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H μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων στον πλανήτη, σύμφωνα με έρευνα του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στηρίζονται ακόμα στην materia medica (θεραπευτικά φυτά 

και άλλες ύλες) για τη φροντίδα της υγείας τους .Είναι επίσης γεγονός πως το ένα τέταρτο 

των συνταγογραφήσεων αποτελείται από θεραπευτικά σχήματα ,που βασίζονται σε ουσίες 

προερχόμενες από φυτά ή σε συνθετικά ανάλογα των ουσιών αυτών.   

Η χρήση γηγενών φυτικών  φαρμάκων  είναι μια πολύ παλιά τέχνη και ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι των συστημάτων υγείας όλων των εποχών.  Η γνώση των φυτικών 

φαρμάκων  αντλείται από τις πλούσιες παραδόσεις αρχαίων πολιτισμών και την 

επιστημονική κληρονομιά .   

Οι άνθρωποι ανέκαθεν προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τις φλεγμονώδεις 

παθήσεις ,οι οποίες αποτελούν βασική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας .Πλειάδα φυτών 

έχουν χρησιμοποιηθεί από τους λαϊκούς θεραπευτές για την ανακούφιση των διάφορων 

μορφών φλεγμονής .Σήμερα ,μεγάλος όγκος ερευνητικών και κλινικών δεδομένων έχει 

αποδείξει τις αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές ιδιότητες πολλών από  τα προαναφερθέντα 

φυτά .Κάποια μόνο από τα τεκμηριωμένα πια φυτά με αντιφλεγμονώδη δράση είναι τα 

ακόλουθα  : Curcuma longa , Rosmarinus officinalis , Boswellia serrata , Harpagophytum 

procumbens , Pistacia lentiscus , Α.uva ursi , Zingiber officinale , Citrus limon , Colchicum 

autumnale,στα οποία θα γίνει σύντομη αναφορά στην παρουσίαση .   

Η φλεγμονή είναι ένας  προστατευτικός μηχανισμός που αποσκοπεί στην 

καταπολέμηση εξωτερικών «απειλών» του οργανισμού ,όπως η λοίμωξη από παθογόνους 

παράγοντες ή η έκθεση σε τοξικές χημικές ουσίες. Ωστόσο ,κάποιες φορές η φλεγμονή επάγει 

περαιτέρω φλεγμονή ,οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή.H χρόνια φλεγμονή συνοδεύεται από 

την συγκέντρωση μονοπύρηνων κυττάρων του ανοσοποιητικού στον πάσχοντα ιστό ,από 

ιστική καταστροφή και από προσπάθειες επιδιόρθωσης του ιστού ,που περιλαμβάνουν 



αγγειογένεση και ίνωση. Η χρόνια φλεγμονή έχει συνδεθεί με πολλές ασθένειες όπως η 

ρευματοειδής αρθρίτιδα ,η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ,η αθηροσκλήρωση, η 

νόσος Alzheimer’s,ο διαβήτης και η καρκινογένεση. 

Τα φυτά περιλαμβάνουν πλειάδα διαφορετικών μορίων ,τα οποία δρουν συνεργικά 

στους στόχους των κυτταρικών  μονοπατιών. Πολλά φυτά με εφαρμογές στη λαϊκή 

θεραπευτική έναντι καταστάσεων φλεγμονής έχουν εδραιωμένες πια φαρμακολογικές 

ιδιότητες.  Η μελέτη των φυτών που έχουν χρησιμοποιηθεί από την παραδοσιακή ιατρική 

μπορεί να συντελέσει σημαντικά στην ανακάλυψη νέων θεραπευτικών παραγόντων ,οι 

οποίοι ίσως προκαλούν  λιγότερες παρενέργειες από τα σημερινά ευρέως χρησιμοποιούμενα 

αντιφλεγμονώδη φάρμακα . 

 

 


