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2 Title of Module 

Ενότητα 2: Δειγματοληψία του τελικού προιόντος 

• Περίληψη 

Αυτή η μονάδα εξηγεί πώς γίνεται η δειγματοληψία των φαρμακευτικών φυτών, ποιες ουσίες 

θα πρέπει να αποφεύγονται κατά τη δειγματοληψία, πώς να αφαιρούνται τυχόν προσμίξεις, 

ποιες δοκιμές μπορούν να γίνουν προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα και ποια μέτρα 

χρειάζονται για την παραγωγή φαρμακευτικών φυτών.  

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα 

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

1. Επιθεωρεί το περιεχόμενο των μονάδων που έχουν επιλεγεί για δειγματοληψία για 

ορισμένους παράγοντες. 

2. Να είναι σε θέση να ακολουθήσει και να ολοκληρώσει σωστά τη διαδικασία 

δειγματοληψίας. 

3. Να εκτελεί τις βασικές δοκιμές για το πρώτο βήμα του ποιοτικού ελέγχου. 

4. Να νωρίζει τα βασικά στάδια της παραγωγής των φαρμακευτικών φυτών 

 

 

• 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. 

4. Να είναι σε θέση να διεξάγει έρευνες στον υπολογιστή σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο. 
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3 Title of Module 

Η διασφάλιση της ποιότητας των φαρμακευτικών φυτών και του τελικού προϊόντος γενικά ξεκινά με τη 

δειγματοληψία τους. Η δειγματοληψία είναι η διαδικασία με την οποία συλλέγονται και συσκευάζονται 

ποσότητες προϊόντος. Η μορφή του τελικού προϊόντος εξαρτάται από το αρχικό υλικό και μπορεί να 

είναι ένα γαλάκτωμα, ένα εκχύλισμα, λεπτή σκόνη, σπόροι, υγρό, λουλούδια ή ρίζες. Μετά το άνοιγμα 

του αρχικού προιόντος ελέγξτε τα περιεχόμενα των μονάδων που επιλέγονται για δειγματοληψία για:  

- Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (χρώμα, υφή και οσμή). 

- Παρουσίαση του υλικού (ακατέργαστο, κομμένο, θρυμματισμένο, συμπιεσμένο), 

- Την παρουσία προσμίξεων, ξένων υλών (άμμος, σωματίδια γυαλιού, βρωμιά), μούχλα ή 

σημάδια αποσύνθεσης. 

- Την παρουσία εντόμων. 

- Την παρουσία υλικού συσκευασίας που προέρχεται από φτωχά ποιοτικά ή υποβαθμισμένα 

δοχεία. 

 

 

 

Μετά από αυτή τη διαδικασία, πρέπει να ληφθούν τρία δείγματα από κάθε συσκευασία. Αυτό πρέπει 

να γίνει από την κορυφή, το μεσαίο και το κάτω μέρος της συσκευασίας για να εξασφαλιστεί η 

ομοιόμορφη συλλογή. Τα τρία αρχικά δείγματα θα πρέπει στη συνέχεια να συνδυαστούν σε 

συγκεντρωτικό δείγμα, το οποίο πρέπει να αναμειχθεί προσεκτικά. Στη συνέχεια, πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα μέσο δείγμα. Αυτό συμβαίνει μέσω τεταρτημοριοποίησης του συνενωμένου 

δείγματος μετά την ανάμειξή του. Πάρτε δύο διαγώνια αντίθετα μέρη και ανακατέψτε προσεκτικά. 
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Επαναλάβετε τη διαδικασία, μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη ποσότητα, με ακρίβεια ± 10% (100-200 

g για λουλούδια και έως 10 kg για ορισμένες ρίζες). Κάθε υλικό που απομένει πρέπει να επιστραφεί 

στην παρτίδα. Χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία τεταρτημοριοποίησης διαιρέστε το μέσο δείγμα 

σε τέσσερα τελικά δείγματα, προσέχοντας ότι κάθε τμήμα είναι αντιπροσωπευτικό του χύδην υλικού. 

Τα τελικά δείγματα δοκιμάζονται για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- Βαθμός κατακερματισμού (έλεγχος κόσκινου). 

- Ταυτότητα και επίπεδο προσμείξεων. 

- Περιεκτικότητα σε υγρασία και τέφρα. 

- Επίπεδο δραστικών συστατικών, όπου είναι δυνατόν. 

 

Ένα τμήμα κάθε τελικού δείγματος θα πρέπει να διατηρείται για να χρησιμεύσει ως υλικό αναφοράς, 

το οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς επανεξέτασης, εάν είναι απαραίτητο (6). 

Η παραγωγή φυτικών φαρμάκων περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα: (i) ταυτοποίηση, (ii) αξιολόγηση, 

(iii) τυποποίηση. Η αναγνώριση των βοτάνων βασίζεται σε μακροσκοπικά και μικροσκοπικά 

χαρακτηριστικά. Το μακροσκοπικό χαρακτηριστικό περιλαμβάνει τη μυρωδιά, τη γεύση, το χρώμα, το 

μέγεθος, το σχήμα και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φυτού και μικροσκοπικά περιλαμβάνει την 

περιεκτικότητα σε φύλλα, το τριχόμετρο, τα στόματα κ.ο.κ. Ορισμένα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά και 

χημικά τεστ χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα για την αξιολόγηση και τυποποίηση φυτικών φαρμάκων. 

Η αξιολόγηση του φαρμάκου σημαίνει επιβεβαίωση της ταυτότητάς του, προσδιορισμός της ποιότητας 

και της καθαρότητάς του και ανίχνευση της νοθείας (7). 
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