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2 Title of Module 

Ενότητα 1. Εισαγωγή 

• Περίληψη 

Η Ενότητα 1 είναι μια εισαγωγή για τον αναγνώστη έτσι ώστ να εξοικειωθεί με τον όρο 

φαρμακευτικά φυτά και να κατανοήσει τη σημασία τους μέσα στους αιώνες. Η 

ανθρωπότητα έχει χρησιμοποιήσει τα φυτά για διάφορους λόγους (από τη χαλάρωση έως 

τη θεραπεία των πληγών). Επίσης, η συγκεκριμένη ενότητα αναλύει το πως στις μέρες μας, 

η ιατρική πρέπει να είναι εξατομικευμένη ώστε να ταιριάζει σε κάθε άτομο και τις ανάγκες 

του. 

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μέχρι το τέλος της μονάδας, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση: 

 

1. Να περιγράψει τον όρο φαρμακευτικό φυτό. 

 

2. Να κατανοήσει τον όρο εξατομικευμένη ιατρική. 

 

3. Να είναι σε θέση να περιγράψει και να αναλύσει τον όρο "έλεγχος ποιότητας" και να 

γνωρίζει πόσο σημαντικός είναι αυτός ο όρος σχετικά με τα φαρμακευτικά φυτά. 

 

Γενικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες: 

 

1. Σχεδιάστε ένα ερευνητικό έργο. 

 

2. Εργασία ανεξάρτητα ή με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου χρειάζεται. 

 

3. Εργαστείτε σε ομάδα με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου χρειάζεται. 

 

 



 

This project has been funded with support from the European Commission.  
This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any  
use which may be made of the information contained therein 

3 Title of Module 

 

 

Τα φαρμακευτικά φυτά, φαρμακευτικά βότανα ή απλά βότανα έχουν αναγνωριστεί και χρησιμοποιηθεί 

από τους προϊστορικούς χρόνους. Τα φυτά παράγουν πολλές χημικές ενώσεις για βιολογικές 

λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας ενάντια σε έντομα, μύκητες και φυτοφάγα θηλαστικά. 

Τα συστατικά που έχουν μπορούν να δρουν στο ανθρώπινο σώμα ακριβώς όπως τα φαρμακευτικά 

φάρμακα χωρίς τα επιβλαβή αποτελέσματα που μπορεί να προκληθούν από τα φάρμακα. Ωστόσο, ο 

καθένας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στη χρήση και λήψη φαρμακευτικών σκευασμάτων ως 

φάρμακα λόγω των πολλών ουσιών που περιέχονται σε αυτά. Η θεραπεία με φαρμακευτικά φυτά είναι 

τόσο παλιά όσο και η ίδια η ανθρωπότητα. Η σχέση μεταξύ του ανθρώπου και της αναζήτησής του για 

τα φάρμακα στη φύση χρονολογείται από το παρελθόν, από το οποίο υπάρχουν πολλά στοιχεία από 

διάφορες πηγές: γραπτά έγγραφα, διατηρημένα μνημεία, ακόμη και πρωτότυπα φυτικά φάρμακα.  
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Η De materia medica, του Διοσκουρίδη, σε αντίγραφο του 1334 στα Αραβικά, δείχνει 1000 συνταγές για φάρμακα βασισμένες 
σε 600 φυτά. 

 

Η ανάγκη για σωστή χρήση των φαρμακευτικών φυτών είναι αποτέλεσμα πολλών ετών αγώνων κατά 

των ασθενειών, εξ αιτίας των οποίων ο άνθρωπος έμαθε να αναζητεί φάρμακα σε φλοιούς, σπόρους, 

καρπούς και άλλα μέρη των φυτών. Η σύγχρονη επιστήμη έχει αναγνωρίσει την ενεργό δράση τους και 

έχει συμπεριλάβει στη σύγχρονη φαρμακοθεραπεία μια σειρά φαρμάκων φυτικής προέλευσης, που 

είναι γνωστά στους αρχαίους πολιτισμούς και χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των χιλιετιών. Η 

γνώση της ανάπτυξης ιδεών που σχετίζονται με τη χρήση των φαρμακευτικών φυτών καθώς και η 

εξέλιξη της ανάγκης χρήσης τους, αύξησαν την ικανότητα των φαρμακοποιών και των γιατρών να 

ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που προέκυψαν με την εξάπλωση των επαγγελματικών υπηρεσιών 

για τη διευκόλυνση της ζωής του ανθρώπου (1). Παραδόξως, περίπου το 90% των σημερινών δυτικών 

φαρμάκων δεν δρουν σε περίπου 60% των ασθενών που τα χρησιμοποιούν (2), υποδεικνύοντας ότι οι 

αρχές της ιατρικής που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία δεν εφαρμόστηκαν έντονα και για τη δυτική 

ιατρική. Η έλλειψη αποτελεσματικότητας των δυτικών φαρμάκων σε όλους τους ασθενείς οδήγησε 

στην έννοια της εξατομικευμένης ιατρικής. Το όραμα της εξατομικευμένης ιατρικής είναι ότι μπορούν 

να αναπτυχθούν προσαρμοσμένες θεραπευτικές αγωγές για κάθε ασθενή, οι οποίες οδηγούν σε 

υψηλότερη αποτελεσματικότητα θεραπείας και λιγότερες ανεπιθύμητες παρενέργειες. Ωστόσο, η 

εξατομικευμένη ιατρική δεν είναι μια νέα εφεύρεση, αλλά ένα γνωστό χαρακτηριστικό των 
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περισσότερων, αν όχι όλων των παραδοσιακών ιατρικών εφαρμογών για εκατοντάδες ή χιλιάδες 

χρόνια. Αυτό δείχνει ότι αμφότερα τα συστήματα, τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα φάρμακα έχουν 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και ότι και τα δύο συστήματα μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται 

για χάρη των ασθενών. Δύο σημαντικές απαιτήσεις για την ενσωμάτωση φυτικών φαρμάκων στη 

δυτική ιατρική είναι, πρώτον, η τυποποίηση και ο ποιοτικός έλεγχος των φυτικών προϊόντων και, 

δεύτερον, η απόδειξη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας. 

Εκτιμάται ότι περίπου το 25% όλων των σύγχρονων φαρμάκων προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από 

ανώτερα φυτά (3,4). Με την ολοένα αυξανόμενη χρήση φυτικών φαρμάκων σε όλο τον κόσμο και την 

ταχεία επέκταση της παγκόσμιας αγοράς για τα προϊόντα αυτά, η ασφάλεια και η ποιότητα των 

φαρμακευτικών φυτικών υλικών και των τελικών φυτικών φαρμάκων έχουν καταστεί σημαντική 

ανησυχία για τις υγειονομικές αρχές, τις φαρμακευτικές βιομηχανίες και το κοινό. Τούτου λεχθέντος, 

είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε γιατί ο ποιοτικός έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας είναι 

πολύ σημαντικοί όταν ασχολούμαστε με φαρμακευτικά ή θεραπευτικά φυτά. Σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 9000, η ποιότητα είναι ένας «βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών ικανοποιεί 

τις απαιτήσεις». Ο ποιοτικός έλεγχος αναφέρεται στις διαδικασίες που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη 

διατήρηση της ποιότητας και της εγκυρότητας των βιομηχανικών προϊόντων. Έχει πρωταρχική σημασία 

για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοχή του προϊόντος και είναι μια βασική 

λειτουργία της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Τα φάρμακα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο ως 

ασφαλή και με τις θεραπευτικώς δραστικές συνθέσεις που παρουσιάζουν συνεπή και προβλέψιμη 

απόδοση (5). 
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