wciąż są
nie do zastąpienia. Istnieje dziś również możliwość podjęcia specjalistycznych
studiów w kierunku fitoterapii.
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Herbal and conventional medicine
during the Interwar Period in Poland their part in safeguarding the people’s health

Summary: The 2nd Polish Republic was a country devastated both by
World War I and the Polish-Soviet war. The decline of the overall quality of life, famine and widespread poverty increased the occurrences
of the infectious diseases. Both the conventional and herbal medicine
were vital in stopping that crisis. Herbal medicine was especially common in the rural areas, where an access to the medic’s services was harder to come by. It also had gained popularity in the urban environment,
despite the better availability of the synthetic medicine. This paper’s
goal is to showcase the influence of both the conventional and herbal
medicine over the improvement of the Interwar Poland’s public health. Among the analysed factors the following may be highlighted:
the general education level, illiteracy problem, cadre issues among
the medics and the nurses, a lack of equipment and communication
exclusion. Herbal medicine had beneficial results on the public health, especially in cases of the people with limited budget or lacking
access to the conventional medicine. The article also depicts the history
of herbal medicine’s propagation. It discusses the issues of superstitions
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and harmful activities of the charlatans, as well. Thanks to the increase in the herbal medicine’s popularity, the academic society of Poland revised some of its stances. All the occurrences listed above will
be discussed, and the theses formulated here will be supported by the
source material.
Keywords: Interwar Period, herbal medicine, medicine, Herbal Medicine Sympathisers Association
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Diagnoza retrospektywna weryfikacja
głównych hipotez
mówiących o występowaniu
zespołu Marfana
u Abrahama Lincolna

Streszczenie: Abraham Lincoln był 16. prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ze względu na charakterystyczny wygląd prezydenta
sformułowano tezę, że cierpiał na rzadką chorobę genetyczną - zespół
Marfana. Celem pracy jest weryfikacja tej hipotezy na podstawie dzisiejszej wiedzy na temat tej dolegliwości. Do oszacowania ryzyka zespołu Marfana zastosowano zmienione kryteria klasyfikacji z 2010 r.
z Ghent. Postawienie diagnozy wymaga pojawienia się głównych objawów w co najmniej dwóch układach i zaangażowania trzeciego układu. Pierwszym analizowanym układem jest układ kostny. U Abrahama
Lincolna prawdopodobnie występowała „szewska” klatka piersiowa
(choć nie utrudniała mu ona funkcjonowania, przez co można założyć, że nie wymagała interwencji chirurgicznej). Normalna budowa
dłoni wyklucza arachnodaktylię, prezydent nie uskarżał się również
na skoliozę (materiał fotograficzny wskazuje na brak występowania
skoliozy powyżej 20 stopni), ani na utrudnienia w chodzeniu wynikające ze środkowego przemieszczenia kostki przyśrodkowej. Układ kostny prezydenta nie spełnia ani głównych, ani pobocznych kryteriów
do stwierdzenia zespołu Marfana. Dostępne źródła mówiące o stanie
zdrowia Abrahama Lincolna nie wskazują objawów mogących świadczyć o zwichnięciu soczewki lub defektach w układzie krwionośnym
prezydenta. Abraham Lincoln nie wykazywał również oznak odmy
płucnej ani bladości powłok skórnych. Wywiad rodzinny nie potwierdził, aby osoby spokrewnione wykazywały objawy Zespołu Marfana.
Z zebranych informacji możemy wyciągnąć jeden, następujący wniosek:
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prezydent Lincoln nie miał zespołu Marfana – jego budowa ciała była
natomiast nieco podobna do budowy wielu pacjentów cierpiących na
tę chorobę. Podlega dyskusji kwestia tego, czy jest to przypadek wynikający z jego naturalnej zmienności genetycznej, czy innej, niezidentyfikowanej przypadłości.
Słowa kluczowe: Abraham Lincoln, diagnoza retrospektywna, stan
zdrowia Abrahama Lincolna, Zespół Marfana

Wstęp
Abraham Lincoln był 16. Prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej, pierwszym wybranym na to stanowisko z ramienia Partii Republikańskiej. Jego rządy były największym w historii tego kraju okresem przełomowym – złożyły się nań wojna domowa, konstytucyjne zniesienie niewolnictwa i pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych udany zamach na prezydenta.
Jego kariera była ze wszech miar imponująca: od skromnych początków jako
syn rolnika Lincoln przełamywał kolejne bariery społeczne, by wreszcie zostać
głową państwa. Do dzisiaj jest postacią historyczną poważaną przez potomnych, a jego prezydentura oceniana jest przez politologów bardzo pozytywnie.
Wiele powiedziano o jego życiu: działalności politycznej i społecznej, a także życiu rodzinnym i zdrowiu. W związku z charakterystycznym wyglądem
prezydenta sformułowano tezę, że cierpiał on na rzadką chorobę genetyczną
– zespół Marfana. Niniejsza praca ma na celu weryfikację tej hipotezy na podstawie dzisiejszej wiedzy na temat tej przypadłości.
Czym jest zespół Marfana
Zespół Marfana (MFS) jest chorobą genetyczną tkanki łącznej. W bazie
ICD-10 oznaczony jest kodem Q87.4. Powodem jest defekt genu FBN1 zlokalizowanego na chromosomie 15, kodującego białko fibrylinę-1. Fibrylina-1
jest glikoproteiną tworzącą macierz pozakomórkową, kluczową dla trwałości
tkanki łącznej – zwłaszcza w okresie wzrostu. Włókna powstałe z fibryliny-1
stanowią integralną część wielu struktur w organizmie ludzkim – m.in. zastawek serca i aorty, więzadeł stawów oraz obwódki rzęskowej w oku. Osłabienie włókien stworzonych z fibryliny-1, upośledzaj przede wszystkim układ
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krwionośny, układ kostny, narząd wzroku, układ nerwowy oraz (potencjalnie)
układ oddechowy. Choroba ta może nastąpić w wyniku mutacji de novo, bądź
odziedziczonej – jest ona dziedziczna w sposób autosomalny dominujący, co
daje 50% szans wystąpienia tej choroby u potomstwa. Nazwana choroby została nadana od nazwiska jej odkrywcy, Antoine Marfana. Rewizja nozologii
z Ghent, która miała miejsce w 2010 roku przedstawia kryteria, które pacjent
musi spełnić, aby mieć postawione rozpoznanie. Zespół Marfana (MFS;
MIM 154700) należy do stosunkowo częstych chorób genetycznych uwarunkowanych jednogenowo, jednak występując z częstością od 1 na 3000 do
1 na 5000 urodzeń, spełnia kryteria choroby rzadkiej (według definicji choroby rzadkie są to choroby występujące z częstością poniżej 1 na 2000 urodzeń).
Objawy zespołu Marfana
a wygląd Abrahama Lincolna
Zespół Marfana charakteryzuje się długimi kończynami i szczupłą budową
ciała, arachnodaktylią, płaskostopiem, deformacjami klatki piersiowej, skoliozą oraz nadmierną wiotkością więzadeł stawowych, hipoplazją policzków,
długogłowiem, obniżoną masą mięśniową czy obniżoną ilością tkanki tłuszczowej. Głównymi objawami w układzie krążenia są: tętniak, niedomykalność
zastawek aorty i mitralnej, zastoinowa niewydolność serca czy niskie ciśnienie
tętnicze. Najczęstszymi wadami w budowie gałki ocznej/anomaliami w zakresie narządu wzroku są: zwichnięcie soczewki, krótkowzroczność i astygmatyzm,
do tego często u pacjentów stwierdza się obecność zeza1.
Zestawienie powyższych objawów z profilem medycznym Abrahama Lincolna prezentuje się następująco:
Wzrost
Już w wieku siedmiu lat wygląd młodego Lincolna odpowiadał opisowi
zespołu Marfana. Został wtedy opisany przez sąsiada jako „wysoki pająkowaty chłopak”2. W wieku jedenastu a szesnastu lat zaliczył okres intensywnego
wzrostu. Carl Sandburg podaje, że jako siedemnastolatek Lincoln osiągnął
ostateczną wysokość 193 cm3. Przy dzisiejszych standardach wzrostu plasuje go powyżej 97 centyla według siatek centylowych WHO. Na dzisiejsze
A. Latos-Bieleńska Zespół Marfana – cechy kliniczne, podłoże molekularne i opieka medyczna
w: Nieznane? Poznane! Zaburzenia rozwojowe u dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi
i wadami wrodzonymi, red. Marzena Buchnat, Katarzyna Pawelczak, Poznań 2013, str. 98
2
„A tall spider of a boy”
3
C. Sandburg Abraham Lincoln: the Prairie Years and the War Years, Nowy Jork 1954, str. 14.

1
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standardy jest to wzrost wysoki. Przeciętny wzrost osoby dorosłej z zespołem
Marfana to 175–184 cm u kobiet, 191–200 cm u mężczyzn4. Należy zaznaczyć, że prezydent Lincoln górował nad większością sobie współczesnych. Jest
to widoczne na wielu z dostępnych fotografii: zawsze był o głowę wyższy od
pozostałych osób (ryc. 4,6). Jednak analizując zdjęcia, na których przedstawiony jest w pozycji siedzącej można dojść do wniosku, że za jego znaczny
wzrost odpowiadają głównie kończyny dolne. Kiedy siedzi obok swoich towarzyszy nie jest od nich szczególnie wyższy (ryc. 5). Z tego względu jego tułów
musiał być stosunkowo krótki, w porównaniu z długością nóg. Jest to jeden
z objawów zespołu Marfana. Jego waga wahała się od 72,5 kg. do 84 kg5.,
więc oprócz znacznego wzrostu oznaczał się również chudością. Jednak wysoki wzrost nie szedł w parze z proporcjonalną budową ciała. Kończyny Abrahama Lincolna były dłuższe, niż powinny, patrząc na długość jego tułowia
i głowy (ryc. 3,5,7). Ta nietypowa postura przykuwa do dziś uwagę.
Dłonie
Istnienie odlewu dłoni Abrahama Lincolna ułatwia ich ocenę pod względem występowania fenotypu charakterystycznego dla zespołu Marfana. Wykonał go Leonard Volk w 1860 roku. Nie stwierdzono większych deformacji
względem rozmiarów dłoni zdrowego człowieka (Ryc. 9, 10). Zatem wyklucza to obecność arachnodaktylii, która jest jedną z cech zespołu Marfana.
Stopy
O niestandardowym rozmiarze stóp Abrahama Lincolna świadczy fakt,
że wszystkie jego buty były robione na zamówienie, ponieważ nie były dostępne w takim rozmiarze w żadnym sklepie. Przy amerykańskim rozmiarze
14, długość stopy w systemie metrycznym wynosiła 30,5 cm6. W przeliczeniu na rozmiar europejski jest to 49 i 1/3. Tak długie stopy sugerują zmiany
w przebiegu zespołu Marfana.
Oczy
Abraham Lincoln służył w milicji stanu Illinois – zarówno w randze
szeregowego, jak i w randze kapitana7. Był świetnym strzelcem jeszcze podczas prezydentury (ryc. 8), gdy testował karabin Spencera w 1863 roku –

R. Zubrzycka Zespół Marfana w ujęciu interdyscyplinarnym w: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 108 (2012), str. 158
5
C. Sandburg, dz. cyt., str. 14
6
S.B. Oates Abraham Lincoln: The Man behind the Myths, Nowy Jork 1994, str. 34
7
W. H. Herndon Herndon’s life of Lincoln, Cleveland 1949, str. 77-78
4
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jego strzały, mimo przerw na usunięcie łuski, trafiały precyzyjnie, bardzo blisko siebie. Niektóre fotografie sugerują niewielki zez (ryc. 2, 3).
Serce
Nic nie wiadomo o problemach Abrahama Lincolna z sercem – żadne
źródło nie wspomina o objawach je sugerujących, zaś obciążenie fizyczne, jakie
podejmował w ciągu swojego życia (m.in. praca w gospodarstwie rolnym ojca
czy służba w milicji stanu Illinois) wskazują na to, że Lincoln miał dobrze
funkcjonujący układ krążenia.
Fizjonomia twarzy
Prezydent Lincoln miał chudą, pociągłą twarz, z wyraźnymi kośćmi policzkowymi. Szczególną uwagę przyciągają jego usta: niesymetryczne,
z nabrzmiałymi wargami. Posiadał również wyjątkowo duże uszy i nos. Oczy
pacjenta wyglądają na zbyt małe w stosunku do reszty twarzy. Należy zwrócić
uwagę na opadające powieki (ptozę). Pomimo względnie młodego wieku na
skórze twarzy widoczne są zmarszczki (ryc. 1), a sama skóra wydaje się szorstka. (Ryc. 1, 2, 4) Jak wspomniano wyżej prawdopodobnie nie posiadał żadnej
wady wzroku wymagającej używania okularów. Materiał zdjęciowy ani opisy
wyglądu prezydenta nie wskazują na to, aby posiadał wadę zgryzu typową dla
pacjentów z zespołem Marfana.
Towarzyszące objawy
Klatka piersiowa prezydenta była tak chuda, że wydawała się wręcz zapadnięta . Klatka kurza, szewska lub asymetryczna to jedne z kryteriów pozwalające rozpoznać u chorego zespół Marfana według nozologii z Ghent.
8

8

Tamże, str. 405
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Ryc. 1 – Abraham Lincoln w wieku 38 lat. Autor: Nicholas Shepherd. Domena
publiczna.

Ryc. 2 – Wykonana przed objęciem prezydentury. Autor: Abraham Byers. Domena
publiczna.
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Ryc. 3 – Abraham Lincoln w 1860 roku. Autor nieznany. Domena publiczna.

Ryc. 4 – Abraham Lincoln w 1863 roku. Autor: Alexander Gardner. Domena
publiczna.
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Ryc. 5 – Prezydent Lincoln wizytujący sztab wojsk Unii w Antietam. Autor: Alexander Gardner. Domena publiczna.

Ryc. 6 – prezydent w rozmowie z generałem McClellanem, Antietam 1862. Autor:
Alexander Gardner. Domena publiczna.
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Ryc. 7 – Prezydent pod Antietam. Autor: Alexander Gardner. Domena publiczna.

Ryc. 8 – Ślady po strzałach Lincolna z karabinu Spencera, 1863. Autor nieznany, opublikowane w Saturday Evening Post.
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Ryc. 9 – odlew dłoni prezydenta wykonany w 1860 roku przez Leonarda Volka.

Ryc. 10 – odlew dłoni prezydenta wykonany w 1860 roku przez Leonarda Volka.
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Rys genealogiczny rodziny Abrahama Lincolna
W związku z dziedziczną naturą zespołu Marfana trzeba pochylić się
także nad zdrowiem pozostałych członków rodziny Lincolna – dzisiaj wiadomo, że choroba ta jest dziedziczona sposobem autosomalnym dominującym.
Zachowane zostały wizerunki obojga rodziców prezydenta – Thomasa Herringa Lincolna i Nancy Hanks Lincoln. Thomas Lincoln, urodzony w 1778 roku
był rolnikiem osiadłym w stanach Kentucky (do 1816), Indiana (od 1816 do
1830) i Illinois (od 1831 do śmierci w 1851). Jego fotografia przechowywana
w Abraham Lincoln Library and Museum w Lincoln Memorial University
(ryc. 11) nie sugeruje większości cech zespołu Marfana. Był on człowiekiem
barczystym, z proporcjonalną do ciała długością ramion. Na szczególną uwagę zasługują dłonie Thomasa Lincolna – krótkie, z szerokimi palcami, będące świadectwem zawodu, którym trudnił się ojciec prezydenta. Abraham
Gordon w swojej pracy podaje wzrost Thomasa Lincolna na 5 stóp i 10 cali
(ok. 178 cm.) i jego wagę na „około 190 funtów”9, co w przeliczeniu na kilogramy daje nam ok. 86 kg. Po porównaniu tej fotografii ze zdjęciami jego syna
wychodzi na jaw zaskakująco niskie podobieństwo rodzinne między synem
a ojcem. Długość życia Thomasa Lincolna, w połączeniu z wymagającym
fizycznie żywotem rolnika jest kolejną przesłanką wykluczającą diagnozę –
zmarł on w imponującym wówczas wieku 73 lat. Konkluzja w tym wypadku
jest jasna – Thomas Lincoln nie wykazywał symptomów zespołu Marfana.
Osobną kwestią jest matka prezydenta. Nancy Hanks Lincoln urodziła się
w 1784 roku, będąc córką Lucy Hanks i nieznanego ojca – „plantatora z rodowodem”, według domniemanych słów samego Abrahama Lincolna10. Teza ta
znajduje poparcie w dacie ożenku jej matki – Lucy Hanks wyszła za Henry’ego
Sparrowa około 1790 roku, sześć lat po przyjętej dacie narodzin Nancy. Nie
został zachowany jej wizerunek, zaś opisywana była przez Williama Herndona
na podstawie świadectwa Dennisa Hanksa, jej kuzyna, w następujący sposób:
„Jej postura była powyżej przeciętnej, [ona sama] ważyła około 130 funtów11, była smukle zbudowana i miała wiele cech osoby ze skłonnością
do gruźlicy. Jej skóra była ciemna, włosy ciemnobrązowe, oczy niewielkie i szare, czoło wydatne, twarz ostra i kanciasta, z widocznym wyrazem

9
A.M. Gordon Abraham Lincoln: a medical appraisal, Journal of the Kentucky Medical Association 60 (1962) str. 252
10
W.H. Herndon Herndon’s Life of Lincoln, Cleveland 1949, str. 2-4
11
Ok. 59 kilogramów
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melancholii, który zapisywał się w pamięci każdego, kto kiedykolwiek
ją poznał albo zobaczył”.

Na podstawie powyższego opisu można śmiało stwierdzić, że Abraham
Lincoln odziedziczył swój charakterystyczny wygląd po matce. Zmarła ona
w 1818 roku z niewyjaśnionych przyczyn – według jednych relacji zmarła
ona na gruźlicę, według innych na tak zwaną „mleczną chorobę”12. Za tą nazwą kryje się zatrucie spowodowane wypiciem mleka krowy, która spożyła
wcześniej roślinę z gatunku ageratina altissima. Roślina ta zawiera w sobie
toksynę – tremetol. Objawy zatrucia tremetolem nie pokrywają się jednak
z powszechnie kojarzonymi objawami gruźlicy – nie powoduje ono kaszlu ani
poważnej utraty wagi, śmierć również następuje szybko – w ciągu od dwóch,
do dziesięciu dni (toksyna atakuje przede wszystkim układ trawienny ofiary,
powodując nudności i zaparcia, by spowodować osłabienie kontroli nad mięśniami i wreszcie śmierć).13 W związku z tak rozbieżnymi wersjami zdarzeń nie
jesteśmy w stanie ustalić ze stuprocentową pewnością przyczyny śmierci matki
prezydenta USA. Nie jest jasnym, czy Nancy Lincoln miała zespół Marfana
– choć opis jej wzrostu i twarzy wskazują na pewne podobieństwo, niewielka
ilość dowodów nie pozwala na stwierdzenie jednoznacznej diagnozy.
Niewiele wiadomo o rodzeństwie Abrahama Lincolna: jego brat Thomas Młodszy zmarł kilka dni po porodzie, w 1812 roku. Jego siostra, Sarah
Lincoln Grigsby, zmarła w 1828 roku w połogu mając 20 lat. Nie jest znane
nic pewnego o wyglądzie siostry prezydenta, nie pozostawiła ona również po
sobie potomstwa (jej pierworodny syn umarł wraz z nią)14.
Prezydent Abraham Lincoln ożenił się w listopadzie 1842 roku z Mary
Todd, z którą miał czterech synów: Roberta Todda (1843-1926), Edwarda
Bakera (1846-1850), Williama Wallace’a (1850-1862) oraz Thomasa „Tada”
III (1853-1871). Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych była kobietą przeciętnego wówczas wzrostu i o krępej budowie ciała. Fotografia wykonana
ok. 1847 roku wyraźnie demonstruje brak wielu symptomów zespołu Marfana: normalnej budowy dłonie, krągłą twarz i przeciętnej długości ramiona
(ryc. 12). Długi jak na owe czasy okres życia (Mary Todd Lincoln zmarła
w 1882 roku, w wieku 63 lat) oraz niezwiązana przyczyna śmierci (udar) stanowią ostateczne czynniki wykluczające obecność zespołu Marfana u pierwszej
List W.H. Herndona do W. Lamona, w: The Hidden Lincoln, red. E. Hertz, Nowy Jork
1940, str. 74
13
T. Cone Jr. Milk Sickness (Tremetol poisoning) w: The Cambridge World History of Human
Disease VIII, Cambridge 1993, str. 880-883
14
W.H. Herndon, Herndon’s Life of Lincoln, Cleveland 1949, str. 17
12
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damy. Nie jest zatem możliwym, by którykolwiek z synów Lincolna mógł po
niej odziedziczyć tą przypadłość – w związku z tym poniższa analiza bierze pod
uwagę wyłącznie możliwe dziedziczenie ze strony ojca.
Najstarszy z nich, Robert Todd Lincoln, nie wykazywał objawów zespołu
Marfana – był on przeciętnego wzrostu (na ryc. 14 jest on pierwszy z prawej,
obok mierzącego 183 cm wzrostu prezydenta Warrena Hardinga.), miał przeciętną długość ramion i normalnej budowy dłonie (Ryc. 13). Ponadto, jego
imponujący nawet dzisiaj wiek (zmarł pięć dni przed swoimi 83 urodzinami) stanowi solidną podstawę dla wykluczenia choroby u najstarszego syna
prezydenta.
Drugi syn Lincolna, Edward Baker, zmarł bardzo wcześnie – w wieku
trzech lat. Jako przyczynę śmierci podano gruźlicę. Zachowana jego fotografia (ryc. 15) nie pozwala nam na diagnozę – jedynym widocznym elementem
budzącym jakiekolwiek podejrzenie jest wydatna dolna warga. Przy tak małej
ilości przesłanek i wczesnym wieku pacjenta diagnoza jest niemożliwa.
Trzeci syn prezydenta, William Wallace Lincoln, dożył wieku jedenastu
lat. Zmarł w 1862 roku na tyfus. Nie ma zachowanych wiele zdjęć trzeciego
syna prezydenta – najlepiej zachowane przedstawia go, gdy miał 5 lat (ryc. 16).
Ponownie, nie ma dostatecznej ilości przesłanek, by postawić u niego diagnozę
zespołu Marfana na podstawie wyglądu.
Osobą godną analizy jest czwarty syn prezydenta – Thomas III (18531871). Urodził się on z częściowym rozszczepem wargi i podniebienia, który
spowodował u niego szereg problemów natury dentystycznej i logopedycznej. Istnieje mało fotografii przedstawiających Thomasa w wieku nastoletnim
(zmarł on w wieku 18 lat na niezidentyfikowaną chorobę – jako objaw wymieniono obrzęk klatki piersiowej), żadna też z nich nie pokazuje niestety całości
jego ciała. Rysy twarzy Thomasa Lincolna (ryc. 17) nie wskazują na objawy
zespołu Marfana – są one krągłe, bez zarysowanych kości policzkowych. Zmarł
on bezpotomnie. Chociaż obrzęk klatki piersiowej może sugerować kardiologiczną przyczynę zgonu, nie jesteśmy w stanie z dokładnością stwierdzić, czy
w istocie był on spowodowany zastoinową niewydolnością serca – jednym
z potencjalnych skutków zespołu Marfana.
Analiza rodziny Abrahama Lincolna nie jest w stanie przynieść nam
większych przesłanek co do występowania zespołu Marfana w jego rodzinie.
Najbardziej oczywistym kandydatem do diagnozy w świetle zebranych wyżej
dowodów jest matka prezydenta, choć przy braku jakiegokolwiek wizualnego potwierdzenia powstałego za jej życia nie jesteśmy w stanie postawić ze
stuprocentową pewnością diagnozy – sprawy nie ułatwia fakt, iż najpewniej
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pochodziła ona z nieprawego łoża. Oczywiście istnieje możliwość, że choroba
może nastąpić de novo, w wyniku spontanicznej mutacji. W jeszcze mniejszym
progu prawdopodobieństwa mieści się też hipotetyczny przypadek wystąpienia zespołu Marfana de novo u pacjenta i jednoczesnego braku dziedziczenia
go przez jego dzieci. Możliwość ta nie może zostać wykluczona, aczkolwiek
zakładając, że prezydent Lincoln w istocie miał zespół Marfana, prawdopodobieństwo, że wszyscy czterej jego synowie nie odziedziczyli defektu genetycznego wynosi około 6,25%. Wynika to z dziedziczenia autosomalnego
dominującego zespołu Marfana – przy założeniu, że prezydent w istocie na
niego cierpiał, szansa przekazania go dziecku jest równa 50% - zaś czterokrotne uniknięcie takiej sytuacji według rachunku prawdopodobieństwa jest
możliwe tylko w 6,25% (1/24 x 100% = 6,25%).
Ryc. 11 – Thomas Lincoln Starszy. Autor i data wykonania nieznane. Domena
publiczna.
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Ryc. 12 – Mary Todd Lincoln, ok. 1846 r. Autor: Nicholas Shepherd. Domena
publiczna.

Ryc. 13 – Robert Todd Lincoln, ok. 1860 r. Autor nieznany. Domena publiczna.
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Ryc. 14 – Robert Todd Lincoln (pierwszy z prawej) w towarzystwie prezydenta Hardinga i prezesa Sądu Najwyższego Tafta. 1922. Autor nieznany. Zbiory Biblioteki
Kongresu USA.

Ryc. 15 – Edward Baker Lincoln, 1850. Autor nieznany. Domena publiczna.
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Ryc. 16 – William Wallace Lincoln w wieku 5 lat. Autor nieznany. Domena
publiczna.

Ryc. 17 – Thomas „Tad” Lincoln w szkole średniej. Autor nieznany. Domena
publiczna.
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Opis głównych hipotez o chorobie prezydenta
Pierwsza hipoteza głosząca, że prezydent Lincoln miał zespół Marfana
została opublikowana w marcu 1962 roku na łamach miesięcznika naukowego The Journal of the Kentucky State Medical Association. Jej autor, Abraham
Gordon, w artykule Abraham Lincoln: a medical appraisal powołał się na zdjęcie Lincolna z 1847 roku i serię opisów jego wyglądu (między innymi autorstwa przytaczanego także w niniejszej pracy Williama Herndona) jako bazę
swoich argumentów – jednocześnie wskazując matkę jako osobę, od której
Lincoln miał odziedziczyć zespół Marfana, zaś Thomasa III Lincolna jako potencjalnego dziedzica choroby. Dokonuje jednocześnie zestawienia znanych
wówczas objawów zespołu Marfana z objawami, które zidentyfikował na bazie opisów i zdjęć Lincolna: dolichostenomelię, dolichocefalię, (według niego
prawdopodobne) zwichnięcie soczewki, zez, gotyckie podniebienie, luźne stawy, (według niego prawdopodobne) zniekształcenie klatki piersiowej, wielkość dłoni i stóp, przepuklinę, płaskostopie, kifozę, zniekształconą małżowinę
uszną, prognatyzm, „melancholijny wyraz twarzy” i niewielką ilość podskórnej tkanki tłuszczowej. W swoich argumentach Gordon podaje również ataki
podwójnego widzenia w wieku 51 lat. Wiadomo, że w tym okresie również
Lincoln zażywał pigułki z rtęcią, by zwalczyć zaparcia15. Możliwym jest zatem,
że ten konkretny objaw był związany z neurologicznymi objawami zatrucia
rtęcią – o czym autor artykułu mógł nie mieć pojęcia. Jednocześnie Gordon
przyznaje, że nie wiadomo nic o potencjalnych wadach serca, na jakie mógłby
cierpieć prezydent. W tym momencie Gordon pisze, powołując się na pracę
Victora McKusicka o dziedzicznych chorobach tkanki łącznej, że „dowolny
z trzech podstawowych komponentów tej choroby (kostny, oczny, krążeniowy) może być obecny z niewielką obecnością ze strony pozostałych dwóch”.
Dalej Gordon przytacza jako argument rzekomy wysoki głos prezydenta jako
kolejny objaw, zestawiając go z asymetrią twarzy16.
Do podobnej konkluzji doszedł Henry Schwartz, aczkolwiek jego poglądy na genezę zespołu Marfana u prezydenta Lincolna różnią się w sposób
znaczący. Schwartz przytacza bowiem w artykule Abraham Lincoln and the
Marfan Syndrome w piśmie Journal of the American Medical Association przypadek swojego pacjenta, u którego zdiagnozował zespół Marfana w 1959 roku.
15
N. Hirschhorn, I. Greaves Abraham Lincoln’s Blue Pills: Did Our 16th President Suffer from
Mercury Poisoning? w: Perspectives in Biology and Medicine 44 (2001), str. 315-332
16
A.M. Gordon: Abraham Lincoln: a medical appraisal, Journal of the Kentucky Medical
Association 60 (1962), str. 249-253
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W 1960 roku odkryto, jakoby pacjent miał mieć wspólnego przodka z szesnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak Gordon, przytacza on opisy
wyglądu Lincolna i porównuje je z objawami zespołu Marfana. Po ustaleniu
korelacji między obydwoma przechodzi do ustaleń powiązań rodzinnych. Według Schwartza można prześledzić wśród przodków prezydenta po mieczu osoby o podobnym doń wyglądzie. W tym momencie ponownie odnosi się do
swojego pacjenta – twierdząc, na podstawie zeznań jego rodziny, że pochodził
on od Mordecai Lincolna Młodszego, pra-pra-pradziadka prezydenta. Następnie opisuje on trójkę osób z rodziny pacjenta: jego 15-letnią wówczas siostrę,
jego matkę i jego (wtedy już zmarłego) dziadka ze strony matki. Cała trójka
miała według Schwartza zdradzać objawy niepełne zespołu Marfana. Opierając się głównie na danych Williama Bartona Schwartz nie zgadza się z tezą zaprezentowaną przez Abrahama Gordona jakoby Lincoln miał odziedziczyć zespół Marfana po matce – według niego, przyczyn takiego stanu rzeczy należało
szukać w linii genealogicznej ojca. Sugerował on, że geneza choroby zarówno
u jego pacjenta, jak i u prezydenta, leżała w transmisji genetycznej pochodzącej
od ich wspólnego przodka. Wszystkie osoby, przedstawione w załączonym do
artykułu drzewie genealogicznym (ryc. X) a jednocześnie niewykazujące zdecydowanych objawów zespołu Marfana Schwartz zaklasyfikował jako forme fruste – niekompletną formę choroby. Wymieniał on częściowe bądź pojedyncze
objawy zespołu Marfana (jak np. słaby wzrok ojca Lincolna czy rozszczep wargi i podniebienia u Thomasa III) u krewnych prezydenta jako dowód częściowych objawów tejże choroby u nich występujących17. Konkluzja, do jakiej
doszedł, nie wydaje się dzisiaj w żaden sposób trafna w świetle dziedziczenia
zespołu Marfana sposobem autosomalnym dominującym. Ponadto Schwartz
często się powołuje w swoim artykule na badania Williama Bartona – które,
dzięki wielu błędom i nieścisłościom (najsłynniejszym z nich jest teza, że Abraham Lincoln i generał Konfederacji William E. Lee mieli wspólnego przodka) powinno być traktowane z perspektywy historyka z ostrożnością. Badania
Henry’ego Schwartza, przy uwzględnieniu dzisiejszej wiedzy, nie stanowią zatem żadnego dodatkowego wyjaśnienia względem badań dokonanych przez
Abrahama Gordona.
Powyższe dwa badania stanowią podstawę teorii jakoby prezydent Lincoln chorował na zespół Marfana. Z zawartych w nich informacji zestawionych ze źródłami można ustalić następujące argumenty za tą tezą:

17
H. Schwartz Abraham Lincoln and the Marfan Syndrome, Journal of the American Medical
Association 187 (1964), str. 473-479
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Pierwszym z pewnością są elementy budowy ciała prezydenta: długie
kończyny i stopy, zapadnięta klatka piersiowa, niewielka ilość tkanki tłuszczowej, wygląd twarzy i oczu. Do tego znany nam opis jego matki, jej niepewne
pochodzenie i ilość problemów zdrowotnych z którymi mierzyli się synowie
prezydenta również stanowią pewne płaszczyzny do podejrzeń o obecności tej
choroby.
Argumenty przeciw tej tezie są następujące: przede wszystkim, nie wszystkie cechy fizyczne Lincolna sugerują obecność zespołu Marfana. Normalna
budowa dłoni (odbiegająca znacznie od arachnodaktylii), brak większych problemów ze wzrokiem czy odnotowanych problemów z sercem nie sugerują
obecności tej choroby u pacjenta. Ponadto wspomniana wyżej historia chorób
jego rodziny nie jest w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi, by ktokolwiek
z bezpośrednich przodków bądź potomków Lincolna miał zespół Marfana.
Diagnoza retrospektywna
Współcześnie, dzięki gwałtownym postępom w zakresie badań genetycznych, sekwencjonowania ludzkiego genomu i identyfikacji jego fragmentów
odpowiedzialnych za wystąpienie zespołu Marfana, możliwe jest jednoznaczne rozpoznanie tej choroby. Stwierdzenie mutacji w genie FBN1 (najczęściej) lub w genach TGFBR1 oraz TGFBR2 jednoznacznie potwierdza
rozpoznanie. W rozważanym przypadku nie ma dostępnych próbek materiału
genetycznego, na których można byłoby przeprowadzić badania. Można opierać się jedynie na objawach potwierdzonych przez źródła, którymi dysponujemy. Szczególną rolę pełni materiał fotograficzny wykonany na przestrzeni lat
1846-1865. Diagnoza retrospektywna zostanie przeprowadzona na podstawie
współczesnych standardów diagnostycznych. W celu oszacowania ryzyka występowania zespołu Marfana stosuje się kryteria zmodyfikowanej klasyfikacji
z Ghent z 2010 roku.18 Ustalenie rozpoznania wymaga wystąpienia głównych
objawów w zakresie co najmniej dwóch układów oraz zajęcia trzeciego układu. Zmodyfikowana klasyfikacja z Ghent powstała na podstawie poprzedniej
klasyfikacji z Ghent z 1996 roku, jednak tętniakowate rozwarstwienie opuszki
aorty i obustronne przemieszczenie soczewek odgrywają większą rolę niż poprzednio. Zwrócono również większą uwagę na wyniki badań genetycznych.

18
Loeys BL, Dietz HC, Braverman AC: The revised Ghent nosology for the Marfan syndrome.
J Med Genet 2010; 47: 476-485.
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Szczegóły tych kryteriów są zawarte w przystępny sposób w pracy Pacjent
z zespołem Marfana w gabinecie lekarza rodzinnego.19
Analiza potencjalnych objawów w układzie kostnym prezentuje się następująco: prawdopodobnie występowała u pacjenta „szewska” klatka piersiowa (choć nie utrudniała mu ona funkcjonowania, przez co można założyć, że
nie wymagała interwencji chirurgicznej). Normalna budowa dłoni wyklucza
arachnodaktylię, prezydent nie uskarżał się na skoliozę (nie przekraczała ona
na pewno 20 stopni, patrząc na podstawie materiału fotograficznego), ani na
utrudnienia w chodzeniu wynikające ze środkowego przemieszczenia kostki
przyśrodkowej. Stosunek górnej połowy ciała do dolnej był u prezydenta równy 0,9 (ryc. 18), co nie kwalifikuje się jako objaw. Zatem układ kostny prezydenta nie spełnia ani głównych, ani pobocznych kryteriów do stwierdzenia
zespołu Marfana.
Nie zbadano nigdy Abrahama Lincolna pod kątem okulistycznym, aczkolwiek zebrane wyżej dowody wskazują na to, że nie miał on problemów ze
wzrokiem, jakie niesie ze sobą zwichnięcie soczewki. Tak samo nie ma żadnych informacji o defektach w układzie krwionośnym prezydenta, ani takich,
które by wskazywały na takowe defekty. One również nie spełniają według
naszej wiedzy głównych ani pobocznych kryteriów z Ghent. Abraham Lincoln
nie wykazywał również oznak odmy płucnej ani bladości powłok skórnych,
niemożliwym jest też zbadanie jego opony twardej rdzenia kręgowego na poziomie segmentów odcinka lędźwiowo-krzyżowego. Wywiad rodzinny nie potwierdził, by ktokolwiek mógł kwalifikować się do diagnozy.
Konkluzja jest zatem jasna – Abraham Lincoln na podstawie zebranych
wyżej informacji nie kwalifikuje się do diagnozy zespołu Marfana.

Magdalena Czerżyńska, Zuzanna Judyta Tyrakowska, Anna Wiśniewska, Emilia Rozwadowska Pacjent z zespołem Marfana w gabinecie lekarza rodzinnego, Pediatria i Medycyna Rodzinna 11 (2015), str. 138-139
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Ryc. 18 – wyznaczenie stosunku górnej połowy ciała do dolnej – autorstwo własne

Podsumowanie
Z zebranych informacji możemy wyciągnąć jeden, następujący wniosek:
prezydent Lincoln nie miał zespołu Marfana – jego budowa ciała była natomiast nieco podobna do budowy wielu pacjentów cierpiących na tę chorobę.
Podlega dyskusji kwestia tego, czy jest to przypadek wynikający z jego naturalnej zmienności genetycznej, czy innej, niezidentyfikowanej przypadłości.
Być może przy pomocy współczesnych narzędzi diagnostycznych udałoby się
udzielić na to pytanie precyzyjnej odpowiedzi. Niestety, w wypadku Abrahama Lincolna możliwość ta została złożona do grobu wraz z 16 prezydentem
Stanów Zjednoczonych Ameryki.
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Retrospective diagnosis verification of the main hypotheses
about the presence of Marfan syndrome
in Abraham Lincoln

Abstract: Abraham Lincoln was the 16th President of the United States of America, the first to be elected by the Republican Party. Much
has been said about his life: political and social activities, as well as
family life and health. Due to the president's characteristic appearance, a thesis was formulated that he suffered from a rare genetic disease - Marfan's syndrome. Marfan's syndrome is a genetic disease of
connective tissue. In the ICD-10 database it is marked with the code
Q87.4. The reason is a defect in the FBN1 gene located on chromosome 15, coding for the fibrillin-1 protein.This paper aims to verify
this hypothesis on the basis of today's knowledge about this ailment.
The 2010 Ghent revised classification criteria are used to estimate the
risk of Marfan syndrome. Establishing a diagnosis requires the appearance of major symptoms in at least two systems and involvement
of the third system.
Keywords: Abraham Lincoln, Abraham Lincoln's health condition,
Marfan syndrome, retrospective diagnosis
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Rys historyczny
oraz współczesna analiza
potencjału leczniczego
znanych nam roślin
leczniczych stosowanych
w starożytnym Egipcie

Streszczenie: Niniejszy tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy starożytni Egipcjanie stosowali rośliny lecznicze zgodnie z właściwościami
przypisywanymi przez współczesną nam naukę.? Jakie związki chemiczne mogły przesądzić o sukcesie terapeutycznym i uzdrowić chorego?
Praca ta stanowi analizę substancji czynnych zawartych w roślinach
leczniczych znanych w starożytnym Egipcie. Poddane analizie zostaną
między innymi wyniki badania „Antibacterial Potentiality of Red Sandalwood Callus Against Pathogenic Isolates of Aeromonas and Pseudomonas” opublikowanego w Universal Journal of Plant Science, które
wskazują, na obecności przeciwbakteryjnych związków aktywnych
w kallusie z czerwonego drzewa sandałowego. Kolejnym analizowanym
zagadnieniem są współczesne zastosowania kliniczne roślin leczniczych
znanych już starożytnym Egipcjanom. Wiele z przedstawionych w niniejszej pracy roślin nadal znajduje zastosowanie we współczesnej medycynie. Niektóre z nich funkcjonują też jako używki, tak samo jak
funkcjonowały tysiące lat temu. Leki nasercowe, preparaty kontroli
masy ciała, leki przeciwzapalne, przeciwbakteryjne opierają się na tych
samych substancjach czynnych, których dobroczynne właściwości odkryli starożytni Egipcjanie. Występujące w nich związki chemiczne
mają działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe czy przeciwutleniające. Właściwości znieczulające, odurzające były
wykorzystywane podczas zabiegów chirurgicznych, jeszcze wiele setek
lat, po odkryciu ich przez mieszkańców starożytnego Egiptu. Te twierdzenia znajdą oparcie w przeprowadzonej analizie, popartej wynikami
badań naukowych.
Słowa kluczowe: medycyna starożytna, starożytny Egipt, rośliny
lecznicze
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Źródła wiedzy o medycynie starożytnego Egiptu
Jeszcze 150 lat temu za kolebkę medycyny uważano starożytną Grecję.
Przywoływano przede wszystkim postacie Hipokratesa, obdarzonego przydomkiem „ojca medycyny”, oraz jego uczniów. Hellenocentryzm zdominował
dyskurs akademicki w tej dziedzinie. Natomiast stan wiedzy medycznej innych cywilizacji postrzegany był jako prymitywny, oparty na „zabobonnych
praktykach, wierze w wpływ mocy nadprzyrodzonych”. Zupełnie nowe światło na zagadnienie medycyny starożytnego Egiptu rzucają przetłumaczone
egipskie papirusy medyczne: papirus berliński, londyński, papirus Hearst,
papirus Ebersa oraz papirus Edwina Smitha. Dodatkowych informacji na ten
temat dostarczają zachowane do dziś artefakty – narzędzia chirurgiczne, wyposażenie wykorzystywane do przygotowywania leków, takie jak wagi, moździerze, naczynia apteczne czy gotowe lekarstwa. Tematem niniejszej pracy
będzie ziołolecznictwo - jedna z gałęzi ówczesnej medycyny. Należy zaznaczyć,
iż wiele nazw roślin prawdopodobnie na zawsze pozostanie tajemnicą, a poszczególne receptury najpewniej będą niemożliwe do odtworzenia. Rozpoznaje się je również na podstawie reliefów i malowideł ściennych. Na podstawie
znajomości tych, które zdołano przetłumaczyć, rysuje się obraz medycyny z
bogatym zapleczem leków pochodzenia roślinnego. Wiadomości o celach wypraw kupieckich i wojennych oraz o zasięgu wpływów państwa egipskiego
pozwalają przypuszczać jakie rośliny docierały do Egiptu. Nie bez znaczenia
pozostaje również rozwój żeglarstwa na Morzu Śródziemnym i Morzu Czerwonym. Pozwoliło to sprowadzać w późniejszym okresie surowce roślinne
niewystępujące rodzimie w Egipcie. Bez wątpienia poszerzyło to spektrum
dostępnych dla starożytnych Egipcjan substancji leczniczych.
Georg Ebers (1837-1898) był profesorem egiptologii na uniwersytecie
w Lipsku. W 1873 roku, podczas jednej ze swoich wypraw do Egiptu, zakupił papirus medyczny. Skłoniły go do tego słowa rozpoczynające tekst: „Tu
zaczyna się księga o sporządzaniu leków dla wszystkich części ciała ludzkiego”. Papirus Ebersa ma ponad 20 metrów długości i zawiera 108 rozdziałów
po 20-22 wierszy. Datowany jest na około 1555 r. p.n.e. Został on wydany
w Lipsku w 1875 r. w dwóch tomach pod tytułem: „Papirus Ebersa, hermetyczna księga o lekach Egipcjan, w piśmie hieratycznym”. Pierwszą próbę
tłumaczenia tego artefaktu podjął H. Joachim w 1890 roku, więc aż 15 lat po
publikacji papirusu. Przekład ten nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Nadal utrzymywało się wówczas sceptyczne podejście i wątpliwości, czy
papirusy zawierają w sobie jakąkolwiek wartość merytoryczną w zakresie nauk
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medycznych. Wciąż królowało przekonanie o greckich korzeniach medycyny.
Poglądy te otrzymały solidne podstawy po przetłumaczeniu papirusów: londyńskiego i berlińskiego. Zawierały one liczne modlitwy skierowane do bogów,
wyobrażenia magiczne oraz nawiązania do wiary w siły demoniczne.1
W kolejnym z medycznych papirusów – papirusie Hearst również znalazły się zaklęcia i modlitwy skierowane do bogów (Re, Tota), ale w ich treści
pojawiają się również zalecenia praktyczne: „Obyś wypłynął śluzie synu nieżytu, który łamie kości, który rozsadza czaszkę tak, że choruje siedem otworów
w głowie świty boga Re, która w modlitwie zwraca się do Tota. Popatrz, przyniosłam twój lek przeciw tobie […] mleko kobiety, która urodziła chłopca,
pachnącą gumę, która Cię odsunie”. Jednak pojawiające się w papirusie Hearst
liczne odwołania do leczenia za pomocą kału, który prawdopodobnie miał odstraszać ducha choroby, wpłynęły negatywnie na ocenę tego znaleziska.2
Rysunek 1 Papirus Hearst

Przełomem w postrzeganiu starożytnej medycyny egipskiej było ukazanie
się w roku 1922 w biuletynie New York Historical Society pracy „The Edwin
Smith Papyrus”. Był to efekt ponad dziesięcioletniej pracy amerykańskiego
egiptologa – H.J. Breasteda. Ten papirus nie zawierał już żadnych zaklęć, lecz
1
Jurgen Thorwald, Dawna medycyna. Jej tajemnice i potęga. Egipt, Babilonia, Indie, Chiny,
Meksyk, Peru, Kraków 2017, str. 39-50
2
Jurgen Thorwald, Dawna medycyna. Jej tajemnice i potęga. Egipt, Babilonia, Indie, Chiny,
Meksyk, Peru, Kraków 2017, str. 43
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był podręcznikiem chirurgii. Autor opisuje w nim zasady sztuki lekarskiej, sposób stawiania diagnozy, opis choroby, rokowania, metody leczenia oraz formy komunikacji z pacjentem i jego rodziną. W papirusie Smitha znajdziemy
48 różnych przypadków wymagających leczenia. Na szczególną uwagę zasługuje przypadek nr 41 pod względem przedstawionych metod ziołoleczniczych.
Jest to jeden z najobszerniejszych opisów zawartych w całym dziele. Dotyczy
zainfekowanej lub martwiczej rany w piersi. Opis leczenia składa się z trzech
kolejnych etapów: w pierwszym stosowane są „środki chłodzące” w postaci
okładu z liści i zabandażowania rany. Miało to na celu usunięcia stanu zapalnego. Kolejny krok polega na aplikowaniu środków ściągających i wysuszających
ranę. Jest to m. in. maść z solami mineralnymi. Zalecane jest ponowne zabandażowanie rany. Ostatni etap przewiduje okłady składające się z różnych ziół.
Niestety jedynie w kilku przypadkach udało się zidentyfikować stosowane
leki. Warto zauważyć, że w pierwszej fazie leczenia, mającej na celu złagodzenie stanu zapalnego występuje prawdopodobnie salicyna lub kwas salicylowy
w postaci liści wierzby (wierzby salicylowej). W czasach współczesnych, przed
jej syntetyczną produkcją, źródłem salicyny była raczej kora wierzby niż jej
liście. Leki ściągające, stosowane na drugim etapie kuracji, zawierały sole miedzi i sodu. Jedynym roślinnym składnikiem okładów, który można rozpoznać, są liście jaworu. Zalecenia autora papirusu, aby analogicznie postępować
z każdą podobną raną dowolnej części ciała wskazują na to, że już wcześniej
odnotował on skuteczność swoich metod.3 Współczesne analizy wskazują, że
oprócz podstawowych glikozydów w wyciągach z kory wierzby stwierdzono
występowanie również innych związków czynnych. Wśród nich są pochodne
salicylowe, takie jak: salikortyna, 3 ́- i 4 ́-acetylosalikortyna, tremulacyna, populina, cfragilia, czy grandydentyna. W różnych gatunkach i uprawach wierzb
stwierdzono, że występują w nich różne pochodne salicylowe - zarówno
w liściach jak i w korze. Oprócz salicyny oznaczono szereg związków flawonoidowych. W korze jak i w liściach stwierdzono obecność: flawonoli, flawonów,
chalkonów i flawanonów. Zawartość tych związków w liściach wierzby jest
dość wysoka.4 W starożytnych zapiskach datowanych na około 400 lat p.n.e.
Hipokrates zalecał wykorzystanie wywaru z kory i liści wierzby do obniżenia
gorączki.5 W przypadku 46 stosowane są też m.in. liście akacji.
The Edwin Smith Surgical papyrus, The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, 1930
str. 374
4
Bogusława Waliszewska, Hanna Dokiewicz, Wykorzystanie wierzby w farmacji, Zeszyty
Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2014, nr 18, str. 57-66
5
Olga Brzezińska, Joanna Makowska, Celekoksyb i inne niesterydowe leki przeciwzapalne
w codziennej praktyce klinicznej, Alergia Astma Immunologia 2020, 25 (4): str. 192-197
3
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Rośliny lecznicze starożytnego Egiptu
W charakterze środków leczniczych w starożytnym Egipcie funkcjonowały rośliny, które dziś są powszechnym elementem diety jako przyprawy lub warzywa: tymianek, kminek, czosnek, sałata ogrodowa, selery, kozieradka, koper,
kardamon. Używano również jałowca, kolokwinty, owocu granatu, siemienia
lnianego, klonu jaworowego, terpentyny świerkowej i sosnowej, liści senesu,
lilii, korzenia przystępu, rycynusu, ciemiernika, terebinitia, jaskółczego ziela,
pięciornika, tamaryszku, trzciny i lotosu.
Lulek egipski i mandragora
We wspomnianym wyżej papirusie Ebersa można odnaleźć receptę na
uśmierzanie bólów „wywoływanych przez robaka”. Jednym ze składników
jest lulek egipski. W lulku znajdują się alkaloidy: hioscyjamina izomeryczna
z atropiną i hioscyna (skopolamina) z kokainą. Inną blisko spokrewnioną
z lulkiem egipskim rośliną jest mandragora. Wygląd jej rozszczepionych korzeni, przypominających sylwetkę człowieka, budził w wielu kulturach niepokój i skłaniał do przypisywania tej roślinie nadnaturalnych właściwości.
W średniowieczu stosowano ją w celu odurzenia chorego przed operacją, jednak nadal problemem było opanowanie jej trujących właściwości. Z mandragory również zostały wyizolowane atropina i skopolamina, odpowiedzialne
za jej odurzający charakter. W muzeum berlińskim znajduje się płaskorzeźba
Rysunek 2 Spacer po Ogrodzie, muzeum berlińskie
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w stylu amarnejskim nazwana „Spacer po Ogrodzie”. Przedstawia ona prawdopodobnie syna Echnatona – Tutenchamona. Wskazuje na to przyjmowana
postawa: przyszły faraon podpiera się laską, a ciężar ciała jest przeniesiony na
jego prawą nogę. Badania jego mumii wskazują, że jego lewa stopa była szpotawa. W jego grobowcu odnaleziono również wiele różnych lasek. Kobieta po
prawej stronie to prawdopodobnie jego żona i przyrodnia siostra – Anchesenamon. Podaje mu pewną roślinę, która przypomina mandragorę. Jednak
w wiadomych nam papirusach roślina ta nie jest wspominana. Nie jest więc
rozstrzygnięte, czy była ona znana Egipcjanom.
Bieluń dziędrzewia
Niektóre z roślin wspomnianych w papirusach z receptami mogą być
trujące, a ich nadmierne spożycie może prowadzić nawet do śmierci. Przykładem takiej rośliny jest bieluń dziędrzewia. Zawiera on alkaloidy tropanowe
– hioscyjaminę, skopolaminę i atropinę. Atropina jest antagonistą receptorów
muskarynowych M1 i M2. Konsekwencją jest wybiórcze zablokowanie aktywności przywspółczulnego układu nerwowego. Skutkuje to umiarkowaną
tachykardią, rozkurczeniem mięśni gładkich, z których zbudowane są drogi oddechowe, żółciowe i moczowe. Przy dużych dawkach działa na ośrodkowy układ nerwowy, czego objawami jest przyspieszony i pogłębiony oddech, pobudzenie psychomotoryczne, wesołość, stany splątania. Pojawiają
się zaburzenia zmysłów, objawiające się w postaci halucynacji wzrokowych
i słuchowych. Działanie związków zawartych w bieluniu dziędrzewia prowadzi do halucynacji, padaczki, konwulsji, trudności z oddychaniem, śpiączki
i ostatecznie śmierci.6 Trująca jest cała roślina, a objawy zatrucia występują
po 30 – 60 minutach od spożycia. Przed odczytaniem papirusów uważano,
że pierwszym opisem działania bielunia dziędrzewia jest relacja o losie żołnierzy Marka Antoniusza podczas jego wyprawy przeciw Partom w 36 r. p.n.e.,
którzy z powodu braków w zaopatrzeniu byli zmuszeni sięgnąć po lokalną
roślinność. Po spożyciu rośliny, którą prawdopodobnie był bieluń dziędrzewia, wpadali w obłęd – a po pewnym czasie umierali. Ci, którym udało się
przeżyć nie pamiętali nic z tego, co działo się po skosztowaniu tej halucynogennej rośliny antycholinergicznej.7 Jak Egipcjanie radzili sobie z trującą
6
Marcello Pennacchio, Lara Jefferson, Kayri Havens, Uses and Abuses of Plant-Derived Smoke: Its Ethnobotany as Hallucinogen, Perfume, Incense, and Medicine, Oxford University
Press, 2010, str. 7
7
R Geeta and Waleed Gharaibeh, Historical evidence for a pre-Columbian presence of Datura in the Old World and implications for a first millennium transfer from the New World,
Journal of Biosciences 32(7), December 2007, 1227–1244, © Indian Academy of Sciences
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naturą niektórych roślin, a nawet potrafili stosować je jako środek łagodzący
ból? Odpowiedzią na to pytanie może być cytat ojca toksykologii Paracelsusa:
„Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka
czyni, że dana substancja nie jest trucizną”.8 Egipcjanie precyzyjnie ważyli
i odmierzali wszystkie składniki, polegając na wcześniejszych doświadczeniach.
Jurgen Thorwald stawia hipotezę, że owe doświadczenia były wykonywane na
ludziach – niewolnikach i więźniach. Z biegiem czasu zasady odmierzania zaczęto stosować również wobec roślin, które nie mają właściwości toksycznych.
Ówczesną jednostką objętości był garniec będący odpowiednikiem 4,785 litra.
W zapisie receptur używana jest 320 część garnca, co odpowiadało objętości
około 15 ml. Zazwyczaj taką objętość ma dziś łyżka stołowa. Znane są malowidła z tebańskiego grobowca przedstawiające ważenie złota. Tak samo prawdopodobnie ważono części roślin potrzebne do sporządzenia receptury.9
Mak nasenny
Wiele wskazuje, na to, że mieszkańcy starożytnego Egiptu znali również
opium. W papirusie Ebersa znajduje się pierwsza wzmianka o maku, w recepcie „na powstrzymanie nadmiernego krzyku”. Pojawiające się tam słowo spn
miało oznaczać mak nasenny. Recepta ta była skierowana do egipskich matek
i dzieci. Również w czasach nowożytnych usypiano niespokojne niemowlęta
przy pomocy wywaru lub namoczonych w wodzie nasion maku. Uspokajające
i usypiające działanie tej rośliny znali już Sumerowie 4000 lat temu. Wizerunki maku pojawiają się w wytworach sztuki kultur, co sugeruje, że była ona
znana nie tylko starożytnym Egipcjanom, ale również Babilończykom i Asyryjczykom. Datowany na przełom XIV i XIII wieku p.n.e. terakotowy posąg
Makowej Bogini przedstawia kobiece bóstwo w koronie z makówek. Dzieło to
jest wytworem kultury minojskiej. Biorąc pod uwagę żywe stosunki handlowe
Egipcjan z Kretą, prawdopodobnym jest, że mak i jego właściwości były im
znane.10

łac. Omnia sunt venena, nihil est sine veneno. Sola dosis facit venenum
Jurgen Thorwald, Dawna medycyna. Jej tajemnice i potęga. Egipt, Babilonia, Indie, Chiny,
Meksyk, Peru, Kraków 2017, str. 55
10
Anna Konopka, Michał Wroński, Jerzy Samochowiec, Możliwości medycyny w zakresie
leczenia lęku — historia i współczesność, Psychiatria 2013;10(2):55-62.
8

9
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Dalekie wyprawy
i nowe możliwości w ziołolecznictwie
Poznawszy bogactwo lokalnych roślin leczniczych Egipcjanie zaczęli
poszukiwania nowych surowców do sporządzania leków. Dotarli oni drogą
morską aż do Rogu Afryki – Półwyspu Somalijskiego. Prawdopodobnie to
tam, nad Morzem Czerwonym, znajdował się wówczas kraj Punt. Droga morska pozwalała ominąć pustynie – była przez to bezpieczniejsza i szybsza. W
świątyni Deir-el-Bahari znajdują się malowidła przedstawiające wyprawę królowej Hatszepsut do kraju Punt (rysunek 3). Znajdujące się tam inskrypcje
wskazujące na związek jednych z najważniejszych bóstw egipskich Amona-Re
oraz Hathor z krainą Punt. W związku z tym krainę tą nazywano „Ziemią
Boga”. Sprowadzono mirrę oraz drzewa balsamowca, które przeznaczone były
do zasadzenia w świątyni w Karnaku. Było to powiązane z kultem Amona-Re.
Oprócz wymiaru religijnego, ekspedycja ta miała również charakter handlowy.11 Kraj Punt był partnerem handlowym starożytnego Egiptu i przez długi
czas pozostawał pod jego wpływami. Znany był z wydobycia i eksportu złota,
aromatycznych żywic, czarnego drewna, hebanu. Egipcjanie kupowali tam
kość słoniową i dzikie zwierzęta. Wyprawy do Puntu organizowane były przynajmniej do czasów Ramzesa III.12
Wyprawy odbywały się również na południe – w kierunku Nubii, Etiopii
lub do kraju Kusz. Sprowadzano z tych terenów kruszynę pospolitą. Jej kora
stosowana była w charakterze środka przeczyszczającego. Liście, owoce i kora
tej rośliny wykazują właściwości trujące, natomiast w mniejszych dawkach
mają działanie przeczyszczające. Nie zaleca się zbyt długiego stosowania kory
kruszyny, ponieważ może dojść do zatrucia. Obejmuje ono objawy w postaci
wymiotów, nudności, zawrotów głowy oraz wodnistych i krwawych biegunek.
Możliwe są uszkodzenie nerek, a także zapaść.13 Kora kruszuny (Cortex Frangulae) wchodzi często w skład preparatów stosowanych w kontroli masy ciała.
Jej działanie przeczyszczające uwarunkowane jest obecnością antrazwiązków,
głównie glikofranguliny.14
Amelia B. Edwards, Pharaohs Fellahs and Explorers, Harper & Brothers, NY, 1891 — Mariette's Punt drawings from Deir-el-Bahari
12
Filip Taterka, Kraina Punt – Ziemia Boga starożytnych Egipcjan, Wydawnictwo Naukowe
Sub Lupa i Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2017
13
Haratym, W., Weryszko-Chmielewska, E., & Matysik-Woźniak, A. (2013). Rośliny drzewiaste o właściwościach toksycznych. Alergoprofil, 9(3), 6-12.
14
J. Podlewski, A. Chwalibogowska-Podlewska, Leki współczesnej terapii, Wyd. Fundacji
Buchnera, Warszawa 2001; Wiesława Kudelska, Wybrane substancje chemiczne stosowane
w preparatach odchudzających, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Seria: Chemia i ochrona środowiska, 2009, XIII, 9-15
11
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Rysunek 3 Auguste Mariette-Bay, Deir-el-Bahari Plansza 6 – statki Hatszepsut przybywają do krainy Punt 15

Jednym z pożądanych przez starożytnych Egipcjan surowców był antymon. Jego pochodzenie nie jest roślinne, ale jego obecność dowodzi handlu
z ludami zamieszkującymi okolice złóż Antymonu nad rzeką Zambezi. Karawany handlowe poruszające się drogami śródlądowymi sprowadzały z terenów Afryki Środkowej gumę akacjową, ciernie akacjowe i aminek większy –
pożądany wówczas przez poganiaczy wielbłądów. Dzisiaj stwierdzono w nim
obecność 8-methoxypsoratenu stymulującego tworzenie się w ludzkiej skórze pigmentu. Związek ten tworzy zatem „sztuczną opaleniznę”. Natomiast
z Nubii sprowadzano gumę mirry – czyli roztwór mirry, który miał posiadać właściwości ściągające i przeciwzapalne. Również pochodząca z terenów
nubijskich guma olibanum miała swoje zastosowanie w stanach zapalnych
jamy ustnej. Guma ta pozyskiwana jest w następujący sposób: z naciętej kory
wypływa gumożywica, która po zestaleniu się zwana jest olibanem. Zawiera
ona kwasy bosweliowe i olibanorezen. Badania potwierdziły działanie przeciwzapalne kwasu acetylobosweliowego. Prawdopodobnie na drodze inhibicji
wpływa na działanie enzymu 5-lipooksygenazy. Dzięki tej właściwości kwas

Mariette, Auguste, Deir-el-Bahari: documents topographiques, historiques et ethnographiques recueillis dans ce temple, Leipzig, 1877
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acetylobosweliowy hamuje powstawanie leukotreinów, które odpowiadają za
powstawanie reakcji zapalnej. 16
Czerwone drewno sandałowe znalazło zastosowanie przeciw biegunce.
Do dzisiaj mieszkańcy Bangladeszu stosują w tym celu kallus tej rośliny, nazywanej tam Rokto-chondon.17 Wyniki badania Antibacterial Potentiality of Red
Sandalwood Callus Against Pathogenic Isolates of Aeromonas and Pseudomonas
opublikowanego w Universal Journal of Plant Science wskazują na obecności
przeciwbakteryjnych związków aktywnych w kulistym kalusie z czerwonego
drzewa sandałowego. Jednym z zastosowanych patogennych izolatów bakteryjnych był Aeromonas. Bakterie te są odpowiedzialne za biegunki. Wybór
tego izolatu do badania przeciwbakteryjnego pozwala stwierdzić, czy starożytni Egipcjanie mogli wyleczyć biegunki z pomocą czerwonego drzewa sandałowego. Przytoczone badanie wykazało, że w kulistym kalusie z czerwonego
drzewa sandałowego zawarte są antybakteryjne substancje czynne hamujące
rozwój bakterii z rodziny Aeromonas.18
Możliwe, że w starożytnym Egipcie używano też liści czuwaliczki jadalnej. Nazywane były wówczas liśćmi Kat (kath) i przypisywano im działanie
stymulujące. Roślina ta pochodzi z Rogu Afryki i Półwyspu Arabskiego. Do
dzisiaj na tych obszarach żucie świeżych liści jest powszechnym nawykiem
społecznym, a prowadzi ono do euforii i zwiększenia czujności poprzez stymulację ośrodkowego układu nerwowego. Wspomniane centralne działanie
pobudzające wywołuje przede wszystkim katynon, główny aktywny alkaloid
świeżo zerwanych liści, który strukturalnie podobny jest do D-amfetaminy.
Uważa się, że kationina jest pośrednio działającym alkaloidem sympatykomimetycznym, wykazującym właściwości uwalniania katecholamin zarówno w centralnych synapsach serotoninergicznych i dopaminergicznych, jak
i w obwodowych magazynach noradrenaliny. Kationina uznawana jest za „naturalną amfetaminę” i wywołuje to takie same lub bardzo zbliżone działanie
farmakologiczne. Wchodzi w interakcję z dopaminą i wolną katecholaminą
w synapsach. Jednakże działanie khatu jest wzbogacone przez inne substancje występujące w liściach. Poza właściwościami psychoaktywnymi khat ma
H.P.T. Ammon, H. Safayhi, T. Mack, J. Sabieraj, Mechanism of antiinflammatory actions
of curcumine and boswellic acids, Journal of Ethnopharmacology, Volume 38, Issues 2–3,
1993, Pages 105-112,
17
Jahan, Rownak, K. Jannat, Jannatul Ferdoes Shoma, M. A. Khan, H. U. Shekhar
and M. Rahmatullah, Drug Discovery and Herbal Drug Development: A Special Focus on the
Anti-diarrheal Plants of Bangladesh, 2020
18
Tamzida Shamim Ashrafe, MM Rahman, Anindita Chakraborty, Shamsul H. Prodhan,
Antibacterial Potentiality of Red Sandalwood Callus Against Pathogenic Isolates of Aeromonas
and Pseudomonas, Universal Journal of Plant Science 2(4): 86-91, 2014
16
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działanie przeciwcukrzycowe, ponadto khat i jego przetwory mają zdolność
obniżania poziomu cholesterolu. Nadmierne stosowanie liści kath może powodować poważne problemy natury społecznej, zdrowotnej i ekonomicznej.
Liście czuwaliczki jadalnej mogą powodować psychologiczne skutki uboczne,
takie jak letarg, senność, psychozy i depresja, które mogą wymagać leczenia
farmakologicznego. 19
Rośliny lecznicze dostarczane przez Sybejczyków
Budowa zapory na rzece Adhanat około ósmego wieku p.n.e. sprawiła, że
możliwe było stałe nawadnianie oazy północnej i oazę południowej o łącznej
powierzchni 9600 hektarów. W skutek tego pustynne tereny porosły roślinnością, z której wiele gatunków miało właściwości lecznicze. Sybejczycy handlowali przede wszystkim roślinami, które wchodziły w skład kadzideł. Były
to między innymi styrakowiec, traganek oraz czystek. Zapotrzebowanie egipskich świątyń na te rośliny było ogromne. Zaopatrywali Egipt również w inne
surowce roślinne. Kolejnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie ilości
dostępnych leczniczych środków roślinnych. W Papirusie Ebersa pojawia się
określenie „drzewo cynamonowe”. Jednak drzewo cynamonowe występuje
w Indiach czy na Cejlonie – nie na terenie Afryki. Żaden znany dzisiaj dokument nie potwierdza, by ludy zamieszkujące wówczas te ziemie miały kontakt
z kulturą egipską. Nie ma tym bardziej wzmianek o obecności ichniejszych
lekarzy w Egipcie ani danych o wyprawach lekarzy egipskich tak daleko na
wschód. W tekście papirusu pojawia się nie tylko cynamon, ale również pieprz
i imbir. Rosły one w Chinach, Indiach i na terenach południowo-wschodniej Azji. W okresie średniego państwa rozpoczęły się wyprawy beduińskich
i sybejskich karawan oślich. Transportowane były nimi m. in. kadzidło oraz
mirra. Sybejczycy odnaleźli również drogę morską do Indii. Dzięki temu mogli sprowadzać tamtejsze towary, wliczając w to indyjskie leki. Dzięki temu
pośrednio wschodnioazjatyckie dobra trafiały do Egiptu. Kuci, jak nazywano
korę drzewa cynamonowego, stosowano na dolegliwości żołądkowe i zaburzenia trawienne. Pieprz z Malajów miał pobudzać krążenie, zaś korzenie kesso
Marlene Wewalka, Andreas Drolz, Katharina Staufer, Thomas M. Scherzer, Valentin Fuhrmann, Christian Zauner, Development of ARDS after Excessive Kath Consumption: A Case
Report, Case Reports in Critical Care, 2011; Abdullahi S. Elmi, The chewing of khat in Somalia, Journal of Ethnopharmacology, Volume 8, Issue 2, 1983, Pages 163-176; Al-Motarreb A,
Al-Kebsi M, Al-Adhi B, et alKhat chewing and acute myocardial infarctionHeart 2002;87:279280; Roman J Nielen, Frank MMA van der Heijden, Siegfried Tuinier & Willem MA Verhoeven (2004) Khat and mushrooms associated with psychosis, The World Journal of Biological
Psychiatry, 5:1, 49-53.
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Chińczycy polecali jako środek uspokajający i usypiający. Imbir stosowano
w celu pobudzenia czynności żołądka i serca. Zawdzięcza on swoje właściwości głównie obecności substancji bioaktywnych: gingeroli i shogaoli. Zarówno
gingerole, jak i shogaole wykazują szereg efektów biologicznych, począwszy
od przeciwnowotworowych, przeciwutleniających, przeciwbakteryjnych,
przeciwzapalnych i przeciwalergicznych, kończąc na efektach ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Substancje zawarte w imbirze ponadto blokują
ekspresje niektórych genów uczestniczących w reakcjach zapalnych.20 Tatarak
wykorzystywano przeciw niedrożności jelit. Chociaż A. calamus był używany
od czasów starożytnych, wiele z jego zastosowań nie zostało jeszcze potwierdzonych naukowo. W ziołolecznictwie zachodnim zioło jest głównie stosowane przy problemach trawiennych, takich jak gazy, wzdęcia, kolki i słabe funkcje trawienne. Tatarak pomaga w rozdętych i niekomfortowych żołądkach
oraz bólach głowy związanych ze słabym trawieniem. Uważa się, że małe ilości
zmniejszają kwasowość żołądka, podczas gdy większe dawki zwiększają produkcję niedoboru kwasu.21 Tatarak to zioło używane na apetyt i jako środek
wspomagający trawienie. Stosuje się go przy gorączkach, skurczach żołądka i
żółci.22
Aloes od dawna wykorzystywany był w medycynie ludowej do leczenia
różnych chorób. Już 3000 lat p.n.e. był znany w Afryce jako środek leczniczy. Dostęp do tej rośliny starożytni Egipcjanie zawdzięczają prawdopodobnie Sybejczykom, którzy pozyskiwali go na wyspie Sokotra. Przez Egipcjan
stosowany był jako środek przeczyszczający. Współcześnie udowodniono jego
korzystny wpływ na pracę jelit. Działa on jako łagodny środek rozwalniający,
pozwalający na likwidację przewlekłych zaparć poprzez unormowanie parcia
i zawartości wody w kale. Aloes stymuluje organizm do usuwania toksyn oraz
zapewnienia korzystną równowagę flory bakteryjnej w jelicie grubym, dzięki
wielocukrom zawartym w miąższu. Miąższ aloesowy w swoisty sposób reguluje mikroflorę przewodu pokarmowego, działając bakteriostatycznie na drobnoustroje chorobotwórcze i stymulująco na probiotyczne szczepy bakterii
mlekowych. Działa bakteriostatycznie na drobnoustroje z rodzaju Bacteroides,
Paweł Glibowski, Aleksandra Długołęcka, Adam Grdeń, Kamil Toczek, Właściwości prozdrowotne imbiru, Bromatologii i Chemii Toksykologicznej 2017, 2, str. 115 – 121
21 Sandeep B. Rajput, Madan B. Tonge, S. Mohan Karuppayil An overview on traditional
uses and pharmacological profile of Acorus calamus Linn. (Sweet flag) and other Acorus species,
Phytomedicine, Volume 21, Issue 3, 2014, str. 268-276
22
Deepak Chandra, Kundan Prasad, Phytochemicals of Acorus calamus (Sweet flag), Journal
of Medicinal Plants Studies 2017; 5(5): 277-281; N. Umamaheshwari, A. Rekha, Sweet flag:
(Acarus calamus) - An incredible medicinal herb, Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 2018; 7(6): 15-22
20
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Clostridium i Fusobacterium. Miąższ aloesowy jest przydatny również w leczeniu wrzodów żołądka, wywoływanych najczęściej przez Helicobacter pylori, ze
względu na obecność substancji czynnych hamujących rozwój bakterii - antrachinonów i kwasu salicylowego. Składniki o właściwościach przeciwzapalnych,
przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych, sprawiają, że miąższ aloesu działa
jak naturalny antybiotyk. Badania in vitro wykazały, że świeży sok z aloesu
zwyczajnego hamuje wzrost pałeczek duru brzusznego oraz czerwonki .23
Kolejną rośliną jest Aminek egipski. Starożytni Egipcjanie stosowali go
w leczeniu astmy i przy osłabionej akcji serca. Wyciąg z tej rośliny zawiera kelinę – pochodną furanochromenonu. W medycynie ludowej ekstrakt z aminka również stosowany był jako terapeutyk rozszerzający naczynia krwionośne.
Obecnie w lecznictwie stosowane są analogi keliny, które są podstawą wielu
preparatów nasercowych.24 Owoc aminka egipskiego zawiera związki chemiczne, które mogą być stosowane pomocniczo jako spazmolityki w astmie oskrzelowej o lekkim przebiegu. U podstaw tego mechanizmu spazmolitycznego leży
hamowanie enzymu - fosfodiesterazy. 25
Rośliny sprowadzane z Krety
Z Krety do Egiptu dotarły dwa ważne surowce używane w recepturach
leczniczych: szafran oraz szałwia. Szafranowi przypisywano działanie przeciwskurczowy i przeciwkolkowe. Dodawany do roztworu makowca był pomocny
przy ostrym zapaleniu jelit i innych dolegliwościach brzusznych. Obecnie potwierdzone jest działanie szafranu, jako rośliny leczniczej niosącej ulgę w dolegliwościach żołądkowych, skurczach, wspomagającą trawienie i wzmagającą
apetyt. Łagodzi również kolkę nerkową, bóle brzucha i napięcie.26 Natomiast
szałwia, pochodząca z Bliskiego Wschodu i obszarów śródziemnomorskich,
do dziś znana jest jako środek przeciw zapaleniu gardła. Celem pracy Efficacy and tolerability of a spray with Salvia officinalis in the treatment of acute
pharyngitis - a randomised, double-blind, placebo-controlled study with adaptive
design and interim analysis było poznanie skuteczności ekstraktu z szałwii przy
Ewa Cieślik, Kinga Turcza Właściwości prozdrowotne aloesu zwyczajnego Aloe vera (L.)
Webb. (Aloe barbadensis Mill.), w Postępy Fitoterapii 2/2015, str. 117-124
24
Andrzej Günther, Halina Kwiecień Acylowanie 2-etylobenzo[b]furanu BioOrg 2015 I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów Poznań, 5 grudnia
2015 r., str. 299-302
25
Dorota Szumny, Emilia Szypuła, Maciej Szydłowski, Ewa Chlebda, Monika Skrzypiec−
Spring, Antoni Szumny Leki roślinne stosowane w chorobach układu oddechowego, w Dental
and Medical Problems 2007, 44, str. 507–515
26
Agha‐Hosseini, M., Kashani, L., Aleyaseen, A., Ghoreishi, A., Rahmanpour, H., Zarrinara,
A. and Akhondzadeh, S. (2008), Crocus sativus L. (saffron) in the treatment of premenstrual
syndrome: a double‐blind, randomised and placebo‐controlled trial.
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leczeniu ostrego wirusowego zapalenia gardła. Badanie przeprowadzono z zachowaniem zasad randomizacji, z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo
Skuteczność i profil tolerancji 15% aerozolu zawierającego wyciąg z szałwii
wskazują, że preparat ten zapewnia wygodne i bezpieczne leczenie pacjentów z ostrym zapaleniem gardła. Złagodzenie objawów nastąpiło w ciągu
pierwszych dwóch godzin po pierwszym podaniu i było statystycznie istotnie
w odniesieniu do placebo. Obecnie na całym świecie wzrasta zainteresowanie
tradycyjnymi lekami i terapiami ziołowymi. Dlatego podejmuje się liczne badania eksperymentalne i kliniczne na roślinach leczniczych. Dostępne dane
literaturowe wskazują, że szałwia wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwutleniające, przeciwbakteryjne, hipoglikemiczne, hipolipidemiczne oraz poprawiające pamięć. Skuteczność S. officinalis jako rośliny
leczniczej została potwierdzona badaniami klinicznymi.27
Rysunek 4 Fresk „Zbieracze szafranu” z górnej kondygnacji Xeste Domena
publiczna

27
Hubbert M, Sievers H, Lehnfeld R, Kehrl W., Efficacy and tolerability of a spray with
Salvia officinalis in the treatment of acute pharyngitis - a randomised, double-blind, placebo-controlled study with adaptive design and interim analysis. European Journal of Medical
Research. 2006 Jan;11(1):20-26; Ahmad Ghorbani, Mahdi Esmaeilizadeh, Pharmacological
properties of Salvia officinalis and its components, Journal of Traditional and Complementary
Medicine, Volume 7, Issue 4, 2017, Pages 433-440
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Podsumowanie
Analiza roślin leczniczych dostępnych dla starożytnych Egipcjan na przestrzeni wieków istnienia ich państwa dowodzi, że ich wiedza farmaceutyczna
była bardzo zaawansowana. Zapotrzebowanie na rośliny lecznicze było bardzo
wysokie, co potwierdza historia handlu z innymi cywilizacjami starożytnymi.
Wiele nazw ziół leczniczych pozostaje nierozszyfrowana. Mogli szczycić się bogatym arsenałem korzeni, bulw, owoców, części ziół, drzew i krzewów, których
lecznicze działanie zostało potwierdzone przez współczesną medycynę. Substancje czynne izolowane z tych surowców roślinnych często nadal znajdują
zastosowanie we współczesnych lekach. Medycyna starożytnego Egiptu kryje
przed nami jeszcze wiele tajemnic. Być może odnalezienie kolejnych artefaktów pomoże w identyfikacji i rzuci jeszcze nowsze światło na medycynę Egiptu.
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Historical overview of the medicinal plants
known to have had been used in the Antient Egypt
and contemporary analysis
of their medical potential

Summary: This paper is an attempt to answer the question: did the
ancient Egyptians use medicinal plants in accordance with the properties attributed to modern science? What chemical compounds could
determine the therapeutic success and heal the patient? This work is an
analysis of the active substances contained in medicinal plants known
in ancient Egypt. The results of the study "Antibacterial Potentiality
of Red Sandalwood Callus Against Pathogenic Isolates of Aeromonas
and Pseudomonas" published in the Universal Journal of Plant Science, which indicate the presence of antimicrobial active compounds
in red sandalwood callus will be discussed. Another analysed issue
is the modern clinical applications of medicinal plants already known
to the ancient Egyptians. Many of the plants presented in this study
are still used in modern medicine. Some of them also function as stimulants, just as they did thousands of years ago. Cardiac drugs, weight
control preparations, anti-inflammatory drugs and antibacterial drugs
are based on the same active substances as millennia ago, with their beneficial properties discovered by the ancient Egyptians. The chemical
compounds present in them have anti-inflammatory, antibacterial, anticancer and antioxidant properties. The anaesthetic and intoxicating
properties were used during surgical procedures for many hundreds
of years after their discovery by the inhabitants of ancient Egypt. These
claims will be based on the analysis carried out, supported by the results of scientific research.
Keywords: ancient medicine, ancient Egypt, medicinal plants

DAMIAN DYŃKA
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO- HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

WITAMINA D
JAKO NIEZBĘDNY
ELEMENT ZDROWIA

Abstrakt: Popularność witaminy D rośnie w niebywałym tempie.
Związane jest to powstawaniem coraz nowszych prac naukowych, które wykazują jej niezwykłą wyjątkowość wśród witamin. Okazuje się, że
może ona oddziaływać na większość funkcji zachodzących w organizmie i zapobiegać wielu chorobom. Paradoksem możemy nazwać to, że
powszechność tej witaminy nie odzwierciedla problemu jej niedoborów, gdyż wśród populacji m.in. Polski nawet 90% osób może cierpieć
na niedobór jej stężenia w surowicy krwi. Bez prawidłowego stężenia
tej witaminy, nie są w stanie zachodzić prawidłowo wszystkie procesy
w organizmie. Dlatego jest ona niezbędnym elementem zdrowia każdego człowieka. Celem pracy było przedstawienie istotności witaminy D
dla prawidłowej pracy organizmu i tym samym dla utrzymania organizmu w zdrowiu. Praca została przygotowana na podstawie analitycznego, gruntownego przeglądu piśmiennictwa z tegozakresu.
Słowa kluczowe: witamina D, zdrowie

WSTĘP
XXI wiek niosąc ze sobą rozwój cywilizacji i szereg udogodnień, przyniósł także rosnący postęp rozwoju chorób przewlekłych. Alarmujące jest to,
że mimo coraz lepszej opieki medycznej, rokowania w kontekście tych chorób
są jeszcze gorsze. Ludzie w codziennym pędzie często nie zwracają uwagi na
to co jedzą, co piją, jaki styl życia prowadzą i w jakim środowisku przebywają.
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Zamknięci przez znaczną większość doby w pomieszczeniach bez dostępu do
promieni słonecznych, nie są w stanie wytworzyć nawet odrobinę witaminy
D. Mając to na uwadze, nasuwa się pytanie odnośnie wpływu braku syntezy
witaminy D na cały organizm. Nie jest to przecież bez znaczenia dla naszego
zdrowia, gdyż powszechnie wiadomo, jak bardzo kluczową rolę odgrywa witamina D w naszym organizmie. Paradoks współczesnych czasów polega na
tym, że rośnie popularność witaminy D, coraz więcej osób o niej rozmawia,
a jednocześnie na jej niedobór cierpi większośćpopulacji,szczególniekrajówpołożonychnaszerokościgeograficznej,gdzie promienie słoneczne UVB nie
docierają w wystarczającej ilości przez cały rok. O witaminie D warto mówić
niekoniecznie w kwestii „leczenia” lecz bardziej pasuje tutaj pojęcie „zdrowienia”, gdyż przywraca homeostazę organizmu, a to prowadzi do zahamowania
procesów chorobowych. Niewątpliwie więc mówiąc o zdrowiu nie sposób pominąć tematu witaminy D, gdyż w ostatnim czasie stała się ona swego rodzaju
synonimem zdrowia.
WYJĄTKOWOŚĆ WITAMINY D
Witamina D jest niewątpliwie witaminą wyjątkową. Tak jak witamina
A, E i K, jest rozpuszczalna w tłuszczach. Zaliczamy do niej cholekalcyferol
(znajdujący się w produktach pochodzenia zwierzęcego, jednocześnie wytwarzany w organizmie człowieka) i ergokalcyferol (znajdujący się w produktach
pochodzenia roślinnego, zatem wytwarzany przez rośliny). Wyjątkowość polega na tym, że wpływa właściwie na cały organizm w sposób plejotropowy.
Początkowo myślano, że ta witamina oddziałuje jedynie na metabolizm kości,
m.in. zwiększając wchłanianie wapnia w jelicie cienkim i regulując funkcje
kości poprzez receptor na witaminę D, czyli receptor VDR. Prawdziwy przełom nastąpił wówczas gdy zaczęto odkrywać, iż ten receptor znajduje się także
na komórkach wielu innych narządów. Okazało się, że tak faktycznie reguluje
ona większość czynności, które zachodzą w organizmie. Receptor VDR występuje m.in. na komórkach trzustki, tarczycy, przytarczycy, mózgu, serca, jelita
cienkiego i grubego, naskórka, gruczołu sutkowego, prostaty, w naczyniach
krwionośnych (ściany), komórkach układu odpornościowego, kości i wielu
innych (Haussler i in. 2011; Wang, Zhu i DeLuca 2012; Rusińska i in. 2018).
Synteza skórna i metabolizm
Witamina D jest bardzo ciekawą witaminą w kontekście sposobów jej
pozyskiwania. Większość witamin dostarczamy po prostu z pożywieniem,
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dlatego możliwość syntezy skórnej jest naprawdę interesującym zjawiskiem.
Dzieje się to poprzez ekspozycję skóry na działanie promieni UVB. Promienie
padając na skórę powodują syntezę cholekalcyferolu z 7- dehydrocholesterolu,
który znajduje się w komórkach skóry właściwej i naskórka. Cholekalcyferol
jest właśnie tą formą witaminy D, która znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego i tą, która zawarta jest najczęściej w suplementach diety. Na
tym oczywiście nie koniec. Cholekalcyferol zanim zacznie działać w organizmie musi przejść jeszcze długą drogę. Najpierw wędruje bowiem do wątroby,
gdzie odbywa się pierwszy etap hydroksylacji. Za pomocą enzymów 25-hydroksylaz ulega przekształceniu do 25- hydroksycholekalcyferolu. To forma
szerzej znana pod nazwą 25(OH)D. Jest o tyle ważna,że chcąc zbadać stężenie
witaminy D w naszym organizmie, badamy właśnie ten metabolit. Stanowi on
swego rodzaju odzwierciedlenie wielkości zapasów witaminy D. Istotne jest to,
że to wciąż nie jest najbardziej aktywny metabolit. Gdy jest już wytworzony
25(OH)D, wędruje dalej do nerek. Zachodzi tu drugi etap hydroksylacji. Tutaj znajdują się enzymy 1-alfa- hydroksylazy, które przekształcają ten metabolit w 1,25-dihydroksycholekalcyferol znany szerzej pod nazwą 1,25(OH)2D3.
To ten metabolit, który jest najbardziej aktywny w organizmie. W tym momencie warto zaznaczyć, że enzymy takie jak 1-alfa-hydroksylazy, znajdują się
nie tylko w nerkach. Podobnie jak w przypadku receptora VDR- znajdują się
na wielu narządach, m.in. w mózgu, płucach, przytarczycach, ale również na
poszczególnych komórkach obwodowych. Na tej podstawie można wyciągnąć
wniosek, że skoro występują tam enzymy przekształcające metabolit witaminy
D w jej najbardziej aktywną postać, to oznacza że witamina D jest w tych miejscach bardzo potrzebna. Oddziałuje na komórki zatem nie tylko parakrynnie,
ale i autokrynnie. To ciekawe zjawisko, które jedynie dalej potwierdza wyjątkowość tej witaminy. Możemy również zmierzyć stężenie 1,25(OH)2D3,
jednak to badanie jest często niemiarodajne, zaś potrzebne w niektórych przypadkach. Niemiarodajne jest dlatego, że może wykazywać wartość witaminy
D w normie, albo nawet podwyższony poziom, podczas gdy jest jej niedobór.
Najlepszym badaniem, które odzwierciedla wysycenie organizmu tą witaminą
jest 25(OH)D (DeLuca 2004; Armas i in. 2007; Chung i in. 2009; Juzeniene
i Moan 2012; Marcinkowska- Suchowierska i Płudowski 2016).
W krajach m.in. takich jak Polska, które leżą w szerokości geograficznej, która uniemożliwia syntezę skórną witaminy D przez cały rok, jedynym
rozwiązaniem jest suplementacja. Nawet w miesiące letnie często ciężko wytworzyć odpowiednią ilość witaminy D, co wynika m.in. z pracy w zamkniętych pomieszczeniach, braku ekspozycji skóry na promienie UVB poprzez
107

DAMIAN DYŃKA

zakrywanie ciała odzieżą czy np. stosowanie kremów z filtrem blokującym
promienie UVB. Oprócz tego, szczególnie na niedobory narażone są osoby
starsze (mniej wydajna synteza skórna), ale także osoby otyłe, ciemnej karnacji czy borykające się z różnymi chorobami (Drąg, Goździalska i Jaśkiewicz
2015; Rusińska i in. 2018)
DIETA I SUPLEMENTACJA JAKO ŹRÓDŁA WITAMINY D
Suplementacja
Tak jak zostało już wspomniane, suplementacja witaminą D jest bardzo
wskazana. Stosuje się do tego preparaty cholekalcyferolu (czyli odpowiednik
związku, który jest wytwarzany na skórze pod wpływem promieni UVB) oraz
ergokalcyferolu. Warto jednak zaznaczyć, że ergokalcyferol nie da nam takiego wzrostu stężenia 25(OH)D jak cholekalcyferol i jest stosowany tylko w niektórych przypadkach. Zalecane oficjalnie „dawki” witaminy D to 800-2000
IU na dobę dla zdrowej dorosłej osoby, u dzieci <10 roku życia 600- 1000 IU,
ale np. u seniorów te ilości sięgają już 4000 IU. Przy ciężkich niedoborach
oczywiście te ilości są większe (Rusińska i in. 2018).
Źródła pokarmowe
Powszechnie nie bierze się pokarmowych źródeł witaminy D jako skuteczny sposób zaopatrzenia w nią organizmu. Warto jednak zaznaczyć, że
wśród osób zamieszkujących kraje, gdzie w miesiącach zimowych nie dociera wystarczająco promieni UVB (np. Polska) i jednocześnie nie stosujących
suplementacji, są to podstawowe i jedyne źródła witaminy D. Wbrew powszechnym opiniom, że nie da się dostarczyć wystarczającej ilości witaminy D
z pożywienia, okazuje się to możliwe, choć trudne. Komponując dietę bogatą
w tłuste ryby jesteśmy w stanie dostarczyć sporą ilość tej witaminy. Dla przykładu zalecane normy spożycia witaminy D to 15ug, czyli 600IU dziennie.
Pomijając fakt, że pokrywając nawet całą tą normę i tak nie dostarczymy wystarczającej ilości witaminy D do organizmu, to dobrze dobierając produkty
jesteśmy w stanie dostarczyć dużo więcej. Najbogatszym źródłem witaminy
D jest węgorz świeży, który zawiera 1200 IU witaminy D w 100g. Widzimy
zatem, że już jest to ilość 2x większa niż normy spożycia. Innym dobrym źródłem jest łosoś dziki pacyficzny. Zawiera bowiem 524-988 IU tej witaminy
w 100g. Śledzie w oleju zawierają 808 IU w 100g, czyli widzimy, że głównym pokarmowym źródłem witaminy D są tłuste ryby. Wśród roślinnych
źródeł możemy mówić tu o np. grzybach shiitake czy pieczarkach- jednak one
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zawierają jedynie 100 IU w 100g produktu. Chcąc dostarczyć zatem nawet
2000 IU witaminy D, wystarczy np. spożyć około 170g węgorza. Nie jest to
duża ilość, jednak zrozumiałe jest, że ryb nie je się codziennie, więc faktycznie
może być problem z dostarczeniem witaminy D, niemniej jest to możliwe
(O’Mahony i in. 2011; Płudowski i in. 2013; Saternus, Vogt, Reichracht2019).
WITAMINA D I PROCES ZDROWIENIA
Proces zdrowienia można rozumieć wielorako. Można jednak stwierdzić,
że jest to proces, który przywraca organizmowi pierwotną homeostazę, która
była zaburzona przez wiele czynników. Jeśli dana osoba cierpi akurat na niedobór witaminy D, to oznacza, że pełna homeostaza nie może być zachowana. Wysycając organizm takiej osoby tą witaminą będziemy zatem prowadzić
do wyregulowania fizjologicznych procesów, co sprzyja zachowaniu zdrowia.
Tak jak zostało już wcześniej wspomniane, obecność receptora na witaminę D
(VDR) i enzym 1,25-alfa-hydrolaza występujący w komórkach obwodowych
oznacza niezwykłą istotność tej witaminy w tych miejscach. Oczywiście biorąc pod uwagę, że takich miejsc jest bardzo dużo w całym organizmie, łatwo
można wnioskować o jej niezwykle istotnym działaniu na cały organizm. Dodatkowym faktem jest oddziaływanie witaminy D na ekspresję wielu genów,
co prowadzi również do niezwykle istotnej roli w zdrowiu całego organizmu
(Pike i Meyer 2010).
Problem niedoboru witaminy D dotyczy całej populacji. Biorąc jednak
pod uwagę samą Polskę – szacuje się, że około 90% populacji cierpi na jej
niedobór. To wartości silnie alarmujące, tym bardziej wiedząc o jej niepodważalnej roli w organizmie człowieka. Być może badanie 25(OH)D powinno
być jednym z badań przesiewowych. Mając na uwadze, że 9/10 mieszkańców
Polski może borykać się z jej niedoborem, to jest to jak najbardziej zasadne
rozwiązanie. Oczywiście jest to badanie drogie, co stoi na przeszkodzie aby powszechniej było wykonywane. Biorąc jednak pod uwagę ilość zgonów w Polsce
i ich przyczyny, możemy łatwo zauważyć, że na pierwszym miejscu przyczyn
zgonów są choroby sercowo- naczyniowe a na drugim choroby nowotworowe.
Z drugiej strony biorąc pod uwagę wyniki badań naukowych świadczących
o niezwykłej skuteczności witaminy D w zapobieganiu rozwojowi chorób
sercowo-naczyniowych i nowotworowych oraz roli w ich leczeniu, można
postawić pytanie, ile przypadków tych chorób, a w rezultacie zgonów moglibyśmy uniknąć jedynie poprzez wprowadzenie powszechnej diagnostyki
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stężenia 25(OH)D i uzupełnianie tej witaminy do wartości prawidłowych
(Płudowski i in. 2016; Sewerynek i in.2017).
TOKSYCZNOŚĆ WITAMINY D
Nie ulega wątpliwości, że witaminę D można przedawkować tak samo
jak każdą inną substancję. Często wydaje się jednak, że rozmowy o toksyczności za bardzo skupiają się na samej ilości przyjmowanej witaminy D w postaci
cholekalcyferolu, nie zaś na jej stężeniu w surowicy krwi. Ciężko jest bowiem
mówić o toksyczności dużych ilości jednostek witaminy D przyjętych z suplementu jednocześnie nie mierząc stężenia metabolitu 25(OH)D. Związane
jest to z tym, że sam cholekalcyferol nie wykazuje aktywności metabolicznej
tak jak np. kalcytriol ani nie może być wyznacznikiem zapasów tej witaminy
w organizmie tak jak kalcydiol. Najlepszym wyznacznikiem ewentualnej
toksyczności jest mierzenie stężenia tej witaminy we krwi. Warto to podkreślić pod tym względem, że ilość przyjmowanych jednostek witaminy D często nie przekłada się bezpośrednio na jej stężenie we krwi. Chodzi o to, że
u niektórych osób większa dawka będzie powodowała mały wzrost stężenia
25(OH)D (lub brak wzrostu), za to u innych osób dużo mniejsza dawka może
bardzo ładnie podnosić to stężenie. Wynika to m.in. ze stanu zdrowia, bowiem u osób obciążonych chorobami np. autoimmunologicznymi, metabolit
25(OH)D często słabo rośnie po zastosowaniu suplementacji, z kolei u osób
zdrowych już niska „dawka” przełoży się na wzrost tego metabolitu. Często więc
toksyczność może być mylnie interpretowana na podstawie ilości suplementowanych jednostek, jednocześnie nie sprawdzając stężenia we krwi. Najlepszym na to przykładem są wyniki badań, w którym uczestnicy przyjmowali np.
20 000 IU dziennie przy czym stężenie 25(OH)D nie doszło nawet do potencjalnej toksyczności (Ekwaru i in. 2014).
W kwestii toksyczności witaminy D ciekawym jest fakt, że nie zaobserwowano toksyczności wywołanej syntezą skórną mimo tego, że jesteśmy
w stanie wytworzyć ją w ilości odpowiadającej 10 000 – 20 000 IU poprzez
ekspozycje swojej skóry na działanie promieni słonecznych w słoneczny dzień.
Taka ilość wydawałaby się według wielu opinii toksyczna. Ciężko jednak
przypuszczać, że natura chciałaby dla nas źle, narażając nas na toksyczne ilości
jakiejś substancji. To jedynie potwierdza, że ilość cholekalcyferolu jest słabo
miarodajnym wyznacznikiem toksyczności, jeśli nie znamy stężenia we krwi
(Hollis 2010; Parvais i in. 2011).

110

WITAMINA D JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT ZDROWIA

Potencjalną toksyczność ustala się na poziomie 25(OH)D powyżej
100ng/ml. Przyjmuje się, że dla zdrowego człowieka stężenie powinno być nie
niższe niż 30 ng/ml, zaś najlepiej jakby utrzymywało się w okolicach 50-70ng/
ml. Są przesłanki świadczące o tym, że górna granica 100ng/ml mogłaby być
większa, gdyż np. nie obserwuje się toksycznych objawów aż do ilości 150ng/
ml. Istnieją nawet dane świadczące o tym, że krótkotrwałe wysokie stężenie
wynoszące powyżej 400ng/ml było dobrze tolerowane nawet przez niemowlęta. Nie oznacza to jednak, aby osiągać aż tak wysokie stężenie, jednak takie
dane są dostępne. Toksyczność witaminy D objawia się głównie w hiperkalcemii i hiperkalciurii. Ciekawym jest fakt, że często wszelkie objawy znikają po
zaprzestaniu przyjmowania wysokich dawek tej witaminy. Nadmierne stężenie
wapnia w surowicy krwi oczywiście prowadzi do wielu negatywnych skutków,
m.in. do nefrokalcynozy, czy zwapnień naczyń krwionośnych i tkanek miękkich, co może kończyć się często nawet stanami zagrożenia życia. W związku
z wszelkimi negatywnymi skutkami wynikającymi z hiperkalcemii i hiperkalciurii, często zaleca się łączyć witaminę D razem z witaminą K2. To temat
kontrowersyjny, ponieważ z jednej strony w oficjalnych zaleceniach nie zaleca
się łączyć witaminy D z witaminą K2 tłumacząc to zbyt małą ilością dowodów.
Z drugiej strony, zwolennicy łączenia tych obu witamin uważają ilość dowodów za wystarczającą, aby zastosować taką kombinację. Faktycznie, badania
naukowe często wykazują efekt synergii, ponieważ witamina K2 ma zdolność
do aktywacji białka MGP, które to przeciwdziała procesom zwapnienia odpowiadając za redystrybucję wapnia do kości i zębów. Dostępne są badania
wskazujące związek witaminy K2 z losami wapnia w organizmie. Mimo, że
według wielu naukowców brak jest na ten moment wystarczającej ilości takich
badań, to dołączenie witaminy K2 do suplementacji witaminą D3 nie wydaje
się ryzykowne, więc nie chodzi tutaj raczej o zagrożenie dla zdrowia, tylko
po prostu o sens przyjmowania tych dwóch witamin jednocześnie (Geleijnse
i in. 2004; Błachowicz i Franek 2005;Holickiin.2011;Rajakumar,ReisiHolick2013;Maresz2015;Dudenkoviin.2015; Holick 2015; Marcinkowska-Suchowierska i Płudowski 2016; Van Ballegooijen 2017).
WITAMINA D I CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
Coraz częściej możemy obserwować rozprzestrzenianie się chorób autoimmunologicznych. Polegają one na tym, że nasz własny układ odpornościowy rozpoznaje komórki organizmu jako wroga, więc zaczyna je atakować.
Prowadzi to zatem do ciągłej nadmiernej aktywności układu odpornościowego
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i przewlekłych stanów zapalnych. Tutaj witamina D jest o tyle ważna, że wykazuje zdolności do regulacji układu odpornościowego. Oznacza to, że będzie
zmniejszać procesy autoagresji, zaś odpowiedź immunologiczną ukierunkowywać w stosunku do prawdziwych patogenów. O roli tej witaminy w układzie odpornościowym świadczy obecność receptora na witaminę D (VDR)
w komórkach tego układu. Występuje on w limfocytach (T i B), makrofagach
czy komórkach prezentujących antygen. Poza samym receptorem, na wielu
komórkach układu odpornościowego znajduje się enzym 1-alfa-hydroksylaza, czyli enzym przekształcający kalcydiol (metabolit 25(OH)D) w kalcytriol
(metabolit 1,25(OH)2D3). Kalcytriol jest aktywnym enzymem, w związku
z tym lokalne jego wytwarzanie świadczy o niezwykłej jego istotności dla tych
właśnie komórek. Poprzez wiele mechanizmów działania, witamina D wpływa na komórki układu odpornościowego w taki sposób, że zmniejsza ryzyko
rozwoju chorób autoimmunologicznych. Zaobserwowano, że pora urodzenia
dziecka była związana z rozwojem chorób autoimmunologicznych. Tłumaczy
się to właśnie związkiem ze stężeniem witaminy D w surowicy krwi. Bardzo
ciekawe wydaje się często przywoływane badanie sprzed wielu lat, w którym
wykazano skuteczność witaminy D do zmniejszania ryzyka cukrzycy typu 1
u dzieci aż o 80%. Wystarczyły do tego ilości 2000 IU, zaś niższe ilości nie
wykazywały aż takiego efektu. Metaanalizy potwierdzają niezwykle istotną
rolę tej witaminy w zmniejszaniu ryzyka cukrzycy typu 1 i związek niedoboru
witaminy D z występowaniem tej choroby (Hyppönen 2001; Bikle 2009;
Baeke i in. 2010; Dong i in. 2013; Feng i in. 2015; Rak i Bronkowska 2018).
W przypadku choroby Hashimoto również jest szereg danych świadczących
o istotnej roli tej witaminy. Badania wykazały częstsze jej niedobory u osób
z chorobą Hashimoto w porównaniu do zdrowych osób. Zaobserwowano
ujemną korelację stężenia 25(OH)D z poziomem przeciwciał przeciwtarczycowych i zdolność witaminy D do obniżania ilości przeciwciał. W innych
chorobach autoimmunologicznych, np. reumatoidalnym zapaleniu stawów
również jest szereg badań wykazujących istotną rolę tej witaminy w zmniejszaniu ryzyka rozwoju tej choroby, a stężenie metabolitu 25(OH)D jest odwrotnie skorelowane z ryzykiem jej wystąpienia (Disanto i in. 2012; Lee i Bae
2016; Kim 2016; Jamka, Ruchała i Walkowiak2019).
Ciekawym wydają się być zależności szerokości geograficznej od częstości występowania określonych chorób m.in. właśnie autoimmunologicznych.
Można to zaobserwować np. biorąc pod uwagę stwardnienie rozsiane (SM).
Okazuje się, że choroba ta występuje częściej wśród mieszkańców krajów
leżących w szerokości geograficznej, w której synteza skórna witaminy D
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nie jest w stanie zachodzić przez cały rok. Osoby zaś żyjące w słonecznych
krajach rzadziej zapadają na SM. Przypuszcza się więc, że witamina D może
odgrywać tutaj kluczową rolę. Szczególnie dobrym tego potwierdzeniem są
wyniki badań, w których zaobserwowano ogromną rolę tej witaminy w ryzyku
rozwoju stwardnienia rozsianego. Wykazano nawet konkretne wartości wzrostu stężeń 25(OH)D, przy których ryzyko maleje o określoną ilość procent.
Chodzi tutaj np. o badania, które wykazały spadek ryzyka tej choroby o 19%
wraz ze wzrostem tego stężenia o każde 10 nmol/L, albo spadek ryzyka o 41%
wraz ze wzrostem witaminy D w surowicy krwi o każde 50 nmol/L (Munger
i in. 2006; Kragt i in. 2009).
Podobnie jak w przypadku stwardnienia rozsianego (i innych chorób
o podłożu autoimmunologicznym) wykazano korzystny wpływ witaminy D
w kontekście zmniejszania ryzyka rozwoju łuszczycy. Jak wiadomo, witamina
ta z jednej strony korzystnie oddziałuje na układ immunologiczny, a z drugiej
strony na skórę. Już podczas samej syntezy endogennej witaminy D jest ona
przecież wytwarzana na skórze, po czym wpływa na nią po przekształceniu do
metabolitu 1,25(OH)D. Wykazano, że ta forma (czyli najbardziej aktywna)
witaminy D wpływa na regulacje różnicowania (które nie funkcjonuje prawidłowo podczas łuszczycy) i proliferacji keratynocytów (która jest nadmierna
w przebiegu łuszczycy) ale także na regulacje skórnego układu odpornościowego. Witamina ta poprzez wpływ na limfocyty Th1 i Th17 również korzystnie
będzie wpływać na tę chorobę. Wynika to z tego, że hamuje reakcje immunologiczne, które przebiegają z udziałem tych komórek. Łuszczyca jest właśnie
chorobą, w której obserwujemy nadmierną aktywację tych limfocytów (Bikle
2012; Wadhwa i in. 2015; Barrea i in.2017).
WITAMINA D I CHOROBY SERCOWO- NACZYNIOWE
Mówiąc o zdrowiu nie można zapomnieć o pozytywnym wpływie witaminy D w kontekście profilaktyki chorób sercowo- naczyniowych. Związek tej witaminy z ryzykiem chorób sercowo- naczyniowych przedstawia się
w ciekawy sposób, bowiem największe ryzyko ich wystąpienia stanowią najniższe stężenia 25(OH)D w surowicy krwi, ale również najwyższe wartości tego
metabolitu. Ryzyko początkowo stopniowo maleje wraz ze wzrostem stężenia
witaminy D w surowicy krwi, ale po przekroczeniu pewnego progu- zaczyna
rosnąć. Tak samo przedstawia się ryzyko zgonów z powodu chorób sercowonaczyniowych w zależności od stężenia witaminy D we krwi. Średnio 70ng/
ml okazywało się być tym stężeniem, przy którym ryzyko zgonów z powodu
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tych chorób było najniższe. To ciekawe zjawisko, bowiem można to tłumaczyć wieloma mechanizmami. Podejrzewa się m.in., że zwiększone ryzyko
wśród osób z najwyższymi stężeniami witaminy D mogą wynikać właśnie
z wspomnianej wcześniej hiperkalcemii. Związek zwiększonego stężenia wapnia w surowicy krwi ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo- naczyniowych wykazuje wiele badań. Przykładowym mechanizmem jest odkładanie
się nadmiernej ilości wapnia na ściankach naczyń krwionośnych, zwężając
przepływ krwi. Skutki zwężonego światła naczyń są powszechnie znane
i często kończą się stanami zagrożenia życia. Można tutaj wspomnieć kolejny
raz o witaminie K2, którą wielu naukowców zaleca właśnie z tego względu.
Z uwagi na brak wystarczającej ilości badań na ten temat, być może jest to dobry przedmiot badań na najbliższe lata. Niezwykle potrzebne wydają się dane
porównujące ilość przypadków chorób sercowo- naczyniowych i zgonów
z ich powodu u osób suplementujących samą witaminę D osiągając wysokie
jej stężenia w surowicy krwi względem osób suplementujących tą witaminę
i osiągających jej wysokie stężenie we krwi, ale dodatkowo przyjmujących witaminę K2 (Durup i in. 2015; Holick 2015; Maresz 2015; Runhua i in. 2017;
Wasilewski, Vervloet i Schurgers 2019).
Przechodząc do korzyści witaminy D, to oddziałuje ona na układ sercowo- naczyniowy na wiele sposobów. Nie bez powodu na komórkach wielu
narządów związanych z tym układem znajduje się receptor na tę witaminę.
Receptor VDR możemy znaleźć na komórkach serca, naczyń krwionośnych
(mięśniówka i śródbłonek) czy np. w płytkach krwi. Poza samymi receptorami, występuje tam także enzym 1-alfa hydroksylaza. Jak zostało wcześniej wspomniane- przekształca on metabolit 25(OH)D w aktywną postać
1,25(OH)2D3. Oznacza to, że aktywna postać witaminy D jest niezwykle
potrzebna tym komórkom do prawidłowej pracy. Wpływa ona np. na modulację funkcji śródbłonka, stymulacje produkcji tlenku azotu i na zmniejszanie procesu zapalnego, więc tym samym przeciwdziała rozwojowi miażdżycy
(Merkle i in. 1989; Zender i in. 2002; Molinari 2011; Hirata i in. 2013; Kim
i in.2020).
Z uwagi na obecność receptorów VDR na komórkach związanych
z układem sercowo- naczyniowym, witamina D ma zdolność zatem do zapobiegania wszelkim chorobom z tym układem związanym, m.in. wspomnianej
wyżej miażdżycy, ale również nadciśnienia tętniczego, arytmii serca, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca czy ryzyka wystąpienia udaru.
Biorąc pod uwagę częstość występowania tych chorób i ryzyko zgonu z ich
powodu, z pewnością można byłoby zapobiec wielu przypadkom tych chorób,
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a w rezultacie wielu zgonom, jeśli zadbalibyśmy o prawidłowe stężenie witaminy D w surowicy krwi.
PODSUMOWANIE
Mówiąc o temacie zdrowia, z pewnością nie można nie wspomnieć o roli
witaminy D. To witamina o szerokim spektrum działania, która na organizm
człowieka wpływa w sposób wyjątkowy. Reguluje tak wiele czynności, że zapominając o jej odpowiednim dostarczeniu do organizmu, nigdy nie będziemy
w stanie uzyskać pełni zdrowia. Wszystkie wyżej opisane właściwości tej witaminy dają nam informacje dotyczące jej istotności w kontekście zdrowia.
Mając na uwadze szerokość geograficzną, osoby w niektórych krajach (m.in.
w Polsce) powinni suplementować witaminę D chociaż w miesiącach od października do kwietnia, jeśli w miesiącach letnich są w stanie eksponować skórę
na działanie promieni słonecznych przez wystarczającą ilość czasu. To szczególnie ważne biorąc pod uwagę niezwykłą powszechność niedoboru tej witaminy (w Polsce nawet 90% osób z niedoborami jest wartością silnie alarmującą). Mimo ogromnej ilości badań i notowania szczytów popularności przez
tą witaminę, istnieje mocna potrzeba przeprowadzania dalszych badań nad
witaminą D, gdyż na przestrzeni lat są odkrywane coraz to nowsze właściwości
tej witaminy. Szczególnie istotnym przedmiotem badań powinny być wszelkie
aspekty wpływu witaminy D na organizm człowieka, które do tej pory nie
zostały zbadane bądź są w tym temacie wciąż kontrowersje i mała ilość badań.
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Vitamin D as an essential element of health.
The popularity of vitamin D is growing at an unprecedented pace. This
is due to the emergence of newer and newer scientific works that show
its extraordinary uniqueness among vitamins. It turns out that it can
affect most functions in the body and prevent many diseases. We can
call it a paradox that the prevalence of this vitamin does not reflect the
problem of its deficiency, because among the population, e.g. even
90% of people in Poland may suffer from deficiency of its concentration in blood serum. Without the proper concentration of this vitamin,
not all processes in the body are able to take place properly. Therefore,
it is an essential element of the health of every human being. The aim
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of the study was to present the importance of vitamin D for the proper
functioning of the organism and thus for keeping the organism healthy.
The work was prepared on the basis of an analytical, thorough review of
the literature in thisfield.

Keywords: vitamin D, health

121

Katarzyna Kowalcze
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dwa gramy zdrowia Nigella sativa, czyli czarnuszka
siewna w profilaktyce i terapii

Streszczenie: Czarnuszka siewna (Nigella sativa) to roślina jednoroczna pochodzą z Azji. W „makówkach" (mieszkach) tej rośliny znajdują
się cenne nasiona, z których pozyskuje się olej. Skład chemiczny nasion
czarnuszki siewnej został opisany w licznych badaniach, zidentyfikowano wiele związków aktywnych obecnych w nasionach czarnuszki siewnej. Celem artykułu było przedstawienie, w oparciu o dostępną literaturę, właściwości terapeutycznych rośliny oraz potencjalnych możliwości
zastosowania w profilaktyce i terapii wielu schorzeń. Realizując ten cel,
dokonano systematycznego przeglądu piśmiennictwa. Badania przeprowadzone w celu określenia składu nasion czarnuszki potwierdziły
obecność między innymi oleju roślinnego, białek, alkaloidów, saponin,
flawonoidów i olejku eterycznego. W zależności od pochodzenia surowca roślinnego skład olejku może się różnić, jednak najważniejszymi
związkami czynnymi są: tymochinon (30-48%), tymohydrochinon,
ditymochinon, p-cymen (7-15%), karwakrol (6-12%), 4-terpineol
(2-7%), t-anetol (1-4%), α-pinen i tymol. Ponadto w nasionach czarnuszki znajdują się także składniki olejku eterycznego, takie jak karwon,
limonen i cytronelol. Ponadto nasiona zawierają alkaloidy izochinolinowe (nigellinę oraz nigelliminę), alkaloidy diterpenowe (nigellaminę)
oraz indazolowe (nigellidynę oraz nigellicynę). Dodatkowo w ich składzie znajdują się pentacykliczne saponiny triterpenowe, na przykład
α-hederyna o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej. Liczne
badania wykazały silnie działanie przeciwutleniające czarnuszki, hamowanie angiogenezy i metastazy komórek nowotworowych, zdolność wywołania apoptozę, stymulację syntezę cytokin: interleukin, TNF-α oraz
interferonu, immunoglobulin skierowanych przeciwko antygenom
rakowym. Tymochinon znacząco zmniejsza żywotność komórek ludzkiego raka okrężnicy (HCT116) w sposób zależny od czasu. Wykazuje
działanie przeciwnowotworowe w stosunku do linii komórek raka płuc.
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Wykazano zahamowanie proliferacji komórek nowotworowych o około 90%, a także zmniejszenie żywotności komórek i zmian w morfologii komórkowej (rak płuc). Ponadto wywiera wpływ na zahamowanie
proliferacji i apoptozy w gruczolaku przewodów trzustkowych. Wykazano również zwiększenie aktywności enzymów antyoksydacyjnych
trzustki: peroksydazy glutationowej, dysmutazy ponadtlenkowej i katalazy. Ma także zastosowanie w dietetyce diabetologicznej, obniżając
poziom stresu oksydacyjnego, czynnika biorącego udział w patogenezie cukrzycy oraz zwiększa obwodowy metabolizm glukozy i redukuje
jelitową absorpcję glukozy. Ponadto wpływa na regenerację i proliferację wysp trzustkowych β. Proponowana przez badaczy dawka terapeutyczna to 2 gramy dziennie.
Słowa kluczowe: czarnuszka siewna, Nigella sativa, fitoterapia, ziołolecznictwo, medycyna naturalna

Wstęp
Fitoterapia, której podwaliny stanowi ziołolecznictwo, od lat stanowi
obszar zainteresowań, w tym naukowych, a dotyczą one stosowania leków
czy preparatów roślinnych na podstawie przeprowadzonej uprzednio szczegółowej oceny korzyści i ryzyka w leczeniu i/lub łagodzeniu objawów chorobowych. Ma również zastosowanie profilaktyczne w ochronie zdrowia. Dział
nauki, jakim jest fitoterapia, koncentruje się głównie na konkretnych składnikach roślin oraz mechanizmie, który wpływa na polepszenie zdrowia oraz
jakości życia.
Dzięki licznym badaniom zastosowanie surowców roślinnych znajduje
coraz więcej możliwości zastosowań, zarówno w aspekcie prewencji chorób,
w tym uznanych za cywilizacyjne, jak i w procesie terapeutycznym. W fitoterapii korzysta się przede wszystkim z tych roślin, których lecznicze działanie
zostało udokumentowane badaniami naukowymi.
Jedną z roślin, która stanowi obszar zainteresowań wielu badaczy, jest
czarnuszka siewna (Nigella sativa, N. sativa, NS), a badania związane z tym
surowcem, były prowadzone w wielu ośrodkach na świecie. Nasiona oraz
olej pozyskiwany tej rośliny były często stosowane w leczeniu różnych chorób i dolegliwości, natomiast w literaturze i kulturze islamskiej uważano je
za jedną z form leku o największej mocy uzdrawiania. Wielu naukowców
na całym świecie donosi, że czarnuszka siewna ma szerokie spektrum działania farmakologicznego, które obejmuje m.in. właściwości antynowotworowe,
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stymulujące układ odpornościowy, przeciwcukrzycowe i hipoglikemizujące,
przeciwbólowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne. Ponadto jej skuteczność potwierdzono w chorobach układu oddechowego, a także ma również działanie ochronne na wątrobę i nerki oraz antyoksydacyjne.
Ze względu na ciągle postępujący rozwój chorób cywilizacyjnych, które przyczyniają się do ponad 80% wszystkich zgonów, poszukiwane są nowe terapie
i metody w profilaktyce i leczeniu tych chorób. „Fitoterapia określa zastosowanie leków roślinnych na podstawie oceny korzyści w stosunku do ryzyka dla
leczenia lub łagodzenia stanów chorobowych, a także dla utrzymania zdrowia
i celów profilaktycznych”. W Polsce lekami roślinnymi nazywa się preparaty
farmaceutyczne, które w swoim składzie zawierają surowce zielarskie, czy też
ekstrakty z roślin. Do tej grupy zalicza się również substancję aktywną, która została wyekstrahowana z rośliny lub preparat zawierający minimum 60%
danej substancji (Lamer-Zarawska i wsp., 2007).
Jedną z roślin, której właściwości są opisywane w literaturze, jest czarnuszka siewna (Nigella sativa, N. sativa, NS), a na temat jej właściwości prozdrowotnych właściwości, przeprowadzono wiele badań w różnych ośrodkach
na całym świecie. Nasiona oraz olej tej rośliny były często stosowane w leczeniu różnych chorób i dolegliwości, natomiast w literaturze islamskiej uważano
je za jedną z form leku o największej mocy uzdrawiania i przypisano jej wielorakie właściwości terapeutyczne. W wielu badaniach z różnych ośrodków naukowych udowodniono, że czarnuszka siewna ma szerokie spektrum działania
farmakologicznego, które obejmuje m.in. właściwości antynowotworowe, antyoksydacyjne, przeciwcukrzycowe, stymulujące układ odpornościowy, przeciwbólowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne. Badania
surowców roślinnych dotyczą przede wszystkim właściwości terapeutycznych,
mechanizmów molekularnych ich działania oraz oceny wpływu na organizm
człowieka. Nasiona Nigella sativa L. (czarnuszki siewnej) znane są od ponad
2 tysięcy lat ze swych leczniczych właściwości i w świetle obecnej wiedzy czarnuszka siewna jest lepiej z poznanych roślin o udowodnionym potencjale prozdrowotnym, w tym przeciwnowotworowym.
Skład chemiczny nasion czarnuszki siewnej został opisany w licznych badaniach, zidentyfikowano wiele związków aktywnych obecnych w nasionach
czarnuszki siewnej. Badania przeprowadzone w celu określenia składu nasion
czarnuszki potwierdziły obecność oleju roślinnego, białek, alkaloidów, saponin, flawonoidów i olejku eterycznego.
W zależności od pochodzenia surowca roślinnego skład olejku może
się różnić, jednak najważniejszymi związkami czynnymi są: tymochinon
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(30-48%), tymohydrochinon, ditymochinon, p-cymen (7-15%), karwakrol
(6-12%), 4-terpineol (2-7%), t-anetol (1-4%), α-pinen i tymol. Ponadto
w nasionach czarnuszki znajdują się także składniki olejku eterycznego, takich
jak karwon, limonen i cytronelol. Nasiona zawierają alkaloidy izochinolinowe (nigellinę oraz nigelliminę), alkaloidy diterpenowe (nigellaminę) oraz indazolowe (nigellidynę oraz nigellicynę). Ponadto w ich składzie znajdują się
pentacykliczne saponiny triterpenowe, na przykład α-hederyna o potencjalnej
aktywności przeciwnowotworowej. Liczne badania wykazały silnie działanie
przeciwutleniające czarnuszki, hamowanie angiogenezy i metastazy komórek
nowotworowych, zdolność wywołania apoptozy, stymulację syntezę cytokin:
interleukin, TNF-α oraz interferonu, immunoglobulin skierowanych przeciwko antygenom rakowym.
Tymochinon wykazując działanie m.in. przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwutleniające czy przeciwnowotworowe, pozostaje substancją czynną będącą w sferze zainteresowań naukowych i podlegającą badaniom, zwłaszcza w aspekcie potencjału antynowotworowego.
Celem niniejszego artykułu było dokonanie przeglądu piśmiennictwa
i zweryfikowanie dostępnej literatury w zakresie przedstawianych możliwości
prozdrowotnych czarnuszki siewnej, ocena właściwości profilaktycznych i terapeutycznych czarnuszki siewnej w wybranych chorobach cywilizacyjnych,
ze szczególnym uwzględnieniem nowotworowych, na podstawie dostępnego
piśmiennictwa.
Charakterystyka botaniczna czarnuszki siewnej
Czarnuszka siewna (Nigella sativa) jest gatunkiem należącym do rodziny
Ranunculaceae. To roślina jednoroczna, która osiąga wysokość około 20-50
cm. Ulistnienie jest skrętoległe, o delikatnych, jasnozielonych, podwójnie pierzastosiecznych liściach, osadzonych na bardzo krótkich ogonkach (Hensen,
2003).
Ma drobne liście, a kwiaty, które się pojawiają się między czerwcem
a wrześniem, mają podwójny okwiat podzielony na zewnętrzny okółek pięciu działek kielicha o długości 15–20 mm, przypominających płatki o barwie
białej do bladobłękitnej z błękitnym unerwieniem i seledynowych szczytach.
Owoc składa się z 5–10 mieszków o długości 2–3 cm całkowicie zrośniętych ze sobą, które zawierają dojrzewające we wrześniu trójgraniaste nasiona
o czarnej barwie, zawierające wiele ważnych biologicznie aktywnych związków (Harborne, 1994). Nasiona charakteryzują się specyficznym smakiem,
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początkowo gorzkim, przechodzącym w ostry, nieco korzenny, przypominają
pieprz i zapach zbliżony do gałki muszkatołowej (Mańkowska i Byłka, 2009).
W stanie naturalnym czarnuszka siewna występuje głównie na obszarach
suchych, w subtropikalnych i umiarkowanych strefach Eurazji i północnej
Afryki, gdzie jest też uprawiana (Kökdil i Yilmaz, 2005). W Polsce uprawia się
ją przede wszystkim w południowej części kraju (Mańkowska i Byłka, 2009).
Związki czynne czarnuszki siewnej
Badania przeprowadzone nad Nigella sativa pozwoliły wyizolować wiele związków aktywnych, które zidentyfikowano, a następnie szeroko opisano
w literaturze. Najważniejszymi składnikami NS są tymochinon (TQ, składnik olejku eterycznego), ditymochinon, p-cymen, karwakrol czy seskwiterpen.
Ponadto w składzie nasion czarnuszki siewnej występują różne typy alkanoidów: między innymi diterpenowe - nigellamina, alkaloidy izochinolinowe –
nigellina, nigellimina, alkaloidy indazolowe – nigellidyna (Ali i wsp., 2008,
Khan i wsp., 2011).
Procentowo, największy (około 50%) udział nasion czarnuszki siewnej,
stanowi olej, w skład którego wchodzi około 85% nienasyconych kwasów
tłuszczowych tj: linolowy, oleinowy, alfalinolowy oraz eikozadienowy. Kwasy
tłuszczowe, które występują w N. sativa to oleomirystynowy, oleopalmitynowy, margarooleinowy, margarynowy oraz kwasy tłuszczowe nasycone , w tym
przede wszystkim palmitynowy, arachidowy, stearynowy i mirystynowy (Nickavar i wsp, 2003; Bourgou i wsp., 2008). Taki skład, a także proporcje poszczególnych kwasów tłuszczowych w czarnuszce siewnej, stanowią o dużym
potencjale prozdrowotnym, w tym przeciwzapalnym, tego surowca.
Ważnym składnikiem oleju są również fospolipidy, głównie występuje
fosfadylocholina, ale również fosfatydyloetanolamina czy fosfatydyloinozydol.
W nasionach występują również fitosterole tj. beta sitosterol, stigmasterol, cholesterol czy kampestanol (Nickavar i wsp., 2003; Atta i wsp., 2003).
Ze składników zidentyfikowanych w czarnuszce, wymienić należy również flawonoidy, a dokładniej glikozydy flawonoidowe tj. kwercytyna i kemferol. W nasionach również znajdują się saponiny oraz melanina. Poza tłuszczami, w skald czarnuszki wchodzą także węglowodany oraz białka. N. sativa
w swoim składzie posiada 9 niezbędnych aminokwasów tj. fenyloalaninę, izoleucynę, leucynę, lizynę, metioninę, treoninę, tryptofan oraz walinę.
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O wysokiej wartości prozdrowotnej NS stanowią również witaminy (m.
innymi z grupy B, beta karoten) oraz składniki mineralne (sole wapnia, magnezu, żelaza, sodu, potasu, selenu oraz cynku) (Mańkowska i Bylka, 2009).
Mechanizm działania Nigella sativa
w profilaktyce i terapii wybranych chorób
cywilizacyjnych
Rośliny oleiste, takie jak czarnuszka siewna, są ważnym źródłem olejów
o właściwościach odżywczych o znaczeniu przemysłowym, farmaceutycznym, a także zdrowotnym. Spośród różnych nasion oleistych, Nigella sativa
wzbudza szczególne zainteresowanie, ponieważ może być wykorzystana do
produkcji preparatów zawierających związki aktywne o znaczących właściwościach przeciwutleniających i leczniczych (Ahmad i wsp., 2013). Roślina ta
stanowi część diety osób zamieszkujących różne części świata, a jej spożycie
staje się coraz bardziej popularne dzięki większej wiedzy na temat jej właściwości zdrowotnych. Zidentyfikowane oraz przebadane związki fitochemiczne
zawarte w N. sativa, w świetle obecnej wiedzy, mogą przynieść wiele korzyści
funkcjonalnych, w tym między innymi dla układów hormonalnego, nerwowego czy układu pokarmowego. Nasiona czarnuszki zawierają zarówno białka
jak i lipidy oraz są cennym źródłem niezbędnych wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych, fitosteroli, glikolipidów, fosfolipidów. Wysoki poziom i wartość bioaktywna nasion Nigella sativa ma szerokie zastosowanie w profilaktyce
i terapii wielu chorób, co udokumentowano w licznych badaniach. (Khan
i wsp., 2011; Wu i wsp., 2011; Kataabi i wsp., 2015; Tajmiri i wsp., 2016).
Od wielu lat badacze z różnych ośrodków na całym świecie badają mechanizm działania czarnuszki siewnej i jej aktywnych komponentów (Ramadan,
2007). Większość właściwości leczniczych przypisane zostało obecności tymochinonu, jako aktywnego składnika o niezwykle szerokim zastosowaniu
terapeutycznym.
Czarnuszka siewna roślina o właściwościach leczniczych
Czarnuszka siewna (Nigella sativa, N. sativa, NS) to szeroko stosowana roślina lecznicza na całym świecie. Największą popularnością cieszy się
w tradycyjnej medycynie i filozofii Ajurweda, Unani i Tibb czy Siddha. Nasiona oraz olej tej rośliny były często stosowane w leczeniu różnych chorób
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i dolegliwości. W literaturze islamskiej uważano ją za jedną z form leku
o największym p[potencjale i mocy uzdrawiania. W Prophetic Medicine N. sativa rekomenduje się jako lek przeciw nadciśnieniu, „tonik na wątrobę”, lek
moczopędny, przeciwbiegunkowy, pobudzający apetyt, lek przeciwbólowy,
antybakteryjny oraz w chorobach skóry (Schor, 2010).
Liczne badania prowadzone na całym świecie (Gali-Muhtasib i wsp.,
2008; Banerjee i wsp., 2009; Boskabady i wsp., 2010; Schor, 2010; Tores
i wsp., 2010, Razavi i Hosseinzadeh, 2014, Khazdair, 2015; Doolaanea i wsp.,
2016) wykazały szerokie spektrum działania farmakologicznego tej rośliny,
które między innymi dotyczy właściwości antynowotworowych, immunomodulacyjnych, przeciwcukrzycowych, przeciwbólowych, przeciwbakteryjnych,
przeciwgrzybiczych i przeciwzapalnych. Ponadto jej skuteczność potwierdzono w chorobach układu oddechowego, w tym powiązanych z alergiami i astmą oskrzelową, wykazano działanie ochronne w stosunku do wątroby i nerek,
a także wykazano silne działanie antyoksydacyjne (Ahmad i wsp., 2013). Czarnuszka siewna znajduje także zastosowanie w terapii dny moczanowej (Jurczak
i Reguła, 2018)
Czarnuszka siewna
w zaburzeniach węglowodanowych i lipidowych
Cukrzyca i liczne zaburzenia metaboliczne jej towarzyszące, w tym zaburzenia gospodarki insulinowej i lipidowej skłaniają do poszukiwań skutecznych
metod terapeutycznych. Przeprowadzono badania służące ocenie możliwości
zastosowania Nigella sativa w tym aspekcie.
W badaniach Bamosa i współpracowników zaobserwowano, iż u osób
w grupie otrzymującej 2g/dobę N. sativa poziom glukozy na czczo obniżył
się o 45, 62 i 56 mg/dL po 4, 8 i 12 tygodniach; HbA1 został zredukowany
o 1,52% po 12 tygodniach,również w zakresie oceny wskaźnika insulinooporności obliczonego według HOMA, uzyskano wynik istotny statystycznie
(p <0,01), a funkcja komórek β została zwiększona (P <0,02) po 12 tygodniach
leczenia (Bamosa i wsp., 2010).
Badanie przeprowadzone przez Kaatabi i współpracowników w celu
sprawdzenia wpływu nasion N. sativa na profil lipidowy pacjentów chorych
na cukrzycę typ 2 wykazało, że w grupie gdzie dawkowanie zostało przyjęte
2g/dobę zaobserwowano znaczny spadek TG, TC i LDL-C oraz zwiększenie
stężenia cholesterolu HDL-C w porównaniu z wyjściowymi wynikami i pozostałymi grupami (Kaatabi i wsp., 2015).
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Analizując szczegółowe dane z powyższych badań, można wywnioskować, że główny mechanizm przeciwcukrzycowy czarnuszki siewnej polega na:
obniżeniu stresu oksydacyjnego, wzrostu wydzielania insuliny w komórkach β
tzrustki, zmniejszeniu insulinooporności i glukoneogenezy w wątrobie. Czarnuszka siewna zwiększa obwodowy metabolizm glukozy i stymuluje sekrecję
insuliny (Bamosa 2015, Kataabi 2015).
Czarnuszka siewna a proces nowotworowy
Z aktualnie dostępnych badań wynika, iż czarnuszka siewna i składniki
aktywne nasion odgrywają znaczącą rolę w zapobieganiu nowotworom. Badania wyciągu z N. sativa, a także jego substancji aktywnych: tymochinonu
i ditymochinonu, wykazały ich cytotoksyczność przeciw gruczolakorakowi
trzustki, guzowi puchlinowemu Ehrlicha, chłoniakowi puchlinowemu Daltona, mięsakowi macicy i liniom komórek białaczkowych. Komórki charakteryzujące się wielolekową opornością okazały się bardzo wrażliwe na tymochinon
i ditymochinon (Mańkowska i Bylka, 2009).
Rozwój procesu nowotworowego i mutacja lub zmiana genów supresorowych to złożony proces, a jego poznanie to ciągle sfera badań. Ale
wiadomym jest, że czarnuszka siewna i składniki aktywne jej nasion, odgrywają znaczącą rolę w zapobieganiu nowotworom poprzez aktywację genu
supresyjnego guza. Jednym z genów supresorowych jest PTEN (Phosphatase
And Tensin Homolog), który występuje praktycznie we wszystkich komórkach
i jest zaangażowany w regulację cyklu komórkowego. W stanie prawidłowego
działania białka PTEN, szlak sygnalizacyjny w którym pośredniczy, prowadzi do zatrzymania podziału komórki i inicjacji apoptozy. Badania Rahmani
i wsp. (2012) sugeruje rolę PTEN w migracji i adhezji komórek Ekspresja
PTEN została również zauważona w przypadku nowotworów, jednakże inaktywacja ścieżki PI3K/Akt (pełniącej ważne funkcje w procesach życiowych
i zapobieganiu programowanej śmierci komórek – apoptozy), a także zwiększenie aktywności PTEN, mają kluczowe znaczenie w profilaktyce nowotworu.
W badaniach Maehama i wsp. (1998) oraz Rahmani i wps. (2012) wykazano zależny od czasu wzrost PTEN (1,8-, 2,0-, 3,8-, 5,9- i 7,9- po 1, 2, 4,
8 i 24 godzinach) w MCF-7/DOX (ludzkie komórki raka piersi) indukowany
poprzez działanie tymochinonu, składnika olejku lotnego czarnuszki siewnej.
Tymochinon odgrywa również znaczącą rolę w modulacji genów tj. p53, p21,
p27. Gen p53 jest jednym z najważniejszych genów i funkcje jego białka są
zmienione w ok. 50% nowotworów. Przeprowadzone w tym obszarze badania
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wykazały, że tymochinon moduluje gen p53 i hamuje rozwój oraz progresję
procesu nowotworowego (Gali-Muhtasib i wsp., 2004; Arafa i wsp., 2011).
W nowotworach bardzo ważną rolę odgrywa angiogeneza, czyli proces
tworzenia się nowych naczyń krwionośnych na bazie już istniejących. Uważa
się, że rozrost guza nowotworowego jest niemożliwy bez udziału angiogenezy.
Natomiast tymochinon zawarty w nasionach czarnuszki siewnej uniemożliwia
ten proces, poprzez hamowanie ważnych elementów angiogenezy (Yi i wsp.,
2008). Jednym z takich czynników jest hamowanie VEGF (czynnika wzrostu
śródbłonka naczyniowego), który bierze udział w tworzeniu naczyń krwionośnych m.in. w angiogenezie. Badania wykazały, że tymochinon zmniejszył
produkcję VEGF co może zapobiegać rozwojowi nowotworu (Asfour i wsp.,
2013). Inne badanie angiogenezy na ludzkiej linii komórkowej raka trzustki PANC-1 wykazało, że inkubacja EPC (prekursorów komórek śródbłonka)
z tymochinonem zmniejszyła zdolność tworzenia nowych naczyń krwionośnych (An i wsp., 2011).
Udowodniono także, że czarnuszka siewna odgrywa również ważną rolę
w terapii nowotworów poprzez indukcję czynników proapoptotycznych Bcl-2
i Bcl-XL w mechanizmie aktywacji kaptazy w komórkach raka, jednocześnie
nie powodując zmian w zdrowych komórkach. Nigella sativa oraz tymochinon
wykazały istotne zmiany przeciwnowotworowe wywołując apoptyczną śmierć
komórek w ludzkim nowotworze jelita grubego poprzez mechanizm zależny
od p53 (Gali-Muhtasib i wsp., 2004; Khan i wsp., 2011).
Jednym z kluczowych czynników odgrywających rolę w patogenezie
różnych chorób, w tym chorób nowotworowych, stres oksydacyjny. Pomimo, iż organizm ludzki posiada mechanizmy obronne przed niekorzystnym
działaniem wolnych rodników, to w przypadku zaburzenia równowagi między czynnikami rakotwórczymi a działaniem aktyoksydacyjnym, dochodzi
do uszkodzenia cząsteczek DNA i białek. Tymochinon odgrywa ważną rolę
w neutralizacji stresu oksydacyjnego poprzez właściwości przeciwutleniające.
TQ chroni też narządy przed uszkodzeniem oksydacyjnym indukowanym
przez wolne rodniki oraz wykazuje bardzo silne właściwości antyoksydacyjne
(Nagi i wsp., 2010).
Schneider-Stock i wsp. (2013) wskazują, że tymochinon uniemożliwia
wzrost komórkom nowotworowym poprzez tłumienie genów supresorowych
dzięki aktywności CDC 25 (odgrywając rolę w kontroli proliferacji), aktywacji
białka p21 (jako inhibitor cyklino-zależnych kinaz, odpowiedzialny za kontrolę i zatrzymanie podziałów komórkowych) i hamowanie p16 (jako białko
supresorowe nowotworu), jak również hamowanie cyklin. Ponadto zapobiega
131

KATARZYNA KOWALCZE

replikacji poprzez hamowanie aktywności telomerazy, która występuje w intensywnie dzielących się komórkach i jej poziom jest podwyższony w chorobach nowotworowych.
Możliwości zastosowania czarnuszki siewnej
w wybranych nowotworach
Nowotwór trzustki to duże wyzwanie terapeutyczne współczesnej onkologii, rokowanie często jest niepomyślne, ten rodzaj nowotworu cechuje się
także relatywnie krótkim czasem przeżycia w obserwacjach pięcioletnich, zaledwie 8,2 % chorych o czym świadczą dane z Krajowego Rejestru Nowotworów (onkologia.org.pl). Obecnie chemioterapia to jedyny sposobów leczenia
pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki, a leczeniem z wyboru pozostaje gemcytabina. Niestety u wielu pacjentów występuje oporność na ten lek,
a mechanizm oporności nie został skutecznie wyjaśniony.
Uważa się, że jedną z możliwych przyczyn odporności na chemioterapię w leczeniu tego nowotworu, to zmiany w apoptotycznych szlakach sygnalizacyjnych, które są bezpośrednio związane z opornością na gemcytabinę.
Trwają badania oceniające możliwości terapeutyczne związków biologicznie
czynnych, które mogłyby odegrać rolę w powstrzymaniu progresji zmian
nowotworowych. W świetle obecnej wiedzy uważa się, że tymochinon (TQ)
hamuje ekspresję MUC4 w trzustkowych komórkach nowotworowych, ogranicza migrację trzustkowych komórek nowotworowych, zmniejsza ekspresję
HER2 (Human Epidermal growth factor Receptor 2, czynnik wzrostu) oraz
zahamowuje FAK (Torres i wsp., 2010). Wykazano, że TQ wywołuje apoptozę komórek raka trzustki, za pomocą różnych dróg. Między innymi obniża
ekspresję MUC4 trzustkowych komórek nowotworowych poprzez ukierunkowanie białka na drodze degradacji proteasomalnej. Innym zbadanym i potwierdzonym mechanizmem wskazującym, że TQ ma działanie cytotoksyczne
na komórkach raka trzustki, to wytwarzanie reaktywnych form tlenu (ROS).
Badania dowodzą, że TQ indukuje apoptozę poprzez wytwarzanie ROS oraz
poprzez aktywację kinazy JNK. Przypuszcza się, że TQ stymuluje również wytwarzanie ROS w komórkach FG/COLO357, który następnie aktywuje szlak
INK i indukuje apoptozę. Niemniej jednak istnieje potrzeba przeprowadzenia
dalszych badań w celu ustalenia, czy istnieje rzeczywista korelacja generacji
ROS i ekspresji MUC4. Kolejnym, sugerowanym przez badaczy mechanizmem skuteczności związku aktywnego czarnuszki siewnej, jest apoptoza wywoływana przez białko FAS (Torres i wsp., 2010).
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Prowadzono także badania, zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo,
w celu oceny właściwości hamujących metastazę komórek raka trzustki. Wykazało w nich, że tymochinon nijako „tłumi” migrację oraz inwazję komórek
Panc-1. Obserwację przeprowadzono, wykonano analizę metodą western blot
(metoda służąca do wykrywania i identyfikacji białek) i wykazano, że TQ obniża NF-kB (czynnik transkrypcyjny) oraz MMP-9 (metaloproteinaza macierzy
zewnątrzkomórkowej-9) w komórkach Panc-1. W porównaniu z grupą kontrolną (nie leczoną) tymochinon znaczącą zmniejszał przerzuty nowotworu.
Badanie to dowodzi, że związek aktywny czarnuszki siewnej może być skutecznym środkiem przeciwprzerzutowym wykorzystywanym do leczenia ludzkiego
nowotworu trzustki (Wu i wsp., 2011).
Na szczególną uwagę zasługują badania opublikowane w latach 2008
i 2009 roku przez Kimmel Cancer Center (KCC) in Jefferson. W 2008 roku
Arafat wraz ze swoim zespołem badaczy zaobserwowała, że czarnuszka siewna, roślina stosowana w medycynie ludowej wielu krajów Bliskiego Wschodu,
może pomóc w walce z rakiem trzustki, który jest jednym z najtrudniejszych
terapeutycznie i rokowniczo nowotworów. Naukowcy KCC odkryli, że tymochinon, wyciąg z oleju z nasion Nigella sativa, zablokował wzrost komórek raka trzustki i zabił komórki nowotworowe poprzez wywołanie apoptozy.
Do badania użyto linii komórek ludzkiego raka trzustki i odkryto, że dodanie TQ niszczy około 80 procent komórek rakowych. Wykazano również, że
została zwiększona ekspresja genu p53 oraz Bax (gen ma kluczowe znaczenie w procesie apoptozy). Białko Bcl-2, które blokuje apoptozę, zostało zahamowane przez TQ. Natomiast działanie genu p21, który jest zaangażowany
w regulację różnych faza cyklu komórkowego, zostało znacznie zwiększone.
Arafat i jej współpracownicy odkryli również, że tymochinon powoduje epigenetyczne zmiany w komórkach raka trzustki poprzez modyfikację DNA komórek. Badania te dowodzą również, że zmiany te obejmują dodawanie grup
acetylowych do konstrukcji DNA, a w szczególności w histonach. Ten proces
acetylacji, jak przypuszczają autorzy, może mieć duże znaczenie dla genów,
ponieważ są nijako „czytane i tłumaczone na język białek” (a nie jako komórki
rakowe). Acetylacja może obejmować geny, które są kluczowe dla inicjowania apoptozy komórek raka trzustki. Badanie również wykazało, że dodanie
tymochinonu do komórek raka trzustki, zmniejszyło wytwarzanie oraz aktywność enzymów HDAC (deacetylazy histonów), które usuwają grupy acetylowe
z białek histonów oraz zatrzymują proces transkrypcji genów nowotworowych. Ponadto Arafat z zespołem, uważa, że inhibitory HDAC to nowa klasa
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leków, które wpływają na funkcje deacetylaz histonów i są również badane
w kierunku leczeniu raka i chorób neurodegeneracyjnych (Arafat i wsp., 2008)
W oparciu o wcześniej opublikowane dane, które wykazały, że tymochinon hamuje deacetylazy histonów (HDACs), Arafat i jej współpracownicy
w kolejnym roku, porównali właściwości przeciwzapalne TQ i trichostatyny
A, inhibitora HDAC, które jak wykazano wcześniej, łagodzą proces nowotworowy związany ze stanem zpalnym. Naukowcy wykorzystali gruczolakoraka
przewodów trzustkowych (PDA), komórek, z których niektóre zostały poddane wstępnie działaniu cytokin TNF-a w celu wywołania stanu zapalnego.
Tymochinon prawie całkowicie zniósł ekspresję kilku cytokin, w tym TNF-a,
interleukiny-1, interleukina-8, inhibitorów COX-2 i MCP-1, które to działanie było bardziej skuteczne niż efekt trichostatyny. Czarnuszka siewna oraz
jej związek aktywny, hamowały również aktywację i syntezę NF-kB, który jest
czynnikiem transkrypcji odgrywającym rolę w stanach zapalnych związanych
z rakiem. Aktywację NF-kB zaobserwowano m.in. w raku trzustki sugerując,
że może być czynnikiem oporności trzustkowych komórek rakowych na środki chemioterapeutyczne.
W badaniach na modelach zwierzęcych, gdy zwierzęta, u których wywołano raka trzustki poddano działaniu tymochinonu, wykazano to 67 procent
guzów były istotnie zmniejszonych, a poziomy prozapalnych cytokin raka
były istotnie obniżone. Arafat stwierdziła, że nie tylko pacjenci z przewlekłym
zapaleniem trzustki mogą skorzystać z właściwości leczniczych N. sativa, ale
również osoby będące w grupach ryzyka rozwoju lub ponownego wystąpienia
nowotworu trzustki (Tores, 2010).
Tymochinon i jego potencjał antynowotworowy, oceniano także w kontekście wpływu tymochinonu na komórki HCT-116 ludzkiego raka jelita
grubego i próbowano zidentyfikować potencjalne mechanizmy molekularnego działania. Wykazano, że TQ hamuje wzrost komórek raka jelita grubego, który był skorelowany z zatrzymaniem w fazie G1 cyklu komórkowego. Ponadto indukcja apoptozy przez tymochinon wiązała się ze wzrostem
2,5 do 4,5-krotnie w ekspresji mRNA genu p53. Ponadto wykazano że znaczny wzrost poziomu białka p53 i p21WAF1 znacząco zahamowało wzrost antyapoptycznego białka Bcl-2. Wyniki te wskazują, że TQ wykazuje działanie
przeciwnowotworowe i proapoptotyczne wobec linii komórek raka okrężnicy
HCT116 (Gali-Muhtasib i wsp., 2004; Kundu i wsp., 2014).
W innych badaniach, także przeprowadzonych komórkach ludzkiego
raka okrężnicy HCT116 oraz komórkach ludzkiego raka wątroby HepG2
wykazało, że czarnuszka siewna i tymochinon indukują proapoptotyczne
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ścieżki sygnałowe w różnych modelach nowotworów ludzkich. Chociaż TQ
był powszechnie stosowany w medycynie ludowej, jednak jego stosowanie
u ludzi było ograniczone ze względu na jego właściwości chemiczne i słabą
zdolność przenikania błony. W związku z tym w trakcie eksperymentu przyłączono nasycone i nienasycone reszty kwasów tłuszczowych tymochinonu
oceniając wpływ na proliferację komórek, apoptozę i wpływ na szlaki sygnalizacyjne komórek HCT116p53-/- i HCT116 - rak jelita grubego i komórek
wątrobiaka HepG2 in vitro. Leczenie thymoquinone-4-a-linolenoylhydrazone (TQ-H-10) oraz thymoquinone-4-palmitoylhydrazone (TQ-H-11) indukowało działanie cytostatyczne głównie w komórkach HCT116. Komórki
pozbawione białka p53 (HCT116p53-/-) lub komórki raka wątroby HepG2
wykazały tylko niewielką odpowiedź na TQ-H-10. Uzyskane wyniki wskazują, że pochodne tymochinonu hamowały proliferację komórek zależnych
od p53 poprzez aktywację inhibitorów cyklu komórkowego p21cip1/WAF1
w niższych stężeniach niż niemodyfikowany TQ. Sugeruje się zatem, w oparciu o powyższe badania, że zmiany konstrukcyjne mogą przyczynić się do
dalszego rozwoju klinicznego właściwości leczniczych tymochinonu (Wirries
i wsp., 2010).
Podsumowanie
Czarnuszka siewna z uwagi na swoje liczne właściwości terapeutyczne
uważana jest za jedną z roślin o największym potencjale leczniczym. W przeglądzie badań naukowych zauważono, że nasiona i olej Nigella sativa to bogate
źródło związków aktywnych o silnym potencjale zapobiegawczym i leczniczym
w różnych stanach klinicznych. Zastosowanie czarnuszki siewnej jako ziołowego preparatu leczniczego może być przydatne m.in. jako środek przeciwzapalny,
antyoksydacyjny czy antynowotworowy. Badania ponadto wskazują, że Nigella sativa może być korzystnym adiuwantem doustnych leków hipoglikemizujących u pacjentów z cukrzycą typu 2. Czarnuszkę siewną można stosować
jako uzupełnienie terapii farmakologicznej u pacjentów z zespołem metabolicznym. Liczne badania wskazują na jej potencjał antynowotworowy, głównie
poprzez wywołanie apoptozy komórek rakowych w takich nowotworach jak:
rak trzustki czy jelita grubego. Szczególne właściwości czarnuszki siewnej pozwalają na jej wszechstronne zastosowanie w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych, jakimi są między innymi nowotwory. Czarnuszka siewna może być
stosowana u pacjentów onkologicznych dzięki właściwościom antyoksydacyjnym i apoptycznym na komórki nowotworowe oraz zwiększaniu skuteczności
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leków stosowanych w leczeniu nowotworów. Tymochinon znacząco zmniejsza żywotność komórek ludzkiego raka okrężnicy (HCT116) w sposób zależny od czasu. Wykazuje działanie przeciwnowotworowe w stosunku do linii
komórek raka płuc. Wykazano zahamowanie proliferacji komórek nowotworowych o około 90%, a także zmniejszenie żywotności komórek i zmian
w morfologii komórkowej (rak płuc). Ponadto wywiera wpływ na zahamowanie proliferacji i apoptozy w gruczolaku przewodów trzustkowych. Wykazano
również zwiększenie aktywności enzymów antyoksydacyjnych trzustki: peroksydazy glutationowej, dysmutazy ponadtlenkowej i katalazy. Ma także zastosowanie w dietetyce diabetologicznej, obniżając poziom stresu oksydacyjnego,
czynnika biorącego udział w patogenezie cukrzycy oraz zwiększa obwodowy
metabolizm glukozy i redukuje jelitową absorpcję glukozy. Ponadto wpływa na regenerację i proliferację wysp trzustkowych β. Pobudza lub obniża
nadmierną aktywność układu odpornościowego. Proponowana przez badaczy
dawka terapeutyczna to 2 gramy dziennie.
Bibliografia
Ahmad A i wsp., „A review on therapeutic potential of Nigella sativa: A miracle herb” Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 2013, str. 337-352
Ali Z i wsp., „Nigellidine-4-O-sulfite, the first sulfated indazole-type alkaloid
from the seeds of Nigella sativa”, Journal of Natural Products, 71, 2008, str.
1111-12
An L i wsp., “Anti-angiogenic effect of thymoquinone on angiogenesis
and proliferation of pancreatic cancer,” Chinese Journal of Pathophysiology,
vol. 27, 2011, str 2281–2285
Arafa el-SA, Zhu Q, Shah ZI „Thymoquinone up-regulates PTEN expression and induces apoptosis in doxorubicin-resistant human breast cancer cells”
Mutation Research-Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 2011, 706, str. 28–30
Arafat et al. Traditional Herbal Medicine Kills Pancreatic Cancer Cells,
Researchers
Report,
2008
https://www.sciencedaily.com/releases/2008/05/080519092215.htm
Asfour W, Almadi S, Haffar L, “Thymoquinone suppresses cellular proliferation, inhibits VEGF production and obstructs tumor progression

136

DWA GRAMY ZDROWIA - NIGELLA SATIVA CZARNUSZKA SIEWNA ...

and invasion in the rat model of DMH-induced colon carcinogenesis,” Pharmacology & Pharmacy, vol. 4, 2013, str. 7–17
Atta MB, „Some characteristics of nigella (Nigella sativa L.) seeds cultivated in
Egypt and its lipid profile” Food Chemistry, 83, 2003, str. 63-8
Bamosa A i wsp A Effect of Nigella sativa seeds on the glycemic control
of patients with type 2 diabetes mellitus 2010; 54(4) s 344-54.
Banerjee S i wsp., “Antitumor Activity of Gemcitabine and Oxaliplatin is Augumented by Thymoquinone in Pancreatic Cancer”, Cancer Research, 2009,
str. 5575-5583
Boskabady MH i wsp., „Antiasthmatic effect of Nigella sativa in airways
of asthmatic patients” Phytomedicine, 2010, str. 707-13
Boskabady MH i wsp., „The effect of Nigella sativa extract on tracheal responsiveness and lung inflammation in ovalbumin-sensitized guinea pigs”, Clinics,
2011, str. 879–887
Bourgou S i wsp., „Phenolic composition and biological activities of Tunisian Nigella sativa L. shoots and roots”, Comptes Rendus Biologies, 2008,
str. 48-55
Chehl N. et al. Anti-inflammatory effects of the Nigella sativa seed extract, thymoquinone, in pancreatic cancer cells HPB (Oxford), 2009 Aug;11(5):373-81
Doolaanea AA i wsp., “Co-encapsulation of Nigella sativa oil and plasmid
DNA for enhanced gene therapy of Alzhaimer’s disease”, 2016, Journal
of Microencapsulation, str. 1-12
Gali-Muhtasib H i wsp., „Thymoquinone extracted from black seed triggers
apoptotic cell death in human colorectal cancer cells via a p53-dependent
mechanism” International Journal of Oncology, 2004, str. 857–866
Harborne JB, „ Indian medicinal plants-a compendium of 500 species” Chennai: Oriental Longman Pvt Ltd, 1994, str. 139–142
Hensel W. Zioła – praktyczny leksykon przyrody. Warszawa 2003:116.
Jurczak i Reguła, 2018 WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE Właściwości
prozdrowotne czarnuszki siewnej i jej znaczenie w leczeniu dny moczanowej,
1-8
Kaatabi H i wsp Favorable impact of Nigella sativa seeds on lipid profile
in type 2 diabetic patients. J Family Community Med. 2012 s 155-61
137

KATARZYNA KOWALCZE

Kaatabi H, „Nigella sativa Improves Glycemic Control and Ameliorates Oxidative Stress in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: Placebo Controlled
Participant Blinded Clinical Trial”, PLoS One, 2015, str. 10
Khan i wsp., “Anticancer activities of Nigella sativa (Black Cumin),” The African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, vol.
8, 2011, str. 226–232
Khazdair MR, „The protective effects of Nigella sativa and its constituensts on
induced neurotoxicity”, Journal of Toxixology, 2015, str. 1-7
Krajowy Rejestr Nowotworów http://onkologia.org.pl/
Kundu J i wsp., „Thymoquinone induces apoptosis in human colon cancer HCT116 cells through inactivation of STAT3 by blocking JAK2- nad
Srs-mediated phosphorylation of EGF receptor tyrosine kinase”, Oncology
Reports, 2014, str. 821-828
Kökdil G, Yilmaz H. Analysis of the fixed oils of the genus Nigella L. (Ranunculaceae) in Turkey. Biochemical Systematics and Ecology 2005; 33:1203-09
Lamer-Zarawska E i wsp.,”Fitoterapia i leki roślinne”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007, str. 9, 22
Mańkowska D, Bylka W, „Nigella sativa L. – związki czynne, aktywność biologiczna” Herba Polonica vol 55,2009, str. 112
Nagi MN i wsp., “Thymoquinone supplementation reverses acetaminophen-induced oxidative stress, nitric oxide production and energy decline in
mice liver,” Food and Chemical Toxicology, vol. 48, 2010, str. 2361–2365
Nickavar B i wsp., „Chemical composition of the fixed and volatile oils of
Nigella sativa L. from Iran”. Zeitschrift fur Naturforschung, 58, 2003, str.
629-631
Rahmani A i wsp., „Clinicopathological significance of PTEN and bcl2 expressions in oral squamous cell carcinoma” International Journal of Clinical
and Experimental Pathology, 2012, 5, str. 965–971
Ramadan MF „Nutritional value, functional properties and nutraceutical application of black cumin (Nigella sativa L.): an overview”, International Journal of Food Science and Technology, 2007, str. 1208-1218

138

DWA GRAMY ZDROWIA - NIGELLA SATIVA CZARNUSZKA SIEWNA ...

Razavi BM, Hosseinzadeh H, “A review of effects of Nigella sativa L. and its
constituent, thymoquinone, in metabolic syndrome”, Journal of Endocrinoligical Investigation, 2014, str. 1031-1040
Schneider-Stock R i wsp „Thymoquinone: fifty years of success in battle against
cancer models”, Drug Discovery Today, 2013, str 1-13
Schor J “Thymoquinone Augments Chemotherapy Treatment of Pancreatic
Cancer”, Natural Medicine Journal, Vol. 2 Issue 1, 2010
Tajmiri S i wsp., „Nigella Sativa treatment and serum concentrations of thyroid hormones, transforming growth factor b (TGF-b) and interleukin 23 (IL23) in patients with Hashimoto’s Thyroiditis”, European Journal of Integrative Medicine, 2016, str. 1-5
Torres M i wsp., „Effects of Thymoquinone in the Expression of Mucin 4 in
Pancreatic Cancer Cells: Implications for the Development of Novel Cancer
Therapies” Molecular Cancer Therapeutics, 2010, str. 1419–1431
Schor J “Thymoquinone Augments Chemotherapy Treatment of Pancreatic
Cancer”, Natural Medicine Journal, Vol. 2 Issue 1, 2010
Wirries A i wsp., „Thymoquinone hydrazone derivatives cause cel cycle arrest in p53-component colorectal cancer cells”, Experimental and therapeutic
medicine, 2010, str. 369-375
Wu ZH i wsp., „Anti-metastasis effect of thymoquinone on human pancreatic
cancer” Acta Pharmaceutica Sinica, 2011, str. 910-914

Two grams of health Nigella sativa, or black seed
in prevention and therapy

Summary: Black cumin (Nigella sativa) is an annual plant native to
Asia. In the "poppies" (bellows) of this plant there are valuable seeds
from which the oil is obtained. The chemical composition of black
cumin seeds has been described in numerous studies, many active
compounds present in the black cumin seeds have been identified. the
presence of, among others, vegetable oil, proteins, alkaloids, saponins,
flavonoids and essential oil. The aim of the article was to present, based
on the available literature, the therapeutic properties of the plant and its
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potential application in the prevention and treatment of many diseases.
In order to achieve this goal, a systematic literature review was carried
out. Depending on the origin of the plant raw material, the composition of the oil may vary, but the most important active compounds
are: thymoquinone (30-48%), thymohydroquinone, dithymoquinone,
p-cymene (7-15%), carvacrol (6-12%), 4-terpineol (2-7%), t-anethole
(1-4%), α-pinene and thymol. The seeds contain isoquinoline alkaloids (nigellin and nigellimine), diterpene alkaloids (nigellamine) and
indazole alkaloids (nigellidine and nigellicin). they include pentacyclic
triterpene saponins, for example α-hederin with potential anti-tumor
activity. Numerous studies have shown a strong antioxidant effect of
black seeds, inhibiting the angiogenesis and metastasis of cancer cells,
the ability to induce apoptosis, stimulate the synthesis of cytokines: interleukins, TNF-α and interferon, immunoglobulins directed against
cancer antigens. Thymoquinone significantly reduces the viability of
human colon carcinoma (HCT116) cells in a time dependent manner.
It has anti-tumor activity against lung cancer cell lines. It has been
shown to inhibit the proliferation of neoplastic cells by about 90%,
as well as reduce cell viability and changes in cellular morphology (lung
cancer). Moreover, it has an effect on the inhibition of proliferation
and apoptosis in pancreatic duct adenoma. It has also been shown to
increase the activity of pancreatic antioxidant enzymes: glutathione peroxidase, superoxide dismutase and catalase. It is also used in diabetic
dietetics, reducing the level of oxidative stress, a factor involved in the
pathogenesis of diabetes, and increases peripheral glucose metabolism.
and reduces intestinal glucose absorption. In addition, it affects the
regeneration and proliferation of β pancreatic islets. The therapeutic
dose proposed by the researchers is 2 grams per day.
Key words: black cumin, nigella sativa, phytotherapy, herbal medicine, natural medicine
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Leczenie bólów głowy
w czasopiśmie „Dziennik zdrowia
dla Wszystkich Stanów”
Franciszka Leopolda Lafontaine’a.

Streszczenie: Franciszek Leopold Lafontaine (1756-1812) był polskim
lekarzem niemieckiego pochodzenia, który wsławił się operacją katarakty u niewidomej od urodzenia kobiety. W 1782 r. osiadł w Polsce i zajmował się swoim zawodem. Jego działalność nie odbijała się
szerszym echem do momentu, kiedy w 1801 r. wydał pierwszy numer
czasopisma lekarskiego “Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów”.
Korzystając z dorobku dawniejszych polskich lekarzy wydawał to dzieło
przez rok. Celem tego przedsięwzięcia było uświadomienie przedstawicieli każdego ze stanów jakie konsekwencje niesie za sobą zabobonne myślenie o zdrowiu. Artykuł porusza kwestie bólu głowy związane
z różnymi jego typami.
Słowa kluczowe: choroba, ból, głowa, medycyna, lekarz

Un douleur, a pain, der Schmerz – to jedynie wybrane słowa z europejskich
języków, które oznaczają jedno – ból. Rzecz, która jest znana od kiedy gatunek
ludzki istnieje. Samuel Bogumił Linde (1771-1847) w swoim Słowniku języka polskiego definiuje ból jako przykre uczucie rażące nerwy1. Od tego jednego
słowa powstało wiele innych: boleść, ubolewanie, pobolewanie, bolec2. Medycyna rozróżnia pewne spektrum rodzajów bólu, co również pozwala zauważyć, że ten rodzaj cierpienia został głęboko i solidnie zbadany. Celem mojego
artykułu będzie skupienie się na zaleceniach zwalczania wybranych rodzajów
bólu związanego z głową, jakie zawarł mieszkający na ziemiach polskich lekarz
1
2

S.B. Linde, ból, [w:] Słownik języka polskiego, t. I, cz. I, Warszawa 1807, s. 142.
Tamże.

141

SZYMON MIKOŁAJ POLAK

Franciszek Leopold Lafontaine (1756-1812) w swoim czasopiśmie o nazwie
„Dziennik zdrowia dla wszystkich stanów”.
Zanim jednak pozwolę sobie przejść do kwestii związanych z autorem
owego dzieła, pragnę dokonać krótkiej refleksji nad stanem medycyny na
ziemiach polskich na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Na
temat okresu poprzedzającego powstało wiele prac, które starały się ująć temat
całościowo3. Poszczególnymi problemami zajmowano się również z osobna,
ukazując nie tylko określoną chorobę, ale też poruszano kwestię mentalności4.
W okresie poprzedzającym, znacząca rola polskich medyków zaczyna
się w XVI w. Poznaniak Józef Struś (1510-1568) wsławił się badaniami na
temat tętna, z których korzystał później William Harvey5. W dziedzinie wenerologii, balneologii6 i propagowaniu zdrowego trybu życia wsławił się Wojciech Oczko (1537-1599), spod pióra którego wyszło dzieło Cieplice, sławiące
wody mineralne Iwonicza7. Europejską sławę zyskał szamotulanin Jan Jonston (1603-1675), którego dwunastotomowe dzieło Idea universae medicinae
practicae stanowiło przez prawie 150 lat podstawową encyklopedię lekarską8.
Gdańszczanin Joachim Oelhafius (1570-1630) jako pierwszy w północnej
Europie dokonał publicznej sekcji zwłok noworodka9. Pamiętajmy jednak, że
jest to jedynie część nazwisk, które zapisały się na kartach historii medycyny. Nie sposób przytoczyć wszystkich. Byli to jednak ludzie, którzy włożyli
ogromny wkład w pulę wiedzy medycznej swoich czasów.

3
Zob. J. Węglorz, Zdrowie, choroba i lecznictwo w społeczeństwie Rzeczypospolitej XVI-XVIII
wieku, Toruń 2015, T. Ciesielski, Profilaktyka zdrowotna w Rzeczpospolitej czasów saskich
w świetle literatury pamiętnikarskiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia”. t. 184,
Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego od schyłku XVI do końca
XVIII wieku, Łódź 1961, F. Lebrun, Jak dawniej leczono, Warszawa 1997.
4
Dużo miejsca poświęcono np. kołtunowi. Zob. H. Dobrzycki , O kołtunie pospolicie „plica polonica” zwanym, Warszawa 1877, T.E. Chromy., Naynowsze dostrzeżenia nad chorobą
kołtona: za dodatek do historii iego natury własności i szrodkow leczenia służące w okolicy
Krakowa i części Galicyi Zachodniey zebrane, Warszawa 1809, E. Nowosielska, Szkorbut w
Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku, [w:] Wśród córek eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny Rzeczpospolitej XVI-XVIII wieku, Warszawa 2009, s. 185-231, Anns J., Wykład praktyczny
chorób zębów i ich leczenia, Warszawa 1849.
5
A. Grzybowski, J. Sak, Józef Struś (1510-1568) jako prekursor współczesnej wiedzy o układzie
krążenia w 500. rocznicę jego urodzin, „Archiwum historii i filozofii medycyny”, vol. 74 (2011),
s. 37-39.
6
Dział medycyny zajmujący się leczniczymi właściwościami kąpieli i wód wydobywanych
z naturalnych źródeł. balneologia, [w:] Wielki Słownik Języka Polskiego [online], www.wsjp.pl,
(dostęp 03.03.2021).
7

M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2011, s. 254.

Z. Domosławski, Wprowadzenie do medycyny, Jelenia Góra 2007, s. 68.
A. Szarewski i in., Joachim Oelhaf and the first public autopsy in Gdansk in 1613, „Folia Morphologica”, vol. 72, no. 4, s. 282.
8

9
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Z dorobku polskich i zagranicznych lekarzy korzystał właśnie autor „Dziennika zdrowia dla wszystkich stanów”. Wydaje się, że wciąż zbyt
cicho wybrzmiewa nazwisko Franciszka Leopolda Lafontaine’a (1756–1812).
Wirtemberczyk z pochodzenia, w wieku 18 lat rozpoczął studia medyczne
w Strasburgu, a następnie kształcił się na praktyce w Wiedniu u Maksymiliana Stolla. W 1782 r. osiadł w Krakowie, gdzie prowadził prywatny gabinet.
Działał również jako lekarz zdrojowy w dobrach księżnej marszałkowej Izabelli
z Czartoryskich Lubomirskiej (w Krzeszowicach). Od 1787 r. pracował
w Warszawie jako nadworny chirurg przy JKM Stanisławie Auguście Poniatowskim. Ożenił się z młodszą od niego o 12 lat Teresą z Kornelich (1768–
1827). Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego na mocy traktatu tylżyckiego
w 1807 r., Lafontaine został mianowany głównym chirurgiem wojsk polskich;
w 1809 r. nadano mu order Virtuti Militari, a w 1811 r. Legię Honorową.
Brał udział w wyprawie na Moskwę, zmarł w Mohylewie podczas odwrotu
wojsk napoleońskich 12 grudnia 1812 r. jako jeniec rosyjski10.
Dziełem, którym będę się zajmować jest „Dziennik zdrowia dla wszystkich stanów”. Było to pismo redagowane przez Lafontaine’a, drukowane jako
miesięcznik w Warszawie. Przez historyków zostało ono uznane za pierwsze czysto polskie czasopismo medyczne. Finalnie wyszło jedynie 12 numerów; wszystkie zostały napisane w języku polskim, w dość przystępnym stylu,
z domieszką specjalistycznych nazw łacińskich. Wyszły w sumie 4 tomy, każdy
z nich zawierał 3 numery. Odbiorcami pisma były wszystkie stany, chociaż
faktycznie byli nimi Ci, którzy potrafili czytać. Celem Lafontaine’a było m.in.
upowszechnienie zasad higieny, uświadomienie ludności, wyzbycie się zabobonu, a także zwrócenie uwagi na problem chorych dzieci. „Dziennik…” rozchodził się drogą prenumeraty (w Warszawie za 27 złp za pół roku, a na prowincji
32 złp). Cena pojedynczego numeru wynosiła 6 złp11.
Pierwszym tematem, którym się zajmę, będzie kwestia bólu głowy. Jak
zaznacza Lafontaine:
Jest to smutnym, lecz znajomym i niestety! pewnym doświadczeniem,
że niektóre choroby coraz bardziej biorą górę, i coraz powszechnejszemi
się stają. Pomiędzy nie liczy się najszczególniej ból głowy, który teraz
między wszystkiemi stanami panuje, mianowicie zaś między średnim
i niższym więcej niż przedtym. Co uważać się daje stąd, że słabość i większa

10
T. Ostrowska, Lafontaine (de la Fontaine) Franciszek Leopold, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVI, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971, s. 408-409.
11
Dział Informacji, „Dziennik zdrowia dla wszystkich stanów” – pierwsze polskie czasopismo
lekarskie, „Ossolineum.pl”, 06.04.2020, www.ossolineum.pl, (dostęp 23.04.2020).
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skłonność do takowych dolegliwości, z rozwiązłego życia wypływająca,
zazwyczaj była raczej przywilejem wyższe klasy zaszczycającym12.

Lafontaine, po pierwszym akapicie, rozwija wątek bólu stwierdzając, że
jest to problem, który występuje coraz częściej, a w związku z tym pojawiają
się błędne interpretacje jego przyczyn. Jak jednak zauważa, jest on spowodowany gwałtownym drażnieniem mózgu lub pojedynczych nerwów, dlatego
też zdecydowanie łatwiej jest wzniecić ten ból u osób, które łatwo popadają w silne emocje. Skłonność ta pochodzi z powiększonej tkliwości mózgu
i nerwów13.
Szukając przyczyny tego stanu rzeczy, Lafontaine dochodzi do wniosku,
że odpowiadają za nie trzymanie głowy w cieple i jej natężanie, do czego przyczynia się chociażby… czapka z futrem. Ale nie tylko. Grupą, która jest narażona na boleści głowy są też kucharki, które narażają się na gorącość ognia przy
gotowaniu14, albo też kobiety, które zajmują się prasowaniem bielizny. Obok
wykonywanej pracy, na przyczyny bólu wskazuje Lafontaine nadużywany alkohol – wymienia tutaj wina, wódki oraz wina oraz palenie tytoniu15.
W kolejnej części autor „Dziennika…” wymienia inne przyczyny boleści,
które wydają się bliskie nawet nam, współczesnym. Jedną z nich jest katar,
związany z zaziębieniem głowy. Tutaj doktor zaleca unikać nagłych zmian
temperatury. Ból głowy Lafontaine łączy również z innym narządem – żołądkiem. Jak zaznacza
(…) kto n.p. mocne albo skryte i częste ponosi zmartwienie, przez co
się razem albo powoli (…) żółć w żołądku zbiera: osoba ta czuje ból
i ciśnienie w żołądku (…) do czego się przyłącza zwyczajnie tkliwy
i cisnący ból w czole16.

Nie omija także kwestii bardzo kobiecych – kurczy. Zauważa, że są to bóle
najtrwalsze, ponieważ cyrkulacja krwi skupia się w jednym miejscu. Uskarżają
się na nie, oprócz kobiet (w tym przypadku menstruacja nazywana jest płynieniem), hipochondrycy. Jako najrzadsze przypadki bólu głowy wymienia

F.L. Lafontaine, O bólu głowy, „Dziennik zdrowia dla wszystkich stanów”, nr 5 (1801),
s. 218.
13
Tamże, s. 220.
14
Tamże.
15
Tamże, s. 221.
16
Tamże, s. 222.
12
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autor wady powstałe w wyniku złego uformowania mózgu (zbieranie się wody,
kawałków kości)17.
Skoro zostały już omówione poszczególne przyczyny bólu głowy, które
wymienia doktor Lafontaine, pora sprawdzić: jak mu zapobiegać oraz jak go
leczyć. Po pierwsze wymienia puszczanie krwi oraz womity (wymioty), chociaż
zaznacza, że niektórzy błędnie przypisują tę dolegliwość skupieniu się krwi i
puszczają ją, kiedy potrzeba spowodować oczyszczenie żołądka. Jeśli ból spowodowany jest przez rozstrój żołądka, nie należy podawać środków przeczyczających (purgans), bowiem ten problem się pogłębi. Należy unikać również
tęgich zapachów ostrej tabaki, soli do wąchania czy spirytusu salmiakowego18.
W przypadku bólu, który wynika ze skupienia się krwi, należy zażyć chłodzący proszek (obniżający temperaturę ciała) albo kremortartari19 z cukrem
albo 60 kropli witryolu20. Oba powinny być rozpuszczone z cukrem w szklance wody. Poza tym można robić okłady na głowę z chusty skropionej octem.
Jeśli ból wynika ze wstrzymanego parowania, należy moczyć nogi i wypić kilka
filiżanek bzowych ziółek. W razie ostrej boleści, głowę trzeba obwiązać ciepłymi chustami, a na plecy nałożyć plaster ciągnący z chrzanu albo gorczycy.
W przypadku dolegliwości związanej z przeładowaniem żołądka, doktor Lafontaine zalecał womity (wymioty), chociaż nie zawsze. Kiedy źródłem problemu są kurcze, należy wówczas zażyć kilka kropli likworu Hoffmana (anodyn
Hoffmana)21 albo esencji baldrianu (kozłka lekarskiego). Jeżeli bóle są naprawdę bardzo mocne, można brać co 3 godziny 12 kropli spirytusu nitri dulcis
z 6 kroplami Laudanum liquidum (płynne opium)22.
Główna zasada profilaktyki stanowi, że „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”.
Ta myśl przyświecała również Lafontaine’owi. Aby uniknąć takich dolegliwości, o których pisałem wyżej, zalecał unikanie ciągłego natężania umysłu23.

Tamże, s. 223.
Tamże, s. 224.
19
Cremor-tartari (śmietana piekielna) – winian potasu kwaśny, tak nazwany przez alchemików
dlatego, że przy oziębianiu roztworu gorącego kamienia winnego na powierzchni płynu zbierają
się białe, bardzo drobne kryształki kwaśnego winianu potasu, podobnie jak się zbiera śmietana
na mleku. Używa się w medycynie jako środek lekko przeczyszczający i moczopędny. Ob. Winny kwas. Cremor tartari, [w:] Encyklopedia Powszechna Orgelbranda, t. IV, Warszawa 1899, s. 43.
20
Witryol – pospolita nazwa kwasu siarczanego i jego soli. Witryol oznacza kwas siarczany
dymiący. witryol, [w:] Encyklopedia Powszechna Orgelbranda, t. XV, Warszawa 1903, s. 385.
21
Tamże.
22
F.L. Lafontaine, O bólu głowy, dz. cyt., s. 225-226.
23
Lafontaine zaznacza w wielu miejscach swojego tekstu, że we wszystkim należy mieć umiar.
W tym miejscu również, bowiem pisze, że Osoby wiele siedzące i myślące, należytej w tym pilnować
powinny miary, i używać odmian w rozrywkach. Tamże, s. 226.
17
18
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Proponował również trzymanie głowy w chłodnych temperaturach niż gorących. Nie powinna być ona również niczym okryta, bowiem jak zaznacza:
Głowa parować musi równie jak całe ciało, jako zaś najszlachetniejsza
część jego, troskliwie ochranianą być powinna; na to dała nam natura
włosy, to najpiękniejsze i najprzyzwoitsze głowy nakrycie i ochronę,
i najlepszy do powolnego parowania środek24.

Ból fizyczny jest bardzo uciążliwy, o czym mogą się przekonać osoby,
które odwiedzają dentystów. Wyrwanie czy zwykle wiercenie w zębie przyprawia nawet nas, współczesnych, o białą gorączkę. Zobaczmy jednak jak
wyglądały kwestie chorób zębów na początku XIX w. Wszakże to też obszar
związany z głową.
Lafontaine rozpoczyna swój wywód od stwierdzenia, że:
Zęby to narzędzia, których nam użyczyła natura, abyśmy niemi twarde pokarmy używane na utrzymanie i posilenie ciała naszego kruczyć,
a przez to łatwiejszemi do trawienia żołądkowi podawać je mogli25.

Faktycznie, ich zasadniczą funkcją jest kruszenie i rozcieranie pokarmu oraz
umożliwienie łatwiejszej artykulacji głosek. Nie ulega też wątpliwości, że zęby
pełnią też pewną funkcję estetyczną. Niestety, jak zauważa słusznie Lafontaine:
(…) przecież ludzie co do zdrowia swoich zębów tak rozlicznie wykraczają, chociaż wiedzą, że najmocniejsze bóle za poprzedzającym następują wykroczeniem, ból zębów jest zapewne jednym z największych rodzaju ludzkiego udręczeń, a skoro trwa długo, i bywa mocny, niemały
ma wpływ na zdrowie samego człowieka26.

Jako główne przyczyny bólu zębów doktor Lafontaine wymienia: zapalenia oraz tak zwany zimny fluss. W pierwszym przypadku przyczyną jest praca
oraz dieta, a także braku snu. Wówczas dolegliwość powstaje prędko, twarz
robi się czerwona i gorąca, pojawia się ból głowy i puchną dziąsła. Czasem
policzek puchnie bez zmniejszania się jego siły i dolegliwość się powiększa.
W przypadku zimnego flussu, jest ona spowodowana przez zaziębienie się
organizmu. Nie występuje on wtedy w jednym zębie, lecz w całej szczęce
po jednej stronie. Występuje wraz z nim katar, kaszel i ból szyi. Czasem ta
Tamże, s. 227.
F.L. Lafontaine, O zębach i ich chorobach, „Dziennik zdrowia dla wszystkich stanów”, nr 9
(1802), s. 292.
26
Tamże, s. 294.
24
25
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dolegliwość łączy się z żołądkiem i wtedy boleść biegnie od brzucha poprzez
zęby do głowy27.
Lafontaine ma dużo recept na bóle tego rodzaju. Jak jednak zaznacza:
Że zaś ból zębów nie z jednakich pochodzi przyczyn, więc każdy rozumny łatwo uzna, że nie masz powszechnego lekarstwa, ale że przy każdym
jego rodzaju innych należy używać środków28.

Przy dolegliwości, które związane są z przeziębieniem, czyli zimnym
flussem, doktor ten zalecał przede wszystkim wstrzymanie się od wina, kawy,
wódki i innych rozgrzewających napojów. Odradzał stanowczo również żucie ostrych rzeczy, palenie tytoniu, używanie wcześniej wspomnianych kropli
Hoffmanna, opium, nie mówiąc już o driakwi29.
Aby uśmierzyć ów ból, Lafontaine zalecał wziąć do ust wodę zimną jak
lód albo przyłożyć do bolącego zęba saletrę. Jeżeli jednak boleść ma pochodzenie katarowe, wtedy w łóżku należy wypić kilka filiżanek kwiatu bzowego
i przykładać bolące miejsce woreczkami z rumiankiem. Można również zastosować spirytus bóle uśmierzający Hoffmanna podany na cukrze (40 kropli)
popity bzową herbatą. Prędką pomoc może przynieść również dym tytoniowy,
żucie korzenia [g]enzianu (goryczki), białej pimpinelli (biedrzeniec). Można
też było położyć za uszami, na grzbiecie lub w innym miejscu plasterki pęcherzowe. Dobrze jest unikać picia wina, które rozpala. Zamiast tego należy zażyć
chininę i inne gorzkie lekarstwa30.
A co w momencie, w którym ząb jest pusty, boli i lekarz przygotowuje się
do wypełnienia go jakąś substancją? Lafontaine podaje kilka możliwości. Jedną
z nic jest użycie olejku z kajeputu, cynamonu, goździków i tymianu lub kwasów mineralnych. W przypadku acidum należy jednak uważać, bo te substancje mogą drażnić nerw. Aby temu zapobiec, należy nalać od 15 do 30 kropli
anodynowych i przykładać je do pustego zęba. Ból uśmierza również kamfora,
opium lub substancja nazywana laudanum liquidum Sydenhami (od 6 do 10
kropel na bawełnę i przyłożyć do zęba). Jeżeli jednak żaden środek nie pozwala
na zmniejszenie lub uśmierzenie boleści, wówczas należy wypalić nerw31.

27
28
29
30
31

Tamże, s. 294-295.
Tamże, s. 297.
Tamże.
Tamże, s. 297-298.
Tamże, s. 299.
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W razie konieczności wyrwania zęba, doktor Lafontaine zaleca zrobić odgotowanie z rumianku, szałwii lub melisy i brać je ciepłe w usta, a z zewnątrz
przyłożyć woreczek z ziół rozdzielających.
Jako ostatnim zajmę się bólem oczu. Z tym narządem zmysłu wzroku
Lafontaine miał bardzo częstą styczność – bez niej nie byłby w stanie przeprowadzić udanej operacji zaćmy32. Lekarz ten zauważa, że choroby tego organu są w Polsce bardzo częste, bo liczne są ich przyczyny. Zalicza do nich:
mroźne zimy, a w związku z tym długie wieczory; gorące lato, podczas którego oczy mają kilka tylko godzin chłodu; choroby katarowe po zaziębieniach,
a także choroby weneryczne, lubieżność, szkorbut, kołtun, a nadewszystko odra
i ospa33.
Jak wskazuje Lafontaine:
Ból oczu jest razem najnieznośniejszy i najstraszniejszy: dowodzi tego
opłakany stan każdego nań chorującego. Ból oczu jest także dla umysłu najwięcej trwożącym: nie bowiem nie znam okropniejszego nad tę
myśl: podobno wkrótce oślepniesz. (…) Każda choroba stanie się przez to
gorszą, a moc imaginacyi przymusza do ustawicznej próby jaki jest stan
oczu i przekonywa o pogorszeniu, chociażby było w przywidzeniu34.

Co jest przyczyną bólu i ślepoty? Jako pierwszy powód Lafontaine wymienia częste przechodzenie z ciemności do światła, zbyt duże jego natężenie35, położenie pulpitu do pisania (światło powinno padać ze strony, a nie na
wprost). Nie należy także czytać po zmroku przy słabym świetle, bo szkodzi
ono wzrokowi, a przyczynia się jeszcze do zapalenia, słabości i ślepoty.
Zapobieganie bólowi to często zapobieganie ślepocie. Dobrym sposobem jest patrzenie w dal na wolnym powietrzu. Innym, równie interesującym,
jest jazda konna, która ma pożytek dla słabych nerwów, ponieważ wstrząsa kanałem wzrokowym, w którym ma się przyczyna wad. Jednakże najlepszą opcją
jest noszenie okularów, które lekarz ów nazywa szkiełkami. Kiedy oczy jednak
są wystawione na suche, gorące powietrze, czasem z piachem, należy przemyć
je płynem, na który składają się: 4 uncje różanej wódki, jedna drachma36 kleju
T. Ostrowska, dz. cyt., s. 408.
F.L. Lafontaine, O chorobach oczu, „Dziennik…”, nr 10 (1802), s. 90.
34
Tamże, s. 92.
35
Tutaj Lafontaine odnosi się do przypadków, kiedy to dzieci prędko traciły wzrok, ponieważ
stojące naprzeciw okien ich pokojów budynki odbijały światło, a rodziców nie było stać na
firanki, które by je osłabiały.
36
Pod hasłem drachma Encyklopedia Orgelbranda znajduje się informacja, że W wagach
aptekarskich drachma jest 1/8 uncji i dzieli się na 3 skrupuły czyli 60 gramów. Zob. drachma,
[w:] Encyklopedia Orgelbranda, t. IV, Warszawa 1899, s. 457-458.
32
33
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gumy arabskiej i 15 kropli octanu ołowiu (extractum saturni)37. Jeżeli ból wynika np. z użądlenia przez pszczołę lub innego owada, tutaj doktor zaleca przede
wszystkim wyciągnięcie żądła, a następnie przykładanie zimnej wody w bibule,
do której należy dodać nieco soli, zwykłego octu albo octanu ołowiu. W ten
sposób ustąpi opuchlizna38, a z nią ból.
Ten krótki, ale jakże owocny rzut oka na bóle związane z głową, pozwala wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze – na początku XIX w. znane
były przyczyny różnych boleści, które współcześnie odrzucamy np. ból głowy
spowodowany noszeniem ciepłych czapek. W ciągu dwustu lat poczyniliśmy
w tym zakresie spory postęp, chociaż nadal nie istnieje lekarstwo na przeziębienie, którego pierwszym objawem jest najczęściej katar. Po drugie – konieczność wydawania takiego pisma oznacza niski poziom świadomości, co
do pewnego stopnia wydaje się oczywiste. Ten stan utrzyma się jeszcze przez
ponad sto lat, a w bardziej odciętych od świata miejscach nawet i dłużej. Po
trzecie – zainteresowanie pismem najwyraźniej nie było wysokie, ponieważ
doczekano się tylko 12 numerów. Zważywszy na punkt drugi, nie powinno to
dziwić. Jeżeli jeszcze dodamy do tego fakt, że jednak niewiele osób potrafiło
pisać i czytać, to rzeczywiście wydaje się, że to wzięcie musiało upaść. Pismo
do wszystkich stanów, nie trafiało do największego, który należało oświecić
najmocniej – chłopów.
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On curing headache in the journal
„Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów”
by Franciszek Leopold Lafontaine

Abstract: Franciszek Leopold Lafontaine (1756-1812) was a polish
doctor of german origin, who became known as the first person who
was able to operate a cataract on the eye of a lady, who cannot see from
the time she was born. His activity had not been noticed untill 1801
when he decided to publicate his medical journal known as “Dziennik
Zdrowia dla Wszystkich Stanów”. Using a heritage of previous polish
doctors he had been issueing his journal for a year. His goal was to
make aware the representants of all the states (social groups) what are
the consequences of thinking in a supersticial way. The article raises the
issue of a headache and diffrent types of it.
Key words: sickness, pain, head, medicine, doctor
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Zioła na choroby płucne
i morowe powietrze według
XVIII-wiecznego poradnika
księdza Pawła Biretowskiego

Streszczenie: Niniejszy artykuł „Zioła na choroby płucne i morowe powietrze według XVIII-wiecznego poradnika księdza Pawła Biretowskiego” przedstawia sposoby leczenia moru nękającego dawną społeczność
polską. W swoim dziele autor wymienił zboża, jarzyna, zioła ogrodowe
oraz polne wykorzystując je na wspomniany czas zarazy. W samym jednak artykule zostały wydzielone zioła przeciwko dolegliwościom płuc
oraz morowemu powietrzu z krótkim opisem i ich zastosowanie. Jak
wiadomo, zioła, znane od czasów najdawniejszych, stanowiły nieodłączny element ówczesnej medycyny. Autor poświęcił więc przede wszystkim uwagę kolendrze siewnej, czarnuszce, hyzopie lekarskiemu, dzięglu
polnemu, żywokostowi, bukwicy, szczawiu oraz podbiału pospolitemu.
Słowa klucze: medycyna, zioła, zaraza

Wstęp
Zioła od zarania dziejów stanowiły bardzo istotną część w ludzkim życiu,
dając szanse na przebłaganie bogów czy uleczenie z trapiącego schorzenia (Kawałko 1986: 7). Ich zbieranie oraz przekazywanie o nich wiedzy było z kolei
jedną z najstarszych profesji, a popyt na zioła był fundamentem ówczesnego
handlu (Swerdlow 1998: 9). Nie znamy jednak zbyt dobrze samej historii
zielarstwa, dlatego musimy opierać się na zachowanych do dziś przekazach
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dawnej medycyny w traktatach, poradnikach czy w magicznych księgach.
Wiemy jednak, że rośliny stanowiły wówczas (w dobie staropolskiej) jeden
z podstawowych filarów ludzkiego pożywienia (zarówno duchowy jak i materialny), ale zażywane w nadmiarze (część ziół bowiem szkodzi ludziom) mogły
oczywiście wywołać skutki uboczne (Roeske 1991: 182).
Słów kilka o Pawle Biretowskim
Nasi rodacy przez stulecia wiele wnieśli do rozwoju cywilizacji i kultury doby staropolskiej. Już końcem XV wieku nastąpił u nas bardzo wysoki
poziom medycyny, który pogłębił się wraz z wyjazdami rodaków za granicę (między innymi na uniwersytet do Padwy). To wtedy zaczęły powstawać
u nas pierwsze zielniki, na bazie których temat ziół zaczęły kontynuować następne pokolenia lekarzy, księży czy literatów. Tworzono wówczas dzieła z myślą
o codziennym użytkowaniu, omawiając w nich zioła i sposoby ich wykorzystania (Lisowski 1983: 16). Tego typu zielniki były oczywiście początkowo
formą poradników medycznych, do jakich mogły sięgać osoby, których nie
było stać na ówczesne metody leczenia, a miały możliwość przejrzenia książki
i zebrania bądź wyhodowania opisanych w niej ziół (Szpilczyński 1956: 35).
W końcu jak powiedział sam Paracelsus, znany lekarz oraz alchemik:
Wszystkie łąki i pastwiska, wszystkie góry i pagórki są naszymi
aptekami (Klimuszko 1987: 16).

Jednym z takich poradników, zachowanym do dnia dzisiejszego, jest
dzieło Pawła Jana Biretowskiego. Był on księdzem (pijarem), który żył w latach 1705-1781 na terenach dawnej Rzeczpospolitej (Estreicher 1894: 139).
W 1769 roku napisał książkę (wydaną dzięki Drukarni Akademii Zamoyskiej)
dedykowaną ludowi polskiemu (Estreicher 1894: 139): „Wiadomość ciekawa,
każdemu wielce potrzebna, o skutkach i mocy zbóż wszelkich, jarzyn i ziół
różnych, tak ogrodowych jako i polnych, jakie skutki i pożytki przynoszą człowiekowi w różnych okolicznościach”. Swoją wiedzę czerpał on od poprzedników, opierając się w dużej mierze na „Zielniku” Szymona Syreniusza (z 1614),
bo poglądy jakie w tym dziele autor uznawał były jeszcze mile spostrzegane
w połowie XVIII wieku (Estreicher 1894: 139).
Autor na poszczególnych stronach omówił zboża, jarzyny i zioła, (które prócz bycia pięknymi są też bardzo pożyteczne), z ich możliwym wykorzystaniem, określając końcowy efekt (Bramness 2001: 15). W XVIII wieku
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bowiem jego dzieło ciągle wznawiano na potrzeby ludności miast oraz wsi
(było prawdziwym bestselerem w latach 1768–1797, kilkunastokrotnie wydawane), uznając je za idealny poradnik i kompendium wiedzy dotyczące tego,
co ofiarowała nam natura (Estreicher 1894: 140). Sam Biretowski we wstępie
jasno określił, jaki był cel stworzenia poradnika:
Jako Bóg Wszechmogący, stworzone rzeczy zostawił władzy człowieka,
ku używaniu ich na dobro, według doświadczenia naszego codziennego:
tak tymże rzeczom osobliwsze wszechstronnością swoją nadał skutki
y moc, których choć nieświadomi dzielności, za radą wiadomych używamy y stworzeniom nawet nierozumnym aplikujemy, natychmiast
w osłabiałym, w nadwątlonych siłach, y przypadkach różnych polepszenia doświadczamy. Żeby więc bydź mogło wiadomo każdemu, o tychże
skutkach, mocy y dzielności rzeczy stworzonych, umyśliłem dla tego
z różnych y poważnych , a praktykujących tego Autorów, zebrać tę ciekawość y do druku, ku wygodzie ludzkiej podać, którey czytaniem, gdy
roztropny Czytelnik zabawiać się będzie […] poradzić sobie może, gdy
wiadomości o skutkach, mocy y […] nabędzie! (Biretowski 1772: 1).

W swoim dziele autor wymienił wiele zbóż, jarzyn, ziół ogrodowych oraz
polnych. Mając jednak na względzie czasy, w jakich przyszło nam obecnie
żyć, istotne są dla nas informacje dotyczące przede wszystkim ziół przeciwko
chorobom płuc i zaraźliwemu powietrzu. Tym też zagadnieniem zajął się pijar,
sam będąc świadkiem ówczesnych zaraz. Poświęcił on uwagę przede wszystkim
kolendrze siewnej, czarnuszce, hyzopie lekarskiemu, dzięglu polnemu, żywokostowi, bukwicy, szczawiu oraz podbiału pospolitemu.
Zioła a choroby płucne
Choroby płuc do dnia dzisiejszego są bardzo skomplikowane i zróżnicowane. Co jednak miała pomóc XVIII–wieczna medycyna na dolegliwości
związane z chorymi płucami? Wiemy na pewno, że najczęściej na tego typu
dolegliwości skarżyły się niższe warstwy społeczeństwa (przez ubóstwo oraz
nieustający głód), chociaż nie omijały one i ludzi bogatych (Kuchowicz 1972:
20). Często bowiem choroba, o podłożu biologicznym, była po prostu kształtowana przez ludzi dzięki odpowiednio wykreowanym dla niej warunkom do
rozwoju, a jak wiemy, czasy były wtedy bardzo trudne (Zwoliński 2020: 8).
Żeby chorobę zwyciężyć, należało (tak jak i dzisiaj) systematycznie zażywać
poszczególnego naparu ziołowego licząc na powodzenie. Takie leczenie jest
jednak długotrwałe i cierpliwość była tutaj bardzo wskazana (Malinkiewicz
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2004: 96). Jakie więc zioła zalecał na wszelkie choroby płucne ksiądz Paweł
Biretowski?
Żywokost
Jednym z przytoczonych przez autora ziół na dolegliwości płucne był
przede wszystkim żywokost, łac. symphytum officinale (Mayer 2010: 136).
Ta roślina lecznicza (o wszechstronnym działaniu) spajała według dawnych
medyków połamane kości, leczyła wszelkie urazy, zranienia (pobudzając ich
gojenie) i zapalenia (między innymi wrzody), ale przede wszystkim miała ona
wyleczyć zropiałe płuca w jakich pojawiały się zatwardziałości (Szpilczyński
1956: 35). Żywokost znano już bowiem od czasów najdawniejszych i zalecano go na pewne dolegliwości w wielu księgach średniowiecznych (Strzelecka,
Kowalski 2000: 632).
Jak jednak to wspomniane ziele miało uleczyć chorego, który miał już
np. objawy krwioplucia bądź bólu w klatce? Przede wszystkim autor poradnika zalecił wówczas: aby:
Ten ma bydź pod jesień kopany, którego korzenie w ciepłym Winie
warzone, y naczczo, y na noc trunkiem używane, wszelakie ciężkości
hamuje. (Biretowski 1772: 104)

Żywokost pomagał:
Płucom zropionym z zatwardziałości iest ratunkiem wychędażaiąc
y goiąc, tenże trunek. (Biretowski 1772: 104)

Według autora miał on więc przede wszystkim zwalczyć dolegliwości
związane z płucami (związane to również było z zapaleniem górnych dróg
oddechowych czy uporczywym kaszlem), do czego, jak zostało wspomniane, wykorzystywano jego korzeń, a nieco rzadziej liście (Mayer 2010: 136).
Dzisiaj jednak uważa się, że nie powinno się używać żywokostu w sposób
wewnętrzny (jak bywało to wcześniej), a jedynie jako preparat do okładów
(Schonfelder 1992: 58).
Bukwica zwyczajna
Innym zielem, jakie zostało przedstawione w poradniku staropolskiego
pijara, była z kolei bukwica zwyczajna, łac. stachys officinalis. Przez wieki (znana w czasach antycznych) działała przede wszystkim przeciwzapalnie, ściągająco oraz odtruwająco.
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[…] samym zapachem swoim osobliwie posila. (Biretowski 1772: 100)

Polecał ją między innymi Awicenna, Hildegarda, Siennik czy Paracelsus.
Jej owoce znane są chociażby z wykopalisk w okolicach Gniezna i Biskupina
(Strzelecka, Kowalski 2000: 74). Według Biretowskiego:
Korzenie iey z miodową sytą trunkiem używane, flegmę womitem wywodzi. (Biretowski 1772: 99)

Zalecano w przypadku problemów z płucami, aby:
Z kozim mlekiem prochu trzy kwinty daiiąc pić, krwią charkaniu
y ropą plwaniu z zagniłości płuc, wielkim bywa ratunkiem. (Biretowski
1772: 102)

Autor polecał ją również jako środek na leczenie febry (czy innych chorób
zakaźnych), wraz ze sporządzonymi na jej bazie alkoholowymi nalewkami (Kawałko 1986: 187) […] żółtą niemoc spędza. (Biretowski 1772: 101).
Z kolei odwary z bukwicy (zapisane przez Biretowskiego) miały działać
leczniczo, a może i nawet magicznie. W większości stosowano jednak do leczenia jej ziele, łac. betonicae herba oraz korzeń (Strzelecka, Kowalski 2000:
74). Sama bukwica jednak jest raczej pomijana przez polskie zielniki. Według
legendy miała być nawet stróżem ludzkich ciał i dusz, a zasiana w pobliżu domostwa miała chronić jego mieszkańców od czarów i chorób (Kawałko 1986:
130).
Czarnuszka
Kolejne zioło, łac. nigella sativa, było już znane w czasach starożytnego
Egiptu, wywodzące się z Azji (do dzisiaj są jego różne odmiany – polna, siewna
i damasceńska).
W krajach muzułmańskich uznawano ją za panaceum na wszelkie choroby (Strzelecka, Kowalski 2000: 104).
[…] bolenie głowy oddala… […] zębów ból uśmierza… (Biretowski
1772: 49)

Czarnuszka, początkowo była traktowana jako przyprawa, której wysuszone owoce czy liście spożywano (Kawałko 1986: 215). Na surowo czy ugotowana jest również dodatkiem do potraw. W medycynie, jako zioło z wiejskiego
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ogrodu, przydatna jest przy chorobach układu pokarmowego i idealna przy
zarazach:
Pchły y pluskwy wygania, kładąc go między pościel w woreczkach, a zwłaszcza nasienie samo. (Biretowski 1772: 50)

Tworzy się z niej również leki wykrztuśne na choroby płuc. O tym wspomniał Biretowski:
[…] Piersi y płuca rozgrzewa, y flagmy lipkie y kliowate z nich wychędaża, nasienie iey w winie warząc, y po dobrym trunku na czczo y na
noc piiąc. (Biretowski 1772: 48)

Jeżeli kogoś dopadały również duszności, wówczas:
Piersiom ciasnym y ciężko tchniącym tego nasienia miałko utartego
ćwierć łuta, w trunku białego wina ciepło pić dawać dobrze. (Biretowski 1772: 49)

Hyzop lekarski
Ludowa nazwa „józefek”, łac. hyssopus officinalis (Strzelecka, Kowalski 2000: 190). W historii zapisano, że było to początkowo zioło obrzędowe,
o jakim wspomina się w Pięcioksięgu bądź w Ewangeliach (Kawałko 1986:
36). Oczyszczano nim świątynie i obmywano chorych (między innymi na
trąd). Na jego liściach ma tendencję do powstawania pleśń (na niej z kolei
pojawiają się związki penicyliny), dzięki czemu hyzop ma właściwości antybiotykowe. Używano go bardzo często w epoce średniowiecza (chwalony między innymi przez Hildegardę na ból gardła), gdzie również był dodatkiem
do aromatyzowania alkoholi (Bremness 2001: 86). Traktowany był jednak
przede wszystkim jako zioło wykrztuśne, leczące kaszel, astmę czy zapalenia
(rozgrzewające), a przede wszystkim gruźlicę i mór (Kawałko 1986: 265). Jak
zapisał Biretowski:
Izop przed innemi Ziołami, ma wielki przodek, do poratowania y leczenia wszelakich dolegliwości Piersi, y Płuc, a zwłaszcza z zimnych
wilgotności flagmistych, iako to Płucom zatkanym y zamulonym.
(Biretowski 1772: 51)

W czasach nowożytnych hyzop bardzo często pojawiał się w lokalnych
aptekach, chwalony przez ówczesnych medyków (o wspaniałym zapachu) jako
pierwszeństwo w leczeniu chorób płuc (podczas napadów kaszlu czy astmy):
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[…] kaszlom zimnym y flagmistym pomocny. (Biretowski 1772: 51)

Osobom, które nie potrafiły odpowiednio nabrać oddechu, również miał
poprawić żywot. Wówczas autor zalecił, aby:
Dychawicznym y ciężko tchnącym, warząc go w wodzie z suchymi Figami, z Rutą y z miodem, a poranu y na noc po kwaterce ciepło piiąc.
(Biretowski 1772: 51)

Nie odmawiano go również osobom znacznie starszym:
Starym duszność maiącym w Piersiach, y wiele wilgotności, dawać pić
dobrze. (Biretowski 1772: 51)

Pomocny był także przy licznych dolegliwościach piersi, który odpowiednio rozpuszczony w wodzie i odpowiednio przyprawiony przynosił bardzo
szybko ukojenie choremu (Trenchi 2020: 35).
Spadkom na piersi flagmistym z głowy, tenże trunek iest bardzo przystoyny. (Biretowski 1772: 51)

Do Polski przybył on dzięki benedyktynom oraz cystersom, którzy uprawiali go następnie w swoich przyklasztornych ogrodach (Strzelecka, Kowalski
2000: 190).
Zioła przeciwko morowemu powietrzu
Mór, morowe bądź zaraźliwe powietrze (zanieczyszczone miazmatami) nękało ziemie dawnej Polski od czasów średniowiecza, rozkładając życie
polityczne, religijne, a przede wszystkim moralne (Słonecki 2011: 143). Nie
bez powodu bowiem chrześcijanie modlą się już od IV wieku o ustrzeżenie
się przed: „A peste, fame et bello libera nos, Domine”, wskazując powietrze jako
pierwsze, to najgroźniejsze dla ludzkiej społeczności (Bereś 2020: 13).
Mór traktowano przede wszystkim jako boski gniew oraz pustoszenie
ciała w zamian za pustoszenie duszy, które miało nawrócić poszczególną społeczność (Lebrun 1997: 16). Pod jego tchnieniem bardzo często ginęły prawie
całe miasta i wioski (w źródłach podawane jest często 80% zmarłej społeczności), bowiem ówczesna medycyna była wobec niego bezradna (Seyda 1973:
105). Ludzie więc, aby przeżyć, ratowali się najczęściej ucieczką z zainfekowanego miejsca. Jednak gdy nie można już było opuścić zarażonego miasta
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czy wsi, wówczas szukano pomocy pośród lekarzy. Często też modlono się
do Maryi czy patronów od morowej zarazy (popularni wtedy byli Sebastian,
Roch i Rozalia), których kult w dobie nowożytnej rósł w siłę i poświęcano im
nawet wiele ziół czy medykamentów mających wspomóc ludność na ten wyjątkowy czas (Faron 2021: 202). Najczęściej szukano jednak odpowiedzi na
możliwość uniknięcia czy wyleczenia moru w ówczesnych poradnikach medycznych, które wskazywały zioła jako istotny element leczenia moru (Seyda
1973: 106).
Prócz bardzo popularnych ziół polecano również kupno bukietów
kwiatów, które w ten sam sposób miały według medyków ochronić przed
zakażonym powietrzem (Gill 2017: 59). Jakie jednak zioła (zarówno polne
i ogrodowe) zalecał Biretowski na czas zarazy w XVIII-wiecznej Polsce, które
prócz możliwości oczyszczania powietrza nadawały się również do spożycia?
(Brzeziński 1988: 159)
Kolendra siewna
Pierwsze z ziół przeciwko zarazie, plague, pest (Ball 2003: 128) według
Biretowskiego to kolendra siewna (ziele ogrodowe) łac. coriandrum sativum
uprawiana od co najmniej 3000 lat (Bremness 2001: 69). Stosowana więc
była od czasów antycznych (wspominana w papirusach, sanskryckich tekstach,
księgach Starego i Nowego Testamentu jako jedno z najstarszych uprawianych ziół o możliwych właściwościach narkotycznych). Była rozpowszechniona w obszarze śródziemnomorskim jako lek na bóle (Kawałko 1986: 292).
Przeciwko paraliżowi, y wszelakim bólom w głowie.
(Biretowski 1772: 47)

Miała działać również rozkurczowo i wspomagać apetyt. Nie bez powodu uznano ją za roślinę sałatkową o orzeźwiającym smaku, który sprawiał
przyjemność podniebieniu (Trenchi 2020: 32). Była uważana za afrodyzjak
(dodawana do eliksirów miłosnych i napojów alkoholowych). Chińczycy
uznawali ją nawet za lek na nieśmiertelność (Bremness 2001: 69).
Według autora poradnika miała ona być jednak przede wszystkim pomocna podczas moru (Bremness 2001: 21). Jak zapisał:
Czasu morowego powietrze, dobrze go w polewkach y potrawach często używać, bo zarażone powietrze, także od serca oddala y one posila biorąc go w usta, y żuchaiąc, a połykając oddala zarazę powietrza.
(Biretowski 1772: 47)
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Zarazy bowiem, traktowane jako wspomniany dopust boży (o gwałtownym przebiegu i wysokiej śmiertelności), pojawiały się jeszcze w XVIII-wiecznej Polsce, gdzie bezbronne społeczeństwo ratowało się przeróżnymi medykamentami (Seyda 1973: 105). Kolendra więc pomocna również była przy
wyzbyciu się wszelkiego robactwa, pojawiającego się wraz z epidemią:
[…] szaty, koszule, w których to plugastwo było, maczać albo pokrapiać dobrze myiąc, wyginą tak wtedy pchły. (Biretowski 1772: 48)

Bardzo często kolendrę używano również do poprawy smaku potrawy
i zapachu ziołowych mieszanek (wykorzystywano jej liście i nasiona w kuchni),
dbając jednak o to, aby jej nie przedawkować (Strzelecka, Kowalski 2000: 190).

Dzięgiel polny
Kolejnym zielem był dzięgiel polny, łac. angelica vulgaris występujący pospolicie w naszym kraju, stosowany w medycynie ludowej (Biretowski
1772: 92). Według legend miał on nawet chronić od czarów noszony jako
amulet bądź zażywany jako lek. O tym też wspomniał Biretowski:
Czary żeby nie szkodziły, radzą go niektórzy przy sobie nosić, tenże
strachy y sny straszliwe odpędza. (Biretowski 1772: 94)

Określany jako:
Dzięgiel polny, który mnieyszym albo Samicą zowiemy. […]wszystkie
są iednych skutków y mocy. (Biretowski 1772: 92)

W medycynie stosowany przede wszystkim do chorób układu pokarmowego oraz przeciw morowej zarazie, o czym zaznaczył Biretowski (Kawałko
1986: 286). Jak bowiem autor zapisał:
Tym, którzy ieszcze iadem powietrza morowego nie są zarażeni, dla
ustrzeżenia się y zachowania od niego, dobrze go każdy poranek póki
się z domu nie ruszą, w usta dać, a żuchaiąc go, z nienagła połykać.
(Biretowski 1772: 93)

Prócz mocy przeciwko zarazie, służył również dolegliwościom związanym
bezpośrednio z płucami:
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[…] płucom naruszonym, z których kaszle y dychawice pochodzą.
(Biretowski 1772: 93)

Szczaw
Kolejne z ziół, łac. rumex acetosa (Bremness 2001: 24), znane było
bardziej jako dodatek do potraw czy podstawa zupy (zaostrzając ich smak).
W medycynie znalazł on jednak zastosowanie głównie przy dolegliwościach
narządów wewnętrznych i w przemywaniu trudno gojących się ran (Bremness
2001: 121). Ciekawostką jest na pewno fakt, ze istnieje kilka odmian szczawiu,
o czym też nie omieszkał się wspomnieć autor poradnika, wymieniając między
innymi szczaw pospolity, błotny, ogrodowy. O samym jednak ziele napisał:
[…] dychawicznym iest ratunkiem. […] zółtą niemoc wywodzi. (Biretowski 1772: 118)

Warty do zażycia na czas zaraz:
Sok korzenia iego […] zpędza z ciała krosty y świerzb. (Biretowski
1772: 118)

Szczaw miał również moc zwalczania pojawiających się dymienic na czas
pojawiającej się w dawnych wiekach dżumy:
[…] wziąć liścia tego szczawiu, y z starym wieprzowym sadłem bez soli,
albo z owczym łoiem utłuc, we dwóynasób sadła do tego wziąwszy,
włożyć między liście tegoż ziela, y w gorący popiół zagrześć, a potym
na dymienicę przywinąć. (Biretowski 1772: 119)

Podbiał pospolity
Zapisano w źródłach, że jest to jedno z najstarszych ziół wykrztuśnych,
łac. tussilago farfara, o jakim już w czasach starożytnych pisał ojciec medycyny,
Hipokrates, oraz jego następca, rzymski lekarz, Galen (Kawałko 1986: 66).
W lecznictwie stosowano przede wszystkim liście oraz kwiaty podbiału pospolitego, z jakich to następnie pozyskiwano sok mający na celu wspomożenie zapalonych dróg oddechowych (Strzelecka, Kowalski 2000: 439). Wszystkie bowiem części podbiału zawierają bardzo pomocny śluz w leczeniu uporczywego
kaszlu (suchego bądź mokrego) o czym też wspomniał Biretowski:
[…] kaszlom suchym y zastarzałym, wielkim iest lekarstwem, tak iego
liście, iako y korzenie. (Biretowski 1772: 112)
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Biretowski był jednak pewien, że ta roślina będzie w stanie zwalczyć jedną
z największych ludzkich zmór – epidemię moru.
Przeciwko powietrzu morowemu, y gorączkom morowym, pół łuta
korzenia iego z białym Winem dać pić, y zaraz się pocić, wielkim
y doświadczonym bywa ratunkienm. (Biretowski 1772: 112)

Jak bowiem wiemy, zarazy nękały ludzkość od wieków, niszcząc wszystko,
co stanęło na ich drodze. Ludzie w jakikolwiek sposób próbowali się więc od
nich uwolnić, często bezskutecznie. Dzięki zapisanym środkom medycznym w
tego typu poradnikach jesteśmy dzisiaj w stanie przeanalizować błędy poprzednich pokoleń, walczących o lepsze zdrowie i życie.
Zakończenie
Ziół ogrodowych oraz polnych w przytoczonym XVIII-wiecznym dziele
było znacznie więcej, ale większość z nich dotyczyła zgoła innych dolegliwości, aniżeli chorób płuc czy morowej zarazy. Dzieło Pawła Biretowskiego do
dnia dzisiejszego stanowi oczywiście dość ciekawe źródło historyczne, niegdyś
będące bardzo znanym poradnikiem medycznym z dziedziny ziołolecznictwa
w mieście czy na wsi dawnej Rzeczpospolitej (Estreicher 1894: 141). Zioła
bowiem, dar natury, były i będą potrzebne w leczeniu ludzkości, nawet dziś.
Najważniejsza jednak w tym wszystkim jest wiara chorego w to, co zażywa, bo
jak to się mówi: „Wiara czyni cuda”.
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Herbs for pulmonary diseases and plague air
according to the 18th-century handbook of
priest Paweł Biretowski

Summary: This article aboyt „Herbs for pulmonary diseases and plague
air according to the 18th century guide by priest Paweł Biretowski”
presents ways of treating plague the plagued the former polish community. In his work the author enumerated grains, vegetables, herbs
garden and field herbs using tchem for the time of the plague. However, in the article itself, herbs were separated against lung ailments
and plague air with a short description and application for the time
of the plague. As you know, herbs, known form the earliest times, were
an inseparable element of contemporary medicine. The author therefore focused primarily on coriander, black cumin, hyssop and fieldwood,
comfrey, beech, sorrel and coltsfoot.
Key words: medicine, herbs, plague
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