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Πλαίσιο 
Παρ’ότι σήμερα, τα φάρμακα που συνταγογραφούνται στις δυτικές χώρες συντίθενται κατεξοχήν στα 

εργαστήρια των φαρμακοβιομηχανιών, οι δρόγες εξακολουθούν να κατέχουν μερίδιο στη λαϊκή θεραπευτική. Σε 

περιπτώσεις, που η σύγχρονη φαρμακευτική χημεία αδυνατεί να σχεδιάσει συνθετικά φάρμακα για ανθιστάμενα 

ή σοβαρά νοσήματα, οι επιστήμονες αναζητούν τις απαντήσεις και τις λύσεις στα βότανα. Ωστόσο, αυτή η γνώση 

δεν είναι πάντα καλά οργανωμένη, με αποτέλεσμα πολλές φορές την δημιουργία παρεξηγήσεων ή λάθος 

χρήσεων.. 

 

Σκοπός 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

δημιούργησε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων με τα φαρμακευτικά φυτά της Ηπείρου και της Ελλάδας. Η βάση 

παρέχει όλες τις βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με την μορφολογία του φυτού, το όνομα, την ταξινομία, τις 

φαρμακευτικές του ιδιότητες, παρενέργειες και τοξικότητα κτλ. Οι χρήστες μπορούν να 

αποκομίσουν πληροφορίες για συγκεκριμένα φαρμακευτικά φυτά χρησιμοποιώντας το επιστημονικό ή κοινό 

όνομά τους, τις δραστικές ουσίες, την ασθένεια που θεραπεύουν ή την περιοχή της Ηπείρου που αναπτύσσονται. 

Για κάθε φυτό υπάρχουν εικόνες και σχέδια, αναφορές στις φαρμακευτικές/θεραπευτικές του ιδιότητες και 

τοξικές δράσεις, τρόποι χορήγησης και αναφορές. 

 

 

Αποτελέσματα 
Η βάση δεδομένων είναι ήδη σε λειτουργία (http://mediplantepirus.med.uoi.gr/pharmacology) και περιλαμβάνει 

πληροφορίες για περίπου 400 φαρμακευτικά φυτά που αναπτύσσονται στην Ήπειρο και σε πολλές περιοχές της 

ηπειρωτικής Ελλάδας. Σε κάθε αρχείο υπάρχουν φωτογραφίες του βοτάνου, η επιστημονική και κοινή ονομασία, 

ταξινομία, οι δραστικές ουσίες και τα μέρη του φυτού που τις περιέχουν, οι φαρμακευτικές του ιδιότητες και 
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πιθανή τοξικότητα, όπως επίσης μέθοδοι για την προετοιμασία και την χορήγησή του. Η βάση δεδομένων είναι 

διαθέσιμη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.. 

 

Προτάσεις 
Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων είναι σχεδιασμένη για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα βότανα της 

περιοχής της Ηπείρου, μιας περιοχής με μεγάλη ποικιλία φαρμακευτικών φυτών. Κάποιος μπορεί να αποκομίσει 

πληροφορίες με βάση την ονομασία τους ή τις φαρμακευτικές χρήσεις, τις δραστικές ουσίες που περιέχουν, τις 

φαρμακευτικές τους χρήσεις και εφαρμογές, όπως επίσης και τις παρενέργειες ή τοξικές δράσεις. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως προσωπικός οδηγός θεραπείας. 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων θα βοηθήσει τους ερευνητές στις μελέτες τους σχετικά με τα φαρμακευτικά 

φυτά, τους καλλιεργητές και όλους όσοι ενδιαφέρονται για την χρήση των βοτάνων για θεραπευτικές ή 

κοσμητικές χρήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση, η βάση δεν αποτελεί οδηγό θεραπείας για 

προσωπική χρήση. Προτείνεται η γνώμη των ειδικών να λαμβάνεται πάντα υπόψη, επειδή η χρήση 

φαρμακευτικών φυτών μπορεί να αλληλεπιδρά με άλλα φάρμακα και με αυτόν τον τρόπο να μεταβάλλει 

δραστικά την αποτελεσματικότητά ή την τοξικότητά τους.  

 

Μελλοντικές βελτιώσεις 
Μια διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι υπό ανάπτυξη, με τις αντίστοιχες διαδικτυακές και mobile 

εφαρμογές. Θα είναι συνδεδεμένη με άλλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και θα παρέχει πληροφορίες για τα 

σημαντικότερα βότανα για την φαρμακευτική έρευνα. Θα υπάρχει επίσης σύνδεση ερευνητικά κέντρα και άλλες 

βάσεις δεδομένων σχετικές με τα φαρμακευτικά φυτά. Θα παρέχονται πληροφορίες για την καλλιέργεια και 

μεθόδους ταυτοποίησης, μαζί με την πρόσβαση σε σελίδες καλλιεργητών-παραγωγών-εμπόρων, σελίδες σχετικών 

υπηρεσιών, σελίδες σχετικές με το νομικό πλαίσιο και κανονισμούς, της European Medicines Agency  κτλ.  

 

 
 

Παράδειγμα της βάσης 
 

Περισσότερες πληροφορίες 

http://mediplantepirus.med.uoi.gr/pharmacology 

https://med.uoi.gr/ 

 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
http://mediplantepirus.med.uoi.gr/pharmacology
https://med.uoi.gr/


www.incredibleforest.net      INCREDIBLE | Innovation Networks of Cork, Resin & Edibles in the Mediterranean Basin P a g e  | 3 

3 

Συγγραφείς 
 

Δημοσιεύτηκε στις: 

Μαρία Κωνσταντή, mkonstan@uoi.gr, https://med.uoi.gr/ 

Μάριος Α. Μαρσέλος, mmarsel@uoi.gr, https://med.uoi.gr/ 

Παναγιώτης Χαρκίτης, pharkit@cc.uoi.gr, https://med.uoi.gr/ 

 

4 Ιουνίου 2020 

 

 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 

role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 

networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 

Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 

collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 
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