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Οι εφαρμοζόμενες πρακτικές στη Φαρμακευτική Βιομηχανία (ΦΒ), αλλά και σε 
ολόκληρη τη χημική βιομηχανία, μπορούν να καταταγούν σε ένα από τα τρία 
ακόλουθα επίπεδα, ανάλογα με τον αφετηριακό τρόπο προσέγγισης για την 
ελάχιστη περιβαντολλογική επιβάρυνση: 
  

 ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Ε (1) Ελαχιστοποίηση Τοξικότητας Ασφαλέστερη Χημεία 

Ε (2) Εφαρμογή Αρχών Πράσινη Χημεία 

Ε (3) Μίμηση της Φύσης Βιομιμητική Χημεία 

 
Η έλλειψη περιβαντολλογικής μέριμνας μπορεί αντίστοιχα να θεωρηθεί ως το 
Επίπεδο Μηδέν - Ε (0), και αποτελεί π.χ. το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα η 
συντριπτική πλειοψηφία της ΦΒ που δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή 
αντιγράφων στις υπό ανάπτυξη χώρες. Αντίστοιχα, η ΦΒ που προσανατολίζει τη 
λειτουργία της στην Έρευνα και Ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών ουσιών, έχει ήδη 
κατακτήσει το Ε (1) - κυρίως λόγω αύξησης της σχετικής νομοθεσίας των χωρών 
που δραστηριοποιείται παραγωγικά1, και σταδιακά κινείται προς το Ε (2) με την 
αφομοίωση των αρχών της Πράσινης Χημείας στην παραγωγική της διαδικασία.2 

Περιβαλλοντικοί Ρυθμιστικοί Νόμοι στις ΗΠΑ1 

 



Η ΦΒ όμως, διαθέτει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό-πλεονέκτημα έναντι των 
άλλων χημικών βιομηχανιών, ως προς την εμπέδωση και εφαρμογή πράσινων 
αρχών στις παραγωγικές της διαδικασίες, αφού τα φάρμακα τα οποία 
χρησιμοποιούνται σήμερα προέρχονται σε ποσοστό περίπου 40% από φυσικές 
πηγές, από τις οποίες απομονώνονται και χρησιμοποιούνται, είτε ως έχουν, είτε 
συνηθέστερα μετά από μικρές χημικές μετατροπές. Το γεγονός αυτό από μόνο του 
συνεπάγεται την εκτεταμένη συνεργασία επιστημονικών κλάδων, όπως π. χ. η 
βοτανική, η οργανική χημεία, η βιοχημεία και η φαρμακολογία, μόνο για τον 
εντοπισμό αυτών των ουσιών στη φύση, ενώ είναι γνωστό ότι, για την ανάπτυξη και 
την έγκριση κυκλοφορίας ενός φαρμάκου, απαιτείται, στο επίπεδο των κλινικών 
δοκιμών, η συνεργασία εκατό και πλέον επιστημονικών ειδικοτήτων, η πλειοψηφία 
των οποίων ανήκουν στο χώρο των Επιστημών Ζωής. 

Η περιορισμένη εξάρτηση από το (μη ανανεώσιμο) πετρέλαιο, οι μεγάλες 
δυνατότητες ανάπτυξης προϊόντων από έμβιες πηγές (λιγότερο από το 10% των 
φυτών έχουν διερευνηθεί για τη παρουσία φαρμακολογικώς δραστικών 
συστατικών), και η υφιστάμενη διεπιστημονική τεχνογνωσία για την ανάπτυξη νέων 
φαρμάκων, έχουν δρομολογήσει στο χώρο της ΦΒ αντιλήψεις, που εμπλουτίζουν 
και διευρύνουν τους ορίζοντες της πράσινης χημείας, προς τις ακόλουθες 
κατευθύνσεις: 

1. Διατήρηση και βελτίωση φυσικών οικοσυστημάτων, αποφυγή εξάντλησης 
και προστασία βιοποικιλότητας, ως πηγών νέων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, 

2. Ολιστική σχεδίαση παραγωγής φαρμάκων με συνυπολογισμό του κύκλου 
ζωής των προϊόντων και αναζήτηση τεχνολογιών που να εξασφαλίζουν 
αειφόρο ανάπτυξη, 

3. Επιχειρηματική δραστηριότητα ευαισθητοποιημένη σε γεωγραφικές, 
κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, με συμμετοχή πολλών 
εμπλεκόμενων ομάδων. 

Οι αντιλήψεις αυτές έχουν ήδη αποδώσει καρπούς και έτσι στη σημερινή ΦΒ, που 
προσανατολίζει τη λειτουργία της στην Έρευνα και Ανάπτυξη, καταγράφονται 
εξαιρετικά παραδείγματα ακόμη και υπέρβασης της πράσινης χημείας, με τις 
παρακάτω μεθοδολογικές προσεγγίσεις:  

1. Εφαρμογή φυσικών διεργασιών για την σύνθεση φαρμάκων, είτε με τη 
χρήση ζώντων οργανισμών, είτε με τη χρήση φυσικών κυκλικών χημικών 
διεργασιών (κύκλος νερού, κύκλος άνθρακα/οξυγόνου, κύκλος αζώτου, 
θείου). Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η ενζυμική σύνθεση-διαχωρισμός 
της πρεγκαβαλίνης (Lyrica®). Η αρχική σύνθεση περιελάμβανε 10 στάδια3, 
και είχε κόστος εξαπλάσιο του προϋπολογισμού. Μεταγενέστερη σύνθεση 



του ρακεμικού μίγματος βελτίωσε την απόδοση4, αλλά ο διαχωρισμός των 
εναντιομερών δημιουργούσε 86 Kg αποβλήτων ανά Kg προϊόντος, ενώ 
ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελούσε η ανακύκλωση του μη δραστικού 
εναντιομερούς. Η ενζυμική υδρόλυση του ρακεμικού διεστέρα στο πρώτο 
στάδιο της σύνθεσης, με τη χρήση της λιπάσης Thermomyces lanuginosus5, 
επέτρεψε τη βιομηχανική κλιμάκωση της παραγωγής σε επίπεδα των 10 
τόνων, την διεξαγωγή όλων των επομένων σταδίων σε υδατικό περιβάλλον, 
την ελάττωση των αποβλήτων στα 17 Kg ανά Kg προϊόντος και με την 
ανακύκλωση του μη δραστικού ισομερούς, τη βελτίωση κατά 50% της 
ατομικής οικονομίας της νιτριλο-ομάδας. 

2. Κατανόηση και μίμηση των φυσικών συνθετικών διεργασιών, όπου η Χημεία 
Φυσικών Προϊόντων και η Φαρμακογνωσία έχουν ήδη καλύψει πολύ από το 
απαιτούμενο έδαφος και οι πρώτες βιομιμητικές εφαρμογές είναι πια 
πραγματικότητα. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η σύνθεση της 

πακλιταξέλης, το δραστικό 
συστατικό του αντικαρκινικού 
φαρμάκου Taxol®. Η ουσία 
απαντάται στα δένδρα του είδους 
Taxus, εξάγεται από τον φλοιό τους, 
και είναι πρακτικά εκμεταλλεύσιμη 
μόνο από το είδος του Ειρηνικού 
(Taxus brevifolia)6. Όμως οι 
ποσότητες που απαιτούνται για την 
παραγωγή είναι πολύ μεγάλες, η 

απόδοση της απομόνωσης είναι 0.0004%, η αποφλοίωση θανατώνει το 
δένδρο (μη αειφόρος διεργασία), το οποίο για να φθάσει στην ωριμότητα 
απαιτεί 200 έτη (μόνιμη οικοσυστημική βλάβη). Η ολική χημική σύνθεση 
περιλαμβάνει 40 στάδια7 με συνολική απόδοση 2%, έτσι η παραγωγή του 
φαρμάκου μέχρι πρότινος γίνονταν ημισυνθετικά, σε μία διεργασία 11 
αντιδράσεων, 7 απομονώσεων, χρήση 13 αντιδραστηρίων και 13 διαλυτών, 
καταλυτών, κλπ. 8 Η νέα φυσική διεργασία συνίσταται στην ζύμωση και απ’ 
ευθείας παραλαβή της πακλιταξέλης από καλλιέργεια φυτικών κυττάρων 
του είδους, με ανανεώσιμα διατροφικά πρόσθετα (σάκχαρα, αμινοξέα, 
βιταμίνες), σε σταθερή ποιότητα με ήπιες διεργασίες (εκχύλιση, 
χρωματογραφία, ανακρυστάλλωση), χωρίς χημικούς μετασχηματισμούς και 
τη μεσολάβηση ενδιάμεσων μορφών, διαλυτών, κλπ.9 

3. Εφαρμογή νέων ευρύτερων της πράσινης χημείας αρχών, όπως της 
λειτουργικής αρχής όλων των φυσικών συστημάτων: "Όλα τα παραπροϊόντα 
είναι χρήσιμα και όλα τα απόβλητα τροφή", που μπορεί να θέσουν σε 
δοκιμασία υφιστάμενες και αποδεκτές μέχρι σήμερα διαδικασίες, ακόμη 
και πράσινες10.  

Η πράσινη χημεία είναι μια πρόκληση για τη ΦΒ, αρχικά για τους συνθετικούς 
χημικούς και φαρμακοποιούς, ενώ μετέπειτα απαιτεί λεπτές, επίμονες και 
ομαδικές προσπάθειες για να εδραιωθεί στο άκρως ανταγωνιστικό φαρμακευτικό 



(εταιρικό και επιχειρηματικό) περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα έχει και τα εγγενή 
όριά της.11 Ίσως η μεγαλύτερη προσφορά της να έγκειται στη συλλογικότητα 
όλων αυτών των επιστημόνων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, που 
βρίσκονται στο μέτωπο ανάπτυξης ενός νέου τρόπου χημείας, και προσπαθούν 
να ξανασχεδιάσουν χημικά προϊόντα και συνθετικούς δρόμους για να 
ελαττώσουν περιβαντολλογικές καταστροφές από βιομηχανικά χημικά.12 Και 
παρότι ακόμη συνιστούν μειονότητα μεταξύ των χημικών και χημικών 
μηχανικών, κυβερνητικών και εταιρικών παραγόντων, συνεχώς εδραιώνουν τις 
θέσεις και τις αντιλήψεις τους. Σε αναλογία με άλλα ιστορικά παραδείγματα, 
όπου η συνεργασία μεμονωμένων ειδικών πυροδότησε ευρύτερες κοινωνικές 
αλλαγές, οι πρωτοπόροι της πράσινης χημείας επαναφέρουν στο προσκήνιο 
θέματα, όπως ο ρόλος του ειδικού στη αλλαγή του κοινωνικού τοπίου, και 
αποκαλύπτουν δρόμους αναδιαμόρφωσης της χημικής τεχνολογίας προς μια 
πιο φιλική για το περιβάλλον θεώρηση, προωθώντας σταδιακά ένα νέο ευρύτερο 
πλαίσιο αναζήτησης λύσεων από μία χημεία βιοεμπνεόμενη και κυριολεκτικά 
"Φυσιο-Λογική". 
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