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Διδακτική Ενότητα 2 

Εθνοβοτανική χρήση και σύγχρονη φυτοθεραπεία 

Περίληψη  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται: ο κύριος σκοπός της εθνοφαρμακολογίας, ο οποίος  

είναι η μελέτη των δημοφιλών θεραπειών, ο ορισμός της παραδοσιακής βοτανικής 

θεραπευτικής, οι κυριότερες αρχές της φυτοθεραπείας, όπως επίσης η εφαρμογή της 

φαρμακογνωσίας και της φυτοχημείας στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων βοτανικής 

προέλευσης.  

 

             Περγραφείς μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να επιδείξει: 

Γνώσεις, Κατανόηση και Επαγγελματικές Δεξιότητες: 

1. Να κατανοεί τις διαφορές ανάμεσα στην εθνοβοτανική, παραδοσιακή 

βοτανοθεραπεία και την σύγχρονη φαρμακολογία 

2. Να εξηγεί τις βασικές αρχές της σύγχρονης εφαρμοσμένης φυτοθεραπείας 

3. Να αναγνωρίζει διάφορους τύπους βοτανικών φαρμάκων ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά τους 

 

        Γενικές και Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες: 

1. Να επιδεικνύει καλές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες 

2. Να επειδεικνύει γενικές ικανότητες χρήσης Η/Υ 

3. Να εκτελεί έρευνα μέσω υπολογιστή και να αποκτά πληροφορίες από άλλες 

ηλεκτρονικές πηγές 

4. Να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί την αποκτηθήσα πληροφορία για τη βελτίωση 

του επαγγελματικού του επιπέδου 

5. Να έχει την ικανότητα σχεδιασμού εργασιών και να εργάζεται ανεξάρτητα  

6. Να εργάζεται σε ομάδες με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου χρειάζεται. 
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Διαδακτική Ενότητα 2 

Εθνοβοτανική χρήση και σύγχρονη φυτοθεραπεία 

Τα πρώτα ευρήματα φαρμακευτικής χρήσης των φυτών από πρωτόγονους πολιτισμούς βασίστηκαν σε 

τυχαία παρατήρηση της συμπεριφοράς των ζώων. Είναι γνωστό από τις παρατηρήσεις, ότι όταν ένα 

ζώο είναι άρρωστο, επιλέγει το κατάλληλο βότανο ως φάρμακο, βασισμένο στο ένστικτό του. Με το 

πέρασμα των αιώνων οι καταγραφές αυτές χρησιμοποιήθηκαν στη μυθολογία, αλλά αποτέλεσαν και τη 

βάση στην οποία στηρίχτηκαν οι πρώτες καταγραφές, και τα πρώτα βιβλία φυτοθεραπείας. Έτσι, 

δημιουργήθηκε μια φυτοθεραπευτική παράδοση που φτάνει έως και τις μέρες μας, όπου εξακολουθούν 

να υπάρχουν παραδοσιακοί θεραπευτές που κατέχουν γνώσεις που έχουν μεταφερθεί από γενιά σε 

γενιά. Αλλά με την πρόοδο των επιστημών, προέκυψε η ανάγκη επιστημονικής απόδειξης της ήδη 

υπάρχουσας παραδοσιακής γνώσης. 

Εθνοφαρμακολογία 

Στη σύγχρονη ιατρική, ο όρος Εθνοφαρμακολογία περιγράφει την ειδικότητα της φαρμακευτικής, και 

ειδικότερα της φαρμακολογίας, που ασχολείται με την διεξοδική έρευνα των βιολογικά ενεργών 

ουσιών, που παρατηρούνται ή χρησιμοποιούνται από διάφορους λαούς, στο πλαίσιο της παραδοσιακής 

τους κουλτούρας (Bruhn & Holmstedt, 1981). 

 

Περιοδικό Εθνοφαρμακολογίας Τεύχος 210. 

Ο όρος Εθνοφαρμακολογία αναφέρεται το 1967 από τον Έφρον. Η εθνοφαρμακολογία, αν και είναι 

μια ειδικότητα της φαρμακευτικής, είναι μια ευρεία επιστήμη, επειδή για να εκπληρώσει το σκοπό της, 

χρησιμοποιεί εκτός από τη φαρμακολογία, και διάφορες μεθόδους και τεχνικές από άλλες επιστήμες, 

όπως η βοτανική, η φαρμακολογία, η γνωστική ανθρωπολογία, η γλωσσολογία, η επικοινωνιολογία, η 

κοινωνιολογία και η βιοστατιστική. 

Σκοπός της Εθνοφαρμακολογίας είναι η μελέτη των δημοφιλών θεραπειών με στόχο την παροχή της 

φυσικής πρώτης ύλης στο εργαστήριο, από την οποία θα αναπτυχθεί το νέο φάρμακο. Για το σκοπό 

αυτό, οι εθνοφαρμακολόγοι επισκέπτονται τους τοπικούς πληθυσμούς και χρησιμοποιούν 

ανθρωπολογικές, χημικές και βοτανικές μεθόδους για την αναζήτηση των πρώτων υλών. 
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Φαρμακευτικά φυτά: Παραδόσεις του παρελθόντος και φάρμακα του μέλλοντος 

Τα φυτά αποτελούν τη βάση των παραδοσιακών συστημάτων ιατρικής ανά τον κόσμο. Για χιλιάδες 

χρόνια το φυτικό βασίλειο παρέχει στην ανθρωπότητα φαρμακευτικές θεραπείες, όπως η Αγιουρβέδα 

στην Ινδία, η αρχαία ελληνική και κινεζική ιατρική, και άλλες. Παρόλο που οι θεραπείες με 

φαρμακευτικά φυτά βασίζονται στα εμπειρικά ευρήματα εκατοντάδων ή και χιλιάδων ετών, ορισμένες 

από τις θεραπευτικές ιδιότητες που αποδίδονται στα φυτά δεν επαληθεύονται. Η αναζήτηση νέων 

μορίων, σήμερα, έχει πάρει μια ελαφρώς διαφορετική πορεία όπου η επιστήμη της εθνοβοτανικής και 

της εθνοφαρμακογνωσίας χρησιμοποιείται ως οδηγός, οδηγώντας τους χημικούς σε διάφορες πηγές και 

κατηγορίες ενώσεων. 

Όπως φαίνεται από τα περιοδικά, οι μελέτες για τα φυτικά φάρμακα αναφέρονται με διάφορα ονόματα, 

όπως φυτική ιατρική, φυτοϊατρική, φαρμακογνωσία και φυσικά προϊόντα. Ο όρος "φυσικά προϊόντα" 

συνήθως αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή προέρχονται από ζωντανούς 

οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των φυτών, των ζώων, των εντόμων, των μικροοργανισμών και 

των θαλάσσιων οργανισμών (Cox P.A 1997). 

 

Οι κάτοικοι ενός χωριού πυγμαίων κοντά στο Bikoro φτιάχνουν καλάθια, Περιοδικό της εθνοφαρμακολογίας 

 

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΑΣ-

ΦΥΤΟΧΗΜΙΑΣ 

Η χρήση των φυτών για πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών, είναι ο παλαιότερος τύπος φαρμάκου 

στη γη. Η πρακτική της παραδοσιακής ιατρικής αναπτύχθηκε ταυτόχρονα με τους πολιτισμούς της 

αρχαίας Ελλάδας, της Κίνας, της Ινδίας, της Αιγύπτου και άλλων περιοχών. Διαφορετικά είδη φυτών 

χρησιμοποιούνται ως φάρμακα στις διάφορες χώρες, και αυτό συμβαίνει λόγω των διαφορετικών 

περιβαλλοντικών συνθηκών. Σε χώρες με μακρά ιστορία και πολιτισμό, θεωρίες αιτιολογίας και 

παθολογίας, μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας με φυτικά φάρμακα ή άλλες μέθοδοι, διαμορφώθηκαν 

και καθιερώθηκαν σταδιακά πλήρη ιατρικά συστήματα. Για να διερευνηθούν πλήρως οι προληπτικοί 

και θεραπευτικοί μηχανισμοί των παραδοσιακών φυτικών φαρμάκων, είναι απαραίτητη η βαθιά 

κατανόηση των θεωριών στα αντίστοιχα ιατρικά συστήματα, στα οποία ανήκουν (Schultes R.E.1962). 

Η χρήση των φυτικών φαρμάκων για τη θεραπεία των ασθενειών τεκμηριώθηκε πριν από χιλιάδες 

χρόνια. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων σε αυτόν τον πλανήτη εξακολουθεί να βασίζεται 
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στην παραδοσιακή ιατρική (φαρμακευτικά φυτά και άλλα υλικά) για τις καθημερινές ανάγκες της 

φροντίδας της υγείας τους. 

Η εις βάθος γνώση των φυτικών θεραπειών στους παραδοσιακούς πολιτισμούς, αναπτύχθηκε κατά τη 

διάρκεια των αιώνων, έπειτα από δοκιμές και λάθη. Οι σημαντικότερες θεραπείες μεταφέρθηκαν 

προσεκτικά και προφορικά από τη μια γενιά στην άλλη. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), η παραδοσιακή ιατρική αναφέρεται σε 

πρακτικές, προσεγγίσεις, γνώσεις και πεποιθήσεις που περιλαμβάνουν φάρμακα που προέρχονται από 

φυτά, ζώα, ή μεταλλικά στοιχεία, πνευματικές θεραπείες, χειρωνακτικές τεχνικές και ασκήσεις, που 

εφαρμόζονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό για τη θεραπεία, τη διάγνωση και την πρόληψη 

ασθενειών, ή τη διατήρηση του ευ ζην. Εάν το υλικό που χρησιμοποιείται είναι φυτικής προέλευσης, 

τότε ονομάζεται παραδοσιακή φυτική ιατρική (Π.Φ.Ι.). 

Η σύγχρονη αλλοπαθητική ιατρική έχει τις ρίζες της στην αρχαία ιατρική και, όπως ήδη συμβαίνει, 

στο μέλλον πιθανότατα θα ανακαλυφθούν και θα εμπορευματοποιηθούν πολλά σημαντικά νέα 

φάρμακα, ακολουθώντας τις παραδοσιακές γνώσεις και εμπειρίες. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα 

παραδοσιακά φάρμακα ίσως να μην κατανοούν το επιστημονικό σκεπτικό πίσω από αυτά, αλλά στις 

μέρες μας υπάρχει κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος. Γι’ αυτό το 

λόγο οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις φυσικές θεραπευτικές δυνάμεις των φυτών 

και τις δυνατότητές τους ως πολύ-λειτουργικές χημικές ουσίες για τη θεραπεία περίπλοκων 

προβλημάτων υγείας. 

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, ο σημαντικότερος φαρμακευτικός κλάδος και πρόγονος όλων των 

σημερινών φαρμακευτικών κλάδων ήταν η φαρμακογνωσία. 

Η φαρμακογνωσία καθορίστηκε για πρώτη φορά ως φαρμακευτική αρχή το 1815 από τον Seidler. Ο 

ορισμός της φαρμακογνωσίας (που προέρχεται από την ελληνική λέξη φάρμακο και τη λέξη γνώση), 

είναι η επιστήμη των βιογενών ή των προερχόμενων από φυσικά υλικά φάρμακα και δηλητήρια. 

Η φαρμακογνωσία ασχολείται με όλα τα φαρμακευτικά φυτά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τα 

οποία παράγονται πολύπλοκα μίγματα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως ακατέργαστα βότανα 

(θρυμματισμένη φυτική ουσία) ή ως εκχυλίσματα (φυτοθεραπεία), καθαρών ενώσεων όπως η διγοξίνη, 

και τρόφιμα με πρόσθετα οφέλη για την υγεία μόνο στο πλαίσιο της πρόληψης (τροφοθεραπευτικά). 

Υπάρχουν τρεις τύποι φαρμάκων που προέρχονται από φυτά: 

• Φυτικά φάρμακα που προέρχονται από συγκεκριμένα μέρη φαρμακευτικών φυτών, π.χ. Hypericum 

perforatum 

• Φυσικά προϊόντα ή ενώσεις, απομονωμένες από τη φύση π.χ. διγοξίνη από τα Digitalis spp. 

• Tροφοθεραπευτικά ή "λειτουργικά τρόφιμα" όπως το σκόρδο, ο κουρκουμάς κλπ. 

Τον 17ο και τον 18ο αιώνα η γνώση για τα φυτικά φάρμακα επεκτάθηκε, αλλά όλες οι προσπάθειες 

απομόνωσης των δραστικών συστατικών από τα φυτά ήταν ανεπιτυχείς. Το κύριο βήμα έγινε στις 

αρχές του 19ου αιώνα όταν κατέστη σαφές ότι οι φαρμακευτικές ιδιότητες των φυτών οφείλονται σε 

ειδικά μόρια που μπορούν να απομονωθούν και να χαρακτηριστούν. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη 

ενός ερευνητικού πεδίου που σήμερα ονομάζεται χημεία φυσικών προϊόντων, ή για τα φυτά 

συγκεκριμένα φυτοχημεία (Laird S.A, 2002). 



Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Τα κείμενα απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

 θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται. 

Τα φαρμακευτικά φυτά συνήθως περιέχουν μείγματα διαφορετικών χημικών ενώσεων, που μπορούν 

να δρουν μεμονωμένα, προσθετικά ή σε συνέργεια για τη βελτίωση της υγείας. Ένα μόνο φυτό μπορεί 

να περιέχει διαφορετικές χημικές ουσίες, όπως αναλγητικές και αντιφλεγμονώδεις ενώσεις που 

μειώνουν το πρήξιμο και τον πόνο, πικρές ουσίες που διεγείρουν την πέψη, αντιοξειδωτικές ενώσεις, 

αντιβακτηριακά και αντιμυκητιακά που δρουν ως φυσικά αντιβιοτικά αλλά και διουρητικές ουσίες που 

ενισχύουν την αποβολή των αποβλήτων, των τοξινών και των αλκαλοειδών που αλλάζουν τη διάθεση 

και την αντίληψη. 

Θεωρώντας ότι η βιολογική δραστηριότητα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού αρκετών 

ενώσεων, η διαδικασία της απομόνωσης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ή μείωση της (Raskin & 

Ripoll, 2004). Η σύγχρονη αλλοπαθητική ιατρική αποσκοπεί κυρίως στην ανάπτυξη ενός διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας ή μιας μαγικής σφαίρας για την αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών. 

Είναι ήδη γνωστό ότι μερικές φορές τα πολύπλοκα μίγματα ενώσεων στα φυτικά φάρμακα-

φυτοσυμπλέγματα, έχουν μεγαλύτερες επιδράσεις από τις απομονωμένες ενώσεις (Gomez Castellanos 

et al., 2009). Η φυτική ιατρική συχνά αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ισορροπίας με τη χρήση 

χημικά σύνθετων φυτών, ή με την ανάμειξη αρκετών διαφορετικών φυτών, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η συνεργατική δράση ή να βελτιωθεί η αλληλεπίδραση με ένα σχετικό μοριακό στόχο. 

Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ένα μείγμα ενώσεων (φυτοχημικών ή συνθετικών) θα έχει μεγαλύτερη 

βιοδραστικότητα από μία μεμονωμένη ένωση, επειδή ένα μίγμα βιοδραστικών ενώσεων έχει την 

ικανότητα να επηρεάζει πολλαπλούς στόχους (Schmidt et al., 2008). Στις περισσότερες κοινωνίες 

σήμερα, τα αλλοπαθητικά και τα παραδοσιακά συστήματα ιατρικής, εφαρμόζονται μαζί και 

συμπληρωματικά. Το πρώτο σύστημα αντιμετωπίζει σοβαρές και οξείες καταστάσεις, ενώ το δεύτερο 

χρησιμοποιείται για χρόνιες ασθένειες, για τη μείωση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής με έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο. 

 

Namyata Pathak- Gandhi Ashok D.B.Vaidya , Περιοδικό της εθνοφαρμακολογίας 2017 

Η παραδοσιακή φυτική ιατρική (Π.Φ.Ι.) περιλαμβάνει τη βοτανική, τη χημεία, τη βιολογία, τη 

φαρμακολογία, την τοξικολογία, τις κλινικές δοκιμές και άλλους τομείς. Η χημική σύνθεση και οι 

βιολογικές ή βιοχημικές δραστηριότητες πολλών βοτάνων, έχουν μελετηθεί από ερευνητές σε 

πανεπιστήμια και φαρμακευτικές εταιρείες για τους σκοπούς της έρευνας, ή για την ανάπτυξη νέων 

φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

Παρόλο που η συμβατική ιατρική είναι ο βασικός τρόπος θεραπείας στις δυτικές χώρες, η εφαρμογή 

της παραδοσιακής ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών φαρμάκων, αυξάνεται παγκοσμίως 
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για πολλούς λόγους, και ιδιαίτερα λόγω των παρενεργειών ή της αναποτελεσματικότητας των 

σύγχρονων φαρμάκων. 

Παρόλα αυτά, τα φυτικά φάρμακα δεν έχουν γίνει αποδεκτά από την ιατρική κοινότητα και την 

βιομηχανία του φαρμάκου, εξαιτίας της πεποίθησης για απουσία έγκυρων ρυθμίσεων σχετικά με την 

ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και τις ανησυχίες σχετικά με την κακή 

τυποποίηση, τον έλεγχο ποιότητας και τα λάθη στην ορολογία (Houghton 1998). Επίσης, υπάρχουν 

δυσκολίες στην ταυτοποίηση των ενεργών συστατικών και στον προσδιορισμό των σύνθετων τρόπων 

δράσης τους (Raskin & Ripoll, 2004). Πιστεύεται ότι, στα φυτικά φάρμακα, η ποσότητα των 

θεωρητικά ενεργών συστατικών είναι πολύ χαμηλή για να έχει το ανάλογο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

Αυτή η υπόθεση οδήγησε τους σκεπτικιστές να απορρίψουν αυτά τα φάρμακα και να τα 

χαρακτηρίσουν ως εικονικά φάρμακα (Williamson, 2001). Αυτό όμως δεν αληθεύει. Σε μια πρόσφατη 

έρευνα περίπου 1000 φυτικών φαρμάκων, μόνο για 156 από αυτά υπήρχαν κλινικές δοκιμές που 

υποστήριζαν συγκεκριμένες φαρμακολογικές δραστηριότητες και θεραπευτικές εφαρμογές. Πράγματι, 

η πολυπλοκότητα των φυτικών εκχυλισμάτων καθιστά την ανάπτυξη μιας φυτικής ιατρικής, βασισμένη 

σε αποδεικτικά στοιχεία, ένα δύσκολο έργο που απαιτεί τεράστια αναλυτική προσπάθεια, και 

δεξιότητες για την παραγωγή καλά καθορισμένων τυποποιημένων φυτικών παρασκευασμάτων 

(Cravotto et al., 2010). 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Η θεραπεία των ασθενειών με φυτικά φάρμακα ξεκίνησε με την χρήση των βοτάνων. Για περισσότερα 

από 1500 χρόνια το κλασικότερο και σημαντικότερο βιβλίο στην Ευρώπη ήταν το «Περὶ ὕλης 

ἰατρικῆς»  του Διοσκουρίδη. Όταν εμφανίστηκαν οι μονογραφίες των φυτών, αποτελούνταν από μια 

εικονογράφηση του θεραπευτικού φυτού, το βοτανικό του όνομα και τα συνώνυμά του, τη δράση του 

και τις ενδείξεις χρήσης του. Η ιστορία της κλασσικής βοτανοθεραπείας εκτείνεται σε περισσότερα 

από 2500 χρόνια, πολλά από τα φαρμακευτικά βότανα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου, δεν έχουν μόνο συγκεκριμένες δράσεις, αλλά είναι και απαλλαγμένα από επικίνδυνες 

παρενέργειες. Όλη αυτή η εμπειρία περισσότερων από 70 γενεών ασθενών και γιατρών, πρέπει να 

ληφθεί υπόψη, και να μην χαρακτηρίζεται ως «φαινόμενο εικονικών φαρμάκων» (Benedum, 1998). 
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Η φυτοθεραπεία ως επιστήμη στο σήμερα 
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Η φυτοθεραπεία είναι η επιστήμη της χρήσης των φυτών για τη θεραπεία των ασθενειών. Καλύπτει 

όλο το εύρος των φαρμάκων, από τα φαρμακευτικά φυτά με ισχυρά αποτελέσματα, όπως η 

δακτυλίτιδα και ο μανδραγόρας, έως εκείνα με ήπια δράση, όπως το χαμομήλι, ο δυόσμος, κλπ. Η 

φυτοθεραπεία είναι μια συμπληρωματική ή εναλλακτική θεραπευτική πρακτική, που στοχεύει στην 

ολιστική θεραπεία του ασθενούς. Για την ανάπτυξη της φυτοθεραπείας ως επιστήμη, έχουν εμπλακεί 

ειδικοί επιστήμονες από διάφορους ερευνητικούς κλάδους, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των 

ιδιοτήτων των βοτάνων. Τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα περιέχουν μίγματα ενεργών και αδρανών 

συστατικών που προέρχονται από διάφορα μέρη των φυτών, ή από άλλα φυτικά υλικά, ή συνδυασμούς 

αυτών, και χαρακτηρίζονται ως συμπληρώματα διατροφής ή ως εναλλακτικοί θεραπευτικοί 

παράγοντες. 

Παρακάτω περιγράφονται οι ορισμοί για τις διάφορες μορφές φυτοθεραπευτικών παραγόντων: 

Ως φυτικό φαρμακευτικό προϊόν, ορίζεται ένα προϊόν που περιέχει αποκλειστικά ως ενεργό συστατικό 

μία ή περισσότερες φυτικές ουσίες, ή ένα ή και περισσότερα φυτικά παρασκευάσματα, ή έναν ή 

περισσότερους συνδυασμούς αυτών. 

Ως φυτικές ουσίες ορίζονται κυρίως ολόκληρα, κομμένα ή τεμαχισμένα φυτά, μέρη φυτών, φύκια, 

μύκητες, λειχήνες, τα οποία είναι ακατέργαστα, συνήθως σε ξηρή μορφή αλλά μερικές φορές και 

φρέσκα. Ορισμένα εγχύματα, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία, θεωρούνται επίσης 

ως φυτικές ουσίες. Τα είδη των φυτών προσδιορίζονται με ακρίβεια, από το μέρος του φυτού που 

χρησιμοποιείται, καθώς και από το όνομα του φυτού σύμφωνα με το διωνυμικό σύστημα (γένος, είδος, 

ποικιλία και συγγραφέας). 

Τα φυτικά σκευάσματα, παρασκευάζονται με την υποβολή των φυτικών ουσιών σε επεξεργασία, όπως 

είναι η εκχύλιση, η απόσταξη, η εξέλαση, η κλασματοποίηση, ο καθαρισμός, η συμπύκνωση ή η 

ζύμωση. Αυτά περιλαμβάνουν τις φυτικές ουσίες σε μορφή τεμαχιδίων ή σε σκόνη, βάμματα, 

εκχυλίσματα, αιθέρια έλαια και χυμούς που λαμβάνονται με συμπίεση και επεξεργασμένα εκκρίματα. 

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των φυτοθεραπευτικών φαρμάκων, 

διακρίνονται (http://www.ema.europa.eu) σε: 

1. Φυτοθεραπευτικά φάρμακα με επιστημονικά αποδεδειγμένη θεραπευτική ασφάλεια και/ή 

αποτελεσματικότητα (φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα, ΦΦΠ) 

2. Στις φυτοθεραπευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στη «λαϊκή θεραπεία» (ΠΦΦΠ). 

Όσον αφορά την υπάρχουσα χρήση τους, τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα διακρίνονται σε 

(οδηγία 2004/24/ΕΚ - 20/04/2011): 

1. Φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα (ΦΦΠ) ή καθιερωμένη χρήση (φυτοθεραπευτικών προϊόντων) με 

επιστημονικά αποδεδειγμένη θεραπευτική ασφάλεια ή/και αποτελεσματικότητα. 

2. Φυτοθεραπευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στα παραδοσιακά φυτικά φαρμακευτικά 

προϊόντα (ΠΦΦΠ). Για αυτή τη κατηγορία απαιτείται η απόδειξη της ασφάλειας. Προκειμένου να 

καταστεί ένα προϊόν αποτελεσματικό και ασφαλές, πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερα από 30 

χρόνια. 

3. Καθαρές φυτικές ουσίες όπως η διγοξίνη. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται ένας "πλήρης φάκελος 

απόδειξης", όπως συμβαίνει με τα συμβατικά φάρμακα. 

http://www.ema.europa.eu/
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Τα τελευταία χρόνια έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για την εφαρμογή των αρχών της 

επιστημονικής έρευνας στην φυτοθεραπεία, οι οποίες αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην 

επιστημονική κοινότητα. Η φυτοθεραπεία είναι η επιστήμη που εφαρμόζει την επιστημονική έρευνα, 

με σκοπό να βρει και να επιβεβαιώσει τις ευεργετικές ιδιότητες των φυτών σε διάφορα καθημερινά 

προβλήματα υγείας, χωρίς αντενδείξεις και παρενέργειες. Είναι ένας φυσικός και εμπεριστατωμένος 

τρόπος θεραπείας. Η σύγχρονη επιστημονική γνώση των τελευταίων δεκαετιών, μέσω της εκτεταμένης 

κλινικής έρευνας, επιβεβαιώνει συνεχώς τη μεγάλη αξία των «μυστικών» της φυτοθεραπείας για την 

ανθρώπινη υγεία! Σχεδόν το 80% των δραστικών συστατικών των συμβατικών φαρμάκων, όπως η 

ασπιρίνη, η μορφίνη και η κινίνη, έχουν τις ρίζες τους στην επιστήμη της φυτοθεραπείας! (Newall, C. 

A., Anderson, L. A., Phillipson, J. D. 1996) 

Για την κατανόηση το εύρος της φυτοθεραπείας ως επιστήμη, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

• Το 80% των 30.000 γνωστών χημικών μορίων φυσικής προέλευσης είναι φυτικής προέλευσης. 

• Περισσότερα από 7.000 φαρμακευτικά σκευάσματα φυτικής προέλευσης, τα οποία διατίθενται στην 

αγορά φαρμακευτικών προϊόντων (Phillipson, 2000), προέρχονται από 100 φυτικά είδη, ενώ 121 από 

τα φάρμακα που συνταγογραφούνται παράγονται από φαρμακευτικά φυτά. 

• Το 75% των ανιχνεύσιμων φυτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται βασίζονται σε παραδοσιακά 

φαρμακευτικά προϊόντα (Ravinshankar, 2002). 

Οι αρχές της φυτοθεραπείας 

Η φυτοθεραπεία βασίζεται σε σχέσεις όπως αυτή μεταξύ των φυτών με τους ανθρώπους ή των φυτών 

με τον πλανήτη. Όταν χρησιμοποιούμε τα φυτά για θεραπευτικούς σκοπούς, έχουμε την ευκαιρία να 

γίνουμε συνειδητά παρόντες στον πλανήτη στον οποίο ζούμε. Όταν συντονίζονται οι άνθρωποι με την 

θεραπευτική δύναμη του πλανήτη, ολόκληρη η βιοζωή τους αλλάζει για πάντα. Ο όρος "ολιστική" έχει 

χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει το "σύνολο" και όχι το "χωριστό μέρος". Πολλά θεραπευτικά 

συστήματα θεωρούνται ολιστικά επειδή δεν επικεντρώνονται στη νόσο ενός οργάνου, αλλά θεωρούν 

τον άνθρωπο ως ένα σύνολο οργάνων και λειτουργιών. Θα γίνει προσπάθεια περιγραφής των αρχών 

στις οποίες βασίζονται οι ολιστικές θεραπείες και εφαρμόζονται στη φυτοθεραπεία. 

Η αρχή της αλληλεπίδρασης – Ενότητας 

Η φύση δεν είναι μια τυχαία συσσώρευση αντικειμένων και φαινομένων, ανεξάρτητων το ένα από το 

άλλο. Είναι ένα ενιαίο σύνολο και τα μέρη του αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Στη θεωρία των συστημάτων χρησιμοποιούνται οι όροι, ανοιχτό και κλειστό σύστημα. Ανοικτό 

σύστημα είναι αυτό που ανταλλάσσει υλικά, ενέργειες, ή πληροφορίες με το περιβάλλον του. 

Αντίθετα, στο κλειστό σύστημα, δεν υπάρχει ανταλλαγή με το περιβάλλον. Με βάση τον ορισμό αυτό, 

όλα τα οργανικά συστήματα, είτε βιολογικά είτε κοινωνικά είναι ανοιχτά. Δεν υπάρχουν ξεχωριστά και 

απομονωμένα όργανα ή λειτουργίες, αλλά ένα ενιαίο σύνολο που συνθέτει μια βιολογική 

πραγματικότητα. 

Η αρχή της παγκόσμιας αλλαγή 

Το σύμπαν βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, η παγκόσμια κατάσταση 

είναι διαφορετική από αυτή που ήταν πριν από ένα δευτερόλεπτο. Η συνεχής αυτή αλλαγή διατηρείται 

εντός ορίων, έτσι ώστε να διατηρείται το σύστημα σε ελεγχόμενη ισορροπία. Η ομοιόσταση 

καθίσταται δυνατή με τη χρήση πληροφοριών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και 
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ενσωματώνονται στο σύστημα, με τη μορφή ανατροφοδότησης. Η ανατροφοδότηση αποτελεί τον 

ρυθμιστή του συστήματος, που αλλάζει τις εσωτερικές του συνθήκες διατηρώντας τη σταθερή του 

μορφή. Γι 'αυτό η ομοιόσταση είναι μια μορφή αλλαγής στην οποία το σύστημα διατηρείται σταθερό. 

Σε αντίθεση με τη μορφογένεση, που είναι ο τύπος της αλλαγής, αποτέλεσμα της οποίας είναι μια νέα 

μορφή. Έτσι, ενώ η αυτοπροστασία χαρακτηρίζει την ομοιόσταση, η αυτο-κατεύθυνση χαρακτηρίζει 

τη μορφογένεση. Κάθε σύστημα χρησιμοποιεί και τους δύο αυτούς τύπους κατά τη διαδικασία της 

συνεχούς αλλαγής. Κατά την καθημερινή φυτοθεραπευτική πρακτική, ο θεραπευτής πρέπει να έχει 

κατά νου ότι η κατάσταση των οργάνων και λειτουργιών είναι μεταβλητή, και ότι μπορεί ανά πάσα 

στιγμή, είτε να θεαρεπεύσει, είτε να επιδεινώσει την κατάσταση. Οι θεραπείες της φυτοθεραπείας είναι 

μια σταθερή υποστήριξη και ενεργοποίηση των θεραπευτικών δυνατοτήτων του σώματος. 

Η αρχή της πάλης των αντίθετων 

Κάθε ένδειξη του σύμπαντος είναι ένα φαινόμενο που ορίζεται από την ισορροπία των δύο αντίθετων 

δυνάμεων. Ο φαινομενικός αυτός ανταγωνισμός των δύο δυνάμεων, είναι στην πραγματικότητα μια 

θαυμάσια συνεργασία, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στον φλοιό των ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Ο 

ενθουσιασμός και οι αναστολές, ως ουσιώδη στοιχεία των ανώτερων νευρικών λειτουργιών, 

βρίσκονται σε συνεχή συσχέτιση αλλά και σε εμφανή ανταγωνισμό. Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η 

ανταγωνιστική συνεργασία του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού συστήματος. Το 

συμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι υπεύθυνο για τις αντιδράσεις του ανθρώπινου οργανισμού σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όταν πρόκειται να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια σε ελάχιστο χρόνο, 

με τη χρήση μέγιστης δύναμης. Το παρασυμπαθητικό σύστημα έχει σχεδιαστεί για να παράγει ενέργεια 

και να αποκαθιστά όση έχει χαθεί. Επομένως, ενώ φαινομενικά αντιτίθενται, συνεργάζονται αρμονικά 

σε διαφορετικά επίπεδα. Οι ορμόνες του σώματος και κάθε χημική ένωση ή ιχνοστοιχείο μπορούν να 

διακριθούν, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους, σε συμπαθητικά ή παρασυμπαθητικά. Συνεπώς, η 

φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού μελετάται συστηματικά, με βάση την αρχή της 

αλληλεπίδρασης και την αρχή της πάλης των αντίθετων. 

Έτσι, μπορούν να διακριθούν όλες οι χημικές ενώσεις του οργανισμού σε συμπαθητικοτονικές και 

παρασυμπαθητικοτονικές. Πολλές ενώσεις είναι κάποιες φορές συμπαθητικοτονικές και κάποιες φορές 

παρασυμπαθητικοτονικές. 

Η αρχή δράσης και αντίδρασης 

Όταν ασκείται μια δύναμη σε ένα σύστημα, τότε αναπτύσσεται μια αντίθετη και ίση δύναμη, ως μέρος 

του συστήματος. Όταν χορηγηθεί μια ουσία στο σώμα, προκαλεί μια συγκεκριμένη δράση. Αυτή η 

ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα την απόκλιση από την κατάσταση ισορροπίας που επικρατούσε. Το 

σύστημα αυτορρύθμισης του οργανισμού ενημερώνεται για την αλλαγή αυτή, και έπειτα από τη δράση 

της ουσίας κινητοποιείται η αντίδραση από το σύστημα αυτορρύθμισης του οργανισμού. 

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία στη θεραπευτική πρακτική, είναι ότι ο θεραπευτής μπορεί να 

γνωρίζει ποιά από τα συμπτώματα του ασθενούς οφείλονται στην συγκεκριμένη πάθηση και ποιά από 

αυτά αποτελούν τη προσπάθεια του σώματος να αποκαταστήσει την ισορροπία. Αυτό ισχύει και για τη 

φυτοθεραπεία, ο θεραπευτής μπορεί να γνωρίζει ποιά συμπτώματα οφείλονται στην ασθένεια και ποιά 

συμπτώματα οφείλονται στην έλλειψη των ουσιών. 

Η αρχή της κυκλικής εξέλιξης των φαινομένων 

Όταν ανάμεσα σε δύο αλληλεπιδρούσες δυνάμεις η μία αυξηθεί πάρα πολύ, τότε αυτό έχει ως 

συνέπεια την τελική αύξηση και της αντίθετης δύναμης. Κατά την θεραπεία, η προσοχή του θεραπευτή 
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δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο σε ένα σύμπτωμα, αλλά σε όλα (αρχή της αλληλεπίδρασης - 

ενότητας). Αυτό το σύνολο αντιδράσεων δεν αποτελείται μόνο από τα συμπτώματα της ασθένειας, 

αλλά περιλαμβάνει και συμπτώματα που είναι στην ουσία οι προσπάθειες του οργανισμού για 

ανάκαμψη. Τα συμπτώματα θεωρείται ότι τείνουν να οδηγήσουν τον οργανισμό σε κατάσταση 

ισορροπίας. Ο θεραπευτής δεν ενδιαφέρεται να βρει την πηγή του συμπτώματος, απλώς ακολουθεί τη 

ροή του. Ο οργανισμός αντιμετωπίζεται ως ένα αυτορυθμιζόμενο σύστημα, το οποίο τείνει να επιτύχει 

τη δική του κατάσταση ισορροπίας. 

Η αρχή της ατομικότητας 

Σε ένα σύστημα δεν υπάρχουν δύο υποσυστήματα τα οποία είναι πανομοιότυπα. Δεν υπάρχουν δύο 

εντελώς πανομοιότυποι ασθενείς. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ασθένειες, αλλά ασθενείς. Κάθε 

άτομο αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο και έχει το δικό του ξεχωριστό προσωπικό ιστορικό. Η αρχή 

αυτή εφαρμόζεται και στη φυτοθεραπεία. Η πρακτική της φυτοθεραπείας, εξατομικεύεται ανάλογα με 

τις ανάγκες του ατόμου σε κάθε εξέταση. Η θεραπεία είναι αποτελεσματικότερη όταν είναι 

εξατομικευμένη. 

 Η αρχή της ιεραρχίας 

Σε κάθε σύστημα υπάρχει ιεραρχία μεταξύ των μελών του. Στο ανθρώπινο σώμα παρατηρείται 

ιεραρχία μεταξύ των οργάνων, με βάση τη λειτουργία τους. Υπάρχει επίσης ιεραρχία μεταξύ των 

ιατρικών συνθηκών. Σαφώς διαφορετική σοβαρότητα έχει το έκζεμα, το άσθμα ή η κατάθλιψη για τον 

ασθενή. Η κατανόηση της ιεραρχίας των ασθενειών είναι πολύ σημαντική για το σχεδιασμό της 

θεραπευτικής στρατηγικής που θα ακολουθηθεί. Είναι προτιμότερο ο θεραπευτής, να μην παραπέμπει 

τον ασθενή σε άλλον ειδικό για κάθε νέο ιατρικό σύμπτωμα, αλλά να εκτιμάται η σημασία του ως 

μέρος της συνολικής κατάστασης του ασθενούς τη συγκεκριμένη στιγμή. Η θεραπεία σε κάθε 

περίπτωση δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται στα τοπικά συμπτώματα αλλά στη συνολική εικόνα του 

ασθενούς. 

Η κατανόηση της ιεραρχίας της ασθένειας σε σχέση με το χρόνο είναι επίσης σημαντική στο 

σχεδιασμό της θεραπευτικής στρατηγικής. 

Η αρχή της μετατροπής της ποσότητας σε ποιότητα 

Η διαδικασία ανάπτυξης δεν είναι μια απλή διαδικασία αύξησης, όπου οι ποσοτικές αλλαγές δεν 

οδηγούν σε ποιοτικές αλλαγές. Είναι μια συνεχής εξέλιξη που διέρχεται από ασήμαντες και 

λανθάνουσες ποσοτικές αλλαγές, καταλήγοντας σε προφανείς και ριζικές ποιοτικές αλλαγές. Επίσης 

αυτό συμβαίνει στην κλινική πρακτική της φυτοθεραπείας. Όταν εφαρμόζεται μία θεραπευτική 

στρατηγική, η οποία αποσκοπεί στην εξάλειψη κάποιων καταστάσεων, μπορεί για εβδομάδες να μη 

παρατηρηθεί κάποια βελτίωση και να θεωρηθεί ότι η θεραπεία μπορεί να μην είναι αποτελεσματική. 

Ενώ υπάρχει η πεποίθηση ότι επικρατεί στασιμότητα, ξαφνικά υπάρχει μια περίοδος ταχείας ύφεσης 

των συμπτωμάτων. 

Βιβλιογραφία: 

1. Benedum J (1998) Phytotherapie der Antike. In: Loew D, Rietbrock N (eds) 

Phytopharmaka IV,    Forschung und klinische Anwendung. Dr. D. SteinkopffVerlag, 

Darmstadt: 3-11. 



Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Τα κείμενα απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

 θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται. 

2. Bruhn JG, Holmstedt B 1981. Ethnopharmacology: objectives, principles and 

perspectives. In: Beal JL, Reinhard E (Eds.), Natural Products as Medicinal Agents. 

Hippocrates-Verlag, Stuttgart, p. 405-430 

3. Cravotto G, Boffa L, Genzini L, Garella D 2010. Phytotherapeutics: An evaluation of the 

potential of 1000 plants. J Clin Pharm Ther 35: 11-48. 

4. Cox P.A.  Nafanua: Saving the Samoan Rain Forest  W.H. Freeman (1997) 

5. Laird S.A. (Ed.), Biodiversity and Traditional Knowledge. Equitable Partnership in 

Practice, Earthscan Publ, London (UK) and Sterling, VA, USA (2002) 

6. Newall, C. A.; Anderson, L. A.; Phillipson, J. D. Herbal medicines. A guide for health-

care professionals 1996.  

7.  Raskin & Ripoll, 2004. Can an apple a day keep the doctor away? Curr Pharm Des 10: 

3419-3429. 

8. Ravinshankar, 2002 

9. Schultes R.E. The role of the ethnobotanist in the search for new medicinal plants 

Lloydia, 25 (1962), pp. 257-266 

10. Volker Schulz,  Rudolf Hansel, Mark Blumenthal, Varro Tyler  Rational Phytotherapy 

5th edition 2004 

 

 

 

 


