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Τα φυσικά προϊόντα πάντα αποτελούσαν και αποτελούν την κύρια πηγή για την ανακάλυψη 

νέων χημικών σκελετών και δραστικών ενώσεων με σημαντικές βιολογικές και φαρμακολογικές 

ιδιότητες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι περισσότερα από το 50 % των φαρμάκων που 

εγκρίθηκαν μετά το 1994 βασίζονται σε φυσικά προϊόντα, τα οποία έχουν ταυτιστεί σε σημαντικό 

βαθμό με τους δευτερογενείς μεταβολίτες μικρού μοριακού βάρους. Οι μεταβολίτες αυτοί, οι 

οποίοι προέρχονται τόσο από χερσαίους, όσο και από  θαλάσσιους φυτικούς και ζωϊκούς 

οργανισμούς ή ακόμη και μικροοργανισμούς, σε αντίθεση με τους πρωτογενείς μεταβολίτες 

(πεπτίδια, πρωτεΐνες, λιπίδια, υδατάνθρακες) δε διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις βασικές 

λειτουργίες του οργανισμού. Παρά το γεγονός ότι δεν αποτελούν χημικές ενώσεις απαραίτητες 

για την εξασφάλιση ή τη συντήρηση της ζωής, εμπλέκονται σε μια σειρά σημαντικών 

λειτουργιών, όπως είναι η αναπαραγωγική διαδικασία και η άμυνα του οργανισμού. Τα φυσικά 

προϊόντα και τα συνθετικά τους ανάλογα παρουσιάζουν μεγάλη δομική ποικιλομορφία  και 

διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων.  Το συγκριτικό τους αυτό πλεονέκτημα έναντι των 

συνθετικών ενώσεων εξηγεί σε σημαντικό βαθμό την ευρεία χρήση τους για την ανάπτυξη νέων 

φαρμάκων έναντι σοβαρών παθολογικών καταστάσεων [1]. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την 

περίοδο 1940 εως 2007 από τις μικρομοριακές ενώσεις, οι οποίες αναπτύχθηκαν στα πλαίσια 

της έρευνας για την αντιμετώπιση του καρκίνου, το 47% ήταν είτε φυσικά προϊόντα, είτε 

ημισυνθετικά παράγωγα και συνθετικά ανάλογά τους [2].  



Οι  φλεγμονώδεις διεργασίες αποτελούν απαραίτητο συστατικό του αμυντικού-ανοσοποιητικού 

συστήματος των θηλαστικών και έχουν ως απώτερο στόχο την αντιμετώπιση του παθογόνου 

παράγοντα και την επιδιόρθωση των βλαβών που έχουν προκληθεί στον ξενιστή. Ανεξάρτητα 

από το αρχικό έναυσμα (π.χ. εισβολή μικροοργανισμού, τραυματισμός κ.α), η διαδικασία που 

ακολουθεί είναι παρόμοια και περιλαμβάνει την απελευθέρωση μιας σειράς πρωτεϊνών που 

προκαλούν έναν «καταρράκτη» γεγονότων με τελικό αποτέλεσμα τη φλεγμονώδη απόκριση. 

Ωστόσο η χρόνια φλεγμονή έχει συσχετισθεί με μία σειρά γνωστών ασθενειών και σοβαρών 

παθολογικών καταστάσεων, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η οστεοαρθρίτιδα, η 

αθηροσκλήρωση, ο διαβήτης, διάφορες νευροεκφυλιτικές νόσοι, η αλλεργία και ο καρκίνος. 

Πολύπλοκα σηματοδοτικά μονοπάτια και ένας αξιοσημείωτος αριθμός προ-φλεγμονοδών και 

ανοσορυθμιστικών παραγόντων αλληλεπιδρούν και καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις 

φυσιολογικές και παθοφυσιολογικές πτυχές της φλεγμονής. Έτσι, δικαιολογείται η άποψη ότι η 

στρατηγική της ταυτόχρονης παρέμβασης σε πολλαπλούς βιολογικούς στόχους πλεονεκτεί 

έναντι της στοχευμένης επίδρασης σε μεμονωμένους παράγοντες, τόσο ως προς την 

αποτελεσματικότητα του φαρμάκου όσο και ως προς την μείωση των ανεπιθύμητων επιδράσεων 

[3].  

Τις τελευταίες δεκαετίες, όπως είναι γνωστό, πολλοί άνθρωποι στις ανεπτυγμένες χώρες 

εμπιστεύονται ολοένα και περισσότερο τα φυσικά φάρμακα φυτικής προέλευσης για την 

αντιμετώπιση μιας σειράς ασθενειών και παθολογικών καταστάσεων. Το γεγονός αυτό έχει 

συμβάλλει στην εντατικοποίηση των ερευνητικών προσπαθειών για την ανακάλυψη νέων 

αποτελεσματικών φαρμάκων φυσικής προέλευσης. Ωστόσο, σήμερα εκτιμάται ότι έχουν 

μελετηθεί εκτεταμένα, ως προς το χημικό τους περιεχόμενο και τη θεραπευτική τους αξία, 

λιγότερο από το 1 % των καταγεγραμμένων σποριόφυτων. Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης 

φαίνεται πραγματικά ανέφικτο να αξιολογηθεί κάθε ανεξερεύνητο είδος ως προς τις βιολογικές 

του ιδιότητες καi το περιεχόμενό του. Η εθνοβοτανική προσέγγιση αποτελεί μία εφικτή και 

αποτελεσματική ερευνητική στρατηγική για την επιλογή των ειδών που θα αποτελέσουν 

αντικείμενο φαρμακολογικών μελετών.  

 Σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές βρίσκουν ολοένα και περισσότερο εφαρμογή στην αξιολόγηση 

του περιεχομένου των φυτικών παρασκευασμάτων, γεγονός που συνδέεται άμεσα τόσο με τη 

γνησιότητα των δρογών όσο και με την εκδήλωση των βιολογικών τους ιδιοτήτων. Η 

παραδοσιακή Κινέζικη θεραπευτική, η οποία είναι μία από τις αρχαιότερες και τις πλέον 



διαδεδομένες-εφαρμοσμένες παγκοσμίως, περιλαμβάνει φυσικά φάρμακα με 

αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες τα οποία συνήθως αποτελούνται από διάφορα βότανα και 

περιέχουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ουσιών που είναι πιθανό να «ενέχονται» για τις 

αποδιδόμενες θεραπευτικές ιδιότητες [4]. Ως εκ τούτου, η χρήση αναλυτικών τεχνικών για την 

ποιοτική και ποσοτική μελέτη του χημικού περιεχομένου αποτελεί μια πιο ορθολογική 

προσέγγιση για την εξακρίβωση της γνησιότητας και την αξιολόγηση της ποιότητας των κινέζικων 

φυτοθεραπευτικών. 

Επίσης, η συστηματική έρευνα στο πεδίο των φυσικών προϊόντων έχει οδηγήσει στην 

ανακάλυψη ουσιών με αξιόλογες αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, όπως είναι η κουρκουμίνη, ο 

γαλλικός εστέρας της επι-γαλλοκατεχίνης, η ρεσβερατρόλη, η κερκετίνη κ.α. Μολονότι 

σύγχρονες επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι προαναφερόμενες ενώσεις επιδρούν σε 

διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη συντήρηση παθολογικών 

φλεγμονωδών καταστάσεων, σε ελάχιστες περιπτώσεις έχει συνεκτιμηθεί η δραστικότητά τους 

έναντι ποικίλων βιολογικών στόχων. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για ένα 

σημαντικό αριθμό φυσικών προϊόντων, των οποίων η κλινική αποτελεσματικότητα έχει δειχτεί 

μέσα από τη χρήση τους στην παραδοσιακή θεραπευτική διαφόρων χωρών, ο μηχανισμός της 

δράσης τους και η ασφάλειά τους δεν έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα συστηματικά [3].  

Η Ελλάδα αναλογικά με το μέγεθός της, διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό φυτικών ειδών και τα 

περισσότερα ενδημικά είδη στην Ευρώπη (6.000 είδη από τα οποία τα 950 εξαπλώνονται μόνο 

στη χώρα μας). Μολονότι η χώρα μας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα χλωριδικής 

ποικιλότητας, η παραδοσιακή θεραπευτική χρήση των ελληνικών βοτάνων δεν έχει καταγραφεί 

και αξιολογηθεί με συστηματικό τρόπο. Η ανάδειξη των δυνατοτήτων των ελληνικών βοτάνων, 

μέσω της αξιοποίησης της βιοποικιλότητας της ελληνικής χλωρίδας και των γνώσεων της λαϊκής 

θεραπευτικής καθίσταται επιτακτική στις μέρες μας, καθώς η ανάπτυξη του τομέα των 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών μπορεί να δώσει απαντήσεις στα σημαντικά οικονομικά 

ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.  
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