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Διαδακτική Ενότητα 3 

Η ιατρική χρήση των θεραπευτικών φυτών: ενδείξεις, αποδεδειγμένη φαρμακολογική δράση των 

γνωστών συστατικών. 

Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται πολύτιμες επαγγελματικές γνώσεις για την ιατρική χρήση των 

θεραπευτικών φυτών όπως: η ενδεδειγμένη χρήση, η βιολογική δράση και η αποδεδειγμένη 

φαρμακολογική δράση γνωστών συστατικών των βοτάνων, οι θεραπευτικές τους ιδιότητες καθώς και 

τα μέρη των φυτών που χρησιμοποιούνται.  

Περγραφείς μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να επιδείξει: 

Γνώσεις, Κατανόηση και Επαγγελματικές Δεξιότητες: 

1. Να προσδιορίζει τους όρους, τα θεραπευτικά φυτά και τη θεραπευτική δράση των 

βοτάνων 

2. Να συζητά θέματα σχετικά με την ιατρική χρήση των θεραπευτικών φυτών, όπως η 

ενδεδειγμένη χρήση τους και οι παρενέργειές τους 

3. Να συζητά θέματα σχετικά με την αποδεδειγμένη φαρμακολογική δράση γνωστών 

συστατικών των βοτάνων 

   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 την 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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Σύμφωνα με τον ορισμό που προκύπτει από τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των 

φυτικών φαρμάκων, που εκδόθηκαν το 1994· τα φυτικά φάρμακα είναι προϊόντα ή σκευάσματα, 

προερχόμενα από ένα ή περισσότερα φυτά, ακατέργαστα ή μεταποιημένα, με θεραπευτικά ή άλλα 

οφέλη για την υγεία του ανθρώπου. Μολονότι σε ορισμένες χώρες χρησιμοποιούνται επίσης ανόργανα 

και ζωικά υλικά για την θεραπεία ασθενειών, τα βότανα κυριαρχούσαν πάντα στην παραδοσιακή 

ιατρική. 

Ο αριθμός των ανώτερων φυτικών ειδών στην επιφάνεια της γης εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 

250.000 (Pimm SL, Science 1995, Lewis NG, 1994), αλλά έως τώρα μόνο το 5-10% αυτών έχει 

μελετηθεί για τα φυσικά συστατικά τους (Kinghorn AD, 2001). Με την ανάπτυξη των χημικών, 

βιολογικών και μοριακών βιοτεχνολογικών μεθόδων, που είναι πλέον διαθέσιμες για την έρευνα των 

φυσικών προϊόντων, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για την εκχύλιση και την απομόνωση των 

ενώσεων από τα βότανα. Στόχος είναι η μελέτη των βιοενεργών χημικών μορίων για την ανάπτυξη 

νέων φαρμάκων, καθώς και η επιβολή ελέγχου ποιότητας των βοτάνων και των φυτικών προϊόντων 

(Bohlin, L., Bruhn, JG (Eds.), 1999).  

Οι λόγοι και η σημασία της διεξαγωγής φαρμακολογικών ερευνών σε παραδοσιακά φυτικά φάρμακα: 

1. Η εξασφάλιση της ασφάλειας και η απόδειξη της αποτελεσματικότητας των παραδοσιακών 

βοτάνων, καθώς και η αποσαφήνιση των μηχανισμών τους με τη χρήση ενός σύγχρονου ερευνητικού 

ιατρικού συστήματος. 

2. Η επικύρωση της αποτελεσματικότητας ενός νέου συνδυασμού φυτικών φαρμάκων ή ενός νέου 

φυτικού προϊόντος, καθώς και ο καθορισμός των θεραπευτικών τους δόσεων ή η αξιολόγηση μίας νέας 

ένδειξης ή ενός νέου τρόπου χορήγησης των ήδη υπαρχόντων φυτικών προϊόντων. 

3. Η αξιολόγηση της φαρμακολογικής επίδρασης των καθαρών ή μερικώς καθαρών ενώσεων που 

απομονώθηκαν ή προήλθαν από κάποιο φυτικό φάρμακο. 

4. Η ανακάλυψη νέων φαρμακολογικώς δραστικών φυτικών υλικών. 

Η φαρμακολογική έρευνα διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό των 

παραδοσιακών φυτικών φαρμάκων, διότι η πειραματική μέθοδος είναι η θεμελιώδης μέθοδος της 

σύγχρονης επιστήμης. Πληροφορίες που δεν μπορούν να ληφθούν από τη χρήση τους στους 

ανθρώπους, μπορούν να ληφθούν μέσω διεξαγωγής πειραμάτων σε ζώα. 

Όλα τα υλικά του σύμπαντος, συμπεριλαμβανομένων και των φυτών, αποτελούνται από χημικές 

ενώσεις. Πρωτίστως, προκειμένου να μελετηθεί ένα φυτικό φάρμακο, θα πρέπει να απομονωθούν τα 

σημαντικότερα βιοδραστικά χημικά του συστατικά. Πριν από την απομόνωση ενός 

βοτανοθεραπευτικού φαρμάκου, το υλικό αυτό θα πρέπει πρώτα να ταυτοποιηθεί με την χρήση 

σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών, όπως όλα τα είδη χρωματογραφίας και φασματομετρίας, για να 

διασφαλιστεί ότι είναι το σωστό είδος και ότι συλλέχθηκε και αποθηκεύτηκε σωστά. Πρέπει οι 

βιολογικές ενώσεις των βοτάνων να εξαχθούν σωστά, να απομονωθούν και να αναγνωριστούν, και 

μόνο τότε μπορούν να πραγματοποιηθούν βιοχημικές, βιολογικές ή φαρμακολογικές επιστημονικές 

μελέτες. Η απομόνωση των χημικών ενώσεων από τα βότανα αποτελεί σημαντικό βήμα για την 

συστηματική μελέτη της βοτανοθεραπείας. Παρέχει ενώσεις, όχι μόνο για την αναγνώριση ή την 

αποσαφήνιση της δομής τους, και πρότυπα ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης για τον ποιοτικό έλεγχο 

των βοτανικών εκχυλισμάτων ή προϊόντων, αλλά και για in vitro ανάλυση της βιοασφάλειάς τους, και 

in vivo φαρμακολογική και τοξικολογική μελέτη, και κλινικές δοκιμές. 
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Οι χημικές μελέτες των φυτικών φαρμάκων παρέχουν θεμελιώδεις ουσίες για περαιτέρω μελέτη της 

βιολογικής και φαρμακολογικής τους δραστηριότητας. Οι χημικές μελέτες σε φυτά, κατά τη διάρκεια 

των περασμένων δεκαετιών του 1800, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο σε πολύ 

συμπυκνωμένες δραστικές ενώσεις και που απομονώθηκαν σε σχετικά καθαρή μορφή με τη χρήση 

τεχνικών όπως η απόσταξη ή η εκχύλιση με νερό, οξύ, βάση ή αλκοόλη. Η εκχύλιση και η απομόνωση 

θα πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση το δείγμα. 

Το ενδιαφέρον για τη χρήση της φύσης, ως πηγή πιθανών χημειοθεραπευτικών παραγόντων, 

συνεχίζεται. Τα φυσικά προϊόντα και τα παράγωγά τους αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% 

όλων των φαρμάκων σε κλινική χρήση στον κόσμο. Από στοιχεία του ΠΟΥ φαίνεται ότι το 25% των 

σύγχρονων φαρμάκων προέρχεται από φυτά που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην 

παραδοσιακή ιατρική. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 χρόνων, τουλάχιστον δώδεκα 

αποτελεσματικά φάρμακα έχουν προέλθει από φυτά, όπως: η μορφίνη-αναλγητικό από το όπιο της 

παπαρούνας (Papaver somniferum), η κινίνη-ανθελονοσιακό από τον φλοιό της κιγχόνης 

(Cinchonasuccirubra και άλλων), η διοσγενίνη-αντισυλληπτική ουσία που προέρχεται από το 

Dioscorea spp., η ρεσερπίνη και άλλα αντιυπερτασικά και ηρεμιστικά αλκαλοειδή από τα είδη 

Rauwolfia, η πιλοκαρπίνη για τη θεραπεία του γλαυκώματος και του "ξηρού στόματος", η οποία 

προέρχεται από μια ομάδα δέντρων που ευημερούν στην Νότια Αμερική (Pilocarpus spp.) και 

ανήκουν στην οικογένεια Citrus, δυο ισχυροί αντικαρκινικοί παράγοντες από το Rosy Periwinkle 

(Catharanthus Roseus), οι καθαρτικοί παράγοντες από την Cassia sp. και μερικοί καρδιοτονωτικοί 

παράγοντες για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας, προερχόμενοι από το είδος Digitalis. Άλλα 

παραδείγματα περιλαμβάνουν την ατροπίνη, την εφεδρίνη, τη βαρφαρίνη, την ασπιρίνη, τη διγοξίνη, 

τη βινμπλαστίνη, τη βινκριστίνη, τη ταξόλη, την υοσκίνη και την ουπερζίνη Α. 

 

 

Dioscorea villosa-Διοσκορέα 

Οι δευτερογενείς μεταβολίτες των φυτών στην ανακάλυψη των φαρμάκων 

Οι χημικές ουσίες των φυτών μπορούν να χωριστούν σε πρωτογενείς και δευτερογενείς μεταβολίτες, 

με βάση το εύρος του μοριακού τους βάρους, την κατανομή τους στα διάφορα είδη και τον βιολογικό 

τους ρόλο στα φυτά. Τα μακρομόρια του πρωτογενούς μεταβολισμού στα φυτά, για παράδειγμα, οι 
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πολυσακχαρίτες, οι πρωτεΐνες, τα λιπίδια και τα νουκλεϊκά οξέα, ονομάζονται πρωτογενείς 

μεταβολίτες. Παρέχουν τα θρεπτικά συστατικά και επομένως καθίστανται απαραίτητα για την 

ανάπτυξη και την επιβίωση ενός οργανισμού. Σε αντίθεση με τους πρωτογενείς μεταβολίτες, οι μικρές 

οργανικές ενώσεις παράγονται συχνά από συγκεκριμένα είδη, και συνήθως έχουν σημαντική βιολογική 

δραστηριότητα. Αυτές οι ενώσεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την επιβίωση, 

ονομάζονται δευτερογενείς μεταβολίτες. 

Οι ρόλοι των δευτερογενών μεταβολιτών στα φυτά είναι διαφορετικοί. Χρησιμεύουν ως χημικοί 

αγγελιοφόροι και χημικές ενώσεις άμυνας, και κατέχουν επίσης σημαντικό βιολογικό και οικολογικό 

ρόλο. Υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη μελέτη των μεταβολιτών αυτών, καθώς 

αντιπροσωπεύουν μια τεράστια βιβλιοθήκη, δυνητικά χρήσιμων ενώσεων στην ανάπτυξη νέων 

φαρμάκων. Οι δευτερογενείς μεταβολίτες περιλαμβάνουν μια σειρά διαφορετικών χημικών ενώσεων. 

Με βάση τα χαρακτηριστικά της χημικής τους δομής, ταξινομούνται ως: αλκαλοειδή, φλαβονοειδή, 

κουμαρίνες, λιγνάνες, κινόνες, τερπενοειδή κ.ο.κ. (Rahman, A.U., 1995) (Rahman, A.U.1998). 

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 

Αλκαλοειδή 

Τα αλκαλοειδή είναι μία από τις κυριότερες ομάδες φυτικών συστατικών που χρησιμοποιούνται στην 

ιατρική. Αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία αζωτούχων δευτερογενών μεταβολιτών των φυτών, των 

μικροβίων ή των θηλαστικών. Τα αλκαλοειδή είναι γνωστά για τις διάφορες φαρμακολογικές τους 

δραστηριότητες. Μετά την ανακάλυψη της μορφίνης από το όπιο της παπαρούνας (Papaver 

somniferum) το 1806, έχουν απομονωθεί και ταυτοποιηθεί περισσότερα από 10.000 αλκαλοειδή από 

φυσικές πηγές. Από τα φυσικά αλκαλοειδή ή τα συνθετικά τους ανάλογα παράγονται πολλά σύγχρονα 

φάρμακα. 

 

Papaver somniferum 

Οι Βιολογικές Δραστηριότητες των Αλκαλοειδών 

Τα αλκαλοειδή είναι μια ομάδα ουσιών με ποικίλες δομές και ένα ευρύ φάσμα βιολογικών 

δραστηριοτήτων, όπως αντιβακτηριδιακές (π.χ. βερβερίνη), κατά της ελονοσίας (π.χ. κινίνη), 

αναλγητικές (π.χ. μορφίνη), αναισθητικές (π.χ. κοκαΐνη), αντικαρκινικές (π.χ. βινκριστίνη), 
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αντιυπερτασικές (π.χ. ρεσεπίνη), χολινομιμητική δράση (π.χ. γαλαταμίνη), σπασμολυτικές (π.χ. 

ατροπίνη), αντιβηχικές (π.χ. κωδείνη), αγγειοδιασταλτικές (π.χ. βινκαμίνη), κατά της αρρυθμίας (π.χ. 

κινιδίνη) και αντιασθματικές ιδιότητες (π.χ. εφεδρίνη). Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί πάνω από 

12.000 αλκαλοειδή που προέρχονται από φυτά. Για παράδειγμα, τα αλκαλοειδή της μορφίνης είναι 

ισχυρά αναλγητικά και ναρκωτικά, και η βινκριστίνη, που απομονώνεται από την Βίγκα της 

Μαδαγασκάρης (Catharanthus roseus), είναι ένα από τα ισχυρότερα αντι-λευχαιμικά φάρμακα που 

χρησιμοποιούνται σήμερα (Hostettmann, Κ., Lea, P.J. 1987). 

 

Atropa belladonna                                                                      Catharanthus roseus 

Φλαβονοειδή 

Τα φλαβονοειδή είναι πολυφαινολικές ενώσεις. Είναι μία από τις σημαντικότερες ομάδες 

δευτερογενών μεταβολιτών των φυτών. Μέχρι σήμερα, έχουν απομονωθεί και αναγνωριστεί 

περισσότερες από 6.000 φλαβονοειδείς ενώσεις, πολλές από τις οποίες υπάρχουν σε φρούτα, λαχανικά 

και ποτά. Τα φλαβονοειδή είναι υπεύθυνα για πολλά από τα χρώματα που υπάρχουν στα φυτά, και μας 

αιχμαλωτίζουν με τις λαμπερές αποχρώσεις του κίτρινου, πορτοκαλί ή κόκκινου που προσδίδουν, και 

έχουν μεγάλη οικολογική σημασία στη φύση, καθώς προσελκύουν για τα έντομα και τα πουλιά, και 

βοηθούν στην επικονίαση των φυτών (Rahman, AU 1995- 1998). 

 

Τα μύρτιλα είναι πηγή ανθοκυανίνων                       Το κουνουπίδι περιέχει την χρωστική αννθοξανθίνη 

Οι Βιολογικές Δραστηριότητες των Φλαβονοειδών 

Τα φλαβονοειδή έχουν προσελκύσει πρόσφατα το ενδιαφέρον, εξαιτίας των πιθανών ευεργετικών τους 

επιδράσεων στην ανθρώπινη υγεία. Τα φλαβονοειδή είναι γνωστά κυρίως για την αντιοξειδωτική τους 

https://en.wikipedia.org/wiki/Catharanthus_roseus
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δράση. Η αντιοξειδωτική ικανότητα των φλαβονοειδών εξαρτάται από τις μοριακές τους δομές. Ως εκ 

τούτου, τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, όπως η κερσετίνη-διατροφική φλαβόνη που 

υπάρχει σε αφθονία, έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικά για τη αντιμετώπιση ασθενειών όπως ο 

καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις. Τα συστατικά του γάλακτος του γαϊδουράγκαθου (Silybum 

marianum), και ειδικότερα η σιλυβίνη και η σιλυμαρίνη, είναι αντι-ηπατοτοξικές ουσίες, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της δηλητηρίασης από μύκητες του γένους Amanita. Έχει 

ανακαλυφθεί επίσης, ότι τα φλαβονοειδή  έχουν και άλλες σημαντικές βιολογικές δραστικότητες, όπως 

αντιβακτηριδιακές, αντιϊικές, αντιαλλεργικές, αντιαιμοπεταλιακές, αντιφλεγμονώδεις και 

αντικαρκινικές. Η αντιϊική λειτουργία των φλαβονοειδών έχει αποδειχθεί στην περίπτωση του ιού 

HIV, καθώς και του HSV-1, τον ιό του απλού έρπητα. 

Κουμαρίνες 

Οι κουμαρίνες είναι μια ομάδα ενώσεων που εμφανίζεται κυρίως στα ανώτερα φυτά. Οι κουμαρίνες 

χρησιμεύουν ως αναστολείς ανάπτυξης (αντι-αυξίνες), καθώς και ως ενώσεις άμυνας στα φυτά. Οι 

κουμαρίνες είναι συγκεντρωμένες κυριότερα στις οικογένειες Apiaceae, οικογένεια μαϊντανού-

μάραθου, Leguminoseae (οικογένεια φασολιών), Rutaceae (οικογένεια εσπεριδοειδών) και 

Umbelliferae. 

 

Φασόλια Τόνκα ή κουμαρού, μια από τις πηγές από τις οποίες για πρώτη φορά απομονώθηκε η 

κουμαρίνη ως φυσικό προϊόν, το 1820. 

Οι Βιολογικές Δραστηριότητες των Κουμαρίνων 

Οι κουμαρίνες έχει αναφερθεί ότι έχουν πολύ-βιολογικές δράσεις όπως αντιιϊκές κατά του HIV, 

αντικαρκινικές, αντιϋπερτασικές, κατά της αρρυθμίας, αντιφλεγμονώδης, κατά της οστεοπόρωσης, 

αναλγητικές, κατά του άσθματος και αντισηπτικές. Τα παράγωγα κουμαρίνης χρησιμοποιούνται 

ευρέως ως αντιπηκτικές ουσίες, για τη θεραπεία της υπερβολικής ή ανεπιθύμητης πήξης του αίματος. 

Η μητρική ένωση κουμαρίνη (M1) απαντάται στο γλυκό τριφύλλι (Melilotusalba, Leguminosae). Οι 

κουμαρίνες χρησιμοποιούνται επίσης σε αντηλιακά και καλλυντικά για την απορρόφηση των 

υπεριωδών ακτίνων (UV), και στη σύνθεση των αντικαρκινικών φαρμάκων. 

Λιγνάνες 

Οι λιγνάνες είναι ενώσεις που υπάρχουν ευρέως στα φυτά και σχετίζονται στενά με την λιγνίνη. Αυτή 

η ομάδα ενώσεων είναι κοινή στο φυτικό βασίλειο, ειδικά στην καρδιά του ξύλου και στα φύλλα, ως 

κύρια συστατικά των ρητινών που εκκρίνονται από τις ρίζες και το φλοιό. 
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Οι Βιολογικές δραστηριότητες των λιγνάνων 

Οι λιγνάνες έχουν ισχυρή αντιβακτηριδιακή δράση. Ανήκουν σε μια κατηγορία ουσιών οι οποίες είναι 

γνωστές ως μη-στεροειδή φυτό-οιστρογόνα. Είναι παρόμοιες με την οιστροδιόλη και τις ορμόνες των 

φύλλων, ως προς τη δομή και την λειτουργία τους. Οι λιγνάνες είναι ικανές να δεσμεύονται από τους 

υποδοχείς των οιστρογόνων και να παρεμποδίζουν τις δράσεις των οιστρογόνων που εμπλέκονται με 

τον καρκίνο του μαστού, και έτσι παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού, του 

προστάτη και του παχέως εντέρου, και βελτιώνουν την πυκνότητα των οστών. Η γνωστή 

ποδοφυλλοτοξίνη (ένα μη-αλκαλοειδές λιγνανών τοξίνη) είναι ένας αναστολέας της μίτωσης με ισχυρή 

αντινεοπλασματική δράση, ο οποίος πρώτα απομονώθηκε από το Podophyllum Peltatum. Η ετοποσίδη 

είναι παράγωγο ποδοφυλλοτοξίνης, που χρησιμοποιείται για την θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα, 

του καρκίνου των όρχεων, και της οξείας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας. Οι λιγνάνες είναι επίσης 

γνωστές, ως καλά αντιοξειδωτικά. Οι λιγνάνες βρίσκονται σε λιναρόσπορους, σε σπόρους κολοκύθας, 

στη σίκαλη, στη σόγια, στο μπρόκολο, σε μερικά μούρα, και σε πολλά παραδοσιακά κινέζικα βότανα, 

όπως το Magnolia Officinalis, το Schizandra Chinensis και το Podophyllum Peltatum. 

 

Podophyllum peltatum 

Κινόνες 

Οι κινόνες απαντώνται ως χρωστικές ουσίες σε βακτήρια, μύκητες και ορισμένα ανώτερα φυτά. 

Παράγωγα κινόνης (ανθρακινόνες, φαινανθρακινόνη, ανθρόνες και διαθρόνες) βρίσκονται σε πολλά 

είδη των γενών Rheum (q.v.), Rumex και Polygonum juglone, στην άγρια καρύδια, στην σπινουλοσίνη 

από την μούχλα του Penicillium Spinuhsum, αλενινοβόνη και αλενιφουρανόνη από την Arnebia 

Euchroma, παράγωγα τανσινόνη από τη Salvia Miltiorrhiza, και γενοσίδη A-D από το Rheum 

Ρalmatum (Rahman, AU 1995-1998). 

Οι Βιολογικές Δραστηριότητες των Κινόνων 

Οι κινόνες περιέχουν φαινολικές υδροξυλικές ομάδες, και συνήθως έχουν όμορφα χρώματα όπως το 

κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο. Οι ανθρακινόνες είναι μία σημαντική ομάδα κινονών με 

καθαρτική δράση (π.χ. σεννοσίδες), αντιμικροβιακή (π.χ. ρένη και σαπρορθοκινόνη). Άλλες βιολογικές 

δραστηριότητες που επίσης διαθέτουν είναι οι αντικαρκινικές (π.χ. emodin και juglone), η αναστολή 

της βιοσύνθεσης του PGE2 (π.χ. αρνεβινόνη και αρεβιφουρανόνη), και η δράση κατά των 

καρδιαγγειακών νοσημάτων (π.χ. τανσινόνη II Α). Το συνένζυμο Q10 είναι παράγωγο της 

https://en.wikipedia.org/wiki/Podophyllum_peltatum
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βενζοκινόνης, το οποίο χρησιμοποιείται στη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων, της υπέρτασης 

και του καρκίνου. Οι ενώσεις της βιταμίνης Κ, όπως οι Κ1 και Κ2, ανήκουν στις ναφθοκινόνες. Αυτές 

προάγουν την πήξη του αίματος και έτσι χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της περιγεννητικής 

αιμορραγίας. 

 Senna Alexandrina 

Τερπενοειδή 

Τα τερπενοειδή και τα παράγωγα τους είναι ολιγομερή του ισοπρενίου (C5H8). Τα τερπενοειδή είναι 

ευρέως κατανεμημένα στη φύση και κυρίως στα φυτά. Ο συνολικός αριθμός των τερπενοειδών που 

έχουν ανακαλυφθεί, υπερβαίνουν τα 22.000, και πολλά από αυτά αποτελούν σημαντικά κλινικά 

φάρμακα ή χρησιμοποιούνται ως κύριες ενώσεις στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων. 

Τα μονοτερπένια είναι μια κατηγορία τερπενίων που αποτελείται από δύο ομάδες ισοπρενίου, και 

έχουν μοριακό τύπο C10H16. Παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι η καμφορά, η μενθόλη, η 

θουιόνη, θυμόλη, νερολί, λιναλοόλη, λιμονίνη, γερανιόλη και περιλυλ-αλκοόλη, που βρίσκονται στις 

φλούδες των εσπεριδοειδών, σε φύλλα μέντας, λεβάντας και στο θυμάρι. Η μενθόλη μεταξύ άλλων, 

αποτελεί ένα χρήσιμο τοπικό αναλγητικό και αντιπυρετικό· η θουιόνη είναι ένας τοξικός παράγοντας 

που απαντάται στην αψιθιά (Artemisia absinthium), από την οποία παρασκευάζεται το λικέρ και το 

αψέντι· η μπορνεόλη εξάγεται από το έλαιο πεύκου και χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό και 

αποσμητικό· η καμφορά χρησιμοποιείται ως αντιδιαβρωτικό, αναισθητικό, αποχρεμπτικό και 

αντιπυρετικό, μεταξύ πολλών άλλων χρήσεων. 

 

                       Άνθος λεβάντας                                                                                Artemisia abrotanum 

Ένα από τα πιο γνωστά και πολύτιμα διτερπένια στην φαρμακολογία είναι η πακλιταξέλη (Taxol®). 

Ακόμα ένα παράδειγμα σημαντικών φαρμακευτικών διτερπενοειδών είναι τα γκινκολίδια, τα οποία 

υπάρχουν στο Ginkgo biloba κα εμφανίζουν ισχυρή βιοδραστικότητα κατά της συσσωμάτωσης των 

αιμοπεταλίων. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν τη νερολιδόλη, τη φαρνεσόλη και το ylangene σε 

https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_abrotanum
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νερολί, την μέντα, το σανταλόξυλο, το τζίντζερ και το γερμανικό χαμομήλι. Αυτά τα φυτοχημικά 

έχουν αντιαλλεργικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Η αρτεμισινίνη που είναι το πιο πολύτιμο 

φαρμακευτικό σέσκιτερπενοειδες, απομονώθηκε για πρώτη φορά από το παραδοσιακό κινέζικο βότανο 

Artemisia Αnnua, με ισχυρή δράση κατά της ελονοσίας. 

 

Taxus baccata (Ίταμος) 

Τα τριτερπενοειδή είναι γνωστά ως χημικές ενώσεις που συμβάλλουν στην πρόληψη του καρκίνου, 

δρουν κατά της πήξης του αίματος και του διαβήτη, αναστέλλουν την αγγειογένεση και την 

ευκαρυωτική DΝΑ πολυμεράση, και ούτω καθ 'εξής. Αυτά τα βιολογικά δραστικά συστατικά, όπως το 

γλυκυρρητινικό οξύ που απαντάται στη γλυκόριζα και στα λεμονοειδή (πχ. Λιμονίνη), είναι εξαιρετικά 

οξειδωμένα πικρά οξέα, που υπάρχουν στην οικογένεια φυτών Citrus (Rutaceae). Το Arbruside Ε, που 

είναι ένα σχετικά μη τοξικό τριτερπένιο, απομονώθηκε από τον τοξικό Αβρό (Arbrus precatorius), ως 

πιθανό υποκατάστατο της ζάχαρης, επειδή είναι 30-100 φορές πιο γλυκό από τη σακχαρόζη (Fullas F. 

et al.1990). Τα τριτερπένια είναι επίσης συστατικά των ρητινών και των ρητινικών εκκρίσεων από 

φυτά (π.χ. λιβάνι και μύρο). Το μύρο προέρχεται από την αραβική λέξη που χρησιμοποιείται για το 

‘’πικρό’’, χαρακτηριστικό που εμφανίζουν πολλά τριτερπένια. 

Τα τριτερπένια περιλαμβάνουν μερικά πολύ σημαντικά μόρια, όπως είναι τα στεροειδή, τα οποία είναι 

αποικοδομημένα τριτερπένια, με πολλές σημαντικές λειτουργίες στα θηλαστικά, κυρίως ως ορμόνες 

των φύλων. Σε πρόσφατες χημικές έρευνες και φαρμακολογικές μελέτες αποκαλύφθηκαν οι διάφοροι 

βιολογικοί τους ρόλοι. Δρουν ως αντιφλεγμονώδη, αντικαρκινικά, κατά των καρδιαγγειακών 

νοσημάτων, κατά της υπογλυκαιμίας, και επίσης έχουν αντιμυκητιακή δράση. Οι ευρέως 

κατανεμημένες λιποδιαλυτές χρωστικές ουσίες και τα καροτενοειδή, που είναι απαραίτητα στην 

διατροφή, ανήκουν σε αυτήν την ομάδα χημικών ουσιών. Το λυκοπένιο είναι ένα ακόμη βιοενεργό 

καροτενοειδές, που απαντάται στις τομάτες και σε άλλα κόκκινα φρούτα, και θεωρείται ως ένας 

πιθανός παράγοντας για την πρόληψη διάφορων τύπων καρκίνου. 

Καρδιακές γλυκοσίδες 

Οι καρδιακές γλυκοσίδες (καλούνται επίσης και καρδενολίδες) έχουν πάρει το όνομα τους από την 

επίδραση αυτής της ομάδας ενώσεων στην καρδιά. Πολλά φυτά περιέχουν καρδιοενεργές ή καρδιακές 

γλυκοσίδες, οι οποίες δρουν εμφανώς στον καρδιακό παλμό. Ένα ευρέως μελετημένο φυτό που 
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περιέχει τέτοιες ενώσεις είναι η δακτυλίδα (Digitalis purpurea), της φυτικής οικογένειας 

Scrophulariaceae, το οποίο χρησιμοποιούνταν ήδη από τον 18ο αιώνα για τη θεραπεία του καρδιακού 

νοσήματος που περιγράφεται ως «dropsy». Η χρήση ήταν βάσιμη, καθώς το φυτό αυτό περιέχει τους 

φαρμακευτικούς παράγοντες διγοξίνη και διγιτοξίνη. Οι καρδιακές γλυκοσίδες χρησιμοποιούνται στην 

κλινική θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. 

Παρασκευή ασφαλέστερων φαρμάκων με απομόνωση και τροποποίηση των φυτικών 

συστατικών. 

Πολύ γνωστό παράδειγμα αποτελεί η ιστορία της ασπιρίνης. Σύμφωνα με καταγραφές σχετικά με τα 

φύλλα ιτιάς ως αντιπυρετική θεραπεία, στον πάπυρο του Ebers και ακολουθώντας την εφαρμογή 

τσαγιού από τον φλοιό της ιτιάς ως αγγλικό βότανο, οι χημικοί και οι φαρμακοποιοί απομόνωσαν 

επιτυχώς τη σαλικίνη από το φλοιό της λευκής ιτιάς Salix Alba, μεταξύ του 1825 και του 1826. Η 

ένωση που ήταν υπεύθυνη για τη θεραπεία, μετατράπηκε στη συνέχεια στο σαλικυλικό οξύ μέσω της 

διαδικασίας της υδρόλυσης και της οξείδωσης, και αποδείχθηκε ένα επιτυχημένο αντιπυρετικό 

(μείωση πυρετού) που παράγεται και χρησιμοποιείται ενεργά παγκοσμίως. Λόγω της σοβαρής 

γαστρεντερικής τοξικότητας που μπορεί να προκαλέσει, το σαλικυλικό οξύ μετατράπηκε σε 

ακετυλοσαλικυλικό οξύ μέσω ακετυλίωσης του από επιστήμονες της Bayer. Η εμπορική ονομασία της 

ασπιρίνης, δόθηκε το 1899. Σήμερα, η ασπιρίνη εξακολουθεί να είναι ένα από τα ευρέως 

χρησιμοποιούμενα αναλγητικά και αντιπυρετικά φάρμακα στον κόσμο. 

 

Salix Alba leaves                                                                             Salicin 

Ωστόσο, η διαδικασία εύρεσης και ανάπτυξης νέων φαρμάκων από βότανα δεν είναι πλέον τόσο 

εύκολη όσο στην περίπτωση της ασπιρίνης. Στην περίπτωση της ταξόλης φαίνεται το δύσκολο ταξίδι 

ενός ιχνοστοιχείου από ένα φυτό μέχρι την μετατροπή του σε ένα νέο ισχυρό φάρμακο. Η ταξόλη είναι 

ένα από τα πιο γνωστά διτερπένια με εξαιρετικά σύνθετη δομή στεροειδών και αντικαρκινική δράση. 

Το εκχύλισμα από τον φλοιό του Ελάτου του Ειρηνικού (Taxus Brevifolia) αρχικά χαρακτηρίστηκε ως 

κυτταροτοξικό σε κυτταρική ανάλυση που έγινε το 1964. Το 1966, απομονώθηκε πολύ μικρή 

ποσότητα του δραστικού συστατικού και η δομή του δημοσιεύθηκε το 1971 (Goodman, J. and Walsh, 

V. 2001). Μέχρι το 1969, είχαν απομονωθεί 28 kg ακατέργαστου εκχυλίσματος από σχεδόν 1200 kg 

φλοιού, τα οποία όμως απέδωσαν μόνο 10 g καθαρής ουσία. Έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η 

αξία του ως αντικαρκινικό φάρμακο είχε καθοριστεί από διάφορες κλινικές μελέτες. Η πακλιταξέλη 

και η ανάλογή της δοσιταξέλη (Taxotere®) έχουν πάρει την έγκριση από το αμερικανικό FDA για τη 

θεραπεία διαφόρων μορφών καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του 

πνεύμονα, του μικροπνευμονικού καρκίνου, του καρκίνου των ωοθηκών, του καρκίνου του μαστού και 

των καρκίνων του εγκεφάλου και του αυχένα. Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι δρα ως 
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σταθεροποιητής του μιτωτικού συστήματος στα κύτταρα, ωθώντας τα καρκινικά κύτταρα να 

λειτουργούν ως φυσιολογικά κύτταρα αντί να υποβάλλονται σε ταχύ πολλαπλασιασμό. 

Πολλοί άνθρωποι λανθασμένα πιστεύουν ότι τα φυτικά προϊόντα είναι ασφαλή. Αν και τα περισσότερα 

φυτικά φάρμακα είναι σχετικά ασφαλή σε σύγκριση με τα σύγχρονα φάρμακα, τα αποτελέσματα από 

τοξικολογικές μελέτες δείχνουν ότι αυτό δεν αποτελεί κανόνας. Σε μεγάλο βαθμό, η ασφάλεια των 

βοτάνων εξαρτάται από τη δοσολογία και την χρονική περίοδο που χορηγούνται στον οργανισμό. 

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι ο βαθμός καθαρισμού ορισμένων φυτικών εκχυλισμάτων μπορεί 

να αυξήσει την τοξικότητά τους. Αυτό συμβαίνει επειδή, ενώ αυξάνεται η συγκέντρωση των 

δραστικών συστατικών, ταυτόχρονα αυξάνεται και η συγκέντρωση των τοξικών ενώσεων. Σε μερικές 

περιπτώσεις, τα ενεργά συστατικά μπορούν να είναι επίσης τοξικά. Σε αυτή την περίπτωση, η 

θεραπευτική δράση ενισχύεται, αλλά αυξάνεται και η τοξικότητά του. Παραδείγματα αποτελούν το 

εκχύλισμα της εφέδρας και φυτικά εκχυλίσματα της οικογένειας Aristolochia. Μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί στο αριστολοχικό οξύ που βρέθηκε σε διάφορα βότανα της οικογένειας Aristolochia, 

έδειξαν τις σημαντικές καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες επιδράσεις στον άνθρωπο και τη 

δυνατότητα να προκαλέσει δηλητηρίαση του νεφρού (Arlt, VM, et al., 2002)(Schmelzer, HH, et al. 

2009). Στην TCM, η επεξεργασία των ακατέργαστων φυτικών υλικών με διαφορετικές μεθόδους, όπως 

η εκτεταμένη θέρμανση με ατμό ή ο βρασμό τους, για την αποσύνθεση των χημικών δεσμών των 

τοξικών εστέρων, ή των γλυκοζιτικών ενώσεων των βοτάνων, εφαρμόζεται εδώ και πολύ καιρό για την 

μείωση της τοξικότητας των κινεζικών βοτάνων. Παραδείγματα αποτελούν η ακονιτίνη στο radix 

Aconiti και οι σεννοσίδες στο ραβέντι. 

Οι καρδιακές γλυκοσίδες των ειδών Digitalis (από φύλλα δακτυλίδας, Digitalis Purpurea και 

D.lanata) έχουν ένα πολύ στενό εύρος θεραπευτικών δοσολογιών. Η υπέρβαση της φαρμακευτικής 

δόσης κατά περίπου 50% μπορεί να προκαλέσει τοξικές επιδράσεις. Το πρόβλημα της δοσολογίας 

συνδυάζεται με τις μεγάλες ποιοτικές και ποσοτικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στο ακατέργαστο 

φυτικό υλικό. Ανάλογα με την προέλευσή του, στο ακατέργαστο φάρμακο μπορεί να περιέχεται 

ποσότητα γκιτοξίνης, η οποία δεν είναι πολύ δραστική όταν λαμβάνεται από το στόμα, ή μπορεί να 

περιέχεται μεγάλη συγκέντρωση της πολύ δραστικής διγιτοξίνης. 

 

Digitalis Purpurea 

Η απομόνωση των δραστικών συστατικών από τα βότανα στενού θεραπευτικού εύρους (Πίνακας 1) 

και η χορήγηση των καθαρών ενώσεων δεν είναι αυτοσκοπός. Αυτή είναι μια επιστημονική μέθοδος 

έρευνας των φαρμακευτικών φυτών, κατά την οποία τα πολύ ισχυρά συστατικά μπορούν να 

μεταποιηθούν σε ασφαλή φαρμακευτικά προϊόντα (Withering W., 1885). Στόχος αυτού δεν είναι η 

συγκέντρωση του βασικού ενεργού συστατικού, αλλά η παραλαβή ενός φαρμακευτικού προϊόντος με 

συνεπή και ομοιόμορφη σύνθεση. Στη συνέχεια, μεταποιείται το απομονωμένο συστατικό σε χάπια, 
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δισκία ή κάψουλες και καταλήγει στο συγκεκριμένο προϊόν, όπου το συστατικό αραιώνεται με τα 

φαρμακευτικά έκδοχα. Για παράδειγμα, η συγκέντρωση της διγιτοξίνης σε ένα δισκίο είναι περίπου 10 

φορές χαμηλότερη από ότι στο φύλλο της δακτυλίδας που χρησιμοποιήθηκε. 

 

Πίνακας 1. Παραδείγματα φυτικών συστατικών που απομονώνονται για φαρμακευτική χρήση. 

Αυτά τα συστατικά δεν εμφανίζονται μόνα τους στα φυτά αλλά ως κλάσματα που συνοδεύονται από 

τις σχετικές χημικές ενώσεις. Οι απομονωμένες ουσίες, οι οποίες γενικά έχουν ισχυρή και άμεση 

δράση, δεν θεωρούνται φυτικά φάρμακα με τη στενή έννοια (Volker Schulz, Rudolf Hansel, Mark 

Blumenthal, Varro Tyler Rational Phytotherapy 5η έκδοση 2004). 

Με την ανάπτυξη των φυσικών επιστημών και τη χρήση των επιστημονικών μεθόδων στην 

φαρμακευτική, στις αρχές του 19ου αιώνα, τα φυτικά φάρμακα αποτέλεσαν αντικείμενο επιστημονικής 

έρευνας. Η απομόνωση της μορφίνης από το όπιο της παπαρούνας (1803-1806) ήταν η πρώτη φορά 

που σχετικά σύγχρονες χημικές και αναλυτικές μέθοδοι, χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή της 

δραστικής ουσίας από ένα βότανο. Στη συνέχεια, κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση φαρμακολογικών 

και τοξικολογικών μελετών πάνω στις επιδράσεις της μορφίνης σε ζώα και σε ανθρώπους. Διάφορες 

ουσίες που εξάγονται από το όπιο, συμπεριλαμβανομένης της μορφίνης, της κωδεΐνης και της 

παπαβερίνης, χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα για θεραπευτικούς σκοπούς. Σε άλλες περιπτώσεις, 

έγιναν προσπάθειες για την βελτίωση των φυσικών ουσιών, ενισχύοντας τις επιθυμητές τους ιδιότητες 

και ελαχιστοποιώντας τις δυσμενείς τους παρενέργειες. Η τροποποίηση του μορίου ρεζερπίνη (από το 

παραδοσιακό  ηρεμιστικό φυτό ινδική φιδόριζα, Rauvolfia Serpentina της αγιουρβέδας), οδήγησε στον 

σχηματισμό της μεμπεβερίνης, ενώ η τροποποίηση του μορίου της ατροπίνης (από μπελαντόνα, Atropa 

Βelladonna) οδήγησε στο βρωμιούχο ιπρατρόπιο και στις μεπεριδίνες, που είναι μία ισχυρή ομάδα 

αναλγητικών. Τα φαρμακευτικά βότανα του Νέου Κόσμου, ήταν άλλη μία πηγή σημαντικών 

φαρμακευτικών ουσιών. Από τα φύλλα του θάμνου της κόκας (Erythoxylum Coca) προέρχεται η 

κοκαΐνη, η οποία αποτελεί το πρωτότυπο για τα σύγχρονα τοπικά αναισθητικά, ενώ από τον φλοιό των 

ειδών της κιγχόνης παραλαμβάνεται η κινίνη, άλλο ένα φάρμακο που εξακολουθεί να είναι σημαντικό 

για τη θεραπεία της ελονοσίας είναι η αρτεμισινίνη. Η ανθεκτικότητα σε αυτή την ένωση, 

αναπτύσσεται πολύ πιο αργά από ό,τι στα συνθετικά ανθελονοσιακά φάρμακα. Σημαντικός αριθμός 
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των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σήμερα προέρχεται, άμεσα ή έμμεσα, από δραστικές ουσίες που 

έχουν απομονωθεί από τα φυτά. Οι περισσότερες από αυτές δεν εμφανίζονται στα φυτά μεμονωμένα 

αλλά σε ομάδες ενώσεων, όπως η καφεΐνη στην ομάδα των μεθυλξανθινών, η διγοξίνη στην ομάδα 

των καρδιακών γλυκοσίδων, και η μορφίνη στην ομάδα των αλκαλοειδών του οπίου. Οι απομονωμένες 

αυτές ενώσεις και γενικότερα οι ομάδες ενώσεων έχουν ισχυρά, άμεσα αποτελέσματα και δεν 

κατατάσσονται αυστηρώς στα φυτικά φάρμακα (φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα), αλλά πιο σωστά, 

στα φάρμακα που είναι παράγωγα φυτών. Οι ερευνητές δεν έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες των 

δευτερευόντων συστατικών των φυτών. Ο τεράστιος αριθμός των φυτικών αλκαλοειδών, που θα 

μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη νέων μελλοντικών θεραπειών, υπολογίζεται σε 

περισσότερα από 20.000 (Cordell et al., 2002). 

Σκοπός της έρευνας των παραδοσιακών φυτικών φαρμάκων δεν είναι μόνο η ανάπτυξη νέων 

φαρμάκων, αλλά ο ποιοτικός έλεγχος και η μελέτη των μηχανισμών των βοτάνων. Σε αντίθεση με την 

αξιολόγηση των νέων υποψήφιων φαρμάκων, που χρησιμοποιούνται μία ή δύο δοκιμές βιοανάλυσης, η 

διερεύνηση των μηχανισμών των παραδοσιακών βοτανικών φαρμάκων είναι πιο περίπλοκη. Η έρευνα 

των βοτάνων τα τελευταία 40 χρόνια, δείχνει ότι λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από τα σύγχρονα 

φάρμακα: η δράση τους δεν είναι αποτέλεσμα ενός μόνο συστατικού του βοτάνου, αλλά πρόκειται για 

ένα συνεργικό αποτέλεσμα πολλών συστατικών που στοχεύουν σε πολλά σημεία. Δεν πρέπει να 

υπάρχει απογοήτευση στους ερευνητές εάν από τα αποτελέσματά τους καταλήξουν ότι οι βιοενεργές 

ενώσεις που συλλέγονται από το φυτικό εκχύλισμα, είναι δημοφιλείς δευτερογενείς μεταβολίτες στα 

φυτά. Κάποια τέτοια παραδείγματα είναι τα φλαβονοειδή, τα λιπαρά οξέα ή οι αμίνες. 

 

Aloe Vera                                                                          Arnica montana 

Τα μέρη των φυτών που χρησιμοποιούνται 

Στο πλαίσιο της φαρμακευτικής, ένα βοτανικό φάρμακο είναι ένα προϊόν το οποίο είτε προέρχεται από 

κάποιο φυτό και μετασχηματίζεται σε φάρμακο (με ξήρανση ορισμένων τμημάτων του φυτού, ή 

ολόκληρου του φυτού), είτε προέρχεται από ένα φυτό αλλά δεν διατηρεί πλέον τη δομή του φυτού. 

Ακολούθως αναφέρονται τα σημαντικότερα φυτικά μέρη: στις παρενθέσεις καταγράφεται το λατινικό 

όνομα που χρησιμοποιείται συνήθως. 

 Υπέργεια μέρη (herba): Η πλειοψηφία των βοτανικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται 

σήμερα, προέρχονται από φύλλα ή άλλα υπέργεια μέρη. Όλα τα μέρη του φυτού που 
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βρίσκονται πάνω από το έδαφος αναφέρονται ως υπέργεια μέρη. Ένα παράδειγμα είναι το 

βαλσαμόχορτο (Hypericum Perforatum). 

 Φύλλα (folia): Τα φύλλα ξεπετάγονται από το στέλεχος. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται 

μόνα ή αναμειγνύονται με τον μίσχο. Παράδειγμα φυτών που χρησιμοποιούν μόνο τα φύλλα 

τους είναι το Gingko (Gingko Biloba), το κοινό βάλσαμο (Melissa officinalis L. Melissae 

folium). 

 Άνθος (flos): Αν και τα άνθη είναι μεγάλης βοτανικής σημασίας, αποτελούν μία 

περιορισμένη πηγή φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη φυτοθεραπεία ή τη φαρμακευτική. 

Κάποια άνθη που συνήθως χρησιμοποιούνται στην ιατρική είναι το άνθος του χαμομηλιού 

(Chamaemelum Nobile), το άνθος του ιβίσκου (Hibiscus Sabdiri ffa) και το άνθος του ταγέτη 

(Calendula Οfficinalis). 

 Καρπός (fructus): Από τους καρπούς και τους σπόρους έχουν προέλθει σημαντικά 

φυτοθεραπευτικά προϊόντα, όπως: σπόρους γλυκάνισου (Pimpinella Anisum), μάραθου 

(Foeniculum Vulgare), σερένοας (Serenoa repens) και η φλούδα εσπεριδοειδών (Citrus sp.). 

 Φλοιός (cortex): Ο φλοιός είναι το εξωτερικό προστατευτικό στρώμα του κορμού του 

δέντρου και σχηματίζεται από στρώματα ζωντανών κυττάρων ακριβώς πάνω από το ξύλο. 

Συνήθως υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις των δραστικών συστατικών στο φλοιό π.χ. η ιτιά, 

το Salix alba L. και το Salix spp., ο φλοιός κιγχόνης (Cinchona sp.), η κανέλα και η καμφορά 

(Cinnamomum cassia και C. camphora). Σημαντικά παραδείγματα χρήσιμου ξύλου 

περιλαμβάνουν το ξύλο τριανταφυλλιάς, και το σανταλόξυλο (Santalum album). 

 Ρίζα (radix): Τα σαρκώδη ή ξυλώδη μέρη πολλών ειδών χρησιμοποιούνται στην 

φαρμακευτική. Μπορούν να χρησιμοποιούνται ολόκληρα, κομμένα σε φέτες, αποφλοιωμένα 

ή όχι. Οι ρίζες μπορεί να είναι ινώδης (Urtica Dioica, τσουκνίδα), στερεές (Glycyrrhiza 

Glabra της οικογένειας Leguminosae, γλυκόριζα) ή σαρκώδης (Harpagohytum procumbens, 

αρπαγόφυτο). Οι ρίζες μπορεί να έχουν σχήμα κονδύλου, κωνικό, ή κυλινδρικό, κλπ. 

 Ρίζωμα (rhizoma): Το ρίζωμα είναι ένα ξύλώδες ή σαρκώδες επιμήκες στέλεχος που 

συνήθως αναπτύσσεται οριζόντια κάτω από το έδαφος, σχηματίζοντας φύλλα και ρίζες στο 

έδαφος. Τα ριζώματα που είναι σημαντικά για την φαρμακευτική τους χρήση είναι το Kava 

kava (Piper Methysticum) και το τζίντζερ (Zingiber Officinalis). 

 Βολβός (bulbus): Βολβός είναι μία σαρκώδης δομή που αποτελείται από πολλά στρώματα 

φολίδων, τα οποία είναι τα φύλλα βάσης. Οι βολβοί που είναι δημοφιλείς για την θεραπευτική 

τους χρήση είναι το κρεμμύδι και το σκόρδο (Allium Cepa και A. Sativum, αντίστοιχα). 

 Σπόροι ή σπέρματα: Οι σπόροι περιέχονται στον καρπό, π.χ. Λευκή μουστάρδα, Sinapis alba 

L. (σπέρματα σιναπιού) και τους σπόρους του μάραθου (Foeniculum Vulgare, Apiaceae). 

 Κόμμι-Ρητίνη: Το κόμμι είναι στερεό που αποτελείται από μείγμα πολυσακχαριτών. Το 

κόμμι εκρέει από ένα κατεστραμμένο στέλεχος του φυτού ως αμυντικός μηχανισμός ή 

μερικές φορές δρα ως προστατευτικό σύστημα κατά της εισβολής βακτηρίων και μυκήτων 

π.χ. Αραβικό κόμμι (Acacia Senegal), το Benjoin (Terminalia bentzoe) και η γέλη της αλόης 

(κόμμι αλόης βέρα, της οικογένειας Liliaceae). Αυτά εκκρίνονται από εξειδικευμένα κύτταρα 

ή αγωγούς των φυτών π.χ. (Mastiha medicinalis της Χίου) και τα γνωστά από την Βιβλική 

εποχή, λιβάνι (Boswellia Sacra) και μύρο (Commiphora Myrrha) της οικογένειας των 

Burseraceae. 
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 Έλαια: Αυτά προέρχονται από τους σπόρους ή από τους καρπούς των φυτών, π.χ. το 

αμυγδαλέλαιο χρησιμοποιείται στα καλλυντικά και το ελαιόλαδο είναι ένα παράδειγμα, που 

χρησιμοποιείται ως έλαιο για τις θεραπευτικές του ιδιότητες, αλλά χρησιμοποιείται επίσης και 

σε υγρές συνθέσεις και αλοιφές. 

 Αιθέριο έλαιο: Πρόκειται για πτητικά έλαια που εξάγονται από τα φυτά μέσω μιας 

διαδικασίας απόσταξης ή εκχύλισης με την χρήση ατμού. Έχουν μεγάλη σημασία ως 

δραστικά συστατικά των φαρμακευτικών φυτών, π.χ. έλαιο δενδρολίβανου (Rosmarinus 

officinalis), έλαιο μέντας (Mentha Piperita), έλαιο ρίγανης (Origanum Vulgare), έλαιο 

YlangYlang (Cananga Odorata). 
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