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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Φάξκαθν νλνκάδεηαη θάζε νπζία πνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηηο ηδηόηεηεο ελόο 

βηνινγηθνύ ππνζηξώκαηνο. Σα θάξκαθα αμηνπνηνύληαη από ηελ Ιαηξηθή γηα ηελ 

πξόιεςε, ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ησλ λόζσλ. 

Αλεμάξηεηα από ην είδνο ηεο αζζέλεηαο ηελ νπνία ζεξαπεύνπλ, όια ηα 

θάξκαθα πξνηνύ γίλνπλ θάξκαθα πεξλνύλ από κία ζεηξά ζηάδηα πνπ αλ ην δελ 

πεξάζνπλ επηηπρώο δελ κπνξνύλ λα πάλε ζην επόκελν.  

Γελ ππάξρνπλ επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο παξά κόλν ζε πνιύ ζπάληεο 

πεξηπηώζεηο (όηαλ ρξόληα κεηά, ππό ην θσο λέσλ δεδνκέλσλ, θάπνηεο νπζίεο 

επαλεμεηάδνληαη σο πηζαλά θάξκαθα γηα ηελ ίδηα ή ζπλεζέζηεξα άιιε έλδεημε). 

Τπνινγίδεηαη όηη κόλν κία ζηηο 5.000-10.000 νπζίεο νη νπνίεο δνθηκάδνληαη 

γηα πηζαλέο θαξκαθεπηηθέο ηδηόηεηεο πεξλά επηηπρώο όια ηα ζηάδηα θαη παίξλεη ηελ 

έγθξηζε λα θπθινθνξήζεη ζηα θαξκαθεία. Οη ππόινηπεο εγθαηαιείπνληαη ζηε 

δηαδξνκή.  

ε απηή ηελ εξγαζία ζα δνύκε ηηο πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα 

θάξκαθα, ηνλ ηξόπν αλαθάιπςεο θαη παξαγσγήο ηνπο θαζώο θαη ηελ νξγάλσζε 

κηαο θαξκαθνβηνκεραλίαο. 

 

2. ΠΡΩΣΔ ΤΛΔ 

 

Πξώηεο ύιεο λννύληαη νη ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαζθεπή 

θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ. Οη ύιεο απηέο κπνξεί λα είλαη θπηηθήο θαη δστθήο 

πξνέιεπζεο ρσξίο παζνγόλνπο νξγαληζκνύο, θπηηθήο ή ρεκηθήο πξνέιεπζεο.  

Οπόηε, νη πξώηεο πξνέξρνληαη είηε από ηελ θύζε, είηε παξάγνληαη ζε 

εξγαζηήξηα. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηνύληαη πξόζζεηεο ύιεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θαξκάθνπ, όπσο ε εκθάληζε θαη ε γεύζε. 

Σέινο, γηα ηε δηάζεζε ηνπ θαξκάθνπ ζην εκπόξην ρξεζηκνπνηνύληαη 

θαηάιιεια πιηθά ζπζθεπαζίαο, γηα ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε κόιπλζεο θαη 

αιινίσζεο ηνπ θαξκάθνπ. 
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3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΔ ΜΟΡΦΔ 

  

Η θαξκαθνηερληθή κνξθή, έρεη σο ζηόρν λα θαηαζηήζεη ην θάξκαθν 

πεξηζζόηεξν εύιεπην θαη απνηειεζκαηηθό, δειαδή λα βειηηώζεη ηηο 

νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο (ρξώκα, γεύζε, κνξθή πθή θα).  

Σα θάξκαθα ζην εκπόξην θπθινθνξνύλ κε δηάθνξεο κνξθέο. Οη θπξηόηεξεο 

είλαη ζε: 

1.  Γηζθία 

2.  Κάςνπιεο 

3.  Δλαησξήκαηα 

4.  Απιά δηαιύκαηα  

5.  ηξόπηα 

6.  Βάκκαηα 

7.  Δλέζηκα δηαιύκαηα 

8.  Οθζαικηθά δηαιύκαηα 

9.  Αινηθέο 

10.  εκπνηηζκέλα απηνθόιιεηα 

11.  Δηζπλεόκελα 

Αλάινγα κε ηελ κνξθή ηνπ θαξκάθνπ θαζνξίδεηαη θαη ν ηξόπνο ρνξήγεζεο ηνπ 

ζηνλ άλζξσπν. 

   

4. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

 

Ο όξνο θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία νπζηαζηηθά εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 

20νπ αηώλα κε ηελ παξαζθεπή θαη εκπνξία ηεο αζπηξίλεο από ηελ εηαηξεία Bayer. 

Έθηνηε ην ζπζηεκαηνπνηεκέλν κνληέιν αλάπηπμεο πνπ αθνινύζεζε ε 

θαξκαθνβηνκεραλία ζηεξίρζεθε νπζηαζηηθά ζηελ αλαθάιπςε λέσλ θαξκάθσλ, 

ζηελ βειηίσζε ηνπ ηξόπνπ ρνξήγεζεο, ζηε ζπζθεπαζία θαη θπζηθά ζηε δηαθήκηζε 

θαη ζηα δίθηπα πσιήζεσλ. 

Απαηηείηαη όκσο αξθεηόο ρξόλνο γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαγσγή ελόο 

θαξκάθνπ θαη πνιιέο θνξέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηπρία. Γηα ηελ αλαθάιπςε 

θαη ηελ παξαγσγή  ελόο θαξκάθνπ ππάξρνπλ δύν κέζνδνη, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ αλαιπηηθά. 
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4.1 Παραδοζιακή Μέθοδος Ανακάλσυης και Παραγφγής Φαρμάκφν 

 

 Η παξαδνζηαθή κέζνδνο αλαθάιπςεο θαξκάθσλ ζηεξίδεηαη ζηελ 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ θαη ηπραίσλ παξαηεξήζεσλ θαζώο θαη ζηε κειέηε 

θπζηθώλ πξντόλησλ κε ζθνπό ηνλ πξνζδηνξηζκό λέσλ βηνδξαζηηθώλ ελώζεσλ. 

Ο ζρεδηαζκόο βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο από ηελ ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ 

βηνινγηθώλ ζηόρσλ (κεκβξάλεο, πξσηεΐλεο, θιπ) θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο. 

 Μεηά ηελ απνζαθήληζε ηεο δνκήο κηαο λέαο βηνδξαζηηθήο έλσζεο αθνινπζεί 

ε εξγαζηεξηαθή ζύλζεζε ηνπ βαζηθνύ κνξίνπ, θαζώο θαη παξαγώγσλ ηεο έλσζεο 

(βηβιηνζήθεο βηνδξαζηηθώλ παξαγώγσλ) κε ζηόρν ηε βειηίσζε ή ηε δηεξεύλεζε ηεο 

δξάζεο (Δηθόλα 1).  

 Οη ζπλζεηηθέο βηνδξαζηηθέο ελώζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειή ηνμηθόηεηα 

πξνθξίλνληαη γηα θιηληθέο δνθηκέο θαη εηζέξρνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

επεμεξγαζίαο. Οη ελώζεηο απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο νπζίεο-νδεγνί.  

 ηελ θάζε απηή γίλνληαη πνιιέο παξάιιειεο έξεπλεο πνπ αθνξνύλ ζηε 

δηεμνδηθή κειέηε ηεο ζύλζεζεο (παξαζθεπήο) ηεο δξαζηηθήο έλσζεο κε 

παξάιιειεο πνξείεο, ζηε κειέηε όισλ ησλ παξαπξντόλησλ ησλ ζηαδίσλ ηεο 

ζύλζεζεο θαη ζηελ εμέηαζε ηεο θαζαξόηεηαο αλά ζηάδην, θαζώο επίζεο θαη ζηελ 

απνθπγή ησλ απαγνξεπκέλσλ δηαδηθαζηώλ, έηζη ώζηε λα επηιερζνύλ νη ηειηθέο 

κέζνδνη πνπ ζα πεξάζνπλ ζε παξαγσγή κεζαίαο θιίκαθαο. 

 

Δικόνα 1: Αλαθάιπςε θαη παξαγσγή θαξκάθσλ κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν  
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 Παξάιιεια γίλεηαη ζπζηεκαηηθή έξεπλα γηα ηελ θαηαιιειόηεξε ρνξήγεζε 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαξκαθεπηηθή κνξθή ηνπ ζθεπάζκαηνο (ελέζηκν, 

ράπη, ελθαςπιησκέλν, δηαδεξκηθό, θιπ).  

 Όια ηα λέα παξαζθεπάζκαηα κειεηώληαη βηνρεκηθά θαη ηνμηθνινγηθά, ελώ ηα 

ηειηθά πξντόληα δνθηκάδνληαη in vitro (ζηνλ δνθηκαζηηθό ζσιήλα) θαη αθνινύζσο 

in vivo ζε πεηξακαηόδσα θαη ηέινο ζε εζεινληέο. Σα ζηάδηα απηά ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη γλσζηά σο Φάζε Ι, Φάζε ΙΙ θιπ. Μεηά ηελ επηηπρή δνθηκαζία ζε 

όιεο απηέο ηηο θάζεηο αθνινπζεί ε θαηάζεζε θαθέινπ ζηνλ αληίζηνηρν Δζληθό 

Οξγαληζκό Φαξκάθσλ ηεο ρώξαο δηάζεζεο ηνπ θαξκάθνπ γηα ηελ απόθηεζε άδεηαο 

θπθινθνξίαο. Οη θάζεηο απηέο δίλνληαη παξαζηαηηθά ζηελ Δηθόλα 2. 

 

Δικόνα 2: ηάδηα Διέγρνπ θαη έγθξηζεο  

 

4.2 ύγτρονη Μέθοδος Ανακάλσυης Φαρμάκφν 

 

Η επαλάζηαζε ζηελ Ιαηξηθή ηα ηειεπηαία ρξόληα έιαβε ρώξα όηαλ ε 

πξνζέγγηζε ζηελ αλαθάιπςε κηαο θαξκαθεπηηθήο νπζίαο άξρηζε λα γίλεηαη κε 

νξζνινγηζηηθό ηξόπν θαη όρη κε ηελ ηπραία επηινγή όπσο γηλόηαλ αξρηθά. 

ε απηή ηελ αιιαγή ζπλέβαιιαλ ξηδηθά νη αλαθαιύςεηο ζηνπο ηνκείο ηεο 

βηνινγίαο ηεο βηνηερλνινγίαο, ηεο ρεκείαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. Από ηελ επνρή 

ηεο ηπραίαο αλαθάιπςεο από γεληθέο παξαηεξήζεηο θαη κειέηε ησλ θπζηθώλ 

πξντόλησλ θαη ηεο βξαδείαο αλάπηπμεο κε παξαδνζηαθή ρεκεία θαη βηνινγία 

έρνπκε πεξάζεη ζήκεξα ζηελ επνρή ηεο ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ησλ θαξκαθεπηηθώλ 
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ζηόρσλ θαη ησλ βηνδξαζηηθώλ ρεκηθώλ δνκώλ (πηζαλέο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο) 

(Δηθόλα 3).  

 

Δικόνα 3: Παξαγσγή θαξκάθσλ κε ηελ ζύγρξνλε κέζνδν 

 

Οη ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ -κε γεσκεηξηθή πξόνδν- 

νξηδόληηα αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γύξσ από ην θάξκαθν. 

πλνςίδνληαο  ηα ζηάδηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ειέγρνπ θαη ηειηθά έγθξηζεο 

θπθινθνξίαο ελόο θαξκάθνπ απνηππώλνληαη ζρεκαηηθά ζηελ Δηθόλα 4. 

 

 

Δικόνα 4: Γηαδηθαζία αλάπηπμεο, παξαγσγήο θαη ειέγρνπ 
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4.3 Δγκαηαζηάζεις θαρμακοβιομητανίας 

 

ηελ Διιάδα νη θαξκαθνβηνκεραλίεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο παξαθάησ 

ππνδνκέο: 

 Γηαθεθξηκέλεο δώλεο θαζαξόηεηαο αλάινγα κε ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Κιεηζηέο θαη ζπλερείο γξακκέο παξαγσγήο.  

 Γηαθεθξηκέλεο θαη ζύληνκεο ξνέο.  

 Αληηζηξνθή ησλ ππεξπηέζεσλ, δειαδή ειεγρόκελε ξνή ηνπ αέξα από ρώξνπο 

κηθξόηεξνπ θνξηίνπ πξνο ρώξνπο κεγαιύηεξνπ θνξηίνπ.  

 Ξερσξηζηά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ηνπ αέξα γηα ηηο δηάθνξεο δώλεο 

θαζαξόηεηαο. 

 Με ηα ζπζηήκαηα απηά επηηπγράλνληαη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαζαξόηεηαο, 

πγξαζίαο, ζεξκνθξαζίαο θιπ, αλάινγεο κε εθείλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ρώξν. 

 Δηδηθά ζπζηήκαηα απνθνληνπνίεζεο θαη θαηαθξάηεζεο ησλ θόλεσλ ηνπ αέξα 

κε θιεηζηά ζπζηήκαηα θίιηξσλ θαη δπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο θαη 

κεηαθνξάο ζε εηδηθέο θιεηζηέο ζαθνύιεο. Σν ζύζηεκα θαηαθξάηεζεο 

ιεηηνπξγεί ζηνπο ρώξνπο παξαγσγήο ζηνλ Σερληθό Όξνθν, ζηηο θιηκαηηζηηθέο 

κνλάδεο θαη ζηα ζηόκηα ησλ θαλαιηώλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 Γπλαηόηεηα θαζαξηζκνύ ησλ εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ πεξηεθηώλ θαη ρξήζε 

θηβσηίσλ αλαξξόθεζεο θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ ζε δώλεο 

δηαθνξεηηθήο θαζαξόηεηαο.  

 Κηλεηέο δηαρσξηζηηθέο επηθάλεηεο θαη θακπύιεο ηνκέο ρώξσλ γηα 

απνηειεζκαηηθό θαζαξηζκό θαη νκαιή ξνή αέξα.  

 Καηαζθεπή εηδηθώλ ζπζηεκάησλ επίζθεςεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ κεραληθνύ 

εμνπιηζκνύ ηεο παξαγσγήο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Υξήζε αεξνθξαθηώλ θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδν ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ 

πιηθώλ ζηνπο ρώξνπο παξαγσγήο θαζώο θαη δηαδνρηθέο αιιαγέο ησλ ζηνιώλ 

ηνπ.  

 Υξήζε πεξηκεηξηθνύ δηαδξόκνπ γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο κνλάδαο. 

 Δθαξκνγή δηαδηθαζηώλ θαη κεζόδσλ παξαγσγήο πνπ ειαρηζηνπνηνύλ αθελόο 

κελ ηελ έθζεζε πιώλ, ελδηακέζσλ θαη ηειηθώλ πξντόλησλ ζην πεξηβάιινλ, 

αθεηέξνπ δε ηελ πηζαλόηεηα αλζξώπηλνπ ιάζνπο. 
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 Απηνκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ ησλ βαζηθώλ ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ 

απνζθνπεί ζηνλ θεληξηθό έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή.  

 Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θαη κεζόδσλ ειέγρνπ αμηνπηζηίαο.  

 Απηνκαηνπνίεζε θαη κεραλνγξάθεζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη 

ειέγρνπ. 

 

Πέξαλ ηεο απηνλνκίαο ησλ παξαγσγηθώλ ηκεκάησλ, ηεο δηακόξθσζεο ηνπ 

ζύγρξνλνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ, 

πξσηεύνληα ξόιν γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνηνηηθώλ ζηόρσλ ηεο κνλάδαο, 

δηαδξακαηίδεη ην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ. 

 Αμίδεη λα αλαθεξζεί ελδεηθηηθά όηη ην ζύζηεκα «ειεγρόκελεο επηκόιπλζεο» 

- όπσο ηερληθά απνθαιείηαη ε εθαξκνδόκελε θιηκαηηζηηθή δηαδηθαζία – 

εμππεξεηείηαη από 18 απηόλνκεο θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ απεπζύλνληαη 

ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ησλ επί κέξνπο ρώξσλ θαη παξάιιεια 

δηαζθαιίδνπλ ηε ζηεγαλόηεηα θαη ηελ κε αιιεινεπηκόιπλζε ησλ γξακκώλ 

παξαγσγήο. 

 

4.4 Καηηγορίες προχόνηφν 

 

ην Δξγνζηάζην παξαζθεπάδνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ηόζν γηα ηελ Διιεληθή 

όζν θαη γηα ηελ Δπξσπατθή αγνξά ηα αθόινπζα πξντόληα: 

 Ξεξά ηξόπηα 

 Κάςνπιεο 

  Γηζθία 

  Ξεξά Δλέζηκα 

  

 

 

          Πξέπεη λα ηνληζζεί όηη νη ζύγρξνλεο θαξκαθνβηνκεραλίεο πξέπεη λα έρνπλ  

ζπλερή θαη πιήξε ζπκκόξθσζε κε ηηο πην ζύγρξνλεο απαηηήζεηο, ηόζν ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο (Δ.Ο.Φ.) όζν θαη ησλ Δπξσπατθώλ θαη Παγθόζκησλ 

Οξγαληζκώλ.  
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5.   ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΓΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 
 

Η νξγαλσηηθή δνκή κηαο θαξκαθνβηνκεραλίαο απνηππώλεηαη ζηελ Δηθόλα 5. 

Σν αληηθείκελν ελαζρόιεζεο θάζε Γηεύζπλζεο είλαη δηαθνξεηηθό, σζηόζν 

απαηηείηαη ε αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

βηνκεραλίαο.
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ΜΔΣΟΥΟΙ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 Γ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Γ/ΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ 

ΛΗΓΜΔΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  

 Γ/ΝΣΗ 

ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ 

Γ/ΝΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

ΓΟΚΙΜΩΝ 

Δ/ΝΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Γ/ΝΣΗ ΥΗΜΙΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

 Γ/ΝΣΗ ΓΗΜΟ. ΥΔΔΩΝ 

& ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

 Γ/ΝΣΗ 

ΑΦΑΛΔΙΑ 

 Γ/ΝΣΗ ΠΡΟΩΘΗΗ 

ΝΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

(ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΙΑΣΡΩΝ, 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, 

ΔΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΙ) 

Γ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ. 

ΔΛΔΓΥΩΝ 

 Γ/ΝΣΗ  ΝΔΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  

Δικόνα 5: Οξγαλόγξακκα Φαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο 
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3. http://www.incardiology.gr 

4. Μαξζέινο Μ., πλνπηηθή Φαξκαθνινγία, Σόκνο 1,  Ισάλληλα 2006  
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