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Περίληψη: Οι απομιμήσεις φαρμάκων 
και πολλές φορές η διάθεση αυτών 
μέσω διαδικτύου αποτελεί φαινόμενο 
που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε 
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. 
Υπολογίζεται ότι οι απομιμήσεις φαρμάκων 
υπερβαίνουν το 10% της παγκόσμιας 
αγοράς, ενώ το 25% των φαρμάκων που 
διοχετεύονται στις υπό ανάπτυξη χώρες είναι 
κατώτερης ποιότητας με τεράστια κέρδη των 
εμπλεκόμενων εταιρειών. Μοναδικό τρόπο 
μείωσης του φαινομένου αυτού αποτελεί 
η ενημέρωση του κοινού, η γνώση των 
επαγγελματιών υγείας και η δημιουργία 
ρυθμιστικών αρχών ελέγχου πάνω σε κανόνες 
κατάλληλης νομοθεσίας.

Λέξεις ευρετηρίου: απομιμήσεις φαρμάκων, 
φάρμακα κατώτερης ποιότητας, εμπορικά 
ιδιοσκευάσματα, μητρικές ουσίες, Internet.

Τα κατώτερης ποιότητας φάρμακα 
και οι απομιμήσεις φαρμάκων απο-
τελούν ένα παγκόσμιο πρόβλημα 

που αφορά σε αναπτυσσόμενες1 και α-
νεπτυγμένες χώρες2, εξαπλώνεται διαρ-
κώς με ανησυχητικούς ρυθμούς κι έχει 
πολλές δυσμενείς επιπτώσεις. Το διαδί-
κτυο είναι ένα μέσο που διευκολύνει το 
εμπόριο των φαρμάκων αυτών, μέσω της 
δημιουργίας μη νόμιμων ηλεκτρονικών 
φαρμακείων.

Φάρμακα κατώτερης ποιότητας3 είναι προ-
ϊόντα των οποίων η σύνθεση και τα συστατι-
κά δε συμφωνούν με τις ορθές επιστημονικές 
προδιαγραφές παρασκευής τους, δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις ποιότητας και, συνεπώς, εί-
ναι αναποτελεσματικά και συχνά επικίνδυνα για 
τον ασθενή. Η δημιουργία των φαρμάκων αυ-
τών μπορεί να οφείλεται σε αμέλεια, ανθρώπι-
νο λάθος, ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους ή 
σε εσκεμμένη απομίμηση. Οι απομιμήσεις είναι 
σκευάσματα τα οποία εσκεμμένα και δολίως 
έχουν χαρακτηρισθεί ως σεβόμενα την ταυτό-
τητα και την πηγή τους. Αποτελούν κατώτερης 
ποιότητας φάρμακα που παράγονται για παρά-
νομο κέρδος. Η απομίμηση μπορεί να αφορά 
σε προϊόντα με σωστά συστατικά αλλά ψευδή 
συσκευασία, με λανθασμένα συστατικά ακόμη 
και τοξικές ουσίες, χωρίς ενεργά συστατικά ή με 
λανθασμένη ποσότητα ενεργών συστατικών. 

Μπορεί να είναι απορριπτέα ή ληγμένα προ-
ϊόντα που έχουν αποσυρθεί από την αγορά, 
έχουν αποκτηθεί από τους παραποιητές επα-
ναχαρακτηριζόμενα ως γνήσια και εισάγονται 
ξανά στην κυκλοφορία. Αντιγραφή εφαρμόζε-
ται σε εμπορικά αλλά και σε μητρικά φάρμακα. 
Υπολογίζεται πως οι απομιμήσεις φαρμάκων 
υπερβαίνουν το 10% της παγκόσμιας αγοράς 
φαρμάκων, το 25% των φαρμάκων που χρη-
σιμοποιούνται από τις αναπτυσσόμενες χώρες 
είναι κατώτερης ποιότητας, ενώ τα ετήσια κέρ-
δη από το παράνομο αυτό εμπόριο εκτιμάται 
πως υπερβαίνουν τα $32 δισ. (WHO).

Όσον αφορά στις κατηγορίες των φαρμα-
κευτικών ουσιών, στις μεν πλούσιες χώρες τα 
φάρμακα που συχνότερα «πλαστογραφούνται» 
είναι ακριβά φάρμακα που βελτιώνουν την ποι-
ότητα ζωής, όπως ορμονικά σκευάσματα, αντι-
ϊσταμινικά και φάρμακα που καταπολεμούν 
δυσλειτουργία στύσης, ενώ στις αναπτυσσό-
μενες φάρμακα απαραίτητα για την αντιμετώ-
πιση ασθενειών επικίνδυνων για τη ζωή, όπως 
η ελονοσία, η φυματίωση και το AIDS.

Γενικότερα, έχουν αναφερθεί απομιμήσεις 
που αφορούν σε παυσίπονα, αντιπυρετικά, 
αντιασθματικά, αντιαλλεργικά, αντιβιοτικά, αντι-
συλληπτικά, σκευάσματα εναλλακτικής ιατρι-
κής κ.ά. Η Κίνα, η Νιγηρία, η Πρώην Σοβιετι-
κή Ένωση, η Αίγυπτος, το Πακιστάν, η Ινδία, 
η Ινδονησία αναφέρονται ως χώρες παραγω-
γής απομιμήσεων5. Το υψηλό κόστος φαρ-
μάκων σε αντιδιαστολή με τις σαφώς χαμη-
λότερες τιμές των απομιμήσεων, η έλλειψη 
βασικών φαρμάκων σε φτωχές χώρες, τα δι-
αβρωμένα συστήματα υγείας6 με ανεπαρκείς 
μηχανισμούς και φορείς ελέγχου, η ελλιπής ή 
χαλαρή νομοθεσία, αλλά και η μη ορθή χρή-
ση του Internet είναι παράγοντες που προω-
θούν την εξάπλωση του εμπορίου απομιμή-
σεων φαρμάκων.

Οι σοβαρές συνέπειες που προκύπτουν από 
τη χρήση των φαρμάκων αυτών πρέπει να θέ-
σουν σε συναγερμό τα συστήματα υγείας των 
χωρών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Θε-
ραπευτική αποτυχία, αυξημένη νοσηρότητα, το-
ξικότητα και παρενέργειες όταν η ποσότητα της 
ενεργού ουσίας στο σκεύασμα υπερβαίνει τα 
καθορισμένα όρια, απρόβλεπτες παρενέργει-
ες, διάβρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης στην 
υγειονομική περίθαλψη, αυξημένη θνητότητα 
κυρίως στις υπό ανάπτυξη χώρες είναι οι βασι-

κότερες συνέπειες. Επίσης, η χρήση κατώτερης 
ποιότητας αντιβιοτικών οδηγεί σε μικροβιακή 
αντίσταση, η οποία καθιστά αναποτελεσματι-
κά τα αυθεντικά αντιβιοτικά. Υπολογίζεται ότι 
το 5% των αντιβιοτικών που πωλούνται πα-
γκοσμίως είναι απομιμήσεις.

Δυστυχώς, ο εντοπισμός των παράνομων 
σκευασμάτων, ακόμη και από επίσημους ορ-
γανισμούς (FDA), γίνεται όλο και πιο δύσκο-
λος διότι οι παρασκευαστές τους ανταποκρί-
νονται, μέσω της προηγμένης τεχνολογίας, στη 
δημοσιοποίηση του θέματος και την ενημέρω-
ση του κοινού. Έτσι, δημιουργούν σκευάσματα 
που δε διαφέρουν σε τίποτα από τα αντίστοιχα 
αυθεντικά, με παρόμοιες συσκευασίες και ετι-
κέτες, ενώ συχνά αναγράφουν στη συσκευα-
σία νέες ημερομηνίες λήξης, σε φάρμακα που 
έχουν ήδη λήξει7. Το 1995, 2.500 θάνατοι ση-
μειώθηκαν στο Νίγηρα μετά από εμβολιασμό 
50.000 συνολικά ατόμων με απομίμηση εμ-
βολίου κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας μηνιγ-
γίτιδας. Η κατανάλωση ενός σιροπιού με βάση 
την παρακεταμόλη, το οποίο είχε παρασκευα-
σθεί με diethylene glycol (μια τοξική χημική ου-
σία που χρησιμοποιείται ως αντιψυκτικό) οδή-
γησε σε 89 θανάτους στην Ταϊτή το 1995 και 
σε 30 θανάτους βρεφών στην Ινδία το 1998. 
Εκτιμάται πως από τους 1 εκατομμύριο θανά-
τους ετησίως που οφείλονται στην ελονοσία, 
οι 200.000 θα μπορούσαν να αποφευχθούν, 
εάν τα φάρμακα που χορηγούνται ήταν απο-
τελεσματικά και καλής ποιότητας . Μια έρευ-
να απέδειξε ότι το 38% των σκευασμάτων 
artusenate (ένα από τα βασικότερα ανθελονο-
σιακά που χρησιμοποιούνται στην Ασία) ήταν 
απομιμήσεις και δεν περιείχαν κανένα ενερ-
γό συστατικό. Το 1999 30 θάνατοι σημειώ-
θηκαν στην Καμπότζη, λόγω λήψης των αν-
θελονοσιακών sulphadoxine-pyrimethamine, 
τα οποία πωλούνταν ως artusenate. Το 2002 
εντοπίσθηκαν φιαλίδια του φαρμάκου κατά 
του AIDS Combivir (lamivudine+zidovudine) 
τα οποία απεδείχθη ότι περιείχαν ένα άλλο 
φάρμακο κατά του AIDS, το Ziagen.

Ένας από τους κινδύνους που προκύπτουν 
κατά την παρασκευή φαρμάκων υπό μη ιδα-
νικές συνθήκες είναι η επιμόλυνσή τους με μι-
κροοργανισμούς. Το 1999 παρατηρήθηκε έξαρ-
ση μετεγχειρητικών οφθαλμικών λοιμώξεων 
σε οφθαλμολογική κλινική που όπως αποδεί-
χθηκε οφειλόταν στη χρήση επιμολυσμένων 
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με Pseudomonas Aeruginosa και άλλους μι-
κροοργανισμούς κολλυρίων γενταμυκίνης10. 
Παραδείγματα απομιμήσεων φαρμάκων στις 
ΗΠΑ αποτελούν τα Lipitor (atorvastatin), Pr-
ocrit (epoetin), Neurogen (filgrastim), Viagra 
(sildenafil) και Zyprexa (oloanzapine)11. Τα τε-
λευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρω-
ποι χρησιμοποιούν το Internet για αγορά φαρ-
μακευτικών σκευασμάτων, γεγονός το οποίο 
εκμεταλλεύονται κυκλώματα για την προώθη-
ση του εμπορίου μη εγκεκριμένων, κατώτερης 
ποιότητας φαρμάκων, μέσω της δημιουργίας 
ηλεκτρονικών φαρμακείων. Υπάρχουν 3 τύ-
ποι ηλεκτρονικών φαρμακείων: αυτά που εκ-
προσωπούν μεγάλες αλυσίδες φαρμακείων 
και που ουσιαστικά παρέχουν τη δυνατότη-
τα στους χρήστες να αποκτήσουν τα φάρμακα 
που τους έχει συνταγογραφήσει ιατρός, μέσω 
ενός τοπικού υποκαταστήματος ή μέσω ταχυ-
δρομείου, αυτά που δημιουργούνται από ανε-
ξάρτητα φαρμακεία κοινότητας και, τέλος, αυτά 
που δημιουργούνται από ανεξάρτητες διαδι-
κτυακές εταιρείες χωρίς να αποκαλύπτουν τη 
γεωγραφική εντόπισή τους.

Η αγορά φαρμάκων μέσω διαδικτύου προ-
σφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους χρήστες 
του: γίνεται ευκολότερη η πρόσβαση σε φάρ-
μακα, π.χ. σε άτομα με προβλήματα κινητικό-
τητας ή σε κατοίκους απομονωμένων περιο-
χών. Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με 
κάποια ιστοσελίδα 24 ώρες το 24ωρο. Απο-
φεύγεται η κοινοποίηση προβλημάτων υγεί-
ας και χρήσης συγκεκριμένων φαρμάκων, η 
οποία μπορεί να είναι ανεπιθύμητη από τον 
ασθενή. Οι ασθενείς μπορούν να αναζητήσουν 
και να λάβουν, σύμφωνα με κάποιες μελέτες, 
κατανοητές και άμεσες πληροφορίες σχετικά 
με την αγωγή τους. Πολύ σημαντικό είναι και 
το γεγονός ότι εγκεκριμένα φαρμακεία του δι-
αδικτύου παρέχουν σκευάσματα σε χαμηλό-
τερες τιμές. Από την άλλη, πολλά είναι και τα 
προβλήματα που προκύπτουν13. Η εισαγωγή 
από άλλες χώρες φαρμάκων που είναι πιθανό 
να είναι μη εγκεκριμένα ή απομιμήσεων διευ-
κολύνεται και σε μεγάλο ποσοστό πραγματο-
ποιείται μέσω του διαδικτύου. Το Internet και 
συγκεκριμένα οι ιστοσελίδες που δεν επισημο-
ποιούν και αποκρύπτουν την προέλευσή τους 
συμβάλλουν στην προώθηση του παραεμπο-
ρίου φαρμάκων, εφόσον σε κάποιες από αυ-
τές είναι απεριόριστη η ποσότητα που μπορεί 
να παραγγείλει ο χρήστης. Επίσης, είναι συχνές 
οι αναφορές κατάχρησης φαρμάκων14 -συνή-
θως ψυχιατρικών και οπιοειδών. Πολλές από 
τις ιστοσελίδες δεν απαιτούν η αγωγή να είναι 
συνταγογραφημένη από ιατρό και δεν παίρ-
νουν λεπτομερές ιστορικό από τον ασθενή, 
κάτι που μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για 

την υγεία του.
Μερικά από τα φάρμακα που συνηθέστε-

ρα διακινούνται μέσω Internet είναι: sildena-
fil (Viagra), finasteride (Loratadine), celecoxib 
(Celebrex), valacyclovir (Valtrex), orlistat (Xen-
ical) και αναβολικά στεροειδή15. Η ενημέρω-
ση ιατρών και καταναλωτικού κοινού για την 
επικινδυνότητα που συνεπάγεται η ανεύθυνη 
χρήση του διαδικτύου είναι το σημαντικότερο 
βήμα στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Οι ασθενείς πρέπει να αναζητούν φάρμακα 
μόνο από εγκεκριμένες ιστοσελίδες και μόνο 
με υπεύθυνη συνταγογράφηση. Επίσης, είναι 
απαραίτητη η συνεργασία ανάμεσα στα κρά-
τη για την καταπολέμηση του διεθνούς εμπο-
ρίου. Έχουν ήδη ιδρυθεί αρμόδιοι οργανι-
σμοί και έχουν δημιουργηθεί προγράμματα, 
όπως το Verified Internet Pharmacy Practice 
Sites (VIPPS) σε μια προσπάθεια καταπολέμη-
σης των παράνομων φαρμακευτικών εταιρει-
ών του διαδικτύου.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης 
και κατανάλωσης απομιμήσεων φαρμάκων και 
την εξασφάλιση της ποιότητας7 αποτελούν εκ-
στρατείες πληροφόρησης του κοινού για την 
ύπαρξη και την επικινδυνότητά τους8, ενημέ-
ρωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσω-
πικού, ώστε να μπορεί ο επαγγελματίας υγείας 
να αναγνωρίσει το μη αυθεντικό σκεύασμα και 
να αξιολογήσει μια μη αναμενόμενη αντίδρα-
ση του ασθενούς σε συγκεκριμένο φάρμακο, 
δημιουργία ρυθμιστικών αρχών και ομάδων 
ελέγχου των προϊόντων1 και δρομολόγηση 
της κατάλληλης νομοθεσίας20-22. Επίσης, κα-
θιέρωση προσιτών τιμών φαρμάκων καθώς 
οι αυξημένες τιμές στις αναπτυσσόμενες χώ-
ρες είναι δυσβάστακτες σε μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού και αυξάνεται με τον τρόπο αυτό 
ο κίνδυνος της νοθείας, ενώ ωθούνται άτομα 
που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στην τι-
μή των νόμιμων φαρμάκων στην αναζήτηση 
εναλλακτικών πηγών.

Οι απομιμήσεις φαρμάκων ως ψεύτικα, πα-
ραποιημένα και επικίνδυνα προϊόντα αποτε-
λούν μια σοβαρή πρόκληση για το σύγχρονο 
ιατρό, τα συστήματα φροντίδας υγείας και τα 
κράτη που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Συ-
ντονισμένες ενέργειες των υπεύθυνων φορέ-
ων θα μπορούσαν να περιορίσουν την εξά-
πλωση και να κατοχυρώσουν την ασφάλεια 
της υγείας.

Summary
Counterfeit medicines – Medicines and in-
ternet
E. Mourtzoukou, S. Mpoura, Ch. Dritsa, S. 
Dritsas

Counterfeit medicines and their availability 

through the Internet is a phenomenon that 
occurs in developed and developing countries 
during the last years. Estimates put counter-
feit drugs at more than 10% of the global 
medicines market, while 25% of the medi-
cines consumed in developing countries are 
believed to be substandard medicines, bring-
ing high profits to the involved companies. In-
formation of the public, training of the health 
professionals in relation to product assess-
ment, and control authorities that are based 
on the appropriate pharmaceutical legisla-
tion constitute the most significant means 
to fight the problem.

Key words: counterfeit medicines, substandard 
medicines, internet.
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