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Epidemie towarzyszyły ludzkości od zarania dziejów [1]. Wraz z rozwojem miast pojawiały
się one w większych skupiskach, co sprzyjało ich rozprzestrzenianiu się. Za pierwszą notowaną
epidemię dżumy uznaje się tzw. “Plagę Justyniana” (VI w. n.e.). Wskutek choroby życie straciło
wówczas 25% mieszkańców wschodniego Morza Śródziemnego[2]
Do XIX chorobę pojmowano różnorako. Arystoteles uważał, iż choroba jest nią tylko wtedy, jeżeli
człowiek się jej podda. Może być ona zjawiskiem porządanym: bogowie zsyłają ją na człowieka aby
mógł ćwiczyć swoje siły moralne i zmienić się na lepsze [2]. Hipokrates z Kos, oraz Galen byli
zwolennikami teorii humoralnej chorób [2]. Pogląd ten, dominujący w medycynie do XIX wieku,
przedstawia obraz choroby jako nadmiar jednej z podstawowej cieczy-humorów w organizmie
człowieka: krew (haima), flegma (phlegma), żółć (xanthe chole), oraz czarnej żółci (melaina chole)
[2-3]. Każdy organ miał mieć inny układ tych płynów, gdy były w odpowiedniej proporcji choroba
nie występowała. Jednak, gdy balans między nimi został zaburzony, lekarz usuwał nadmiar
odpowiedniego humoru (upuszczanie krwi, podawanie środków przeczyszczających) [2-3].
W średniowieczu patogenezy chorób upatrywano w działaniu bytów nadprzyrodzonych. Uczono, iż
demony sprowadzają głód, choroby i śmierć, oraz mogą być chorobą samą w sobie (personifikacja
choroby) (Orygenes, św. Augustyn) [3-4]. Innym dominującym poglądem było twierdzenie, iż
choroba jest karą zsyłaną na człowieka za jego grzechy [4].
Jedną z największych epidemii w dziejach ludzkości, i zarazem jednym z najważniejszyh wydarzeń
była tzw. czarna śmierć (1347-1352). Pandemia obejmująca Bliski Wschód, Europę oraz Północną
Afrykę spowodowała śmierć 1/3 do 1/2 populacji [5].
Yersinia pestis
Czynnikiem etiologicznym dżumy jest gram-ujemna pałeczką Yersinia pestis należącą do rodziny
Enterobacteriaceae. Jej odkrywcami byli Alexander Yersin oraz Baron Kitasato Shibasaburo [6-7].
Do czynników wirulencji tej bakterii należą m.in. lipopolisacharyd, otoczka, adhezyny, lipoproteina
NlpD, proteina YopM [8-10]. Człowiek ulega zarażeniu poprzez ugryzienie przez zainfekowaną
pchłę, która przenosi pałeczki Y.pestis z chorych gryzoni [11]. Choroba wywoływana przez tę
bakterię może przybierać jedną z trzech form: dżuma dymienicza (pestis bubonica), posocznica
dżumowa (pestis septica) oraz dżumę płucną (pestis pneumonica), przy czym pierwsza forma jest
najczęściej występującą (80% przypadków) [12]. Do jej objawów należą takie symptomy jak: obrzęk
węzłów chłonnych, zabarwiona skóra wokół węzłów chłonnych, gorączka, ból a w końcu posocznica,
zgorzel i śmierć [1]. Współcześnie przy zastosowaniu odpowiedniego leczenia przeżywalność
wynosi 90% [12].
Najnowsze badania wykazują, iż Y.pestis wyewoluowała z Y.pseudotuberculosis we wschodnich
Chinach między 1700 a 18 00 lat temu, skąd rozpowszechniłą się na cały świat poprzez drogi
handlowe łączące Chiny z Europą i Bliskim wschodem (np. jedwabny szlak) [13].
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Marcin Siennik
Marcin Siennik (ur XVI w. zm.ok.1590 r.) był pochodzącym z okolic Krakowa papiernikiem
(papirifex), tłumaczem (łacina, język niemiecki, grecki i włoski) i redaktorem ksiąg z zakresu
medycyny, prawa (Koncilium Trydentskiego wyroki i ustawy dla ludu pospolitego- Kraków 1565 r.),
astrologii (Judicium abo rozsądek doskonały z gwiazdarskiej nauki- Kraków 1572 r.) czy beletrystyki
(Historia wdzięczna a szlachetna o pięknej Meluzynie- Kraków 1569 r.) [14-15]. Do jego dzieł
medycznych można zaliczyć m.in. Lekarstwa doświadczone... któremu są przydane lekarstwa
końskie -Kraków 1564 czy „Herbarz, to jest ziół tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie […]
Teraz nowo, wedle herbarzów dzisiejszego wieku i inych zacnych medyków, poprawiony. Przydano
Alexego Pedemontana księgi ośmiory o tajemnych a skrytych lekarstwiech…”- Kraków 1556 r [1517]. Ostatnia z nich była zmodyfikowaną wersją księgi Hieronima Spiczyńskiego- O ziołach
tutecznych i zamorskich i o mocy ich, a k temu księgi lekarskie -Kraków 1542 r. Jednak i ten zielnik
był wzorowany na herbarzu Stefana Falimirza- O ziołach i mocy ich -Kraków 1534 r., a ten na dziele
Johanna Wonneckiego Hortus Sanitatis – Moguncja 1491 r. [15].
Marcin Siennik jest głównie znany jako redaktor herbarza, wydanego z inicjatywy drukarza i
wydawcy Mikołaja Szarfenberga [14]. Oprócz zaktualizowanych informacji i przepisach podanych
w poprzednich edycjach, w opus vitae tłumacza i redaktora znalazł się także pierwszy polski przekład
D. Alexii Pedemontani De Secretis Libri Septem. “Sekrety Aleksego z Piemontu” to zbiór przepisów
popularny w całej Europie (Francja, Niderlandy, Hiszpania, Niemcy, Dania, Anglia, Polska) od XVI
do XVIII w.[18]. Pierwotnie zawierał siedem części w których kolejno były omawiane przepisy na
leki, substancje zapachowe, przetwory z owoców, kosmetyki, politury, tusze, gessa, oraz przepisy
jubilerskie [17-18].
W “Herbarzu…” w opracowaniu M.Siennika możemy wyróżnić następujące części [17]:
1.Przedmowa i słownik łacińsko-polski, polsko-łaciński nazw chorób,
2. Opisy ziół krajowych i zagranicznych,
3.Opisy zwierząt,
4.Opisy kamieni szlachetnych i minerałów,
5. Opisy jednostek aptekarskich i różnych postaci leku,
6. Receptury na lekarstwa stosowane na choroby w układzie “od głowy aż do nóg”,
7.Opisy różnego typu zabiegów medycznych (upuszczanie krwi, stawianie baniek),
8.Wpływ astrologii na proces choroby i leczenia,
9.Porady dotyczące kobiet w ciąży, oraz lekarstwach i zabiegach pielęgniarskich stosowanych u
dzieci,
10.Informacje o dżumie
11. Sekrety Aleksego Pedemontana
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11. Tablice, które określają które przepisy w “Herbarzu…” odpowiadają analogicznym w łacińskiej
wersji “Sekretów Aleksego z Piemontu”.
12. Indeks chorób i przepisów stosowanych w ich leczeniu
13.Indeks surowców farmaceutycznych (w języku polskim, łacińskim i niemieckim)
14.Indeks trudnych nazw ziół
15.Errata

Tabela 1. Podział receptur na środki przeciwko dżumie, ze względu na postać leku

Receptury
W “Herbarzu…” [17] Marcina Siennika możemy znaleźć 31 różnorodnych przepisów zawartych w
29 “tajemnicach”, na środki służące zarówo leczeniu i profilaktyce dżumy, jak i ogólne rady, które
umożliwiały przeżycie okresu epidemii.
Leki stosowane na dżumę występują w wielu postaciach: maści (3 receptury), okadzenia (1
receptura), octy lecznicze (3 receptury) , wina lecznicze (4 receptury), spirytusy lecznicze (5
receptur), plastry (1 receptura), ziółka (5 receptur), soki (1 receptura) pigułki (3 receptury), powidełka
(1 receptura), oleje lecznicze (2 receptury), proszki lecznicze (1 receptura). Systematyzując te
przepisy przyjąłem następujące założenia: jeżeli w danej postaci leku był obecny zarówno ocet jak i
spiritus, to uznawałem pierwszeństwo rozpuszczalnika użytego w nadmiarze; jeżeli lek w postaci
proszku był rozpuszczany w winie uznawałem go za wino lecznicze, jeżeli w wódce- za spiritus
leczniczy; jeżeli mieszka ziół nie była rozdrabniana , to uznawałem ją za Species, jeżeli mieliło się ją
na proch uznałem za Pulvis. Podział surowców ze względu na postać leku przedstawia tabela 1.
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Poniżej przedstawiam przykładowe przepisy stosowane w leczeniu dżumy. Nazwy pochodzą z
włoskiego wydania Sekretów Aleksego z Piemontu- De Secreti del Reverendo Donno Alessio
Piemontese (Venetia 1557) [19]. Transliteracja, na której się opierałem dokonana została przez prof.
Z.Belę [17][20].
1.Profumo ottimo contre peste (Substancja zapachowa przeciw dżumie) 540 M
„Weźmi kadzidła, kwiatu muszkatowego, piołynu, mirry, drzewa rajskiego, narkaffy, piżma
moszkowego, ambry, orzecha muszkatowego, miertyny, mastyki, cyprysu, bobku, rozmarynu,
szałwiej, różej, bzowego kwiatu, gwoździków kramnych, jałowcu, ruty, smoły, żywice, każdego po
części, z tego miałki proch poczyń, a wespół zmieszaj, a gdy tego na węgle ogniste posypiesz, będzie
kadzenie miłe i zdrowe czasu powietrza”

2.Contra le peste, ottimo rimedio (Znakomite lekarstwo przeciw dżumie) 541 E
„Weźmi bobku wyłupionego dobrze, a uwierć z niego prochu z łyżkę, wypijże go z octem a z ciepłą
wodą, zwłaszcza jeśli gorączka pałająca, niech się poci, może potym spać, i będzie zdrów. Ale jeśli
gorączki niemasz, tylko ograżka zimna, nie trzeba wody brać, ale z samym winem pić.”

3.Quando alcuno si ammalasse di peste (Dla tego, kto zaraził się dżumą) 541 G
„Weźmi dyptanu białego coby świeży, kurzego ziela, koralu białego, goryczki, ormieńskiej glinki,
pieczętowanej glinki, każdego coś się zda. To zmieszaj stłukłszy na proch. Wejże weń tych wódek:
ogrodnego mleczu, rucianej, różanej, z polnej driakwie, octu z wina białego po równej części,
zmieszajże wespół a bęcie piciem, które masz często pić, poko cztery godziny nie miną, a na to się
ciepło odziawszy trzeba pocić.”

4.Contra peste, riparatione mirabile (Cudowne lekarstwo na dżumę) 538 C
„Weźmi dyptanu białego, włoskiego kokornaku okrągłego albo pękatego, dziewięćsiłu, koszyszczka,
goryczki, cytwaru, rogu jeleniego po jednej uncjej, ruty garść. Przetłucz trochę, a włóż to w śklaną
bańkę niemałą, przylej wina białego co najlepszego cztery kwarty albo 5, także chowaj. A czasu
powietrza weźmi tego wina pół kubeczka na każdy dzień rano, a zwłaszcza po wzięciu wprzód
namienionego konfektu z orzechów a z fig czynionego, będziesz prawie bezpieczen za łaską Bożą.”

5.Rimedio alla peste (Remedium przeciwko dżumie) 538 D
„Weźmi listków rucianych ze cztery, czosnku szczepkę, jądro orzecha włoskiego, szczyptę soli. O
wespół na czczo zjedz na każdy dzień, tak przez cały miesiąc, pomaga przeciw powietrzu i glisty
wypędzi.”
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6.Un altro ottimo rimedio alla peste (Inne bardzo dobre lekarswo przeciw dżumie) 538 E
„Weźmi aqua vity kwartę, a włóż w nię pczelniku włoskiego i babki ogrodnej po funcie, także od
potrzeby chowaj. A gdy tego używać chcesz, weźmiż tej wódki dwie dragmie przez trzeci dzień, a
będziesz bezpieczen od zarazy powietrza morowego.”

7.Alle petecchie, ottimo rimedio (Wspaniałe lekarstwo na wybroczyny dżumowe) 542 E
„Weźmi wołszej goryczki świeżej, perzowego korzenia, kurzego ziela, dyptanu białego, każdego
dwie uncje, potłucz a zmieszaj, warz w wodzie stokowej, aż trzecia część wywre, przy lekkim ogniu,
potym przecedź a schowaj. A gdy komu trzeba, niech pije kubeczek za raz ciepło, a to dwakroć przez
dzień, w zarań i w wieczór, ze dwie godzinie przed wieczerzą ; na to ma leżeć w łożu, w pocić się,
odziawszy się dobrze. A gdy człowiek będzie jako trędowaty, tedy pewnie ozdrowieje”

8A. Ricetta contra peste, verissima (Najprawdziwszy przepis przeciwko dżumie) 541 D
„Weźmi rząsy, którą orzech włoski kwitnie, jako się wielam zda, a te mają być w cieniu suszone,
weźmi też orzechów młodych a nieźrzałych drobno pokrajanych, każdego coć się zda. Orzechy mocz
w occie przez trzy dni, potym je wyjąwszy, pal wespół z rząsą na wódkę, póki wilgotność stawa. A
gdy jej używać chcesz weźmi jej uncje pół trzeci albo 3, wszakże wnet po zachwyceniu, a będziesz
wnet zdrów. Albowiem ta wódka jad wygania, bądź wierzchem albo spodkiem. Jeśliby się więc
pryszcz ukazał, sprawujże się z nim jako w niższym rozdziale znajdziesz.
8B. Jeszcze k temu lekarstwo pewne. Weźmi driakwie, aqua vity, moczu chłopięcego oseska,
każdego zarówno. To zmieszawszy niech chory przez 3 dni po ranu pije, po kubeczku na raz, a będzie
zdrów”

9.Al medesimo (Na to samo)1
„Weź kału chłopca w wieku między 10 a 12 lat, i nie inaczej, wysusz i rozbij na proch. Potem zrób
w ten sposób: dwie pełne łyżki tego prochu wsyp do szklanki białego wina i daj choremu pić, ale nie
później niż 6 godzin po tym jak poczuł chorobę, i w ogóle im szybciej, tym lepiej. Tym lekarstwem
zostało wyleczonych wiele osób, tylko trzeba dodać do niego trochę piżma, żeby tak nie śmierdziało”
Porównanie surowców obecnych w przepisach na dżumę zawiera poniższa tabela 2. [17] [21-68] .

1

Przepis ten z D. Alexii Pedemontani De Secretis Libri Septem z 1563 r. został przez M.Siennika zignorowany podczas
opracowywania swojego „Herbarza…” [20]
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Pinctada spp.

Białe wino

Vitis vinifera

Biel ołowiana

-

Bobek

Vicia faba

Cyprys

Cupressus
sempervirens

Cytryna

Citrus limon

Surowiec

Białe perły

Ambra

Sambucus
nigra

-

Bez

etanol

Liść

Plantago
major

538 E,
540 (N;A),
541 (B;D)

538 E

garbniki, aukubina

Kwiat, Liść

Babka ogrodna

ambreina, norphyton

540 M

kwercetyna, kwas fumarowy, sambukozydy

-

Vitis vinifera

540 (L;M)

540 A

siarczan wapnia, węglan wapnia, cholesterol

-

Aqua vita

Substancje aktywne

538 (C;H),
542 G

kwas elagowy, lyoniresinol, poch.kw. cynamonowego

-

Ambra

Physeter
macrocephal
us

Występow
anie w
przepisach

542 A

hydroksowęglan ołowiu(II)

Owoc

Źródło

540 (L;M),
541 E

agoniści receptora gliynowego i GABA

Liść

Surowiec
(pisownia
oryginalna)

540 M

α-pinen, germakren, cedrol, myrcen

Owoc

Tabela 2. Porównanie surowców
występujących w przepisach na dżumę.

539 K,
543 K

hesperydyna, naryngina, luteolina,
cis-sabinen

~ 12 ~

Carlina
acaulis

Dzika alona

Aloe ferox

Euphorbium

Euphorbia
resinifera

Figi

Ficus carica

Goryczka

Gentiana
lutea

Gumi arabskie

Acacia spp.

Kłącze

Dziewięćsił

Cebula

Dyptam biały

Dictamnus
albus

Kora

Drzewo rajskie

Aquilaria
sinensis

Żywica

Astragalus
spp.

aldehyd cynamonowy, eugenol, p-cymen

540 O

cykloaralozyd

Ziarno,
olejek

Dragant

538 H,
539(I;K),
540 L

538 (A;H),
539 I,
540 (L;M)

jinkoh-eremol, agarospirol

Liść

Cinnamomum
cassia

ajoeny, allicyna

538 (A;C),
540 A,
541 G,
542 E

limonen, cymol, psoralen

Kwiatostan

Dobry cynamon

538 D,
541 H

538 C

karlina, kwas chlorogenowy

Sok, Ziele

Alium
sativum
(caepa)

borneol, kamfen, kemferol

538 H,
541 C

aloe-emodyna, berbendol, hydroksyaloina

Żywica

Czosnek,
Cebula

538 (A;D),
540 A

542 C

resiniferotoksyna, euforbina

Owocostan

Kaempferia
galanga

538 (B;F)

katechina, kwas chlorogenowy, garbniki

Korzeń

Cytwar

538 (A;C),
540 A,
541 G,
542 E

gencjopikryna, gencjanina

Żywica
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540 O

arabinogalaktan, polimery glukozy i galaktozy
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Homo sapiens

Kopytnik

Asarum
europeum

Koziolep

Cistus
ladaniferus

Koral biały

Corralium
secundum

Krwawnik

Achillea
millefolium

Kurze ziele,
Pięciernik

Argentina
anserina,
Potentilla
tormentilla

Kwiat
muszkatołowy

Myristica
fragrans

Pąki
kwiatowe

Kał chłopca

-

Boswellia
sacra

Owoc

Kadzidło

Szyszkojagoda

Juniperus
communis

helixozydy

540 M

pinen, sabinen, limonen

Żywica

Jałowiec

542 G

540 M

kwas bosweliowy

Ekskrementy

Hedera helix

sfingomielina, lizolecytyna, inozytol

-

katelicydyny, defensyny, skatol

Kłącze

Jagody
bluszczowe

542 D

541 F

pinen, kamfen, cedren, azaron

Olejek,
Żywica

Gallus gallus
domesticus

eugenol

540 (L;O)

pinen, kamfen, octan bornylu, virydoflorol

-

Jaja, żółtko
jajowe

538 H,
540 (M;O)

541 G

węglany wapnia, magezu, strontu

Sok

Syzygium
aromatium

541 H

azulen, seskwiterpeny

Korzeń

Gwożdziki
kramne

538 A,
540 A,
541 G,
542 (C;E)

kumaryny, katechiny, garbniki

Osnówka
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540 M

myrystycyna, kwas myrystycynowy
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Taraxacum
officinale

Mocz
chłopięcego
oseka, Mocz

Homo sapiens

Mydlarski
kałkus

-

Narda
indyńska,
spikanard

Nardostachys
jatamansi

Narkaffa, Styrak

Styrax
dasyanthus

Ocet z wina
białego

Vitis vinifera

Ziele,
Nasienie

Mlecz ogrodny

Żywica

Mirra

Commiphora
myrrha

-

Miód

Robinia spp,
Pinus
spp.,Tilia spp.

Owoc, liść

Myrtus
communis

-

540 M

pinen, cyneol, octan myrtenylu, linalool

-

Miertyna

538 A

539 K,
541 H,
542 F

pinocembryna, woski, cukry

Żywica

-

pinen, tujen, terpinen-4-ol, limonen, kadinen

538 H,
540 (L;M),
541 C

kuminaldehyd, cymen, elemen, eugenol

Korzeń

Mitrydatum

538 H,
540 M,
542 C

541 G

kwas cykoriowy, kumaryny, flawonoidy

Mocz

Pistacia
lentiscus

hipercyna, hiperforyna, rutyna, kwercetyna

541 D, 543
K

mocznik, kwas moczowy, urobilinogen

-

Mastyka

538 A

542 F

wodorotlenek sodu

Kłącze,
olejek

Hypericum
perforaum

538 A,
540(M;O),
542 C

akacyna, kanshon, nardosinon

Kora, żywica

Liść
dziurawcowy

540
(L;M;O)

kwas cynamonowy, związki fenolowe

-
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539 I, 541
(D;E;G;H),
542 (A;F)

reswerartol, kwercetyna, garbniki, kwas octowy,
etanol
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-

538 A,
540 N,
542 A

-

538 (A;H),
540 A,
541 G

Nasienie

538 H, 540
(L;M;O)

Owoc

538
(B;D;F),
540 A,
541 (B;D)

Owoc

538 E

Korzeń,
Popiół

542 (E;F)

Bolus alba

541 G

Ziele

540 M,
542 B

Wydzielina
(Piżmo)

540 (L;M)

Ziele

538 G

Polna Driakiew

Scabiosa spp.

Ziele

540 (N;A),
541 (D;G),
542 B, 543
H

Proch fiołkowy

Viola tricolor

Ziele
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540 M

Oliwa stara

Olea
europaea

Ormieńska
glinka

-

Orzech
muszkatołowy,

Myristica
fragrans

Orzechy młode,
Orzechy
Juglans regia
włoskie

Pczelnik włoski

Cuminum
cyminum

Perz

Elymus
repens

Pieczętowana
glinka

-

Piołyn

Artemisia
absinthum

Piżmo
moszkowe,
Diamusca

Moschus
moschiferus

Polej

Mentha
pulegium
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hydroksytyrozol, pinoresinol,

krzemian glinu

kwas muszkatołowy

glansryny, związki fenolowe

kuminaldehyd, cymen

saponiny, kapinen

krzemian gliu

tujon, pinen

muskon, egzalton

menton, pinen, eukaliptol

kumaryny, kwercetyna, β-sitosterol

wiolantyna, rutyna

Cervus
elaphus

Róg
jednorożcowy

Monodon
monoceros

Korzeń

Róg jeleni

Kwiat

Salvia
rosmarinus

antrachinony, glikozydy stilbenowe

540 M

cyneol, pinen, karneozol

Prażone
poroże

Rozmaryn

538 A,
540 N

538 C,
540 A

węglan amonu

540 N

kolagen, hydroksyfosforan wapnia

Smoła

-

Sól

-

Szafran

Crocus
sativus

Szałwia

Salvia
officinalis

Szkorp

Trachinus
draco

Kwiat?

Juglans regia

541 D

glansryny, związki fenolowe

-

Rząsy orzecha
włoskiego

psoralen, metylo-N-nonyloketon

540 M

fenol, naftalen, ksylen, benzen

-

Ruta
graveloens

538 (B;D),
542 D,
543 K

chlorek sodu

Pręciki

Ruta

geraniol, nerol, linalool

538 A,
541 C,
543 I

krocyna, pikrokrocyna

Kwiat

Rosa spp.

538 G,
539 I,
540 (L;M),
541 G
538
(B;C;D;F),
540 M,
541 (G;H)

538 A,
540 M

tujon, cyneol, pinen

-

Róża

Kwiat,
Nalewka,
Woda

Rheum
palmatum

Liść, Sok

Rhumbarbarum

Ząb
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540 N

dracotoksyna

~ 17 ~

Aristolochia
clematitis

Ziele tatarskie

Acorus
calamus

Złote
chrząszcze

Lytta
vesicatoria

Żywice

Pinus spp.,
Picea spp.

Popiół

Włoski
kokornak

-

-

salicyna, syryngina, ksylen, benzen

542 F

tlenek wapnia

Ziele

Wapno
niegaszone

542 F

538 (A;C),
540 A

kwas aristolochiowy, magnofloryna

Kłącze

Salix spp.

540 L

kamfora, izokariofylen, selineny, azaron, akorenon

-

Różdżka
wierzbowa

542 F

kantarydyna

Żywica

ACTA UROBOROI- W KRĘGU EPIDEMII

540 M

kwas abietynowy, pimarowy

Jedną z najbardziej niezrozumiałych nazw okazała się ”Narkaffa”. Sam Siennik opisuje ten surowiec
jako żywicę z drzew występujących w Indiach: „Jest to skóra z drzewa wonnego, albo samo drzewo
spróchniałe, ku kadzeniu woniej wdzięcznej”. Tom XVI „Słownika polszczyzny XVI wieku”,
podobnie jak sam herbarz, podaje, iż synonimami tego surowca są: narcaphtum, almea i nascaphtum
[17] [69]. Nazwy te także są mało jednoznaczne. W Pharmacopoeia Universalis (Rürnberg: 1748)
autorstwa D. Johann Schrödersa można znaleźć informację, iż żywica Thymiama jest zwana
Nascaphtum, a jej nazwa botaniczna brzmi Styrax rubra [70]. Niestety ta nazwa gatunkowa jest
nieznana nauce. Prawdopodobnie jest to S. dasyanthus, którego synonim to S. rubifolius [71].
Podczas tłumaczenia „Sekretów…” [17] M.Siennik omijał niektóre składniki, receptury (rycina 1.),
zmieniał kolejność przepisów. Przykładem może być receptura widoczna na rycinie przedstawiająca
gałki na dżumę (540 O), których oryginalnym miejscem była księga II, a redaktor polskiego
tłumaczenia umieścił ją w księdze IV. Porównanie treści i układu przepisu 538 C w językach:
polskim, łacińskim i włoskim przedstawia rycina 2.
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Rycina 1. Przepis na gałki na
dżumę z D.Alexii Pedemontani De
Secretis Libri Septem (Basileae:
1563) [72].

Rycina 2. Porównanie
przepisów w trzech wersjach
językowych (j.polski, łacińskim i
włoskim) (1:[17] 2:[72] 3:[19])

Działanie surowców roślinnych na pałeczki z rodzaju Yersinia.
Istnieje mało ilość badań, w których sprawdzano aktywność bakteriobójczą i bakteriostatyczną
surowców i ekstraktów roślinnych wobec Y.pestis. W związku z tym większość aktywności
farmakologicznej substancji roślinnych odniosę do innych gatunków z rodzaju Yersinia.
W 2009 roku grupa chińskich uczonych sprawdzała aktywność dwóch surowców farmaceutycznych
wobec wyżej wymienionej bakterii : radix rhei (korzeń z rzewienia palczastego-Rheum palmatum),
oraz surowce zawierające alkaloid izochinolinowy- berberyne. Obie substancje roślinne wykazały
aktywność bakteriostatyczną wobec Y.pestis [73-74].
Ostatnia z nich znajduje się w dwóch recepturach na oleje lecznicze: 538 A i 540 N. Pierwszy z nich
jest najbardziej skomplikowanym przepisem na dżumę w tym opracowaniu (20 składników i
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wielostopniowa preparacja), a sam rzewień jest dodawany w niewielkiej ilości, więc jest wysoce
prawdopodobne, iż ten przepis nie działałby na dżumę. W drugim z nich rzewień jest jednym z
głównych substancji, dodatkowo zalewa się go spirytusem i odstawia na trzy miesiące, co ułatwia
ekstrakcję surowca. Substancje aktywne- antrachinony, które także wykazują właściwości
przeciwbakteryjne wobec Y.pestis (a także silnie przeczyszczające) są rozpuszczalne w oleju i
spirytusie [68].
Duży potencjał przeciwbakteryjny wobec Yersinia spp. wykazuje także olejek otrzymany z
C.cyminum [75]. Znajduje się on tylko w jednym z przepisów -538 E. Surowce zalewa się spirytusem
i odstawia do czasu, gdy owoce kminu rzymskiego ulegną wytrawieniu i olejek znajdzie się w
ostatecznym produkcie, który powinien wykazywać działanie przeciwko Yersina spp..
Wiele surowców bardzo popularnych w XV wiecznych receptariuszach :przyprawy korzennych, tj.
cynamon, goździki oraz rośliny z rodziny Lamiaceae [76] np. rozmaryn, szałwia wykazują działanie
bakteriobójcze [77-79] . Goździki znajdują się w 3 przepisach: 538 H, 540 M i 540 O. Pierwszy z
nich mimo zapewnień autora „…używano pospolicie w Angliej w mór on wielki roku 1348. Tak
doświadczona, iż żaden nie umarł, ktokolwiek tej przestrogi używał”[17] nie powinien wykazywać
aktywności wobec pałeczek dżumy. Powodem jest to, iż ten lek jest w formie proszku, co ogranicza
działanie substancji aktywnych z goździków i cynamonu. Analogiczne ograniczenia ma przepis 540
M, zaś 540 O zawiera w swoim składzie etanol, który umożliwiłby silniejsze działanie surowców.
Lek ten ma postać gałek wonnych chroniących przed dżumą, których efektywność przeciwbakteryjna
musiała być dosyć niska (zbyt niskie stężenie substancji aktywnej w oparach).
Wnioski
Rozwój farmacji i medycyny jest nieodłącznie związany z empiryzmem i doskonaleniem metod
naukowych. Warto dodać, że jednak często błędne teorie i wnioski hamowały rozwój nauki (tak było
np. z teorią humoralną - upuszczanie krwi, oraz środki przeczyszczające były stosowane w
nieuzasadnionych przypadkach). Do XVIII wieku w medycynie europejskiej stosowano
skomplikowane wieloskładnikowe receptury, przez co odkrycie i opisanie właściwości
poszczególnych surowców farmaceutycznych było utrudnione, czy wręcz niemożliwe.
Godna podziwu jest ilość postaci leków stosowanych w leczeniu dżumy przez XVI wiecznych
lekarzy (12). Najefektowniejszą postacią były zdecydowanie spirytusy lecznicze (umożliwiały dobre
wytrawienie surowców z substancji aktywnych).
Biorąc pod uwagę naturę substancji chemicznych obecnych w wyżej opisywanych roślinach, sposób
preparacji i formę aplikacji warto wziąć pod uwagę wniosek, iż przepisy 540 N i 540 M mogły
przeciwdziałać rozwojowi dżumy.
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Abstrakt

Evaluation of pharmacological properties of sources and preparations used as anti-plague
drugs in D. Alexii pedemontani De secretis libri septem (1563 r.) in Marcin Siennik edition
(1568 r.)
„Secrets of Alexis of Piedmont” was a sixteenth century handbook of prescriptions for various
forms of drugs, methods of dyeing, glues, and much more. In 1568 Marcin Siennik edit polish
version of this book, and named it : Herbary, what is local, outside and overseas plants
circumscription”. Exept for „Secrets…” in his book he included description of various medicinal
and economic plants, methods of treatment, and drugs preparing.
In my article i focused on anti-pestilence formulas for drugs included in this handbook. I
differentiate 31 prescriptions for various forms of drugs for example: unguents, medicinal vines,
medicinal spirits, plasters, medicianal oils.
Considering methods of preparation, sources, and modern studies recipes no. 540 N, and 540 M
could stop spreading of plague.
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