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Φάρμακο για την Ιατρική Επιστήμη θεωρείται κάθε ουσία που μπορεί να προλάβει ή να θεραπεύσει μία 
νόσο ή να βελτιώσει τη φυσική και πνευματική κατάσταση του ατόμου. Για την επιστήμη της 
Φαρμακολογίας, φάρμακο θεωρείται κάθε χημική ουσία που μπορεί να μεταβάλλει τις βιοχημικές ή /και 
φυσιολογικές διεργασίες κυττάρων και ιστών. Οι πιο κοινοί τρόποι δράσης ενός φαρμάκου είναι είτε μέσω 
των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους είτε μέσω αλληλεπίδρασης με λειτουργικά βιολογικά μόρια όπως οι 
υποδοχείς ενδογενών ουσιών που εντοπίζονται στα κύτταρα. Βασική προϋπόθεση για την ορθή χρήση των 
φαρμάκων είναι η τήρηση των ηθικών θεραπευτικών αρχών στην κλινική πράξη, αξιολογώντας παράλληλα 
το κόστος/όφελος κάθε θεραπείας.  
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) πολυφαρμακία θεωρείται όταν κάποιος άνθρωπος 
παίρνει ταυτόχρονα περισσότερα από πέντε φάρμακα. Σε αυτή την περίπτωση έχει παρατηρηθεί ότι 
αυξάνεται η πιθανότητα αλληλεπίδρασης των φαρμάκων μεταξύ τους, η πιθανότητα εμφάνισης 
ανεπιθύμητων ενεργειών (Α.Ε.), το κόστος της θεραπείας καθώς και η πιθανότητα λάθους κατά την –
καθημερινή- λήψη των φαρμάκων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση των φαρμάκων επηρεάζεται από 
πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το γονιδίωμα, η διατροφή, το περιβάλλον, ο τρόπος ζωής καθώς και 
η φυσική κατάσταση του κάθε ανθρώπου.  
Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην πολυφαρμακία είναι η πιθανή εμφάνιση Α.Ε. Οι Α.Ε. μπορεί να είναι α) 
προβλέψιμες β) μη προβλέψιμες γ) όψιμες ή δ) να εμφανιστούν μετά το τέλος της θεραπείας, όπως για 
παράδειγμα το σύνδρομο στέρησης. Σημαντικό επιστημονικό αλλά και κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα 
αποτελεί η αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών, επειδή τα μικρόβια αναπτύσσουν αντοχή σε αυτά τα 
φάρμακα. Έχει παρατηρηθεί ότι το 95% ενήλικων Ελλήνων παίρνουν αντιβίωση για ιογενείς λοιμώξεις, ενώ 
η ορθή χρήση των αντιβιοτικών απαιτεί απομόνωση του μικροβίου, ταυτοποίηση του και στη συνέχεια 
αντιβιόγραμμα βάση του οποίου πρέπει να γίνει η σωστή επιλογή θεραπευτικού σχήματος.  
Ένα αισιόδοξο σενάριο για το μέλλον, που υπόσχεται να βοηθήσει στην αποφυγή πολλών προβλημάτων 
κατά τη χρήση των φαρμάκων είναι η ανάπτυξη της Φαρμακογονιδιωματικής επιστήμης. Με την 
Φαρμακογονιδιωματική εισέρχεται η έννοια της εξατομικευμένης θεραπείας. Πρόκειται δηλαδή για θεραπεία 
προσαρμοσμένη στο γονιδιακό υπόστρωμα του κάθε ασθενή. Παρόλο που υπάρχουν ακόμα πολλοί 
περιορισμοί για την εφαρμογή της, πολλά αναμένεται να είναι τα οφέλη από αυτήν όπως π.χ. η προοπτική 
ανάπτυξης αποτελεσματικότερων και ασφαλέστερων φαρμάκων, ο ακριβής προσδιορισμός του 
δοσολογικού σχήματος, ο εύκολος και πρώιμο έλεγχος των νοσημάτων και τελικά η μείωση του κόστους 
παροχών υγείας.  
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