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Εισαγωγικές έννοιες
Με τον όρο Εθνοφαρµακολογία, περιγράφεται η
ειδικότητα της
φαρµακευτικής, και ιδιαίτερα της φαρµακογνωσίας που ασχολείται µε τη διεξοδική
διερεύνηση των βιολογικά ενεργών ουσιών που παρατηρήθηκαν ή χρησιµοποιήθηκαν
στα πλαίσια της παραδοσιακής κουλτούρας των λαών (Bruhn & Holmstedt, 1981).
Ο όρος Εθνοφαρµακολογία εµφανίζεται το 1967 από τον Efron. Η
Εθνοφαρµακολογία, αν και αποτελεί ειδικότητα της φαρµακευτικής, ανήκει στην
ουσία στις διεπιστήµες, ακριβώς επειδή για να πληροί το σκοπό της χρησιµοποιεί
εκτός από τη φαρµακογνωσία, αρκετές µεθόδους, βιβλιογραφία και τεχνικές από την
ανθρωπιστικές επιστήµες (βλ. σχήµα)
.
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Η Εθνοφαρµακολογία έχει σαν στόχο να µελετήσει την λαϊκή θεραπευτική για
να δώσει στο εργαστήριο τη φυσική πρώτη ύλη από την οποία θα προκύψει το νέο
φάρµακο. Για να συµβεί αυτό οι εθνοφαρµακολόγοι επισκέπτονται τους ντόπιους
πληθυσµούς και στην αναζήτηση της πρώτης αυτής ύλης χρησιµοποιούν
ανθρωπολογικές, χηµικές και βοτανικές µεθόδους. Πρώτος στόχος του
Εθνοφαρµακολόγου είναι να πείσει τον ντόπιο πληθυσµό ότι αξίζει να του δείξουν
την φυσική πηγή η οποία οδηγεί στην ίαση από συγκεκριµένη νόσο ∆εύτερος στόχος
είναι να καταφέρει να µεταφέρει την φυσική αυτή πηγή στα εργαστήρια µε τέτοιο
τρόπο που να µην απολεστεί οποιοδήποτε δραστικό συστατικό της πηγής. Τρίτος

στόχος του είναι να βεβαιωθεί ότι το ζωικό ή φυτικό είδος που µεταφέρει το
υποψήφιο φάρµακο δεν απειλείται µε οποιονδήποτε τρόπο από εξαφάνιση. Τέταρτος
στόχος του είναι να µεταφέρει στα εργαστήρια όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται
µε τον τρόπο παρασκευής και χρήσης του, τον τρόπο µε τον οποίο επέρχεται η ίαση ,
αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο ο ασθενής αντιδρά στις ανεπιθύµητες ενέργειες.
Για να επιτύχει το σκοπό αυτό, χρησιµοποιεί µερικά αξιώµατα που θα
αναφερθούν παρακάτω
Αρχές της Εθνοφαρµακολογίας

Αρχή της κιναισθητικής επαφής [baby state principle]

Όσο περισσότερο αρχέγονος είναι ο προς µελέτη πληθυσµός τόσο περισσότερο
διαφοροποιείται ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνεται την ανεύρεση της θεραπείας,
και τον τρόπο λήψης της. Στις πιο πρωτόγονες κοινωνίες ο τρόπος ανεύρεσης δεν
στηρίζεται στη νόηση αλλά στην συναίσθηση. Η επαφή µε τη φυσική ουσία
προσοµοιάζεται µε τον τρόπο που επιλέγει ένα παιδί να χρησιµοποιήσει τις αισθήσεις
του για να ανακαλύψει τη φύση .
Το παιδί µόλις αρθρώσει τις πρώτες του λέξεις, αρχίζει να σκαλίζει το χώµα και
να βάζει στο στόµα του αντικείµενα που τα γεύεται, τα µασάει και κατόπιν τα φτύνει
ή τα τρώει. Με τον τρόπο αυτό το παιδί αναγνωρίζει το ζωτικό του χώρο. Πολύ πριν
τα αφεψήµατα και τις µοντέρνες φαρµακοτεχνικές µορφές, οι άνθρωποι πασπάτευαν
για να ηµερώσουν το περιβάλλον τους. Οι επαφές τέτοιου τύπου λέγονται
κιναισθητικές, και αποτελούν το αρχικό αίτιο για το οποίο µια φυσική πηγή
ανακαλύπτει την φαρµακευτική της ιδιότητα στον άνθρωπο.

Αρχή της κωδικοποιηµένης µετάδοσης [transition state principle]

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο υπάρχουν
στοιχεία τα οποία µεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά χωρίς να παρεµβαίνουν τα
γονίδια. Για παράδειγµα η κουλτούρα µεταβιβάζεται, και εποµένως η
κουλτούρα της υγείας µεταβιβάζεται µέσα από τις λαϊκές παραδώσεις. Ο
Richard Dawkins χρησιµοποιεί τον όρο µιµίδιο για να περιγράψει την
κωδικοποιηµένη µεταφορά µιας πληροφορίας στις επόµενες γενιές. Για
παράδειγµα το κελαιδισµα ενός πουλιού αποτελεί ένα µιµίδιο. Το ίδιο και οι
στίχοι µιας προσευχής. Το ίδιο και η τελετουργία ενός µάγου-ιατρού της φυλής
που χρησιµοποιεί συγκεκριµένες τελετουργίες φυσικά υλικά για να ιάσει τον
ασθενή.
Η γέννηση µιας ιαµατικής πληροφορίας µπορεί να προέρθει και από
παρατήρηση των ζώων από τον άνθρωπο: Ένας µύθος των Ινδιάνων Ναβάχο
διηγείται πως οι αρκούδες έµαθαν στον άνθρωπο να χρησιµοποιούν την Apiacea
ένα σκιαδοφόρο για να θεραπεύονται. Εµπνευσµένοι από το µύθο αυτό οι
ερευνητές µελέτησαν τις αρκούδες τη στιγµή που ετοιµάζονται να µασήσουν τις
ρίζες του σκιαδοφόρου και να αλείψουν το τρίχωµα και τα πόδια τους µε αυτό
το κολλώδες µείγµα. Χηµικές αναλύσεις του φυτού αυτού αποκάλυψαν την
παρουσία κουµαρινών.
Σύµφωνα µε τους κορυφαίους Αµερικανούς Εθνοφαρµακολόγους Paul Cox &
Michael Balick όταν οι λαοί ζουν εδώ και πολλές δεκαετίες σε περιοχές που η
χλωρίδα ποικίλλει και µεταδίδουν τις συνταγές τους από γενιά σε γενιά, η
χρήση ενός θεραπευτικού φυτού παρέχει τόσες ορθές πληροφορίες όσες και οι
κλινικές δοκιµές µεγάλης κλίµακας. Με το πέρασµα των αιώνων οι λαοί
επέλεξαν τα πιο δραστικά φυτικά είδη, και απέρριψαν τα τοξικά φυτά. Αυτή η
πρώτη εµπειρική διαλογή διευκολύνει τον προσανατολισµό των ερευνητών
στον αγώνα δρόµου στο κέντρο της ζούγκλας για την ανακάλυψη ενός
φαρµάκου.

Αρχή του παθολογικού συστήµατος [pathocenose principle]
Η
Εθνοφαρµακολογία
εξετάζει την αναζήτηση του
φαρµάκου µέσα στα πλαίσια της
σηµασίας της νόσου στον
πληθυσµό. Κι αυτό διότι έχει να
απαντήσει
σε
σηµαντικές
ερωτήσεις
προκειµένου
να
εκταµιεύσει
κονδύλια για τις
σχετικές έρευνες. Μια από τις
ερωτήσεις αυτές είναι που θα
πρέπει να δώσει ικανοποιητική
απάντηση είναι το ποιός είναι ο
πληθυσµός η φυλή η εθνότητα
που θα µελετήσει προκειµένου να
διερευνηθεί η πιθανότητα να βρεθεί κάποιο φάρµακο µέσα από τη λαϊκή της
παράδοση. Η επιδηµιολογία της νόσου έχει µεγάλη σηµασία. Μια λογική ερώτηση
είναι το γιατί δεν πεθαίνουν όλοι οι ιθαγενείς που πληρούν τα επιδηµιολογικά
κριτήρια από µια συγκεκριµένη νόσο. Μια εξίσου όµως λογική ερώτηση είναι το
γιατί δεν εµφανίζεται η νόσος σε κάποιους πληθυσµούς.
Για να απαντήσει σε τέτοιου είδους ερωτήσεις, η εθνοφαρµακολογία
χρησιµοποιεί την έννοια του παθολογικού συστήµατος. Η έννοια αυτή καθορίζεται
από τις ακόλουθες τρεις συνιστώσες:
1. το παθολογικό σύστηµα είναι ένα σύνολο παθολογικών
καταστάσεων που παρουσιάζεται σε καθορισµένο πληθυσµό
σε δεδοµένη χρονική στιγµή
2. Η συχνότητα και η κατανοµή της κάθε νόσου εξαρτάται εκτός
από τους διάφορους ενδογενείς και περιβαλλοντολογικούς
παράγοντες και από την κατανοµή όλων των υπολοίπων
νόσων
3. το παθολογικό σύστηµα τείνει προς µια κατάσταση
ισορροπίας. Η ιδιότητα του αυτή αποκτά µεγάλη σηµασία
όταν το οικολογικό σύστηµα βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση
∆υο ασθένειες που αποτελούν µέρος ενός παθολογικού συστήµατος είναι δυνατόν να
βρίσκονται σε συµβιωτική, ανταγωνιστική ή αδιάφορη σχέση. ∆ηµιουργούνται είτε
από το γεγονός ότι οι ίδιες περιβαλλοντολογικές συνθήκες ευνοούν την εµφάνιση δυο
ή περισσότερων ασθενειών (π.χ τα νοσήµατα φθοράς του οργανισµού στους
κατοίκους των µεγαλουπόλεων) είτε από ένα κοινό –σε ατοµικό επίπεδο-αίτιο (π.χ η
συσχέτιση µεταξύ της αµυγδαλίτιδας µε τον ρευµατικό πυρετό και την
ενδοκαρδίτιδα), είτε από γενετική συνέργια είτε από ένα πολύπλοκο συνδυασµό όλων
των παραπάνω.
Ακόµα πιο αποκαλυπτικό για τον εθνοφαρµακολόγο που εξετάζει τα παθολογικά
συστήµατα του πληθυσµού που µελετά, είναι το γεγονός ότι πολλές παθολογικές
καταστάσεις βρίσκονται σε ανταγωνιστική µεταξύ τους σχέση. Με βάση αυτό , δεν
είναι τυχαίο το ότι η παρατήρηση ότι οι πληθυσµοί που πάσχουν από µεσογειακή
αναιµία είναι απρόσβλητοι από την ελονοσία, πρωτοδηµοσιεύτηκε στο National
Geographic και όχι σε κάποιο ιατρικό περιοδικό

Αρχή της βιωµατικής γνώσης [ result feeling principle]

Βασική αρχή στην επιτόπια εθνοφαρµακολογική έρευνα είναι ο διαχωρισµός
της έννοιας της ασθένειας από την ένια της νόσου:
• Με τον όρο νόσος (disease) εννοούµε ένα βιοφυσιολογικό γεγονός που
συνίσταται στην απόκλιση από τα κατά καιρούς εργαστηριακά και
κλινικά δεδοµένα.
• Με τον όρο ασθένεια (illness) εννοούµε το πώς βιώνει ένα άτοµο τη
νόσο του. Με άλλα λόγια η ασθένεια αναφέρεται στο πώς το άρρωστο
άτοµο και τα µέλη της οικογένειας ή του ευρύτερου κοινωνικού
πλέγµατος αντιλαµβάνονται, ζουν και ανταποκρίνονται στα
συµπτώµατα και την ανικανότητα.
Οι εθνοφαρµακολόγοι, έχοντας κατά νου τη νόσο, εξοικειώνονται µε την
ασθένεια. Η ασθένεια γι αυτούς είναι η ιστορία που λέει ο ασθενής και
επαναλαµβάνουν οι οικείοι του, προκειµένου να δώσουν κάποια συνοχή στα
χαρακτηριστικά γεγονότα και τη µακροχρόνια ταλαιπωρία. Η πορεία της πλοκής, οι
βασικές µεταφορές, και τα ρητορικά σχήµατα που συνθέτουν την αφήγηση της
ασθένειας αλλά και τη θεραπεία που τους έσωσε, ανασύρονται από πολιτιστικά και
προσωπικά πρότυπα ταξινόµησης των εµπειριών. Τα πρότυπα αυτά έχουν σκοπό
τόσο το να υπάρχει κάποιο νόηµα, όσο και να µπορεί να µεταδοθεί το νόηµα αυτό µε
αποτελεσµατικό τρόπο.
Η αρχή της βιωµατικής γνώσης είναι τεράστια στην Εθνοφαρµακολογία διότι
εάν δεν ληφθεί υπ όψιν από τον εθνοφαρµακολόγο, δεν του αποκαλύπτεται η φυσική
πηγή που επέφερε τη θεραπεία. Κι όταν του αποκαλυφθεί και δεν µπορεί να
ξεχωρίσει το βιωµατικό από το φαρµακολογικό αποτέλεσµα δεν θα µπορέσει να
αξιολογήσει πραγµατικά την αποτελεσµατικότητα της φυσικής πηγής του υποψηφίου
φαρµάκου.
Η αρχή αυτή έκανε την εθνοφαρµακολογία διάσηµη στο ότι επέτρεψε στους
κλασσικούς φαρµακολόγους, ψυχολόγους και κλινικούς ιατρούς να καταλάβουν το
φαινόµενο του placebo […θα σε ευχαριστήσω, άρα θα σε κάνω καλά] αλλά και του
νεοεµφανιζόµενου nocebo […θα σε βλάψω, άρα θα σου προξενήσω παρενέργειες,
και δεν θα γίνεις καλά].

Η συµβολή της εθνοφαρµακολογίας στην ανακάλυψη νέων φαρµάκων

Η σύγχρονη Εθνοφαρµακολογία χάρις τις µοντέρνες ανθρωπολογικές χηµικές και
βοτανικές µεθόδους, και µε τη βοήθεια των αξιωµάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω
έχει εξελιχθεί σε µια πραγµατική χείρα βοηθείας στην ανακάλυψη νέων φαρµάκων
γεγονός που φαίνεται και από το ότι τόσο οι φαρµακευτικές σχολές όσο και τα
τµήµατα ερευνών αρκετών φαρµακευτικών εταιρειών διαθέτουν αυτόνοµα τµήµατα
Εθνοφαρµακολογίας. Οι τοµείς που η εθνοφαρµακολογία έχει συµβάλλει στην
ανακάλυψη ενός νέου φαρµάκου είναι οι ακόλουθοι:
Η εθνοφαρµακολογία έχει δώσει και συνεχίζει να δίνει αρκετές νέες δραστικές
ουσίες

Πράγµατι, η εθνοφαρµακολογία έχει προσφέρει
1. βιοδραστικές ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν χωρίς µετατροπή
2. βιοδραστικές ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν µε µετατροπή
3. βιοδραστικές ουσίες που χρησιµοποιούνται ως πειραµατικά µοντέλα σε
µελέτες φυσιολογίας και φαρµακολογίας
4. βιοδραστικές ουσίες που χρησιµοποιούνται ως πλευρικές αλυσίδες
5. µη βιοδραστικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στη σύνθεση φαρµάκων
6. βιοδραστικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στα καλλυντικά
7. Έκδοχα φαρµάκων και καλλυντικών

Η εθνοφαρµακολογία συντελεί στην διερεύνηση του θεραπευτικού δείκτη του
φαρµάκου που πρόκειται να δοκιµαστεί στους ανθρώπους.

Οι εθνοφαρµακολόγοι γνωρίζουν τις ποσότητες της φυσικής πρώτης ύλης που
χρησιµοποιεί η λαϊκή θεραπευτική των υπό εξέταση πληθυσµών. Κάνοντας την
χηµική ανάλυση του φυτού προσδιορίζεται η ποσοστιαία αναλογία του φαρµάκου
µέσα στη δρόγη. Η αναλογία αυτή αποτελεί την αρχική τιµή του δοσολογικού
σχήµατος του φαρµάκου. Παρόµοια οι εθνοφαρµακολόγοι γνωρίζουν την τοξική
δόση της δρόγης και εποµένως µπορούν να προσδιορίσουν το δοσολογικό εύρος
χορήγησης του φαρµάκου. Παρόλο που το φάρµακο δοκιµάζεται αρχικά στα
πειραµατόζωα, η ύπαρξη έστω κι ενός εµπειρικού δείκτη εκκίνησης αποτελεί έργο
υψίστης σηµασίας διότι αφενός µεν ελαχιστοποιεί την πιθανότητα θανάτου των
εθελοντών στην πρώτη κλινική µελέτη, αφετέρου δε ελαττώνει το κόστος των
πρώτων κλινικών δοκιµών σε ανθρώπους

Η εθνοφαρµακολογία δίνει πολύτιµες πληροφορίες για τα αποθέµατα των
φυσικών πόρων από τους οποίους εξάγεται το φάρµακο [Biodiversity source].

Εάν αποδειχθεί ότι το φάρµακο που προέκυψε από τα δείγµατα της φυσικής πρώτης
ύλης που προσκόµισε ο εθνοφαρµακολόγος είναι πραγµατικά αξιόλογο, τότε θα
πρέπει να προσδιοριστεί ο τρόπος της βιοµηχανικής παρασκευής του. Εάν η
φαρµακευτική χηµεία δεν καταφέρει να το παρασκευάσει, τότε αποµένει η εξαγωγή
του φαρµάκου από την φυσική πηγή, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει στη φύση σε
ικανές ποσότητες. Λόγω της απασχόλησης τους στη φύση, οι εθνοφαρµακολόγοι
µπορούν να κάνουν µια αρχική εκτίµηση για τα αποθέµατα σε φυσικές πρώτες ύλες.
Γιατί εάν αποδειχτεί ότι οι φυσικοί πόροι είναι ελάχιστοι, ελλοχεύει ο κίνδυνος να
χαθεί για πάντα η δραστικοί αυτή ουσία. Αρκετά είδη χάνονται ή βρίσκονται υπό την
απειλή της εξαφάνισης στον πλανήτη µας. Μαζί µε αυτά, χάνονται και οι
φαρµακευτικές ουσίες που κρύβουν.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι οι εθνοφαρµακολόγοι από τη στιγµή που διαπιστωθεί ότι
υπάρχει επάρκεια της πρώτης ύλης, µπορούν να δώσουν στα σχετικά εργαστήρια τις
πρώτες οδηγίες για τον τρόπο καλλιέργειας και συγκοµιδής της

Η εθνοφαρµακολογία ανέδειξε και βοήθησε στην κατανόηση του φαινοµένου
Placebo, και εισήγαγε στην θεραπευτική την έννοια του nocebo

Οι εθνοφαρµακολογικές µελέτες σε διαφορετικούς λαούς και υποοµάδες
πληθυσµών έχουν κατ επανάληψη αποδείξει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιδρά
θετικά στην ιδέα λήψης ενός φαρµάκου που (πιστεύει ότι )θα αποκαταστήσει την
υγεία του. Η εθνοφαρµακολόγοι µελετώντας τις σχέσεις του θεραπευόµενου µε τον
µάγο-θεραπευτή απέδειξαν ότι ο ασθενής «µαθαίνει» ότι εάν η πρώτες του επαφές µε
τον θεραπευτή τον οδήγησε στη λήψη ενός φαρµάκου οδηγώντας τον έτσι στην
αποκατάσταση της υγείας του, έκτοτε, κάθε φορά που θα έρχεται σε επαφή µε αυτόν
θα λαµβάνει θεραπεία η οποία σίγουρα θα αποκαθιστά την υγεία του. Εάν τώρα
αντικατασταθεί η πραγµατική θεραπεία µε το εικονικό φάρµακο [placebo], ο
θεραπευόµενος θεραπεύεται ακριβώς λόγω της σχέσης που έχει αναπτύξει µε το
θεραπευτή.
Η εθνοφαρµακολογία όµως πρόσφερε στη βιβλιογραφία από το 1990 περίπου και
µετά µια νέα έννοια, που τείνει να ακολουθήσει δρόµο παράλληλο µε εκείνον του
placebo. Πρόκειται για τη λέξη Nocebo [θα (σε) βλάψω] που στην κυριολεξία
αποτελεί το κατοπτρικό είδωλο της λέξης placebo [θα (σε) ευχαριστήσω]. Η λέξη
παράγεται από το λατινικό ρήµα Nocere που σηµαίνει προξενώ ζηµιά. Η ανάγκη για
την εµφάνιση της λέξης αυτής ήταν η παρατήρηση ότι όπως υπάρχουν ασθενείς που
θεραπεύονται µε την εικονική θεραπεία επειδή πιστεύουν ότι θα θεραπευτούν
(placebo effect) έτσι υπάρχουν και ασθενείς στους οποίους ακόµη και η εικονική
θεραπεία τους προξενεί ανεπιθύµητες ενέργειες επειδή πιστεύουν ότι οποιοδήποτε
φάρµακο κι αν λάβουν, αυτό θα τους βλάψει (Nocebo effect). H έννοια του nocebo
είναι πολύ γνωστή στην εθνοφαρµακολογία, λόγω της εξοικείωσης των επιστηµόνων
µε την έννοια του Voodoo.
Ο διαχωρισµός της έννοιας του nocebo από την έννοια του placebo για την τελική
επίλυση του προβλήµατος της θετικής ή αρνητικής ψυχολογικής επίδρασης στη
φαρµακοθεραπεία, αναµένεται να επιφέρει εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω
βελτίωση του τρόπου µε τον οποίον γίνονται οι κλινικές δοκιµές των φαρµάκων.

Η εθνοφαρµακολογία συµβάλει στη συµµόρφωση του ασθενή
Ζούµε σε µια κοινωνία
της χηµείας. Και όπως είναι
γνωστό από τη χηµεία, οι
χηµικές µεταβολές, σε αντίθεση
µε τις φυσικές, είναι συνήθως µη
αντιστρεπτές. Από τη στιγµή
που το φάρµακο βγει στην
κυκλοφορία
εκείνο
που
ενδιαφέρει
είναι
η
αποτελεσµατικότητα
και
η
ασφάλεια που παρέχει , και
µάλιστα σε συνδυασµό µε την
τιµή του σε σχέση πάντα µε τα
ανταγωνιστικά του προϊόντα.
Εκείνο που δεν ενδιαφέρει τον
ιατρό είναι το πώς φτιάχτηκε.
Του αρκεί να γνωρίζει ότι η
παρασκευάστρια εταιρεία έχει
πείρα στη σχετική έρευνα.
Η ιστορία του φαρµάκου
όµως ενδιαφέρει τον ασθενή.
Από µελέτες που έχουν γίνει,
έχει αποδειχτεί ότι οι ασθενείς
συµµορφώνονται
ευκολότερα
εάν γνωρίζουν ότι το φάρµακο
τους έχει φυσική προέλευση
διότι νοιώθουν περισσότερη
ασφάλεια επειδή φοβούνται τα «χηµικά» άρα µη «φυσικά» φάρµακα. Συχνά µάλιστα,
έχει παρατηρηθεί αυξηµένο placebo και ελαττωµένο nocebo effect .
Η εθνοφαρµακολογία δίνοντας τέτοιες πληροφορίες και οπτικοακουστικό
υλικό µπορεί να συµβάλλει στην συµµόρφωση του ασθενή.

