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1. Wstęp

Choroby zakaźne to szereg chorób, które są wywoływane głównie przez drobnoustroje, tj. wirusy,
bakterie, grzyby, roztocza, a także przez toksyczne produkty, pasożyty czy inne biologiczne czynniki
chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia stanowią zagrożenie dla zdrowia,
a także życia ludzi. Rozprzestrzeniają się różnymi drogami transmisji – przez bezpośredni i seksualny
kontakt, drogą kropelkową, inhalacyjną, pokarmową, fekalno-oralną, ponadto za pomocą owadów,
które spełniają funkcje nośników. Zaliczyć do nich można wiele chorób, które mogą stawać się
problemem epidemicznym, niejednokrotnie wręcz pandemicznym. Przykłady chorób zakaźnych
wywołanych przez wirusy to: Covid-19, HIV/AIDS, opryszczka prawdziwa, grypa, WZW A, B, C,
wirusowe gorączki krwotoczne, zakażenia MERS-CoV, ospa wietrzna, półpasiec. Na wiele
z zakaźnych wirusowych chorób znane są lekarstwa, szczepionki oraz wdrażane są akcje promujące
profilaktykę zachorowań (Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku). Jednak
wciąż niezwykle istotne jest prowadzenie badań naukowych dotyczących nowych terapii leczenia oraz
łagodzenia objawów chorób zakaźnych.

Wiele naturalnych związków pochodzenia roślinnego, w tym związków polifenolowych, może
stanowić punkt wyjścia do badań nad zastosowaniem ekstraktów roślinnych do leczenia
i zapobiegania wirusom, także wywołujących chorobę Covid-19 i in. Poznawanie struktur
farmakoforów substancji bioaktywnych jest jedną ze strategii modelowania nowych preparatów
leczniczych. Niejednokrotnie zaletą stosowania leków roślinnych jest mniejsza ilość działań
niepożądanych terapii oraz bezpieczeństwo stosowania (Chojnacka i in. 2020).
Polifenole to obszerna grupa związków organicznych, będących wtórnymi metabolitami roślinnymi.
Cechują się znaczną i różnorodną bioaktywnością, która najczęściej zdeterminowana jest ich
aktywnością antyoksydacyjną. Charakterystyczny dla budowy strukturalnej związków
polifenolowych jest jeden lub kilka pierścieni aromatycznych oraz od jednej do kilkunastu grup
hydroksylowych, nadających im charakter kwasowy. Związki polifenolowe to niejednorodny zbiór
aktywnych fitochemicznie związków, w zależności od liczby pierścieni fenolowych i sposobu ich
połączenia można rozróżnić główne grupy, takie jak: flawonoidy, kwasy fenolowe, taniny
hydrolizujące bądź skondensowane, stilbeny i lignany (Ignat i in. 2011). Pierwsze doniesienie
naukowe dotyczące flawonoidów jako związków o aktywności przeciwwirusowej opublikowane na
PubMed pojawiło się w roku 1951 (Russo i in. 2020).

2. Związki polifenolowe, a zakażenie SARS-CoV-2

Wirus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), należy do grupy
koronawirusów z pojedynczą nicią RNA o dodatniej polaryzacji. Po raz pierwszy został odnotowany
w Wuhan w grudniu 2019 roku. Transmisja wirusa następuje drogą kropelkową. Szybkość
globalnego rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 spowodowała ogłoszenie pandemii przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO) w marcu 2020 roku (Manoharan i in. 2020; Welz, Breś-Targowska
2020). Najnowsze statystyki podają, że odnotowana liczba zachorowań na świecie wynosi 21 896 155
osób i liczba ta wciąż rośnie (Medycyna Praktyczna, 2020). Wirus jest odpowiedzialny za wywołanie
ciężkiego wirusowego zapalenia płuc, którego przebieg może doprowadzić do zespołu ostrej
niewydolności oddechowej ARDS (acute respiratory distress syndrome) oraz do ostrego
uszkodzenia płuc ALI (acute lung injury). Powinowactwo SARS-CoV-2 do układu oddechowego
oraz pokarmowego jest wynikiem obecności receptorów dla enzymu konwertującego angiotensynę
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(ACE2) na błonie cytoplazmatycznej komórek tych układów. Łączenie się z nimi umożliwia
wniknięcie wirusa do wnętrza komórki i rozpoczęcie jego replikacji. Uściślając, receptory dla ACE2
rozmieszczone są na komórkach nabłonkowych jamy nosowej, komórkach nabłonka pęcherzyków
płucnych typu II i na powierzchni komórek nabłonka jelitowego, miejsca te są potencjalnym źródłem
inwazji wirusa do organizmu ludzkiego (Medycyna Praktyczna 2020; Welz, Breś-Targowska 2020).
Objawy, które wywołuje SARS-CoV-2 nie są tożsame u każdego chorego, spektrum symptomów
zależy od indywidualnej odpowiedzi organizmu na zakażenie, chorób współistniejących oraz układu,
który zostaje zaatakowany. Przebiega pod różną postacią – infekcji bezobjawowej, infekcji
grypopodobnej, ALI, ARDS, w najcięższych przypadkach prowadząc do zgonu. W związku z tym na
najcięższy przebieg choroby są narażone osoby w podeszłym wieku, które leczą się na schorzenia
współistniejące: niewydolność serca, cukrzycę, POCHP, astmę. Najczęstszy obraz choroby to:
gorączka >38C, osłabienie i suchy kaszel. Wielu pacjentów prezentuje również objawy pod postacią
biegunki, wysypki, bóli mięśniowych, duszności, kataru, bólu gardła. Dodatkowo mogą wystąpić
zaburzenia czucia smaku i odczuwania zapachu, drżenia i bóle głowy; objawy utrzymują się od 5 do
14 dni (Hadi i in. 2020). Warto zaznaczyć, że spektrum objawów powodowanych przez wirusa wciąż
ulega poszerzeniu, a nowe dolegliwości są stale odnotowywane przez personel medyczny
i przekazywane między jednostkami zajmującymi się chorymi, celem lepszego rozpoznawania
zainfekowanych osób. Schematy leczenia zachorowań o średnim i ciężkim przebiegu wciąż ulegają
modyfikacji, aby uzyskać jak największą skuteczność. Przypadki o średnim i ciężkim przebiegu, w
zależności od stanu chorego, podlegają hospitalizacji w oddziałach zakaźnych lub oddziałach
intensywnej terapii. Wykorzystuje się antybiotykoterapię, tlenoterapię, terapię steroidową oraz
przeciwwirusową. Obecnie podczas leczenia wykorzystywana jest także krew ozdrowieńców.
Schematy leczenia są stale udoskonalane (Hadi i in. 2020; Welz, Breś-Targowska 2020).

Mechanizm działania polifenolowych leków o aktywności antywirusowej polega na m.in. na
hamowaniu enzymów niezbędnych do replikacji wirusa i infekcji. Genom wirusa koduje proteazę,
która odgrywa kluczową rolę w produkcji białek wirusowych i kontrolowaniu aktywności
kompleksu replikazy. Może to stanowić potencjalny klucz do projektowania leków
przeciwwirusowych działających poprzez wpływ na proteazy wirusowe. SARS-CoV-2 to wirus RNA
o strukturze genetycznej podobnej do struktury SARS-CoV lub MERS-CoV i w tym upatruje się
możliwości terapeutyczne wobec niego bazując na poznanych już wcześniej mechanizmach działania
(Chojnacka i in., 2020). NSP3 i NSP5 to dwa regiony niestrukturalne kodujące odpowiednio PLPRO

i 3CLPRO. Pierwsza z nich rozszczepia poliproteiny replikazy NSP1-NSP3, podczas gdy druga jest
odpowiedzialna za przetwarzanie produktów replikazy NSP4-NSP16 na poszczególne polipeptydy.
W związku z tym zarówno SARS-CoV 3CLPRO, jak i SARS-CoV PLPRO zostały uznane
za potencjalny cel w projektowaniu i opracowywaniu leków przeciwwirusowych (Russo i in., 2020).
Wodny ekstrakt z Isatis indigotica Fortune (syn. Isatis tinctoria) wykazał zależną od dawki zdolność
hamowania proteolitycznej aktywności rozszczepiania SARS-CoV 3CLPRO z IC50 wynoszącym
odpowiednio 53,8 μg/ml i 191,6 μg/ml w teście bezkomórkowym i komórkowym (Soukhova i in.,
2004). W tych samych modelach eksperymentalnych przetestowano kilka flawonoidów
pochodzących z ziół o udokumentowanym działaniu przeciwwirusowym (hesperydyna, kwercetyna
i naryngenina). Spośród nich tylko hesperydyna w sposób zależny od dawki hamowała aktywność
rozszczepiającą 3CLPRO (dla testów bezkomórkowych i komórkowych w dawkach odpowiednio
IC50 60 µM i 8,3 µM). Interesujący jest fakt, że kwercetyna nie wykazywała żadnego działania
hamującego na SARS-CoV 3CLPRO, chociaż zostało stwierdzone, że blokuje wnikanie SARS-CoV
do komórek gospodarza. Natomiast najsilniejszy efekt hamujący przypisano amentoflawonowi
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(należącym do flawonoidów związkiem biflawonowym, pochodną apigeniny) z IC50 wynoszącym 8,3
µM. Dla porównania, kwercetyna i luteolina wykazywały około 3-krotnie wyższe IC50, apigenina była
mniej skuteczna z IC50 około 34-krotnie wyższą w stosunku do amentoflawonu (Russo i in., 2020).
Za pomocą etanolowego rozpuszczalnika z Psoralea coryfolia wyizolowano flawonoidy (m.in.
psoralinę, bawachininę, neobawaizoflawon) cechujące się zdolnością do hamowania aktywności
proteolitycznej SARS-CoV PLPRO w warunkach in vitro. Związki te hamowały proteazę w sposób
mieszany, tj. gdy inhibitor łączy się z wolnym enzymem lub gdy to kompleks enzym-substrat jest
celem działania inhibitora (Kim i in., 2014). Innym przykładem aktywności wobec zarówno
SARS-CoV 3CLPRO jak i SARS-CoV PLPRO jest grupa flawonoidów – chalkonów wyizolowanych
z roślinyAngelica keiskei (Park i in. 2016). Polifenole mogą działać przeciwwirusowo także według
innych mechanizmów działania, np. oddziałując na białko nukleokapsydu N (Russo i in., 2020).
Jedną z badanych substancji, mających ograniczyć penetrację wirusa do komórki jest kurkumina.
Jest przeciwutleniaczem, posiadającym szeroki zakres działania, obejmujący właściwości
przeciwbakteryjne, przeciwproliferacyjne przeciwzapalne, neuroprotekcyjne i kardioprotekcyjne.
Potencjalnie może ona hamować wnikanie wirusa do komórki nabłonka oddechowego przez
blokowanie receptora ACE2, co prawdopodobnie mogłoby zmniejszyć niewydolność oddechową
u pacjentów o średnim i ciężkim przebiegu choroby (Manoharan i in. 2019).

Pandemia Covid-19 spowodowała, że obecnie poszukuje się aktywności przeciwwirusowej
związków polifenolowych szczególnie wobec SARS-CoV-2. Znane struktury farmakoforów
substancji bioaktywnych mogą być użyteczne przy opracowywaniu nowych preparatów przeciw
Covid-19. Nie ma jeszcze wystarczającej ilości badań przeprowadzonych na pacjentach chorujących
na Covid-19 – ich liczba z pewnością będzie się zwiększać. Jedno z badań
przeprowadzonych w Chinach polegało na testowaniu preparatu QFPD (Quingfei Paidu
Decoction) zawierającego 21 związków roślinnych i mineralnych, gdzie około 45% stanowiły
flawonoidy. Zgodnie z wynikami tomografii komputerowej klatki piersiowej poprawa stanu
pacjentów następowała średnio po 6 dniach stosowania (Ren i in. 2020; Russo i in., 2020).

3. Związki polifenolowe, a zakażenia HIV i choroba AIDS

Zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) niesie za sobą prawdopodobieństwo
rozwinięcia się AIDS, jednej z najbardziej niebezpiecznych, najszybciej postępujących i dotykającej
szerokiej populacji na całym świecie choroby. Szacuje się, że od początku epidemii 77,3 miliona ludzi
zostało zarażonych wirusem HIV, a 35,4 miliona z nich zmarło z powodu AIDS (PZH 2020). Co
więcej liczba zakażonych wirusem HIV na świecie rośnie niemal wykładniczo. Zmienia się również
zasięg społeczny, o ile w początkowej fazie epidemii zakażenia odnotowywano głównie u
narkomanów i homoseksualnych mężczyzn, obecnie wirus jest równie rozpowszechniony wśród
osób heteroseksualnych obojga płci. Zdecydowana większość zakażonych wirusem HIV żyje w
krajach o niższym dochodzie krajowym, a prawie 25 milionów zarażonych mieszka w krajach
afrykańskich. Wirus HIV należy do podrodziny retrowirusów, tzw. lentiwirusów lub „wolnych”
wirusów. Oznacza to, że od momentu zakażenia do pojawienia się pierwszych oznak choroby może
minąć bardzo długi czas, czasem nawet lata. HIV istnieje i mnoży się tylko u ludzi, wpływając na
układ odpornościowy pozbawia go zdolności do opierania się nie tylko namnażającemu się
patogenowi, ale także rozwojowi innych chorób (gruźlica, nowotwory, ostre infekcje dróg
oddechowych czy zakażenia grzybicze). Rozróżnia się dwa typy wirusa HIV – HIV-1 i HIV-2,
różniące się składem antygenowym. Jak zaobserwowano najbardziej rozpowszechniony jest typ HIV-
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1, podczas gdy HIV-2 obserwowany jest głównie w krajach afrykańskich. Podstawę superkapsydu
wirusa HIV stanowi dwuwarstwowa błona fosfolipidowa otaczająca jądro zawierające RNA i
odpowiednie enzymy, tj. rewertazę (odwrotną transkryptazę), integrazę i proteazę. Warstwa
zewnętrzna zawiera białka strukturalne – glikoproteiny. Genom wirusa HIV reprezentują dwie
identyczne, jednoniciowe cząsteczki RNA, z których każda złożona jest z 9700 nukleotydów.
Mechanizm działania wirusa oparty jest na działaniu odwrotnej transkryptazy, która katalizuje
syntezę specyficznego dla wirusa DNA korzystając z matrycy RNA. Na skutek procesu zwanego
odwrotną transkrypcją, korzystając z komórek gospodarza wirus ulega replikacji. Cykl życiowy
wirusa HIV, podobnie jak i innych wirusów, składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest
przenikanie do komórki za pomocą odpowiedniego białka, które jest w stanie oddziaływać na
receptory znajdujące się na powierzchni limfocytów T. Następuje połączenie błony komórkowej i
wirusa, a materiał genetyczny patogenu przenika do cytoplazmy komórki. Rozpoczyna się proces
odwrotnej transkrypcji, której końcowym efektem jest wyprodukowanie prowirusa, który może
pozostawać w formie nieaktywnej przez wiele lat. Zasadniczo wirus ma zdolność namnażania się
zarówno w dzielących się limfocytach T jak i w niedzielących się komórkach. Jest to jedna z
głównych przyczyn, dla której zakażenie wirusem HIV jest nieuleczalne, co więcej wirus ten
ma ogromny wskaźnik mutacji. Pomimo znacznej liczby leków przeciwretrowirusowych,
opracowanie nowych środków terapeutycznych i prof ilaktycznych pozostaje niezwykle
pilnym problemem, głównie ze względu na zmienność wirusa HIV, brak modelu zwierzęcego
(z wyjątkiem małp) oraz toksyczność znanych leków. W związku z tym potrzeba nowego
podejścia terapeutycznego i leków o szerokim spektrum działania. Warto zauważyć, że wiele
substancji pochodzenia roślinnego spełnia te założenia i może stanowić cenne źródło
substancji przeciwwirusowych (Smith i in. 2018; Abecasis i in. 2018).

Świat roślin to nie tylko dobrze wszystkim znane rośliny naziemne, coraz większą ciekawość
wśród naukowców wzbudza świat roślin podwodnych – alg i glonów. Szczególną uwagę wirusologów
przyciągnęły metabolity glonów – polisacharydy siarczanowe (fukoidany i karageny), lektyny,
laminarany i polifenole (Besednova i in. 2019). Związki polifenolowe pochodzące z alg składają się
głównie z borotanin – produktów polimeryzacji fluoroglucyny (O’Doherty i in. 2010). Prawie
wszystkie związki polifenolowe jako metabolity wtórne, odgrywają znaczącą rolę w różnych
procesach makroorganizmu (oddychanie, fotosynteza, wzrost, rozwój, rozmnażanie się). Florotaniny
wykazują działanie hepatoprotekcyjne i przeciwnowotworowe, są uznawane również za bardzo silne
przeciwutleniacze. Ich aktywność antyoksydacyjna jest nawet 10-krotnie większa niż kwasu
askorbinowego i tokoferolu (Stonik 2009). To związki silnie hydrofilowe i najczęściej występują
w algach czerwonych i brunatnych. Brązowe algi morskie gromadzą liczne polifenole, których
szkielet stanowi struktura fluoroglucynolu. Frakcja polifenolowa brunatnic w przeważającej mierze
składa się z jego polimeru – florotanniny. Polifenole izolowane z alg stanowią cenny surowiec do
produkcji nowoczesnych leków ziołowych, do niedawna tworzonych jedynie na bazie roślin
lądowych. Aktywność przeciwwirusowa polifenoli przejawia się głównie w odniesieniu do wirusów
otoczkowych (Moran-Santibanez i in. 2018). Co raz częściej naukowcy przedstawiają hamujące
działanie florotannin izolowanych z alg Ecklonia cava dla odwrotnej transkryptazy, proteazy
i integrazy wirusa HIV (Ahn i in. 2006). Dane uzyskane w czasie eksperymentów sugerują,
że wszystkie florotanniny skutecznie hamują odwrotną transkryptazę (Artan i in. 2008). Naukowcy
zwracają także uwagę na kwas galusowy jako potencjalny środek przeciwko wirusowi HIV. Zhang
i współpracownicy (Zhang i in. 2017) uzyskali ekstrakt z algi Phyllantus urinaria o wysokiej ogólnej
zawartości polifenoli. Poddali badaniom toksyczność ekstraktu i jego głównego składnika – kwasu
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galusowego, oraz ich wpływ na hodowlę ludzkich limfocytów T zakażonych wirusem HIV. Zarówno
ekstrakt jak i kwas galusowy wykazały aktywność przeciw wirusowi HIV. Dodatkowo
przeprowadzono badania na szczurach celem określenia kinetyki rozkładu kwasu galusowego
w żywym organizmie. Okazało się, że był on szybko wchłaniany i powoli usuwany z organizmu
po doustnym podaniu, zaś jego śladowe ilości znaleziono w płucach, nerkach i śledzionie szczurów.
Wzrost tendencji poszukiwania leków przeciwwirusowych w królestwie roślin zaowocował
odkryciem prozdrowotnych właściwości ekstraktów pozyskiwanych z czystka szarego (Cistus
incanus). Roślina ta pochodzi ze śródziemnomorskich regionów Europy i północy Afryki.
Wykazano, że ekstrakty Cistus incanus mają działanie przeciwzapalne, antyutleniające,
przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne (Chinou i in. 1994). Ekstrakt ten, bogaty jest głównie
w polifenole czyli klasę związków o szerokim spektrum działania, często wykorzystywanym
w przypadku infekcji i zakażeń. Udowodniono, że Cistus incanus hamuje rozwój wirusa
grypy A (Droebner i in. 2007). Przeprowadzone były także badania kliniczne z udziałem
pacjentów z infekcjami górnych dróg oddechowych, rozwijającymi się na skutek zakażenia
wirusem HIV wykazały zmniejszenie objawów i brak działań niepożądanych. Ekstrakty Cistus
incanus posiadają także szerokie działanie hamujące na różne izolaty HIV, w tym kliniczny izolat
wirusa o wielokrotnej oporności na konwencjonalne leki. Badania dotyczące mechanizmu działania
pokazują, że Cistus incanus ekstrahuje docelowe białka otoczki wirusa, zapobiegając pierwotnemu
przyczepianiu się wirusa do komórek gospodarza. Aktywność przeciwwirusowa ekstraktu
skierowana była również przeciwko białku otoczki wirusa Ebola. Dogłębne badania ujawniły, że
ekstrakt Cistus incanus zawiera liczne składniki aktywne zarówno przeciwko wirusowi HIV jak
i Wirusowi Ebola (Rebensburg i in. 2016).

4. Związki polifenolowe, a zakażenie HSV

Wirus opryszczki pospolitej (herpes simplex virus, HSV) jest powszechnie występującym
ludzkim, dwuniciowym wirusem DNA. Należy do rodziny Herpesviridae i może pozostawać
utajona przez całe życie w neuronach zakażonych osób. Okresowo HSV może wznowić cykl replikacji
litycznej, rozpoczynając w ten sposób proces reaktywacji, który następuje w nawracających
infekcjach, wydalaniu wirusa i przenoszeniu go na nowych żywicieli. Infekcja HSV powoduje zmiany
skórne, na ogół zlokalizowane w obrębie jamy ustnej, nosa i oczu (typ HSV-1) lub na skórze i błonach
śluzowych narządów rodnych (typ HSV-2). Przyjmuje się, że zmiany spowodowane wirusem należą
do łagodnych, jednak w szczególnych przypadkach (niemowlęta, osoby zakażone HIV, osoby
z wrodzonym niedoborem odporności) zakażenie HSV jest bardzo groźne i może prowadzić nawet
do śmierci (na skutek rozwoju wirusowego zapalenia mózgu lub limfocytowego zapalenia opon
mózgowych). Częstość występowania zakażeń wirusem HSV jest najwyższa w krajach słabo
rozwiniętych i w dużej mierze dotyczy państw afrykańskich (Ragonnet-Cronin 2019). Dodatkowo
częściej zakażeniom ulegają kobiety i co najważniejsze istnieje silna korelacja między zakażeniami
HSV a zakażeniami HIV. Przy czym w ostatnim przypadku powikłania towarzyszące wirusowi
opryszczki mogą być bardzo ciężkie (Suzich i in. 2018).

Istnienie lekooporności wirusa HS pokierowało badaniami w kierunku opracowania nowej
metody leczenia. W tym kontekście produkty naturalne, a dokładniej polifenole, zostały uznane za
obiecujące środki przeciwwirusowe o sprawdzonej skuteczności i prawie całkowitym braku działań
ubocznych. Wykazano, że składniki fenolowe soku winogronowego pozyskiwanego z Vitis vinifera
działają hamująco na wirusy (m. in. polio). Głównym związkiem w mieszaninie polifenoli
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pozyskiwanej z winorośli jest resweratrol. Ma on udowodnione działanie przeciwutleniające
i kardioprotekcyjne, a także w dalszej kolejności działanie neuroprotekcyjne, f itoestrogenne
i przeciwnowotworowe (Gambini i in. 2015). Wykazano także wpływ resweratrolu na
apoptozę komórek rakowych, co sugeruje jego wpływ na cykl komórkowy. Berardi
i współpracownicy wykazali, że działanie resweratrolu przeciwko HSV jest zależne od
dawki, a także to, że resweratrol znacząco wpływa także na syntezę DNA w kopiach wirusa
(Berardi i in. 2015).

Silne zahamowanie replikacji wirusa HSV-1 i HSV-2 uzyskano również za pomocą ekstraktu
Pelargonium sidoides, zawierającego głównie proste fenole i katechiny (Suzich i in. 2008; Schneider
i in. 2008). Wykazano, że ekstrakty bogate w polifenole interferują z cząsteczkami wirusa
bezpośrednio poprzez hamowanie przyczepiania się wirusa do komórki gospodarza. Środek
antyadhezyjny, jak opisuje się działanie ekstraktu ze skórek migdałów (Prunus dulcis), posiada
zdolność do zmiany wiązania wirusa z wirusem w komórce docelowej. W trakcie badania nad
Prunus dulcis wykryto drastyczny spadek zakaźności wirusa HSV-1 oraz tłumienie akumulacji
wczesnych białek wirusowych. Na podstawie tych badań stwierdzono, że ekstrakty pozyskiwane z
Prunus dulcis mogą wpływać na ekspresję genów HSV we wczesnych lub późnych okresach
replikacji wirusa (Mandalari i in. 2010).

Udowodnione działanie przeciwwirusowe ma takżeMelissa officinalis, która jest używana od lat
w leczeniu nawracającej opryszczki wargowej. Związkami czynnymi tego zioła są polifenole (kwas
rozmarynowy, protokatechowy, kawowy, chlorogenowy i pochodne kwasu
hydroksycynamonowego), flawonoidy (glikozyd luteoliny, kwercetyna, apigenina i kempferol), olejki
eteryczne zawierające aldehydowe monoterpeny i seskwiterpeny. Badania wskazują, że działanie
przeciwwirusowe tego zioła wynika z zajęcia receptorów wirusowych przez związki polifenolowe.
W związku z tym wirus nie może przywierać do błony komórkowej. Efekt ten może skrócić okres
rekonwalescencji nawracającej opryszczki wargowej. Ponadto cytral i cytronelal zatrzymują
produkcję białek wirusowych. Olejek eteryczny z melisy ma także działanie przeciwbakteryjne,
przeciwwirusowe, przeciwzapalne, zmniejszające przekrwienie i spazmolityczne (Astani i in. 2014).

5. Podsumowanie

Rozwój znajomości prewencji, sposobu działania w przypadku potwierdzonych zachorowań i
skutecznych terapii stale ewoluuje, przynosząc korzyści w zwalczaniu wirusowych chorób zakaźnych.
Wciąż poszukuje się nowych substancji chemicznych o działaniu przeciwwirusowym.
Przeprowadzane są badania naukowe dotyczące możliwości wykorzystania polifenolowych związków
roślinnych w leczeniu i łagodzeniu przebiegu wielu chorób wywołanych zakażeniem wirusowym.
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Wprowadzenie

Ekonomia behawioralna jest aktualnie jednym z najszybciej rozwijających się nurtów ekonomii.
Podważając paradygmat ekonomii neoklasycznej o racjonalności jednostek (homo oeconomicus),
ekonomiści behawioralni analizując zachowania i wybory ludzkie, biorą pod uwagę czynniki
psychologiczne czy emocjonalne (Mruk 2018). Za symboliczny początek ekonomii behawioralnej
można uznać rok 1979 i artykuł „Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk” autorstwa
Daniela Kahnemana i Amosa Tversky'ego, w którym przedstawiają teorię perspektywy,
przeciwstawiającą się dotychczasowemu przekonaniu o racjonalności ludzkich wyborów
i maksymalizacji przez nich zysku. Od tamtej pory ekonomia behawioralna jest
niezbędnym narzędziem przy badaniach zachowań jednostek w marketingu czy f inansach.
Ekonomia behawioralna znalazła szerokie zastosowanie także w ekonomii zdrowia, analizującej
sytuacje, w których konsument jest często pod wpływem silnych emocji, a więc rzadziej myśli
racjonalnie. W obliczu epidemii, skutecznym sposobem walki z nią, obok odgórnych nakazów
i zakazów, jest zmiana myślenia lub działania dokonana na poziomie podświadomości. W poniższym
artykule zostanie podjęta próba zaprezentowania teorii i narzędzi ekonomii behawioralnej, które
pozwalają zrozumieć ludzkie działania w obliczu epidemii oraz rozwiązań przeciwdziałających
rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19, które powinny być, lub już są wykorzystywane
w praktyce.

Altruizm

Altruizm definiowany jest jako „na ogół bezinteresowne zachowanie jednostki na rzecz drugiego
człowieka lub różnych zbiorowości ludzkich” (Łobocki 1996). Bezinteresowny charakter altruizmu
jest jednak podawany w wątpliwość przez niektórych badaczy uważających, że zachowania
altruistyczne wynikają tak naprawdę z egoizmu jednostki. Do takich teorii można zaliczyć
przykładowo altruizm odwzajemniony, według którego pomoc komuś jest spowodowana nadzieją, że
w przyszłości zostanie ona odwzajemniona (Łukaszyński 2012). Zresztą intuicyjnie zdajemy sobie
sprawę z tego, że wiele działań na rzecz innych jest spowodowane nie tylko chęcią „niesienia dobra”,
ale także, a może przede wszystkim - emocjonalnymi lub materialnymi korzyściami, które możemy
odnieść z aktu altruizmu.

Niezależnie jednak od motywacji za nim stojących, altruizm jest jednym z zainteresowań
ekonomii behawioralnej, znajdującym szczególne zastosowanie w behawioralnej teorii gier. W grze
ultimatum, jeden gracz dostaje określoną sumę pieniędzy i musi ją podzielić między siebie,
a przypadkowego gracza. Mimo, że gracz może zabrać całą sumę dla siebie bez żadnych negatywnych
konsekwencji, w badaniach empirycznych duża część jednostek wykazuje skłonność do podziału
sumy, czasem nawet równego. Może to być spowodowane niechęcią do nierówności (inequality
aversion), czyli niechęcią jednostek do nierównych lub niesprawiedliwych wyników (Fehr i Schmidt
1999).

Zachowania altruistyczne mogą przeciwdziałać epidemii w dwojaki sposób. Po pierwsze - mogą
pośrednio doprowadzić do zahamowania rozprzestrzeniania się epidemii. Skoro altruizm może być
definiowany jako zachowanie jednostki na rzecz społeczności, przez takie zachowanie można
rozumieć np. zasłanianie ust i nosa w celu nie zarażenia innych. Alfaro i in. (2020) udowodnili, że
społeczności charakteryzujące się wyższym poziomem altruizmu (definiowanym jako skłonność
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obywateli do wspierania celów okołocharytatywnych według Global Preference Survey (GPS)),
szybciej ograniczają swoją mobilność (rozumianą jako jakiekolwiek przemieszczanie się), wyprzedając
ograniczenia poruszania się nałożone przez władze. Można więc uznać, że postawy altruistyczne
w społeczeństwie mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii we wczesnym jej stadium, zanim
zostaną wprowadzone odgórne ograniczenia. Po drugie, altruizm może przyczynić się do
zmniejszania ekonomicznych lub społecznych skutków epidemii lub ułatwienia jej przebiegu. Jeśli
widzimy, że ktoś „ma gorzej”, przez preferencję sprawiedliwych wyroków opisaną powyżej, oraz
nastawienie altruistyczne, możemy zaangażować się pomoc - materialną (trochę jak w przypadku gry
ultimatum), ale także niematerialną, na przykład wolontariat na rzecz bardziej dotkniętych skutkami
epidemii.
W obliczu pandemii COVID-19 na całym świecie powstały inicjatywy prospołeczne, które
zachowania altruistyczne promują lub stymulują. Przykładowe z nich:
� Francja: www.enpremiereligne.fr/, platforma powstała w marcu bieżącego roku, mająca na
celu zapewnienie pracownikom służby zdrowia walczących z wirusem wsparcia w ich codziennych
zadaniach (opieką nad dziećmi, zakupami spożywczymi itp.). Twórcy oferują także darmową pomoc
w zakładaniu podobnych inicjatyw w innych państwach. Do tej pory na stronie zarejestrowało 65
tysięcy wolontariuszy.
� Stany Zjednoczone: www.covid19espanol.com/, platforma zawierająca przetłumaczone
przez wolontariuszy teksty dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, w celu zapewnienia
dostępu do informacji mieszkańcom nieanglojęzycznym, posługującym się językiem hiszpańskim
� Gruzja: www.supportbusiness.ge/, platforma udzielająca pomocy małym i średnim
przedsiębiorstwom dotkniętym przez skutki pandemii, tworzona przez innych właścicieli firm.
Platforma pomogła już kilkudziesięciu małym i średnim firmom.

Działania altruistyczne można w społeczeństwach promować i stymulować. W pierwszej
kolejności takie inicjatywy muszą po prostu powstać. Jeśli nie zostają rozpoczęte oddolnie, przez
chętnych do działania obywateli, mogą zostać zorganizowane odgórnie. Po drugie, inicjatywy
powinny być zróżnicowane - tak, żeby ludzie o różnym przekroju umiejętności mogli się w nie
angażować oraz zostać dobrze rozpropagowane. Po trzecie, udział we wszelkiego rodzaju inicjatywach
powinien być certyf ikowany, ponieważ jednym z czynników, przez które jednostki angażują się
w działalność wolontariacką są kwalifikacje zawodowe (Stukas i Clary 2012).

Działanie

„Smutek jest niejako chorobą, poddaniem się, przeciwieństwem akcji. Działanie – jakiekolwiek
działanie – stanowi więc ucieczkę, może nawet do pewnego stopnia lekarstwo” pisał Henry James
w „Portrecie damy” (tłum. Skibniewska 2002). Stan emocjonalny odczuwany dzięki działaniu lub
braku działania jest rzeczą subiektywną, ale sam fakt działania lub jego braku jest przedmiotem badań
ekonomistów behawioralnych.

Brak podejmowania działania przez jednostkę jest tłumaczony po pierwsze poprzez efekt statusu
quo (status quo bias), według którego jednostki mają skłonność do preferowania obecnego stanu
rzeczy i niechęci do zmian, objawiającą się brakiem podejmowania działania (Samuelson i Zeckhauser
1988). Jednym z praktycznych przykładów jest dawstwo organów. W krajach, w których ludzie
z założenia są dawcami (mogą z tego zrezygnować wydając odpowiednie oświadczenie), odsetek
społeczeństwa, które jest skłonny przekazać swoje organy jest kilkanaście razy wyższy niż w krajach,
w których przekazanie organów jest opcjonalne i dokonywane przez wyraźne wyrażenie zgody
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(Johnson i Goldstein, 2004). Wynika to właśnie z efektu statusu quo, a także z preferencji jednostek
do wyboru opcji domyślnej (default option) (McKenzie i in. 2006). Z drugiej jednak strony,
ekonomiście behawioralni wyróżniają efekt działania (action bias), według którego jednostki mają
skłonność do działania nawet w przypadku, gdy nie jest to uzasadnione potencjalnym zyskiem lub
korzyścią, którą mogą zdobyć, ani innymi racjonalnymi przesłankami (Patt i Zeckhauser 2000).
W literaturze przedmiotu jednym z najpopularniejszych przykładów efektu działania jest skłonność
bramkarzy do rzucania się w prawo lub lewo podczas rzutów karnych, mimo, że w wielu przypadkach
najbardziej opłacalne byłoby pozostanie w środku bramki (Bar-Eli i in. 2007). W tym przypadku
bramkarz ulega presji kibiców, którzy oczekują od niego jakiegoś działania.
Można więc powiedzieć, że jednostki mają skłonność zarówno do braku działania i preferencji do
utartego stanu rzeczy, jak i do podejmowania działań, często bez braku racjonalnych przesłanek.
O wyborze między działaniem i jego brakiem, mogą decydować czynniki, takie jak pewność siebie,
dotychczasowe doświadczenia, czy normy społeczne. Zresztą to postawy aktywne i chęć do działania
są przez społeczeństwo bardziej promowane.

W obliczu epidemii, część społeczeństwa podejmie decyzję o działaniu na rzecz dobra ogółu - albo
ze względu na opisane już pobudki altruistyczne, albo dla samego faktu działania, aby „wziąć sprawy
w swoje ręce”. Fakt podjęcia działania (efekt działania) lub jego braku (efekt pominięcia) jest
uwarunkowany wcześniejszymi doświadczeniami - jeśli jednostka doświadczyła w pierwszej
kolejności wydarzenia negatywnego, przy kolejnej podobnej okazji w większym stopniu odczuje
reperkusje wydarzenia negatywnego będącego skutkiem niepodjęcia, niż podjęcia działania
(Zeelenberg i in. 2002). Można więc przyjąć, że jeśli jednostka doświadczyła negatywnych skutków
danego wydarzenia, będzie bardziej skłonna do podjęcia działania. W tym sensie w obliczu epidemii,
której negatywne skutki w mniejszym lub większym stopniu odczuwa większość społeczeństwa,
ludzie będą mieli skłonność do podejmowania działania, „zwycięży” więc efekt działania. Może to być
oczywiście działanie na rzecz swojego gospodarstwa domowego (np. robienie zapasów żywności), ale
także dla dobra ogółu. Ponadto, jednostki podatne są na efekt IKEA (IKEA effect), który polega na
skłonności do przeceniania wartości rzeczy, w które włożyliśmy pracę (Ariely i in. 2012), na przykład
przeświadczenie o tym, że złożony przez nas mebel ma w naszych oczach wartość dużo wyższą, niż
wynosi jego faktyczna wartość rynkowa. Efekt ten odnosi się głównie do przedmiotów i może
wyjaśnić rosnącą ilość produktów typu DIY (do-it-yourself), niemniej jednak, ludzie generalnie
wysoko wartościują swoją pracę. Chętnie więc będą angażować się w różnorodne inicjatywy, często
właśnie ze względu na przekonanie o istotności własnego wkładu. Podsumowując, według założeń
ekonomii behawioralnej, jednostki powinny chętnie angażować się w różnorodne inicjatywy, po
części przez naturalną chęć działania, po części przez przekonanie o wartości swojej pracy.
Inicjatywy angażujące obywateli w walkę z pandemią COVID-19 są obecne na całym świecie.
Przykładowe z nich:
� Hiszpania/Meksyk: www.participa.io/, platforma, na której obywatele mogą zakładać
i rozpropagowywać różnorodne inicjatywy, mające przeciwdziałać pandemii. Jedną
z przykładowych inicjatyw jest zmiana działania sygnalizacji świetlnej w taki sposób, aby ograniczyć
powstawanie dużych skupisk ludzkich.
� Izrael, www.covid-sprint.com/, inicjatywa zrzeszająca 200 inżynierów i menadżerów oraz
100 lekarzy i pielęgniarek z całego świata, pracujących w zespołach nad rozwiązaniami
8 najważniejszych zagadnień związanych z epidemią COVID-19. Poszczególne rozwiązania są
dostępne na stronie internetowej.
� Francja, https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/, platforma wspierana przez
kilkudziesięciu parlamentarzystów z różnych opcji politycznych, służąca zbieraniu opinii obywateli
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na temat tego, jak będzie wyglądał świat po zakończeniu pandemii w wybranych obszarach, takich
jak praca, konsumpcja czy edukacja.

Jeśli chodzi o zachęcanie ludzi do udziału w podobnych inicjatywach, można tego dokonać
podobnie co w przypadku stymulowania działań altruistycznych (opisane powyżej). Do
pozytywnych aspektów takich rozwiązań należy przede wszystkim to, że pozwalają one rządzącym
dowiedzieć się, jakie nastroje panują w społeczeństwie i jakich rozwiązań oczekują obywatele. Jeśli
takie inicjatywy mają wymiar międzynarodowy, ułatwiają współpracę i wymianę wiedzy między
państwami na różnych poziomach - jednostek, organizacji pozarządowych oraz rządowych.
Inicjatywy podobne do francuskiej lejourdapres utwierdzają natomiast obywateli, że ich zdanie jest
w pewien sposób brane pod uwagę.

Zachowanie stadne i normy społeczne

Zachowanie stadne (herd behavior) jest skłonnością do imitowania zachowań innych, wynikającą
między innymi z przeświadczenia o tym, że jednostka imitowana posiada informacje, których nie
posiada jednostka imitująca (Shiller 1995). Ponadto, określone zachowania są w społeczeństwie
narzucane przez normy społeczne (social norms), czyli zasady i standardy zrozumiane przez członków
danej grupy, które kierują społecznymi zachowaniami jednostki bez konieczności nadzoru prawnego
(Cialdini 1998).
W obliczu epidemii duża część społeczeństwa odczuwa strach, nie tylko przed zachorowaniem, ale
także przed skutkami społecznymi lub ekonomicznymi zaistniałej sytuacji. Jednym z czynników
wzmagających zachowania stadne jest właśnie strach (Economou i in. 2018). Oznacza to, że podczas
epidemii jednostki będą miały większą skłonność do imitowania zachowań innych. Według ankiety
przeprowadzonej na grupie ponad 1000 Australijczyków (Saeri i in. 2020) główną motywacją do
zachowania środków bezpieczeństwa (zasłaniania ust i nosa, ograniczenia opuszczania domu, itp.)
jest przede wszystkim przeświadczenie, że inni też tak robią. Ponadto, w obliczu epidemii, kreują się
nowe preferowane zachowania społeczne, będące najczęściej wynikiem odgórnie narzuconych
nakazów, takie jak noszenie maseczki, mycie rąk, zachowywanie dystansu społecznego. Jak dowiódł
Centola i in. (2018), aby określone zachowanie lub reguła stała się normą społeczną, respektowaną
przez zdecydowaną większość społeczeństwa, wystarczy, że zacznie stosować się do niej 25%
społeczeństwa - jest to tzw. punkt krytyczny, po osiągnięciu którego następuje „zdecydowana zmiana
społeczna”. Jeśli więc jedna czwarta ludności zacznie się stosować do nowych zasad, to po pewnym
czasie całe społeczeństwo będzie je respektować. Zresztą badania pokazują, że tak naprawdę nowe
normy społeczne już częściowo się wykrystalizowały, prawie 90% badanych Amerykanów uważa, że
dystans społeczny powinien być zachowywany przez wszystkich członków społeczeństwa
(Czeisler 2020).

Można wyróżnić wiele rodzajów działań mogące przeciwdziałać pandemii wykorzystując teorie
ekonomii behawioralnej o zachowaniu stadnym i normach społecznych. Po pierwsze, zachowania
stadne są wzmacniane przez wspólne, dla danej grupy, wartości (Berger i in. 2018). Tym samym
najskuteczniejsze są komunikaty, które dostarczają modele zachowań dla danej grupy, dla członków
danej społeczności (Van Bavel i in., 2020). Przykładowo, w Internecie można znaleźć wiele instrukcji,
jak nosić hidżab razem z maseczką zasłaniającą nos i usta - i takie komunikaty będą wyraźnie działać
na społeczności, gdzie przeważa religia muzułmańska. Po drugie, normy społeczne i skłonność do
zachowania stadnego można wykorzystać przy tworzeniu kampanii społecznych mających na celu
zachęcenie jednostek do danego zachowania, na przykład do zakrywania ust i nosa w miejscach
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publicznych. Kampanie te powinny podkreślać, że zasłanianie ust i nosa jest już przyjętym przez
zdecydowaną większość społeczeństwa zachowaniem, tak, aby wywołać zachowanie stadne. Cel ten
może być osiągnięty poprzez odpowiedni tekst (np. „X% Polaków nosi maseczki w miejscu
publicznym” lub „X% Polaków uważa, że w obliczu epidemii należy zasłaniać usta i nos”) lub obrazy
(np. przedstawianie rodzin, grup z zakrytymi ustami i nosem).

Impuls, architektura wyboru i efekt sformułowania

Ostatnia grupa omawianych teorii ekonomii behawioralnej dotyczy tego, w jaki sposób cechy
danej sytuacji wpływają na działania i wybory jednostek. Po pierwsze, ekonomiści badają, w jaki
sposób można wpływać na dokonywane przez ludzi wybory poprzez odpowiednie przedstawienie
możliwych alternatyw. Teorie te znajdują ogromne zastosowanie w badaniu wpływu różnorodnych
rozwiązań na decyzje dokonywane przez pojedynczych konsumentów i są stosowane przykładowo
przy odgórnych inicjatywach mających na celu ograniczenie odsetka społeczeństwa sięgającego po
wyroby tytoniowe. Przykładowo, umiejscawianie wyrobów tytoniowych poniżej lub powyżej
wysokości wzroku w sklepie jest przykładem architektury wyboru (choice architecture),
definiowanej jako wpływ, jaki ma prezentacja możliwych dla osoby wybierających alternatyw na ten
wybór (Samson, 2014). Z kolei opakowania wyrobów tytoniowych zawierające zdjęcia konsekwencji
nadużywania tytoniu wykorzystują tak zwany efekt sformułowania (framing effect), definiowany
jako wpływ, jaki na podjętą przez jednostkę decyzję ma to, czy w przedstawieniu danej alternatywy
podkreślone zostały jej pozytywne, czy negatywne aspekty (Levin i in. 1998); w przypadku obrazów
na opakowaniach wyrobów tytoniowych podkreślone są negatywne skutki sięgania po wyroby
tytoniowe. Po drugie, ekonomiści behawioralni badają w jaki sposób ludzie reagują na najrozmaitsze
drobne bodźce, nazywane impulsami (nudge) (Mączyńska, 2018). Impulsy te są coraz częściej
alternatywą dla klasycznych sposobów, w jakim rządzący mogą oddziaływać na obywateli.
Przykładowo, do impulsów można zaliczyć wspomniane już zdjęcia na wyrobach tytoniowych lub
podawanie w menu kaloryczności posiłków w restauracjach typu fast food. Odpowiedniki tych
impulsów zaliczane do klasycznych rozwiązań to na przykład wdrażanie strategii podatkowych, aby
zniechęcić konsumentów do spożywania wyrobów tytoniowych oraz żywności i napojów o niskiej
wartości odżywczej.
Przy użyciu powyższych teorii można przeciwdziałać epidemii na bardzo wiele sposobów. Po
pierwsze, efekt sformułowania można stosować w kampaniach mających na celu zachęcenie do
danego zachowania, przedstawiając zachowanie to w superlatywach, np. „ zasłanianie ust i nosa
zmniejsza o X% ryzyko zachorowania”. Z kolei do działań wykorzystujących architekturę wyboru
można zaliczyć na przykład umiejscawianie produktów takich jak żele antybakteryjne lub maseczki w
widocznych miejscach w sklepach lub supermarketach (na przykład przy kasie) lub umiejscawianie
ich obok produktów codziennego użytku. Jednak zdecydowanie najwięcej rozwiązań jest związanych
z oddziaływaniem na jednostki poprzez impulsy, przykładowe rozwiązania, w niektórych państwach
już stosowane w obliczu pandemii COVID-19 to:
� zaznaczanie kolorami lub strzałkami mydła lub płynu dezynfekującego,
� zaznaczanie miejsc, gdzie może znajdować się najwięcej bakterii lub wirusów na kolor
czerwony lub wizualizacja bakterii na tych powierzchniach (np. w formie naklejek),
� zaznaczanie, na przykład kolorowymi naklejkami umiejscowionymi na podłodze sklepów, w
jakiej odległości od innych powinno się stać podczas czekania w kolejce.
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Impulsy mogą wydawać się mało znaczące, jednak wielokrotne badania empiryczne potwierdziły ich
wysoką skuteczność. Należy także pamiętać, że jest to działania niskokosztowe, a mogące oddziaływać
na dużą ilość osób jednocześnie, właśnie w kwestiach takich, jak utrzymanie odpowiedniego dystansu
lub częsta dezynfekcja rąk.

Podsumowanie

W artykule zostały przedstawione wybrane teorie ekonomii behawioralnej i ich możliwe
wykorzystanie w celu zwalczania pandemii. Omówione zostały następujące zagadnienia: altruizm,
działanie, zachowania stadne i normy społeczne oraz impulsy, architektura wyboru i efekt
sformułowania. Na podstawie literatury przedmiotu zostało wykazane, jak istotne może być
stosowanie teorii ekonomii behawioralnej w walce z epidemiami. Tam, gdzie było to możliwe, zostały
podane faktyczne przykłady wykorzystania tych zagadnień w walce z pandemią COVID-19,
w pozostałych przypadkach zostały przedstawione możliwe rozwiązania. Nie ulega wątpliwości, że
powinny to być działania występujące równolegle, wspierające działania służb medycznych oraz
odgórne nakazy i zakazy. Należy także zauważyć, że jest to stosunkowo młoda gałąź ekonomii,
w najbliższych latach można się więc spodziewać coraz większej ilości badań empirycznych, a także
opracowań na temat ekonomii behawioralnej w obliczu pandemii COVID-19, a także generalnie
w obliczu epidemii.
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Title: Methods of counteracting epidemics using the tools of behavioral
economics based on examples from the COVID-19 pandemic
Abstract: Behavioral economics is one of the most prominent branches of economics nowadays.
The article presents selected theories of behavioral economics and their possible applications in the
times of an epidemics. There is no doubt that these should be parallel activities supporting the
activities of the medical services and top-down orders and prohibitions. The following topics were
discussed: altruism, action, herd behavior and social norms and nudges, choice architecture and
framing effect. Each of the above concepts is described theoretically as well as its implications in
epidemic context are described. Moreover, actual examples of applications of the concepts in the fight
against COVID-19 are provided-examples of several initiatives come from countries all around the
world. The article shows, based on the literature on the subject, how important the application of
behavioral economics theory can be in the fight against epidemics. It should also be noted that this is
a relatively young branch of economics, so in the upcoming years we can expect more and more
empirical studies, as well as studies on behavioral economics in the face of the COVID-19 pandemic,
and in general in the face of the epidemic.
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Wstęp

Dżuma to ostra bakteryjna choroba zakaźna, która występuje w trzech odmianach:
dymieniczej, posocznicowej i płucnej. Ludzie najczęściej chorują na tę pierwszą. Charakteryzuje się
ona pojawianiem tzw. dymienic, czyli ropnego zapalenia węzłów chłonnych. Do zakażenia nią
dochodzi najczęściej wskutek pokąsania przez pchły, które zostały zainfekowane w wyniku
pasożytowania na chorych gryzoniach, najczęściej szczurach (Cartwright 2005; Kracik 1991). Z kolei
dżuma posocznicowa to choroba mająca przebieg piorunujący; dżuma płucna występuje w
połączeniu z zapaleniem płuc, dusznościami, krwawą plwociną, a do zakażenia nią może dojść drogą
kropelkową (Karpiński 2000).

Między połową XIV w., a początkiem XVIII w. dżuma była jedną z najbardziej
śmiercionośnych i niebezpiecznych epidemii nękających społeczeństwo. Niosła za sobą ogromne
konsekwencje gospodarcze i demograficzne (Mariani 2016). W XVIII wieku w obliczu nadchodzącej
zarazy wydawano różne pisma, mające informować ludzi jak radzić sobie z epidemią. Bardzo
popularne było na przykład dzieło Jana Innocentego Petrycego powstałe w 1622 roku. Zawarte w
nim były zalecenia odnośnie chowania zmarłych, dbania o czystość miasta, okadzania powietrza.
Jednak niektóre porady były dość osobliwe. Np. w celu oczyszczania powietrza, autor zalecał śpiew,
czy głośne wołanie (Karpacz 2012). W latach 1770-1799 ukazało się 20 publikacji zawierających
porady jak postępować w trakcie zarazy (Jaszczuk M. 1994). Jedną z nich było pismo Abrahama
Emanuela Wolffa: Traktacik o powietrzu morowym: dla ludu polskiego. Celem artykułu jest ukazanie
na podstawie wyżej wymienionego pisma, w jaki sposób w XVIII wieku starano się przeciwdziałać
morowej zarazie, a także jak z nią walczyć. Traktacik o powietrzumorowym to jedno z pierwszych dzieł
o tej tematyce, które zostało napisane po polsku, a autor w sposób bardziej naukowy niż poprzednicy
podszedł do problemu zarazy. Jego opis epidemii był logiczny i wolny od przesądów, a styl prosty i
przystępny (Gąsiorowski 1853).

Epidemia dżumy atakowała mniej więcej co dziesięć lat. Działo się tak nie tylko w Polsce, ale
też we wszystkich krajach europejskich. Mogło to wynikać z trwającego 10 lat okresu uodparniania
się na dżumę (Wyrobisz 1999; Supady 2009). W XVIII wieku zwiastunów epidemii dopatrywano się
w różnych zjawiskach przyrody tj. gwałtowne zmiany aury, czy zjawiska atmosferyczne
nieodpowiednie dla danej pory roku, bądź wiązano je z pojawieniem się dużej ilości szkodników i
robactwa. Główna jej przyczyna leżała jednak zarówno w niskim poziomie higieny, jak i chorobach
roznoszonych przez gryzonie i owady (Burchardt 2008). Rozprzestrzenianiu się dżumy sprzyjały
także takie klęski jak wojny, głód, czy ubóstwo. Epidemia dżumy z lat 1770-1771, czyli ta która szalała
w momencie wydawania przez Wolffa jego traktatu, była największa w okresie stanisławowskim, a jej
zwiastuny pojawiały się od wielu lat na nie tak bardzo odległych od Rzeczypospolitej terenach.
Czarna śmierć wybuchała w Turcji, na Bałkanach, czy na terenie Ukrainy (Srogosz 1997).

Abraham Emanuel Wolff i jego Traktacik o powietrzu morowym

Abraham Emanuel Wolff (1725-1784) pochodził z Czech. Prowadził praktykę lekarską w
Pradze. Do Polski sprowadził go książę August Sułkowski. Pełnił funkcję lekarza nadwornego w jego
posiadłościach w Lesznie. Później został generalnym lekarzem sztabu wojsk polskich. Jego syn August
Ferdynand Wolff (1768-1846) był współzałożycielem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego oraz
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Szkoły Lekarskiej w Warszawie, która potem przekształciła się w Warszawski Uniwersytet Medyczny
(Reychman 1936).

Treść traktatu została zawarta w jedenastu rozdziałach. W przedmowie autor wyjaśniał,
dlaczego podjął się napisania owego pisma. Postanowił stworzyć dzieło, które nauczy innych jak
ustrzec się przed zarazą oraz co zrobić, gdy już zachoruje się na chorobę zakaźną. Zastrzegał jednak, że
nie powstało ono dla uczonych, ale skierowane zostało głównie do prostych ludzi. Dlatego też
postanowił wystrzegać się mało zrozumiałego, lekarskiego stylu i starał się pisać w sposób
nieskomplikowany. Nie przejmował się, że stanie się przedmiotem kpin, gdyż jego głównym celem
było przysłużenie się bliźnim (Wolff 1771).

Morowe powietrze – charakterystyka i objawy zarażenia

Rozdział pierwszy charakteryzuje czym jest morowe powietrze. Wskazuje je jako najbardziej
śmiercionośną ze wszystkich zaraźliwych chorób. Pojęcie to powstało na skutek wiary ówczesnych, iż
to właśnie powietrze jest przyczyną moru, czyli masowego umierania (Karpiński 2000). Następnie
dokonana została charakterystyka stanu zdrowia zarażonych. Wszystkie osoby chore czują zimno,
które przechodzi w gorączkę o rożnym natężeniu - u niektórych może być lekka, u innych bardzo
wysoka i bolesna. Chorobie mogą towarzyszyć wymioty i biegunki – nawet z robakami. Puls staje się
słaby, a siły ustają. Głowa ciąży, następują problemy z pamięcią. Czasem pojawiają się na ciele plamy -
czerwone, modre, a nawet czarne. Język spowija ciemnobrunatna flegma. Niekiedy mocz ma
zabarwienie normalne, może być też mętny i jasnoczerwony. Z kolei krew może wypływać przez rożne
otwory ciała (Wolff 1771). Często powstają bolączki lub dymnice, czyli bolesne guzy, które tworzą się
między innymi za uszami, pod pachami, czy na szyi. Mogą wystąpić również karbunkuły, czyli
czerwona, bardzo bolesna opuchlizna. Pojawiają się na niej małe pryszcze, które zmieniają się
w ciemno szarą skórę. Po ich otwarciu wydziela się krwawa lub szara ciecz. Ciało pod nimi staje się
czarne, bo wedle autora jest zarażone ogniem piekielnym. Wokół opuchlizny powstaje czerwona, lub
brunatna obręcz „tworząc znaki piekielne”. Karbunkuły mogą powstać na każdej części ciała. Wedle
autora dobrze jest, gdy się otworzą i wyjdzie z nich śmiercionośny jad, gdyż wtedy choroba szybciej
opuści ciało (Wolff 1771).

W oparciu o pisma lekarskie z XVIII w. Franciszek Giedroyć opisywał symptomy dżumy
jeszcze dokładniej. Dymienice tworzyły się w węzłach chłonnych, miały wielkość orzecha, a czasem
nawet pięści. Początkowo twarde, następnie zwykle miękły, potem pękały. Wydzielina ropna miała
okropny zapach. Okres gojenia mógł trwać od tygodnia do nawet kilku miesięcy. Z kolei karbunkuł
występował początkowo jako mała czerwona plamka, która później przekształcała się w głębokie
owrzodzenie, z którego wyciekać mogła krwawa lub szara wydzielina. Często również na skórze
pojawiały się różne wybroczyny – nadając jej typowy, czarny kolor (Giedroyć 1899).

Według Wolffa morowe powietrze przychodziło do Polski z innych części świata. Rodziło się
w Egipcie, a następnie przenosiło się przez Stambuł do Europy. Powstawało gdy wylewała rzeka Nil
i na jej brzegu odkładało się mnóstwo robactwa, które gniło na ostrym słońcu. Wówczas powietrze
napełniało się szkodliwymi oparami. Według późniejszych badań punktem wyjścia większości
epidemii dżumy, były tereny wokół Morza Czarnego i Kaspijskiego, Azja Mniejsza i kraje Półwyspu
Arabskiego. Zaraza dostawała się do Europy za pośrednictwem lądowych i morskich szlaków



komunikacyjnych. Najczęściej pierwszymi ofiarami były kraje w basenie morza Śródziemnego, skąd
zaraza rozprzestrzeniała się po całym starym kontynencie (Jaszczuk 1994). Natężenie epidemii
wiązało się z następstwem pór roku. Narastała we wrześniu, a ustępowała z nadejściem minusowych
temperatur (Srogosz 1997). Do takich spostrzeżeń doszedł również autor Traktaciku, zauważając, że
choroba ta ustępuję przy niskiej temperaturze. Tłumaczył to stwierdzeniem, że zgniliźnie przeciwny
jest mróz (Wolff 1771).

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się dżumy

Kolejny rozdział zawiera ogólne porady, jak zapobiec zarazie lub jej dalszemu
rozprzestrzenianiu się. Wedle zaleceń autora, gdy już choroba zostanie wykryta, magistrat powinien
zarządzić zamknięcie wszystkich bram w mieście i obsadzenie strażą wszelkich wejść i wałów. Te
miasta i wsie, które nie są otoczone wałami, powinny zostać odgrodzone okopem. Należy zostawić
tylko jedno lub dwa wejścia i obstawić je strażnikami. Izolowano nie tylko miasta, ale też pojedyncze
jednostki, czyli chorych oraz tych, którzy mieli z nimi kontakt (Wolff 1771; Karpiński 1999).
Podejrzanych o zapowietrzenie odseparowywano w specjalnych lazaretach odpowiednio oddalonych
od zabudowań. Bardzo szybko rosnąca liczba chorych powodowała przepełnienie w izolatorach,
dlatego budowano dla nich prowizoryczne szopy, bądź adaptowano różne pomieszczenia. Domy,
w których pojawiła się dżuma zamykano na okres czterech tygodni, często również palono je. Spalić
należało również niektóre rzeczy ozdrowieńców, szczególnie pościel i wełniane ubrania. Pilnowano,
aby ciała zmarłych chować jak najszybciej i jak najgłębiej, poza murami miasta (Burchardt 2009;
Karpiński 1999).

Następnym krokiem było dbanie o czystość. Dlatego też magistrat powinien zakazać
mieszkańcom składowania przed domem lub wylewania na ulicę jakichkolwiek nieczystości.
Powinny one być wynoszone po północy i umieszczane na podstawionych wozach (Wolff 1771;
Kracik 1991). Wierzono, że to z nieczystości wydzielających różne „wyziewy” tworzyła się zaraza
w postaci tajemniczego „waporu”, który w trakcie oddychania wnikał do ciała człowieka powodując
w nim chorobę (Giedroyć 1899).

Magistrat powinien pilnować, aby nie wpuszczano do miast przewozów z żadnym zepsutym
pokarmem. Kontrolowani powinni być piekarze, aby sprzedawali dobrze wypieczony chleb, a także
rzeźnicy, aby nie pozostawiali zbyt długo w ciepłym miejscu mięsa, ani nie sprzedawali zepsutych
wyrobów. Często garbarze i kuśnierze byli zmuszeni albo zaniechać swojej pracy, albo szybko usuwać
efekty uboczne, gdyż dbano o to, aby żadne złe ani zepsute zapachy nie niszczyły powietrza (Naphy
W., Spicer A., 2004). W czasie zarazy szczególnie ważna była również opieka nad ubogimi, gdyż wśród
nich najszybciej rozwijała się epidemia (Wolff 1771; Karpiński 1999).

Rozdział trzeci zawiera instrukcje dotyczącą oczyszczania powietrza, które z jednej strony jest
niezbędne do życia dla wszystkich stworzeń, z drugiej strony może okazać się śmiertelnym
niebezpieczeństwem. Dlatego też powinno oczyszczać się powietrze zarówno w miastach, wsiach jak
i domach. Autor powołuje się na Hipokratesa, który stosował ten zabieg, gdy dżuma dotarła do
Grecji. Dlatego też również w XVIII wieku wielkimi ogniskami „osuszano” zawartą w powietrzu
zgnił ość. Paliły się one przez całą dobę, uwydatniając w szczególności nocą obraz epidemicznego
kataklizmu (Burchardt 2009).

Autor Traktaciku zaleca oczyszczać również powietrze w domu. Do tego celu należy rozpalić
duży ogień na kominku, jałowcem, drzewem klonowym, lub jakimkolwiek innym drewnem, które
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Wstęp

Dżuma to ostra bakteryjna choroba zakaźna, która występuje w trzech odmianach:
dymieniczej, posocznicowej i płucnej. Ludzie najczęściej chorują na tę pierwszą. Charakteryzuje się
ona pojawianiem tzw. dymienic, czyli ropnego zapalenia węzłów chłonnych. Do zakażenia nią
dochodzi najczęściej wskutek pokąsania przez pchły, które zostały zainfekowane w wyniku
pasożytowania na chorych gryzoniach, najczęściej szczurach (Cartwright 2005; Kracik 1991). Z kolei
dżuma posocznicowa to choroba mająca przebieg piorunujący; dżuma płucna występuje
w połączeniu z zapaleniem płuc, dusznościami, krwawą plwociną, a do zakażenia nią może dojść
drogą kropelkową (Karpiński 2000).

Między połową XIV w., a początkiem XVIII w. dżuma była jedną z najbardziej
śmiercionośnych i niebezpiecznych epidemii nękających społeczeństwo. Niosła za sobą ogromne
konsekwencje gospodarcze i demograficzne (Mariani 2016). W XVIII wieku w obliczu nadchodzącej
zarazy wydawano różne pisma, mające informować ludzi jak radzić sobie z epidemią.
Bardzo popularne było na przykład dzieło Jana Innocentego Petrycego powstałe w 1622
roku. Zawarte w nim były zalecenia odnośnie chowania zmarłych, dbania o czystość miasta,
okadzania powietrza. Jednak niektóre porady były dość osobliwe. Np. w celu oczyszczania powietrza,
autor zalecał śpiew, czy głośne wołanie (Karpacz 2012). W latach 1770-1799 ukazało się 20 publikacji
zawierających porady jak postępować w trakcie zarazy (Jaszczuk M. 1994). Jedną z nich było pismo
Abrahama Emanuela Wolffa:Traktacik o powietrzumorowym: dla ludu polskiego.Celem artykułu jest
ukazanie na podstawie wyżej wymienionego pisma, w jaki sposób w XVIII wieku starano się
przeciwdziałać morowej zarazie, a także jak z nią walczyć. Traktacik o powietrzu morowym to
jedno z pierwszych dzieł o tej tematyce, które zostało napisane po polsku, a autor w sposób bardziej
naukowy niż poprzednicy podszedł do problemu zarazy. Jego opis epidemii był logiczny i wolny od
przesądów, a styl prosty i przystępny (Gąsiorowski 1853).

Epidemia dżumy atakowała mniej więcej co dziesięć lat. Działo się tak nie tylko w Polsce, ale
też we wszystkich krajach europejskich. Mogło to wynikać z trwającego 10 lat okresu uodparniania
się na dżumę (Wyrobisz 1999; Supady 2009). W XVIII wieku zwiastunów epidemii dopatrywano się
w różnych zjawiskach przyrody tj. gwałtowne zmiany aury, czy zjawiska atmosferyczne
nieodpowiednie dla danej pory roku, bądź wiązano je z pojawieniem się dużej ilości
szkodników i robactwa. Główna jej przyczyna leżała jednak zarówno w niskim poziomie higieny, jak
i chorobach roznoszonych przez gryzonie i owady (Burchardt 2008). Rozprzestrzenianiu się dżumy
sprzyjały także takie klęski jak wojny, głód, czy ubóstwo. Epidemia dżumy z lat 1770-1771, czyli ta
która szalała w momencie wydawania przez Wolffa jego traktatu, była największa w okresie
stanisławowskim, a jej zwiastuny pojawiały się od wielu lat na nie tak bardzo odległych od
Rzeczypospolitej terenach. Czarna śmierć wybuchała w Turcji, na Bałkanach, czy na terenie Ukrainy
(Srogosz 1997).

Abraham Emanuel Wolff i jego Traktacik o powietrzu morowym

Abraham Emanuel Wolff (1725-1784) pochodził z Czech. Prowadził praktykę
lekarską w Pradze. Do Polski sprowadził go książę August Sułkowski. Pełnił funkcję lekarza
nadwornego w jego posiadłościach w Lesznie. Później został generalnym lekarzem sztabu wojsk



polskich. Jego syn August Ferdynand Wolff (1768-1846) był współzałożycielem Towarzystwa
Lekarskiego Warszawskiego oraz Szkoły Lekarskiej w Warszawie, która potem
przekształciła się w Warszawski Uniwersytet Medyczny (Reychman 1936).

Treść traktatu została zawarta w jedenastu rozdziałach. W przedmowie autor wyjaśniał,
dlaczego podjął się napisania owego pisma. Postanowił stworzyć dzieło, które nauczy innych jak
ustrzec się przed zarazą oraz co zrobić, gdy już zachoruje się na chorobę zakaźną. Zastrzegał jednak, że
nie powstało ono dla uczonych, ale skierowane zostało głównie do prostych ludzi. Dlatego też
postanowił wystrzegać się mało zrozumiałego, lekarskiego stylu i starał się pisać w sposób
nieskomplikowany. Nie przejmował się, że stanie się przedmiotem kpin, gdyż jego głównym celem
było przysłużenie się bliźnim (Wolff 1771).

Morowe powietrze – charakterystyka i objawy zarażenia

Rozdział pierwszy charakteryzuje czym jest morowe powietrze. Wskazuje je jako najbardziej
śmiercionośną ze wszystkich zaraźliwych chorób. Pojęcie to powstało na skutek wiary ówczesnych, iż
to właśnie powietrze jest przyczyną moru, czyli masowego umierania (Karpiński 2000). Następnie
dokonana została charakterystyka stanu zdrowia zarażonych. Wszystkie osoby chore czują zimno,
które przechodzi w gorączkę o rożnym natężeniu - u niektórych może być lekka, u innych bardzo
wysoka i bolesna. Chorobie mogą towarzyszyć wymioty i biegunki – nawet z robakami. Puls staje się
słaby, a siły ustają. Głowa ciąży, następują problemy z pamięcią. Czasem pojawiają się na ciele plamy -
czerwone, modre, a nawet czarne. Język spowija ciemnobrunatna flegma. Niekiedy mocz ma
zabarwienie normalne, może być też mętny i jasnoczerwony. Z kolei krew może wypływać przez rożne
otwory ciała (Wolff 1771). Często powstają bolączki lub dymnice, czyli bolesne guzy, które tworzą się
między innymi za uszami, pod pachami, czy na szyi. Mogą wystąpić również karbunkuły, czyli
czerwona, bardzo bolesna opuchlizna. Pojawiają się na niej małe pryszcze, które zmieniają się
w ciemno szarą skórę. Po ich otwarciu wydziela się krwawa lub szara ciecz. Ciało pod nimi staje się
czarne, bo wedle autora jest zarażone ogniem piekielnym. Wokół opuchlizny powstaje czerwona, lub
brunatna obręcz „tworząc znaki piekielne”. Karbunkuły mogą powstać na każdej części ciała. Wedle
autora dobrze jest, gdy się otworzą i wyjdzie z nich śmiercionośny jad, gdyż wtedy choroba szybciej
opuści ciało (Wolff 1771).

W oparciu o pisma lekarskie z XVIII w. Franciszek Giedroyć opisywał symptomy dżumy
jeszcze dokładniej. Dymienice tworzyły się w węzłach chłonnych, miały wielkość orzecha, a czasem
nawet pięści. Początkowo twarde, następnie zwykle miękły, potem pękały. Wydzielina ropna miała
okropny zapach. Okres gojenia mógł trwać od tygodnia do nawet kilku miesięcy. Z kolei karbunkuł
występował początkowo jako mała czerwona plamka, która później przekształcała się w głębokie
owrzodzenie, z którego wyciekać mogła krwawa lub szara wydzielina. Często również na skórze
pojawiały się różne wybroczyny – nadając jej typowy, czarny kolor (Giedroyć 1899).

Według Wolffa morowe powietrze przychodziło do Polski z innych części świata. Rodziło się
w Egipcie, a następnie przenosiło się przez Stambuł do Europy. Powstawało gdy wylewała rzeka Nil
i na jej brzegu odkładało się mnóstwo robactwa, które gniło na ostrym słońcu. Wówczas powietrze
napełniało się szkodliwymi oparami. Według późniejszych badań punktem wyjścia większości
epidemii dżumy, były tereny wokół Morza Czarnego i Kaspijskiego, Azja Mniejsza i kraje Półwyspu

31

Acta Uroboroi - w kręgu epidemii (3 ) | M. Dąsal (red. ) | 2020



32

Acta Uroboroi - w kręgu epidemii (3 ) | M. Dąsal (red. ) | 2020

pali się intensywnie i powoduje duży ogień. Ubodzy, których nie stać na tak drogi materiał, powinni
codziennie kilka razy podpalić trochę popiołu. Ważna jest również wymiana powietrza, dlatego
należy często wietrzyć wszelkie pomierzenia najlepiej przez okna skierowane na północ, gdyż
nadejścia zarazy spodziewano się z reguły z południa (uważano cyrkulację powietrzną
idącą z południa jako „zgniło–wilgotną”, natomiast z północy jako suchą). Gdy jest to niemożliwe
ze względu na sytuację na zewnątrz, należy okadzić izby parą powstałą po rozlaniu octu na
rozpalonym żelazie lub cegłach (Wolff 1771; Giedroyć 1899; Burchardt 2009).

W trakcie panującej zarazy należy oczyścić nie tylko powietrze w izbie, ale też cały dom od
wszelkich insektów, much, pluskiew itd. Ludzie ubodzy, posiadający jedną czy dwie izby, w których
dzieje się całe ich życie, powinni co dzień wynosić pościel na zewnątrz i ścielić łózko nową słomą.
(Wolff 1771; Kracik 1991).

Rozdział czwarty zawiera informacje o tym, jakich potraw i napojów powinno się unikać,
a jakie spożywać w trakcie morowej zarazy. Ludzie średniego i wyższego stanu spożywają więcej mięs.
Według autora są one bardziej pożywne niż warzywa i owoce, jednak gniją zdecydowanie szybciej,
dlatego prędzej mogą przynieść zgubę niż zdrowie. Według Wolffa, rośliny powodują w żołądku kwas,
a mięso sól, dlatego najlepiej spożywać zarówno mięso jak i warzywa. Należało jeść potrawy
lekkostrawne, unikać objadania się - jeść często, jednak niewielkie porcje. Potrawy powinny być
ciepłe, jednak nie za gorące, a mięso jedynie nie tłuste i gotowane. Szkodliwe dla zdrowia w trakcie
zarazy jest również nadmierne spożywanie alkoholu. Wspomniany przez Wolffa Merkurialis, czyli
Girolamo Mercuriale, (1530-1606) profesor, lekarz książęcych dworów, dożów weneckich i papieży,
miał widzieć na włoskich ulicach śmiertelne żniwo, jakie zbierał w czasie zarazy alkohol. Dlatego
najbardziej pożądane podczas epidemii były napoje lekko kwaskowate – wino reńskie zmieszane
z wodą dla bogatszych i ocet z wodą dla uboższych. (Kracik 1991; Wolff 1771; Karpiński 2000).

W kolejnym rozdziale Aleksander Emmanuel Wolff zwraca uwagę na leczniczą moc snu.
Autor zauważa, że stanowi on dla ciała odpoczynek, który jest szczególnie wydajny przed północą.
Nie należy spać ani zbyt krótko, ani za długo gdyż jest to niezdrowe - człowiek źle się czuje i staje się
ociężały. Szczególnie w czasie zarazy należy zwrócić uwagę na spokojny sen, aby nie wzburzać w ciele
żadnych płynów (Wolff 1771).

Rozdział szósty dotyczy sposobów oczyszczania ciała z niebezpiecznych substancji. Mogą one
uchodzić z człowieka za pomocą stolca, moczu i potu. Należy wykorzystywać te sposoby w trakcie
morowej zarazy, aby usunąć z ciała szkodliwy jad (Wolff 1771). Autor powołuje się tutaj na badania
Sanktoriusa, czyli Santorio Santorio (1561- 1636) – włoskiego lekarza, wynalazcę, doktora medycyny,
który za pomocą skonstruowanej przez siebie wagi przez trzydzieści lat regularnie ważył siebie oraz
wszystko, co jadł a także wydalał. Na podstawie tych doświadczeń sformułował pojęcie
„niedostrzegalnego oddychania” mające wyjaśnić różnicę mas, dając podstawy nauce o metabolizmie
(Brzeziński 1988). Wedle Wolffa Santorio w ten sposób pokazywał, że w rożnych okolicznościach
życia rożne rzeczy mogą wychodzić z człowieka. Ważne jest więc, aby to wydalanie odbywało się
poprawnie, dlatego podał kilka sprawdzonych sposobów dla utrzymania równowagi. W razie
zatrzymania moczu, należy napić się herbaty jałowcowej, uwarzonej pietruszki, bądź wina reńskiego
zmieszanego z wodą. W przypadku biegunek należy szczególnie uważać. Te bardzo intensywne
powinni leczyć tylko doświadczeni lekarze, gdyż jest się wtedy szczególnie narażonym na wszelkie
„febrowe choroby”. Zatwardzenie czyli zbyt długie zaleganie w ciele rożnych resztek może również
mieć wpływ na podatność na zachorowanie. Aby wspomóc procesy perystaltyczne należy spożywać
rano chleb z masłem, pić ciepłą polewkę ze śliwek, rozcieńczoną kawę lub ciepłą herbatę (Wolff 1771).

Kolejny rozdział został poświęcony afektom. Autor wskazuje, że brak stresu i łagodne



usposobienie bardziej służą zdrowiu. Sanktorius na którego już wcześniej się powoływał, miał
spostrzec, że w chwilach radości wrasta cyrkulacja krwi, dzięki czemu z ciała wydzielają się złe płyny.
Natomiast złe emocje są szkodliwe dla zdrowia. W jaki sposób jednak nie martwić się i nie bać podczas
śmiertelnej zarazy? Autor radzi, aby w tak trudnych czasach szukać szczęścia i ukojenia w Bogu (Wolff
1771)

Rozdział ósmy zawiera informacje jak zachowywać się, gdy zaczyna się zaraza. Wedle zaleceń
autora Traktaciku należy dbać o odżywanie i nie wychodzić z domu na czczo. Najlepiej zjeść chleb
z masłem, który bogatsi mogą popić winem - najlepiej reńskim, a ubożsi jedną łyżką octu zwanego
octem czerech zbójców. Sporządzano go według następującej receptury: „Wziąść pączków świeżych
piołunu wielkiego, piołunu małego, rozmarynu, szałwii, miękiewu (mięty), ruty, każdego po łótów
3, kwiatu lewendowego łótów 4, czosnku pół łóta, dzięglu 2 łóty, tatarskiego ziela korzeń, cjmamonu,
goździków, muszkatołowych gałek, każdego po pół łóta, octu winnego najtęższego garniec. Te
wszystkie preparata pokrajać, potłuc i w szklany gąsior z tym octem pomięszać, dobrze zawiązać
pęcherzem i niech przez 12 dni na słońcu stoi, a gdyby słońca nie było, to w piasek, lub w popiół
gorący wstawić; potem mocno wycisnąć i przecedzić, dopiero kamfory łót jeden w wódce rozpuścić
i do tego wyż wymienionego octu dodać. Tym się umywać, na czczo po łyżce codzień zażywać. Nos
i gębę tym nacierać i zawsze nosić w balsamce przy sobie, dla częstszej wąchania sposobności.“
(Giedroyć 1899). Przepis ten mieli podać czterej złoczyńcy, którzy okradali zmarłych lub chorych na
morowe powietrze. Za wyjawienie sposobu na przyrządzenie specyfiku, miano im darować życie
(Srogosz 1997).

Wedle autora w czasie zarazy ważne jest częste wypluwanie śliny, gdyż to w niej to znajdują się
jadowite opary. Należy dlatego rozrzedzać flegmę poprzez gryzienie korzenia omanowego,
biedrzeńcowego, lub skórki pomarańczowej, czy tytoniu. Nie należy jednak zaciągać się tytoniem
tam, gdzie przebywają chorzy, gdyż można wtedy wdychać szkodliwe wapory. Zgubić może już sam
zapach morowego powietrza. Jego jad przenoszą muchy, a także psy i koty, które znajdowały się przy
trupie (Wolff 1771). Nie należy również ubierać się w szaty wełniane i kosmate ani w żadne futra.
Najlepiej nosić materiały gładkie, na przykład jedwabie. Powinno się je okadzać nad siarką, a także
skrapiać octem. Tutaj Wolff powołuje się na porady medycznych autorytetów, m.in. Hermana
Boerhaave (1668-1738) – holenderskiego lekarza i humanistę o światowej sławie, czy Michaela
Ettmüllera (1644-1683) lekarza pochodzącego z Niemiec (Brzeziński 1988).

Leczenie dżumy

Rozdział dziewiąty dotyczy sposobów leczenia morowej zarazy. Autor rozpatruje następujące
przypadki:
a. Przeważa uczucie słabości, zimno i ból głowy.
b. Gorączka jest niewielka, jednak występuje niedostatek sił, silny ból głowy, nudności, wymioty, zły
smak w ustach, a język ma kolor ciemnobrunatny i opływa flegmą.
c. Występuje wysoka gorączka, zgaga, wymioty i biegunki, nudności, mdłości i brak senności
d. Choroba zaczyna się skurczami.
e. Występują bolączki i krabunkuły.

Gdy wystąpią któreś z tych objawów, należy zażywać w zależności od budowy ciała 20, 30, lub
40 gramów pieprzu z korzenia Jepakokana, rozpuszczonych w ciepłej wodzie. Należy popijać letnią
herbatą lub ciepłym piwem aż do ustania wymiotów. Jeżeli te objawy ustaną, jeszcze przez kilka
kolejnych dni chory nie powinien spożywać pokarmów „żyznych i twardych”. Powinien spożywać
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tyzanę owsianą lub jęczmienną z octem winnym, czy piwną polewkę. Choremu należy zmieniać
bieliznę, aby nie cofnął się jad, który wydalany był z jego skóry. Świeża koszula musi być rozgrzana,
okadzona najlepiej nad siarką, skropiona octem (Wolff 1771).

Rozdział dziesiąty dotyczy leczenia bolączek i karbunkuł. Według Wolffa bolączki powinno
się odpowiednio przebijać. Przecinanie guzów, stosowanie maści dla podtrzymywania stanów
ropnych, wszystko to miało pomóc pozbawić ciało chorego szkodliwych substancji, (Kracik J., 1991).
Ostatni rozdział powielał w pewnym stopniu wspomniane już wcześniej zalecenia dotyczące
temperatury powierza w izbie chorego, okadzania pomieszczeń i ubrań itd. (Wolff 1771).

Podsumowanie

Czarna śmierć była jedną z najstraszliwszych epidemii, jakie dotykały Europę
w średniowieczu i czasach nowożytnych. Wyludniała całe wsie, miasta, czy regiony, powodując zapaść
demograf iczną, czy gospodarczą. Podejmowano różne zabiegi mające zniwelować zasięg
zarazy, a także możliwie szybko ją opanować. Dlatego też powstawały pisma mające na celu edukacje
prostych ludzi jak na przykładTraktacik o powietrzumorowymAleksandra Emmanuela Wolffa. Uczył
on zarówno jak postępować profilaktycznie, aby nie zarazić się, jak również co robić w przypadku
szalejącej już zarazy. Była to jedna z pierwszych książek o tej tematyce napisana w języku polskim,
która zawierała prosty przekaz skierowany do ludu. Daje nam ona wartościowy obraz tego jak
wyglądały działania ówczesnych ludzi w obliczu bezpośredniego zagrożenia życia, jakim była dżuma.
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nowożytnej (XVI-XVIII w.), W: U. Augustyniak, A. Karpiński (red.) Charitas. Miłosierdzie
i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności
wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku (s. 209). Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe Semper.

Title: Methods of counteracting and fighting the Black Death according to The Treaty on
bubonic plague by Abraham Emanuel Wolff

Abstract: The authors of the paper presents how the plague was fought in the 18th century. The
Treaty on bubonic plague by Abraham Emanuel Wolff was one of the first works on this subject to be
written in Polish. The author approached the problem of plague in a more scientific way than his
predecessors. His description of the epidemic was logical. accessible and free from superstition. The
Black Death was one of the most terrible epidemics to hit Europe in the Middle Ages and modern
times. It depopulated entire villages, cities and regions, causing a demographic and economic
collapse.TheTreaty on bubonic plague by Abraham Emanuel Wolff showed how people acted in the
face of the life threat of the plague.
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odpowiedniego ich filtrowania i konsultacji ze specjalistami (Ziuziański 2014). Z tego powodu
samoleczenie oparte na solidnej wiedzy o chorobie, procesie zdrowienia i jego etapach, lecz
również z możliwością aktywnego wspierania przez profesjonalne leczenie, wydaje się być
potrzebnym i pożytecznym zjawiskiem nie tylko dla pacjenta, lecz również dla lekarza (Latawiec
2012).
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and antipyretics is also increasing. This is probably due to the fact that more and more advertisements
encourage us to take drugs without the doctor's knowledge and the dissatisfaction caused by the long
queues to the offices. More and more patients also decide to take antibiotics left over from previous
treatments or acquired without a prescription and the doctor's knowledge. These behaviors may not
only lead to an increase in the percentage of multi-drug-resistant bacteria, but also to serious health
consequences from drug interactions. I want to present the scale of the problem, using the data
available on the website of the National Antibiotic Protection Program and research results from
independent sources. Also I will try to answer the question whether the increase in the percentage of
self-healing Poles is a trend that is dangerous to public health, or on the contrary - is it an advantage
and we should spread it.
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Wstęp
Dżuma znana jest ludzkości pod wieloma aspektami. Mieli z nią do czynienia zarówno
medycy podczas leczenia tej choroby, historycy podczas analizowania wpływu „czarnej śmierci”
na dzieje Ziemi, czy badacze literatury, którzy w dżumie upatrywali inspirację do tworzenia
ponadczasowych dzieł kultury. Od wielu stuleci wiadomo, że wykryta zbyt późno, może być źródłem
epidemii, którą bardzo trudno zwalczyć. Warto zastanowić się nad wszystkimi aspektami tej choroby,
począwszy od mikrobiologii, przez diagnostykę, a kończąc na literaturze i kinematograf ii.
Tylko w pełni poznane, i opisane przez ludzkość tego schorzenia może umożliwić eradykowanie go.

Aspekt mikrobiologiczny

Chorobę zwaną dżumą lub zarazą morową, powoduje bakteria z rodziny Enterobacteriaceae –
Yersinia pestis. Ta Gram-ujemna i tlenowa pałeczka obiera sobie jako gospodarza głównie gryzonie,
takie jak szczury, myszy, króliki i zające, lecz jej ofiarą mogą paść także ssaki, takie jak koty, psy, a nawet
człowiek – z tego względu jest nazywana zoonozą, czyli chorobą odzwierzęcą. Brak możliwości
poruszania się nadrabia produkcją endotoksyny i antygenów, które są powodem jej zjadliwości. Geny
wirulencji tej bakterii znajdują się na trzech plazmidach pMT1, pPCP1 oraz pCD1. Y. pestis ma
zdolność do bardzo szybkiego namnażania się w komórkach gospodarza i unikania fagocytozy, co
czyni ją jednym z najgroźniejszych patogenów, mogących mieć zastosowanie jako broń biologiczna
oraz wywołujących szybko postępującą chorobę o ciężkim przebiegu. Wiadomo także, że Y. pestis
wyewoluowała w ciągu około 15-20 tysięcy lat z Y. pseudotuberculosis (Gliński 2019; Grygorczuk
2002).

Aspekt medyczny

Przez wiele lat nie było wiadomo, jak ta choroba się przenosi. W 1897 roku odkryto rolę pcheł i błon
śluzowych w rozprzestrzenianiu się choroby. Od tamtego czasu lekarze cały czas nosili
charakterystyczne stroje – skórzane płaszcze, rękawice, okulary i ostro zakończoną maskę,
wyglądającą jak ptasi dziób. W środku maski umieszczano zioła, które miały ochronić medyka przed
„chorym” powietrzem oraz zahamować odór umierających pacjentów i martwych ciał (Abramczyk
2017; Lisiecki 2016).
Dziś wiadomo, że pałeczki Y. pestis dostają się do organizmu człowieka poprzez bezpośredni kontakt
z chorymi zwierzętami, ugryzienie przez pchły lub drogą kropelkową. Wędrują one po wniknięciu do
ciała gospodarza do najbliższych węzłów chłonnych. Początkowo ulegają fagocytozie, lecz z czasem
zaczynają namnażać się w fagocytach, co czyni je opornymi na ten proces. Z czasem można
zaobserwować rozpad tkanek, martwicę, endotoksemię prowadzącą do wstrząsu, posocznicę i śmierć
(Abramczyk 2017; Lisiecki, 2016).
Choroba ta ukazuje się w jednej z trzech postaci klinicznych: dymienicznej, posocznicowej lub
płucnej. Początkowo każda z nich charakteryzuje się grypopodobnymi objawami, takimi jak wysoka
gorączka, ból głowy, dreszcze, osłabienie czy nadmierna potliwość:

Dżuma dymieniczna jest najczęściej występującą postacią choroby po kontakcie z zakażoną pchłą
lub innym bezpośrednim gospodarzem. Oprócz wyżej wymienionych objawów przejawia się

znacznym powiększeniem węzłów chłonnych. Martwica tkanek w obrębie węzłów chłonnych może
powodować ból i zmiękczenie obszaru węzłów. Innymi objawami są przekrwione spojówki,
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wybroczyny skórne, suchość w ustach i krwawienia z nosa. 50% nieleczonych chorych umiera
(Daniszewski 2013; Jaszczuk 1994).
Dżuma septyczna, czyli posocznicowa, objawia się dużą bakteriemią, czyli nagromadzeniem bakterii
we krwi. Zamiast zmian w węzłach chłonnych, można obserwować bóle brzucha, wymioty
i biegunki. Występują także rozległe krwawienia. Śmiertelność jest wyższa niż w postaci dymienicznej
i następuje około 3 dni po wystąpieniu pierwszych objawów (Abramczyk, 2017; Daniszewski 2013;
Jaszczuk 1994).
Dżuma płucna przenosi się zarówno przez chore zwierzęta, jak i drogą kropelkową. Jest określana jako
jedna z najcięższych chorób człowieka wywołanych przez drobnoustroje. Oprócz dreszczy i gorączki,
bardzo charakterystyczny jest częsty kaszel z krwistą wydzieliną. Dochodzi do wysiękowego zapalenia
płuc i niewydolności krążeniowej i oddechowej. Nieleczona, prowadziła w 100% do zgonów – gdy
poda się jednak antybiotyki na czas, zmniejsza się ryzyko zgonu o połowę (Abramczyk 2017;
Daniszewski 2013; Jaszczuk, 1994).

Ilustracja 1. Fürst,Der Doctor Schnabel von Rom, ok. 1656 r. Kolorowany miedzioryt.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Doktor_plagi#/media/Plik:Paul_F%C3%BCrst,_Der_Doctor_Schnabel_von_Rom_(coloured_version).png

Aspekt diagnostyczny

Najważniejszym krokiem w kierunku wyleczenia chorego jest pełna diagnostyka choroby.
Rozpoznanie dżumy opiera się głównie na wyizolowaniu z próbek kału, ropni, plwociny lub płynu
mózgowo-rdzeniowego bakterii Y. pestis. Wykonuje się posiewy na podłożu MacKonkeya (podłożu
wybiórczo-namnażającym, wykorzystywanym do hodowli tlenowym Enterobaterii). Można użyć
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także podłoża CIN (podłoże wybiórczo-namnażające zawierające w swoim składzie antybiotyki takie
jak nowobiocyna, które hamują namnażanie się innych gatunków bakterii). Określa się liczebność
bakterii i mikroskopowo określa ich wygląd (Abramczyk, 2017). Po pobraniu próbki krwi
obwodowej od chorego, diagnosta powinien ujrzeć leukocytozę z dużą liczbą neutrofili i obniżoną
liczbą eozynofili (Grygorczuk 2002). By potwierdzić diagnozę można wykonać RT-qPCR, czyli
ilościową, łańcuchową reakcję polimerazy w czasie rzeczywistym. Zaleca się także wykonanie testu
ELISA na obecność antygenu F1 Y. pestis oraz testu immunofluorescencji (Abramczyk 2017;
Gliński 2019)
Po pełnej diagnozie ważna jest szybka reakcja lekarzy. Należy podać gentamycynę, streptomycynę,
ciproflosacynę, chloramfenikol albo doksycyklinę. Często, szczególnie w przypadku dżumy płucnej,
konieczne jest sztuczne wspomaganie oddechu (Abramczyk 2017).

Aspekt historyczny – dżuma na przestrzeni lat

Dżuma jest znana ludzkości już od starożytności. W ciałach pojedynczych mumii odkryto
bakterie bardzo podobne do Y. pestis. W Biblii ukazano epidemię dżumy, która zgładziła całą armię
asyryjską w VII wieku przed naszą erą. W Cesarstwie Rzymskim między I a III wiekiem naszej ery
dżuma atakowała mieszkańców aż trzy razy (Gładykowska-Rzeczycka 2009).
Jedną z największych epidemii dżumy była tak zwana „plaga Justyniana”, która zbierała swoje żniwa
w latach 541-544 naszej ery. Źródłem choroby były w większości przypadków wybrzeża Morza
Czarnego i Morza Kaspijskiego. Epidemia ta była powodem śmierci 25% społeczeństwa rzymskiego i
stała się jedną z przyczyn upadku tego wielkiego Cesarstwa (Gliński 2019; Gładykowska-Rzeczycka
2009; Głąb 2010; Wójcik 2011).

W XIV-wiecznej Europie strach siała największa epidemia dżumy, nazwana potem „Czarną
Śmiercią”. Jako główną przyczynę choroby podawano nagły wzrost liczby ludności między X a XIV
wiekiem oraz niskie standardy higieniczne mieszkańców. Dotarła ona do Europy z Azji Centralnej,
przez Egipt i Mezopotamię. Podczas jej trwania obserwowano nie tylko postać dymieniczną choroby,
ale także płucną. „Czarna śmierć” w ciągu 6 lat zmniejszyła ludność europejską o 30%.
(Gładykowska-Rzeczycka 2009; Głąb, 2010; Wójcik 2011). O epidemię obwiniano Żydów i przez to
dokonywano na nich masowych mordów (Gliński 2019).
Oprócz plagi z XIV wieku, Polska była narażona na Y. pestis także w XVIII wieku. Przepowiadano, że
mgły, ciągłe deszcze i wiatry, grzmot w dniu 1 stycznia, lub zwiększenie się ilości robaków i gryzoni,
zwiastują zarazy. Dziś wiemy, że ilość gryzoni na ulicach miast jest pewnym znakiem ostrzegawczym,
lecz to brak higieny był głównym powodem dżumy. W XVIII wieku przeplatały się ze sobą epidemię
dżumy, tyfusu czy duru brzusznego. W 1736 roku Poznań dotknęła powódź, która drastycznie
zwiększyła szansę na epidemię, poprzez zalewającą wszystko wodę pełną odchodów i bakterii.
W Krakowie w międzyczasie przeszła potężna wichura, co spowodowało zniszczenie wielu domów.
„Morowe powietrze” – bo tak określano dżumę i jej drogę przenoszenia – najbardziej dotykało
biedniejszych części kraju i dużych skupisk, szczególnie w okresie letnim. Ludzie obawiali się
przyjazdów obcych na ich ziemie. Istotne znaczenie miało przygotowanie lekarzy oraz
bezinteresowna pomoc Jezuitów. Z czasem zaczęto wydawać rozporządzenia higieniczne, które miały
poprawić czystość miast i zapobiec dalszemu szerzeniu się dżumy. Ogromne straty w ludziach
spowodowały ogólnokrajowy kryzys gospodarczy (Burchardt 2008; Karpacz 2012; Mariani 2016).
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W ciągu ostatnich kilku lat dżuma atakowała takie regiony świata jak: Madagaskar, Chiny, Peru,
Indie, Zambia, Algieria czy Kongo. Zwierzęta chorują także na terenach Afryki, USA, Brazylii, Rosji
czy Indonezji (Gliński 2019).

Dżuma w literaturze

Dżuma jest tak dobrze wszystkim znaną chorobą, że na przestrzeni lat pojawiały się książki na jej
temat i prace, w których była ona dobrze widocznym tłem.
Główną przyczyną fascynacji autorów jest zachowanie ludzi w czasie epidemii – nikt nie wie, jak
zachowałby się w sytuacji nieubłaganie zbliżającej się śmierci. Doskonałym przykładem jest powieść
Alberta Camusa z 1947 roku pod tytułem „Dżuma”. Opowiada o małym algierskim mieście Oran,
w którym wybuchła epidemia dżumy. Nieliczni mieszkańcy zauważyli nietypowe zachowanie
szczurów, co było bezpośrednim znakiem, że zbliża się epidemia. Było jednak za późno, by
powstrzymać zarazę i zaczęli chorować ludzie. Główny bohater – doktor Bernard Rieux pomagał
chorym bezinteresownie , prze lewając całą swoją medyczną wiedzę na obecną
sytuację . W międzyczasie miasto zostało odizolowane od reszty świata. Mieszkańcy z początku
ignorują wszelkie zasady bezpieczeństwa i oddają się beztrosce – chodzą do kawiarni i na spacery, choć
tuż obok toczy się walka na śmierć i życie. Z czasem sielanka mija, a ludzie zauważają, że znajdują się
w pułapce. Po otwarciu bram miasta, orańczycy stali się innymi ludźmi – pomimo ogłoszonego
zwycięstwa, czują niepokój. Dżuma, chociaż chwilowo „uśpiona”, może w każdej chwili ponownie
zaatakować. Choroba w tej książce jest na pierwszym planie wydarzeń. To ona kieruje zachowaniem
mieszkańców i jest przedstawiona jako wielkie zło. Trzeba jednak zauważyć, że zmieniła nastawienie
tych ludzi – można powiedzieć, że na lepsze, ponieważ są przygotowani na kolejne ewentualne
niebezpieczeństwa (Camus 2017).

Dżuma w literaturze przedstawiana jest często jako tło powieści. Przykładem jest „Dekameron”
– włoskie dzieło autorstwa Giovanniego Boccaccia, które powstało w latach 1348-1351. Były to czasy
średniowiecza, w których wielkie znaczenie miała religia i aspekty duchowe. Wiara była
niejednokrotnie wystawiane na próbę przez szalejące dookoła epidemie. Mówiono, że zarazy to gniew
Boga za ludzkie grzechy. Higiena w biedniejszych częściach miasta nie była na wysokim poziomie,
więc bakterie zbierały gęsto swoje żniwa. „Dekameron” opowiada o dziesiątce Włochów, którzy
opowiadali o swoich codziennych zwyczajach, historiach miłosnych, zdradach, pieniądzach i innych
istotnych dla nich sprawach. W ciągu dziesięciu dni wspólnej izolacji przed szalejącą na zewnątrz
epidemią stworzyli sto historii. Pomimo dobrego nastroju, było wiadomo, że chorzy są odizolowani
od reszty rodziny i uznawani za niewartych uwagi. Przeplatają się tu dwa światy – świat pełen strachu
przed dżumą oraz świat śmiesznych historii i wspólnej zabawy. Najważniejsze stało się to, by nie
zachorować, bo nie było lekarstwa na zarazę morową. W dziele tym opisane są też szczegółowo
objawy dżumy – guzy w pachwinach, purpurowe plamy na ciele czy gorączka. Wszystko to budziło
tak wielki strach, że ludzie zapominali o swoich rodzinach i uciekali w świat zabawy. W bardzo
realistyczny sposób opisano też to, co działo się ze zwłokami – wyrzucano je z domu i chowano
w prowizorycznych grobach, czyli rowach na obrzeżach. Jako że były to czasy średniowiecza, nawet
w „Dekameronie” było jasno powiedziane, że Kościół sprzeciwia się takiemu traktowaniu zwłok
i głosił obowiązek opieki nad chorymi i godnego chowania zmarłych. Boccaccio stara się uświadomić
czytelnikom, że człowiek sam wybiera kim się stanie – w sytuacji zagrożenia możemy chować się,
opowiadać historię z życia i udawać, że na zewnątrz nic złego się nie dzieje, lub działać na rzecz
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chorych i słabszych. Dżuma jest tu przedstawiona jako zjawisko, które zapoczątkowało wyżej
wspomniany podział (Banaś, 2019; Manikowska, 2015).
Najbardziej wstrząsające dzieła powstają wtedy, gdy autor opowiada o autentycznych scenach ze
swojego życia. Przykładem jest dzieło Daniela Defoe z 1722 roku pod tytułem „Dziennik roku
zarazy”. Defoe opisuje tutaj epidemię dżumy, której był świadkiem jako pięciolatek. Chociaż był tylko
dzieckiem i niewiele z niej pamiętał, to korzystał z archiwów i kronik, próbując jak najdokładniej
oddać to, co działo się w Londynie w 1665 i 1666 roku. Głównym bohaterem powieści był
przedsiębiorca o inicjałach H.F. Był człowiekiem samotnym i bardzo pobożnym. Czytelnik oczami
H.F. widzi obraz epidemii dżumy i zachowania londyńczyków. Książka ta była po części inspiracją dla
Camusa do napisania „Dżumy”, więc widzimy tutaj podobne opisy tragedii – ludzie podzieleni na
tych pomagających i ślepych na cierpienie. Skupił się on jednak na biedocie, kupcach i osobach
z niskich i średnich sfer. Zauważył falę zobojętnienia – ludzie przyzwyczaili się do epidemii i śmierci
bliskich, bo wiedzieli, że sami też niedługo umrą. Dżuma po raz kolejny jest ukazana jako bardzo
ważny aspekt życia – tło, przed którym nie można uciec (Defoe 1993)

Nawet w historiach miłosnych pojawia się dżuma. W dziele Aleksandra Manzoniego z 1821 roku,
pod tytułem „Narzeczeni”, motywem przewodnim, oprócz aspektów historycznych, jest miłość
Renza i Lucii. Była to pierwsza włoska powieść historyczna opowiadająca o wojnie trzydziestoletniej
– a dokładniej o latach 1628-1630. Narzeczeni chcą się pobrać, lecz dziewczyna „wpadła w oko”
bogatemu właścicielowi ziemskiemu – Don Rodrigowi, który zmusza księdza, by ten nie udzielił im
ślubu. Dziewczyna ucieka z miasta. Zostaje jednak schwytana przez szlachcica służącego Don
Rodrigowi. Szlachcic widząc udrękę dziewczyny uwalnia ją. W międzyczasie Renzo został zaciągnięty
do protestów głodowych, a potem zapadł na dżumę, która opanowała Mediolan. Udało mu się
jednak przezwyciężyć chorobę i wrócił do narzeczonej. Ofiarą epidemii był jednak Don Rodrigo,
który umarł w samotności. Dżuma jest tu przedstawiona jako tło historii miłosnej – kolejna
przeszkoda do przezwyciężenia na drodze do miłości. Śmierć Don Rodrigo pokazała jednak
czytelnikom, że choroba wybiera tych najgorszych, a przegrywa z miłością (Manzoni 1994).
Wieszcze Narodowi w swoich dziełach również ukazywali potęgę epidemii. Adam Mickiewicz
w „Konradzie Wallenrodzie” ukazał dżumę jako rodzaj zemsty. Tytułowy bohater zaśpiewał balladę
pod tytułem „Alpuhara”, w której wspomniana była historia muzułmańskiego króla Almanzora.
Gdy Hiszpanie zdobyli jego miasto, król udawał, że się poddaje i w akcie zgody obcałował całe
dowództwo. Zdobywcy nie wiedzieli, że król jest chory na dżumę. Gdy król padł z wycieńczenia,
znalazł jedynie siłę, by śmiać się im prosto w twarz – w chwili, gdy ich całował, przeniósł zarazę na
nich. Tym mądrym posunięciem Almanzor zaraził całą armię hiszpańską, której żołnierze
w niedługim czasie zaczęli masowo umierać (Mickiewicz 1861).

Juliusz Słowacki – kolejny Wieszcz Narodowy, w swoim dziele z 1838 roku, pod tytułem „Ojciec
zadżumionych”, opowiedział historię pewnego Araba, który przeżył śmierć córek i synów, a na końcu
swojej żony – łącznie ośmiu osób. Wszyscy oni zmarli na dżumę. Autor w bardzo bezpośredni sposób
przedstawia makabryczne sceny postępu choroby i śmierci. Arab patrzył jak dzieci, jedno po drugim,
zapadają na dżumę i uchodzi z nich życie. Całość dzieje się na pustyni, co tylko zwiększa grozę
sytuacji. Mężczyzna nie załamał się jednak i stawił czoła epidemii – po czterdziestu samotnych dniach
kwarantanny wychodzi ze swojego namiotu, by żyć dalej. Porównywany jest do biblijnego Hioba,
jednak w przeciwieństwie do Biblii, tutaj Arab nie otrzymuje nic w zamian za cierpienie. Dżuma jest
tu przedstawiona jako niszczycielskie zjawisko, które nie wybiera czy zabić dziecko, dorosłego,
kobietę, czy mężczyznę (Słowacki 2010).
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Dżuma w kinematografii

Dżuma była także inspiracją w wielu filmach i serialach. Podobnie jak w literaturze, mogła być
tylko tłem do głównej fabuły albo bardzo istotną częścią dzieła.
Polsko-amerykański dramat „Szuler”, autorstwa Adka Drabińskiego, z 1991 roku, opowiada historię
grupki przyjaciół z wyższych sfer. Akcja dzieje się w 1750 roku, podczas atakującej Europę epidemii
dżumy. Młodzi uciekli do pałacu, gdzie oddali się rozrywkom – piciu alkoholu czy graniu w karty.
Widać tutaj przykład ucieczki i życia w zakłamaniu. W ich pałacu dżuma nie istnieje, a to co dzieje się
poza murami ich nie obchodzi (Kiciński 2020).
W filmie Wojciecha Hasa z 1988 roku pod tytułem „Niezwykła podróż Baltazara Kobera”, tytułowy
bohater spotyka Archanioła Gabriela, z którym udaje się w podróż do Jerozolimy. W pewnym
momencie musi uciekać przed Inkwizycją. By uniknąć aresztowania chowa się w trumnie i zostaje
wywieziony razem z osobami, które zmarły na dżumę. W tym filmie dżuma jest pozornie nieistotnym
tłem opowieści, jednak w pewnym momencie gra „pierwsze skrzypce” (Kiciński, 2020).
Film biograficzny reżyserii Ewy i Czesława Petelskich, pod tytułem „Kazimierz Wielki”, to
wspomnienia tytułowego króla, będącego na łożu śmierci. Opowiada on o swoim życiu i o trudach
panowania nad Polską. W latach 1346-1353 dżuma zbierała swoje żniwa w całej Europie, także w
Polsce. Stało się to jednym z istotnych elementów fabuły. Kraków był przedstawiony jako miasto
wręcz wymarłe, gdzie trupy leżą na ulicy. Kazimierz Wielki wspomina, że starał się za wszelką cenę
położyć kres epidemii, poprzez materialną i duchową pomoc swoim mieszkańcom. Wspomina o tym
z żalem w głosie, gdyż nie był w stanie uratować dziesiątek tysięcy chorych (Kiciński, 2020).
Hiszpański serial Alberta Rodrigueza pod tytułem „Zaraza” z 2018 roku udowadnia, że dżuma może
być motywem przewodnim dzieła i odgrywać kluczową rolę w całej fabule i jednocześnie być bardzo
dobrą produkcją. Akcja dzieje się w Sewilli pod koniec XVI wieku, do której powraca główny bohater
– Mateo. Obiecał on swojemu najlepszemu przyjacielowi, że zaopiekuje się jego synem.
W międzyczasie okazuje się, że miasto opanowała epidemia dżumy, a na dodatek ktoś morduje ludzi
na ulicy. Bardzo realistycznie przedstawione są sceny z chorymi – szczególnie objawy choroby i ogrom
trupów, jaki niosła za sobą epidemia. Panika mieszkańców w związku z dżumą tylko zaostrza się, gdy
na jaw wychodzi, że po mieście krąży seryjny morderca.

Zakończenie

Dżuma jest dobrze znana ludzkości. Fascynujące jest to jak Y. pestis wyewoluowała z biegiem lat,
by nadal być dla człowieka realnym zagrożeniem. Jej zdolność do wirulencji i szybkość z jaką się
namnaża sprawiły, że niejednokrotnie była poważnym problemem na skalę światową. Pomimo tego,
że budzi z nas lęk, jest doskonałym tematem na książkę czy film. Należy wspomnieć o tym, że choć
poznaliśmy niejedno oblicze tej choroby, może jeszcze w przyszłości nas zaskoczyć.
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Title: Plague caused by Yersinia pestis and its faces
Abstract: The plague, caused by Yersinia pestis, is a disease that has repeatedly attacked humanity.
This Gram-negative and aerobic bacterium from the Enterobacteriaceae family mainly attacks
rodents, but can also multiply in the human body. Its ability to virulence and rapid division in the
human body makes it a deadly weapon. Plague epidemics have caused great human losses. They have
already caused mass deaths in ancient Egypt. However, it sowed its greatest havoc in the Middle Ages,
when it reached Europe for the first time on a large scale. It is well known to humanity, unfortunately
from a negative angle. Nevertheless, it has inspired many great works in the field of literature and
cinematography - from the well-known Camus Plague, through the works of the National Burghers,
to contemporary series. The more humanity gets to understand the Y. pestis, the greater the chance
that we will not be surprised in the future.
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XVII – wieczny „Diskurs” Jana Wojciecha
Strachockiego jako przykład poradnika dotyczącego

walki z morowym powietrzem w dawnej Polsce
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Od powietrza, głodu, ognia i wojny ,
Wybaw nas Panie!



Wstęp

Epidemie od zarania dziejów były olbrzymim utrapieniem ludzkości, również w Polsce. Negatywne
zjawisko, rozszerzone na wiele krajów i obszarów, określane mianem pandemii (Treder 2012). Od czasów
najdawniejszych powodowały destabilizację ówczesnego życia, wpływając silnie na aspekty
biologiczne, społeczne, gospodarcze oraz kulturalne (Cartwright 2005). Jak miało się przed nimi
ustrzec? Powstawało wiele dzieł, w tym „Diskurs” Strachockiego (kaliski medyk z XVII wieku), który
to podjął się omówienia zagadnienia morowego powietrza oraz walki z nim. Jak jednak doskonale
wiemy, dawna medycyna wyrządziła o wiele więcej złego niż dobrego, a lekarze zamiast leczyć,
doprowadzali większość pacjentów do zgonu. Leków nie znano (były próby tworzenia
medykamentów, o czym w swojej pracy również wspomniał Strachocki), przestrzegano jednak
niewiele zasad względem wybuchających zaraz (zasady jakie „stosowano” dawniej w większości i tak
były bezskuteczne), a epidemie i tak pojawiały się na terenach dawnej Rzeczpospolitej (Belofsky
2014). Rodzimi autorzy nie odkryli przez stulecia w tym względzie nic nowego, a jedynie powtarzali
poglądy będące odbiciem odkryć europejskich medyków tamtych czasów.

Od tysięcy lat żyjemy w środowisku niewidzialnych wrogów. Nasze organizmy
walczyły i będą walczyć z milionami mikroorganizmów, dzięki wyposażenia naszego ciała
w układ odpornościowy. Współcześnie w tej walce pomocna jest medycyna, której to
w dawnych czasach nie znano na takim poziomie, jak dzisiaj (Wrzesiński 2011). W każdej
epoce głównym celem człowieka było przetrwanie i jak najdłuższe oddalenie od siebie
śmierci, a niezliczona walka z chorobami spowodowała, że zachowały się dokumenty
poświadczające dzieje medycyny i rodzaju ludzkiego w dawnych czasach (Leff 1959).

Nie sposób więc pominąć w historii chorób zakaźnych, będących jedną z największych
tragedii, jaka mogłaby spotkać ludzkość. Wywoływane przez wiele czynników (bakterie, wirusy,
grzyby czy priony) powodowały ogromną śmiertelność na przestrzeni lat (Rudolf 2019). Z historii
wiemy, że morowe powietrze było ich najbardziej groźną odmianą i odkąd się pojawiło, było
zagadnieniem intrygującym badaczy i literatów, tworzących krótkie bądź dłuższe dzieła na ten temat
(Karpiński 2000). Dzisiejszą wiedzę na temat moru zawdzięczamy między innymi dzięki pracy
Franciszka Giedroycia, autora rozprawy „Mór w Polsce w wiekach ubiegłych”, która uporządkowała
wszelkie dotychczasowe informacje na temat morowego powietrza - bazując między innymi na dziele
H. Muldnera (Muldner 1879). W znanej bowiem frazie hymnu suplikacyjnego „Od powietrza,
głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie” nie bez powodu umieszczono powietrze na pierwszym
miejscu. Przez długi okres w historii nie znano bowiem lekarstw na choroby epidemiczne, skazując
setki tysięcy ludzi na nieuchronną, nieczęsto w mękach – śmierć (Kipple 2002 ).
„Powietrze” z suplikacji powyżej (łac. supplicatio – prośba, błaganie) to tak zwane morowe
powietrze (od słowa mór – czyli śmierć). Pierwsze o nim wzmianki, jak i innych "epidemiach
śmiertelnych" (doprowadzających wiele krain do nieuchronnego upadku) ukazały się w ówczesnej
Europie już w X wieku (Ruffie 1996).

Czym było morowe powietrze?

Od wieków, w Rzeczpospolitej, zaraza moru była jedną z nieuchronnych klęsk, która miała
dosięgnąć największych grzeszników. W języku ludowym, epidemia, zwana była morowym
powietrzem albo morem, gdzie powietrze traktowano jako źródło zarazy, a skrótowe nazywane
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powietrzem - waporem (Noszczyk 2015). Mianem więc owego morowego powietrza w epoce
staropolskiej trafnie określono epidemie dżumy, czarnej ospy, kiły, cholery i innych, ostro zakaźnych
chorób o dużym, falowym nasileniu i wielkiej śmiertelności, pustoszące miasta oraz wsie (Kiple
2002). Jak wiadomo, to zjawisko [epidemii] nie było w tamtych czasach kojarzone z medycyną,
a właśnie z światem bóstw, postrzegane jako boska kara (Seyda 1973). Bóg, jako uosobienie dobra –
nie chciał karać ludzi, ale pokazać co czeka ich w ramach nieposłuszeństwa względem niego.
Epidemia miała być formą pokuty, kary za popełnione grzechy. Bóg (postrzegany jako coś dobrego),
dopuścił do nas zło. Z tym powiązane było czysto teologiczne pojęcie „dopustu bożego”. Takim
sposobem, boska kara, w oczach wielu ludzi będąca największym złem, była kojarzona z osobami,
które mogły się do jej wybuchu przyczynić. Winy szukano wśród osób dość mocno wyróżniających
się w społeczeństwie. Innych doszukiwano się w kategorii antropologicznej, ze względu na ich wiarę
czy kolor skóry. Inny, automatycznie uważany za niebezpiecznego – niczym kozioł ofiarny, jak to było
w przypadku Żydów, Cyganów czy czarowników, na których w nowożytności urządzano polowania
(Ruffie 1996). Do tego dawne społeczeństwa przyglądały się również zachodzącym w świecie
epidemiom, szukając ich wyjaśnienia nie tylko pośród ludzi, ale i w znakach na niebie. To one miały
przekazać nadejście chorób, bowiem dawna medycyna była bardzo silnie powiązana z astrologią oraz
astronomią (Wrzesiński 2011). Przez wieki jednak medycyna była bezradna wobec występujących
epidemicznych chorób i dopiero spustoszenie jakiego dokonała XIV-wieczna dżuma sprawiło zmianę
w podejściu do ówczesnej medycyny. Dotychczas wszelka wiedza medyczna była czerpana z antycznych dzieł
dotyczących leków roślinynych i metod diagnostycznych, które były niejednokrotnie już przestarzałe. Na tym
polu musiało wkrótce się coś zmienić, jednak na efekty trzeba było jeszcze trochę poczekać (Rudolf 2019).

Jak powstało morowe powietrze?

Powstawanie morowego powietrza od wieków przypisywano różnym przyczynom – przede
wszystkim grzechom popełnionym przez ówczesną ludzkość. Jedną jednak z takich bardziej znanych
przyczyn był przede wszystkim wspomniany dopust Boży. Kolejna z kolei miała dotyczyć dobrych
oraz złych aniołów (odwieczna walka dobra ze złem). Trzecia z kolei tyczyła się rozpowszechnionej
w tamtym okresie astrologii – układom na niebie, konstelacji planet czy kometom. To właśnie
z kometami wiąże się fakt, że od zawsze stanowiły one punkt kulminacyjny zła. Sam Hieronim
Powodowski, autor powstałego w 1589 roku „Recepty dusznej i cielesnej przeciw powietrzu
morowemu” był przekonanym, że:

„(…) Komety są pewnymi znakami rychło przyszłego moru…” (Wrzesiński 2011)

Podobnego zdania był również obserwujący epidemię z 1652 roku krakowski kanonik J. Józefowicz,
który powiedział:

„(…) Nie daremnie złowroga kometa na początku tego [1652] roku zrzucała smutne poruszenie
po krańcach Polski. Słońce strasznym zaćmieniem zasłonięte ledwie świeciło, a nieprzyjazne

planety, na nasze nieszczęście przysięgłe, przepowiadały jako zwiastuny przyszłości, w królestwie
[morowe powietrze].” (Wrzesiński 2008)

Nie miał jednak znaczenia fakt, że obserwacja z 130 komet na przełomie trzech stuleci nie była zawsze
podyktowana epidemią – jak to się wówczas wydawało. Wiadome jest jednak, że wpływ ciał
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niebieskich na życie ówczesnych ludzi był nie do podważenia tam, gdzie powstawanie morowego
powietrza przypisywano między innymi negatywnym oddziaływaniom planet. Bowiem:

„Główne przyczyny zarazy to planety i inne ciała niebieskie podnoszące wyziewy korzystne
i szkodliwe, które zarażają powietrze i psują je.” (Wrzesiński 2011)

Z kolei inna z nich mówiła:

„(…) zła para inszemi przypadłościami jadowitymi zarażona, która pochodzi z zie-mi i z wód
śmierdzących, albo z grobów ludzi pomarłych…” (Brodzicki 2000).

Czynnikiem, jaki też przyczynił się do rozwoju danej epidemii były migracje ludności, gdzie
ludzie roznosili wielkie ilości zarazków, nękani równocześnie innymi schorzeniami (Karpiński 2000).
Tak więc ostatnią przyczyną byli chorzy, którzy zarażali innych. Ludzie, których dosięgła owa choroba
– mając na myśli dżumę czy inne zakaźne, mieli pewne cechy, które sprawiły, że szybciej zapadali na
grożące im choroby zakaźne. Przede wszystkim kobiety, dzieci, osoby ubogie czy przewlekle
chorujące. Tylko wrodzona odporność lub przebycie już konkretnej choroby dało jakąś gwarancję na
przeżycie (Sokół, 1951) I jak to było w przypadku wszelkich epidemii – u jednych jak już się pojawiła,
przechodziła ona w sposób znacznie łagodny, chociaż długi, ale zdarzały się osobniki będące jednego
dnia zupełne zdrowe, aby za chwilę zachorować i następnego dnia spocząć w grobie (Duncan 2008).

Nieznane miazmaty – niewidzialne zagrożenie

Jak zostało wspomniane, wszelkie nadchodzące znaki na ziemie i niebie były zapowiedzią
nadchodzących epidemii. Komety, deszcze meteorytów, konstelacje planet, zorze czy zaćmienia,
a nawet wiatr pozostawiały po sobie bliżej nieokreślony dym. Według uczonych tamtego okresu
(w tym Piotra Umiastowskiego, XVI-wiecznego lekarza) to wiatr miał być prawdopodobnie
roznosicielem zarazy jak i wyznaczone przez niego znaki (jednak nie sam w sobie, bo powietrze jakim
oddychali ludzie nie było zgoła śmiertelne samo z siebie):

„(…) Który znak morowego powietrza [jest wtedy], gdy częstokroć wiatr z południa wieje i drugi
też ze wschodu są szkodliwe. Trzeci znak widać, kiedy przez wiosnę niewiele deszczu z zimnem
przepada. Kolejny znak przyszłego morowego powietrza, kiedy jednego dnia wyjrzysz rozmaite

odmienności, że się odmienia wiatr, tak iż będzie teraz gorący, teraz zimny, teraz jasny i teraz
chmurny…” (Wrzesiński 2011).

I to co przenosił wiatr, sławetny właśnie nieznany ludziom dym (z siarką w składzie i innymi
substancjami gnilnymi) zmieszany z powietrzem wnikał powoli do różnych członków
nieświadomego zagrożenia człowieka tworząc uczucie gorąca i wykluwającą się następnie chorobę.
Niewidzialny wróg zabijał bezlitośnie. Coraz bardziej zaczęto więc sięgać do teorii, że wszelkie
czynniki ziemskie czy kosmiczne wpływały na tworzenie się trujących oparów, które były powodem
wielu zgonów. Według starożytnego lekarza, Hipokratesa, teoria „złego powietrza” tyczyła się właśnie
miazmatów tworzących po wniknięciu do ludzkiego ciała śmiertelnego jadu (Wrzesiński 2008). Były
to śmierdzące wyziewy zatruwające wdychające je osoby. Ludzie cierpieli na schorzenia, a ciała za
wszelką cenę chciały się pozbyć miazmatycznej trucizny. Traktowano więc owe dolegliwości między
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innymi soloną wodą czy innymi metodami, nader bezskutecznymi (Shah 2019). O powstawanie
jednak chorobotwórczych miazmatów obwiniano więc nie tylko naturę, ale i „innych” ludzi (znowu
pojawia się zasada – inny=niebezpieczny) – Murzynów, mnichów, garbarzy czy kuśnierzy (Karpiński
2000). Najbardziej trafnym w tym spostrzeżeniem było jednak to, że wiązano powietrze morowe
z innymi klęskami oraz czynnikami klimatycznymi. Groźne były ciepłe, ale wilgotne lata, ale
i dżdżyste dni bądź mgliste dni. Rozprzestrzenianiu się chorób sprzyjały więc wspomniane opary,
unoszące nad wodą czy bagnami, a także wyziewy, ale przede wszystkim wielki brak higieny
w miastach i wsiach (Delumeau 2011).

Jak przeciwstawiano się morowemu powietrzu w dobie staropolskiej?

Zakaźne choroby mogły występować sporadycznie, endemicznie, epidemicznie bądź
pandemicznie (Karpiński 2000). Najbardziej znane dwie odmiany – endemiczna (na danym terenie,
dotykając nielicznych) oraz epidemiczna (sięgająca obszarów, powodującą czasem wyginięcie
społeczności) (Ruffie 1996). Jednak jak wiemy z historii epidemii – wszelkie zarazy mogły w danym
momencie odejść, stając się swego rodzaju metaforą chorób epidemicznych (mowa tutaj o konkretnej
chorobie jak dżuma, ospa), ale po danej zarazie pojawiała się po prostu kolejna, zbierająca kolejne
żniwo wśród staropolskich społeczności, wywołując wiele niekorzystnych czynników (Vigarello
1997). Tak o to unikanie chorych pacjentów przez lekarzy, ucieczka z miasta wraz ze wzrostem liczby
zgonów, paraliż sądów, wzrost przestępczości i zakaz jarmarków – to tylko niektóre, ważniejsze
przejawy dezorganizacji życia w dawnych miastach Rzeczpospolitej podczas nawiedzenia ich przez tak
groźne morowe powietrze (Ruffie 1996). Społeczności więc, nie znające sposobów, aby uchronić się
przed morowym powietrzem – modliły się, dbały o zdrowie w znany im sposób zaopatrując się dosyć
prymitywne leki (jak zapisał sam Strachocki – niewiele mające wspólnego z leczeniem owych zaraz),
sięgając do informacji znanych ówczesnym lekarzom (w większości nic pomagających chorym),
wieszczom czy znachorkom, zachowując czystość powietrza poprzez usuwanie wszelkich nieczystości
z okolicy, odpowiednio grzebiąc zmarłych, kupując pseudo religijne książki czy po prostu uciekając
z miasta. Takie przekazy dotyczące ucieczek pojawiły się już w czasach starożytnych, gdzie sam
Hipokrates przyznał, że jest to najbardziej skuteczna metoda walki z zarazą. To samo przecież uczynił
w późniejszych czasach Boccaccio, opisując w „Dekameronie” ucieczkę 10 osób przed szalejącą
wówczas epidemią dżumy. Już wtedy domyślano się, że ludzie zarażają się we wspólnocie. Jednakże
gdy nie było już całkowitej mowy o ucieczce, wielu ludzi starało się oczyszczać zakażone powietrze.
O tym zabiegu również wspominano już w czasach starożytnych paląc odpowiednie zioła jak jałowiec
wraz z owocami, liście dębu, dzięgiel, rutę, majeranek czy mirrę. Okadzano wówczas miejsca z dużą
ilością przemieszczających się tam osób – jak kościoły, place miast czy później także własne siedziby
(Brodzicki 2000).

Kto zostawał w mieście owładniętym epidemią w dobie staropolskiej?

W trakcie trwających epidemii na przestrzeni wieków - miasto opuszczali przede wszystkim
przedstawiciele tych wyższych warstw społecznych (szlachta czy członkowie rady miasta),
przenoszących się do własnych majątków na obrzeżach miasta, o czym we wstępie wspomniał
i Strachocki, wskazując tym sposobem na dzielenie się wspólnot. Tyczyło się to również
duchowieństwa wyjeżdżającego do rezydencji bądź korzystających z gościny chociażby w majątkach
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szlacheckich. Wielu jednak z nich zostawało na polu walki – zarówno świeckich, jak i duchownych,
z poświęceniem służąc chorym i narażając tym sposobem własne zdrowie. Osoby pozostałe
w zakażonym mieście czy wsi dbały o siebie na tyle, ile tylko potrafiły. Oczywiście na niewiele zdawały
się ich umiejętności i wiedza (na nic były wydawane wtedy poradniki medyczne). Nawet jeżeli
w danym mieście czy wsi pozostali lekarze, to w dawnych wiekach byli oni w większości cyrulikami
bez wykształcenia medycznego (Gill, 2016). Zachowywali jednak w miarę przyzwoitą czystość ciała,
unikali wilgotności (mającej wpływ na rozwój morowego powietrza), upuszczali krew (według wielu
ówczesnych lekarzy był to zabieg skuteczny na wszystko), prowadząc w miarę czynny tryb życia oraz
usuwając zebrane nieczystości mające wspomóc ludzi walczącym z szalejącą zarazą (Brodzicki 2000).

Czym było w takim razie morowe powietrze według Strachockiego?

Dzieło Jana Wojciecha Strachockiego, dawnego medyka, nazwane przez samego autora
„Diskursem”, zostało wydane w 1677 roku jako jedno z wielu wówczas staropolskich dzieł
poświęconych tematyce morowego powietrza bądź moru. To, na co należałoby tutaj zwrócić
szczególną uwagę to jego forma – przykład „Diskursu”, wtedy formą rozmowy, wykładu - dzisiaj
znaczącego zgoła co innego. Zazwyczaj staropolskie dzieła przedstawiające losy ludzi w czasie zarazy
morowego powietrza były sporej objętości księgami, w przeciwieństwie tutaj do krótkiej, adnotacji
Strachockiego. Wydane w Kaliszu, obecnie należy do Biblioteki Książąt Czartoryskich, w dziale
rękopisów. Jest to zaledwie dwanaście stron starodruku, z podpisaniem książki oraz z przedmową
autora, a także poświęceniem tego dzieła kaliskiemu aptekarzowi (wskazuje to nam na to, że owa
osobistość musiała być dość ważna zarówno dla autora jak i ich miasta, Kalisza). Nie jest ona [praca]
jednak pozbawiona jakichkolwiek ważnych informacji dotyczących zabezpieczania się i leczenia
w trakcie pojawienia moru – dla Polski, ale być może szczególnie dla miasta Kalisza. Sam autor na
wstępie swoje „Diskursu” tak o to zapisał:

„Ku dobremu pospolitemu Miasta I.K.M. Kalisza Wiec i Obywatelow poblizszych w sasiectwie
z Miastem tym zastajacych z okazji postrachów Morowego powietrza po stronach się szerzącego”

(Strachocki, 1677)

Jan Strachocki, XVII-wieczny, polski sekretarz oraz medyk miasta Kalisza, mianował właśnie
swoje dzieło Maciejowi Czechowicowi, Rajcy i polskiemu, Aptekarzowi kaliskiemu. W przedmowie
samego utworu autor wspomniał, że nie spędził on zbyt wiele czasu nad tym komu je miałby
przypisać, bowiem jedyną słuszną osobistością w tamtym czasie był dla niego wspomniany
Czechowic. Traktował go jako dość znanego, bardzo zacnego, dosyć biegłego w pracy
ówczesnego aptekarza i doskonałego jak na te czasy mistrza, który na pewno wykorzysta to, co
on sam zawarł w tym krótkim dziele, przekazując być może tą wiedzę dla potomnych.

„(…) Prace tey malusienkiey za chętnego Promotora oraz i w gotowaniu lekarstw zyczliwego
i szczerego laboranta upraszam…” (Strachocki 1677)

Miał być może Strachocki nadzieję, że to co zawarł w „Diskursie” – jeszcze szerzej będzie
kontynuował kaliski aptekarz. Sam bowiem Czechowic, poprzez dedykowanie jemu dzieła,
mógł się na tym w pewien sposób wzbogacić, będąc zanotowanym w jednym ze staropolskich,
medycznych dzieł. Sam jednak Strachocki swoją pracę natomiast traktował od początku jako właśnie
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malusieńką, acz dość ważną dla ówczesnej medycyny. Oczywiście, jak było już wspomniane, nie było
to nic odkrywczego, a jedynie powielanie prac innych. Wielu bowiem nie wstydziło się tego, że czerpie
z dzieł innych. Sami Padewczycy, wiodący prym w ówczesnej medycynie, niejednokrotnie powtarzali,
że ich prace są na podstawie dzieł innych, bardziej znanych autorów. Jednak dla typowego wówczas
czytelnika każde takie dzieło było czymś nader ciekawym i ważnym, bowiem dotyczyło zagadnienia
na jakiego temat w większości osób niewiele miało w ogóle pojęcia. Miało więc ono tym bardziej
wysokie znaczenie dzięki wybitnemu autorowi, który był medykiem i osobie, jakiej dedykował –
aptekarzowi. Dodatkowo pojawiające się tutaj liczne, łacińskie wstawki w tekście – czy to w już widać
w samej przedmowie, wielu opisach zapobiegania i unikania zarazy czy w następnie w przepisach
dotyczących konkretnych już medykamentów, pokazują, jak wysoką wartość miała łacina
w dziedzinie medycyny. Dzisiaj z resztą jest tak samo – nic się na tym polu nie zmieniło.

Czym w takim razie było to słynne morowe powietrze, największa plaga dawnych czasów,
według XVII-wiecznego lekarza? W staropolskich bowiem czasach nie posiadano tak olbrzymiej
wiedzy, jaką mamy dzisiaj. Sam Strachocki przekazał nam taką o to adnotację na ten temat, wcześniej
jednak wspominając, że to co zanotował to pewna króciusieńska informacja bądź nauka:

„(…) Krótko powiadam, iż powietrze morowe nic innego nie jest, tylko ognista poteżna goraczka
i złość skryta…

(…) ciała ludzkie z nagla i nieświadomie jako piorunami jakimi, nie tylko głowę/serce/wątrobę, ale
i wszystkie inne członki… (…) zabija” (Strachocki 1677)

Niewidzialne, najczęściej bardzo zaraźliwe zagrożenie z wieloma przymiotami, wówczas za bardzo
ludziom nieznane. Owy lekarz nie odkrył na tym polu nic nowego, jedynie potwierdził utrzymywaną
dotychczas teorię miazmatycznej historii chorób zakaźnych i potwierdził to, co dotychczas na ten
temat napisano. Wspomniane bowiem było, że owe miazmaty tworzyły pewne uczucie gorąca,
wnikające do organów, wywołując ostatecznie chorobę, a później bardzo często śmierć
w nieustających dolegliwościach (Wrzesiński 2008). Pojawiający się wówczas jad – określany jako
bardzo ogromne siedlisko zguby, jawił się w pojawiającej się po pewnej czasie gorączce i szybkim
osłabieniu, już schorowanego organizmu. To on [jad] miał przede wszystkim ogromny wpływ na
zarażenie powietrza, którym następnie oddychali jeszcze nieświadomi nadchodzącej zguby
i nierychłej śmierci, ludzie.

Dwa sposoby postępowania podczas moru według XVII-wiecznego
„Diskursu”

Sposoby, jakie miały być skuteczne przed morowym powietrzem według Strachockiego były
z kolei dwa. Przede wszystkim nadmienia on tutaj zażywanie różnego rodzaju lekarstw, które mimo
bycia nieskutecznymi wielu uważało, że powinno się kupować i używać:

„Jeden sposób, gdy się ludzie wcześnie przed zarażeniem powietrza lekarstwami prezerwujacymi ,
aby od niego nie byli zarażeni, prezerwują” (Strachocki 1677)

Wiemy z historii, że poziom medycyny był na tyle niski, że praktycznie wszystko co wymyślono było
w tamtych czasach bezskuteczne i jedynie wysoka odporność organizmu potrafiła zdziałać cuda. To
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samo tyczyło się ucieczek, które również mogły ochronić przed zarażeniem.
Z kolei jednak drugi sposób, jaki w swoim „Diskursie” przedstawia Strachocki, również

dotyczy leków. Jednakże ten miał na celu powstrzymanie pojawiającego się w organizmie zakażenia:

„Drugi, gdy już onym zarażeni (…) należytym do leczenia ratują się lekarstwem zażywaniem…”
(Strachocki 1677)

Starano się oczywiście powstrzymać chorobę na tyle, ile się dało i wierzono, że w końcu da się
ją w jakiś sposób pokonać. Zalecał w takim razie w drugim sposobie sam Strachocki zabezpieczenie
miast, wsi i ogółem miejsc z największym siedliskiem ludzi – w tym przede wszystkim targów,
jarmarków oraz karczm. Do tego dochodziły domostwa, które autor według własnych wskazówek
prosił, aby porządnie oczyścić (nie tylko sam dom, ale i znajdujące się w nim przedmioty na jakich
mogły osiąść miazmaty) i starać się przestrzegać podanych przez niego zasad:

(…) Naprzód, aby każdy w domu swym wszystko wychedożone miał. Z rana i na noc kadził,
przed wschodem słońca aby z domu nie wychodził, bieganiem długim i praca aby się nie

fatygował. Spania poobiedniego kontentując się w zamknionej izbie, abys się chronił.
Wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu zachował” (Strachocki 1677).

Owe zalecenia nie dawały oczywiście żadnych możliwości uniknięcia pojawienia się
morowego powietrza, a jedynie zapobiegały większemu go rozpowszechnieniu. Słynne upuszczanie
krwi w tamtych czasach również na wiele się nie zdawało, ale także preferowano w walce z morem.
Oczywiście bezskuteczne, tak jak inne zalecenie. W tamtych bowiem czasach nikt nie miał
w rzeczywistości pojęcia w jaki sposób miałoby się walczyć z występującymi cyklicznie na ziemiach
Rzeczpospolitej wszelkimi zarazami. Najważniejsze było posiadanie silnego organizmu, który
wszystkie zarazki mógłby bez problemu pokonać.

Recepty i lekarstwa na morowe powietrze wg „Diskursu”

Jeżeli mowa o przeróżnych medykamentach, jakie sądzono (naiwnie) iż wspomogą ludzi
w walce z morem, sam Strachocki wymienił w swoim krótkim dziele kilka jego zdaniem
najważniejszych. Pojawiły się tutaj przeróżne receptury, podzielone w jego diskurie na dwie części -
na pigułki, kołaczki, eliksiry, proszki do kadzenia (uważano, że oczyszczenie powietrza ochroni przed
chorobami i poprawi poziom życia), ocet bezoardyczny inaczej theryaczny, wódka spożywaną po
łyżce, soki chłodzące i posilające czy wódkę do wąchania i na puls, ale i różne informacje dotyczące
tych o to medykamentów (Strachocki, 1677). Strachocki kilka razy podkreślał, że to co zanotował
w swoim kilkunastostronicowym dziele z 1677 roku, jest bogate w dosyć rzetelne informacje, które
mogły wspomóc ówczesne, polskie społeczeństwo.

„Te leczące Morowe powietrze lekarstwa, których lubo wiele po wielu zacnych doktorskich
księgach czytać mogą aptekarze, wszakże i te, których nie znają…

(…) I tak życzę aby każdy komu żywot miły, a chciał się od takowej uchronić zarazy i kogo na to
stać może wcześnie się w ordynowane przysposobić lekarstwa. Pamietając iż kogo zaś na to nie

stać, niechże pigułę zażyje” (Strachocki 1677)
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Jak w takim razie należało zażywać podane przez XVII-wiecznego medyka poszczególne
medykamenty? Przede wszystkich w granicach zdrowego rozsądku, zwłaszcza jeżeli zaczynały się
pojawiać już pewne objawy – duszności, ataki serca czy mdłości. Wszelkie recepty (w tym przypadku
prawie w całości napisane w języka łacińskim, opisane tylko w krótki sposób staropolszczyzną)
i adnotacje autora, które miał możliwość w „Diskursie” przytoczyć, są przeplatane łacińskimi
słowami, które jak zostało wspomniane, silnie wskazują na nierozerwalną więź medycyny z łaciną.
Skrupulatnie wymieniając wszystkie ważne dla pacjenta składniki i proporcje, Strachocki jak wielu
staropolskich twórców, pozostawił nam dorobek naukowy ówczesnej medycyny, bez względu na to
jaki miała ona poziom. Jak mawiał sam autor w przypadku pigułek (najczęściej spotykanych na rynku
pośród obecnych wtedy medykamentów), na które powinno było stać wówczas większość
społeczeństwa:

„Pigułeczek tych zażywać raz w tydzień na noc idąc spać. Po lekkiej wieczerzy w godzin trzy,
biorąc ich piętnaście.” (Strachocki, 1677)

Z kolei wspomniane już wcześniej kołaczki :

„(…) miały być ugotowane i z rana przed wyjściem z domu po trzech albo czterech zażywane.”

Służyć miały one osobom o bardzo trudnym charakterze, wręcz ognistym temperamencie, ale przede
wszystkim skierowane one były ku:

„(…) osobliwie młodym i gorącej natury ludziom barzo służący…” (Strachocki 1677)

Jeżeli jednak była mowa o eliksirach – należało przede wszystkim wyważyć ilość kropel takiego
specyfiku, znajdujących się później w piwie lub winie. Było to najczęściej trzynaście czy piętnaście
kropel, a nawet i więcej jeżeli była taka potrzeba, miały one bowiem ogromną moc przeciwko
morowemu powietrzu. Najlepszym jednak rozwiązaniem było wówczas łączenie medykamentów ze
sobą – kołaczek i eliksirów, będące najskuteczniejsze w walce z zarazą. Z kolei ocet bezoardyczny był
kolejnym, być może w jakimś stopniu skutecznym lekarstwem:

„(…) do wąchania i pulsów smarowania jako też i przez zażywanie niesłychanie pomocne jest w
powietrzu… (…) tylko potrzeba go wcześnie zażyć biorąc go łyżkę (…) na pobudzenie…”

(Strachocki, 1677)

Inne medykamenty, jakie zalecał również Strachocki odpowiednie były między innymi do
noszenia pod językiem, niektóre niczym amulety znajdujące się na rzemyku na sercu (kult amuletów
i talizmanów, znany od wieków), aby je [narządy] uchronić od wymęczenia czy także kadzidła do
kadzenia zarażonych wówczas domostw. Jeżeli kogoś nie było oczywiście stać na odpowiednie
kadzidło, na to również autor miał sposób. Przy pewnych swoich propozycjach, starał się wymienić
zamienniki drogich składników, co widać zwłaszcza przy kadzidle:

„A kogo zaś nie stać na tak drogie (…) kadzidło, niechże na kominie pali jałowcem, liściem
bobkowym, drwami debowymi, sosnowymi, bukowymi, albowiem niczym lepiey i prędzej nie

czyści się powietrze jako ogniem” (Strachocki 1677)
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Wszelkie leki, podane w „Diskursie” w jakimś stopniu na pewno pomagały ówczesnym
ludziom w walce z morem. Zapewne wiele z nich było całkowicie bezskutecznych, ale wiara ludzi
w proponowane im przedmioty była prawdopodobnie dosyć silna. Wiemy w końcu, że im człowiek
usilniej wierzy w magię przedmiotu, tym bardziej może ono faktycznie danej osobie pomóc. Efekt
działania placebo – nieznany jeszcze w tamtych czasach, dzisiaj nie jest czymś odkrywczym. Do tego
przecież wskazane przez medyka alkohole – w tym wódka, ma właściwości odkażające sama w sobie.
Nie bez powodu pewnie ją wskazał i polecił, aby w umiarkowany sposób – po łyżce dziennie
spożywać nie tylko dla samego picia, ale i do wąchania. Na pewno nie zaszkodziła, a mogła nawet
w nielicznych przypadkach wspomóc osłabiony już organizm. Tak było również w przypadku
wspomnianego octu, który połączony w zażywaniu z ową wódką bezoardyczną miał być jednym ze
skutecznych medykamentów. Wódka bowiem posilała, stawiała na nogi, a nawet chłodziła. Nie
sposób więc było pominąć również właściwości soków na jakie podał przepis, które chłodziły
serce, a także je wspomagały.

„(…) zażywać go [soki] w pragnieniu i mdłości serca” (Strachocki 1677)

Całe dziełko, mające zaledwie kilkanaście stron, nie było może czymś zgoła innowacyjnym na
tle powstających w dobie staropolskich utworów dotyczących morowego powietrza, ale na swój
sposób przyjemne do przeczytania i przeanalizowania dokonań dawnej medycyny. Sam autor, jakich
to było w czasach nowożytnych wielu, medyk i sekretarz, starał się w jasny sposób przedstawić zasady
walki z morem i możliwości jego przezwyciężenia wraz z dostępnymi na tamtejszym rynku
medykamentami. Krótkie, konkretne, ale moim zdaniem dosyć wartościowe dzieło na tle ówczesnej
literatury.

„Panie, u którego w ręku śmierć i żywot ludzki jest, spraw to, aby i po miejscach tych zarażonych
morowym powietrzem koniec się onegoż stał, o co cię pokornie żebrzemy” (Strachocki 1677)

Po każdym nieszczęściu, nadchodziły lepsze dni. Tak też było z epidemiami jakie nawiedziły
Europę i Rzeczpospolitą w okresie staropolskim. Każda z nich bowiem nauczyła czegoś ważnego
ówczesną ludność – wierzyć w Boga, gorąco się modlić i mieć nadzieję na lepsze jutro. I tego samego
zdania był autor tego o to dyskursu.

Zakończenie

Przez wiele stuleci, lekarze, czy to mowa o polskich medykach jak Strachocki, czy
europejskich, dopatrywali się choroby jedynie po jej zewnętrznych objawach, lecząc często w bardzo
nieumiejętny sposób setki tysięcy ludzi na całym świecie. Dopiero po pewnym czasie zrozumiano, że
objawy zewnętrzne nie wskazują bezpośrednio choroby, ale i łączenie się różnorodnych objawów
(kaliski medyk nie nadaremno wspominał o objawach wskazujących na morowe powietrze) miało
ogromny wpływ na przebieg konkretnej choroby. Epidemie, pojawiające się od czasów starożytnych,
zebrały wielkie żniwo na ziemiach ówczesnej Europy i naszej Rzeczpospolitej. Być może dałoby się
przed niektórymi uchronić, jak chociażby przed morowym powietrzem, ale stan medycyny na tamte
czasy był jeszcze zbyt niski (Ruffie, 1996). Wydaje się nam, że wszystkiego można było się w jakiś
sposób wystrzec wykazując chociaż trochę zainteresowania i pogłębienia swojej wiedzy w
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naukach medycznych, dzięki lekturze dawnych podręczników czy staropolskich dzieł, jak
wymienionego tutaj Strachockiego. Trafne jest jednak spostrzeżenie badaczy, że gdyby nie pewne
epidemie, zapewne inaczej potoczyłaby się historia Europy jak i samej Polski, pytanie tylko czy na
dobre. Każde bowiem z tych wydarzeń, jakie pojawiły się w naszej historii, musiało mieć swoje
znaczenie dla ówcześnie żyjących tam ludzi. Ważny jest także fakt, że uważano, iż przed niewidzialnym
wrogiem nie sposób było się uchronić bez względu na postępowanie (Tuchman, 1993).
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Abstract: This article deals with the problem of pestilential air in the past, with the detail of the
seventeenth-century work of the doctor from Kalisz, Jan Strachocki.
As we know, for centuries people have fought epidemics that appeared every few years in Poland and
in Europe. Our Polish medics and writers tried to describe in the best way what the plague air was,
how to avoid it and how to fight it. They studied abroad at medical faculties, took up internships and
tried to make the most of it in order to help their compatriots in the future.
In the work of Strachocki, in the form of a discourse, we will learn nothing more than from the

already known old Polish guides, but his work shows us how much interest such works enjoyed at
that time. People feared death, as they do today, so they tried to protect themselves from death by
reading medical treatises.
Strachocki, like his predecessors, mentions in the discourse ways to fight the pestilential air, various
medicines that people could then buy and how to act during the plague. However, we know
that whatever was invented in those days, the essence was not known immediately and every
f ight with it was unsuccessful. Many centuries had to pass before people could perceive
epidemics differently and take up a completely new fight against this great threat to them.
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Wprowadzenie

Niepłodność jest definiowana przez Światową Organizację Zdrowia jako niemożność zajścia w ciążę
pomimo regularnego współżycia płciowego (3–4 razy w tygodniu), przez czas dwunastu miesięcy, bez
stosowania jakichkolwiek środków zapobiegawczych.
Szacuje się, że z problemem niepłodności zmaga się ponad 186 milionów ludzi na świecie (Inhorn and
Patrizio 2015). Zgodnie z analizą z 2010 r. około 10,5% kobiet doświadczyło niepłodności wtórnej –
kobieta urodziła już przynajmniej jedno żywe dziecko, ale nie może zajść w kolejną ciążę, a około 2%
doświadczyło niepłodności pierwotnej – niezdolność do urodzenia żywego dziecka (Mascarenhas et
al. 2012). Problem ten nie dotyczy tylko kobiet, na co zwracają uwagę autorzy, zaznaczając, że
statystyki dotyczące męskiej niepłodności są trudniejsze do oszacowania. Określa się, że u około
połowy par za ograniczenie płodności odpowiada czynnik męski (Łukaszuk et al. 2018). W
niektórych rejonach świata wskaźnik niepłodności jest znacznie wyższy, osiągając niekiedy nawet
około 30% (Nachtigall 2006). Ta zależność jest szczególnie widoczna w Azji Południowej, Afryce
Subsaharyjskiej, Afryce Północnej, Europie Wschodniej, Centralnej Azji oraz na Bliskim Wschodzie
(Mascarenhas et al. 2012). W Polsce około miliona par stara się bezskutecznie o ciążę dłużej niż 12
miesięcy, a większość z nich nie szuka pomocy w specjalistycznych ośrodkach leczenia zaburzeń
płodności (Janicka et al. 2015).
Wiele elementów może powodować niepłodność, m.in. czynniki zakaźne, środowiskowe,
genetyczne, zaburzenia hormonalne, leki, a nawet dieta: nadwaga, stres czy brak aktywności fizycznej.
Te czynniki mogą mieć wpływ na płodność zarówno kobiet, jak i mężczyzn, powodując niemożność
zajścia, a także donoszenia ciąży. Choroby cywilizacyjne – a wśród nich niepłodność – dotycząca
coraz większej części społeczeństwa. Czy możemy zatem spodziewać się w nadchodzących latach
prawdziwej „epidemii niepłodności”? Czy w rozwoju cywilizacyjnym i zmianie stylu życia możemy
dopatrywać się przyczyny problemu z dzietnością?

Styl życia

Zmiana roli kobiety w społeczeństwie, a także wzrost oczekiwań życiowych spowodowały odsunięcie
w czasie decyzji o posiadaniu potomstwa. Obecnie priorytetem jest zdobycie wykształcenia i
ustabilizowanie sytuacji socjoekonomicznej. Zmiany te są widoczne w statystykach – Główny Urząd
Statystyczny podaje, że mediana urodzenia pierwszego dziecka z wieku 24 lat w 2000 r. do nieco
ponad 27 lat w roku 2013. W Europie według danych z Eurostatu na rok 2013 kobiety miały
przeciętnie 28,7 lat, gdy zostawały matkami po raz pierwszy (Stańczak, Stelmach, Urbanowicz 2016).
Schemat rozrodczy kobiety jest złożony, rodzi się ona z pulą oocytów przypadająca na całe jej życie, a
tylko u części z nich (około 400-500) dojdzie do owulacji. Spadek liczby oocytów, wiąże się ze
skróceniem cyklu menstruacyjnego, a co za tym idzie zwiększa się niepłodność. W wieku poniżej 30
lat szanse na poczęcie dziecka u kobiety mogą sięgać nawet 71%; w wieku powyżej 36 lat może
wynosić jedynie 41%. Zmniejsza się również prawdopodobieństwo utrzymania ciąży i urodzenie w
pełni zdrowego dziecka (Sharma et al. 2013a). Pomimo wielu dowodów na występowanie korelacji
wieku i płodności, kobiety często nie są świadome zagrożeń związanych z opóźnieniem w zajściu w
ciążę. Badanie przeprowadzone na studentach Uniwersytetu Uppsala w Szwecji wykazało, że ponad
połowa kobiet chciała mieć swoje ostatnie dziecko w wieku od 35 do 44 lat (Lampic et al. 2006).
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U mężczyzn wiek również nie pozostaje bez znaczenia. Podwyższony wiek ojca ma ogromny
wpływ na funkcję jąder, hormonów rozrodczych, a także na parametry nasienia. Starzenie się
mężczyzn powoduje utratę aktywności przeciwutleniającej i podwyższony poziom RFT (reaktywne
formy tlenu), co prowadzi do występowania stresu oksydacyjnego, który uważany jest obecnie za
jedną z głównych przyczyn męskiej niepłodności (Ilacqua et al. 2018). W sytuacji stresu
oksydacyjnego zaburzone zostaje prawidłowe wytwarzanie plemników, ich ruchliwość, liczba,
morfologia oraz czynności (Walczak-Jędrzejowska, n.d.). W badaniu przeprowadzonym w 2013 roku
na liczbie 5081 mężczyzn w wieku 16,5-72,3 lat zaobserwowano zmiany, które mogą bezpośrednio
prowadzić do niepłodności. U badanych po 34. roku życia spada całkowita liczba plemników, po 40.
r.ż. spada odsetek plemników o prawidłowej morfologii, ruchliwość plemników spadła po 43. r.ż.,
a objętość ejakulatu po 45 r.ż. (Stone et al. 2013).

Wzrost oczekiwań życiowych oraz zmieniające się tempo życia prowadzą również do wzrostu
napięcia pojawiającego się w codziennym życiu. Niekontrolowany stres aktywuje oś podwzgórze-
przysadka-nadnercza, powodując wzrost poziomu kortyzolu, który może wpływać na podwyższenie
się poziomu RFT i pojawienie się wcześniej wspomnianego stresu oksydacyjnego (Pressman,
Hernandez, and Sikka 2018). Wzrost poziomu kortyzolu prowadzi również do pogorszenia jakości
snu i skrócenia jego długości, co wpływa na zaburzenia rytmów okołodobowych, doprowadzając do
zaburzeń hormonalnych, bezpłodności, problemów z erekcją czy epizodów depresyjnych. Wykazano,
że u mężczyzn z zaburzeniami snu w postaci bezdechu sennego stężenie wolnego testosteronu
w osoczu było istotnie niższe niż po zabiegu uwulopalatoplastyki, która miała za zadanie
wyeliminować bezdech senny i polepszyć jakość snu (Pasternak-Winiarska 2019). Obniżony poziom
testosteronu, mogący wynikać ze wszystkich wymienionych wyżej czynników, prowadzi do zmian
w komórkach Sertolego i barierze krew-jądro, co ostatecznie powoduje zahamowanie
spermatogenezy. Upośledzenie wydzielania testosteronu stanowi główną podstawę szkodliwego
wpływu stresu psychologicznego na spermatogenezę (Durairajanayagam 2018).
Według wielu badań przeprowadzonych dotychczas zarówno w ogólnej populacji kobiet, jak i tej
u której występowały problemy z płodnością, stres wiązał się ze zmniejszonymi wskaźnikami poczęć,
długimi cyklami miesiączkowymi (≥35 dni) oraz niższymi wynikami leczenia rozrodu. U kobiet,
które miały problem z płodnością, przewlekły stres identyfikowany był jako szkodliwy dla rezerwy
jajnikowej (Palomba et al. 2018). Możliwym wyjaśnieniem faktu, że szanse na zapłodnienie
w sytuacjach stresowych zmniejszają się, może być poziom hormonów stresu. W jednym z badań
stwierdzono, że jednym z nich jest alfa-amylaza, która koreluje ujemnie z płodnością. Mechanizmy,
dzięki którym może ona zmniejszać płodność, są nieznane, przypuszcza się, że jednym z nich jest
działanie receptorów katecholaminowych które mogą zmniejszać przepływ krwi w jajowodach
(Sharma et al. 2013a).

Przewlekły stres, zbyt dużo obowiązków, czy pogorszona jakość snu znacząco wpływają również
na libido, a także mogą doprowadzić do różnych zaburzeń seksualnych, czego konsekwencją mogą
być problemy z płodnością. Centrum Terapii Seksualnej Uniwersytetu Stanowego w Nowym Yorku
opublikowało dane, zgodnie z którymi w latach 70. XX wieku osłabienie libido było związane
z takimi czynnikami jak stres, pracoholizm i przemęczenie i występowało u 32% ogółu pacjentów.
Natomiast publikacje z początku XXI wieku sugerują znacznie większe występowanie tego problemu
— aż u 60% (Zdrojewicz and Lelakowska 2006). Wykazano również, że długotrwałe stany stresowe
mogą prowadzić do hiperprolaktynemii w centralnym układzie nerwowym, czego objawami mogą
być zaburzenia długości cyklu miesiączkowego, anowulacji oraz niepłodność.



Dieta i aktywność fizyczna

Wiele badań naukowych wykazuje istotną korelację między dietą, a płodnością zarówno
kobiet, jak i mężczyzn. Światowa Organizacja Zdrowia zebrała w swoich statystykach informacje na
temat zmieniających się nawyków żywieniowych Europejczyków, które wraz ze wzrostem produkcji
oraz dostępności pożywienia charakteryzują się większą podażą kalorii przy niezmieniającej się lub
malejącej aktywności ruchowej. Jemy zdecydowanie za dużo w stosunku do fizjologicznych potrzeb
organizmu. Dodatkowo przez szybkie tempo życia ludzie sięgają bardzo często po żywność wysoko
przetworzoną typu fast-food (Skwara 2015).

Niedawno przeprowadzone badania zarówno na zwierzętach jak i na ludziach dowiodły, że
wysokotłuszczowa dieta powoduje upośledzenie reprodukcji, wpływając na strukturę molekularną
i fizyczną plemników (Ilacqua et al. 2018). Diety składające się z przetworzonego czerwonego mięsa,
pełnotłustych produktów mlecznych, alkoholu, kawy i napojów słodzonych cukrem wiązały się
z niską jakością nasienia i niższymi wskaźnikami płodności (Durairajanayagam 2018). Według badań
negatywny wpływ na stężenie plemników ma wskaźnik masy ciała (BMI) i spożycie alkoholu, a na
ruchliwość plemników wskaźnik BMI, spożycie alkoholu i palenie tytoniu (Braga et al. 2012).
W badaniach przeprowadzanych na ludziach wśród osób pijących co najmniej 80 gramów alkoholu
dziennie 52,3% wykazywało częściowe lub całkowite zatrzymanie rozwoju plemników oraz niższą
średnią masę jąder w porównaniu z grupą kontrolną. Dodatkowo dawki powyżej 80 gramów
alkoholu dziennie, określone jako duże spożycie, powodują istotnie zmniejszoną spermatogenezę
oraz zmniejszone stężenie testosteronu (Czerwińska and Pawłowski 2018). Coraz częściej pojawiają
się też dane sugerujące ścisły związek między otyłością i obniżoną płodnością u mężczyzn. Nadwaga
wiąże się z zaburzeniami erekcji i małą liczbą plemników, a także upośledzeniem ich morfologii,
ruchliwości, witalności i integralności DNA. Badania przekrojowe wykazały, że od 20% do 64%
otyłych mężczyzn cierpi na niski poziom testosteronu całkowitego, a także niski poziom globuliny
wiążącej hormony płciowe (Dutta, Biswas, and Sengupta 2019). Otyłość wpływa również na
podwyższoną temperaturę moszny, ostatecznie objawiającą się upośledzeniem parametrów nasienia
(Du Plessis et al. 2010).
Dieta kobiety ma również bardzo istotny wpływ na jej płodność, a szczególnie na procesy związane
z owulacją. Badania przeprowadzone w 2007 roku wykazały, że spożycie białka pochodzenia
zwierzęcego, w szczególności mięsa drobiowego i czerwonego, wiązało się ze zwiększonym ryzykiem
bezpłodności z powodu braku jajeczkowania, podczas gdy spożywanie białka pochodzenia
roślinnego wykazywało odwrotny działanie (Chavarro et al. 2008). Według wielu badaczy dieta
korzystna dla kobiet w przypadku problemów z płodnością powinna cechować się: wyższym
stosunkiem tłuszczów jednonienasyconych do tłuszczów trans, białek roślinnych do zwierzęcych,
wysokotłuszczowego do niskotłuszczowego nabiału oraz zmniejszonym ładunkiem glikemicznym,
a także zwiększonym spożyciem żelaza i witamin. Kobiety stosujące się do tych zaleceń miały istotnie
statystycznie niższy wskaźnik niepłodności z powodu zaburzeń owulacji (p <0,001) (Sharma et al.
2013a). Nieprawidłowe nawyki żywieniowe są również bardzo istotne z uwagi na korelację pomiędzy
nadwagą u kobiet a niepłodnością, które to są szeroko omawiane w literaturze. Otyłe kobiety z BMI
przekraczającym 30 kg/m2 są obarczone ponad dwukrotnie większym ryzykiem zaburzeń płodności
z powodu zaburzeń owulacji. Wykazano, że każde zwiększenie wartości BMI o jedną jednostkę
koreluje z 6-procentowym zmniejszeniem wydzielania hormonu wzrostu, który odpowiedzialny jest
za prawidłowe wydzielanie i działanie hormonów płciowych (Hajduk 2012). Tkanka tłuszczowa
uwalnia wiele bioaktywnych cząstek, które wpływają na molekularne mechanizmy
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insulinooporności, nadciśnienia, ryzyka sercowo-naczyniowego oraz zaburzeń krzepnięcia, jak
i różnicowania dojrzewania oocytów (Silvestris et al. 2018). U osób otyłych występująca
insulinooporność, hiperinsulinemia, a także podwyższone stężenie estradiolu we krwi powodują
zaburzenia rozwoju oocytu, co z kolei prowadzi do zaburzeń strukturalnych zarodka, co prowadzi do
poronień (Bebelska, Ehmke vel Emczyńska, Gmoch-Gajzlerska 2011). Większości przypadków
niepłodności, która spowodowana jest zaburzeniami owulacji można zapobiec zmieniając styl życia,
stosując wyżej wspomnianą dietę oraz redukując masę ciała (Chavarro et al. 2007).

Mówiąc o diecie oraz istotności prawidłowej wagi w płodności, nie sposób nie wspomnieć
o wpływie aktywności fizycznej. Wykazano, że mężczyźni aktywni fizycznie mieli większą liczbę
ruchliwych plemników o prawidłowej morfologii niż mężczyźni prowadzący siedzący tryb życia, a po
skróceniu czasu ekspozycji na oglądanie telewizji stwierdzono poprawę parametrów nasienia (Ilacqua
et al. 2018). Zaobserwowano, że przy średnim wysiłku fizycznym (trzy razy w tygodniu przez
godzinę) badani mieli nasienie o lepszej morfologii plemników niż ci, którzy wykonywali bardziej
intensywne i częstsze ćwiczenia fizyczne lub rowerowe (Foucaut et al. 2019). Przeprowadzone do tej
pory badania sugerują polepszenie bądź pogorszenie parametrów nasienia w zależności od rodzaju
wykonywanej aktywności fizycznej oraz jej intensywności. U kobiet natomiast systematyczne,
umiarkowane ćwiczenia prowadzą do bardziej regularnego cyklu miesiączkowego. Badania wykazały,
że zaplanowana aktywność fizyczna obniża poziom cukru we krwi oraz zmniejsza stres (Öztürk et al.
2019). Rola aktywności fizycznej w przypadku niepłodności jest największa u osób borykających się
z nadwagą.

Czynniki środowiskowe

Związki chemiczne odpowiadające za zanieczyszczenie powietrza to uwalniane do atmosfery
substancje, takie jak dwutlenek siarki, tlenek węgla, dwutlenek azotu, pył zawieszony i ozon ze spalin
samochodowych, emisji przemysłowych, spalania węgla i drewna oraz innych źródeł (Sharma et al.
2013b). Mają one negatywny wpływ na gametogenezę zarówno męską i żeńską. Oddziaływania te
wpływają nie tylko na ilość gamet, ale także na ich jakość na poziomie genetycznym i epigenetycznym
(Carré et al. 2017). Wyróżniane są cztery mechanizmy wpływu zanieczyszczeń powietrza na
płodność: zmiany hormonalne, wywołanie stresu oksydacyjnego, zmiana DNA komórki oraz
epigenetyczne modyfikacje (Nateghian and Aliabadi 2020). Udowodniono, że mężczyźni
mieszkający w mieście przemysłowym doświadczyli znacznego zmniejszenia ruchliwości i morfologii
plemników oraz zwiększenia ilości plemników z nieprawidłową chromatyną w porównaniu
z mieszkańcami dzielnicy wiejskiej o niewielkim zanieczyszczeniu powietrza (Pizzorno 2018).
Niebezpieczne mogą być również metale ciężkie, które najczęściej występują w żywności: kadm,
ołów, rtęć i arsen. Również miedź ma negatywny wpływ na proces gametogenezy oraz płodność osób
pracujących w hutach i kopalniach rudy miedzi lub narażonych na długotrwałą ekspozycję na jej
związki (Chyra-Jach, Kaletka, and Kasperczyk 2020). Szkodliwy wpływ ołowiu związany jest
z przerwaniem osi podwzgórze-przysadka, co wpływa na zmianę poziomu hormonów, w
konsekwencji pogarszając jakość nasienia u mężczyzn i powodując nieregularne miesiączki u kobiet
(Sharma et al. 2013b).

Ogromnym problemem jest również ekspozycja na chemikalia środowiskowe i zawodowe, która
w ciągu ostatnich 50 lat znacznie wzrosła. Pestycydy należą do najczęściej produkowanych
i używanych chemikaliów w USA i na świecie. Mogą one działać poprzez szlaki hormonalne lub



genotoksyczne – wpływając na rozrodczość samców, potencjalnie mogą wpływać również na
spermatogenezę. Dwadzieścia różnych badań epidemiologicznych wykazało związek między
ekspozycją na pestycydy, a produkcją nasienia (Perry 2008). U rolniczek w Ontario płodność spadła
proporcjonalnie do stosowania pestycydów. Do pestycydów i herbicydów najmocniej wpływających
na obniżenie płodności zaliczamy: dikamba (spadek o 49%), glifosat (39%), fosforany organiczne
(25%) i tiokarbaminiany (24%) (Pizzorno 2018).

Diagnostyka i leczenie

Diagnostyka niepłodności najczęściej zaczyna się w gabinecie lekarza ginekologa. W pierwszej
kolejności, według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz
Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, powinna zostać oceniona czynność jajników,
a następnie anatomia żeńskiego układu rozrodczego w celu oceny drożności jajowodów oraz jamy
macicy (Łukaszuk et al. 2018). U mężczyzn analizie zostaje poddane nasienie. Według WHO
parametry, jakie należy sprawdzić w semingoramie to liczebność, żywotność, ruchliwość, morfologia
plemników, pH nasienia i objętość ejakulatu. Należy pamiętać, że obniżenie wartości referencyjnych
seminogramu nie oznacza bezpłodności. Zmniejsza to statystyczną szansę na zapłodnienie, dlatego
równorzędnym krokiem jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, badania przedmiotowego, które
nakieruje lekarza na postawienie odpowiedniej diagnozy oraz wdrożenie leczenia przyczynowego.
Mimo dostępnej już dzisiaj szerokiej diagnostyki oraz wiedzy medycznej na temat przyczyn
niepłodności zarówno męskiej, jak i żeńskiej, diagnoza niepłodności niewyjaśnionego pochodzenia
dotyczy nawet około 20%-30% par leczonych z powodu zaburzeń płodności (Łukaszuk et al. 2018).
WHO definiuje to jako niemożność zajścia w ciążę mimo regularnego współżycia w celach
prokreacyjnych w okresie roku, przy czym rutynowe badania diagnostyczne nie wykazują przyczyny.
Takie statystyki skłaniają lekarzy do patrzenia na problem w coraz szerszej perspektywie, biorąc pod
uwagę nie tylko anatomię i gospodarkę hormonalną, ale właśnie styl życia, dietę, czynniki
środowiskowe i stres.

Po określeniu przyczyny niemożności poczęcia, wdrażane jest odpowiednie leczenie.
W przypadku diagnozy niepłodności niewyjaśnionego pochodzenia najczęstszym postępowaniem
jest tzw. postępowanie wyczekujące. Niektórym parom zaleca się przedłużenie starań o dziecko na
kolejny rok, zmieniając przy tym swój styl życia. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na rezerwę jajnikową,
szczególnie u kobiet po 35. roku życia. Jeśli takie postępowanie jest niewystarczające kolejnym
krokiem jest wdrożenie farmakoterapii lub rozpoczęcie leczenia metodami wspomaganego rozrodu,
takimi jak inseminacja domaciczna czy zapłodnienie pozaustrojowe. W przypadku par, w których to
mężczyzna jest zdiagnozowany jako niepłodny, możliwe jest skorzystanie z banku nasienia.
Wskazaniem do tej metody jest azoospermia, jeśli nie ma możliwości pozyskania plemników z jader
lub najądrzy oraz stwierdzenie nieprawidłowości nasienia, a także jeśli ciąży nie uzyskano mimo
wielokrotnych programów zapłodnienia pozaustrojowego z zastosowaniem procedury ICSI
(mikroiniekcja plemnika do cytoplazmy komórki jajowej) przy wyborze plemników o najwyższym
potencjale rozrodczym (Łukaszuk et al. 2018). Metodą diagnostyki niepłodności i leczenia
zachowawczego jest naprotechnologia. Nie wykazano skuteczności tej metody za pomocą
prawidłowej metodologii i analizy statystycznej (Stanford, Parnell, and Boyle 2008), (Tham, Schliep,
and Stanford 2012). Naprotechnologia nie wykorzystuje uznanych metod wspomaganego rozrodu,
takich jak zapłodnienie pozaustrojowe, które często jest jedyną szansą na ciążę. W przypadku
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niektórych par odkładanie decyzji o rozpoczęciu takiego leczenia, skutkuje zmniejszeniem rezerwy
jajnikowej i utrudnia lub uniemożliwia dalsze starania się o poczęcie.

Wnioski

Problem niepłodności ma charakter globalny i dotyczy wielu par na całym świecie. Poza
aspektami zdrowotnymi często zwraca się uwagę na aspekty socjologiczne i demograficzne, które
prowadzą do coraz późniejszego starania się par o potomstwo, a co z tym związane – mniejsze
powodzenie. Zaburzenia płodności mogą być spowodowane wieloma czynnikami, część z nich jest
wrodzona i nie może być łatwo skorygowana – nieprawidłowości anatomiczne czy zaburzenia
hormonalne, ale niektóre z nich jesteśmy w stanie kontrolować – odpowiednią dietę, korekcję wagi
ciała oraz ograniczanie wpływu czynników środowiskowych. W opinii ekspertów istotną rolę –
zwłaszcza w niepłodności o nieznanej przyczynie – mają zmiany poprawiające ogólny stan zdrowia.
Wartym podkreślenia jest fakt, że te ogólna poprawa przyzwyczajeń żywieniowych i trybu życia
wpływa na poprawę płodności tak u obu płci. Wydaje się zatem, że wspólnie podjęte kroki
prozdrowotne mogą przynieść obopólną korzyść parom starającym się o potomstwa. Wspólne
dążenie do poprawy trybu życia wydaje się też być znacznie łatwiejsze, gdy wysiłek podjęty jest przez
oboje partnerów. Problematyka ta może stanowić zasadne źródło dalszych badań naukowych.
Szeroko pojmowany rozwój gospodarczy i wzrost tempa życia mają duży wpływ na pogłębianie się
problemu „epidemii niepłodności”. Społeczeństwo narażone jest na szeroką gamę czynników
negatywnie wpływających na ich płodność. Tym istotniejsze wydaje się prowadzenie akcji, mających
na celu propagowanie zdrowego stylu życia, a także promowanie świadomości związanej
z czynnikami negatywnymi, które mogą utrudnić starania o potomstwo.

Problematyka niepłodności jest obszarem, który powinien charakteryzować się
multidyscyplinarnym podejściem. Niezaprzeczalnie dużą wartość może mieć tu współpraca
seksuologa, dietetyka, psychologa, ginekologa, szczególnie lekarza specjalizującego się w zaburzeniach
płodności. Koniecznym jest dalsze pogłębianie wiedzy na temat czynników, które wpływają na
płodność, jak i poszukiwanie metod, które pozwolą parom na doczekanie się potomstwa.
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Samoleczenie epidemią XXI wieku?

Izabela Cendal1
1Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski
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Dostępne statystyki wskazują, iż rośnie liczba Polaków przyjmujących regularnie suplementy
diety czy leki wspomagające pracę różnych narządów. Jednocześnie zwiększa się też ilość
przyjmowanych leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Samodzielne stosowanie leków
dostępnych bez recepty znajduje się na trzecim miejscu (wskazuje je 21% dorosłych), po konsultacji
lekarskiej i przyjmowaniu środków przepisanych przez lekarza (30%) oraz po korzystaniu z tzw.
domowych sposobów radzenia sobie z chorobą (29%). Wynika to prawdopodobnie z tego, że coraz
więcej kolorowych, przyciągających uwagę reklam zachęca nas do przyjmowania leków bez wiedzy
lekarza. Na promocję preparatów dostępnych bez recepty przypada najwięcej środków wydawanych
na reklamę w Polsce (CBOS 2016; Krajewski-Siuda 2012). Niewątpliwie przyczynia się do tego
również ogólne niezadowolenie z długości czasu oczekiwania do gabinetów specjalistów. Coraz więcej
chorych decyduje się też na korzystanie z antybiotyków pozostałych po wcześniejszych kuracjach lub
zdobytych bez recepty i wiedzy lekarza. Zachowania takie mogą prowadzić nie tylko do wzrostu
odsetka bakterii wielolekoopornych, lecz również do poważnych osobniczych konsekwencji
zdrowotnych (NPOA 2013).

Samoleczenie

Procesem samoleczenia (ang. self-medication) określa się przyjmowanie leków
w leczeniu sporadycznych, przewlekłych lub nawracających objawów lub dolegliwości
diagnozowanych samodzielnie przez pacjenta bez konsultacji z lekarzem (NPOA, 2013). Na
konferencji w 1978 r., zorganizowanej przez WHO w Ałma Acie ogłoszono, że ludzie mają prawo i
obowiązek do zbiorowego i indywidualnego uczestniczenia w procesie planowania
i realizowania zasad opieki zdrowotnej (Wdowiak 2012). Obecnie Światowa Organizacja Zdrowia
kwalifikuje samoleczenie do zakresu samoopieki. Jest to zdolność jednostek, rodzin i społeczności do
promowania zdrowia, zapobiegania chorobom, utrzymania zdrowia oraz radzenia sobie z chorobą i
niepełnosprawnością z pomocą lub bez wsparcia pracowników ochrony zdrowia. Definicja ta uznaje
każdego człowieka za aktywny podmiot w zarządzaniu własną opieką zdrowotną w obszarach
obejmujących promocję zdrowia (WHO, 2020). Gwałtowny rozwój samoleczenia to wynik zmian
społecznych, które dokonały się w ciągu ostatnich 20 lat. W świecie, w którym praca przez ponad 12
godzin dziennie jest standardem, a każda choroba pociąga za sobą straty finansowe, zwalczanie
objawów wydaje się koniecznością. Pozwala to na chwilową poprawę stanu zdrowia pracownika, co
minimalizuje koszty związane z rezygnacją z życia zawodowego na czas chorowania (Nartowski
2012).

W moim artykule postanowiłam skupić się na leczeniu tradycyjnym, pomijając problem
samoleczenia środkami medycyny alternatywnej. Zdecydowałam się na to ze względu na znaczącą
skalę obu problemów. Każdy z tych tematów zasługuje na osobne, szczegółowe opracowanie.

Samoleczenie może dotyczyć leków dostępnych bez recepty, oznaczanych w Polsce jako
„wydawany bez przepisu lekarza – OTC” (ang. Over The Counter) np. przeciwbólowych czy
przeciwzapalnych, ale również takich wydawanych wyłącznie na receptę. Należy podkreślić, że
przypisanie leku do grupy leków OTC jest możliwe dopiero po wieloetapowej analizie, w której
uwzględnia się czy korzyści wynikające ze stosowania leku przewyższają ryzyko. Istotne jest
stwierdzenie czy pacjent będzie w stanie sam zdiagnozować wskazania do zastosowania leku, co
oznacza również konieczność właściwego i dostatecznego oznakowania leku. Kolejnym etapem jest
określenie czy bezpieczeństwo i efektywność leku można ocenić bez konieczności konsultacji
z lekarzem (NPOA, 2013).
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Samoleczenie jest głównie procesem opartym na osobistej decyzji pacjenta. Zdarza się, że
nawet w ciężkich sytuacjach klinicznych to pacjenci decydują o tym, czy rozpocząć lub kontynuować
terapię. Czy jednak pacjent jest w stanie samodzielnie podjąć odpowiedzialną decyzję, która może
zaważyć na jego zdrowiu lub życiu? (Krajewski-Siuda, 2012).

Suplementy diety

Suplementy diety są zgodnie z definicją środkami spożywczymi, stosowanymi w celu
uzupełnienia diety ludzi zdrowych i chorych, zwłaszcza w stanach zwiększonego zapotrzebowania
lub stwierdzonego niedoboru któregoś ze składników spożywczych. Stosowane są również
w profilaktyce chorób powstających na tle wadliwego żywienia (Jachowicz 2016). W przypadku
utrudnień w stosowaniu wartościowej i zbilansowanej diety, suplement może wspomagać
wzmacnianie stanu zdrowia i utrzymanie homeostazy w organizmie, minimalizując skutki
niedoborów, lecz nie będzie wykazywać właściwości leczniczych.

W badaniu SW Research dotyczącym przyjmowania suplementów diety z 2017 roku, na 807
ankietowanych 72,4% zgłasza przyjmowanie suplementów diety, w tym 280 osób (48%) robi to
regularnie. Wśród powodów przyjmowania suplementów diety ankietowani wymieniają:
wzmocnienie organizmu, zwiększenie odporności na infekcje, uzupełnienie codziennej diety,
zwiększenie ilości energii, zadbanie o urodę/sylwetkę. Najbardziej kontrowersyjne wrażenie sprawia
pojawianie się odpowiedzi o „modzie” na przyjmowanie suplementów (SW Research 2017). Niestety
jednak faktem jest moda na szczupłą, wysportowaną figurę, napędzana przez popularne osoby
publiczne reklamujące suplementy diety i sterydy (Latawiec, 2012). W innym badaniu, z maja 2012
roku, wśród 50 ankietowanych 56% osób stosowało witaminy, preparaty witaminowe bądź
suplementy diety. Analizując wpływ witamin na stan zdrowia, 43 badanych (86%) twierdziło, że mają
pozytywny wpływ, zaś 7 (14%) osób przedstawiało stanowisko, że witaminy nie wpływają na stan
zdrowia. Wśród badanych 76% zażywa witaminy w ilościach nieprzekraczających dawki zalecanej na
dołączonej ulotce informacyjnej, zaś 22% użytkowników samodzielnie ustala sobie dawki (Cichońska
2013).

Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

Klasyczne leki przeciwgorączkowe normalizują nastawienie termostatu podwzgórzowego
podwyższone przez patologiczne czynniki gorączkotwórcze, które nasilają syntezę prostaglandyn,
aktywując podwzgórzowy ośrodek „zachowania ciepła”. Nie są skuteczne w przypadku
fizjologicznego podwyższenia temperatury (np. na skutek wysiłku fizycznego) i w gorączce
obwodowej. Do leków przeciwgorączkowych nie są zaliczane opioidy, neuroleptyki, leki sedatywno-
nasenne i leki przeciwtarczycowe mimo tego, że wpływają na obniżanie temperatury ciała. Również
leki, które działając przyczynowo, obniżają podwyższoną temperaturę (np. antybiotyki w zakażeniach
bakteryjnych czy leki przeciwmalaryczne) nie są klasyfikowane jako leki przeciwgorączkowe
(Kostowski 2010).

Na podstawie mocy, mechanizmu działania i dz i a ł ań n iepożądanych leków
przec iwbólowych dz i e l imy je na opio idowe (narkotyczne ś rodk i
przec iwbólowe) i nieopioidowe leki przeciwbólowe, które działają obwodowo i ośrodkowo oraz
często posiadają dodatkowo właściwości przeciwgorączkowe i przeciwzapalne (Mutschler 2014).
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Z dostępnych bez recepty leków przeciwbólowych w Polsce najczęściej stosowane są
preparaty z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen,
kwas acetylosalicylowy i diklofenak oraz leki przeciwbólowe pozbawione działania przeciwzapalnego
- paracetamol czy metamizol (Woroń, 2012; Hartman 2012). Jako najczęstszy powód wyboru
konkretnego preparatu pacjenci podają jego wcześniejsze skuteczne zastosowanie. W badaniu
ankietowym z 2013 roku aż 54,1% badanych kieruje się własnymi doświadczeniami przy wyborze
leku OTC (Czerw 2013). Brakuje jednak informacji, czy fakt pierwotnego stosowania leku jest
wyłącznie uwarunkowany poradą lekarza. Wydaje się, że obok konsultacji medycznej reklama może
pełnić istotną rolę w motywowaniu konsumentów do zakupu preparatów OTC (Krajewski-
Siuda 2016).

W badaniu z 2012 roku poproszono ankietowanych o wskazanie konkretnych stanów lub
sytuacji, w których przyjmują leki przeciwbólowe. 62% badanych zaczyna zażywać leki
przeciwbólowe, gdy ból ma wysokie natężenie i nie ustępuje, 34% sięga po nie, gdy tylko zacznie
boleć, natomiast 4% stwierdziło, że nie przyjmuje substancji przeciwbólowych niezależnie od bólu.
Analiza objęła także powód zażywania leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty. Najwięcej
osób, bo aż 49%, sięga po leki przeciwbólowe z powodu migreny i bólu głowy. 19% sięga po
farmaceutyki uśmierzające bóle kości i stawów. Kolejne powody to: ból zęba (14%) i bóle
menstruacyjne (11%). Badani odpowiedzieli również na pytanie czy zalecana na ulotce dawka leku
przeciwbólowego daje zamierzony skutek. 29% badanych oceniło pozytywnie skuteczność
pojedynczej dawki leku przeciwbólowego, zaś 21% odpowiedziało, że pojedyncze dawki nie są
skuteczne. Wśród nich zdecydowana większość, bo aż 95% osób, odpowiedziała, że uzyskuje
zamierzony efekt dopiero przy dwukrotnie zwiększonej dawce, a 5% uważa, że konieczna jest
trzykrotnie zwiększona dawka, aby zobaczyć efekty (Cichońska, 2013). W badaniu z 2009 roku
stwierdzono, że przy wyborze leku OTC pacjent kieruje się przede wszystkim poradą farmaceuty
(45,7%), zwłaszcza przy wyborze preparatów na ból gardła i przeziębienie. Nasuwa to wniosek, że
farmaceuta jest często pierwszą osobą, do której zwraca się pacjent z problemem zdrowotnym,
głównie ze względu na utrudniony dostęp do lekarzy. Chorzy oczekują, by farmaceuta wybrał
odpowiedni lek, z dużej ilości dostępnych na rynku, aby mogli szybko powrócić do zdrowia (Waszyk-
Nowaczyk 2012).

Antybiotyki i chemioterapeutyki

Antybiotyki i chemioterapeutyki są substancjami naturalnymi i syntetycznymi, które zabijają
bakterie bezpośrednio lub poprzez hamowanie ich wzrostu i rozmnażania. Warto podkreślić, iż są to
substancje nieskuteczne wobec zakażeń wirusowych, takich jak grypa czy większość zapaleń gardła,
biegunek i wymiotów (NPOA 2013).

Coraz więcej chorych decyduje się na korzystanie z antybiotyków, które zostały po
wcześniejszych terapiach członków rodziny lub zdobytych bez recepty i wiedzy lekarza. Zachowania
takie nie tylko narażają na wzrost odsetka bakterii wielolekoopornych, ale również prowadzą do
poważnych osobniczych konsekwencji zdrowotnych, wynikających z wpływu na florę fizjologiczną
oraz interakcji lekowych.

W badaniu internetowym z 676 osób pytanych 30,8% ankietowanych przyjmowało
kiedykolwiek antybiotyk nieprzepisany przez lekarza, z czego 130 osób (62,5%) zrobiło to więcej niż
raz (Cendal 2019). Wśród antybiotyków najczęściej stosowanych w procesie samoleczenia wymienia
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się amoksycylinę oraz amoksycylinę z kwasem klawulanowym – spowodowało to narastanie
oporności drobnoustrojów (m.in. Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumnoniae).
Objawami najczęściej skłaniającym do podejmowania samoleczenia są ból gardła i katar (NPOA,
2013).
Aby ograniczyć samoleczenie oraz bardziej uściślić racjonalne stosowanie antybiotyków konieczne są
systematyczne działania edukacyjne na temat ich stosowania. W Polsce rolę taką pełni Narodowy
Program Ochrony Antybiotyków. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów
narażonych w coraz większym stopniu na zakażenia wieloantybiotykoopornymi bakteriami (NPOA
2008).

Rysunek 1. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie „Jak często zdarzyło się Pani/Panu przyjmować antybiotyk nieprzepisany przez lekarza?”
Źródło: Cendal I., Franczak B. (2019). Wpływ antybiotykoterapii na rozwój bakterii wielolekoopornych.

W: M. Dąsal (red.), Acta Uroboroi – W kręgu epidemii (s. 87-104). Wrocław: SKN Uroboros.

Zalety samoleczenia

Największą zaletą świadomego samoleczenia jest szansą na przejęcie przez obywateli
odpowiedzialności za ich zdrowie, a także ograniczenie wydatków zdrowotnych. Również wielu
konsumentów wybiera leki OTC zamiast tych na receptę z uwagi na oszczędność czasu, która wynika
z ograniczenia kontaktu z lekarzem w celu przepisania danego produktu (Krajewski-Siuda 2016).
Powszechny dostęp do wiedzy na temat terapii i dostępnych leków zwiększa szansę na podniesienie
świadomości pacjentów dotyczącej leczenia, co może ograniczyć trudności w szybkim dostępie do
opieki medycznej. Dzięki zmniejszeniu kolejek do specjalistów możliwe staje się odciążenie zarówno
psychiczne, jak i fizyczne lekarzy (Czerw, 2014; Wdowiak, 2012).

Próbom skrócenia drogi pozyskania antybiotyku poprzez pominięcie kontaktu z lekarzem
dodatkowo sprzyjają trudności w szybkim dostępie do opieki medycznej. Osoby samoleczące się,
oprócz zmniejszenia długości kolejek do lekarzy pierwszego kontaktu, szybciej rozpoczynają leczenie,
zmniejszając długość absencji chorobowej w pracy. Często ostry przebieg infekcji i towarzyszące
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objawy skłaniają do przyspieszenia procesu leczenia, co przyczynia się do zmniejszenia zakaźności. Jest
to duża zaleta w przypadku chorób wirusowych, takich jak grypa czy przeziębienie, w których
podstawowym zalecanym leczeniem jest leczenie objawowe (NPOA 2013; Hartman 2012). Pozwoli
to także na generowanie oszczędności w systemie opieki zdrowotnej, dzięki ograniczeniu
niepotrzebnych badań, często wymuszanych przez pacjentów. Coraz częstsze sugestie chorych
wynikają z powszechnego dostępu do Internetu. W badaniu z 2014 roku nieco ponad 23% badanych
zadeklarowało, że korzysta z Internetu jako źródła informacji o swoim zdrowiu, a nieco więcej niż 42%
ankietowanych odpowiedziało, że przed pójściem do lekarza szuka informacji na temat objawów
swojej choroby w Internecie. Ponadto około 36% respondentów sprawdza znaczenie wyników
swoich badań, a 9% ankietowanych weryfikuje w Internecie diagnozę i sposób leczenia zalecony przez
lekarza (Ziuziański 2014).

Zalety stosowania samoleczenia dotyczą również suplementów. W przypadku występowania
objawów niedoborów mikroelementów lub witamin, mimo stosowania wartościowej i zbilansowanej
diety, suplement może wspomagać wzmacnianie stanu zdrowia i utrzymanie homeostazy
w organizmie. Dowodem tego wydaje się być fakt, iż większość osób przyjmujących suplementy diety
widzi wyraźną poprawę przy ich zażywaniu (CBOS 2016).

Wady samoleczenia

Zdecydowanie największą wadą samodzielnego leczenia jest niekontrolowane przyjmowanie
antybiotyków. Działania takie są ułatwione przez coraz bardziej rozpowszechniony łatwy dostęp
przez Internet do leków wydawanych jedynie na receptę (Latawiec 2012). Takie postępowanie nie
tylko sprzyja selekcji szczepów opornych, lecz także powoduje zaburzenia fizjologicznej flory
bakteryjnej, która może nabywać nowe mechanizmy oporności i stanowić źródło genów
antybiotykooporności dla potencjalnych patogenów człowieka (NPOA 2013). W Polsce obowiązek
wykonywania na suplementach kontroli jakościowej, prowadzenia badań klinicznych,
przedstawiania badań trwałości oraz badań interakcji z lekami nie jest tak uregulowany prawnie jak
w przypadku produktów leczniczych. Skutkować może to niewłaściwym stosowaniem niektórych
leków, wiążącym się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych i interakcji międzylekowych.
Działania niepożądane leków stanowią od 3 do blisko 7% przyjęć do szpitali. Nasuwa to wniosek, że
oszczędności wynikające ze stosowania leków dostępnych bez recepty mogą nie pokrywać kosztów
spowodowanych przez ich niewłaściwe przyjmowanie (Nartowsk 2012). Szacunkowo w Polsce
występuje 200-3000 zgonów rocznie z powodu powikłań po NLPZ (Szwedek-Trzaska 2012).

Ponadto, w związku z różnicami w nadzorze farmaceutycznym pomiędzy produktami
leczniczymi a suplementami diety, pojawia się problem braku monitoringu ewentualnych działań
niepożądanych w stosowanych przez ludzi suplementach. Dla wielu osób suplementy stają się
substytutem zdrowego trybu życia, co wpływa negatywnie na ogólne zdrowie jednostki. Do ich
zakupu zachęca również ustawianie ich w aptekach obok produktów leczniczych, co sugeruje ich
podobny status. Dodatkowo bardzo często cena leku wydawanego bez recepty jest znacznie wyższa
niż tego samego leku wydawanego na receptę (Nartowski,2012). Co piąty użytkownik nie bierze
również pod uwagę faktu, że leki mogą mieć też działanie szkodliwe dla zdrowia. Ponadto Polacy nie
zawsze konsultują się w sprawie stosowania leków bez recepty z lekarzem, tylko 69% badanych zawsze
czyta ulotki, a także 1/3 ankietowanych przyznaje się do niewłaściwego przyjmowania preparatów.
Powszechne jest nieodpowiednie dawkowanie, bagatelizowanie przeciwwskazań, a czasem
przyjmowanie leków wynika z przyzwyczajenia bez uzasadnionej przyczyny (CBOS 2016).
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Jako osobny problem pojawia się też kwestia braku diagnozy i opóźnienia
w rozpoczęciu odpowiedniej terapii. Stosowane leki dostępne bez recepty mogą długotrwale
maskować objawy poważniejszych chorób, odwlekając moment, gdy chory udaje się do lekarza.
Niejednokrotnie zbyt późno rozpoczęte leczenie daje o wiele gorsze rokowanie niż dawałoby, gdyby
pacjent zgłosił się na samym początku wystąpienia objawów. Jednocześnie występuje negatywne
zjawisko przeniesienia częściowej odpowiedzialności za leczenie i jego efekty na pacjenta (Czerw
2014). Kolejną wadą jest częste nieinformowanie lekarza o suplementach i lekach OTC
przyjmowanych przez chorego (Kałucka 2016).

Wnioski

Nie można jednoznacznie określić, czy samoleczenie jest dla społeczeństwa złą lub dobrą
sprawą. Zarówno lista zalet i jak wad jest długa i w zależności od indywidualnych poglądów na ten
temat obie listy mogą się wydłużać. Wypada również wspomnieć o samoleczeniu w ubogich rejonach
świata, gdzie ograniczony jest dostęp do opieki zdrowotnej. W takich sytuacjach jest to niekiedy
jedyna forma dostępnych terapii (WHO 2020). Ciężko określić wyżej opisaną sytuację jako zaletę lub
jako wadę.

Najważniejsze wydaje się więc sformułowanie wytycznych dotyczących samodzielnego
przyjmowania leków i suplementów diety i rozpropagowanie tej wiedzy wśród polskiego
społeczeństwa. Podstawową zasadą, którą powinien poznać każdy człowiek jest to, że samoleczenie
można podejmować tylko wtedy, gdy możliwe jest samodzielne rozpoznanie choroby bez
konieczności wizyty u lekarza. Z pewnością, nie dotyczy to zakażeń bakteryjnych, ustalania ich
etiologii, a zwłaszcza leczenia antybiotykami. Nigdy nie powinno się stosować antybiotyku, gdy nie
znamy jego pochodzenia oraz takiego, którego nie przepisał nam lekarz. W przypadku kolejnej
infekcji nie należy przyjmować leku, który pozostał w domu po wcześniejszej kuracji antybiotykowej
(Bartoszewicz 2014; NPOA 2017). Przy przyjmowaniu dwóch i więcej leków, ze względu na ryzyko
wystąpienia zjawiska interakcji, które może powodować u użytkownika objawy uboczne nie zawsze
wykazane w ulotce. Z powodu szerzącego się zjawiska wielolekowości, polegającego na przyjmowaniu
przez jedna osobę kilku leków jednocześnie, pacjenci powinni być informowani o możliwych
interakcjach wynikających z przyjmowania dużej ilości różnych leków (Cichońska 2013).
Bezwzględnie należy unikać jednoczesnego kojarzenia dwóch NLPZ, ponieważ nie powoduje to
synergicznego efektu przeciwbólowego, natomiast występuje znaczny wzrost ryzyka wystąpienia
gastro-, hepato- i nefrotoksyczności (Woroń 2012, Hartman 2012). Niezmiernie istotna jest także
rola farmaceutów w rzetelnym przekazywaniu informacji o lekach OTC, gdyż również na nich
spoczywa odpowiedzialność za pacjenta i rola jako doradcy w ramach szeroko rozumianej ochrony
zdrowia (Wdowiak, 2012). Efektywne sprawowanie opieki przez farmaceutę nad konkretnym
pacjentem, wymaga stworzenia dokumentacji pozwalającej na śledzenie całego procesu
farmakoterapii. Umożliwi to wówczas wykrycie ewentualnych działań niepożądanych stosowanych
leków. Najbardziej jednak optymalnym rozwiązaniem byłoby stworzenie jednego kompleksowego
systemu zawierającego informacje o charakterze medycznym i farmakologicznym dotyczącym
pacjenta, do którego dostęp mogliby mieć zarówno lekarz, farmaceuta jak i pacjent (Balicki 2016).

Współczesny otwarty i łatwy dostęp do wiedzy na temat terapii i leków zwiększa szansę na
pogłębienie wiedzy pacjentów. Jednak wiedza ta z pewnością nie jest wystarczająca, aby w każdym
przypadku móc samodzielnie podejmować decyzje o leczeniu. Internet powinien raczej
stanowić dopełnienie wiedzy, z uwzględnieniem sprawdzania wiarygodności źródeł oraz
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