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2 Zapewnienie jakości produktu końcowego (rośliny lecznicze) 

 

Rozdział 1: Wprowadzenie 

● Podsumowanie 

Rozdział 1 jest wstępem umożliwiającym zapoznanie się z pojęciem roślin leczniczych 

i zrozumienie ich znaczenia na przestrzeni wieków. Ludzkość wykorzystywała rośliny z różnych 

powodów (od osiągania relaksu po leczenie ran). W rozdziale tym, omawiamy również 

znaczenie medycyny spersonalizowanej, czyli dostosowanej do indywidualnych potrzeb 

i wymagań. 

 

● Rezultaty nauczania 

● Wiedza, zrozumienie i umiejętności zawodowe 

1. Umieć opisać termin roślina lecznicza. 

2. Potrafić zrozumieć termin "spersonalizowana medycyna". 

3. Umieć opisać i przeanalizować termin "kontrola jakości" i wiedzieć, jak ważne jest to pojęcie 

w odniesieniu do roślin leczniczych. 

 

● Umiejętności ogólne i uniwersalne 

1. Planuje zadania badawcze. 

2. Pracuje samodzielnie lub w razie potrzeby z minimalnym wskazówkami. 

3. Pracuje w zespole, kierując się minimalnymi wskazówkami 

 



 

 

3 Zapewnienie jakości produktu końcowego (rośliny lecznicze) 

 

 

Rośliny lecznicze, zwane również ziołami leczniczymi, były identyfikowane i stosowane przez 

wielu ludzi od czasów prehistorycznych. Rośliny mogą produkować niezliczoną ilość związków 

chemicznych, które mogą być wykorzystywane do wspomagania funkcji biologicznych, w tym 

ochrony przed owadami, grzybami i zwierzętami roślinożernymi. Posiadane przez nie składniki 

mogą działać na organizm ludzki tak samo jak leki, jednak bez szkodliwych skutków, jakie mogą 

powodować leki. Trzeba jednak zachować dużą ostrożność, jeśli wykorzystujemy rośliny 

w celach leczniczych, z uwagi na liczne substancje, które są w niej zawarte. Leczenie za pomocą 

roślin leczniczych jest tak stare jak sama ludzkość. Związek między człowiekiem a jego 

poszukiwaniem leków w przyrodzie wywodzi się z dalekiej przeszłości, o czym świadczą liczne 

dowody z różnych źródeł: dokumenty pisane, zachowane pomniki, a nawet oryginalne roślinne 

lekarstwa. 



 

 

4 Zapewnienie jakości produktu końcowego (rośliny lecznicze) 

 

De materia medica Dioskurydesa z I wieku, opisuje ponad 1000 przepisów na lekarstwa 

z wykorzystaniem ponad 600 roślin. 

 

Te długie lata, przez które ludzkość zmagała się z poważnymi chorobami i przedwczesną 

śmiercią, doprowadziły do wzrostu świadomości w zakresie wykorzystania i dystrybucji roślin 

leczniczych. Pomogło to ludziom na całym świecie w poszukiwaniu i znajdowaniu przydatnych 

leków w nasionach, owocach i innych częściach rośliny. Współczesna nauka uznała ich działania 

i włączyła do nowoczesnej farmakoterapii szereg leków pochodzenia roślinnego, znanych 

starożytnym cywilizacjom i stosowanych przez tysiąclecia. Znajomość rozwoju idei związanych z 

wykorzystaniem roślin leczniczych oraz ewolucja świadomości zwiększyła zdolność 

farmaceutów i lekarzy do reagowania na wyzwania, które pojawiły się wraz 

z upowszechnianiem profesjonalnych usług w ułatwianiu życia człowieka (1). Bardzo 

interesujące jest to, że w dzisiejszych czasach, aberracja stosowania zachodnich leków 

doprowadziła do utraty zdrowia u około 60% pacjentów, którzy ich używają (2), nieuchronnie 

prowadząc do koncepcji farmakogenomiki lub medycyny spersonalizowanej. Medycyna 

spersonalizowana oznacza, że każda istota ludzka jest wyjątkowa i że dla każdego z nas mogą 

być tworzone indywidualne terapie. 



 

 

5 Zapewnienie jakości produktu końcowego (rośliny lecznicze) 

Te zabiegi powinny osiągnąć wysoką skuteczność i niskie lub żadne efekty uboczne. Zdajemy 

sobie sprawę, że nie jest to nowe, ale medycyna spersonalizowana istnieje w medycynie 

tradycyjnej od wielu lat oraz że leki tradycyjne i nowoczesne mogą działać synergicznie 

i uzupełniać się nawzajem dla uzyskania najlepszego efektu. Aby wszystkie leki ziołowe mogły 

być wprowadzone i bezpiecznie stosowane w medycynie zachodniej, trzeba wiedzieć, że 

standaryzacja, kontrola jakości, potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności są niezbędne. 

25 % wszystkich nowoczesnych leków pochodzi bezpośrednio lub pośrednio od roślin wyższych 

(3,4). To, oprócz coraz częstszego stosowania roślin leczniczych, doprowadziło również do 

wzrostu obaw wielu organów ochrony zdrowia, firm farmaceutycznych, a także ich 

użytkowników końcowych i społeczeństwa o bezpieczeństwo ich stosowania i normy jakości. To 

powiedziawszy, należy zrozumieć, dlaczego kontrola jakości i zapewnienie jakości jest bardzo 

ważne w przypadku roślin leczniczych. Zgodnie z normą ISO 9000, jakość jest to "stopień, 

w jakim zestaw naturalnych charakterystyk spełnia określone wymagania". Kontrola jakości 

odnosi się do procesów bezpośrednio lub pośrednio związanych z utrzymaniem jakości 

i ważności wytwarzanych produktów. Ma ona pierwszorzędne znaczenie dla bezpieczeństwa, 

skuteczności i akceptowalności produktu oraz jest podstawowym działaniem przemysłu 

farmaceutycznego. Leki muszą być wprowadzane do obrotu jako bezpieczne, a ich formuły 

aktywne terapeutycznie muszą wykazywać stałą i przewidywalną skuteczność (5). 
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