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Ενότητα 3. Διασφάλιση της ποιότητας φαρμακευτικών φυτών / 

τελικού προιόντος 

 

• Περίληψη 

Αυτή η ενότητα είναι η πιο σημαντική μονάδα ελέγχου ποιότητας, καθώς εξηγεί λεπτομερώς 

τον όρο ποιοτικό έλεγχο και αναλύει τα βήματα που ελήφθησαν για τον επιτυχή ποιοτικό 

έλεγχο οποιουδήποτε φαρμακευτικού φυτού. Αναλύει επίσης τις διαφορές μεταξύ 

μακροσκοπικών και μικροσκοπικών εξετάσεων. 

 

• Περιγραφείς των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

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

1. Να εξηγεί τις διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον ποιοτικό έλεγχο 

2. Να είναι σε θέση να εξηγεί πώς τυποποιείται ένα δείγμα 

3. Να είναι σε θέση να εξηγήσει και να κατανοήσει τις διαφορές μεταξύ μικροσκοπικών και 

μακροσκοπικών εξετάσεων 

 

 

• Γενικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες: 

1. Σχεδιάστε ένα ερευνητικό έργο 

2. Εργασία ανεξάρτητα ή με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου χρειάζεται 

3. Εργαστείτε σε ομάδες με άλλους εκπαιδευόμενους 
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Παρά το γεγονός ότι τα φυτικά προϊόντα και τα φαρμακευτικά φυτά έχουν αποκτήσει μεγάλη 

δημοτικότητα σήμερα, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την αποδοχή τους και αυτό 

οφείλεται στην έλλειψη προτύπου ποιοτικού ελέγχου. Η ποιότητα των φαρμακευτικών φυτών, που 

είναι το προφίλ των συστατικών στο τελικό προϊόν, έχει επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και την 

ασφάλεια. Ωστόσο, λόγω της πολύπλοκης φύσης και της εγγενούς μεταβλητότητας των συστατικών 

φαρμάκων που βασίζονται σε φυτά, είναι δύσκολο να καθοριστούν παράμετροι ποιοτικού ελέγχου, αν 

και οι σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές αναμένεται να βοηθήσουν στην καταστρατήγηση αυτού του 

προβλήματος (8). 

Διαπιστώνεται πλέον πως οι σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο 

ποιοτικού ελέγχου για τα φαρμακευτικά φυτά και τα τελικά προϊόντα τους. Υπάρχουν πολλές τεχνικές 

που χρησιμοποιούνται και οι πιο κοινές και επιτυχημένες είναι μεταξύ άλλων: 

 

• Προσδιορισμός ξένων υλικών 

• Μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση 

• Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας 

• Προσδιορισμός της εκχυλίσιμης ύλης 

• Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων 

• Προσδιορισμός του αρσενικού και τοξικών μετάλλων 

• Προσδιορισμός αφλατοξινών. 

 

Ένα άλλο σημαντικό βήμα στον ποιοτικό έλεγχο είναι η τυποποίηση του φαρμακευτικού φυτού 

(φάρμακο) και περιλαμβάνει την προσαρμογή του παρασκευάσματος φαρμάκου σε ένα καθορισμένο 

περιεχόμενο ενός συστατικού ή μιας ομάδας ουσιών με γνωστή θεραπευτική δραστικότητα με 

προσθήκη εκδόχων ή με ανάμιξη φυτικών φαρμάκων ή φυτικών φαρμάκων. Η τυποποίηση περιγράφει 

όλα τα μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία παρασκευής και τον ποιοτικό έλεγχο, οδηγώντας 

στην αναπαραγωγική ποιότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος που εξασφαλίζει προκαθορισμένο 

μέγεθος ποσότητας, ποιότητας και θεραπευτικής επίδρασης των συστατικών σε κάθε δόση (9,10,11). 

Πρόκειται για τη διαδικασία ανάπτυξης και αποδοχής τεχνικών προτύπων. Ειδικά πρότυπα 

εκπονούνται με πειράματα και παρατηρήσεις, τα οποία οδηγούν στη διαδικασία δημιουργίας ενός 

συνόλου χαρακτηριστικών που εκτίθενται από το συγκεκριμένο φυτικό φάρμακο. Ως εκ τούτου, η 

τυποποίηση είναι ένα εργαλείο στη διαδικασία ελέγχου ποιότητας (12). 

Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας το στάδιο της τυποποίησης να ολοκληρωθεί με επιτυχία, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η επαναληψιμότητα στην κατασκευή του προϊόντος. Η αυξανόμενη 

ανάγκη τυποποίησης και ποιοτικού ελέγχου των φυτικών φαρμάκων αναγνωρίζεται από την 

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). Η τυποποίηση των βοτανικών προϊόντων προσφέρει πολλά 

εμπόδια και υπάρχουν πολλές προκλήσεις όπως η αμφιλεγόμενη ταυτότητα των διαφόρων φυτών και 

η σκόπιμη νοθεία φυτικού υλικού. Η θεραπευτική δράση μιας φυτικής σύνθεσης εξαρτάται από τα 

φυτοχημικά συστατικά της (13). Η ανάπτυξη αυθεντικών αναλυτικών μεθόδων, οι οποίες μπορούν να 
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παρουσιάσουν αξιόπιστα την φυτοχημική σύνθεση, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών αναλύσεων 

των δεικτών / βιοδραστικών ενώσεων και άλλων σημαντικών συστατικών, αποτελεί μείζονα πρόκληση 

για τους επιστήμονες. 

 

1) Προσδιορισμός εξωγενούς υλικού (μικροσκοπική/ μακροσκοπική εξέταση) 

Μετά τα στάδια δειγματοληψίας και συσκευασίας σύμφωνα με τους προαναφερθέντες τρόπους, το 

επόμενο βήμα για την επιτυχή διασφάλιση της ποιότητας των τελικών προϊόντων είναι η μακροσκοπική 

και η μικροσκοπική εξέταση. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι το τελικό προϊόν θα είναι απαλλαγμένο από 

οποιαδήποτε δυνητικά επιβλαβή συστατικά. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στην παρασκευή 

φυτικών φαρμάκων πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από ξένα υλικά. Αυτά τα εξωγενή υλικά 

θα μπορούσαν να αποτελούνται από μέρη φαρμακευτικών φυτικών υλικών ή υλικών διαφορετικά από 

εκείνα που ονομάζονται με τα όρια που καθορίζονται για το συγκεκριμένο φυτικό υλικό, κάθε 

οργανισμό, μέρος ή προϊόν αυτού ή μείγματα ορυκτών που δεν προσκολλώνται στα φαρμακευτικά 

φυτικά υλικά όπως χώμα, πέτρες, άμμο και σκόνη. Τα φυτικά υλικά πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 

οποιαδήποτε εκκρίματα, καλούπια, έντομα και υπολείμματα χημικών ουσιών (14, 15, 16).  

Τα φυτικά υλικά πρέπει να είναι εντελώς απαλλαγμένα από ορατά σημάδια μόλυνσης από μούχλα ή 

έντομα και άλλες ζωικού είδους μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκκρίσεων από τα ζώα. Δεν 

πρέπει να ανιχνεύεται μη φυσιολογική οσμή, αποχρωματισμός, λάσπη ή σημάδια φθοράς. Σπανίως 

είναι δυνατόν να ληφθούν φυτικά υλικά που διατίθενται στο εμπόριο και είναι εντελώς απαλλαγμένα 

από κάποια μορφή αβλαβών ξένων ουσιών. Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέπονται δηλητηριώδη, 

επικίνδυνα ή άλλως επιβλαβή ξένα υλικά ή κατάλοιπα. Η μακροσκοπική εξέταση μπορεί βολικά να 

χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της παρουσίας ξένων υλών σε ολόκληρα ή κομμένα φυτικά 

υλικά. Ωστόσο, η μικροσκοπία είναι απαραίτητη για τα κονιορτοποιημένα υλικά (5). 

Οι περιορισμοί όσον αφορά τον ορισμό των ξένων ουσιών πρέπει να είναι αυστηροί και ως εκ τούτου ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ορίσει ξένο θέμα ως το υλικό που περιέχει: 

- Μέρη φυτικού υλικού ή άλλων υλικών εκτός εκείνων που ονομάζονται με τα όρια που καθορίζονται 

για το σχετικό φυτικό υλικό. 

- Κάθε οργανισμός, μέρος ή προϊόν οργανισμού, εκτός από εκείνο που αναφέρεται στις προδιαγραφές 

και στην περιγραφή του σχετικού φυτικού υλικού. 

- Ορυκτά πρόσθετα που δεν προσκολλώνται στα φυτικά υλικά, όπως χώμα, πέτρες, άμμος και σκόνη 

(5). 

Η μακροσκοπική εξέταση των τελικών προϊόντων είναι ίσως ο ευκολότερος τρόπος για να εκτιμηθεί η 

καθαρότητα, η ποιότητα και ενίοτε η ποιότητα. Είναι σημαντικό να αφαιρεθεί οποιοδήποτε δείγμα που 

διαφέρει από τα πρότυπα όσον αφορά χαρακτηριστικά όπως χρώμα, οσμή ή γεύση. Προτιμάται το ίδιο 

άτομο να διενεργεί μακροσκοπική εξέταση λόγω των διαφορετικών κρίσεων διαφορετικών ατόμων για 

το ίδιο υλικό. Τα χαρακτηριστικά που εξετάζονται κατά τη μακροσκοπική αξιολόγηση των τελικών 

προϊόντων είναι το σχήμα, το μέγεθος, το χρώμα, τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας, η υφή, τα 

χαρακτηριστικά θραύσης και η εμφάνιση της επιφάνειας κοπής. 
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Από την άλλη πλευρά, η μικροσκοπική εξέταση και αξιολόγηση περιλαμβάνει τη χρήση μικροσκοπίου 

και μερικές φορές την επεξεργασία του τελικού προϊόντος με ένα χημικό αντιδραστήριο. Τα 

χαρακτηριστικά που εξετάζονται περιλαμβάνουν διάφορους κυτταρικούς ιστούς, τριχώματα, στομάτα, 

κόκκους αμύλου, κρυστάλλους οξαλικού ασβεστίου και κόκκους αλουρονίου (17). Μια πλήρης 

αναγνώριση του τελικού προϊόντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τον συνδυασμό μικροσκοπίας και 

άλλων μεθόδων ανάλυσης. 

Οι φυσικές σταθερές μερικές φορές θεωρούνται ότι αξιολογούν ορισμένα φάρμακα. Αυτά 

περιλαμβάνουν την περιεκτικότητα σε υγρασία, το ειδικό βάρος, την οπτική περιστροφή, τη 

διαθλαστικότητα, το σημείο τήξης, το ιξώδες και τη διαλυτότητα σε διάφορους διαλύτες. Όλες αυτές οι 

φυσικές ιδιότητες είναι χρήσιμες στην ταυτοποίηση και ανίχνευση των συστατικών που υπάρχουν στα 

φυτά. Επιπλέον, περιλαμβάνουν επίσης ξένες ύλες, ολική τέφρα, αδιάλυτη στο οξύ τέφρα, 

υδατοδιαλυτή τέφρα, δείκτες διόγκωσης και αφρισμού, διαδοχικές εκχυλιστικές τιμές, περιεκτικότητα 

σε υγρασία, ιξώδες, ρΗ, χρόνος αποσάθρωσης, ευθρυπτότητα, σκληρότητα και το αλκοολικό 

περιεχόμενο (18). 

 

Μακροσκοπική εξέταση: 

- Χρώμα: Το προϊόν θα πρέπει να εξεταστεί στο φως της ημέρας ή σε φως των οποίων τα μήκη 

κύματος είναι παρόμοια με εκείνα του φωτός ημέρας. Το χρώμα του δείγματος πρέπει να 

συγκριθεί με το χρώμα ενός δείγματος αναφοράς. 

- Χαρακτηριστικά επιφάνειας και υφή: Το δείγμα του προϊόντος μπορεί να εξεταστεί με τη 

βοήθεια μεγεθυντικού φακού. Το υλικό μπορεί να είναι βρεγμένο με νερό ή αντιδραστήρια, 

όπως απαιτείται, προκειμένου να παρατηρηθούν τα χαρακτηριστικά μιας επιφάνειας κοπής. Το 

δείγμα πρέπει να αγγιχτεί για να διαπιστωθεί εάν είναι μαλακό ή σκληρό. Να λυγίσει και να 

υποστεί ρήξη για την λήψη πληροφοριών σχετικά με την ευθραυστότητα και την εμφάνιση του 

επιπέδου θραύσης - είτε είναι ινώδες, ομαλό, τραχύ, κοκκώδες κ.λπ. 

- Μυρωδιά: Ένα αβλαβές υλικό μπορεί να τοποθετηθεί στην παλάμη του χεριού και το άτομο 

μπορεί να εισπνεύσει αργά και επανειλημμένα τον αέρα πάνω στο υλικό. Αν δεν υπάρχει 

ξεκάθαρη οσμή, συνθλίψτε το δείγμα μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη ή ανάμεσα στις 

παλάμες των χεριών με απαλή πίεση. Αν το υλικό είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνο, συνθλίβετε 

με μηχανικά μέσα και στη συνέχεια ρίχνετε μια μικρή ποσότητα βραστό νερό στο θραυσμένο 

δείγμα σε ένα ποτήρι ζέσεως. Κατ 'αρχάς, προσδιορίστε τη δύναμη της οσμής (καμία, αδύναμη, 

ευδιάκριτη, ισχυρή) και στη συνέχεια την αίσθηση της οσμής (αρωματική, φρουτώδης, μούχλα, 

κλπ.). Απαιτείται άμεση σύγκριση της οσμής με μια καθορισμένη ουσία (π.χ., η μέντα πρέπει να 

έχει οσμή παρόμοια με τη μενθόλη) (5). 

 

 

 

Μακροσκοπική εξέταση: 

Απαιτούνται τα εξής: 
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- Ένα μικροσκόπιο εξοπλισμένο με φακούς που παρέχουν ευρύ φάσμα μεγέθυνσης και συμπυκνωτή 

υποβάθρου, κλιμακωτή μηχανική σκηνή, αντικειμενικούς φακούς με μεγέθυνση 4 ×, 10 × και 40 × και 

έγχρωμα φίλτρα γυαλιστερού γυαλιού (μπλέ και πράσινο). Οι προσοφθάλμιοι φακοί με ψηλά τη θέση 

για τα μάτια προτιμούνται για τους χρήστες γυαλιών. 

- Μια λυχνία, είτε χωριστή είτε ενσωματωμένη στο μικροσκόπιο. 

- Σετ πολωτικών φίλτρων. 

- Ένα μικρόμετρο σταδίου και ένα μικρόμετρο οφθαλμού που θα εισαχθεί σε έναν προσοφθάλμιο 6x 

και θα τοποθετηθεί στο διάφραγμα ή, κατά προτίμηση, σε προσοφθάλμιο μικρόμετρο. 

- Ένα σύνολο προσαρτημάτων σχεδίασης για το μικροσκόπιο. 

- Μικρή λυχνία (τύπου Bunsen). 

- Διαφάνειες και καλύμματα συγκεκριμένου μεγέθους. 

- Μια σειρά από βοτανικά όργανα ανατομής.  
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