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ETNOFARMAKOLOGIA CZY EUROFARMAKOLOGIA ?

Etnofannakologia -  dziedzina z pogranicza nauk przyrodniczych i humani
stycznych -  budzi rosnące zainteresowanie i nadzieje na ponowne odkiycie i za
adaptowanie zapomnianych środków i sposobów leczniczych.

Do tej tematyki nawiązuje hasło „Od źródeł wiedzy do leków przyszłości“, 
które było myślą przewodnią IV Międzynarodowego Kongresu Etnofarmakolo- 
gii. Zorganizowany przez Société Française d’Ethnophannacologie, Institut Eu
ropéen d’Ecologie i European Society of Ethnopharmacology kongres odbył się 
w dniach 11-13 maja 2000 r. w Metz.

Konferencję zainaugurował Jacques Fleurentin, przedstawiając złożoną pro
blematykę etnofarmakologii, nad którą współpracują przedstawiciele różnych 
gałęzi nauk. Prowadząc poszukiwania nowych surowców leczniczych, uczeni 
sięgają do dawnych źródeł pisanych oraz do tradycyjnej wiedzy leczniczej spo
łeczeństw lokalnych, przekazywanej drogą ustną. Dążą do poznania, opisania 
i oceny tradycyjnych oraz starożytnych systemów leczniczych.

W pierwszym dniu kongresu omawiano genezę tradycyjnych farmakopei. 
Przedstawiono źródła archeologiczne, istotne dla poznania lecznictwa i chorób 
nękających ludzi prehistorycznych. Badania ludzkich szczątków, pozostałości po
karmu i odchodów pozwalają ujawnić, które surowce lecznicze znano i wykorzy
stywano w tych odległych epokach. Poruszono również interesujące zagadnienie 
samolecznictwa zwierząt oraz ludowej weterynarii. Zwrócono uwagę na stosowa
ne rośliny oraz fakt przekazywania wiedzy leczniczej w grupie zwierząt (szym
pansów). Przedstawiono także źródła pisane starożytnych kultur Bliskiego Wscho
du, Egiptu i Mezopotamii, dotyczące środków leczniczych, sposobu ich wytwarza
nia i stosowania.

Burzliwą dyskusję wywołał, kończący pierwszy dzień kongresu, referat 
Jean-Marie Pelta na temat ekonomicznych i etycznych aspektów opatentowywa- 
nia biotechnologii środków leczniczych.

Drugi dzień poświęcony był tradycyjnym systemom leczniczym. Prezento
wano leki chińskich farmakopei i na ich przykładzie przedstawiono możliwości 
wykorzystywania tradycyjnych leków we współczesnej medycynie. Omówiono
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system wierzeń i praktyk leczniczych określany szeroko rozumianym mianem 
szamanizmu. Zauważono także problem zaniku tradycyjnego przekazu wiedzy 
leczniczej w społeczeństwach zdominowanych przez europejskie wzorce kultu
rowe. Innym poruszonym zagadnieniem, związanym z regresem ludowego lecz
nictwa, był proces ginięcia niektórych gatunków roślin leczniczych. Zwrócono 
uwagę na trudności we właściwej ocenie badanych surowców, związane z błędną 
i powierzchowną interpretacją wiedzy leczniczej społeczeństw tradycyjnych.

Tematyką trzeciego dnia były leki XXI wieku. Omawiano rolę fitoterapii we 
współczesnym świecie oraz problem szerokiego, pozaterapeutycznego, wyko
rzystywania substancji biologicznie czynnych, stosowanych jako dodatki do ży
wności i kosmetyków. Poruszono kwestię regulacji przepisów związanych z re
jestracją leków roślinnych w państwach Unii Europejskiej, dyskutowano o ujed
noliceniu badań efektywności, jakości, toksyczności i działań ubocznych leków 
pochodzenia naturalnego. Przedstawiono także możliwości związane z rozwo
jem technik badawczych w bioanalizie oraz możliwości wykorzystania biotech
nologii w produkcji substancji biologicznie czynnych.

Kongres odbywał się w nowoczesnym centrum kongresowym, zlokalizowa
nym na obrzeżach miasta i zgromadził około 200 uczestników z Europy, Afryki
i Azji, głównie z Chin oraz nielicznych przedstawicieli obu Ameryk. Domi
nującym językiem był francuski, uczestnikom zapewniono jednak bezpośrednie 
tłumaczenie na język angielski.

Prócz referatów i komunikatów na kongres zgłoszono 95 posterów, wśród 
nich dwa. autorstwa polskich uczestników: Marii Henneberg i współpracującej 
z nią Marii Stasiulewicz z Universitas Studiorum Polona Vilnensis Recherche 
d ’agents antineoplastics parmi les plantes de la flore ethnopharmacologique de 
la Lituanie oraz Anny Trojanowskiej Mushroom in the polish pharmacopoeias 
(XIX-XXc.). Problematyka przedstawianych prac wskazuje na duże zaintereso
wanie poszukiwaniem nowych, jeszcze nie przebadanych surowców leczni
czych, które mogłyby wejść na rynek europejski.

Etnofarmakologię definiuje się jako naukę interdyscyplinarną, której celem 
jest udokumentowanie kulturowego dziedzictwa, jakim są systemy wierzeń i prak
tyk leczniczych oraz badanie i ocena wykorzystywanych surowców. W wielu 
prezentowanych pracach pomijano lub marginalizowano socjo-kulturowy kon
tekst tradycyjnego lecznictwa, skupiając się jedynie na praktycznej i racjonalnej 
ocenie surowców leczniczych, zapominając o szerszej perspektywie badawczej. 
Dlatego zastanawiam się, czy ignorowanie kulturowego i społecznego tła bada
nych systemów leczniczych nie sprowadza tej nowej dyscypliny do farmakolo
gii surowców egzotycznych, pozyskiwanych dla europejskich rynków.
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