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Διδακτική Ενότητα 5 

Περιορισμοί στη χρήση των φαρμάκων, Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια 

Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι σημαντικότερες αντενδείξεις και παρενέργειες των βοτάνων, 

όπως επίσης η τοξικότητα και άλλοι περιορισμοί στην χρήση φυτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων.  

Ταυτόχρονα αναφέρονται γνωστές αλληλεπιδράσεις των βοτάνων με άλλα φάρμακα και δίνονται 

επεξηγήσεις για την έννοια και την σημασία των όρων αυτών. Επίσης παρουσιάζονται οι 

σημαντικότερες αντενδείξεις και παρενέργειες για διάφορα γνωστά βότανα. 

Περιγραφείς μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να επιδείξει: 

Γνώσεις, Κατανόηση και Επαγγελματικές Δεξιότητες: 

1. Να κατανοεί τους όρους αντενδείξεις, παρενέργειες, τοξικότητα, αλλεληεπιδράσεις με άλλα 

φάρμακα 

2. Να αναγνωρίζει τους περιορισμούς στην φαρμακευτική χρήση των βοτάνων και τις 

παρενέργειες από τη χρήση φυτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων 

3. Να συζητά την κλινική αποτελεσματικότητα των φυτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, και 

τις ιδιαιτερότητες της αγωγής σε συγκεκριμένες ηληκιακές ομάδες 

 

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 αναζήτησης σε υπολογιστή για να ανακτήσει πληροφορίες από 

άλλες ηλεκτρονικές πηγές 

4. Να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί την αποκτηθείσα 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. 

 

Διδακτική Ενότητα 5 

Περιορισμοί στη χρήση των φαρμάκων, Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια 

Αντενδείξεις, παρενέργειες, τοξικότητα και οι αλληλεπιδράσεις τους με άλλα φάρμακα. 

Κλινική αποτελεσματικότητα των φυτικών φαρμάκων 
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Ανά τους αιώνες ο άνθρωπος έχει χρησιμοποιήσει πολλά παραδοσιακά βότανα για τη θεραπεία ή την 

πρόληψη των ασθενειών. Πρόσφατα, το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον για χρήση εναλλακτικών 

ή βοτανικών φαρμάκων, οδηγεί σε μια επίσης αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια της χρήσης των 

φαρμακευτικών φυτών. Πολλοί άνθρωποι, αν και λανθασμένα, πιστεύουν ότι τα φυτικά προϊόντα είναι 

ασφαλή. Παρόλο που τα περισσότερα φυτικά φάρμακα είναι σχετικά ασφαλή συγκριτικά με τα 

σύγχρονα φάρμακα, αποτελέσματα από τοξικολογικές μελέτες δείχνουν ότι αυτό δεν είναι πάντα 

αληθές (Claude, J.R. and Claude, N. 2004). 

Οι προσδοκίες των ασθενών 

Ένα γνωστό γερμανικό ινστιτούτο δημογραφικών ερευνών, διεξάγει τακτικά έρευνες για τη στάση του 

γερμανικού λαού απέναντι στις φυσικές θεραπείες (IFD Survey 7016, 2002). Το 2002 το ινστιτούτο 

πραγματοποίησε έρευνα σε ένα αντιπροσωπευτικό πληθυσμιακό δείγμα 2172 ατόμων μεταξύ 16 έως 

90 ετών. Το 35% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η συνταγογράφηση των φυσικών θεραπειών είναι 

«πολύ σημαντική», το 41% τη χαρακτήρισε ως «σημαντική», ενώ το 13% τη χαρακτήρισε ως «όχι 

πολύ σημαντική». Η έρευνα έδειξε πως τα φυτικά φάρμακα χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από τον 

γερμανικό λαό. Όταν ερωτήθηκαν εάν αυτά τα προϊόντα ήταν αποτελεσματικά, το 4% είπε όχι, το 38% 

δεν είχε γνώμη, ενώ το 54% ήταν πεπεισμένο ότι τα βότανα ήταν αποτελεσματικά. Ωστόσο, οι 

περισσότεροι από τους ερωτηθέντες πίστευαν ότι οι φυσικές θεραπείες έδρασαν με διαφορετικό τρόπο 

από τα συνθετικά φάρμακα. 

 

Σχήμα 1. Αποτελέσματα της αντιπροσωπευτικής έρευνας 2172 Γερμανών πολιτών σχετικά με τους 

κινδύνους των συνθετικών φαρμάκων έναντι των φυσικών θεραπειών. Οι τελευταίες πιστεύεται ότι 

έχουν πολύ μεγάλο θεραπευτικό εύρος και υψηλό περιθώριο ασφαλείας (IFD Survey 7016, 2002). 

Ακόμα πιο αποκαλυπτικές, ήταν οι απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των φυτικών 

προϊόντων: το 82% των ερωτηθέντων, αξιολόγησε τον κίνδυνο της θεραπείας με τη χρήση φυσικών 

θεραπειών ως «χαμηλό», ενώ το 84%, αξιολόγησε τους κινδύνους των συνθετικών φαρμάκων ως 

«μέτριο έως υψηλό» (σχ.1). Αυτή ήταν η γνώμη τόσο των υποστηρικτών, όσο και των πολέμιων των 

φυσικών θεραπειών. Συνεπώς, η ζήτηση από πολλούς ασθενείς, και ειδικά ηλικιωμένους, για φυτικά 

φάρμακα βασίζεται κατά έναν μεγάλο βαθμό στην αντίληψή τους,ότι τα φυσικά προϊόντα είναι 

ηπιότερα και ασφαλέστερα συγκριτικά με τα χημικά προϊόντα. Με εξαίρεση κάποιες σαφής αποδείξεις 

για ορισμένα ενεργά συστατικά φυτών, ακόμα και η συζήτηση με τον γιατρό, θα ήταν απίθανο να 

μετακινήσει τους ασθενείς από την προκατάληψη αυτή. Μια πιο λογική προσέγγιση, θα ήταν να 
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βασιστεί η συνταγογράφηση και η σύσταση φυτικών θεραπειών, στον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς 

χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα προϊόντα, κάτι που προϋποθέτει ότι τα προϊόντα αυτά έχουν γενικά 

μεγάλο, ασφαλές θεραπευτικό εύρος (Ernst E, Pittler MH, Stevinson C, White A 2001). 

Τα ισχυρά φυτικά φάρμακα, όπως τα σκευάσματα που προέρχονται από φυτικά μέρη που περιέχουν 

καρδιακή γλυκοσίδη, όπως το φυτό (Digitalis spp.), αλκαλοειδή τροπανίου από την μπελαντόνα 

(Atropa belladonna), ή κολχικίνη από το κολχικό το φθινοπωρινό (Colchicum autumnale) δεν 

συμβαδίζουν με τα κριτήρια ασφάλειας, και επομένως, είναι εύλογο να μην χρησιμοποιείται ο όρος 

"φυτικό" ή "βοτανικό" όταν αναφερόμαστε σε αυτά τα προϊόντα. Για αυτό, είναι καλύτερο να 

συνταγογραφούνται ως καθαρές "χημικές" ενώσεις όπως η καρδιακή γλυκοσίδη, η ατροπίνη, η 

κολχικίνη κλπ. (Anderson, H. and Spliid, H. (2000).  

Η εμπιστοσύνη σε μια θεραπεία είναι ο καλύτερος τρόπος, για την εξασφάλιση της επιτυχούς 

εφαρμογής της σε επιλεγμένες θεραπευτικές μορφές. Με τον καθορισμό της θεραπείας, είναι καλό 

ταυτόχρονα να ενισχύεται και η εμπιστοσύνη των ασθενών σε αυτή, εκπαιδεύοντάς τους σχετικά με 

την επιλεγμένη θεραπεία (και τους συναφείς κινδύνους!), με θετικό τρόπο.  Σε θεραπείες με συνθετικά 

φάρμακα οι βασικές πληροφορίες  για το φάρμακο αφορούν κυρίως τη χημική του δομή, η οποία δεν 

ενδιαφέρει τους περισσότερους ασθενείς. Στην εφαρμογή της φυτικής φαρμακευτικής αγωγής, ο 

γιατρός μπορεί να δείξει στον ασθενή την εικόνα του φαρμακευτικού φυτού και να πει το ιστορικό του, 

δημιουργόντας ένα εξαιρετικό πλαίσιο για τη θεραπευτική συνεδρία. 

Οι γιατροί που συνιστούν φυτικά φάρμακα πρέπει να εξοικειωθούν με τα φυτά από τα οποία 

προέρχονται. Πρέπει να γνωρίζουν τα βοτανικά τους χαρακτηριστικά, τα φυτικά μέρη που 

χρησιμοποιούνται στην παρασκευή φαρμάκων, και τις παραδοσιακές θεραπευτικές  τους  χρήσεις. 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 

Τα κριτήρια ασφάλειας για τα φυτικά φάρμακα πρέπει να είναι ίδια με εκείνα των χημικών φαρμάκων. 

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με τους κανονισμούς 

ασφάλειας των φαρμάκων. Δυστυχώς, σε πολλές χώρες δεν έχουν θεσπιστεί κανονισμοί ποιοτικού 

ελέγχου κατά την παρασκευή ή την σήμανση των βοτανικών σκευασμάτων ή των συμπληρωμάτων 

διατροφής. 

Κατά τη διεξαγωγή φαρμακολογικών μελετών για την ασφάλεια των φυτικών υλικών, δύο ζητήματα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 

a) Η συγκέντρωση των δραστικών ή τοξικών ενώσεων και άλλων χημικών ουσιών ποικίλλει 

ανάλογα με το μέρος του φυτού, τις διαφορετικές περιόδους συγκομιδής και τις διαφορετικές 

μεθόδους εκχύλισης.  

b) Η γεωγραφία, η σύνθεση του εδάφους και οι επιμολυντές που μπορεί να περιέχει, καθώς και 

οι διακυμάνσεις της οξύτητας του, της ποσότητας του νερού, των καιρικών συνθηκών και 

άλλων παραγόντων ανάπτυξης, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις θεραπευτικές ιδιότητες και 

την ασφάλεια των φαρμακευτικών φυτών. 

Η κατευθυντήρια οδηγία ICH S7A έχει υιοθετηθεί από τις εποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας, και αποτελεί σημείο αναφοράς των αρμόδιων υπηρεσιών 

πολλών άλλων χωρών. Ορισμένα σημαντικά ζητήματα σχετικά με την ασφαλή φαρμακολογία, όπως 

αυτή ορίζεται σήμερα από τους εποπτικούς οργανισμούς, περιγράφονται σε αυτή την ενότητα. 

Σύμφωνα με αυτή την κατευθυντήρια γραμμή, οι φαρμακολογικές μελέτες μπορούν να χωριστούν σε 

τρεις κατηγορίες: σε πρωτογενείς φαρμακοδυναμικές μελέτες, σε δευτερογενείς φαρμακοδυναμικές 
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μελέτες και σε μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας. Οι ειδικοί στόχοι των μελετών φαρμακολογικής 

ασφάλειας, περιλαμβάνουν: 

• τον εντοπισμό των ανεπιθύμητων φαρμακοδυναμικών ιδιοτήτων μιας ουσίας που δύναται να 

σχετίζονται με την ασφάλεια του ανθρώπου. 

• την αξιολόγηση των ανεπιθύμητων φαρμακοδυναμικών και/ή παθοφυσιολογικών επιδράσεων μιας 

ουσίας που παρατηρείται στις τοξικολογικές ή/και στις κλινικές μελέτες 

• την διερεύνηση του μηχανισμού των δυσμενών φαρμακοδυναμικών επιπτώσεων που παρατηρούνται 

ή/και είναι πιθανό να εμφανιστούν. 

Μια επιτυχημένη κλινική δοκιμή εξαρτάται από τον ακριβή επιστημονικό σχεδιασμό. Η δοκιμή ενός 

φυτικού προϊόντος είναι πιο περίπλοκη λόγω της σύνθετης σύνθεσης και του δύσκολου ποιοτικού 

ελέγχου των συστατικών σε σύγκριση με τη δοκιμή ενός μόνο χημικού φαρμάκου. 

Παρόμοια με τα συμβατικά φάρμακα, οι κλινικές αποδείξεις για τα φυτικά φάρμακα, προέρχονται 

κυρίως από αναφορές περιπτώσεων, ανεξάρτητες κλινικές δοκιμές και τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 

μελέτες (RCTs). Οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, ειδικά εάν είναι διπλά τυφλές, θεωρούνται 

ως το αυστηρότερο σύστημα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων. Δυστυχώς, 

πολλά από τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα των κλινικών μελετών των φυτικών φαρμάκων, μέχρι 

στιγμής δεν είναι αξιόπιστα εξαιτίας του κακού επιστημονικού σχεδιασμού. Πολύ συχνά, τα 

αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών για ένα φυτικό φάρμακο, που προέρχονται από διαφορετικές 

ερευνητικές ομάδες, διαφέρουν σημαντικά. Εντούτοις μπορεί, ποικιλες, σχολαστικές, κλινικές δοκιμές 

να μην οδηγούν πάντοτε στο ίδιο συμπέρασμα. Ως εκ τούτου, μόνο το σύνολο των διαθέσιμων 

δεδομένων, τα οποία μπορούν να συγκεντρωθούν με μια συστηματική ανασκόπηση, προσφέρουν 

αξιόπιστες ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα. Η συστηματική ανασκόπηση και οι αναλύσεις 

βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας των κλινικών δεδομένων (Valentin, J.P. and Hammond, T.J. 

2008). 

Ορολογία: Αντενδείξεις, παρενέργειες, τοξικότητα και αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα 

ΌΡΟΙ ΣΗΜΑΣΙΑ 

 

 

Αντενδείξεις 

Οι αντενδείξεις μιας θεραπείας σας ενημερώνουν για την ακαταλληλότητα της 

χρήση της. Οι αντενδείξεις καθιστούν μία συγκεκριμένη θεραπεία ή διαδικασία 

ανεπιθύμητη. Αποτελούν προϋπόθεση ή παράγοντας για την διακοπή μιας 

συγκεκριμένης θεραπείας, λόγω της βλάβης που δυνιτικά θα προκαλούσε στον 

ασθενή. 

 

 

Πρεοφυλάξεις- 

Προειδοποιήσεις 

Μια προφύλαξη-προειδοποίηση σημαίνει, πως είναι πιθανό η θεραπεία να μην 

συνιστάται σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν είναι όμως τόσο ισχυρή όσο μια 

αντένδειξη. Οι προφυλάξεις μπορεί να περιλαμβάνουν το γεγονός ότι μερικά 

βότανα μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στο στομάχι. Εναπόκειται στον 

ασθενή να αποφασίσει εάν ενδιαφέρεται για τη πιθανότητα αυτής της 

παρενέργειας. 

 

 

Παρενέργειες 

Οι παρενέργειες ενός φαρμάκου είναι τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα που μπορεί 

να εμφανιστούν στο σώμα λόγω της λήψης του φαρμάκου, εκτός από το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν 

αποτελέσματα που εμφανίζονται στους περισσότερους ανθρώπους κατά τη λήψη 

του φαρμάκου ή παρενέργειες που μπορεί να έχουν συμβεί μόνο μία φορά! 
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Αλληλεπιδράσεις 

Αλληλεπίδραση προκύπτει όταν η χορήγηση ενός φαρμάκου (είτε βότανο είτε 

όχι), επηρεάζει τη δράση ενός άλλου φαρμάκου. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις 

μπορεί να συμβούν είτε με ένα φάρμακο που ενεργεί άμεσα στο άλλο, είτε με τις 

επιδράσεις τους στο ανθρώπινο σώμα. 

 

Μέχρι σήμερα, μόνο για τα πιο δημοφιλή βότανα, είναι γνωστές οι φαρμακολογικές τους επιδράσεις 

στα ζώα. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει δημοσιευθεί ένας σημαντικός αριθμός συστηματικών 

ανασκοπήσεων/αναλύσεων σχετικά με την κλινική αποτελεσματικότητα των βοτανικών 

εκχυλισμάτων, που χρησιμοποιούνται κυρίως στις δυτικές χώρες. Επιπλέον, κάποιες πρόσφατα 

δημοσιευμένες συστηματικές ανασκοπήσεις παρέχουν αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα της 

Τσιμιτσιφούγκα (Cimicifuga racemosa) σε γυναίκες στην εμμηνόπαυση, της Κωδώνοψις (Codonopsis 

pilosula) για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, και μερικών βοτανικών παρασκευασμάτων για 

δερματολογικές παθήσεις, αλλά απέτυχαν να αποδείξουν τις ευεργετικές επιδράσεις του ροδιού 

(Punica granatum) για την πρόληψη και τη θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων, του Hibiscus 

sabdariffa για την μείωση των λιπιδίων του ορού του αίματος, και την Σερένοα (Serenoa repens) σε 

ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη (Saad, B., et al. 2006). 

Ανεπιθύμητες επιδράσεις από την χρήση των φυτικών φαρμάκων 

Υπάρχουν γενικές ανησυχίες και ανησυχίες σχετικά με τα βότανα και τη δυνατότητά τους να 

προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις. Η υπόθεση ότι το «φυσικό» είναι και «ασφαλές» αποτελεί προφανής 

παραπλάνηση. Τα φυσικά προϊόντα περιέχουν φαρμακολογικώς δραστικά μόρια, τα οποία ενδέχεται 

να προκαλέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Τα κλασικά παραδείγματα τοξικότητας που 

σχετίζονται με τη χρήση των βοτάνων περιλαμβάνουν την ηπατοτοξικότητα, που οφείλεται σε φυτά 

που περιέχουν αλκαλοειδή πυρρολιζιδίνης, η δηλητηρίαση λόγω των αλκαλοειδών του γένους 

Aconitum, τα οποία είναι εξαιρετικά τοξικές καρδιοτοξίνες και νευροτοξίνες, και οι σοβαρές, και σε 

ορισμένες περιπτώσεις θανατηφόρες, καρδιαγγειακές παρενέργειες που συνδέονται με την Ephedra 

sinica, των οποίων η πώληση έχει απαγορευτεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων από το 

2004 (Dunnick, J.K., et al. 2007). 

Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι όταν τα βότανα εκχυλίζονται και καθαρίζονται, η 

τοξικότητά τους είναι δυνατόν να αυξηθεί μαζί με την αύξηση της θεραπευτικής 

αποτελεσματικότητας. Παράδειγμα αποτελεί το ρίζωμα της Angelica Pubescens f. biserrata, ένα 

κινέζικο βότανο που χρησιμοποιείται στην αρθρίτιδα και έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Όταν το βότανο 

αυτό εκχυλίστηκε και κλασματοποιήθηκε με βενζόλιο, χλωροφόρμιο, οξικό αιθυλεστέρα και ν-

βουτενόλη αντίστοιχα σε αρκετά κλάσματα, και δόθηκε σε ποντικό με οίδημα στο αυτί, προκαλούμενο 

από ανάμικτο φλεγμονώδες διάλυμα για φαρμακολογική μελέτη στο εργαστήριό μας, το κλάσμα του 

βενζολίου έδειξε όχι μόνο την υψηλότερη πιθανή αναστολή στην διόγκωση του αυτιού, αλλά 

παράλληλα και την υψηλότερη τοξικότητα. Τρεις στους 10 ποντικούς πέθαναν μετά τη χορήγηση. 

Είναι πιθανή η εμφάνιση τυχαίων βλαβερών συνεπειών από τα φυτά ως αποτέλεσμα της συλλογής 

λανθασμένων πρώτων υλών και της ακατάλληλης προετοιμασίας. Αυτό μπορεί να συμβεί εξαιτίας της 

έλλειψης γνώσεων σχετικά με τα ενεργά και τοξικά συστατικά κατά τον έλεγχο της ποιότητας των 

υλικών και των φαρμάκων, ή λόγω της υπερβολικής δόσης, ή της υπερβολικής χορήγησης λόγω της 

εσφαλμένης πεποίθησης ότι τα φυτικά φάρμακα είναι αβλαβή. Δυστυχώς, πολλές χώρες δεν διαθέτουν 

επίσημους κανονισμούς για τον ποιοτικό έλεγχο της παρασκευής ή της σήμανσης των φυτικών 

φαρμάκων και των συμπληρωμάτων διατροφής. 
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Κάθε συμβατικό φαρμακευτικό σκεύασμα μπορεί να έχει παρενέργειες. Αυτές περιγράφονται και 

καταγράφονται έπειτα από την διεξαγωγή δοκιμών και μελετών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες 

αναφέρονται και αξιολογούνται περαιτέρω, μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά. 

Αλληλεπίδραση φυτικών φαρμάκων 

Τα τελευταία 20 χρόνια, πολλές αναφορές, σειρές περιπτώσεων και φαρμακοκινητικές δοκιμές 

κατέδειξαν σαφώς ότι τα φυτικά σκευάσματα μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα συνταγογραφημένα 

φάρμακα. 

Οι αλληλεπιδράσεις αυτές έχουν καταγραφεί σε: 

Ι. Μελέτες σε ανθρώπους - δημοσιευμένη έρευνα που διεξήχθη με κλινικές μελέτες σε υγιή πληθυσμό, 

- δημοσιευμένη έρευνα με κλινικές δοκιμές σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία για μια 

πάθηση. 

II. Εμπειρική - παραδοσιακή γνώση ή κοινή παραδοχή βασισμένη στην εμπειρία, από αναφορές 

εκτεταμένης χρήσης από ανθρώπους, όπως δημοσιευμένες ατομικές αποκρίσεις σχετικά με τη χρήση 

των φυτικών προϊόντων, ή δημοσιευμένες αποκρίσεις από διάφορους ασθενείς που χρησιμοποίησαν 

ένα παρασκεύασμα από το ίδιο βότανο. 

III. Σε ζώα (απαριθμούνται οι τύποι) - εργαστηριακές δοκιμές σε πειραματόζωα (in vivo), και διάφοροι 

τρόποι χορήγησης του βότανου ή των φυτικών συστατικών. 

a. ex vivo -  εργαστηριακά τεκμηριωμένη αλληλεπίδραση σε κύτταρα, ιστούς ή όργανα από ζώα 

ή ανθρώπους, στους οποίους έγινε χορήγηση ενός φυτικού παράγοντα (σε αντίθεση με την 

διαδικασία in vivo όπου οι μελέτες γίνονται στους ίδιους τους οργανισμούς) 

b. in vitro –  εργαστηριακά τεκμηριωμένη αλληλεπίδραση με δείγματα κυττάρων ή ιστών από 

ζώα ή ανθρώπους – χρησιμοποιώντας φαρμακολογικές ενδείξεις από in vitro έρευνες, ή 

μελέτες σε ζώα ή ανθρώπους για να τεκμηριωθούν πιθανές, ή δυνητικές αλληλεπιδράσεις ή 

επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. 

IV. [αμφίβολες αλληλεπιδράσεις] που βασίζονται σε προκαταρκτικά ευρήματα, υποθέσεις, ανακριβείς 

πληροφορίες ή/και ψευδείς παραδοχές που έρχονται σε αντίθεση με αποδεδειγμένα στοιχεία. 

Από μηχανικής άποψης, οι αλληλεπιδράσεις δύναται να έχουν φαρμακοκινητική και 

φαρμακοδυναμική βάση ή και τα δύο, και τα φυτικά φάρμακα μπορούν να αλληλεπιδρούν με 

συνταγογραφούμενα φάρμακα στο έντερο, στο ήπαρ, στους νεφρούς και στα σημεία που αποτελούν 

στόχο δράσης. Οι περισσότερες φυτικές θεραπείες που αλληλεπιδρούν με άλλα φάρμακα, έχει 

αποδειχθεί ότι ρυθμίζουν ή μειώνουν το κυτόχρωμα Ρ450 και/ή την Ρ-γλυκοπρωτεΐνη, αλλά ο ρόλος 

των μέσων των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορέων ανιόντων και κατιόντων, και του 

πυρηνικού υποδοχέα pregnane-X, καθίστανται εμφανείς (Claude J. and Claude, N. (2004). Για 

παράδειγμα, το βάλσαμο (Hypericum Perforatum) έχει ως αποτέλεσμα, μία από τις διεργασίες του 

ήπατος (το ενζυμικό σύστημα P450), να είναι αποτελεσματικότερη. Παρόλο που αυτό δεν θεωρείται 

πρόβλημα σε ένα υγιές άτομο που δεν λαμβάνει φάρμακα, εντούτοις προκαλεί την ταχύτερη αποβολή 

ορισμένων φαρμάκων από το σώμα, τα οποία μεταβολίζονται στο ήπαρ, κάτι που σημαίνει ότι δεν 

είναι πλέον αποτελεσματικά. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το αντισυλληπτικό χάπι! 

Επίσης, η χρήση του Hypericum perforatum σε συνδυασμό με φάρμακα ανοσοκατασταλτικά (π.χ. 

κυκλοσπορίνη), αντιρετροϊκά (π.χ. ινδιναβίρη και νεβιραπίνη), καρδιακά (π.χ. διγοξίνη) ή 
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αντινεοπλαστικά (π.χ. ιρινοτεκάνη και ιματινίμπη) μπορεί να προκαλέσει μειωμένη συγκέντρωση του 

συνταγογραφούμενου φαρμάκου στο πλάσμα και συνεπώς, μειωμένη αποτελεσματικότητα. Οπότε, οι 

ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα εκτίθενται σε μεγάλο κίνδυνο, όπως και εκείνου που λαμβάνουν 

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Η αντιπηκτική βαρφαρίνη είναι το πιο κοινό φάρμακο, που εμπλέκεται 

σε κάθε είδους αλληλεπίδραση φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων και των βοτάνων. Το βάλσαμο, 

είναι το συνηθέστερο βότανο που εμπλέκεται σε όλες τις αλληλεπιδράσεις βοτάνων με φάρμακα, 

επομένως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα 

(Shayne, C. 2003). 

Η χρήση των φυτικών φαρμάκων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά τον θηλασμό 

Συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της βοτανοθεραπείας, 

χρησιμοποιούνται ευρέως κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης. Οι εγκυμονούσες 

έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι θεραπείες αυτές είναι ασφαλέστερες από τα συνταγογραφούμενα 

φάρμακα. Σύμφωνα με μια βρετανική έρευνα, το 57,8% των εγκύων χρησιμοποίησε ένα ή περισσότερα 

φυτικά φάρμακα, εκ των οποίων τα πιο συνηθισμένα είναι: το τζίντζερ (Zingiber officinale), το 

κράνμπερι (Vaccinium macrocarpon), τα φύλλα βατόμουρου (Rubus ideaus), το χαμομήλι 

(Matricariarecutita), ο δυόσμος (Mentha piperita), και η εχινάκια (Echinacea spp.). Τα φυτικά 

φάρμακα χρησιμοποιούνται επίσης από τις γυναίκες κατά τον θηλασμό. Σύμφωνα με πρόσφατες 

συστηματικές ανασκοπήσεις, τα φυτικά φάρμακα έχουν αξιολογηθεί από μελέτες ερευνών, μελέτες 

ασφάλειας και μελέτες αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, λόγω της κακής μεθοδολογικής ποιότητας των 

κλινικών δεδομένων, είναι ελλιπή τα στοιχεία που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα και την 

ασφάλεια χρήσης των φυτικών φαρμάκων από γυναίκες κατά τον θηλασμό. 

Η χρήση των φυτικών φαρμάκων στην παιδιατρική και κατά την εφηβική ηλικία 

Οι φυτικές θεραπείες είναι δημοφιλείς στους παιδικούς και εφηβικούς πληθυσμούς. Για παράδειγμα, 

το 2014, στη Γερμανία περίπου το 5.8% των παιδιών και των εφήβων ηλικίας 0-17 ετών (Du et al., 

2014) και το 3.9% των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών στις Η.Π.Α., έκαναν χρήση των φυτικών θεραπειών 

(CDC Εθνικής Υγείας, στατιστική ανάλυση 2007). Επομένως, είναι πολύ σημαντικός ο προσδιορισμός 

της αποτελεσματικότητάς τους, και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι στα παιδιά. Στις κυριότερες παρενέργειες 

που έχουν καταγραφεί, περιλαμβάνονται οι νευρολογικές (35% επιληπτικές κρίσεις, κατάθλιψη του 

κεντρικού νευρικού συστήματος, και λήθαργο), οι καρδιαγγειακές (10% υπέρταση και προβλήματα 

στην κυκλοφορία τουαίματος), οι γαστρεντερικές (14% ναυτία, εμετός και διάρροια) καθώς και η 

ηπατική τοξικότητα και ο ίκτερος (11%). Επίσης, πολλές από τις αναφορές περιπτώσεων ήταν 

ανεπαρκώς τεκμηριωμένες. Μεταξύ των καλύτερα τεκμηριωμένων περιπτώσεων, είναι η περίπτωση 

της ρίζας της φαλόπιας (Polygonum multiflorum) και του κάβα (Piper methysticum), που 

συσχετίστηκαν με την οξεία ηπατίτιδα, του μπλε cohosh (Caulophyllum thalictroides) που σχετίστηκε 

με την συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια των νεογνών, και το σιβηρικό τζίνσενγκ (Eleutherococus 

senticosus) που σχετίστηκε με τον δασυτριχισμό των νεογνών. Η τυχαία κατάποση ελαίου τεϊόδεντρου 

(Melaleuca alternifolia) συνδέθηκε με αταξία και αδράνεια (Colson, C.R. and De Broe, M.E. 2005). 

Η χρήση των φυτικών φαρμάκων στους ηλικιωμένους 

Πολλοί ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν τα φυτικά προϊόντα για την ανακούφιση από συμπτώματα ή 

ασθένειες, που πιστεύεται ότι δεν αντιμετωπίζονται εύκολα με τα συμβατικά συνταγογραφούμενα 

φάρμακα. Η πλειοψηφία των μελετών έχουν διεξαχθεί στις ΗΠΑ. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 

βότανα είναι το γκίνγκο (Ginkgo biloba) και το σκόρδο (Allium sativum), και αμφότερα έχουν τη 

δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, και ειδικότερα με τα 

αντιπηκτικά. Άλλα φυτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται συχνά από ηλικιωμένους περιλαμβάνουν 
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το ginseng (Panax ginseng), την αλόη, το χαμομήλι (Matricariarecutita), το τζίντζερ (Zingiber 

officinale) και το δυόσμο (Mentha spicata). 

Η αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φυτικών φαρμάκων εξακολουθεί να 

είναι προβληματική, κάνοντας χρήση ανεπαρκών ή ασυνεπών μεθόδων. Τα θέματα που έχουν 

συζητηθεί βασίζονται σε παραδείγματα πρόσφατων συστηματικών αναθεωρήσεων και αναλύσεων. 

Είναι προφανές ότι δεν συνιστώνται γενικεύσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια 

των βοτανικών φαρμάκων, παρόλο που πολλά από αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για 

ασθένειες, αλλά και ως λειτουργικά τρόφιμα, ειδικά στις ασιατικές χώρες. Έχει αποδειχθεί ότι 

ορισμένα φυτικά φάρμακα είναι αποτελεσματικά (π.χ. το τζίντζερ για την πρόληψη και την θεραπεία 

της ναυτίας και του εμέτου), ενώ άλλα είναι αποτελεσματικά για μια συγκεκριμένη πάθηση (π.χ. 

ginseng για τη βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκόζης, αλλά όχι για τη νόσο του Alzheimer). 

Αρκετά βότανα έχουν συσχετιστεί με σοβαρές παρενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των 

αλληλεπιδράσεων με άλλα βότανα-φάρμακα (κυρίως το βαλσαμόχορτο). Ωστόσο, οι περισσότερες 

κλινικές μελέτες έχουν διεξαχθεί χωρίς επαρκή αυστηρότητα και καταγεγραμμένες λεπτομέρειες. 

Επομένως, τα συμπεράσματα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή (Porsolt, R.D., et al. 2002). 

Είναι σαφές, ότι απαιτείται έρευνα υψηλής ποιότητας στον τομέα αυτό προκειμένου να εδραιωθεί η 

αποτελεσματικότητα και/ή η ασφάλεια των φυτικών προϊόντων. Σημαντικότερα, η φυτική έρευνα θα 

πρέπει να διεξάγεται με την ίδια προσοχή με οποιαδήποτε άλλη ιατρική έρευνα και ως μέρος αυτής, 

όλα τα φυτικά προϊόντα που χορηγούνται στους ασθενείς θα πρέπει ιδανικά να χαρακτηρίζονται από 

την χημική τους σύσταση, να είναι τυποποιημένα και γνωστής καθορισμένης ποιότητας. Για πολλά 

βότανα υπάρχουν διαθέσιμες μονογραφίες φαρμακολογικών προτύπων που εμπεριέχουν επικυρωμένες 

γενικές μεθόδους για τον μικροβιολογικό έλεγχο, και τον έλεγχο άλλων μορφών επιμόλυνσης. 

Επιπλέον, όλες οι κλινικές μελέτες θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται 

στα Ενισχυμένα Πρότυπα Αναφοράς Δοκιμών (οδηγίες CONSORT) και στις οδηγίες για την 

παρουσίαση Συστηματικών Ανασκοπήσεων και Μετααναλύσεων (οδηγίες PRISMA) (Sullivan, A.T. 

and Kinter, L.B. 1995). 

Πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά των φαρμάκων: αλληλεπιδράσεις, χρήση κατά την εγκυμοσύνη 

ή κατά τη διάρκεια του θηλασμού, χρήση από παιδιά και όρια δοσολογίας, περιγράφονται και 

διατίθενται σε τυποποιημένες αναφορές για τους γιατρούς που τα χορηγούν στους ασθενείς. Επιπλέον, 

οι φαρμακοτεχνικές μορφές των φαρμάκων πρέπει να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές ελέγχου 

ποιότητας. Σε αντίθεση με τα συμβατικά φάρμακα, οι μη συμβατικές θεραπείες (όπως τα βότανα) 

έχουν ελάχιστη ή καθόλου πραγματική επιστημονική βάση, έτσι ώστε οι γιατροί να είναι σε θέση να 

καθοδηγούν τους ασθενείς τους σε σχέση με την ορθή χρήση ή την πιθανή τοξικότητα των φυτικών 

φαρμάκων. Δεν υπάρχουν τυποποιημένες αναφορές και τα περισσότερα φυτικά σκευάσματα δεν έχουν 

αναλυθεί, δεν είναι ομοιόμορφα και δεν έχει ελεγχθεί η ποιότητά τους. Μια παρτίδα μπορεί να είναι 

πολύ διαφορετική από την επόμενη. Επιπλέον, ακόμη και αν ένα βότανο έχει γνωστή τοξική δράση, ο 

παραγωγός του μπορεί είτε να προειδοποιεί τους καταναλωτές, είτε όχι. Οι παραγωγοί δεν είναι 

υποχρεωμένοι να προειδοποιούν τους καταναλωτές για τους γνωστούς κινδύνους. Οι γιατροί, οι οποίοι 

συνιστούν φυτικά φάρμακα, θα πρέπει να εξοικειωθούν με τα φυτά από τα οποία αυτά προέρχονται. 

Πρέπει να γνωρίζουν τα βοτανικά χαρακτηριστικά τους, τα μέρη των φυτών που χρησιμοποιούνται, 

και τις παραδοσιακές θεραπευτικές τους χρήσεις. 

Γενικές σκέψεις 

Σε γενικές γραμμές, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι εάν αποφασιστεί να γίνει λήψη φυτικών 

φαρμάκων χωρίς την συμβουλή ή την επίβλεψη κάποιου ειδικού, τότε ο ασθενής αναλαμβάνει ο ίδιος 
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την ευθύνη για την υγειονομική του περίθαλψη. Η παρακάτω λίστα υποδεικνύει πότε πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση των φυτικών θεραπειών. 

 Όταν ο ασθενής είναι νέος (δηλαδή από βρέφος έως 11 ετών). 

 Εάν γίνεται παράλληλη λήψη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.  

 Εάν υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας. 

 Εάν υπάρχει ευαισθησία ή αλλεργική αντίδραση σε συγκεκριμένες ουσίες. 

 Εάν δεν έχει γίνει διάγνωση από ειδικό. 

 Εγκυμοσύνη: Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού είναι απαραίτητες οι 

οδηγίες-συμβουλές από ειδικούς. 

Παραδείγματα προφυλάξεων-προειδοποιήσεων και αντενδείξεων για ορισμένα βότανα. 

(Οι συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε φυτό δίνονται στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια του 

προγράμματος TBP) 

Βαλσαμόχορτο (Hypericum perforatum) 

Αντενδείξεις: Να μην λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, λόγω της ικανότητάς του να 

διεγείρει τη μήτρα, και κατά το θηλασμό. Επίσης, όταν γίνεται λήψη συμβατικών αντικαταθλιπτικών ή 

αν ο ασθενής πάσχει από σοβαρή κατάθλιψη. 

Προφυλάξεις-προειδοποιήσεις: Συνιστάται να αποφεύγεται η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν 

τυραμίνη, όπως το τυρί, το κρασί, η μαγιά και η μπύρα, ενώ γίνεται λήψη του βαλσαμόχορτου Εάν 

κάποιος ασθενής είναι θετικός στον HIV και λαμβάνει θεραπεία, συνιστάται να συμβουλεύεται ειδικό 

ιατρό πριν πάρει το βαλσαμόχορτο. 

Παρενέργειες: Ορισμένα άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα παρουσίασαν αυξημένη ευαισθησία στον 

ήλιο κατά τη διάρκεια θεραπείας με βαλσαμόχορτο. Συνεπώς, συνιστάται να αποφεύγεται η 

υπερβολική έκθεση στον ήλιο και να χρησιμοποιείται καλής ποιότητας αντηλιακό (όπως θα πρέπει να 

συμβαίνει ούτως ή άλλως!) εάν προβλέπεται έκθεση στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Αλληλεπιδράσεις: Το βαλσαμόχορτο επηρεάζει τη λειτουργία μιας ομάδας ηπατικών ενζύμων που 

ονομάζονται ένζυμα του κυττοχρώματος P450 και μπορεί ως εκ τούτου να επηρεάσει τον μεταβολισμό 

ενός ευρέος φάσματος φαρμάκων, είτε απομακρύνοντάς τα πιο γρήγορα ή πιο αργά από τον 

οργανισμό. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία εαν γίνεται λήψη αντισυλληπτικών, αντιπηκτικών (όπως 

βαρφαρίνη), διγοξίνης, δισκίων κυκλοσπορίνης, θεοφυλλίνης, στατινών, αναστολέων πρωτεάσης. Για 

παράδειγμα, η λήψη βαλσαμόχορτου παράλληλα με το Indinavir ή με φάρμακα για επιληψία ή 

ημικρανίες, μπορεί να εμποδίσει την αποτελεσματικότητά τους. 

Φύλλα σμέουρων (Rubus idaeus) 

Αντενδείξεις: Τα φύλλα σμέουρων αντενδείκνυται κατά την εγκυμοσύνη, εάν η εγκυμονούσα έχει 

ιστορικό πρόωρου τοκετού. 

Προφυλάξεις-προειδοποιήσεις: Τα φύλλα σμέουρων πρέπει να λαμβάνονται ως τσάι μόνο κατά τη 

διάρκεια του τελευταίου τριμήνου της εγκυμοσύνης (Εβδομάδα 28-36 και μετά). 
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Γκίνγκο Μπιλόμπα 

Αντενδείξεις: Το γκίνγκο μπιλόμπα αντενδείκνυται εαν πρόκειται ο λήπτης να υποβληθεί σε 

χειρουργική επέμβαση. Θα πρέπει να σταματήσει να παίρνει το βότανο τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από 

οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση. 

Αλληλεπιδράσεις χαμομηλιού-φαρμάκων  

 Μπορεί να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε άτομα που είναι αλλεργικά στην 

αμβροσία. Οι αντιδράσεις που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν κοιλιακές κράμπες, αύξηση του 

πάχους της γλώσσας, σφίξιμο στο λαιμό, και πρήξιμο των χειλιών, του λαιμού και των ματιών, 

φαγούρα σε όλο το σώμα, φλεγμονή και αποκλεισμός της αναπνευστικής οδού. Συνιστάται στενή 

παρακολούθηση σε ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα για την πρόληψη της πήξης του αίματος 

(αντιπηκτικά). 

Αλληλεπιδράσεις Echinacea-φαρμάκων  

Η πιο κοινή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η δυσάρεστη γεύση. Η Echinacea μπορεί να προκαλέσει 

ηπατική τοξικότητα. Θα πρέπει να αποφεύγεται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα που μπορούν να 

επηρεάσουν το ήπαρ. 

Αλληλεπιδράσεις σκόρδου-φαρμάκων  

Έχουν αναφερθεί αλλεργικές αντιδράσεις, φλεγμονή του δέρματος και διαταραχές στο στομάχι. Η 

άσχημη αναπνοή είναι γνωστό αποτέλεσμα της κατανάλωσης σκόρδου. Μελέτες σε αρουραίους έχουν 

δείξει μείωση της ικανότητας των αρσενικών αρουραίων να παράγουν σπερματοζωάρια. Το σκόρδο 

μπορεί ακόμα να μειώσει τη φυσιολογική πήξη του αίματος, και πρέπει να χρησιμοποιείται με 

προσοχή από ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα για την πρόληψη της πήξης του αίματος 

(αντιπηκτικά). 
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