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Informacje podstawowe

1.1.

Imię i nazwisko

Jacek Drobnik
1.2.

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

1999 - dyplom i tytuł zawodowy magistra biologii uzyskany na podstawie pracy pt. "Szata
roślinna obszarów jurajskich położonych na zachód od Wolbromia", promotor prof. dr hab.
Stanisław WlKA, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski (Katowice).
2004 - dyplom i stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskany na podstawie rozprawy
pt. "Naturalne zasoby gatunkowe roślin naczyniowych powiatu olkuskiego ze szczególnym
uwzględnieniem roślin leczniczych" (promotor prof. dr hab. Krzysztof JĘDRZEJKO),Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach (---+ załącznik 1, zamieszczony we Wniosku).
1.3.

Dotychczasowe

zatrudnienie w jednostkach

naukowych

1999-2009 - asystent w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa
(Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach).
2009-nadaladiunkt, tamże.

2.

Osiągnięcie stanowiące

podstawę habilitacji

wynikające z art. 16, ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z późno zm.)

-42.1. Tytuł osiągnięcia naukowego
"Poszukiwanie
nowych i zapomnianych
botanicznymi i etnofarmakologicznymi"

2.2. Wykaz publikacji

stanowiących

gatunków

roślin

leczniczych

metodami

podstawę habilitacji

Dorobek przedstawiony do oceny składa się z 1 monografii naukowej oraz cyklu 19
artykułów naukowych, z których w 5 jestem jedynym, a w dalszych 12 pierwszym autorem.
Zostały one opublikowane w latach 2005-2018. Łączny wskaźnik 1mpact Factor wynosi
19,821, a punktacja MNiSW 341 pkt, wg odpowiednio 1S1 Journal Citation Report oraz
Ujednoliconego Wykazu Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dorobek ten reprezentuje botanikę farmaceutyczną, dotyczy roślin leczniczych.
2.2.1.

Monografia naukowa

A-l. Drobnik J. 2015: Roślinna materia medyczna (1700-1950) pod względem
taksonomii, nomenklatury i terminologii łacińskiej aptecznej i farmakognostycznej.
Materia medica vegetabilis (1700-1950) secundum Taxonomiam ac Nomenclaturam
et Terminologiam Latinam officinalem et pharmacognosticam. Wydawnictwo
Uniwersytetu. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice. ss. xvi + 289.
ISBN: 978-83-7509-307-0
Punktacja: IF = O, MNiSW = 20.
2.2.2.

Artykuły naukowe

A-2. Drobnik J., Stebel A. 2018: Brachythecium rutabulum, a neglected medicinal moss.
Human Ecology 46(1): 133-141. doi: 10.1007/s10745-017-9961-y
Punktacja IF = 1,743, MNiSW = 30.
Udział mój w powstaniu tej publikacji wynosi 70%: odnalazłem i opracowałem teksty
źródłowe, zinterpretowałem nomenklaturę gatunków, wykonałem pomiar chłonności
współczesnych okazów zielnikowych należących do wytypowanych 3 gatunków, zestawiłem zmiany nomenklatoryczne na przestrzeni dziejów poznania tych gatunków.
A-3. Drobnik J., Stebel A. 2017: Tangled history ofthe European uses of Sphagnum moss
and sphagnol. Journal ofEthnopharmacology
209: 41-49.
doi: 10.1016/j.jep.2017.07.025
Punktacja IF = 2,981, MNiSW = 40.
Rola moja w tej pracy polegała na dotarciu do i opracowaniu większości źródeł dotyczących stosowania surowca w chirurgii, a także opracowaniu dyskusji i wniosków;
oceniam jq na 70%.
A-4. Drobnik J. 2016: Chinese vegetative materia medica in a venereological treatise by
Jean Astruc from 1740. Joumal ofEthnopharmacology,
187: 293-301.
doi: 10.1016/j.jep.2016.04.055
Punktacja IF = 2,981, MNiSW = 40.
A-5. Drobnik J., Stebel A., 2015: Central European medicinal bryophytes in the 16th_
-century work by Caspar Schwenckfeld, and their ethnopharmacological origin.
Joumal ofEthnopharmacology
175: 407-411. doi: 10.1016/j.jep.2015.09.033
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A-6.

A-7.

A-8.

A-9.

A-lO.

A-II.

A-12.

Punktacja IF = 3,055, MNiSW = 35.
Mój udziałjako współautora oceniam na 70% (autor koncepcji pracy, opracowanie
źródła i częściowa interpretacja nomenklatury mchów).
Drobnik J., de Oliveira A. B. 2015: Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis
(Vitaceae): its identification and usage in the sources from 16th to 19th century.
Journal ofEthnopharmacology
171: 317-329. doi: 10.1016/j.jep.2015.06.003
Punktacja IF = 3,055, MNiSW = 35.
Jestem autorem koncepcji pracy, odnalazłem i zinterpretowałem źródła historyczne.
Wykonałem częściowo opis botaniczny gatunku. Współautorka zbadała żywą roślinę
wg moich wskazówek. Swój udział w pracy oceniam na 80%.
Drobnik J., Stebel A. 2014: Medicinal mosses in pre-Linnaean bryophyte floras of
central Europe. An example from the natural history ofPoland. Joumal of
Ethnopharmacology 153: 682-685. doi: 10.1016/j.jep.2014.03.025
Punktacja IF = 2,998, MNiSW = 35.
Mój udział w pracy oceniam na 70% (autor koncepcji pracy, praca ze źródłem i
częściowa interpretacja nomenklatury mchów).
Drobnik J., Stebel A., Ochyra R. 2016: The earliest bryological data from East-Central Europe. Annales Botanici Fennici 53(5-6): 383-400.
doi: 10.5735/085.053.0610
Punktacja IF = 0,600, MNiSW = 20.
Udział mój oceniam na 70%, zebrałem i opracowałem źródła, zinterpretowałem
historyczne toponimy wymienione w źródłach, dzięki czemu sporządziłem mapę
rozmieszczenia stanowisk mszaków (Fig. 3). Opisałem historię leczniczego użycia
każdego ze zidentyfikowanych gatunków. Dokonałem identyfikacji (na podstawie
nomenklatury) większości z wymienionych gatunków.
Drobnik J., Drobnik E. 2016: Timeline and bibliography of early isolations ofplant
metabolites (1770-1820) and their impact to pharmacy: a critical study. Fitoterapia
115 (2016) 155-164. doi: 10.1016/j.fitote.2016.10.009
Punktacja IF = 2,408, MNiSW = 30.
Jestem autorem koncepcji pracy, wykonałem kwerendę bibliograficzną, docierając do
publikacji źródłowych ww. odkryć i zbadałem je. Mój udział wyniósł 90% (poza
konsultacją zzakresufarmakologii
ifitochemii).
Drobnik J., Wełna K. 2017: Cosmetic plants ofthe early 19th century. Polish Joumal
ofCosmetology 20(4): 349-358.
Punktacja IF = O, MNiSW = 7.
Jestem autorem koncepcji pracy oraz zinterpretowałem niemieckie nazwy roślin,
identyfikując gatunki. Sformułowałem też wnioski. Mój udział oceniam na 80%.
Drobnik J., Wełna K. 2016: Identification ofplants in an early cosmetic formulary
from 1864. Polish Joumal ofCosmetology 19(2): 176-181.
Punktacja IF = O, MNiSW = 7.
Jestem autorem koncepcji pracy oraz zinterpretowałem niemieckie nazwy roślin,
identyfikując gatunki. Sformułowałem też wnioski. Mój udział oceniam na 80%.
Drobnik J. 2015: Manna polska w XVIII i XIX w. pod względem leczniczym, farmaceutycznym i botanicznym. Etnobiologia Polska, 5: 67-87.

-6Punktacja IF = 0, MNiSW = 5.
A-13. Drobnik J., Stebel A., Bacler B. 2007: Materiały do znajomości zastosowania mchów
i wątrobowców w dawnym lecznictwie. Annales Academiae Medicae Silesensis
62(2): 157-166.
Punktacja IF = 0, MNiSW = 6.

A-14.

A-15.

A-16.

A-17.

A-18.

A-19.

A-20.

Mój udział w pracy polegał na zebraniu większości piśmiennictwa (w tym wszystkich
źródeł), zestawieniu danych botanicznych ze źródeł i ich interpretacji. Wykonałem
Ryc. lA, C, D. Wkład własny oceniam na 70%.
Bacler B., Drobnik J. 2009: Rośliny lecznicze w osiemnastowiecznym polskim
poradniku medycznym Compendium medicum auctum. Część 1. Annales Academiae
Medicae Silesensis 63(1): 35-50.
Punktacja IF = 0, MNiSW = 4.
Mój udział w pracy dotyczył identyfikacji botanicznej nazw roślin leczniczych,
ponadto częściowo jestem autorem opisu źródła. Wkład własny oceniam na 50%.
Drobnik J., Bacler B. 2009: Rośliny lecznicze w osiemnastowiecznym polskim
poradniku medycznym Compendium medicum auctum. Część 2. Annales Acaderniae
Medicae Silesensis 63(1): 51-65.
Punktacja IF = 0, MNiSW = 4.
Mój udział w pracy dotyczył identyfikacji botanicznej nazw roślin leczniczych,
ponadto częściowo jestem autorem podsumowania. Wkład własny oceniam na 50%.
Drobnik J. 2012: Pisa Iridis, groszki kosaćcowe, dawny środek ropopędny. Farmacja
Polska 68(4): 245-250.
Punktacja IF = 0, MNiSW = 3.
Drobnik J. 2010: Dawne roślinne źródła jodu i naturalne preparaty jodowe. Farmacja
Polska 66(7): 488-494.
Punktacja IF = 0, MNiSW = 6.
Drobnik J., Drobnik E. 2009: Zestawy ziół z XVIII i XIX w. Farmacja Polska 65(5):
348-355.
Punktacja IF = 0, MNiSW = 4.
Mój udział w pracy polegał na zebraniu danych z literatury źródłowej, identyfikacji
botanicznej nazw surowców leczniczych, a także na opisie dziejów i celu tworzenia
zestawów surowców. Wkład własny oceniam na 80%.
Drobnik J. 2007: Lecznicze storczyki a teoria sygnatur. Annales Academiae Medicae
Silesensis 61(5): 443-448.
Punktacja IF = 0, MNiSW = 6.
Kadłubek P. K., Drobnik J. 2014: Cechy morfologiczne i anatomiczne wybranych
gatunków kokoryczek Polygonatum MilI. jako próba wyjaśnienia historycznej nazwy
tych roślin leczniczych, sigillum Salomonis. Analecta 23(1): 51-67.
Punktacja IF = 0, MNiSW = 4.
Swój udział w tej publikacji oceniam na 50%; wyniki uzyskano w toku pracy magisterskiej, której byłem pomysłodawcq i promotorem; zebrałem i przetłumaczyłem
źródła historyczne oraz sformułowałem koncepcję pracy.
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2.3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników
2.3.1.

Streszczenie

Kierunek moich badań jako całości w zakresie botaniki farmaceutycznej określam jako
stosowanie wiedzy botanicznej
do wyszukiwania
i identyfikowania
zapominanych,
opisywanych i używanych dawniej roślin leczniczych. Możliwe jest to na podstawie przesłanek
taksonomicznych, nomenklatorycznych, farmakognostycznych i fitohistochemicznych, a także
biogeograficznych
i etnofarmakologicznych.
Tożsamość gatunkowa surowca roślinnego,
eksponowana do dziś w podręcznikach i farmakopeach jako podstawowa cecha definiująca
surowiec leczniczy, była do początku XIX w. niemal jedyną, przez to bardzo ważnąjego cechą,
oddawaną za pomocą różnych nazw i fraz opisowych. Interpretacja wielojęzycznych zapisów
naukowych nazywających i opisujących surowiec, falsyfikowana z pozycji dzisiejszej wiedzy
o roślinach leczniczych i ich stosowaniu, pozwala ujawniać lub typować gatunki lecznicze
zasługujące na ponowne zainteresowanie współczesnej farmacji i terapii, dostarcza więc
danych poszukiwanych przez współczesną naukę o leku roślinnym.
Materiał źródłowy zebrany z setek publikacji XVIII-XX-wiecznych
(i pomocniczo ze
źródeł od XVI w.) interpretowałem w celu wydobycia możliwie ścisłych danych o tożsamości
surowca (nazwa gatunku, organ lub preparat z rośliny). Nazewnictwo przedlinneuszowskie
roślin interpretowałem wg autorskiej metody łańcucha synonimów (por. rozdz. 2.4.3.1),
ustalając w ten sposób tożsamość roślin. Odkodowanie historycznych nazw roślin otwierało
dostęp do zapomnianych, a potencjalnie wartościowych danych o ich wartości leczniczej,
użytkowej (jadalnej, kosmetycznej, barwierskiej), o ich toksykologii i etnofarmacji.
Uzyskane wyniki zawierają: 1) istotne nowości naukowe dla botaniki farmaceutycznej jako
wiedzy o surowcu roślinnym, 2) konkretne odkrycia dotyczące gatunków roślin leczniczych
stosowanych nawet współcześnie (rośliny naczyniowe, mszaki), 3) sprawdzoną metodę dostępu
do historycznych tekstów botaniczno-farmaceutycznych
(metoda łańcucha synonimów).
2.3.2.

Założenia i hipoteza badawcza

Punktem wyjścia moich zainteresowań badawczych było założenie, że nowożytna wiedza
farmaceutyczna w zakresie roślinnych surowców leczniczych oparta jest na osiągnięciach
botaniki ukształtowanych od połowy XVIII w. Jest to mianowicie botanika linneuszowskajej ogólny poziom i metodologia nie zmieniła się do dziś. Skoro farmacja surowców
leczniczych w połowie XVIII w. oparta była prawie wyłącznie na surowcu roślinnym, a od
połowy XVIII w. mamy do czynienia z nowoczesną taksonomią i morfologią roślin (stworzoną
przez LINNEUSZA), to posługując się współczesnymi metodami taksonomicznymi, a także
innymi badaniami botanicznymi jesteśmy w stanie sięgnąć od nowa do obszernego dorobku
farmacji ostatnich 250-300 lat. Niemożliwe bowiem wydaje się, aby osiągnięcia botaniki (w
tym taksonomii, ukształtowanej zasadniczo przez LINNEUSZA w poł. XVIII w.) nie wywarły
wówczas wpływu na farmację leku roślinnego, skoro farmacja w XVIII w. dysponowała
głównie lekami pochodzenia roślinnego. Sama taksonomia LINNEUSZA odnosi się do wcześniej
wyróżnianych taksonów roślin (koncepcja gatunku, rodzaju).
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2.3.3. Cel badań, pytania badawcze, hipotezy robocze
Aby z w e r y f i k o wać p o w y Ż s z ą h i p o t e z ę b a d a w c z ą, musiałem się upewnić,
czy, w jakim stopniu i w jakich okresach poszczególne przemiany w nauce o roślinach dotknęły
farmacji aptecznej i towaroznawstwa zielarskiego, mianowicie jak ukierunkowały one
poszukiwania, definiowanie i preparowanie surowca roślinnego. Temu celowi podporządkowanajest moja monografia naukowa A-l pt. Roślinna materia medyczna (1700-1950) pod
względem taksonomii, nomenklatury i terminologii łacińskiej aptecznej ifarmakognostycznej.
N a s. ix tamże określiłem c e l b a d a ń jako «przedstawienie wzaj ernnych zależności oraz
oddziaływań nauki o surowcu roślinnym (materii medycznej) i botaniki w latach 1700-1950,
na podstawie europejskiej i amerykańskiej literatury farmaceutycznej». Odpowiedziano na
następujące pytania
badawcze:
•

Jak, dlaczego i kiedy narodziła się farmakognozja?

•

Jaka była rola botaniki w poznaniu surowców roślinnych
taksonomii roślin i jakie zmiany przyniosła taksonomia?

•

Jak zmieniały się metody poszukiwania i badania surowców roślinnych, w
szczególności jakich bodźców i metod dostarczyły sobie wzajemnie botanika
opisowa, florystyka (tj. biogeografia roślin) i farmacja?

przed narodzinami

• Jakie podstawy klasyfikacji roślinnej materii medycznej wypracowano?
• Jak zmieniał się opis surowców i język ich nazewnictwa?
Spośród h i p o t e z r o b o c z y c h w monografii A-l naj ważniej sze były:
1) Powstanie naukowej taksonomii roślin w poł. XVIII w. l zaowocowało ożywieniem
poszukiwań i badań roślinnych surowców leczniczych.
2) Oczekiwania terapeutyczne wobec roślin leczniczych radykalnie zrewidowano dopiero
pod koniec XIX w., redukcjonizm ten mógł być skutkiem utrwalenia w medycynie nowych
zdobyczy fitochemii, fizjologii, farmakologii, analizy chemicznej oraz postępu farmacji leku
syntetycznego, a w medycynie - nauki o drobnoustrojach.
3) Nomenklatura surowców leczniczych, apteczna i botaniczna, jest dla współczesnego
badacza jedynym oknem dostępu do historycznych treści o roślinnym surowcu leczniczym.
N aj w ażn i ej s zy wn i o s ek sformułowany w monografii A-l, kształtujący dalsze moje
spojrzenie na materię medyczną i spuściznę farmacji leku roślinnego, jest następujący:
Standaryzacja gatunkowa to naj starszy postulat nowoczesnej farmacji surowca
leczniczego. Decydujący wpływ na ostateczne ukształtowanie postulatu znajomości
przynależności
gatunkowej surowca miały dzieła taksonomiczne
i farmaceutyczne
LINNEUSZA; podejście taksonomiczne utrzymało się w farmacji surowca roślinnego do II
połowy XIX w.

Przejawiało się to dążeniem za wszelką cenę do wskazania nazwy gatunkowej rośliny, która
dostarcza konkretnego surowca leczniczego. Ale gatunek ten określano (potwierdzano,
sprawdzano) zarówno w czasach przedtaksonomicznych
(XVII-poł. XVIII. w.), jak i (z
większą dbałością) od czasów LINNEUSZA (poł. XVIII w.), zaś w przypadku braku możliwości
nazwania rośliny macierzystej, rozwijały się pozataksonomiczne klasyfikacje dostępnych
surowców (np. nauka o korze chinowej, sarsaparyli).
l

LJNNAEUSC. 1753: Species Plantarum. Laurentius Sa1vius, Stockholmiae.
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(określonego frazą wielowyrazową, a potem nazwą binominalną) musiało zwykle wystarczyć
jako dowód wartości leczniczej surowca. Metody, pozwalające zrobić to inaczej narodziły się
znacznie później: analiza ilościowa (porównywanie stężeń substancji czynnej w surowcu,
potem pomiar) od lat 18202, badania mikroskopowe (anatomia, histologia) od połowy XIX w.3,
fitohistochemia od lat 1870.4.
Skoro jednak klasyczna taksonomia dzisiejszych roślin leczniczych, wypracowana w poło
XVIII w. nie zmieniła się do dziś, mamy prawo uważać, że nawet odległe w czasie ustalenia
tożsamości surowca leczniczego pozostają w mocy i możemy ostrożnie oprzeć się na nich
dzisiaj. Innymi słowy, nie potrafimy podważyć dawnych źródeł (z dziedziny botaniki farmaceutycznej, historii naturalnej roślin leczniczych, farmacji aptecznej, anatomii roślin, kolekcji
farmakognostycznych), przeciwnie - mamy mocną podstawę, by poszukiwać zapomnianych
roślin leczniczych stosując naszą wiedzę taksonomiczną do odkrywania bądź potwierdzania
tożsamości wielu roślin leczniczych niegdyś opisanych - posługując się nomenklaturą
taksonomiczną. Otwiera to drogę do wskazywania roślin leczniczych nie na ślepo, ale na
podstawie konkretnych przesłanek o wartości leczniczej lub własnościach użytkowych.
Określenie nazwy gatunkowej jest wg współczesnych poglądów nadal kluczowe' i nadal
definiuje surowiec leczniczy (w farmakopeach).
Obecnie istnieje wiele metod kierunkowania poszukiwań i typowania potencjalnych roślin
leczniczych, gdyż ich różnorodność gatunkowa (>300 tys. gatunków roślin kwiatowych)
wyklucza poszukiwania nieukierunkowane, przypadkowe. Wskazywanie gatunków będących
"kandydatami"
do badań farmakognostycznych
i farmakologicznych
nosi nazwę ang.
bioprospecting natural products". Można wskazać następujące sposoby uzyskiwania danych:
•

dane współczesne:
o bezpośrednia obserwacja etnobotaniczna (wywiad) w terenie,
o kwerendowanie baz publikacji naukowych za pomocą wyrażeń wyszukiwawczych
typu "podobna roślina, podobne zastosowanie'";
o wskazywanie taksonów pokrewnych do już znanych roślin leczniczych, na gruncie
taksonomii, chemotaksonomii, biogeografii (od XIX w.),

2 PELLETIERJ.-P., CAVENTOUJ. B. 1821: Analyse chimique des quinquina. L. Colas fils, imprimeur-libraire,
Paris.
3 SCHLEIDE M. J. 1844: Beitrage zur Botanik. Gesmmelte Aufsatze. Bd. I. Verlag von Wilh. Engelmann,
Lepizig; SCHLEIDENM. J. 1847: Beitrage zur Kenntniss der Sassaparille. Hahn'sche Hofbuchhandlung, Hannover.
4 FLOCKIGERF. A., HANBURYD. 1874: Pharmacographia:
a history of the principal drugs ojvegetable origin,
met with in Great Britain and the British India. MacMillan & Co., London.
5 «Nazwy stosowane dla gatunków są kluczem do całej zgromadzonej wiedzy, ich różnych cech i zastosowań.»
(HAWKSWORTHD. L. 2013: The naming oj Fungi, s. 171 [w:] Esser K., Lemke P. A.: The Mycota. Systematics
and evolution, VII part B. ss. 171-192). «Nazywanie organizmów wedle ustanowionych reguł jest podstawą
dołączania nowych danych do istniejącej wiedzy.» (RENNER S. S. 2016: A return to Linnaeus 'sfocus on diagnosis,
not description: the use ojDNA characters in the formal naming ojspecies. Systematic Biology 65(6): 1085-1095.
doi: 10.1 093/sysbio/syw032).
6 BUENZ E. J., VERPOORTER., BAUER B. A. 2017: The Ethnopharmacologic
Contribution to Bioprospecting
Natural Products. Annual Review of Pharmacology and Toxicology 58(1): 509-530. doi: 1O.1146/annurevpharmtox-Ol0617-052703
7 por. np. YEA, S.-J., SEONG,B., JANG, Y., KIM, C., 2016: A data mining approach to selecting herbs with similar
efficacy: targeted selection methods based on medical subject headings (MeSH). Journal ofEthnopharmacology
182: 27-34, doi: 10.1016/j.jep.2016.02.007

-10•

z uwzględnieniem danych historycznych:
o badanie archiwaliów (zapiski etnobiologiczne na etykietach roślin w zielnikach i
kolekcjach przyrodniczych", w dziennikach podróży");
o powtórna ocena historycznych
danych etnofarmakologicznych
w świetle
współczesnych danych etnobiologicznych i etnofarmaceutycznych'" (np. A-2, A-6
- patrz dalej);
o identyfikacja roślin i ich zastosowań opisanych w historycznych źródłach
botaniczno-lekarskich
od XVI W.II i izolowanie oraz sprawdzenie działania
substancji wytypowanej w ten sposób jako odpowiedzialnej za działanie

lecznicze'":,
o

zainteresowanie gatunkami leczniczymi innymi niż rośliny kwiatowe, szczególnie
mszakami (A-5, A-7, A-8).
Moj e badania skierowałem ku historycznym źródłom botaniczno-lekarskim. K i e r u n e k
m o i c h b a d ań jak o c a łoś c i określam jako stosowanie wiedzy botanicznej do wyszukiwania potencjalnych oraz do identyfikowania zapomnianych (a stosowanych kiedyś) roślin
leczniczych. Czyniłem to na podstawie przesłanek:
•

taksonomicznych

(przynależność gatunkowa rośliny),

•

nomenklatorycznych - nazewnictwo
narodowych, w tym historyczne,

•

farmakognostycznych (budowa morfologiczna
smak, barwa i zapach,

•

fitohistochemicznych (umiejscowienie substancji czynnej w tkance jako potwierdzenie
opisywanych dawniej własności organoleptycznych i farmakologicznych oraz sposobu
przyrządzania leku z danego surowca),

•

danych biogeograficznych,
ekologicznych, etnofarmaceutycznych
i etnofarmakoIogicznych'" (krytyczna ocena racjonalności stosowania danej rośliny w różnych

gatunków: naukowe (łacińskie) i w językach
i anatomiczna surowca)!', w tym jego

8 por. np. NESBITT M. Use of herbarium specimens in ethnobotany.
[w:] SALICKJ., KONCHARK., NESBITTM.
2014: Curating biocultural collections. Kew Publishing, Royal Botanic Gardens, Kew, in association with
Missouri Botanical Garden, St., Louis, ss. 313-328.
9 por. np. Fagg C. W., Lughadha E. N., MilIiken W., Hind N., Brandao M. G. L. 2015: Usejul Brazilian plants
listed in the manuscripts and publications ojthe Scottish medic and naturalist George Gardner (1812-1849).
Journal ofEthnopharmacology
161: 18-29. doi: 10.1016/j.jep.2014.11.035
10 por. SOELBERGJ., DAVIS O., JAGERA K. 2016: Historical versus contemporary medicinal plant uses in the
US Virgin Islands. Journal ofEthnopharmacology
192: 74-89, doi: 1O.1016/j.jep.2016.07.005
II por. np. STAUB, P. O., CASU, L., LEONTI, M., 2016. Back to the roots: A quantitative
survey ojherbal drugs
in Dioscorides'
De Materia
Medica
(ex Matthioli,
1568). Phytomedicine
23, 1043-1052.
doi:
10.1 016/j.phymed.20 16.06.016
12 por. ADAMS, M., GSCHWlND, S., ZIMMERMANN,S., KAlSER, M., HAMBURGER,M., 2011. Renaissance
remedies: Antiplasmodial protostane triterpenaids from Alisma plantago-aquatica L. (Alismataceae). Journal of
Ethnopharmacology 135: 43-47. doi: 10.1016/j.jep.2011.02.026
13 por. OUVElRA A B., MENDON<;:AM. S., AzEVEDO A. A, MEIRA R. M. S. A. 2012: Anatomy
and
histochemistry of the vegetative organs of Cissus verticillata - a native medicinal plant of the Brazilian Amazon.
Rev. Bras. Farmacogn. 22(6): 1201-121l.
14 Definicje:
"E t h n o p h a r m a c y is the interdisciplinary
science that deals with the study of the
phannaceutical means, considered in relation to the cultural determinants which characterise the uses of these
means in a given human group. It involves studies ofthe identification, classification and cognitive categorisation
of the natural material from which the remedy will be produced (e t h n o b i o log y), of the preparation of the
pharmaceutical forms (e t h n o p h a r m a c e u t i c s), of the claimed ascribed effects of such a preparation
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wykorzystaniem baz danych etnofarmaceutycznych i biogeograficznych).
Powyższe składa się na autorską metodykę, zastosowaną w większości moich publikacji
badawczych (naj szerzej jest ona opisana i wykorzystana w A-6). Pozwoliła mi rozpoznawać
rośliny lecznicze znane w XVI w. (A-6), XVII-XIX w. (A-2, A-S, A-7), rośliny jadalne z XVIIXVIII w. (A-12); zarówno rośliny kwiatowe (A-6, A-2),jak i mszaki, zarówno europejskie (A2, A-7), chińskie (A-4), jak i południowo amerykańskie (A-6). Wydobyte informacje z reguły
znajdują współczesne naukowe potwierdzenie dla tych roślin, które są stosowane bądź choćby
zbadane w farmacji. Wymagało to szerokiego uzasadnienia sięgającego do historii rozwoju
botaniki roślin leczniczych i poznawania surowców leczniczych w farmacji, czemu
poświęciłem monografię A-l.
W źródłach znajduje się ponadto wiele rozrzuconych wiadomości o roślinach kosmetycznych, jadalnych (bromatologia) i trujących (toksykologia), wraz z opisem działań na ludzi
i zwierzęta. Te 3 gałęzie wiedzy o materii medycznej wyodrębniły się z farmacji XVIII- lub
XIX-wiecznej, jak wykazałem w monografii A-l. Tożsamość surowców kosmetycznych
badałem w pracach A-lO i A-II.
Nomenklatura roślin i terminologia surowców jest dla współczesnego badacza materii
medycznej nierzadko jedyną pozostałością po dawnych surowcach i roślinach leczniczych, a to
z powodu skrajnej niedostępności obiektów do badań: skąpej ilości kolekcji farmakognostycznych i złego zachowania okazów i próbek, oraz niestosowania zielnika jako
standardowej dokumentacji badań w farmacji (w odróżnieniu od florystyki i taksonomii).
Spotykamy najwyżej nieliczne kolekcje próbek surowców (A-l, rozdz. 16.1). Należy
zauważyć, że LINNEUSZ w Species Plantarum (1753) prócz wprowadzenia nomenklatury
binominalnej, dowiązał do nazw gatunkowych także po kilka starszych nazw wielowyrazowych
(z XVI-XVIII w.), które tym samym sankcjonował, przerzucając w ten sposób pomost między
botaniką renesansową a własną (podobnie czynili młodsi botanicy co najmniej do pocz. XIX
w.). Daje to nam dziś dostęp do badań tożsamości gatunkowej botanicznych fraz (nazw)
wielowyrazowych sprzed 1753 r., w tym do wielu roślin leczniczych znanych botanikom od
XVIw.
Materiały
źródłowe
do monografii
A-l: badano naukowe źródła farmaceutyczne, opublikowane w Europie i Ameryce, opisujące zarówno rodzime, jak i uprawiane
lub egzotyczne rośliny bądź same surowce lecznicze. Kluczem do badania dziejów roślinnej
materii medycznej była jej naukowa nomenklatura botaniczna (przedtaksonomiczna
i
taksonomiczna, tj. przed- i polinneuszowska) oraz farmaceutyczna (nazwy apteczne, handlowe)
surowców (simpliciów) i preparatów. Występują one w języku łacińskim (naukowe, tradycyjne
lub handlowe), ale w pewnych grupach towarów leczniczych w języku hiszpańskim lub
(e t h n o p h a r m a c o log y) and on the socio-medical aspects implied in these uses (e t h n o m e d i c i n e)."
(PIERONI A., QUAVE c., NEBEL S., HEINRICHM. 2002: Ethnopharmacy oj the ethnic Albanians (Arbereshe) oj
northern
Basilicata,
Jtaly.
Fitoterapia
73:
217-241,
doi:
10.1016/S0367-326X(02)00063-1).
"E t h n o p h a r m a c o log y: the traditional knowledge of substances used medicinaIly by different ethnic or
cultural groups and [... ] one of the major fields of investigation of ethnobotany." (HEfNRICHM., EDWARDSS.,
MOERMAND. E., LEONTIM. 2009: Ethnopharmacologicaljield
studies: a critical assessment of their conceptual
basis and methods.
Journal
of Ethnopharmacology
124: 1-17,
doi:
1O.1016/j.jep.2009.03.043).
"E t h n o p h a r m a c o log y: a) the study of how people use natural products as therapeutics. b) the use of
ethnographic information to identify commercially promising natural products." (BUENZ i wsp. 2017, op.cit., ss.
19.2,19.15).

-12francuskim. Starano się je interpretować pod kątem taksonomicznym,
botanicznym,
farmaceutycznym i etymologicznym, dążąc zawsze do poznania łacińskich nazw gatunkowych
i morfologicznego charakteru surowca bądź wypreparowanej z niego substancji leczniczej.
Prześledzenie w literaturze źródłowej zmian w zakresie stosowania wiedzy taksonomicznej i
botanicznej względem surowców leczniczych, a także zmian samego asortymentu roślin
leczniczych na przestrzeni 250 lat pozwoliło mi zaobserwować zjawiska i problemy, których
opis złożył się na opracowanie A-l.
2.3-4. Warsztat naukowy
l. Punkt wyjścia to oparcie się na języku farmaceutycznych nazw surowców leczniczych
(łacina, greka, greka zlatynizowana, czasem też języki narodowe) jako nośnikach informacji
botanicznej. Przez 10 lat od roku 2007 do 2016 zgromadziłem ekscerpcje z ponad 320 źródeł
farmaceutycznych. Ekscerpcje opracowałem w postaci roboczego, przewidzianego do wydania,
słownika, którego głównym celem będzie wskazywanie gatunków leczniczych związanych z
daną łacińską nazwą farmaceutyczną surowca leczniczego. Liczy on 9300 haseł (nazw), które
przypisałem do przeszło 3500 gatunków. Materiał źródłowy zgromadziłem w komercyjnym
programie Connected'Iext'? - specjalistycznej tekstowej bazie danych.
2. Moje zainteresowania badawcze wypływają także z wcześniejszego nabycia praktyki w
zakresie florystyki roślin naczyniowych. Metodyka mojej pracy doktorskiej obejmowała
wyszukiwanie w terenie, rozpoznawanie i zielnikowanie roślin naczyniowych, w tym
leczniczych. Pozwoliło mi to pogłębić znajomość krajowej roślinnej materii medycznej od
strony botanicznej, przede wszystkim praktycznej (tj. takiej, jaka jest domeną obrotu
zielarskiego) i taksonomii roślin leczniczych. Znajomość żywych roślin (umiejętność
rozpoznania do 1000 gatunków w stanie generatywnym bądź wegetatywnym w terenie oraz w
zielniku (na podstawie budowy morfologicznej i w niektórych przypadkach - anatomicznej)
pozwoliły mi na:
•

do roku 2007 doskonalenie metodyki sporządzania zbiorów botanicznych i
prowadzenia
badań florystycznych,
co podsumowałem
wydaniem autorskiej
monografii naukowo-metodycznej pt. Zielnik i zielnikoznawstwo (D-l) w Wydawnictwie Naukowym PWN S. A.,

•

od roku 2008 - doskonalenie znajomości roślinnych surowców leczniczych, zarówno
stosowanych współcześnie, jak i historycznych i kolekcjonowanie ich w zielniku
dydaktycznym Katedry (patrz punkt 3.3.1.2 dalej).
3. Możliwość studiowania cech surowców roślinnych (roślinnej materii medycznej) na
podstawie nawet dość starych źródeł farmaceutycznych zrodziła moje zainteresowanie
historyczną roślinną materią medyczną, którą rozumie się jako ogół surowców leczniczych
pochodzenia roślinnego i związanej z nimi preparatyki zielarskiej i recepturowej, jaką zajmuje
się lub zajmowała farmacja oraz handel surowcem roślinnym. Domenę tej dziedziny stanowią
simplicia i praeparata pochodzenia roślinnego (lub uważane za takie), jakie znajdują się bądź
znajdowały w użyciu aptecznym lub były opracowywane naukowo z myślą o wprowadzeniu
ich do terapii.
Implikuje to posiadanie wiedzy taksonomicznej i anatomicznej o surowcach roślinnych,
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-13jakimi interesowała się fannacja apteczna, naukowa i pokrewne dziedziny, a także etnobiologia
i etnofannakologia. Do tych dwóch ostatnich źródeł fannacja naukowa sięgała od swych
początków, naj obficiej zaś od XVIII w. i szuka w nich inspiracji do dziś.
Codziennością w badaniu źródeł okazało się posługiwanie się językiem łacińskim (ponad
połowa źródeł), gdyż teksty farmaceutyczne (farmakopee, przyczynki, monografie) do poło
XIX W. powstawały w tymjęzyku; pozostałe źródła są niemieckojęzyczne, anglojęzyczne, dalej
hiszpańskie, francuskie i polskie; pojedyncze duńskie, szwedzkie, rosyjskie, włoskie,
portugalskie.

2,4. Omówienie wyników badań
2-4.1.

Ogólne wyniki z monografii A-l

W monografii A-l wykazałem, że:
•

narodziny taksonomii linneuszowskiej (poł. XVIII w.) pobudziły ogromnie rozwój
wiedzy i poszukiwań surowca roślinnego (A-l, rozdz. 7, 10, 11).

• już na pocz. XVIII W. zrodziła się naukowa farmakognozja, jeszcze bez mikroskopu,
ale z opisem botanicznym opartym na cechach fizycznych i organoleptycznych, wtedy
narodziła się więc także terminologia morfologiczna i farmakognostyczna, Pozwala to,
nawet współczesnemu botanikowi i farmakognoście, poruszać się w sposób pewny w
opisach ówczesnych surowców), nie mamy podstaw do odrzucania tamtych metod
naukowego opisu (A-l, rozdz. 6).
• narodziny anatomii roślin pozwoliły w poł. XIX W. zwalczyć ostatnie błędy w
taksonomii pewnych grup surowców leczniczych (np. kor chinowych, sarsaparyli). Ich
tożsamość gatunkową zaczęto weryfikować i porównywać mikroskopowo, redukując
ich domniemaną różnorodność. Mikroskop definitywnie udoskonalił więc precyzję
określania surowca leczniczego (i wykrywania fałszerstw), a poziom znajomości
anatomii roślin leczniczych znany farmakognozji dzisiejszej, osiągnięto w latach 60.
XIX w.J6 (A-l, rozdz. 6.1).
•

farmakognozja mikroskopowa osiągnęła szczyt rozwoju jeszcze przed narodzinami
antyseptyki (które zrewolucjonizowały spojrzenie na lek i terapię), więc zdobycze
rewolucji w medycynie nie zniosły od razu utylitarności wiedzy o surowcu roślinnym i
leku roślinnym. Do r. 1867 (co zbiega się z systemem antyseptycznym LISTERA) i 1890
(aseptyka NEUBERA) botanika farmaceutyczna i farmakognozja sięgnęły dawno swych
wyżyn i pozostawiły nam klasyczny, ogromny dorobek w postaci tysięcy monografii
surowców bądź gatunków leczniczych i potencjalnie leczniczych z całego świata (A-l,
rozdz. 11,16-18).

•

przed XVIII wiekiem publikowano jednak poprawne obserwacje farmakologiczne, tyle
że identyfikacja roślinnego surowca leczniczego, który wywoływał opisywane objawy,
natrafia na znaczne trudności - choć i tu możliwe są nowe odkrycia dot. tożsamości
gatunkowej (jak te w moich pracach: A-2, A-6, A-7, omówionych dalej).

16 por. atlasy anatomiczne
materii medycznej: BERG O.C. 1865: Anatomischer Atlas zur pharmazeutischen
Waarenkunde. Verl. von Rudolph Gaertner, Berlin; BERG O. 1865: Die Chinarinden der pharmakognostischen
Sammlung zu Berlin. Rudolph Gaertner, Berlin.
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2-4.2.

2-4.2.1.

florystyka roślin naczyniowych i mszaków, czyli wiedza o ich występowaniu w
konkretnych regionach, rozwinęła się nie z potrzeb dokumentowania różnorodności
biologicznej krain, ale z potrzeby rozpoznania lokalnych naturalnych zasobów roślin
leczniczych, było tak w okresie od 1600 r. (kiedy swoje dzieła florystyczne wydał
Caspar SCHWENCKFELD17, por. też A-5), aż do ok. 186018 (por. A-l, rozdz. 21);
znajdujemy w nich opis własności leczniczych wielu roślin.

Szczegółowe omówienie nowości naukowych przedstawionych
monografii A-l

w

Standaryzacja taksonomiczna surowca to historycznie główny cel nauk o
roślinnym surowcu leczniczym

Pierwszym celem badawczym dawnej nauki o roślinnym surowcu leczniczym było
określenie (stwierdzenie, potwierdzenie) gatunku macierzystego, z którego pochodzi surowiec;
cel ten, niewyrażony w źródłach wprost, ale bezsprzecznie eksponowany w badanych źródłach,
nazwałem standaryzacj
ą taksonomiczną
surowca
(A-1 rozdz. 10). Dążono do
niej już w czasach przedtaksonomicznych (przed epoką LINNEUSZA). Podanie nazwy gatunku,
do którego należy surowiec, było jeszcze w II poł. XVIII i początkach XIX w. jedyną jego
charakterystyką, jak i gwarancją wartości leczniczej; opisy farmakognostyczne standardowo
zaczęto tworzyć w latach 20.-30. XIX w.19
Niedostatki klasyfikacji roślin i niedostatek metod ich badania dla celów leczniczych
implikowały k o n i e c z n ość bądź c h ę operowania w farmacj i mnogością sortów (odmian
handlowych) towaru, jakim był surowce lecznicze, i skupianiem się na nieistotnych ze
współczesnego
punktu widzenia szczegółach i różnicach między nimi (pochodzenie
geograficzne, barwa, sposób suszenia i zapakowania), co zaowocowało hiperklasyfikacją
surowców. Określenie taksonu rośliny macierzystej lub ścisłe definiowanie i wartościowanie
odmian handlowych w tej sytuacji rekompensowało brak metod analitycznych, pozwalających
na odróżnienie (badaniajakościowe) i pomiarowych (badania ilościowe) w kierunku obecności
i zawartości substancji czynnych; rozwinęły się one dopiero w II poł. XIX w. Określenie
ć

"lepszych" i "gorszych", a także "równorzędnych" czy "dopuszczalnych" dla danego celu
terapeutycznego gatunków roślin leczniczych (lub sortów surowca), wymagało od lekarzy, a
szczególnie od farmaceutów, szerokiej wiedzy botanicznej.
2-4.2.2.

Rozwój systemów materii medycznej

K l a s y f i k a c j e m a t e r i i m e d y c z n e j narodziły się w okresie przedtaksonomicznym
17 SCHWENCKFELD[Schwenckfelt]
C. 1600: Stirpium et Fossilium Silesiae Catalogus in quo praeter Etymon,
Natales, Tempus, Natura et Vires cum variis Experimentis assignatur ... Impensis Davidis Alberti, Lipsiae.
18 RUPRECHTF. J. 1860: Flora Jngrica sive Historia Plantarum Gubernii Petropolitani. Eggers & Soc., Petropoli;
Sam. Schmidt, Rigae; Leopold Voss, Lipsiae.
19 por. np. obszerne dzieła: TROMMSDORFFJ. B. 1822: Handbuch der pharmazeutischen
Waarenkunde. 3. Aufl.,
Hennings'sche Buchhandlung, Gotha; SCHUMACHERC. F. 1825: Medicinsk Plantelcere for studerende Lceger og
Pharmaceutiker. Ed. 2., Jens Hostrup Schultz, Kjobenhavn; RICHTER G. A. 1826-1832: Ausfiirliche Arzneimittellehre. Handbuch fur praktische Aerzte. Band l-S & Supplement Band. August Rucker, Berlin; GEIGERP.
L., MOHR C. F. 1835: Pharmacopoea universalis. Simplicia cruda et praeparata mercabilia. C. F. Winter,
Heidelbergae.

-15(już od II poł. XVII w.). Dopiero jednak rozwój klasyfikacji w okresie taksonomicznym (od lat
70. XVIII w.) był twórczy i odkrywczy. Wiedza o zamiennikach rozwija się intensywniej od
1809 r. (rozdz. 6.3, ss. 32-33); bodźcami dla nie były wysokie ceny surowców zamorskich i
ich fałszerstwa, a narzędziem - pierwsze metody analityczne dla potwierdzenia jakości
surowca oraz udoskonalany mikroskop. Od pocz. XIX w. dzięki rozwojowi systematyki
surowców leczniczych oraz metod wyodrębniania i oznaczania zawartości ciał czynnych,
zaczęto uznawać niektóre surowce roślinne za równorzędne (tj. równe lub zbliżone sobie) pod
względem działania bądź uznawać niektóre za bezwartościowe leczniczo (rozdz. 6.3 i 26-28).
Materię medyczną klasyfikowano wg różnych systemów (formalnych, terapeutycznych,
farmakologicznych, chemicznych, biologicznych), wszystkie były otwarte na nowe odkrycia i
ewoluowały wraz z rozwojem chemii i farmakologii.
M e t o d y o r g a n o l e p t Yc z n e w badaniu i klasyfikacji surowców i roślin pozwoliły w
latach 1749-1814 wypracować uogólnienia taksonomiczno-farmakognostyczne
na poziomie
znanych nam dziś rodzin lub rodzajów; korelacjami pomiędzy przynależnością roślin do
rodzajów lub ówczesnych prototypów rodzin (w późniejszym ujęciu DE JUSSIEU'go) a ich
własnościami farmakologicznymi interesował się Karol LINNEUSZ20i jego uczniowie. Te same
spostrzeżenia botaniczne odnajdujemy w klasycznym dziele ORFILIo toksykologii lekarskiej i
sądowolekarskiej'".
Należy podkreślić, że przed metodami analitycznymi ocena wartości
leczniczej surowca roślinnego oparta była tylko na zbadaniu intensywności jego smaku i
zapachu, uzasadnienia i przykłady tej metody podawano nawet w farmakopeach - ten
nieznany wcześniej fakt opisuję w A-l rozdz. 29.2.
Jednak już MORISON i RA y notowali lakonicznie pierwsze tego rodzaju dostrzeżone
korelacje typu: rodzaj lub sekcja ~ własności organoleptyczne, trujące bądź lecznicze, np.
«Uważa się, że wszystkie hieracium chłodzą i osuszająx+'. W pracy A-l przedstawiłem jako
podsumowanie dorobku XVIII wieku farmakognozję LINNEUSZAw postaci tabeli (s. 222) oraz
wykazałemjej wpływ na farmakopee z pocz. XIX w.23
Ustaliłem, że renesansowa
ikonografia
surowców leczniczych pochodzących
z
niedostępnych dla Europejczyków w całości roślin egzotycznych niesie pierwsze treści
farmakognostyczne. Opisy w takich przypadkach koncentrują się na cechach samego surowca,
choć jego nomenklatura tworzona i używana byłajak botaniczna. Jednak, już w pocz. XVIIIw.
powstają opisy materiału siewnego roślin leczniczych, co dowodzi, że były towarem w handlu
(A-1 rozdz. 6 i 10.3).

20 LINNAEUS C. 1749: Materia
medica. Apud J. Wetstenium, Amstelaedami; LINNAEUS C. 1766: Clavis
Medicinae duplex, exterior et interior. Impensis direct. Laurentii Salvii, Holmiae; LINNAEUSC. 1770: Philosophia
botanica. Typis Joannis Thomae nob. de Trattnem, Vindo-bonae. Uczniowie - patrz przypis 45.
21 ORFILA M. P. 1814-1815.
Traite des poisons tires des regnes mineral, vegćtal et animai, ou Toxicologie
generale, consideree sous les rapports de la physiologie de la pathologie et de la medecine legale. Tome 1-2.
Crochard, Paris.
22 MORISON R. 1699: Historia
Plantarum universalis Oxoniensis. Vol. 3. Ed. J. Bobartius. E Theatro
Sheldoniano, Oxonii, s. 71.
23 jak: WYLIE J. 1818: Pharmacopoea
castrensis Ruthenica. Ed. 3, auctior. In Typographia Medica, Petropoli,
ss. x-xii; NIEMANN I. F. 1811: Pharmacopoea Batava cum Notis et Additamentis medico-pharmaceuticis.
Sumptibus Joannis Ambrosii Barth, Lipsiae, ss. 285-294 jako rozdz. pt. Corollaria botanico-chemico-medica.
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Postęp farmakologii i toksykologii surowca roślinnego w

II

pot.

XVIII

w.

S t a r s z a s z koł a w i e d e ska. Prócz zdobyczy taksonomii linneuszowskiej, do
powstania współczesnej farmakognozji przyczynił się postęp w terapii osiągnięty przez
przedstawicieli starszej szkoły wiedeńskiej. Dorobek tych lekarzy był niedoceniany i
niedostatecznie jak dotąd ukazany. Joseph Jacob PLENCK (1735-1807) to autor fundamentalnych dzieł porządkujących wiedzę medyczną i farmaceutyczną na miarę i metodami, jakimi
w botanice czynił to LINNEUSZ(A-l: s. 129). PLE CK usystematyzował i w sposób zwarty
wyłożył dorobek wiedzy następujących dziedzinach zbliżonych do farmacji:
ń

•

materii pokarmowej, dając początek naukowej bromatologii/",

•

materii trującej, dając początek toksykologii",

•

materii chirurgicznej, w tym materiałom opatrunkowym, stymulując rozwój chirurgir"
i materiałoznawstwa medycznego.
W tym samym okresie w starszej szkole wiedeńskiej powstały prace o wpływie leczniczym
roślin dotąd uważanych za trujące, a także prace kliniczne krytycznie i eksperymentalnie
podważające bądź potwierdzające dotychczasową wiedzę o pewnych gatunkach:
•

Anton DE HAEN w 1760 ogłosił wyniki stosowania liści Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng. w kamicy moczowej'f (calculus), a następcy w rzeżączce (gonorrhoeay+;

•

Anton VONSTaRCK od 1760 r. stosował Hyoscyamus niger L. Datura stramonium L.,
Aconitum napellus L., Colchicum autumnale L., Cicuta virosa L., Dictamnus albus L.,
Conium maculatum L., Clematis recta L. i Anemone pratensis L., wcześniej uważane
jedynie za trujące;

•

Heinrich Joseph COLUN podważył skuteczność korzeni Polygala amara L. i P. major
Jacq. w gruźlicy, badał stosowanie Arnica montana L. w zaniewidzeniu (sujJisio nigra,
amarosis, gutta serena), potwierdził skuteczność kamfory (camphora) w pewnej
postaci ospy (variola nervosa et putrida) i zastosowanie diuretyczne Lactuca serriola
L. w puchlinie (hydrops).
Wykazałem (A-1 tab. VIII na s. 141), że Matthieu Joseph ORFILA29(1787-1853), uważany
za twórcę nowoczesnej toksykologir'? i medycyny sądowej, faktycznie przejął system trucizn
od PLENCKA31. Zdołałem przesunąć w ten sposób początki naukowej toksykologii o 18 lat
wstecz oraz stwierdzić, że pierwsze odkrycia faktycznego działania roślin leczniczych (badania
PLENCKJ. J. 1797: Bromatologia seu Doctrina de esculentis et potulentis. 1. M. van Overberke, Lovanii.
PLENCK1. J. 1785: Toxicologia seu Doctrina de Venenis et Antidotis. Apud Rudolphum Graeffer, Viennae.
26 PLENCK 1. J. 1775: Pharmacia chirurgica seu Doctrina de Medicamentis praeparatis
ac compositis, que ad
curandos morbos externos adhiberi solent. Apud Rudolphum Graeffer, Viennae.
27 DE HAEN A. 1760: De Calculo, Uva Ursi, Lithontripticis
dictis &c. [w:] Ratio medendi in Nosocomio practico.
Pars 5. Sumptibus Hermanni Josephi Kriichten, Viennae Austriae. s. 142-239.
28 To samo ustalenie w ludowej medycynie Rumunii, por.: POP c., VLASEL., TAMASM. 2009: Natural resources
containing Arbutin. Determination of arbutin in leaves of Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. acclimated in Romania.
Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 37(1): 129-132.
29 ORFILA M. P. 1814-1815:
Traite des poisons tires des regnes minerał, vćgetal et animaI; ou, Toxicologie
generale, consideree sous les rapports de la physiologie de la pathologie et de la medćcine legale. Tome 1-2.
Crochard, Paris.
30 LANE R. W., BORZELLECA1. F. 2008: Harming and helping through time: The history of toxicology. [w:]
WALLACEA., HAYES 1. (eds.): Principles and methods of toxicology. Ed. 5. Informa Healthcare USA, New York.
ss. 3-43.
31 PLENCKJ. J. 1796: Toxicologia seu Doctrina de Venenis et Antidotis. Ed. 2. 1. F. van Overbeke, Lovanii.
24
25

-17nad Arctostaphylos z 1760 r., VON STORCKA nad Hyoscyamus, Datura, Aconitum,
Colchicum, Cicuta, Dictamnus, Conium, Clematis, Anemone z lat 1762-1769 i COLLINA nad
Polygala, Arnica, Lactuca z lat 1772-1780) wyprzedzają co najmniej o kilka lat fakty
wymieniane w historii farmacji jako "pierwsze nowoczesne" odkrycia farmakologiczne, a za
takie uchodzą: odkrycie działania przeciwgorączkowego
cortex Salicis z 1763 r.32 i
przeciwobrzękowego foliurn Digitalis z 1785 r.33
Wykazałem, że spekulacja LINNEUSZA o zależności smaku i zapachu ziela różnych
gatunków aromatycznych roślin od siedliska, jakie dany gatunek preferuje, uświadomiła
farmaceutom, że rośliny tego samego gatunku różnią się zawartością substancji czynnych
(która, wobec braku metod analizy ilościowej była jeszcze w I ćwierci XIX w. oceniana
organoleptycznie); myśl tę znajdujemy rozwiniętą i popartą nowymi przykładami we wstępie
do rosyjskiej farmakopei z 1818 r.34
Wyodrębnianie i opisywanie podgrup materii medycznej z punktu widzenia: farmacji
chirurgicznej, toksykologii roślin, bromatologii pożywienia roślinnego (od II poł. XVIII w.),
dietetyki, farmacji weterynaryjnej i później także kosmetyki (od poł. XIX w.)35 skutkowało
postępem całej wiedzy o surowcu roślinnym (A-1 rozdz. 29). Wykazałem, że już od pocz.
XVIII w. zaliczano też do farmacji dietetykę w rozumieniu nauki o rodzajach i klasyfikowaniu
pożywienia (jeszcze nie o składzie żywności, fizjologii trawienia i racjonalnym odżywianiu,
która to wiedza rozwinęła się w XIX w.36).
DE HAENA

2-4.2-4. Humoryzm

i sygnaturyzm

jako bodźce dla rozwoju farmakognozji

Najdawniejszymi bodźcami dla rozwoju współczesnej
epoką taksonomii i anatomii roślin były:

i farmakologii

wiedzy farmakologicznej

przed

•

uprawianie etymologii i historii naturalnej materii medycznej (A-1 rozdz. 4), kierunki
te rozwijały się od II poł. XVII w. do pocz. XIX w.,

•

teoria humoralna (= humoryzm), jej ślady obecne do schyłku XIX w. (por. A-16),

• teoria sygnatur (= sygnaturyzm), jej ślady są obecne jeszcze w XIX w. (por. A-17).
Mimo błędnych założeń, obie te teorie pozwoliły przypadkowo odkryć realne działanie
farmakologiczne wielu surowców (A-1 rozdz. 6.2). Przykłady nowo podane przeze mnie to:
działanie moczopędne, przeciwkamicze i przeciwzapalne (diureticum, lithontripticum, urodesinficiensi w tym przeciwrzeżączkowe (antigonorrhoicum) surowca Folium Uvae ursi (liść
Arctostaphylos uva-ursii odkryte stopniowo od 1760 do 1795 r. w związku z humoryzmem (A1: 30); działanie miejscowe Semen Hyoscyami (z Hyoscyamus niger) w bólu zęba (odontalgia),
odkryte w związku z teorią sygnatur, a stosowane w terapii co najmniej w latach 1771-1860

32 STONEE. 1763: An account of the success of the bark of the willow in the cure of agues. in a letter to the right
honourable George Earl of Macclesjield, president of R. S. from the rev. Mr. Edmund Stone, of Chipping-Norton
in Oxfordshire. Philos. Trans. 53: 195-200.
33 WITHERfNGW. 1785: An account ol the foxglove, and some of its medicinal uses; with practical rem ark on
dropsy, and other diseases. M. Swinney, Brimingham.
34 WYLIE J. 1818: Pharmacopoea
castrensis Ruthenica. Ed. 3, auctior. In Typographia Medica, Petropoli.
35 TROMMSDORFFJ. B. 1805: Kallopistria,
oder die Kunst der Toilette fur die elegante Welt. Anton Haykul,
Wien; DACHAUERG. 1864: Kosmetische Receptirkunst fur Arzte und Apotheker. H. E. Gummi, Munchen.
" TROJANOWSKA A. 2012. Farmakopealne leki pochodzenia zwierzecego w polskiej literaturze naukowej w~
latach 1800-1869. Monografie z dziejów nauki i techniki 161. Wydawnictwa IHN PAN, War szawa, ss. 89-99. ~

-18(A-l: 29), a także zastosowanie kosmetyczne roślin z rodzaju Polygonatum MilI. związku z
teorią sygnatur (A-20) - biała barwa kłączy nasunęła ich stosowanie kosmetyczne (od XVII
w.) warte dziś sprawdzenia.
2-4.2.5.

Wpływ lINNEUSZA na farmację

Dorobek
LI
EUSZA doczekał się największej (obok Karola DARWINA)liczby
opracowań", mimo to jego wpływ na farmacj
ę nie został dotąd zauważony i opisany.
LINNEUSZjuż w 1749 roku opublikował krótkie dzieło Materia medica z gatunkami roślin
leczniczych, ich surowcami, działaniem i zastosowaniem, w układzie wg własnego systema
sexulae'". Jego Clavis Medicnae'", gdzie grupował rośliny lecznicze wg smaków, zapachów i
działań leczniczych, pomijają historycy farmacji, a nawet botaniki'".
Zdefiniowanie przezeń gatunku (species) jako powtarzalnego w przyrodzie t yp u (a więc
wskazanie istnienia zbiorów organizmów potomnych podobnych do organizmów rodzicielskich) przeorientowało nauki przyrodnicze z poszukiwania osobliwości na poszukiwanie
gatunków"! (roślin, zwierząt, minerałów) - rozumienie gatunku jako wzorca budowy to myśl
LINNEUSZA. Wykazałem,
że wzrost liczby gatunków leczniczych (ich poszukiwań,
publikowanych opracowań farmakognostycznych
i przyczynków etno biologicznych) ma
związek z upowszechnieniem się myśli LINNEUSZA,zawartej już w jego Materia medicai",
pracy systematyzującej materię medyczną'P. Jego Species Plantarum stało się impulsem do
określania, nawet na nowo, gatunków macierzystych surowców już używanych, co traktowano
jako normalizację i porządkowanie nomenklatury surowców: ich utarte nazwy zwyczajowe
(apteczne) przeciwstawiano nowym, opartym na nazwach binominalnych.
Nagły spadek zainteresowania roślinami notujemy po 1867 r. Choć badane źródła
farmaceutyczne nie komunikują tego wprost, jednym wytłumaczeniem dla porzucenia
poszukiwań naturalnej materii medycznej i nowychjej zastosowań jest rewolucja w medycynie
i terapii wywołana odkryciami LISTERA(1867) i PASTEURA(lata 80. XIX w.). I choć gatunki
lecznicze wyszukiwano i proponowano nadal, wprowadzając je przejściowo do terapii lub też
nie, to nikły procent tych gatunków utrzymał się w niej na trwałe (por. A-l rozdz. 17). Inne,
wcześniejsze XIX-w. teorie medyczne, jak sceptycyzm i nihilizm terapeutyczny, nie
zaproponowały terapii żadnego nowego leku ani procedury, jak to uczynili LISTER(karbol) i
PASTEUR(pasteryzacja, początki szczepień).
Kolejną zasługą LrNNEUSZAjest przekonanie, wyrażane stopniowo w jego dziełach, że
tylko system naturalny będzie w stanie ukazać korelacje farmakognostyczne między roślinami,
tj. że w obrębie naturalnych taksonów ponadrodzajowych - rodzin, jakich poszukiwał DE
JUSSIEU, a nie klas sztucznych, jakie proponował LINNEUSZw Materia medica (1749) i w
SrACE C. A. 1993: Taksonomia roślin i biosystematyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. s. 41.
LINNAEUSC. 1749: Materia medica. Apud J. Wetstenium, Amstelaedami.
39 LINNAEUSC. 1766: Clavis Medicinae duplex, exterior et interior. Impensis direct. Laurentii Salvii, Holmiae.
40 np. MORRlS M. J., BERW1CKL. 2008, eds.: The Linnaean legacy: three centuries after his Birth. Special Issue
No. 8 of The Linnean Newsletter and Proceedings of the Linnean Society of London. The Linnean Society of
London.
41 MENCFEL M. 2010: Skarbce natury i sztuki. Prywatne
gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na
Śląsku w wiekach XVII i XVIII. Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 76, 159.
42 LrNNAEUSC. 1749: Materia medica. Apud J. Wetstenium, Amstelaedami.
43 np. OEDER G. C. 1759: Nomenelator
botanicus. Heineck & Faber, Hafuiae; TESSARlL. 1762: Materia medica
contracta. Ex typis Nicolai Pezzana, Venetiis.
37
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Species Plantarum

(1753)

cznych i leczniczych
A-l

-

występują

poszczególnych

korelacje

gatunków).

na ss. 136 i 221, nie została

dotąd

właściwości

Tajego

dostrzeżona

organoleptycznych,

myśl, przedstawiona

w farmakognozji

toksy-

przeze mnie w

ani botanice

farma-

korelacje

także w

ceutycznej.
Taksonomiczny
roślinnej

materii

punkt widzenia
toksycznej

taksonomicznych
uczniom.

pozwolił

i rozwinąć

w II poł. XVIII w. dostrzec

toksykologię

(A-l, rozdz. 29.2). Również

Lapidarne

obserwacje

roślin opartą na naturalnych

te początki należy przypisać

toksykologiczne,

bromatologiczne

kategoriach

LINNEUSZOWIi jego

i etnobotaniczne

znajdu-

jemy w artykułach i książkach z poł. XVIII w. takich autorów jak PLENCK i WSp.44, uczniowie
LINNEUSZA45 (A-l, rozdz. 29.2). Ich udział w rozbudzeniu
zainteresowania
etnobiologią,
toksykologią

i bromatologią

nie jest dotąd wymieniany

Myśl LINNEUSZA i wzrastający
spowodowały

rozkwit

wzorcowych)

kolekcji

i wystąpienie

farmakognostycznych

dzięki jej upowszechnianiu
surowców

zjawiska

(co

zielnikowych).

Do

typowanych

na okazach

z kolekcji

por. przykł.

jako pierwszy

w A-l,

Karol

w

rozdz.

(dydaktycznych,
leczniczego

typowania

16.2. Dojście

Dzięki

temu

entuzjastycznie

przejęto

o materii

są do dziś pornijanej'",
LINNEUSZA na farmację

jego myśli taksonomicznej

bromatologii,

farmakopeach'".

naukę

zapisu

zawartej

informacji

toksykologii

(wspomniany

dotąd zasługa

(owoców

typowania

i

opisałem
surowca na

a podstawową

potrzebą

(jego Materia medica,

streszczając

wiedzę i systematyzując

niezależny

w Species Plantarum

naukowej

gatunków

w farmakognozji

medycznej
jest

na

LINNEUSZ (A-1 s. 85).

(oszczędny,

w farmacji (w dziełach o materii medycznej

To pomijana

protologi

do potrzeby

okazach

leczniczych

czy karpologicznych

(opisie, ilustracji) jest zbieżne z identyczną

wpływ
styl

na posiadanych

roślin

tego zjawiska

farmakognozji

synoptycznych,

gatunków

taksonomii

farmakognostycznych

LINNEUSZ zrewolucjonizował

linneuszowski

botanice'",

istnieją

leczniczych'"

zasób surowców

roślin, którą wyraził i wdrożył już 100 lat wcześniej

oddziaływania
Sam

w zastępstwie

dziś

1749, 1772 i wpływ jaki wywarła,
jej zapis.

surowca

w D-l s. 141); występowanie

okazie zamiast na protologu
taksonomii

leczniczych

typowania

czyniono

kolekcjach
nasion -

w opracowaniach.

i wcześniejszy
(1753)

(rozdz. 7).

równoważnikowy)

roślinnej'"

PLENCK), pojawił

od

i zwierzęcej"),

się nawet w niektórych

LINNEUSZA.

44 Anton DEHAEN,Anton VONSTaReK,Heinrich Joseph COLLlNpor. A-l rozdz. 2.4.2.3, zaś bibliografię w
A-l s. 139 w przypisach.
45 ASPELlNE. 1749: Flora oeconomica.
Amoen. acad. l: 352-388 [Latine] oraz: Flora oeconomica eller
Hushalls-Nyttan aj de i Swerige wildt warande orter. Lars Salvius, Stockholm; HALLMAN
1. G. 1749: Passiflora.
Amoen. acad. 1: 211-242; HASSELQUlST
F. 1749: Dissertatio de Viribus Plantarum. Amoen. acad. l: 389-428;
RUDBERGJ. 1751: Sapor Medicamentorum. Amoen. acad. 2: 365-387; WAHLlNA. 1756: Odores medicamentorum. Amoen. acad. 3: 183-201.
46 por. SWEDIAUR
F. 1799: Materia medica seu Cognitionis Medicamentorum simpliciorum Epicrisis analytica.
Apud J. Fuchs, Theo. Barrois jun., Mequignon sen., Croullebois, Gabon, bibliopolas, Parisiis, s. 1.
47 L1NNAEUS
C. 1749: Materia medica. Apud J. Wetstenium, Amstelaedami; LlNNI':C. 1772: Materia medica
per Regna tria Naturae. Ed. altera auctior curante I. C. D. Schrebero, apud Wolfgang. Waltherum, Lipsiae &
Erlangae.
48 np. SWEDIAUR
F. 1799: Materia medica seu Cognitionis Medicamentorum simpliciorum Epicrisis analytica.
Apud J. Fuchs, Theo. Barrois jun., Mequignon sen., Croullebois, Gabon, bibliopolas, Parisiis.
49 FENZLJ. G. 1834: Conspectus Animalium medicinalium.
Ex Officina Sociorum titulo Minerva, Patavii.
50 np. WITHERING
W. 1776: A botanical arrangement oj al! the vegetables naturally growing in Great Britain.
T. Cadel & P. Elmsley, Birmingham.
51 np. WYLIEJ. 1818: Pharmacopoea
castrensis Ruthenica. Ed. 3, auctior. In Typographia Medica, Petropoli.

-20Wykazałem, że dla stworzenia systemu narodowej farmacji w USA na pocz. XIX w. (A-1
rozdz. 41) użyto niełacińskiej nomenklatury handlowej surowców leczniczych. Spowodowało
to oddalenie się farmacji amerykańskiej od założeń wypracowanych w Europie (standaryzacja
gatunkowa i nomenklatura oparta na naukowych nazwach roślin) i od szerokiej botanicznej
tradycji farmaceutycznej, która dotąd miała w wielu aspektach zasięg uniwersalny.
2-4.2.6. Decydująca

rola mikroskopii dla rozwoju wiedzy o surowcu roślinnym

Wpływ udoskonalania mikroskopu dla rozwoju badań surowców roślinnych nie był dotąd
omówiony. Powszechnie uważa się M. J. SCHLEIDENA(1804-1881) za twórcę farmakognozji
mikroskopowej - dzięki jego teorii powszechności komórkowej budowy materii i pracy o
odróżnianiu sortów sarsaparyli (Smilax L.) na podstawie mikroskopowej budowy korzeni'".
Tymczasem już Anton KROCKER53w 1799 r. badał epidermę roślin ijej wytwory, dostrzegając
jej zróżnicowanie gatunkowe (dobra cecha diagnostyczna do dziś o podstawowej wartości w
farmakognozji i towaroznawstwie
zielarskim), a SCHLEIDEN powtórzył niektóre jego
obserwacje mikroskopowe'", używając nawet tych samych roślin (A-1 s. ryc. 7-8). Pierwsza
praca anatomiczna nad lokalizacją w tkankach metabolitów roślinnych to zupełnie zapomniana
rozprawa W AHLENBERGA
ss z 1806 (streszczona przeze mnie w A-l ss. 22-23). To on pierwszy
operował nazwami grup substancji czynnych i tkanek roślinnych, pisząc, że np. garbniki są
położone w korze.
W A-l (rozdz. 6.1 i 6.5) opisałem błyskawiczny rozwój anatomii roślin leczniczych w
latach 1852-1860, który istotnie pobudził SCHLEIDEN,tak że w 20 lat, jakie dzielą jego pracę o
sarsaparyli i atlasy surowców leczniczych BERGA56, zbadano w zasadzie wszystkie dostępne
surowce roślinne i zilustrowano je tak poprawnie, że plansze anatomiczne BERGApowiela się
w źródłach nawet XX-w. Umożliwiło to z kolei wskazywanie położenia substancji czynnej
(skrobia gluten komory olejkowe rury mleczne, zawartość wakuol itp.) i pozwoliło: 1) w
zielarstwie - wyłożyć prawidła postępowania z surowcami roślinnymi w czasie ich przetwarzania, 2) w towaroznawstwie - rozpoznawać fałszerstwa; 3) w farmacji aptecznej redukować asortyment surowców, hiperklasyfikowanych
(jak kory chinowe, sarsaparyla,
angostura) na podstawie ich struktury anatomicznej do realnie istniejących towarów
farmaceutycznych. W całym XIX w. wymóg standaryzacji taksonomicznej nadal był ściśle
realizowany.
2-4.2.7. Pozostałe

skutki wdrażania wiedzy taksonomicznej

do farmacji

R o l a Kar o l a S CH E E LE GO (1742-1786) dla farmacji jest niedoceniona; wykazałem
w A-l tab. x (rozdz. 6.1), że wyizolowane przezeń w stanie czystym metabolity roślinne jeszcze

SCHLEIDENM. J. 1847: Beitrage zur Kenntniss der Sassaparille. Hahn'sche Hofbuchhandlung, Hannover.
KROCKERA. 1. 1800: De Plantarum Epidermide. Apud Hemmerde et Schwetschke, Halae.
54 SCHLEIDENM. 1. 1852: Handbuch der medizinisch-pharmaceutischen
Botanik und botanischen Pharmacognosie. Bd. 1. Medicinisch-pharmaceutische
Botanik. Wilhelm Engelmann, Leipzig. s. 21, 10.
55 WAHLENBERGG. 1806-1807: De Sedibus Materiarum indigenarum in Plantis Tractatio. Typis Edmannianis,
Upsaliae.
56 BERG O. 1865: Die Chinarinden
der pharmakognostischen
Sammlung zu Berlin. Rudolph Gaertner, Berlin;
BERG o. 1865: Anatomischer Atlas zur pharmaceutischen Waarenkunde. Rudolph Gaertner, Berlin.
52
53

-21w XVIII w. trafiły do farmacji oficjalnej (farmakopee), tj. na długo przed pierwszymi
alkaloidami, bo w latach 1776-1818. Były to: kwas winowy, szczawiowy, pirośluzowy,
cytrynowy, benzoesowy, jabłkowy i galusowy. Pochód wiedzy o alkaloidach - substancjach
roślinnych silnie działających - rozpoczął się dopiero na pocz. XIX W.57 SCHEELE w swoich
doniesieniach każdorazowo wskazywał, z jakiego gatunku i organu rośliny macierzystej
wyizolował daną substancję. Te wzmianki taksonomiczne pozwoliły poszukiwać tych
substancji jako składników kolejnych surowców leczniczych; wskazywano je odtąd w
monografiach surowców leczniczych publikowanych w XIX w.58 Wdrożenie odkryć
SCHEELEGO do farmacji i terapii nie było dotąd opisywane w historii tych nauk, temat ten
rozwinąłem w publikacji A-9 (patrz dalej).
Wykazałem następujące fakty, dotąd nieznane: kwas winowy, odkryty w 177059
wprowadzono do farmacji jako oficjalną substancję w 1775 r.60, kwas benzoesowy'", cytrynowy62 i szczawiowy'" stały się oficjalne jeszcze przed końcem XVIIIw. (A-9). Odkrycie
morfiny efektywnie opublikowano w 1806 (a nie, jak się uważa, w 1804 lub 1805), stąd
pierwszym alkaloidem odkrytym i efektywnie opublikowanym jest narkotyna (pub l. w 1803,
oficjalna w 1827) (A-9). Morfina stała się oficjalna już w farmakopei francuskiej z 1818 r.64
Już w 1814 r. podano dwie pierwsze monografie toksykologiczne o kwasie szczawiowym i
winowym'v. Praktyczne użycie w terapii, często bardzo krótko po wydzieleniu czystej
substancji roślinnej, pobudzało rozwój farmacji i toksykologii. Nim substancja stała się
oficjalna, farmaceuci
musieli posługiwać
się publikacjami
źródłowymi odkrywców
(doniesieniami o sposobie wyizolowania), by sporządzić lek recepturowy. W A-9 określiłem
też gatunki roślin leczniczych, z których w latach 1770-1820 izolowano po raz pierwszy 24
czyste substance roślinne, wskazując, że podanie gatunku (botanika farmaceutyczna) było
częścią metodyki.
K l u c z k l a m r o w y. Klasyfikacje materii medycznej (jako gałąź wiedzy), jak i
taksonomia roślin leczniczych (od XVIII w.) mają początki w grafie klamrowym, z którego
wywodzi się klucz do oznaczania - zapis taki wynikał z potrzeb praktycznego rozpoznawania
roślin i ich surowców (A-l, rozdz. 25, ss. 113-115). Ustaliłem, że narodziny klasyfikacji
57 [SERTORNERF.] 1805: III. Saure im Opium. pp. 234-235.
[w:] Vom Herrn Friedrich Serturnerin Paderborn.
Journal der Pharmacie fur Arzte und Apotbeker 13(1): 229-235; [SERTORNERF.] 1805: lNachtrag
zur
Charakteristik der Saure im Opium. pp. 236-241. [w:] Ein anderes Schreiben von Ebendemselben. Journal der
Pharmacie fur Arzte und Apotheker 13(1): 236-243; SERTURNER,F. W. 1806: Darstellung der reinen Mohnsaure
(Opiumsaure) nebst einer chemischen Untersuchung des Opiums. Journal der Pharmacie 14: 47-93.
58 np. w: GEIGER P. L., MOHR C. F. 1835: Pharmacopoea
universalis. C. F. Winter, Heidelbergae.
59 RETZIUS, A. J., 1770. Forsok med Vinsten och dess Syra. Kongl[iga] Vetenskaps Academiens
Handlingar
31(3): 207-226.
60 Pharmacopoea
Suecica. [Ed. 1], Typis Henr. Fougt, Holmiae 1775, p. 33.
61 SCHEELE, C. W., 1775. Anmdrkningar
om Benzoe-Saltet, Kongl[iga] Vetenskaps Academiens Handlingar
36(2): 128-133.
62 SCHEELE, C. W., 1784. Anmdrkning
om Citron-Saft, samt satt alt erystallisera den samma. Kongl[iga]
Vetenskaps Academiens nya Handlingar 5(2): 105-109.
63 SCHEELE,C. W., 1784. Om Rhabarber-jordens
bestćnds-delar, samt-fatt at tilreda Acetosell-syran. Kongl[iga]
Vetenskaps Academiens nya Handlingar 5(2): 180-187.
64 nie w 1826 r., jak mylnie podał KOSKOWSKIB. 1927: Nauka o przyrzqdzaniu
leków i ich postaciach. F. Herod,
Warszawa, s. 11.
65 ORFILAM. P. 1814: Traite des poisons tires des regnes minerał, vegćtal et animal; ou, Toxicologie generale,
considćrće sous les rapports de la physiologie de la pathologie et de la medćcine legale. Crochard, Paris. Vol. 2.
p.2,s.150.

-22klamrowej w botanice roślin leczniczych przypadają na 1655 r.66; o takich to początkach
klasyfikacji i klucza i o jakimkolwiek związku tych wynalazków z farmacją milczą
opracowania historii taksonomii i botanikif". Wynalazcą klucza klamrowego jest Joann
SCHRODER: zastosował go w farmakopei do porządkowania nazw wielowyrazowych (fraz
opisowych) roślin leczniczych. Klasyfikacje klamrowe obecne są potem w dziełach botaników
XVII-w. (MORISON, RA Y), już do porządkowania roślin wg podobieństwa i ich rozpoznawania.
2-4.2.8. Znaczenie

poznawania

lokalnej bioróżnorodności

roślin dla farmacji

Dowiodłem silnego związku nauk stosowanych (zielarstwo, farmacja apteczna) z
florystyką, która dostarczała wprost danych o występowaniu roślin leczniczych w
poszczególnych monografizowanych regionach (kraje, krainy); pozwalało to aptekarzom lub
zielarzom łatwiej (w tym samodzielnie) zaopatrywać apteki w surowce zielarskie. W
większości monografii florystycznych z lat ok. 1750-ok. 1860 przy gatunkach widnieją dane o
farmakologii i toksykologii surowców zielarskich. (A-I, rozdz. 21, 29.2), nawet wzbogacane o
nazwy surowców leczniczych,
opisy ich stosowania leczniczego oraz obserwacje
toksykologiczne. Jest to istotny a nieznany w historii botaniki fakt; treści te zanikają po 1867 r.
Kierunek ten odżył obecnie, również moje prace D-35, D-36, D-37, D-41 go reprezentują.

2-4.3. Osiągnięcia

naukowe opublikowane

poza monografią A-l

Prace nad monografią A-I pozwoliły mi przekonać się o wartości danych botanicznych w
historycznych źródłach farmaceutycznych, poznać metody i cele dawnej wiedzy o surowcu
roślinnym, a także opanować warsztat naukowy (łacina farmaceutyczna). W latach 2014-2018,
mogąc powołać się na wyniki z monografii A-I, prowadziłem dalsze badania w interesujących
mnie kierunkach:
•
•
•

początki chemii surowca roślinnego (rośliny naczyniowe) oraz materiałów
chirurgicznych pochodzących z mchów;
ustalanie tożsamości gatunkowej konkretnych nierozpoznanych do dziś roślinnych
surowców leczniczych, mchów i roślin naczyniowych;
historia florystyki mszaków na ziemiach polskich i ościennych ze szczególnym
uwzględnieniem ich jako roślin leczniczych.

Zwrócenie się ku mszakom było możliwe w związku z profilem badań Katedry, w której
pracuję; poza tym jako grupa historycznych roślin leczniczych były niemal nieznane.
Identyfikowanie zapomnianych (lub nigdy nierozpoznanych) roślin leczniczych ma na celu
wskazywanie gatunków będących "kandydatami" do ponownych badań farmakognostycznych
i farmakologicznych
(ang. bioprospecting natural products)68 i jest jedną z ważnych
66 Reprezentatywnym
przykładem jest: SCHRODERJ. 1655: Pharmacopoeia medico-chymica sive Thesaurus
pharmacologicus. Ed. 4. lmpensis Johannis Gerlini, Ulmae Suevorum.
67 por. np.: STACE C. A. 1993. Rozwój taksonomii roślin. Tłum. R. OCHYRA. [w:] Taksonomia roślin i biosystematyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 35-91,272-278;
JEFFREYC. 1982: An introduction
to plant taxonomy. Cambridge University Press, Cambridge, ss. 104-115.
68 BUENZ E. 1., VERPOORTER., BAUER B. A. 2017: The Ethnopharmacologic
Contribution to Bioprospecting
Natural Products. Annual Review of Pharmacology and Toxicology 58(1): 509-530. doi: 1O.1146/annurevpharmtox-Ol0617-052703.
Przykład uzyskanych wyników por: ADAMS, M., GSCHWIND,S., ZIMMERMANN,S.,
KAISER,M., HAMBURGER,M., 2011. Renaissance remedies: Antiplasmodial protostane triterpenoids from Alisma
plantago-aquatica L. (Alismataceae). Journal ofEthnophannacology
135: 43--47. doi: 10.10 16/j.jep.20 11.02.026

-23Tab. l.Łańcuch synonimów gatunku leczniczego Cissus verticillata badany w pracy A-6, w którym nazwy:
a = b, b = c, c = d, d = e = j, e = j = y, y = z, skąd a = z
Nazwa gatunkowa
radix Carlo Sancto (Monardes 1574)
Lupulus Mechiocanus
Bryonia alba levis Americana cortice
albo nitente
Bryonia alba geniculata, Violae foliis,
baccis ex viridi purpurascentibus
Irsiola scandens, joliis oblongo-ovatis ad
marginis denticulis setaceis refertis
Cissusfoliis ovatis nudis setaceo-serratis
Cissus sicvoides L.
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C. E.
Jarvis

Autorzy svnonimizuiacv
a Bauhin
b (1623)
c

-----------------------------------------------

Plukenet
(1696)

--------

d

--------------------------------------

Sloane
(1707)

-------------------

e

Browne
(1756)
Linne
(1759)

----------------------------

f
V

----------

--------

--------------------------------------

Jacquin
(1763)

--------

--------------------------------------

z
--------------------------------------------------------

----------

Nicolson
& Jarvis
(1984)

współczesnych metod poszukiwania danych o nowych źródłach leku (obok współczesnej
etnobiologii i etnofarmacji). Jest ona np. jednym z tematów wiodących czasopisma Journal oj
Ethnopharmacology, w którym opublikowałem 5 prac.
2-4.3.1. Metoda identyfikacji

taksonomicznej
metoda łańcucha synonimów

historycznych

surowców

leczniczych

-

Opracowałem metodę identyfikowania gatunków roślin leczniczych stosowanych w
dawnej farmacji a dotąd nierozpoznanych (tj. dla których w farmacji nie podano ustalonej
nazwy binominalnej). Jest ona oparta na logicznej z a s a d z i e p r z e c h o d n i o ś c i
(sy log i z m u), zastosowanej do historycznych nazw roślin. Wielcy botanicy od XVI do poł.
XVIII w. podawali autorskie, własne nazwy wielowyrazowe (frazy opisowe) dla określenia
gatunków roślin, dołączając nazwy poprzednich autorów jako synonimy. To pozwala
zastosować zasadę przechodniości z rachunku zdań w logice, wyrażoną wzorem: [(a = h) 1\
(h = c) ... (x = y) 1\ (y = z)] ~ (a = z), gdzie a, b, c ... y, z to nazwy taksonomiczne użyte
przez kolejnych autorów; nazwa z jest poszukiwaną obowiązującą binominalną nazwą
gatunkową, nazwy x, y mogą być innymi synonimicznymi nazwami binominalnymi (spośród
których naj starsza x to bazonim), nazwy sprzed x są polinomialne (= frazy opisowe).
Łańcuch synonimów a ... z nazw roślin bądź surowców tworzy się na podstawie publikacji
źródłowych na temat roślin leczniczych oraz prac czysto taksonomicznych. Ważne, że wchodzą
tu także historyczne nazwy farmaceutyczne, także nazwy surowców leczniczych'", nie całych
roślin. Nazw takich nie spotyka się w źródłach czysto botanicznych - i tym moja m e t o d a
róż n i s i ę o d p o d o b n y c h metod stosowanych w zwykłej taksonomii roślin. Czasem
łańcuch obejmuje kilkaset lat. Przykład prostej identyfikacji zawiera tab. 1, a przypadek, gdy
taksony nie były należycie rozróżniane w botanice farmaceutycznej - tab. 2.
U stalenie gatunku macierzystego surowca leczniczego z musi być poparte dalszymi
badaniami źródeł, mającymi nas upewnić co do zgodności innych (pozataksonomicznych) cech
w historycznych opisach roślin z gatunkiem z (opisy natury surowca, pochodzenie
geograficzne, kontekst historyczny, tradycyjna i współczesna wiedza farmakognostyczna, etnofarmakologiczna i etno botaniczna na temat danej rośliny). Również tu sięgnięcie do źródeł o
materii medycznej, niebadanych w typowych studiach taksonomicznych (i nieznanych
69

Były to np. radix Caroli sancti w pracy A-6, muscus terretris et hortensis w A-2.
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Tab. 2. Identyfikacja nazwy polytrichon minus jako dwóch gatunków mchów: Polytrichumformosum
Hedw.
i Funaria hygrometrica Hedw (przeprowadzona w pracy A-S), które wskutek błędnej synonimizacji
u autora z 1600 r. były niedostatecznie rozróżniane, więc zapewne stosowane równorzędnie.
Zidentyfikowane gatunki pogrubiono
Autor
synonimizujący

Nazwa gatunkowa
Polytrichon minus
Polytrichum
aureum minus

Nazwa gatunkowa

Autorzy synonimizujący

-

a
-

b
-

A diantum aą.lVMOV
minus Thal

c

Schwenckfel d (1600)

----------

Polytrichum aureum minus

b
----------

Adiantum aphyllon minus Thal

c

Bryum bulbiforme aureum,
calyptra quadrangulari, capsulis
piriformibus nutantibus

dl

Funaria Itygrometrica

Zl

Hedw.

Dillen (1741)
Hedwig
(1801)
------------------

/

-

Adiantum aureum
minusTabern.

Adiantum aureum minus
Polytrichum quadrangulare Juniperi foliis brevioribus et rigidioribus
Polytrichum formosum Hedw.
-

d

--------

d
d2
Z2

,

--. ,,
,

Dillen (1741)

Hedwig
(1801)

------------------

botanikom) pozwala wesprzeć się danymi farmaceutycznymi
o poszukiwanej roślinie
leczniczej i nie poprzestawać na danych czysto botanicznych.
Metoda pozwoliła mi identyfikować gatunki dowolnych historycznych roślin leczniczych
z różnych stron świata (Europa, Brazylia, Chiny). z różnych grup systematycznych (rośliny
kwiatowe, mszaki) i z różnych działów materii roślinnej (farmacja, kosmetyka):

70

•

W pracy A-2 rozpoznałem na podstawie nomenklatury farmaceutycznej 3 gatunki
europejskich mchów opatrunkowych z XVII-XVIII w., a spośród nich wskazałem
eksperymentalnie
jeden, Brachythecium
rutabulum, jako użyteczny, a więc
najprawdopodobniej ten był używany.

•

W pracy A-3 wykazałem gatunki mchów kryjące się za nazwą sphagnol, przytoczyłem
zapomniane źródła o stosowaniu torfowców (Sphagnum) w chirurgii oraz ukazałem
rozwój wiedzy o chemizmie i farmakologii ziela Sphagnum, uzasadniający jego
stosowanie zewnętrzne (rola sfagnanu unieczynni aniu związków azotowych).

•

W pracy A-5 rozpoznałem l wątrobowiec i 6 mchów z Europy środkowej stosowanych
w latach 1549-1600 oraz wykazałem, że płonnik pospolity Polytrichum commune L.
wprowadził do europejskiej farmacji Leonard FUCHS.

•

W pracy A-7 rozpoznałem dalszych 17 mchów i l wątrobowiec podane z Polski w 1730
r., w tym kilka leczniczych.

•

W pracy A-8 rozpoznałem l wątrobowiec i 24 mchy opisywane z Polski i Prus
Wschodnich w latach 1590-1730. Wskazałem, że przy niektórych gatunkach
zamieszczono wzmianki o stosowaniu leczniczym. Wiedzę tę gromadzono już w XVII
w. dla poznania lokalnych zasobów roślin leczniczych".

patrz przypis 74.
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W pracy A-6 rozpoznałem dawny surowiec leczniczy zwany radix Caroli sancti jako
południowo amerykańskie pnącze Cissus verticillata. Pozwoliło to porównać współczesne zastosowanie C. verticillata w etnofarmacji Brazylii i historyczne opisy
stosowania go w Meksyku, Santo Domingo i w Europie w latach 1574-ok. 1795 (źródła
łacińskie i starohiszpańskie ). W naukowych bazach publikacji kwerendowałem dane
etnofarmakoloogiczne i etnofarmaceutyczne o C. verticillata, co czyni zadość metodom
etnofarmakologicznym wg definicji podanej tu w przypisie 14 na s. 10. Zbadano też
żywe rośliny.

•

W pracy A-2 wykazałem, że nazwy chińskie lub transkrybowane fonetycznie (z XVII i
XIX w.) pozwalają zidentyfikować gatunki roślin. Na podstawie nazw zanotowanych
w 1685 i 1740 r. zidentyfikowałem dla 24 surowców 34 gatunki macierzyste, z których
29 nadal występuje w medycynie ludowej Chin (TCM), czym przypomniałem ich
wcześniejsze zastosowania. Kwerendowałem dane etnofarmakologiczne jak wyżej.

•

W pracy A-12 starałem się rozpoznać niezidentyfikowany dotąd gatunek dzikiej trawy
z rodzaju manna (Glyceria R. Br.) dającej jadalne ziarniaki, którą pod nazwą manna
Prutenica poświadczono i opisano w latach 1654 i 1703 z dawnych Prus Wschodnich
(okolice portu królewieckiego). Dla poparcia identyfikacji gatunków sprawdzałem, czy
znane dziś cechy budowy, biologia i rozmieszczenie geograficzne tych roślin pasują do
opisów historycznych. Metodami botanicznymi wykazałem kilka nieścisłości w
opracowaniach polskich źródeł renesansowych na temat jadalnych dzikich traw.

•

W pracy A-II nazwy niemieckie i apteczne 69 surowców kosmetycznych z II poło XIX
W. ujawniły 61 gatunków roślin, w tym kilku dziś zapomnianych w kosmetyce, zaś w
pracy A-lO wskazałem 147 gatunków, w tym 3 zapomniane aż do dziś.

•

Nomenklatura renesansowa dała dostęp do tożsamości gatunkowej przeszło 200
leczniczych roślin kwiatowych (A-14, A-15).
Moją metodę łańcucha synonimów opisałem naj dokładniej i zastosowałem najbardziej
wieloaspektowo (na największej porcji danych źródłowych) w pracy A-6 o Cissus verticillata.
Dla udowodnienia tożsamości gatunkowej tej rośliny w surowcu, użyłem prócz historii
nomenklatury, także innych cech żywej rośliny (rola współautorki z Brazylii): morfologicznych
(budowa morfologiczna tego pnącza i czas jego kwitnienia, sposób kwitnienia i owocowania w
ojczyźnie), biogeograficznych
(rozmieszczenie
na świecie i obfitość w środowisku,
przekładające się na to, czy gatunek był prawdopodobny do znalezienia w XVI w.), farmakognostycznych (cechy organoleptyczne surowca leczniczego: smak, zapach, obecność kleistego
soku, opisywane od XVI w.), histochemicznych (rozmieszczenie substancji czynnych w
tkankach, potwierdzająca, czy dana część rośliny może rzeczywiście wywierać przypisywane
jej dawniej i dziś działanie lecznicze), fitochemicznych i farmakologicznych (działanie
lecznicze)
oraz etno farmaceutycznych
(zastosowania
ludowe w ojczyźnie rośliny,
poświadczone w XVI-XIX W. i skonfrontowane ze współczesnymi danymi na ten temat
znanymi w Brazylii). Okazało się, że aż 4 działania lecznicze opisane w źródłach historycznych,
które odnalazłem, zgadzają się z wykorzystywanymi współcześnie: gastroprotectivum, antihaemorrhagicum (= stypticum), antiphlogisticum, antiepilepticum, a działania zewnętrzne mają
potwierdzenie w histochemii kory i ziela. Zupełnie nieoczekiwanie w badaniach tego rodzaju z
pomocą przychodzą zabytkowe zbiory zielnikowe: jedna nazwa rośliny z łańcucha synonimów
dla Cissus verticillata, autorstwa Hansa SLoANE'a, jest nie tylko dołączona do drzeworytu w
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skorzystać z rzadkiego przypadku związania nazwy botanicznej z okazem zielnikowym w
początku XVIII w., co wzmocniło moją identyfikację C. verticillata. Zasadę typowania nazwy
na okazie zielnikowym (zamiast na subiektywnym, niedoskonałym, opisie rośliny) wprowadził
dopiero LINNEUSZ.
Tożsamość radix Caroli sancti jako C. verticillata została przeze mnie dowiedziona aż
pięcioma metodami: z nomenklatury, biogeografii, farmakognozji, etnofarmacji i okazu zielnikowego typującego jedną z nazw. Co do nomenklatury, nazwy herba glutinosa et candens i
glutinosa alba opisują cechy surowca leczniczego w chwili pozyskiwania: kleisty (glutinosus)
sok, białe (albus, candens) łyko po zdarciu kory; HERNANDEZpowtórzył je w opisie surowca
w swym lekarskim dziele 1651 r.72; zaś inna nazwa z 1596 r. radix contra venena ('korzeń
przeciw jadom') jest potwierdzona farmakologicznie (dotyczy działania żołądkowego). Nazwy,
właściwości rośliny, jak i źródła, z których je wyjąłem wykraczają więc poza botanikę: w
procesie identyfikacji gatunku wsparłem się treściami farmaceutycznymi. Na przykładzie tej
analizy dowiodłem więc w praktyce wysokiej wartości opisów botaniczno-lekarskich nawet tak
starych jak XVI- i XVII-wieczne.
W pracy A-8 stosowałem swoją metodę łańcucha synonimów do zinterpretowania ponad
20 notowań mszaków na ziemiach polskich z lat 1590-1730. W ten sposób historia florystyki
briologicznej Europy środkowej zyskała znaczną ilość zupełnie nieznanych wcześniej danych
florystycznych (np. w poło XX W. sądzono 73, że brioflorystykę w Polsce zapoczątkował w latach
1786-1788 ks. Krzysztof KLUK). Najważniejsze jednak, że badane źródła deklarują wyraźnie
f a r m a c e u t y c z n e p o w o d y, dla których powstały. Była to mianowicie wiedza florystyczna na użytek zielarstwa rozumianego jako znajomość występowania roślin leczniczych
czy to w stanie naturalnym w konkretnych okolicach (np. Gdańska), czy w znamienitszych
ogrodach (np. królewskich, biskupich). Jest to zbieżne z naj nowszymi odkryciami", ale nie
zostało dotąd zauważone w odniesieniu do florystyki mszaków w tamtym okresie.
Praca A-2 prezentuje nieznany wcześniej fakt stosowania konkretnego gatunku mchu do
tamowania, jako materiał opatrunkowy. To prawdopodobnie najstarszy w literaturze zapis na
ten temat z botanicznym wskazaniem gatunku (a nie ogólnym: "mech"), pojawił się on w 1651
r. i został powtórzony w 1731 r. w dziele lekarskim Cynosura Materiae medicae J. BOECLERA,
które opisuje wyłącznie surowce lecznicze. Prześledzone przeze mnie zawiłości nomenklatoryczne (metodą łańcucha synonimów) ujawniły 3 gatunki mchów, spośród nich
wskazałem eksperymentalnie jeden, Brachythecium rutabulum, jako najużyteczniejszy do
takich celów (opatrunek, okład). Ustalenie gatunku potwierdziłem analizą morfologiczną i ekologiczną (Tabl. 1 tamże). Dziś poszukuje się znowu naturalnych materiałów opatrunkowych i
higienicznych.
W pracach A-14 i A-15 rozpoznałem taksonomicznie 288 nazw zielarskich surowców

71 SLOANE H. 1707: A voyage to the islands Madera, Barbados, Nieves, S. Christophers
and Jamaica ... Vol. 1.
Printed by B. M. for the Author, Londini.
72 HERNANDEZ F. 1651: Rerum medicarum
Novae Hispaniae Thesaurus ... [... ] a Nardo Antonio Reccho [... ]
collecta et ad ordinem digesta ... Ex typographeio Vitasis Mascardi, Romae.
73 SZAFRAN B. 1957 ["1958"]: Mchy (Musci). Tom. 1. Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. s. 1.
74 COOPER A. 2010: Inventing the indigenous. Local knowledge and Natural history in early modern Europe.
Cambridge University Press, Cambridge, ss. 1-2.
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stało się jasne, że część wymienionych tam surowców leczniczych to towar egzotyczny, mało
prawdopodobny do zdobycia w Polsce w poł. XVIII w. Rozpoznałem tamże niewymieniany w
naszej literaturze farmaceutycznej surowiec sedum arborum jako ziele śródziemnomorskiej
rośliny Aeonium arboreum (L.) Webb et Berth., niewymieniany w żadnych innych źródłach
polskich".
Wyniki istotnie mogą dostarczyć użytecznych, a przynajmniej obiecujących spostrzeżeń,
tym łatwiej, jeśli pozwalają ujawniać rośliny stosowane obecnie. Np. w pracy A-4 o chińskiej
materii medycznej zidentyfikowałem Piper kadsura (Choisy) Ohwi o potwierdzonym obecnie
działaniu przeciwneurozapalnym
(ang. antineuroinflammatory),
którą w latach ok. 1730.
stosowano w Pekinie przeciw kile (lues venerea), wiemy dziś, że istnieje postać neurologiczna
tej choroby (neurolues). W tejże pracy A-4 ustaliłem tożsamość innej cennej rośliny chińskiej,
Angelica sinensis (Oliv.) Diels, znanej w Europie od pocz. XVII w. jako surowiec radix tang-cove, rad. tang-kuei, a obecnie w tradycyjnej medycynie chińskiej"? zwanej danggui'i (Iiiffi).
Gatunki mszaków o działaniu hydragogum, zwanym obecnie moczopędnym (diureticum)
wskazałem wpracachA-5, A-7, A-13 jako znane już w XVI-XVIII w. (Thuidium tamariscinum
(Hedw.) Schimp., Polytrichum commune Hedw., P.juniperinum Hedw., Funaria hygrometrica
Hedw. i Marchantia polymorpha L.), co zbieżne jest z medycyną chińską i niezależnymi
odkryciami farmacji amerykańskiej z początku XX W.79 Przy tym, informacja z Olhafena'" o
działaniu moczopędnym Th. tamariscinum jest dla nas zupełnie nowa. W monografii A-l (s.
30) przywołałem zapomniany obecnie fakt, że liść Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (Uvae
ursi folium) już pod koniec XVIII w. skutecznie stosowano w rzeżączce (gonorrhoea), rola
arbutyny w zwalczaniu niektórych postaci tej choroby jest dziś gdzieniegdzie znana" w fitoterapii ludowej. W pracy A-3 połączyłem rozpoznane niedawno własności sfagnanu (składnika
ścian komórkowych u Sphagnum, który unieruchamia związki azotowe) z etno botanicznymi
doniesieniami SCHEFFERAz 1674 r. i LINNEUSZA(1732, publ. 1811) o skutecznym stosowaniu
ziela torfowców w higienie osobistej kobiet i niemowląt (pochłanianie zapachów). Ta
właściwość, mająca uzasadnienie biochemiczne, powraca dziś w kontekście Sphagnum i
materiałów higienicznych=.

[Anonim:] Compendium medicum auctum. [wyd. 7]. W drukami Jasney Gory Częstochowskiej 1752.
W szczególności brak w: KLUK K. 1805: Dykcyonarz roslinny ... tom l. W Drukami Xięży Piarów, Warszawa.
77 Definicja: "T r a d i t i o n a I m e d i c i n e: the knowledge and ski lis of heaIth care practiced by indigenous
groups of people to improve or maintain health; typically occurs outside of contemporary medicine and
incorporates natural products" (BUENZ i wsp. 2017, op. cit., s. 19.2)
78 por. HOOK L L. L 2014: Danggui to Angelica sinensis root: are potential benejits to European women lost in
translation? A review. Joumal ofEthnopharmacology
152(1): 1-13, doi: IO.lOI6/j.jep.2013.12.018.
79 COOK W. H. 1869. Physio-medical
Dispensatory. W. H. Cook, Cincinnati; COBLENTZV. 1908. The Newer
Remedies. A reJerence manual for physicians, pharmacists and students. 4th ed. Apothecary Pub. Co., New York.
80 Olhafius N. 1656: Elenchus Plantarum
circa Nobile Borussorum Dantiscum sua sp onte nascentium cum
Synonymia earundem Latina et Germanica .... [Dantisci], s. 164.
81 por. POP C., VLASE L., TAMAS M. 2009: Natural resources
containing arbutin. Determination oj arbutin in
the leaves oj Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. acclimated in Romania. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 37(1): 129132; BONE K., MILLS S. 2013: Principles and practice oj phytotherapy. Modern herbal medicine. Ed. 2. Churchill,
Livingstone, EIsevier, Edinburgh [i in.]. s. 393.
82 por. niepublikowana
dysertacja: ROE T. E. 1992: Sustainability, menstrual products and Sphagnum moss: an
investigation. Lincoln University Digital Thesis. pp. 105 i cytowane tamże patenty nowozelandzkie z lat 1980
(https://researcharchive.linco1n.ac.nzlbitstream/handle/J
OI 82/5315/roe _ msc.pdf), dostęp 14 IV 2018 r.
75
76
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a falsyfikacja zastosowań

roślin leczniczych

Świadomość obecności doktryn humoryzmu i sygnaturyzmu w farmacji pozwala nam dziś
sfalsyfikować niektóre zastosowania surowców leczniczych, poprzez skonfrontowanie ich
zastosowań z budową morfologiczną rośliny macierzystej i jej faktycznym działaniem
farmakologicznym. W moich artykułach wykazywałem, że:
•

Stosowanie surowców roślinnych do wywołania ropienia (putrefactio) i związek tej
praktyki z humoryzmem wykazałem w pracy A-14, pomysł takiej terapii wraca dziś'".

•

Pod kątem teorii sygnatur opracowywałem używane w Europie (XVII-XIX w.)
storczykowate (Orchidaceae Juss.) (A-18), rośliny z rodzaju Polygonatum Mill. kokoryczka (A-20), a także lecznicze mszaki (A-13).

•

Gąbkę grecką (Spongia ojjicinalis L., dającą surowiec spongia marina) stosowano w
wolu tarczycowym (struma) (A-12) dzięki jej wyglądowi przypominającemu to
schorzenie, na długo przed odkryciem jodu i wykazaniem jego znaczenia dla
biosyntezy hormonów T3 i T4; terapia mogła więc być skuteczna.

•

Rośliny gorzkie uchodziły za przeciwgorączkowe (na nie rozciągnięto własności kory
chinowej cortex Chinae )84, to etno farmaceutyczne
zastosowanie wykazałem,
interpretując nazwę niemiecką Fieberklee - 'koniczyna gorączkowa' dla bobrka
Menyanthes trifoliata L. (D-16).

•

Obecności sygnaturyzmu i humoryzmu dopatrzeć się można nawet w odległych
systemach medycznych, jak w medycynie chińskiej: w pracy A-S wskazuję
sygnaturyzm dla stosowania Marchantia polymorpha w Europie i Ameryce.

2-4-4. Podsumowanie

osiągnięcia badawczego

W monografii A-l wymieniam ok. 880 gatunków bądź rodzajów roślin leczniczych. Ze
szczególną uwagą potraktowałem w niej rośliny wzmiankowane w farmacji bardzo rzadko
(nawet w pojedynczym źródle) i w początkach badanego okresu (I poł. XVIII w.). Cały rozdz.
11 dostarcza nieznanych dotąd, trudnych do odszukania danych z zakresu botaniki roślin
leczniczych i proponowanych jako lecznicze (A-l ss. 63-69), a cała praca może inspirować do
powtórnych badań nad roślinami, którymi kiedyś na krótko zainteresowała się farmakognozja.
Powiększenie asortymentu gatunków leczniczych to wynik rozwoju taksonomii linneuszowskiej oraz metod opisowych w botanice. Najwięcej nowych roślin leczniczych (w tym
nowych zamienników dla roślin już znanych) zaproponowano w dziełach z I ćwierci XIX w.
(A-l rozdz. 37), kiedy botanika linneuszowska ugruntowała już swą pozycję w nauce. Rozwój
taksonomii i mikroskopii pozwolił jednak od poł. XIX w. zredukować wiele sortów i odmian
surowców do realnie istniejących gatunków. Dopiero zastosowanie taksonomii roślin w
farmacji zakończyło okres błądzenia i pozwoliło zredukować wiedzę do realnie istniejących
gatunków. Wykazałem jednak, że użycie lecznicze surowca było niezależne od jego
83 por. opis terapii przeciwnowotworowej
metodą NIA (ang. Neutral Irfection Absorption) w: KAżMIERCZAKA.
2013: Lek roślinny w ofercie lecznictwa niemedycznego ze szczególnym uwzględnieniem terapii nowotworów. [W:]
PŁONKA-SYROKAB., SYROKA A., SUDOŁ K.: Leki roślinne w terapii od czasów starożytnych po współczesne:
zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Tom 2. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław, ss. 349-368.
84 Podobne zjawisko zaobserwowano
w etnofannacji Brazylii, por. COSENZAG. P., SOMAVILLAN. S., FAGG C.
W., BRANDAo M. G. L. 2013: Bitter plants used as substitute ofCinchona spp. (quina) in Brazilian traditional
medicine. Joumal ofEthnophannacology
149(3): 790-796. doi: 10.1016/j.jep.2013.08.004.
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Odkryłem, że w farmacji leżą początki: l) klucza do oznaczania narzędzia
powszechnego w naukach biologicznych, w tym w botanice farmaceutycznej, 2) taksonomii.
Oba te narzędzia były to pierwsze pomoce, jakie stworzono dla ułożenia poszerzającej się
wiedzy o roślinach leczniczych.
Monografia A-l cytuje ponad 600 pozycji literatury, w większości dotąd niewykorzystywanych
w opracowaniach. Artykuł A-9 porządkuje wiedzę i bibliografię o
pokrewnym obszarze badań - początki chemii roślin leczniczych, dostarczając nowych
spostrzeżeń o swobodzie lekarza w ordynowaniu zupełnie nowych, jeszcze pozafarmakopealnych substancji silnie działających.
W swoich publikacjach ustaliłem po raz pierwszy tożsamość gatunkową szeregu surowców
leczniczych (1 gatunku rośliny naczyniowej i wielu mszaków); w tym dla roślin dziś
używanych wskazałem zapomniane, a dobrze udokumentowane zastosowania lecznicze.
Dowiodłem (metoda łańcucha i uzyskane dzięki niej wyniki w pracach A-2, A-S, A-6, A7, A-8, A-12) że osiągnięcia klasycznej (linneuszowskiej) taksonomii oraz botaniki farmaceutycznej są nadal sprawnym narzędziem w odszukiwaniu dawnych i typowaniu potencjalnych roślin leczniczych na podstawie źródeł farmaceutycznych wydanych od XVI w.
W swoich pracach eksponowałem w ą t k i z w i ą z a n e z f a r m a cj ą p o l s k ą. W
monografii A-l (rozdz. 18) opisałem udział Polaków w badaniu i wprowadzaniu do farmacji
naukowej nowych dla farmacji gatunków leczniczych (Lactuca sativa L. var. augustana Bailey,
Hierochloe odorata (L.) P. Beauv.) bądź surowców (Rubus chamaemorus L. -folium).
W
pracy A-12 opisałem dziko rosnące jadalne trawy zbierane w XVI-XIX w. Polsce (Glyceria
jluitans (L.) R. Br., Digitaria sanguinalis (L.) Scop., D. ischaemum (Schreb.) Muhl.,
<Festulolium Asch. et Graebn.) i rozprzestrzenianie się wiedzy na temat ich wykorzystania do
innych krajów. W pracach A-2 i A-7 opisałem najwcześniejsze zastosowania lecznicze
mszaków na terenie Polski (1600-1730). W pracy A-8 podałem najwcześniejsze notowania
florystyczne mszaków (w tym leczniczych) z północno-wschodniej
Polski, należące do
pierwszych takich spostrzeżeń w Europie. W pracy D-lO opisałem recepcję Pharmacopoea
Regni Poloniae'? za granicą, dzięki jej zagranicznym przedrukom. Prace A-14 i A-15
wydobywają treści farmakognostyczne z mało znanego polskiego poradnika medycznego z
1752 r. W pracy A-2 opisałem początki poznawania przez Europejczyków chińskiej materii
medycznej w XVII-XVIII
w. dzięki polskiemu jezuicie Michałowi BOYMOWI oraz
francuskiemu lekarzowi Jeanowi ASTRUCOWI,związanemu z dworem polskim.
2.5.
•

Wnioski
Historyczna botanika roślin leczniczych (nomenklatura, taksonomia, opisy) wspiera się
farmakognozją, a nawet uprawiano ją z potrzeby poszukiwania źródeł leku; możliwość
skorzystania z danych farmakognostycznych
(cechy organoleptyczne i działanie
lecznicze surowca roślinnego zawarte w historycznych nazwach lub opisach roślin)
umyka współczesnym taksonomom. Tymczasem nawet dane XVI- czy XVII-wieczne
są skuteczną pomocą w identyfikacji gatunkowej.

85 Pharmacopoeia
Regni Poloniae. Auctoritate Ministerii Administrationis rerum intemarum
publicae, edita a Consilio Supremo Sanitatis, in Typographiajuxta Novolipium, Varsoviae 1817.
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Historyczna nomenklatura apteczna surowca leczniczego może być z korzyścią
włączona do badań taksonomicznych
(nomenklatorycznych)
nad tożsamością
gatunkową roślin dawniej stosowanych w farmacji lub choćby opisywanych jako
lecznicze.

•

Treści etnofarmakologiczne w historycznych źródłach botaniczno-lekarskich bywają
zbieżne z dzisiaj obserwowanymi zastosowaniami ludowymi, także tymi potwierdzonymi farmakologicznie; zatem mamy prawo oczekiwać, że te historyczne treści
etnofarmakologiczne, które nie mają odpowiedników lub kontynuacji współczesnych,
są potencjalnie trafnymi i cennymi wskazówkami w poszukiwaniu gatunków
kandydatów na rośliny lecznicze.

3. Omówienie

pozostałych

osiągnięć naukowo-badawczych

W czasie 8 lat pracy nad monografią naukową A-l, zbierałem i badałem stopniowo
wielojęzyczny
materiał źródłowy i gromadziłem ekscerpcje. Kilkanaście problemów
badawczych z dziedziny botaniki farmaceutycznej publikowałem jako krótkie artykuły i
komunikaty zjazdowe (krajowe i zagraniczne). Jednocześnie podsumowywałem tematykę
moich wcześniejszych badań nad florą roślin leczniczych i publikowałem najcenniejsze
obserwacje: dane florystyczne (o występowaniu roślin leczniczych i nieleczniczych oraz o
historii ich badania) i zagadnienia metodyki dokumentacji botanicznej. Dodatkowo
publikowałem botaniczne opracowania farmakopei polskich (IV, V, VI i VIII).
Formalne podejście do nazewnictwa i terminologii farmaceutycznej związanej z roślinną
materią medyczną (por. A-l: rozdz. 45) pozwalało mi wskazywać problemy i zalecenia dla
współczesnej naukowej nomenklatury gatunków roślin. Publikowałem je w formie propozycji
poprawek do Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Botanicznej'", czym zajmuje się
czasopismo Taxon. W pracy D-4 proponowałem ulepszyć zapis autorstwa nazw taksonomicznych; w pracy D-S zwróciłem uwagę na problemy pisowni niektórych nazw w źródłach
anglosaskich, zaś w D-6 omówiłem mało już uświadamiane na Zachodzie sprawy słowotwórstwa łacińskiego. Problemy te rzutują na tworzenie legalnych nazw łacińskich roślin, a
więc wpływają na posługujące się nimi nauki przyrodnicze, w tym farmację. Zgłaszane
(opublikowane w Taxonie) poprawki są przedmiotem cyklicznych obrad Kongresu. Podobne
zagadnienia podjąłem w artykułach polskich D-II i D-17 na łamach czasopism farmaceutycznych.
W podziale na poruszaną tematykę, ta część dorobku przedstawia się jak niżej. Publikacje
zestawiono w dalszych rozdziałach: grupa B - patrz rozdz. 3.1.1-3.1.2; grupa C - patrz
rozdz. 3.1.5; grupa D - patrz rozdz. 3.2.1-3.2.7; grupa E - patrz rozdz. 3.2.10.
Propozycje
poprawek
do
przepisów
nomenklatury
naukowej
roś l i n:
o Krótkie komunikaty: D-4, D-S, D-6.
B i o log i a roś l i n l e c z n i c z y c h:
o Oryginalne prace naukowe: D-7, D-35.
o Komunikaty na konferencjach naukowych: C-l, E-4.
Ko m e n ta r z e botaniczne
do farmakopei
polskich:
86
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-31o Oryginalne prace naukowe: D-23, D-31, D-32, D-33.
Biohistoria
- historia
badań
florystycznych:
o Oryginalne prace naukowe: D-7, D-9.
o Bibliografie: D-29.
H i s t o r i a roś l i n l e c z n i c z y c h:
o Oryginalne prace naukowe: D-ID, D-12, D-13, D-14, D-15, D-16, D-17.
o Komunikaty zjazdowe: E-2, E-S, E-6, E-7.
Towaro zna ws two zi el arski e:
o Oryginalne prace naukowe: D-34.
F lor y s t Yk a i s o z o log i a roś l i n l e c z n i c z y c h:
o Rozdziały w książkach: B-S, B-6, D-39.
o Oryginalne prace naukowe: B-l, B-2, B-3, B-4, D-18, D-19, D-20, D-21, D-22, D25, D-26, D-27, D-28, D-3D, D-36, D-37, D-38.
o Prace poglądowe: D-42, D-43.
o Komunikaty zjazdowe: E-l.
Metodyka
dokumentacj
i botanicznej:
o Monografie książkowe: D-l.
o Prace poglądowe: D-44, D-47.
o Komunikaty zjazdowe zagraniczne: E-3.
o Rozdziały w książkach zagranicznych: D-39.
Dydaktyka
języka
łacińskiego
w farmacji:
o Rozdziały w książkach: zobacz 3.2.5.
o Prace poglądowe: D-II, D-45, D-46.
Popularyzacja
nauki:
o Książki popularnonaukowe - opis wartości przyrodniczych: D-2, D-2.
o Artykuły popularnonaukowe krajowe: D-48, D-49, D-50
o Artykuły popularnonaukowe zagraniczne: D-51.
Ta część mojego dorobku liczy 65 prac, punktów IF = 9,196, a punktów MNiSW = 339.

3.1. Działalność

naukowo-badawcza
nauk farmaceutycznych

3.1.1.

B-l.

Publikacje w recenzowanych

przed uzyskaniem

stopnia doktora

czasopismach

Wika S., Drobnik J. 2001: Nowe stanowiska rzadkich i interesujących gatunków roślin
naczyniowych na obszarze środkowej części Wyżyny Krakowsko- Wieluńskiej Badania
Fizjograficzne nad Polską Zachodnią B, 50: 143-147. Punktacja MNiSW = 3.
B-2. Drobnik J. 2003: Materiały do flory roślin naczyniowych okolic Olkusza. Badania
Fizjograficzne nad Polską Zachodnią B, 52: 141-149. Punktacja MNiSW = 3.
B-3. Drobnik J., Stebel A. 2003: W sprawie ochrony roślinności łąkowej i torfowiskowej w
okolicach Bolesławia na Wyżynie Śląskiej Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59(2): 130-135.
Punktacja MNiSW = 6.
B-4. Stebel A., Drobnik J. 2003: Występowanie chronionych i zagrożonych paprotników na
siedliskach antropogenicznych Wyżyny Śląskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59(6):
14-27. Punktacja MNiSW = 6.
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3.1.2. Rozdziały w książkach
B-5. Buchalik M., Drobnik J. 2002: Tojad dzióbaty Aconitum variegatum [W:] Nowak A.,
Spałek K. (red.): Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe
wymarłe, zagrożone i rzadkie. Seria Wydawnicza "Przyroda Polska", Śląskie
Wydawnictwo Adan. s. 124. ISBN: 83-915371-3-7. Punktacja MNiSW = 6.
B-6. Buchalik M., Drobnik J. 2002: Wierzba borówko listna Salix myrtilloides [W:] Nowak
A., Spałek K. (red.): Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny
naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. Seria Wydawnicza "Przyroda Polska",
Śląskie Wydawnictwo Adan. s. 133. ISBN: 83-915371-3-7. Punktacja MNiSW = 6.

3.1.3. Kursy i szkolenia
styczeń 2000 - szkolenie z programu do analizy danych botanicznych .Prof'it" w
Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Collegium Biologicum Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

3.1.4. Opieka nad studentami
2002-2015
prowadzenie
(jako kierownik koła) lub współprowadzenie
Koła
Botanicznego przy Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, z corocznym
udziałem studentów w konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych.

3.1.5. Udział w konferencjach
C-l.

i sympozjach

Drobnik J. 2001: Wybrane zagadnienia ochrony zasobów mączmcy lekarskiej
Arctostaphylos
uva-ursi (L.) Spreng. [W:] XVIII Naukowy Zjazd Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego, Poznań, 19-22 września 2001, 2: 483. ISBN: 83-885721-5-6

3.2. Działalność

naukowo-badawcza
po uzyskaniu stopnia doktora
nauk farmaceutycznych
(z wyłączeniem publikacji zgłoszonych
postępowania habilitacyjnego)

do

3.2.1. Monografie naukowe
D-l.

Drobnik J. 2007: Zielnik i zielnikoznawstwo.

Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.,

Warszawa. ss. x + 294. ISBN: 978-83-01-15143-0.
Punktacja IF = O, MNiSW = 12.

3.2.2. Książki
D-2. Buszman B. M., Drobnik J., Buszman J. P. 2006: Tereny leśne Rudy Śląskiej. Eco-Consensus, Ruda Śląska. ISBN: 83-920987-7-3. Punktacja MNiSW = 12.
D-3. Buszman B. M., Buszman J. P., Drobnik J., Ptasińska-Klimek B. 2007: Zielone ścieżki
Libiąża. Eco-Consensus, Libiąż. ISBN: 978-83-920987-0-6.
Punktacja MNiSW = 12.
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3.2.3. Publikacje w recenzowanych

czasopismach

D-4. Drobnik J. 2014: A proposal to standardize the typography of citations. Taxon 63(6):
1384. doi: 10.12705/636.11.
Punktacja IF = 3,299, MNiSW = 30.
D-5. Drobnik J., Bac1er B. 2008: Proposals to recommend usage ofthe diaeresis mark on
the letter e (e) in Latin names. Taxon 57(1): 314-315.
Punktacja IF = 2,360, MNiSW = 32.
D-6. Drobnik J., Bac1er-Żbikowska B. 2014: Two proposals on Rec. 60. Taxon 63(1): 208.
doi: 10.12705/631.43.
Punktacja IF = 3,299, MNiSW = 30
D-7. Drobnik J., Bac1er B. 2007: A new way of dissemination in Anagallis arvensis L.
(Primulaceae). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 76(3): 251-253.
doi: 10.5586/asbp.2007.028. Punktacja: IF = 0,238, MNiSW = 13.
D-8. Drobnik J. 2004: Historia badań botanicznych w powiecie olkuskim. Część I: lata
1850-1939. Wiadomości Botaniczne 48(1/2): 17-25. Punktacja MNiSW = 3.
D-9. Drobnik J. 2004: Historia badań botanicznych w powiecie olkuskim. Część II: lata
1945-2002. Wiadomości Botaniczne 48(3/4): 11-18. Punktacja MNiSW = 3.
D-lO. Drobnik J. 2011: XIX-wieczne przedruki Pharmacopoeia Regni Poloniae. Farmacja
Polska 67(1): 37-38.
Punktacja MNiSW = 3.
D-II. Drobnik J. 2008: O poprawną pisownię naukowych nazw roślin leczniczych.
Farmacja Polska 64(21): 956-959.
Punktacja MNiSW = 6.
D-12. Drobnik J., Bac1er B. 2005: Pochodzenie tradycyjnych łacińskich nazw zielarskich
surowców leczniczych. Część 1. Annales Academiae Medicae Silesensis 59(3): 198208. Punktacja MNiSW = 6.
D-13. Bac1er B., Drobnik J. 2006: Pochodzenie tradycyjnych łacińskich nazw zielarskich
surowców leczniczych. Część II. Annales Academiae Medicae Silesensis 60(2): 157162. Punktacja MNiSW = 6.
D-14. Drobnik J., Bac1er B. 2006: Pochodzenie tradycyjnych łacińskich nazw zielarskich
surowców leczniczych. Część III. Annales Academiae Medicae Silesensis 60(4): 338343. Punktacja MNiSW = 6.
D-15. Drobnik E., Drobnik J. 2007: Zagadka pochodzenia nazwy ichtiol. Farmacja Polska
63(20): 944-945.
Punktacja MNiSW = 6.
D-16. Drobnik J., Drobnik E. 2007: Uwagi o nazewnictwie i dawnym zastosowaniu bobrka
trójlistkowego (Menyanthes trifoliata L.). Farmacja Polska 63(2): 75-78.
Punktacja MNiSW = 6.
D-17. Drobnik J. 2010: Uwagi etymologiczne do nazw wybranych roślin leczniczych
Farmacja Polska 66(8): 369-372.
Punktacja MNiSW = 6.
D-18. Białek B., Drobnik J. 2004: Nowe stanowisko zawilca wielkokwiatowego Anemone
sylvestris w okolicy Chechła na Wyżynie Krakowsko- Wieluńskiej. Chrońmy Przyrodę
Ojczystą 60(1): 97-99. Punktacja MNiSW = 4.

-34D-19. Drobnik J. 2004: Aconitum moldavicum, Inula ensifolia i inne rośliny naczyniowe
nowe dla gminy Wolbrom (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska). Fragmenta Floristica et
Geobotanica Polonica 11(1): 15-18. Punktacja MNiSW = 3.
D-20. Drobnik J., Buchalik M. 2004: Lindernia dubia (Scrophulariaceae), nowy gatunek we
florze Polski. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(1): 5-14. Punktacja
MNiSW=3.
D-21. Drobnik J. 2004: Nowe stanowisko Carex pulicaris L. na Wyżynie Częstochowskiej.
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(2): 417-419. Punktacja MNiSW = 3.
D-22. Buchalik M., Drobnik J. 2006: Dzieje i perspektywy zachowania stanowiska omiegu
górskiego (Doronicum austriacum Jacq.) na obszarze użytku ekologicznego "Pustynia
Błędowska''. Natura Silesiae Superioris 9: 21-28. Punktacja MNiSW = 2.
D-23. Bac1er B., Drobnik J. 2006: Lecznicze rośliny naczyniowe w Farmakopei polskiej IV,
V i VI. Annales Academiae Medicae Silesensis 60(6): 557-577. Punktacja MNiSW =
6.
D-24. Drobnik J., Fiedor M. 2006: Nowe stanowisko Ophioglossum vulgatum (Ophioglossaceae) w Kotlinie Żywieckiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
13(1): 222-224. Punktacja MNiSW = 6.
D-25. Buchalik M., Drobnik J. 2007: Tojad dzióbaty Aconitum variegatum L. (Ranunculaceae) ponownie odnaleziony na Opolszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63(3):
25-27. Punktacja MNiSW = 6.
D-26. Buchalik M., Drobnik J., 2007: Nowe stanowisko goździka kosmatego Dianthus
armeria L. (Caryophyllaceae) na Płaskowyżu Głubczyckim. Chrońmy Przyrodę
Ojczystą 63(3): 22-24. Punktacja MNiSW = 6.
D-27. Drobnik J., Drobnik E., Bac1er B., 2007: Dolina rzeczna jako ostoja roślin leczniczych
na przykładzie doliny górnej Liswarty. Annales Academiae Medicae Silesensis 61(4):
313-318. Punktacja MNiSW = 6.
D-28. Bac1er B., Drobnik J. 2007: Udział gatunków leczniczych we florze roślin
naczyniowych doliny Potoku Dubielskiego na Równinie Opolskiej. Annales Academiae
Medicae Silesensis 61(1): 21-27. Punktacja MNiSW = 6.
D-29. Drobnik J. 2008 ["2007"]: Bibliografia botaniczna ziemi olkuskiej (1850-2006).
Natura Silesiae Superioris 11: 63-74. Punktacja MNiSW = 2.
D-30. Bac1er B., Drobnik J. 2008: Materiały do flory roślin rzadkich i chronionych, w tym
leczniczych, województwa śląskiego i terenów przyległych. Annales Academiae
Medicae Silesensis 61(4-5): 22-29. Punktacja MNiSW = 6.
D-31. Bac1er-Żbikowska B., Drobnik J. 2011: Komentarz botaniczny do roślin leczniczych i
surowców roślinnych wymienionych w Farmakopei polskiej VIII. Część I. Annales
Academiae Medicae Silesensis 65(1-2): 48-60. Punktacja MNiSW = 4.
D-32. Bac1er-Żbikowska B., Drobnik J. 2011: Komentarz botaniczny do roślin leczniczych i
surowców roślinnych wymienionych w Farmakopei polskiej VIII. Część II. Annales
Academiae Medicae Silesensis 65(1-2): 61-71. Punktacja MNiSW = 4.
D-33. Bac1er-Żbikowska B., Drobnik J. 2011: Komentarz botaniczny do roślin leczniczych i
surowców roślinnych wymienionych w Farmakopei polskiej VIII. Część III. Annales
Academiae Medicae Silesensis 65(1-2): 72-77. Punktacja MNiSW = 4.

-35D-34. Smolińska D., Niemiec S., Wąs J., Balwierz R., Kiryk M. J., Drobnik J., Bacler-Żbikowska B. 2012: Wartość badań morfologicznych w ocenie jakości roślinnych
surowców przyprawowych i leczniczych. Farmacja Polska 68(2): 92-95. Punktacja
MNiSW=3.
D-35. Stebel A., Drobnik J., Bacler-Żbikowska B. 2013: Interesting locality of medicinal
plant Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) in Silesia Province (Poland). Ćasopis
Slezskeho zemskeho muzea. Serie A, 62: 190-192. Punktacja MNiSW = o.
D-36. Bacler B., Drobnik J. 2004: Udział gatunków leczniczych we florze roślin
naczyniowych projektowanego użytku ekologicznego "Zielona" w dolinie rzeki Małej
Panwi. Annales Academiae Medicae Silesensis 58(1): 45-50. Punktacja MNiSW = 3.
D-37. Drobnik J., Bacler B. 2004: Rośliny lecznicze we florze okolic zalewu "Laski" na
Wyżynie Śląskiej. Annales Academiae Medicae Silesensis 58(2): 105-110. Punktacja
MNiSW=3
D-38. Drobnik J., Bacler B., Buchalik M. 2005: Notatki florystyczne z okolic Imbramowic i
Uliny (Wyżyna Olkuska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(2): 239242. Punktacja MNiSW = 6.

3.2-4. Rozdziały w książkach zagranicznych
D-39. Drobnik J. 2008: Modem techniques ofherbarium protection. Environmental changes
and biological assessment IV. Eds.: P. Koćarek. V. Plaśek, K. Malachova, S. Cimalova.
Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis 186: 243-246. ISBN:
978-80-7368-451-8. Punktacja MNiSW = 7.

3.2.5. Rozdziały w książkach krajowych
D-40. Drobnik J. 2005: Cechy charakterystyczne łacińskiej nomenklatury chorób. [W:] Bugaj
M., Bugaj W., Kierczak A. W.: Lingua Latina pharmaceutica. Państwowy Zakład
Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, ss. 320-322. ISBN: 83-200-3083-8. Punktacja
MNiSW=3.
D-4l. Bacler B., Drobnik J. 2009: Rośliny lecznicze rezerwatu przyrody "Ochojec" [W:]
Parusel J. B. Rezerwat przyrody "Ochojec" w Katowicach (Górny Śląsk). Monografia
naukowo-dydaktyczna. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss.
121-128. ISBN: 978-83-925142-1-3.
Punktacja MNiSW = 4.

3.2.6. Prace poglądowe
D-42. Drobnik J. 2004: Przegląd zagadnień z dziedziny oceny i ochrony naturalnych zasobów
roślin leczniczych w Polsce. Annales Academiae Medicae Silesensis 58(1): 57-62.
Punktacja MNiSW = 3.
D-43. Drobnik J., Bacler B., Kowalczyk B. 2004: Rola podstawowych badań florystycznych
w ocenie naturalnych zasobów roślin leczniczych. Annales Academiae Medicae
Silesensis 58(2): 145-152. Punktacja MNiSW = 3.
D-44. Drobnik J., Bacler B. 2005: A relational database as a computer tool for collecting,
analysing and charting the floristic data Annales Academiae Medicae Silesensis 59(1):
53-59. Punktacja MNiSW = 6.

-36D-45. Drobnik J., Kierczak A. W. 2006: Nowe pragmatyczne podejście do nauki języka
łacińskiego na wydziale farmaceutycznym albo pewne uwagi na temat rozumienia
specjalistycznej łaciny. Annales Academiae Medicae Silesensis 60(4): 334-337.
Punktacja MNiSW = 6.
D-46. Bugaj M., Drobnik J. 2009: Terminologia działań leczniczych. Annales Acaderniae
Medicae Silesensis 63(4): 67-73. Punktacja MNiSW = 4.
D-47. Drobnik J. 2007: Prasa botaniczna pomysłu prof. MĄDALSKIEGOznana za granicą.
Wiadomości Botaniczne 51(3-4): 126-127. Punktacja MNiSW = O.

3.2.7. Popularyzacja

nauki

Prace D-48-D-50 popularyzują wyniki mojej książki D-l. Praca D-51 popularyzuje wyniki
z artykułu badawczego A-2.
D-48. Drobnik J. 2009: Zielnik i jego znaczenie dla poznania leku roślinnego. Panacea. Leki
ziołowe 2(27): 24-25.
D-49. Drobnik J. 2009: Zielnik i jego znaczenie dla poznania leku roślinnego. Część druga.
Panacea. Leki ziołowe 3(28): 32-34.
D-50. Drobnik J. 2009: Zielnik - przyjemność i pasja. Panacea. Leki ziołowe 4(29): 29-31.
D-51. Drobnik J. 2016: Chinese plants against syphilis from a 1740 French treatise by Jean
Astruc.
http://atlasofscience.org/chinese-plants-against
-syphilis- from-a-17 40- frenchtreatise-by-jean-astruc/ (Data opublikowania: 2 października 2016).

3.2.8. Nagrody
2015 - Zespołowa nagroda naukowa
Adamem STEBLEM)przyznana 15 XII 2015
2016 - Zespołowa nagroda naukowa
Adamem STEBLEM)przyznana 14 XII 2016
2017 - Indywidualna nagroda naukowa
r. (---+ załącznik 4).

3.2.9. Kwerendy archiwaliów,

II stopnia od Rektora SUM (wspólnie z dr. hab.
r. (---+ załącznik 2).
I stopnia od Rektora SUM (wspólnie z dr. hab.
r. (---+ załącznik 3).
III stopnia od Rektora SUM przyznana 8 XII 2017

kursy, szkolenia

2013 - kwerenda w zbiorach bibliotecznych i obiektach kolekcji Muzeum Historii
Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2014, 2016 - dwie kwerendy w zbiorach bibliotecznych Muzeum Historii Farmacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2015 - kwerenda w zbiorach bibliotecznych i obiektach kolekcji Apteki-Muzeum Zakładu
Historii Farmacji w Lublinie.
2015 - kwerenda w zbiorach Muzeum Historii Medycyny Szpital św. Ducha we
Fromborku.
2018 - badania botaniczne w Zielniku Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

3.2.10. Udział w konferencjach
E-l.

i sympozjach

Drobnik J. 2004: Gatunki lecznicze we florze roślin naczyniowych powiatu
olkuskiego. [W:] XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

-37Wrocław 22-24 września 2004; 2: 307. ISBN: 8388157256.
E-2. Drobnik J., Stebel A., Kowalczyk B., Bacler B. 2007: Dawne zastosowanie mszaków
w lecznictwie. [W:] XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
"Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje", Katowice, 1: 306-307. ISBN: 978-8388157-41-7.
E-3. Drobnik J. 2008: Contemporary
issues of herbarium data protection. [W:]
Environrnental changes and biological assessment IV Ostrava, April 10-11; 2008: 1213.
E-4. Bacler B., Kowalczyk B., Drobnik J., Stebel A. 2007: Argania żelazna Argania spinosa
(L.) Skeels - mało znana w Polsce interesująca roślina kosmetyczna i jej właściwości
lecznicze. [W:] XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
Katowice, 1: 321-322. ISBN: 978-83-88157-41-7.
E-5. Drobnik J., Stebel A. 2015: Medicinal bryophytes in the European botanical works of
the Renaissance. [W:] 4th International Conference and Workshop 'Plant: the source of
research material', Lublin: 101. ISBN: 978-83-7847-289-6.
E-6. Drobnik J. 2015: Historical vegetative materia medica from 18th-century China. [W:]
4th International Conference and Workshop "Plant: the source of research material",
Lublin: 100. ISBN: 978-83-7847-289-6.
E-7. Drobnik J., Stebel A. 2016: Sfagnol - mało znana substancja pozyskiwana z
torfowców (Sphagnopsida) i jej wykorzystanie lecznicze. 57. Zjazd Polskiego
Towarzystwa Botanicznego, 27 czerwca-3 lipca 2016, Lublin.
3.2.11.

Ustne prezentacje

na zaproszenia instytucji naukowych i firm

l i 8 sierpnia 2010 - dwa wykłady na zaproszenie Muzeum Miejskiego w Gliwicach,
oddział "Willa Caro", pt.: Historia zielnika oraz Jak tworzyć zielnik? (z pokazem).
wrzesień 2013 - referat pt. Polska w nazwach i opisach materii medycznej (1727-1907)
na obradach sekcji historii farmacji XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w
Białymstoku (---+ załącznik 5).
6 maja 2017 - wykład pt. Botanika w farmacji i w aptece na zaproszenie Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek.
25 maja 2017 - wykład pt. Rozpoznawanie zapomnianych roślin leczniczych metodami
botanicznymi i farmakognostycznymi
na zebraniu Sekcji Historii Botaniki Polskiego
Towarzystwa Botanicznego w Krakowie, ul. Lubicz 46.
3.2.12.

Współpraca zjednostkami

naukowymi

•

Centro das Cićncias Biológicas e da Saude w Universidade Federal do Oeste da Bahia
(UFOB) w Barreiras (Brazylia, stan Bahia)
Jednostka ta zajmuje się anatomią i fitohistochemia południowoarnerykańskich
roślin
leczniczych stosowanych w etnofarmacji Amazonii. We współpracy z tą jednostką ukazała się
praca A-6.
•

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków (praca A-8).
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Zielnik Wydziału
Warszawa

Biologii Uniwersytetu

•

Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

•

Katedra Slawistyki,
Gdańskiego

Wydział

Filologiczny

Warszawskiego,
partnerzy we wniosku o
grant (zob. pkt. 3.2.14)

Uniwersytetu

3.2.13. Opieka nad studentami
3.2.13.1. Erasmus
2014/2015 - przygotowanie kursu botaniki farmaceutycznej w języku angielskim w
ramach programu Erasmus oraz samodzielne przeprowadzenie 75 h dydaktycznych (wykłady,
seminaria, ćwiczenia, egzamin) dla studentów z Włoch.

3.2.13.2. Konkursy prac magisterskich

i konferencje Studenckich towarzystw

naukowych
2012 - przygotowanie magistrantki Pauliny Katarzyny KADŁUBEKdo zaprezentowania
pracy magisterskiej pt. Cechy morfologiczne i anatomiczne wybranych gatunków kokoryczek
Polygonatum Mill. jako próba wyjaśnienia historycznej nazwy tych roślin leczniczych sigillum Salomonis na VII Przeglądzie Prac Magisterskich z zakresu Historii Farmacji
organizowanym przez Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie. Praca została nagrodzona
wyróżnieniem magistrantki (---+ załącznik 6) i możliwością druku in extenso w czasopiśmie
Analecta; w wyniku jej rozwinięcia opublikowano współautorską pracę A-7.
2001-2015 - opiekun nad studentami zrzeszonymi w Studenckim Kole Naukowym
działającym przy Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci pod kierunkiem moim i dr n. farm.
Barbary BACLER-ŻBIKOWSKIEJprowadzili badania, które po wspólnej analizie były
prezentowane przez studentów podczas konferencji krajowych. Studenci wygłosili kilkanaście
referatów w Sekcji farmaceutycznej (rokrocznie w latach 2002-2010,2012-2014).
Trzy pracę
opublikowaliśmy w polskim czasopiśmie (D-34, A-lO, A-II).

3.2.13.3. Prace magisterskie

i licencjackie: konsultacja, promotorstwo,

opieka

2013-2014 - konsultant dwuczęściowej pracy magisterskiej Sylwii POPŁAWSKIEJrealizowanej w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki na Wydziale
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, z zakresu konserwacji roślin w zabytkowym albumie botanicznym wykonanym przez Elizę ORZESZKOWĄ
w
roku 1889. Praca złożona z dwóch części pt.: 1) Gdy suszone rośliny stają się zabytkiem.
Historia, technologia, problemy konserwacji i przechowywania zielników. 2) Problematyka
konserwacji artystycznego zielnika i papeterii autorstwa Elizy Orzeszkowej podarowanych
Leopoldowi Mćyetowi, przechowywanych w Muzeum Narodowym w Warszawie (---+ załącznik
7). Moja rola polegała na identyfikacji gatunkowej wszystkich fragmentów roślin użytych w
albumie (w celu umożliwienia rekonstrukcji barwnej) oraz dostarczeniu mate~

-39zielnikowego wybranych gatunków do badan starzeniowych. Ponadto przetłumaczyłem opis
kleju zielnikowego ze źródła Isagoges in rem herbariam libri duo Adriaana van der Spieghela
(1667, s. 72).
2012-2014 - promotor 3 prac magisterskich realizowanych w macierzystej Katedrze
(kierunek Farmacja: mgr Paulina Katarzyna KADŁUBEK;kierunek Kosmetologia: mgr Karolina
OTLEWSKA,mgr Patrycja KOWALSKA).
2015/2016 - opiekun pracy licencjackiej na kierunku Kosmetologia, realizowanej w
macierzystej
Katedrze. Karolina WEŁNA: Identyfikacja
taksonomiczna
surowców w
receptariuszu kosmetycznym Dachauera z 1864 roku i ich współczesne zastosowanie. Wyniki
opublikowałem współautorsko jako artykuł A-II.
2017/2018 - opiekun pracy magisterskiej (Karolina WEŁNA).
1999-2016 - opiekun ponad 30 prac magisterskich realizowanych w macierzystej
Katedrze.

3.2.14. Kierowanie międzynarodowymi

i krajowymi projektami badawczymi oraz

udział w takich projektach
2005 - otrzymałem grant indywidualny od Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
nr NN-2-217 lOS na wydanie monografii pt. Zielnik i zielnikoznawstwo (D-l).
2007-2009 - otrzymałem 2 granty indywidualne, w których byłem kierownikiem i
głównym wykonawcą, przyznanych przez Senacką Komisję ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach na badania własne pt. Słownik łacińskich nazw roślinnych
surowców leczniczych. Numery umów: NN-2-053/07 i KNW-2-077/09.
Granty rozliczono, a
efektem była monografia A-l oraz publikacje: A-14, A-15, D-15, A-18, D-46.
czerwiec 2016 - złożyłem wniosek o grant krajowy realizowany w powołanym w tym
celu konsorcjum naukowym (4 konsorcjantów), jako kierownik
proj ektu. Był to
wniosek z zakresu podstawowych nauk biologicznych (botanika) złożony w konkursie
Narodowego Centrum Nauki OPUS 11, pt.: Rośliny sprzed 300 lat i ich nazwy w najstarszym
zachowanym zielniku z terenu Polski. Monografia i udostępnienie w wersji on-line skarbu
polskiej botaniki, kultury i historii. Wniosek odrzucono 15 grudnia 2016 r.

3.2.15. Recenzje artykułów badawczych dla czasopism
2015 - l recenzja dla Journal oj Alternative and Complementary Medicine (IF w 2014 r.
= 1,585).
2015-2016 - 8 recenzji jako valued Reviewer dla Journal oj Ethnopharmacology (S-letni
IF = 3,261) (-+ Załącznik Załącznik 8)
2018 - 1 recenzja dla Human Ecology (IF w 2016 r. = 1,743).

3.2.16. Członkostwo

w międzynarodowych
towarzystwach naukowych

1999-2004 -

i krajowych organizacjach oraz

członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego
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3.3. Działalność organizacyjna
3.3.1. Działalność organizacyjna

na uczelni

3.3.1.1. Dydaktyka nowych przedmiotów
2014/2015 - przygotowanie kursu botaniki farmaceutycznej w języku angielskim w ramach
programu Erasmus oraz samodzielne przeprowadzenie 75 godz. dydaktycznych (wykłady,
seminaria, ćwiczenia, egzamin) dla studentów z Włoch.
2004-2015 - organizacja od podstaw, opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu
Surowce naturalne i ziołolecznictwo na kierunku Kosmetologia (seminaria i ćwiczenia);
przedmiot kończył się egzaminem, a od r. 2013 - zaliczeniem na ocenę.
2017-2018 - prowadzenie autorskiego fakultetu Historia leku roślinnego dla studentów III
roku kierunku Farmacja.
3.3.1.2. Tworzenie bazy naukowej i dydaktycznej
2009 - założenie w macierzystej Katedrze kolekcji surowców leczniczych dla celów
dydaktyki botaniki farmaceutycznej, kosmetologii i ziołolecznictwa, liczącej ponad 220
okazów.
2009 - założenie w macierzystej Katedrze kolekcji karpo logicznej (owoców i nasion) do
celów naukowych, liczącej obecnie ponad 540 okazów należących do ponad 500 gatunków
roślin; stanowi dział zielnika naukowego SOSN87•
2014 - stworzenie i uruchomienie relacyjnej bazy danych zielnika SOSN, ukończonej w
2017 r. Kataloguje ona 65628 okazów mchów i 7810 wątrobowców z całego świata.
sierpień 2016 - założenie działu roślin naczyniowych zielnika naukowego SOSN na bazie
własnej kolekcji okazów zielnikowych, którą zgromadziłem w latach 1992-2009, liczącej
obecnie ok. 1600 okazów reprezentujących przeszło 1150 gatunków z Polski i Europy.
3.3.1.3. Popularyzacja

nauki

1999-2008 - prowadzenie wykładów z ziołolecznictwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku
przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
2013 projekt (współautor: dr hab. Adam STEBEL) ogrodu roślin leczniczych przy
planowanym Muzeum Farmacji w Sosnowcu - projekt pisemny i szkicowy z planem
zagospodarowania.
Prowadzenie zajęć z botaniki dla uczniów liceów w ramach programu Uniwersytet licealisty
realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

3.3.2. Działalność dydaktyczna,
10 grudnia 2017 -

organizacyjna i społeczna poza uczelnią

wykład szkoleniowy pt. Historia nauk medycznych ifarmaceutycznych

87 Kolekcja naukowa o znaczeniu międzynarodowym
przez New York Botanical Garden.

zewidencjonowana

w Jndex Herbariorum prowadzonym

-41w ramach III edycji kursu Zielarz-Fitoterapeuta 2017/2018 organizowanego przez Instytut
Medycyny Klasztornej przy Herbarium Św. Franciszka w Klasztorze Braci Mniejszych
Franciszkanów w Katowicach Panewnikach -10 godzin dydaktycznych'".
20ll-nadal - udział w rozwijaniu społecznych placówek edukacyjnych: przedszkola
"Węgielek", Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt .Płomień" i Szkoły Podstawowej dla
Chłopców "Kuźnica" w Katowicach, prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji
i Rodziny "Węgielek":
• współudział w organizowaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci, w tym wyjazdów
wakacyjnych i integracyjnych dla rodzin z dziećmi, wycieczek przyrodniczych;
•

stworzenie i wdrożenie rozwiązań informatycznych z dziedziny relacyjnych
danych, przeznaczonych do codziennego użytku w przedszkolu i szkołach;

•

udział w organizowaniu bazy pomocy dydaktycznych
nauczania przedmiotów przyrodniczych;

•

rozwijanie zainteresowań z zakresu wychowania, w tym prowadzenie spotkań Akademii
Familijnej - kursu dla małżeństw poświęconego wychowaniu i rodzinie.

dla szkół podstawowych

baz
do

3.4. Podsumowanie osiągnięć naukowych na dzień 6 IV 2018 r. wg baz
danych
Mój dorobek naukowy przedstawiony do postępowania habilitacyjnego obejmuje:
•
•

1 monografię naukową, której jestem jedynym autorem,
20 oryginalnych prłnotekstowych prac opublikowanych w czasopismach, w tym:
o 9 artykułów indeksowanych w Journal Citation Reports (JCR)

•

w 12 jestem pierwszym autorem,

•

w pozostałych 5 jestem jedynym autorem,

Łączny Impact Factor wg bazy JCR według lat opublikowania wynosi 29,017,
• publikacje przedstawione do postępowania habilitacyjnego mają z tego 19,821 pkt.
Łączna punktacja MNiSW wynosi 680,
• publikacje przedstawione do postępowania habilitacyjnego mają z tego 345 pkt.
Liczba cytowan całości dorobku naukowego wg bazy Web oj Science = 16, wg Scopus =
18, wg Mendeley = 19.
Indeks Hirscha wg Web ojScience = 2, wg Scopus = 3, wg Mendeley = 3.

4. Wykaz załączników
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
88

1. Odpis dyplomu doktora nauk farmaceutycznych
2. Nagroda naukowa z 2015 r.
3. Nagroda naukowa z 2016 r.
4. Nagroda naukowa z 2017 r.
5. Program sesji zjazdu PTFarm (Białystok 2013)
6. Dyplom mgr Pauliny K. Kadłubek z Przeglądu Prac Magisterskich

http://imk.katowice.pl/plan-zajec.html

z zakresu
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Załącznik 7. Strony tytułowe pracy mgr Sylwii Popławskiej
Załącznik 8. Potwierdzenia recenzji dla Journal oj Ethnopharmacology

