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Διακηρυγμένος σκοπός των φαρμακευτικών εταιρειών είναι η ανακάλυψη και η 
ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία είτε αποκαθιστούν την 
υγεία ή παρατείνουν το προσδόκιμο επιβίωσης, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής 
των ασθενών1. Προς το σκοπό αυτό, μόνο το 2008 και μόνο στις ΗΠΑ, για την 
έρευνα & ανάπτυξη (R&D) 2700 υποψήφιων νέων φαρμάκων διατέθηκαν $65,2 
εκατομμύρια, επένδυση πενταπλάσια (σε ποσοστό ως προς το κύκλο πωλήσεων) 
από το μέσο όρο των υπολοίπων κλάδων της βιομηχανίας, καταγράφοντας το 
38ο έτος συνεχόμενης αύξησης των δαπανών R&D.2  
 

 
 
Επιπλέον, η Φαρμακευτική Βιομηχανία (ΦΒ) υπήρξε από τις πρωτοπόρες σε 
διακηρύξεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας και σχεδιασμούς Αειφόρου Ανάπτυξης. 
Κινητήριες δυνάμεις για την ταχεία αποδοχή και συνυπογραφή αυτών των 
αρχών αποτέλεσαν: 
1. η φύση (:ανθρώπινη χρήση) των προϊόντων της, τα οποία θεωρούνται 

κοινωνικό αγαθό και απολαμβάνουν πλεονεκτήματα τιμών και προστασίας,  
2. η διάθεση τους σε παγκόσμιο επίπεδο, 
3. η πολυεπιστημονική διάρθρωση και στελέχωση των ΦΒ,  
4. η στενή συνεργασία τους με όλο το εύρος της ακαδημαϊκής κοινότητας των 

Επιστημών Ζωής.  



Σε αυτό το ευνοϊκό τοπίο (: διακηρυγμένη εταιρική ευαισθησία, έντονα 
χρηματοδοτούμενη πολυεπιστημονική συνεργασία και καθημερινή χρήση 
τεχνολογίας - μεθοδολογίας ανίχνευσης ευεργετικών και τοξικών δράσεων στον 
ανθρώπινο οργανισμό από χημικές ουσίες σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις), θα 
περίμενε κανείς το πνεύμα και οι αρχές της Πράσινης Χημείας να έχουν ήδη 
υιοθετηθεί και ενστερνισθεί σε μέγιστο βαθμό. Αν δε συνυπολογισθεί και το 
γεγονός, ότι στα φαρμακευτικά καταγράφεται ο υψηλότερος λόγος 
παραπροϊόντων ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος (Πίνακας 1), τότε η 
εφαρμογή πράσινων αρχών αποκτά χαρακτήρα επιτακτικής προτεραιότητας για 
τη παραγωγική διαδικασία της ΦΒ. 
 

Πίνακας 1: Κατάταξη Χημικών Βιομηχανιών κατά σειρά αυξανόμενης 
ποσότητας παραπροϊόντων ανά Kg προϊόντος3 

Τομέας Χημικής    
Βιομηχανίας 

Ποσότητα 
προϊόντων (tn) 

Kg παραπροϊόντων / 
Kg προϊόντος 

Διύλιση Πετρελαίου 106 - 108 ~ 0,1 

Χημικά Προϊόντα (Bulk) 104 – 106 < 15 

Χημικά Προϊόντα (Fine) 102 – 104 5 - 50 

Φαρμακευτικά 101 - 103 25 – 100+ 

Φαρμακευτικά (ΜΒ<1000)  200 (10 – 1000) 

Φαρμακευτικά (ΜΒ>1000)  5000 – 30000+ 

 
 
Και πράγματι, αμέσως μετά τη δημοσίευση της «Πράσινης Χημείας» από τους 
Anastas & Warner, οι πρώτες εφαρμογές (και βραβεία) πράσινων διεργασιών σε 
φαρμακευτικές εταιρείες (BHC (τώρα BASF) 1997, Lilly 1999, Roche & Bayer 
2000) αποδεικνύουν και τα ταχύτατα αντανακλαστικά και τις ικανότητες της 
ΦΒ. Όμως, τα παραδείγματα αυτά απέχουν πολύ από το να χαρακτηρίσουν τη 
συνολική στάση της ΦΒ αυτή την αρχική περίοδο, στην οποία οι μεμονωμένες 
πράσινες πρωτοβουλίες προέρχονται κυρίως από την εργοστασιακή παραγωγή 
και όχι τα αντίστοιχα τμήματα R&D, ενώ κυριαρχούν δύο αντιλήψεις: α) το 
‘ίχνος’ των δραστηριοτήτων της ΦΒ είναι μικρό, β) τα προϊόντα έχουν τέτοια 
ευεργετική επίδραση στο ανθρώπινο είδος, ώστε ακόμη και αυτό το ίχνος είναι 
αποδεκτό. Οι αντιλήψεις αυτές, (παρότι λαθεμένες και παρότι υπαρκτές μέχρι 
και σήμερα, π.χ. στο Σχήμα 2 φαίνεται ότι η εικόνα της ΦΒ είναι σταθερά πάνω 
από το μέσο όρο, και απέχει από τη χημική βιομηχανία περισσότερο από ότι η 
τελευταία απέχει από τη πυρηνική ενέργεια), παρεμπόδισαν για ικανό 
διάστημα την ανάπτυξη μιας στρατηγικής αφομοίωσης των αρχών της Πράσινης 
Χημείας στην συνολική παραγωγική διαδικασία της ΦΒ. 
 



 
 

Σχήμα 2: Εικόνα της Χημικής Βιομηχανίας στην ΕΕ4 
 
Παρ’ όλα αυτά, σε μία δεύτερη φάση (2001-2005), το τοπίο της ΦΒ αλλάζει και 
οι μεγάλες εταιρίες, που μόλις έχουν εξέλθει από ένα κυκεώνα συγχωνεύσεων 
και εξαγορών, αναπτύσσουν τα πρώτα εργαλεία αξιολόγησης (Score Cards) και 
τα πρώτα μοντέλα πράσινης χημείας (Roche 2001), τα οποία διαδίδονται, 
χρησιμοποιούνται από όλες σχεδόν τις προσανατολισμένες στην Έρευνα & 
Ανάπτυξη φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτές οι κινήσεις οδηγούν τις Bayer AG 
(2001), Pfizer (2002),  BMS (2004), και Merck (2005 & 2006) σε διαδοχικές 
κατακτήσεις του Προεδρικού Βραβείου Πράσινης Χημείας (US EPA Presidential 
Green Chemistry Challenge),5,6 ενώ κορυφαία στιγμή της περιόδου θεωρείται η 
ίδρυση (2005) από τις Pfizer και Merck του American Chemical Society Green 

Chemistry Institute® (ACS GCI), με σκοπό την διάδοση και την εφαρμογή της 
πράσινης χημείας στη ΦΒ.7 
Από τότε μέχρι και σήμερα, εννέα ακόμη εταιρείες συμμετέχουν στο ACS GCI, 
ενώ οι υπόλοιπες αναπτύσσουν μαζί του ενεργά προγράμματα συνεργασίας, με 
αποτέλεσμα να ασκούν πρακτικές πράσινης χημείας περισσότερο από το 85% 
των εταιρειών που αποτελούν το Fortune 500, κυρίως σε επίπεδο εξεύρεσης πιο 
πράσινων αντιδράσεων, πιο κατάλληλων διαλυτών, ακόμη μεγαλύτερης 
αξιοποίησης του ατόμου (ενσωμάτωση μεγαλύτερου ποσοστού των αντιδρώντων 
στο τελικό προϊόν). 
Όμως, αυτή η κατάσταση αντιπροσωπεύει μόνο τα μέλη της PhRMA, ενώ 
παγκοσμίως δραστηριοποιούνται πολλές εκατοντάδες φαρμακευτικών 
εταιρειών, που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εμπορεύονται πάνω από 10000 
διαφορετικά φάρμακα, γεγονός που καθιστά το ποσοστό των φαρμάκων, στα 
οποία εφαρμόζεται κάποιου είδους πράσινες διαδικασίες, μικρότερο του 1%. 



Κάποια από τα εμπόδια που υφίστανται [θεωρούμενα (Θi) και πραγματικά (Πi)] 
για μια ταχύτερη διάδοση και εφαρμογή της πράσινης χημείας στη ΦΒ είναι: 

ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΑ 
(Θ1) Η ΦΒ ήδη εφαρμόζει πρακτικές πράσινης χημείας, 
(Θ2) Το περιβαντολλογικό ίχνος της ΦΒ είναι μικρό και χωρίς συνέπειες, 
(Θ3) Η προσφορά νέων φαρμάκων στους ασθενείς είναι τόσο σημαντική, που 

δικαιολογούνται οι περιβαντολλογικές συνέπειες της παραγωγής τους, 
(Θ4) Η αξιοποίηση των αποβλήτων αποτελεί ένα επιπλέον κόστος, 
(Θ5) Η πράσινη χημεία κοστίζει και επιβραδύνει τα R&D προγράμματα, 
(Θ6) Οι ρυθμιστικές αρχές (FDA, EMEA, ΕΟΦ) καθυστερούν τη πιστοποίηση 

εφαρμογών πράσινης μεθοδολογίας. 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

(Π1) Η συμμόρφωση με τα υπάρχοντα όρια ρύπων, 
(Π2) Μερική ή ολική αδιαφορία της εταιρικής ηγεσίας (CEO, CFO, CTO,..), 
(Π3) Η εστίαση στην ανάπτυξη νέων υποψήφιων προϊόντων (pipeline) σε βάρος 

πράσινων πρωτοβουλιών που καθυστερούν τη διαδικασία R&D, 
(Π4) Έλλειψη πράσινης εκπαίδευσης, 
(Π5) Έλλειψη πράσινης θεώρησης του συνολικού σχεδιασμού παραγωγής, 
(Π6) Έλλειψη μεθοδολογίας-οργανολογίας ελέγχου πράσινης χημείας, 
(Π7) Μερική ή ολική άγνοια της ανάλυσης κύκλου ζωής των προϊόντων, 
(Π8) Μερική ή ολική άγνοια περιβαντολλογικής τοξικότητας, 
(Π9) Ακανθώδεις σχέσεις μεταξύ: R&D – παραγωγής και εταιρικών 

παραγόντων – ρυθμιστικών και ελεγκτικών αρχών,  
(Π10) Περιορισμένη επικοινωνία μεταξύ ΦΒ, ακαδημαϊκών, κυβερνητικών 

αρχών και μη κυβερνητικών οργανώσεων.  
Εάν χρησιμοποιηθούν με τη μορφή RYG Score Card, τα παρακάτω στοιχειώδη 
και χονδρικά κριτήρια αποτίμησης μιας διαδικασίας: 

Red-Yellow-Green Score Card8 

Η πρακτική της ΦΒ θεωρείται η καλύτερη εφαρμοζόμενη μεταξύ όλων (best in 
class) και εφαρμόζεται εκτεταμένα σε αυτό το τμήμα της βιομηχανίας 

Η ΦΒ έχει αρχίσει να υιοθετεί αυτή την αρχή και γίνονται προσπάθειες να 
υπερκερασθούν τεχνολογικές και διαδικαστικές δυσκολίες 

Η ΦΒ δεν απασχολείται με αυτή την αρχή είτε λόγω τεχνολογικής αδυναμίας, 
είτε θεωρώντας ότι η πράσινη χημεία δεν έχει ρόλο, είτε θεωρώντας ότι οι 

υφιστάμενες πρακτικές - προσεγγίσεις είναι αρκετές 

 
τότε μία σημερινή (2009) αξιολόγηση της εφαρμογής των δώδεκα αρχών της 
πράσινης χημείας στην ΦΒ, αποδίδεται με τον παρακάτω πίνακα και την 
αντίστοιχη χρωματική επίδοση: 



Αξιολόγηση της ΦΒ ως προς τις δώδεκα αρχές της πράσινης χημείας8 

1. Πρόληψη αποβλήτων 

2. Σχεδίαση ασφαλέστερων ενδιάμεσων χημικών & τελικών προϊόντων 

3. Σχεδιασμός λιγότερο τοξικών χημικών συνθέσεων 

4. Χρήση ανακυκλώσιμων πρώτων υλών 

5. Χρήση καταλυτικών διεργασιών αντί στοιχειομετρικών ποσοτήτων 

6. Ελαχιστοποίηση ενδιάμεσων χημικών παραγώγων  

7. Μεγιστοποίηση ατομικής οικονομίας 

8. Χρήση ασφαλέστερων διαλυτών & συνθηκών αντίδρασης 

9. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης 

10. Σχεδιασμός αποσυντιθέμενων ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων  

11. Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο παραπροϊόντων και ρυπαντών 

12. Ελαχιστοποίηση κινδύνου ατυχημάτων 

 
Ιδιαίτερες προκλήσεις για τη ΦΒ αποτελούν η αρχή Νο 4, που συνεπάγεται 
αποδέσμευση από το πετρέλαιο και η αρχή Νο 10, αφού η απαίτηση 
σταθερότητας αποτελεί παγκοσμίως προαπαιτούμενο για τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας και τα φαρμακευτικά προϊόντα σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην 
αποσυντίθενται με την επίδραση θερμότητας, φωτός, οξέων, βάσεων ή οξυγόνου, 
τις κατ’ εξοχήν οδούς αποικοδόμησης στη φύση, με αποτέλεσμα να εγερθεί 
πρόσφατα9 θέμα ελέγχου συγκεντρώσεων φαρμακευτικών ουσιών στο υδάτινο 
περιβάλλον 
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