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Σμ Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ Σμιείξ:

1. Σνκέα Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο. ε αοηυκ είκαζ 

εκηαβιέκμ ημ Δνβαζηήνζμ "Φανιαηεοηζηήξ Υδιείαξ".

2. Σνκέα Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο. ε αοηυκ είκαζ 

εκηαβιέκα ηα Δνβαζηήνζα: α) "Φανιαημηεπκζηυ ηαζ 

Δθέβπμο Φανιάηςκ", ηαζ α) Φανιαηεοηζηήξ Ακάθοζδξ.

3. Σνκέα Φαξκαθνγλσζίαο-Φαξκαθνινγίαο. ε αοηυκ 

είκαζ εκηαβιέκα ηα Δνβαζηήνζα:

α) "Φανιαημβκςζίαξ" ηαζ α) "Φανιαημθμβίαξ".



Σμ πνυβναιια είκαζ πεληαεηέο ηαζ πενζθαιαάκεζ 8 ελάιδκα δζδαζηαθίαξ

ηαζ ενβαζηδνζαηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ιάεδζδξ ηαεχξ ηαζ δφμ ελάιδκα

πναηηζηήξ άζηδζδξ.

ηδκ ανπή ηάεε πνχημο ελαιήκμο, βζα ηάεε κεμεζζενπυιεκμ θμζηδηή

μνίγεηαζ ύκβνπινο Καζεγεηήο.

Κάεε αηαδδιασηυ έημξ πςνίγεηαζ ζημ πεζιενζκυ ηαζ ημ εανζκυ ελάιδκμ. Σα

ιαεήιαηα ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ δζαηνίκμκηαζ ζε οπμπνεςηζηά ηαζ

επζθεβυιεκα ηαζ ηαηακέιμκηαζ ζε μηηχ (8) ελάιδκα. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο

πεζιενζκμφ ελαιήκμο δζδάζημκηαζ ηα ιαεήιαηα πμο οπάβμκηαζ ζημ 1μ, 3μ,

5μ, ηαζ 7μ ελάιδκμ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο

εανζκμφ ελαιήκμο δζδάζημκηαζ ηα ιαεήιαηα πμο οπάβμκηαζ ζημ 2μ, 4μ, 6μ

ηαζ 8μ ελάιδκμ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ.

Ζ εηπαίδεοζδ ηςκ θμζηδηχκ ημο Σιήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ βίκεηαζ ιε ηζξ

παναδυζεζξ ηςκ ιαεδιάηςκ, ηζξ θνμκηζζηδνζαηέξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ

αζηήζεζξ.

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ



Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων

Κάζε εμάκελν, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο

εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ, νη θνηηεηέο έρνπλ ην

δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε λα αμηνινγνύλ ηα

καζήκαηα θαη ηνπο δηδάζθνληέο ηνπο, κε ζηόρν

ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ζπνπδώλ ηνπο.

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Μνλάδαο Γηαζθάιηζεο

Πνηόηεηαο (ΜΟΓΗΠ-ΑΠΘ http://qa.auth.gr) θαη

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηόο.

http://qa.auth.gr/
http://qa.auth.gr/
http://qa.auth.gr/
http://qa.auth.gr/
http://qa.auth.gr/
http://qa.auth.gr/
http://qa.auth.gr/


Οζ πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ ECTS είκαζ ιζα αξηζκεηηθή

ηηκή (κεηαμύ 1 θαη 60) πμο απμδίδεηαζ ζε ηάεε

ιάεδια βζα κα εηθναζεεί μ θόξηνο εξγαζίαο πμο

πνεζάγμκηαζ μζ θμζηδηέξ βζα κα επζηφπμοκ ηα

ακαιεκυιεκα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα.

ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, μ θυνημξ ενβαζίαξ

ηοιαίκεηαζ απυ 1.500 έςξ 1.800 χνεξ εκυξ

αηαδδιασημφ έημοξ, υπμο ιία πζζηςηζηή ιμκάδα

ακηζζημζπεί ζε 25 έσο 30 ώξεο εξγαζίαο.

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

ECTS ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ



Γζα ηδ θήρδ πηοπίμο Φανιαηεοηζηήξ (Π.Γ./110/1993)

απαζημφκηαζ ζοκμθζηά ηνπιάρηζηνλ 300 πηζησηηθέο

κνλάδεο ECTS. Οζ θμζηδηέξ, εηηυξ απυ ημκ εθάπζζημ

απαζημφιεκμ ανζειυ ιαεδιάηςκ, πμο ακηζζημζπμφκ

ζε 300 πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ ECTS ηαζ πμο είκαζ

απαναίηδημξ βζα ηδ θήρδ πηοπίμο, ιπμνμφκ εθυζμκ

ημ επζεοιμφκ κα επζθέλμοκ ηαζ επζπθέμκ ηαη’ επζθμβή

ιαεήιαηα.

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

ECTS ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ



φιθςκα ιε ηδ ζπεηζηή θανιαηεοηζηή κμιμεεζία (Οδδβίεξ

Δ.Δ. 85/432 & 85/433 ηαζ Απυθαζδ Τπμονβείμο Τβείαξ

Α4/5226/6-11-1987) μζ θμζηδηέξ, ζημ 9μ ηαζ 10μ ελάιδκμ

ζπμοδχκ, εα ηάκμοκ πξαθηηθή άζθεζε ημοθάπζζημκ 30

χνεξ εαδμιαδζαίςξ ζοκμθζηά βζα 4 ηνίιδκα (έκα έημξ)

ηαηακειδιέκα ςξ ελήξ.

α) Φανιαηείμ ακμζηηυ ζημ ημζκυ: 2 ηνίιδκα

α) Φανιαηεοηζηή οπδνεζία κμζμημιείμο: 1 ηνίιδκμ

β) Φανιαημαζμιδπακία (πνμαζνεηζηά): 1 ηνίιδκμ

Ζ πναηηζηή άζηδζδ ζηδ θανιαημαζμιδπακία ιπμνεί κα

οπμηαηαζηαεεί απυ 1 ηνίιδκμ ζε θανιαηείμ ακμζηηυ ζημ

ημζκυ ή ζε θανιαηεοηζηή οπδνεζία κμζμημιείμο.

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ECTS 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ



ημ Πνυβναιια πμοδχκ πενζθαιαάκεηαζ δ πνμαζνεηζηή

εηπυκδζδ Γζπθςιαηζηήξ Δνβαζίαξ (ΓΔ). Ζ ΓΔ ιπμνεί κα είκαζ

πεζναιαηζηή ηαζ υπζ αζαθζμβναθζηή ενβαζία, επί εκυξ εέιαημξ,

ζοκμθζηήξ δζάνηεζαξ εκυξ (1) ελαιήκμο ιε δοκαηυηδηα

ακακέςζδξ βζα δφμ επζπθέμκ ελάιδκα, ηδξ μπμίαξ ηα

απμηεθέζιαηα οπμαάθθμκηαζ πνμξ αλζμθυβδζδ ζημκ

επζαθέπμκηα ηαεδβδηή.

Ζ ΓΔ εηπμκείηαζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο 7μο ελαιήκμο ηαζ μζ

θμζηδηέξ ιπμνμφκ κα ηδκ επζθέλμοκ ζηδ εέζδ δφμ ηαη’ επζθμβή

ιαεδιάηςκ, ημο 8μο ελαιήκμο ζπμοδχκ. ε ηάεε θμζηδηή

ακαηίεεηαζ δ εηπυκδζδ ΓΔ ζηδκ ανπή ημο εανζκμφ ελαιήκμο.

ημπυξ ηδξ ΓΔ είκαζ κα αμδεήζεζ ημκ θμζηδηή, αθεκυξ κα

ζοζηδιαημπμζήζεζ ηαζ κα εθανιυζεζ ηζξ βκχζεζξ ημο πμο

απέηηδζε απυ ηζξ ζπμοδέξ ημο ηαζ αθεηένμο κα ειααεφκεζ ζε

ζοβηεηνζιέκμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ (ΔΠΗΛΟΓΖ): 8 Πηζησηηθέο Μνλάδεο



ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & 

ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ Α.Π.Θ.

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΠΟΡΔΗΑ 

ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΠΟΤ ΑΝΖΚΟΤΝ Δ ΔΤΑΗΘΖΣΔ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΟΜΑΓΔ ΣΟΤ Α.Π.Θ.

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟΤ



Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο

Δπηζηεκνληθό Αληηθείκελν ηνπ Σνκέα

H θανιαηεοηζηή πνάλδ ηαζ κμιμεεζία (εηηέθεζδ ζοκηαβχκ ηαζ

θανιαημηεπκζηχκ ενβαζζχκ ζημ θανιαηείμ ηαζ ζημ κμζμημιείμ).

Ζ εεχνδζδ ηςκ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ ηαζ ηςκ ζηεοαζιάηςκ ςξ ηαζ ηςκ

ζοζηδιάηςκ εθανιμβήξ ηαζ δνάζδξ αοηχκ (θοζζημί ηαζ θοζζημπδιζημί

κυιμζ) απυ θοζζηή-θανιαηεοηζηή άπμρδ.

Οζ ααζζηέξ θανιαημηεπκζηέξ δζενβαζίεξ ζε διζαζμιδπακζηή ηαζ αζμιδπακζηή

ηθίιαηα ηςκ πνχηςκ οθχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ ηαεχξ ηαζ μ

ζπεδζαζιυξ, ηεπκμθμβία ηαζ ιμνθμπμίδζδ αοηχκ ζε ζηεοάζιαηα ηαζ

ηαθθοκηζηά πνμσυκηα.

Ζ εηηίιδζδ ηδξ πμζυηδηαξ θανιάηςκ, ηαθθοκηζηχκ ηαζ βεκζηά πνμσυκηςκ

θοηζηήξ πνμέθεοζδξ, ζηεοαζιάηςκ ηαζ μοζζχκ, ιε εθανιμβή ιεευδςκ

εθέβπμο (θοζζημπδιζηχκ, ηεπκμθμβζηχκ, ιζηνμαζμθμβζηχκ, in vivo, ηθπ.).

Ζ αζμθανιαηεοηζηή ηεπκμθμβία ηςκ ζηεοαζιάηςκ ηαζ μζ πανάβμκηεξ πμο

επζδνμφκ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαηά ηδκ in vivo εθανιμβή ημοξ.

Ζ ηεπκμθμβζηή ιεθέηδ παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ ηδκ παναθααή,

επελενβαζία, έθεβπμ θοζζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημοξ.



Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο

Δθπαηδεπηηθά Αληηθείκελα ηνπ Σνκέα

Φαξκαθεπηηθή Αλάιπζε (Η θαη ΗΗ)

Γεληθή Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία

πληαγνηερλία

Φπζηθή Φαξκαθεπηηθή

Βηνθαξκαθεπηηθή

Δηδηθή Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία (Η θαη ΗΗ)

Μέζνδνη Διέγρνπ Φαξκάθσλ

Μέζνδνη Διέγρνπ Φαξκάθσλ (Δπηινγήο)

Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία (Δπηινγήο)



β. Φαξκαθνινγίαο:

Ζ θανιαημθμβζηή ακάπηολδ ηςκ κέςκ θανιάηςκ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ βκςζηχκ θανιαηεοηζηχκ

μοζζχκ ηαζ δ ιεθέηδ δμιήξ ηαζ θανιαημθμβζηήξ δνάζδξ ζε αζμπδιζηυ, ιμνζαηυ επίπεδμ (in vitro)

ηαεχξ ηαζ in situ (απμιμκςεέκηα υνβακα) ηαζ in vivo (πεζναιαηυγςα).

Ζ θανιαημδοκαιζηή ιεθέηδ ηςκ θανιαημθμβζηχκ εκενβεζχκ, ακεπζεφιδηςκ εκενβεζχκ ηαζ

αθθδθεπζδνάζεςκ θανιάηςκ.

Ζ ακάθοζδ δνάζδξ πδιεζμεεναπεοηζηχκ βζα ιζηνμαζαηέξ θμζιχλεζξ, παναζζηζηέξ αννχζηζεξ,

ζχζεζξ ηαζ κεμπθαζίεξ.

Ζ θανιαημηζκδηζηή ακάθοζδ ηαζ ηθζκζηή δμηζιαζία θανιάηςκ (ιδπακζζιμί απμννυθδζδξ,

ηαηακμιήξ, απμαμθήξ θανιάηςκ), ηαεμνζζιυξ δυζεςκ, εεναπεοηζηά πνςηυημθθα,

αθθδθεπζδνάζεζξ θανιάηςκ.

Ζ θανιαημβεκεηζηή ιεθέηδ ηδξ ζδζμζοβηναζίαξ, ιεηααμθζηήξ δζενβαζίαξ, εεζζιμφ, ροπζηήξ ηαζ

θοζζηήξ ελάνηδζδξ ηαζ ακηίζηαζδξ ζηα θάνιαηα.

Ζ ακμζμθανιαημθμβζηή ακάθοζδ αθθενβζμβυκςκ παναβυκηςκ, θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ,

ιδπακζζιμί ακμζμηαηαζημθήξ απυ θάνιαηα ηαεχξ ηαζ δ θανιαημθμβζηή αάζδ ηςκ θαζκμιέκςκ

οπενεοαζζεδζίαξ.

Ζ ημλζημθμβζηή ιεθέηδ ηςκ ιδπακζζιχκ ακεπζεφιδηδξ εκένβεζαξ θανιάηςκ, θοζζηχκ πνμσυκηςκ,

δδθδηδνίςκ, ημλζκχκ, ηεναημβυκςκ ηαζ ιεηαθθαλζμβυκςκ μοζζχκ in vitro ηαζ in vivo.

Ζ ιεθέηδ θανιαημθμβζηήξ δνάζδξ ιαηνμιμνζαηχκ παναβυκηςκ (ειαυθζα, μνμί, πνςηεΐκεξ,

μνιυκεξ η.ά.) ηαζ πνμσυκηςκ ιεηααμθζζιμφ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο παναζηεοάγμκηαζ ιε ιεευδμοξ

αζμηεπκμθμβίαξ. (θα ηα παναπάκς απυ θανιαημθμβζηή άπμρδ).

Σνκέαο Φαξκαθνγλσζίαο-Φαξκαθνινγίαο

Δπηζηεκνληθά Αληηθείκελα Σνκέα



Σνκέαο Φαξκαθνγλσζίαο-Φαξκαθνινγίαο

Δθπαηδεπηηθά Αληηθείκελα ηνπ Σνκέα

Κπηηαξηθή Βηνινγία

Μνξηαθή Βηνινγία (Δπηινγήο)

Φαξκαθνγλσζία (Η, IΗ θαη ΗΗΗ)

Φαξκαθνινγία (Η θαη ΗΗ)

Σνμηθνινγία

Φαξκαθεπηηθή Βηνηερλνινγία

Υεκεία Φπζηθώλ Πξντόλησλ (Δπηινγήο)

Κιηληθή Φαξκαθνινγία - Θεξαπεπηηθή

Κιηληθή Φαξκαθνθηλεηηθή

Βηνηερλνινγία Φαξκαθεπηηθώλ Φπηώλ (Δπηινγήο)



Δξγαζηήξην Φαξκαθνγλσζίαο



Ζ Φαξκαθνγλσζία είλαη θαη’ εμνρή θαξκαθεπηηθή επηζηήκε. Ζ

Φαξκαθνγλσζία είλαη ε επηζηήκε ησλ απιώλ θαξκάθσλ ή δξνγώλ.

Δμεηάδεη ηα θάξκαθα πνπ πξνέξρνληαη από ηε θύζε. Έρεη σο

αληηθείκελν κειέηεο ηα “απιά θάξκαθα” ή “δξόγεο”, δειαδή ηα

αθαζάξηζηα πξντόληα πνπ παξέρεη ε θύζε ζηε Φαξκαθεπηηθή, δει.

ηα πξνεξρόκελα από ην νξπθηό, ην δσηθό θαη ην θπηηθό βαζίιεην.

ηε θαξκαθνγλσζία, ν όξνο δξόγε αθνξά θάζε θπζηθό

πξντόλ πνπ είλαη ή κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη ζαλ θάξκαθν ή

πεγή θαξκάθσλ. Οη δξόγεο, εθηόο από ηα νξπθηά, είλαη

νιόθιεξνη νξγαληζκνί, ηκήκαηά ηνπο ή όξγαλα,

θπζηνινγηθά θαη παζνινγηθά εθθξίκαηα, νπνί, θπζηθά

πξντόληα ή ζπζηαηηθά, πξντόληα εθρύιηζεο.

Ζ θαξκαθνγλσζία κειεηάεη επίζεο θπζηθά πξντόληα πνπ

ρξεζηκεύνπλ ζαλ ηξόθηκα, θαιιπληηθά ή άιια πνπ είλαη ηνμηθά,

αιιά θαη πξντόληα θπξίσο βηνκεραληθά πνπ έρνπλ θαξκαθεπηηθέο

εθαξκνγέο.



Ο ρισξηδηθόο πινύηνο θαηαλέκεηαη άληζα

Παγθνζκίσο ππάξρνπλ 33 ζεξκά ζεκεία (hotspots) 

βηνπνηθηιόηεηαο

 Μεζόγεηνο: 3δ ορδθυηενδ  παβημζιίςξ 
ιεηαλφ 33 εενιχκ πενζμπχκ αζμπμζηζθυηδηαξ



Ζ Διιάδα δηαζέηεη ηελ 2ε πινπζηόηεξε ρισξίδα ηεο 

Δπξώπεο ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηά ηεο

6.000 απηνθπή taxa (είδε θαη ππνείδε)

Ο ρισξηδηθόο πινύηνο ηεο Διιάδαο

Μεηαμύ 33 πεξηνρώλ ηνπ πιαλήηε,

ε κεζνγεηαθή πεξηνρή είλαη ε

3ε πεξηνρή πςειόηεξεο βηνπνηθηιόηεηαο 

>20.000 θπηηθά είδε

Πνηθίια ελδηαηηήκαηα θαη βηόηνπνη

270 πεξηνρέο Natura 2000 

400 πγξνβηόηνπνη 

Πνζνζηό ελδεκηζκνύ κεηαμύ 8-18 % πεξίπνπ

(> 700 ελδεκηθά είδε)

Πνζνζηό 7-20 % ηεο Διιεληθήο ρισξίδαο 

αξσκαηηθά / θαξκαθεπηηθά είδε

(1.300 taxa, <1% έρεη κειεηεζεί, <1% θαιιηεξγείηαη)



Πεδηλές, εκηορεηλές θαη ορεηλές 
περηοτές

Πιούζηα θαη κολαδηθή τιωρίδα

ποηθηιία εδαθοιογηθώλ 
ζσλζεθώλ 

Γηαθορεηηθές δώλες βιάζηεζες ποηθηιία θιηκαηηθώλ ζσλζεθώλ 





Πνιιέο εθαηνληάδεο αμηόινγα 

αξσκαηηθά-θαξκαθεπηηθά θπηά ζηελ 

Διιάδα
1. Γεκηνμθίαακμ

2. Γίηηαιμξ

3. Κνίηαιμ

4. Μεθζζζυπμνημ

5. Μάναεμξ

6. Μαζηζπυδεκηνμ

7. Ρμφδζ

8. Υακζχηζηδ ιαηγμονάκα

9. Υανμοπζά

5. Γπόζκνη (Ζδπόζκνη) 

6. Θπκάξηα

7. Θξνπκπηέο

8. Κάππαξεο

9. Καπθαιήζξεο

10. Κξαληέο 

11. Κξόθνη

12. Μέληεο

13. Μπηηνύληα

14. Μπξώληα

15. Ρίγαλεο

16. Σζάγηα βνπλνύ

17. Φαζθνκειηέο

18. Φιηζθνύληα

1. Αγξηνηξηαληαθπιιηέο

2. Αγξηνγιπθάληζνη

3. Αγξηνθξάνπιεο

4. Άξθεπζνη (θέδξα) 



Αξσκαηηθά ή θαξκαθεπηηθά 

θπηά;

 πενζέπμοκ αηζέξηα 

έιαηα - ιίβια 

πηδηζηχκ μοζζχκ 

πμθφπθμηδξ πδιζηήξ 

ζφκεεζδξ ηαζ 

εθαζχδμοξ ζφζηαζδξ 

ιε παναηηδνζζηζηή 

μζιή, ζοκήεςξ 

εοπάνζζηδ βζα ημκ 

άκενςπμ

 ημοθάπζζημκ ηάπμζμ 

ηιήια ημοξ πανάβεζ 

δναζηζηέξ πδιζηέξ 

εκχζεζξ ιε 

εεναπεοηζηέξ δνάζεζξ 

βζα ημκ άκενςπμ.

Αξσκαηηθά θπηά Φαξκαθεπηηθά θπηά



πζηαηηθά αξσκαηηθώλ-θαξκαθεπηηθώλ 

θπηώλ

 Αηζέξηα έιαηα

Πμθφπθμηα ιίβιαηα 

παναηηδνζζηζηήξ μζιήξ 

ηαζ βεφζδξ, εθαζχδμοξ 

ζφζηαζδξ.

Πηεηηθά ζπζηαηηθά

Πμθφπθμηα ιείβιαηα απυ 

πηδηζηά ανςιαηζηά ζοζηαηζηά 

(>150) πμο ακήημοκ ζε 

δζαθμνεηζηέξ πδιζηέξ μιάδεξ 
(υπςξ ηενπέκζα, αθημυθεξ, θαζκυθεξ, 

εζηένεξ, αθδεΰδεξ, ηεηυκεξ ηαζ βεκζηά 

εκχζεζξ ιζηνμφ ιμνζαημφ αάνμοξ).



Βρίςκονται ςε: άνκθ, φφλλα, καρποφσ, 
φλοιοφσ, παραςκευάηονται και 
αποκθκεφονται ςε ειδικζσ ανατομικζσ 
καταςκευζσ όπωσ: 

ελαιοφόρεσ κοιλότθτεσ, 

αδενώδεισ τρίχεσ 

Βιολογικζς δράσεις: αντιμικροβιακι, αντιφλεγμονώδθ, 
αναςτολείσ ενηφμων, εντομοκτόνοσ, αντιϊικι – αντιερπθτικι, 
επουλωτικζσ ιδιότθτεσ 

Χρήσεις: βιομθχανία φαρμάκων, καλλυντικών, τροφίμων, 
ςαπωνοποιία, κθροπλαςτικι κλπ. 

Αιθζρια ζλαια αρωματικών-φαρμακευτικών



Κύξηεο νκάδεο θπηηθώλ 

δεπηεξνγελώλ 

κεηαβνιηηώλ

πζηαηηθά αξσκαηηθώλ-

θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ

 Φαηλνιηθά

παξάγσγα 
(θθααμκμεζδή, θαζκμθζηά

μλέα, θαζκοθμ-αζεακμσημί

βθοημζίδεξ, θζβκάκζα, 

ηακκίκεξ)

 Σεξπέληα (δζηενπέκζα, 

ζεζηζηενπέκζα, ζνζδμεζδή)

 Αιθαινεηδή

Με πηεηηθά 

ζπζηαηηθά



Πνυζθαηεξ ιεθέηεξ δείπκμοκ υηζ 

ηα ζοζηαηζηά ηςκ ανςιαηζηχκ-

θανιαηεοηζηχκ θοηχκ 

πανέπμοκ δπλεηηθά νθέιε γηα 

ηελ πγεία ηαεχξ ακαζηέθθμοκ 

ηδκ οπενμλείδςζδ ηςκ θζπζδίςκ, 

απμηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ ειθάκζζδ 

ζμαανχκ παεήζεςκ:



Πηζαλά νθέιε ησλ πνιπθαηλνιώλ ζηελ 

πγεία (www.liebertpub.com/ars)



Ο εηθνζηόο αηώλαο ζεκαηνδόηεζε ηελ 

αλαθάιπςε πνιιώλ ζαπκαζηώλ θαξκάθσλ

1922: Ο Κακαδυξ ενεοκδηήξ Φνέκηενζη 

Μπάκηζκβη, απμιυκςζε ηδκ μνιυκδ 

ζκζμοθίκδ. 

1928: Ζ ακαηάθορδ ηδξ Πεκζηζθίκδξ

Penicillium spp.

Πεληθηιιίλε G

https://www.fractalart.gr/wp-content/uploads/2015/04/Penicillin_cures_gonorrhea.jpg


Φάξκαθα πνπ εγθξίζεθαλ από ην FDA ην 

2018 θαη ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε ηε ρεκηθή 

δνκή ηνπο

de laTorre B. G., Albericio F. The Pharmaceutical Industry in 2018. An Analysis of FDA Drug Approvals from 

the Perspective of Molecules. Molecules 2019, 24(4), 809; https://doi.org/10.3390/molecules24040809.
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Φπζηθά πξντόληα θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ εγθξίζεθαλ γηα 

ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα (1984-2014)

Artemisinin, Artemisin-

1987, 

Artemisia annua L., 

Θεναπεία εθμκμζίαξ

Arglabin, Arglabin -1999, 

Artemisia glabella Kar. et Kir. 

replaced by Artemisia 

obtusiloba var. glabra Ledeb., 

Cancer chemotherapy 

(farnesyl transferase inhibition)

Capsaicin, Capsicum annum

L., or C. minimum Mill.,

Qutenza -2010, Postherpetic

neuralgia (TRPV1 activator)

Colchicine, Colchicum

spp., Colcrys-2009, 

Gout (tubulin binding)
Cannabis sativa L., Sativex-2005, Chronic neuropathic 

pain (CB1 and CB2 receptor activation)

Dronabinol Cannabidol



Σμ Sativex είκαζ ημ πνχημ θάνιαημ πμο ααζίγεηαζ ζηδκ

ζαηνζηή ηάκκααδ πμο έθααε άδεζα ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ

(πνέζ απυ ημο ζηυιαημξ πμο πενζέπεζ Γ9-

ηεηνατδνμηακκααζκυθδ ηαζ ηακκααζδζυθδ).

Σμκ Ημφκζμ ημο 2010, μ ΔΟΦ ημο UK (MHRA) εκέηνζκε ημ

Sativex βζα πνήζδ ςξ πξόζζεηε ζεξαπεία γηα ηελ

πνιιαπιή ζθιήξσζε (MS) πνπ ζρεηίδεηαη κε

ζπαζηηθόηεηα, ζε αζεεκείξ πμο έπμοκ δείλεζ ακεπανηή

ακηαπυηνζζδ ζε άθθεξ ζοιπηςιαηζηέξ εεναπείεξ ή

ανίζημοκ ηζξ πανεκένβεζέξ ημοξ ακοπυθμνεξ.

Cannabis sativa L., Sativex-2005, Chronic neuropathic 

pain (CB1 and CB2 receptor activation)

Dronabinol Cannabidol



ηζξ 15 Οηηςανίμο 2014, πμνδβήεδηε απυ ηδκ

Δονςπασηή Δπζηνμπή ζηδκ GW Pharma Ltd,

(Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ), μ παναηηδνζζιυξ ημο μνθακμφ

θανιάημο (EU / 3/14/1339), βζα ηδκ ηακκααζδζυθδ

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζπλδξόκνπ Dravet.

ηζξ 28 Ημοθίμο 2015, πμνδβήεδηε απυ ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή ζηδκ GW Pharma

Ltd, (Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ), μ παναηηδνζζιυξ ημο μνθακμφ θανιάημο (EU /

3/15/1520) βζα ηδκ ηακκααζδζυθδ βζα ηδ ζεξαπεία ηεο πεξηγελλεηηθήο αζθπμίαο.

ηζξ 17 Φεανμοανίμο 2016, πμνδβήεδηε απυ ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή ζηδκ GW

Research Ltd, (Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ), μ παναηηδνζζιυξ ημο μνθακμφ θανιάημο (EU

/3/16/1621) βζα ηδκ Γ9-ηεηνατδνμηακκααζκυθδ ηαζ ηακκααζδζυθδ απυ εηποθίζιαηα

ηδξ Cannabis sativa L., βζα ηδ ζεξαπεία ηνπ γινηώκαηνο.

ηζξ 29 Αοβμφζημο 2016 πμνδβήεδηε απυ ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή ζηδκ

Richardson Associates Regulatory Affairs Ltd, United Kingdom, μ παναηηδνζζιυξ

ημο μνθακμφ θανιάημο (EU / 3/16/1718), ζηδκ ηακκααζδζυθδ γηα ηε ζεξαπεία

ηεο αληίδξαζεο ηνπ κνζρεύκαηνο (επζπθμηή πμο ιπμνεί κα επδνεάζεζ ημοξ

αζεεκείξ πμο έπμοκ οπμαθδεεί ζε ιεηαιυζπεοζδ αθθμβεκχκ αζιμπμζδηζηχκ (αίια)

αθαζηζηχκ ηοηηάνςκ βζα ηδ εεναπεία αζεεκεζχκ ημο αίιαημξ, υπςξ δ θεοπαζιία).



ηηο 20 Μαξηίνπ 2017, ρνξεγήζεθε από ηελ

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ GW Research

Ltd, (Ζλσκέλν Βαζίιεην), ν ραξαθηεξηζκόο

ηνπ νξθαλνύ θαξκάθνπ (EU / 3/17/1855)

γηα ηελ θαλλαβηδηόιε γηα ηε ζεξαπεία ηνπ

ζπλδξόκνπ Lennox-Gastaut.

ηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 2018, ρνξεγήζεθε από ηελ Δπξσπατθή

Δπηηξνπή ζηελ GW Research Ltd, (Ζλσκέλν Βαζίιεην), ν

ραξαθηεξηζκόο ηνπ νξθαλνύ θαξκάθνπ (EU / 3/17/1959) γηα ηελ

θαλλαβηδηόιε γηα ηε ζεξαπεία ηεο ζπιαρληθήο ζθιήξπλζεο

ηηο 16 Οθησβξίνπ 2017, ρνξεγήζεθε από ηελ Δπξσπατθή

Δπηηξνπή ζηελ GW Research Ltd, (Ζλσκέλν Βαζίιεην), ν

ραξαθηεξηζκόο ηνπ νξθαλνύ θαξκάθνπ (EU / 3/17/1920) γηα ηελ

θαλλαβηδηόιε γηα ηε ζεξαπεία ηνπ ζπλδξόκνπ West.



Galanthamine, Galanthus 

caucasicus (Baker) 

Grossh., Razadyne-2001, 

Dementia associated with 

Alzheimer's disease (ligand 

of human nicotinic 

acetylcholine receptors 

(nAChRs))

Ingenol mebutate, Euphorbia 

peplus L. , Picato -2012, 

Actinic keratosis (inducer of 

cell death)

Masoprocol, Larrea tridentata (Sessé & Moc. ex DC.) Coville, Actinex-

1992, Actinex (1992, Cancer chemotherapy (lipoxygenase inhibitor) 

Omacetaxine mepesuccinate

(Homoharringtonine), 

Cephalotaxus harringtonia (Knight 

ex Forbes) K. Koch, Synribo-2012, 

Oncology (protein translation 

inhibitor)

Φπζηθά πξντόληα θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ εγθξίζεθαλ γηα 

ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα (1984-2014)



Paclitaxel, Taxus brevifolia Nutt., 

Taxol (1993), Abraxane-2005, 

Nanoxel-2007, Cancer chemotherapy 

(mitotic inhibitor) 

Solamargine, Solanum spp., 

Curaderm-1989, Cancer 

chemotherapy (apoptosis 

triggering)

Φπζηθά πξντόληα θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ εγθξίζεθαλ γηα 

ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα (1984-2014)



Δηαηνμθή - θαιιηένγεηεξ
Έκδοζε - θαιιςπηζμόξ
 Καηαζθεοέξ (θαηαιύμαηα, μεηαθμνηθά 

μέζα)
Δηαθόζμεζε - ακαροπή
Ακηημεηώπηζε αζζεκεηώκ - ίαζε

Τα θοηά έπμοκ πνμζθένεη θαη ζοκεπίδμοκ κα 
πνμζθένμοκ ζημκ άκζνςπμ ζημηπεηώδε μέζα 

γηα ηε δηαηήνεζε ηεξ ύπανλήξ ημο



Φοζηθά πνμϊόκηα (δεοηενμγεκή πνμσόκηα μεηαβμιηζμμύ)

παναθηενίδμκηαη μη μοζίεξ πμο πανάγμκηαη γηα ζογθεθνημέκμ

ιόγμ από δςκηακμύξ θοηηθμύξ ή δςηθμύξ μνγακηζμμύξ.

Η θύζε είκαη ζε ζέζε κα βημζοκζέηεη πμιύπιμθα μόνηα πμο

μπμνμύκ κα αιιειεπηδνάζμοκ με ηα βημιμγηθά ζοζηήμαηα.

Τα θοζηθά πνμσόκηα έπμοκ ηε δοκαηόηεηα κα πανέπμοκ ζηεκ

ηαηνηθή κέεξ πεμηθέξ δμμέξ.



Ζ Φαξκαθνγλσζία δηδάρηεθε ζηελ Θεζζαινλίθε ζην 

Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ από ηελ 

ίδξπζή ηνπ. Γηεηέιεζαλ θαζεγεηέο ν Κσλζηαληίλνο 

Μαθξήο θαη ν Γεώξγηνο Φσθάο.

Ζ Φανιαημβκςζία δζδάπηδηε ζηδκ Δθθάδα αθυημο ζδνφεδηε 

ημ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ (1838).  Γίδαλακ Φανιαημβκςζία 

μζ: Ξααένζμξ Λάκδενεν, ηαιάηζμξ Κνίκμξ, Γεχνβζμξ 

Εααζηζάκμξ, Γεχνβζμξ Κνίκμξ, Ακαζηάζζμξ Γαιαένβδξ, 

Διιακμοήθ Διιακμοήθ. Απυ ηδκ ίδνοζδ ηδξ Έδναξ 

Φανιαημβκςζίαξ ηαζ ημο Δνβαζηδνίμο ηδξ εηθέβμκηαζ 

ηαεδβδηέξ ηδξ Φανιαημβκςζίαξ μ Αεακάζζμξ Σζαηαθχημξ, μ 

Πακαβζχηδξ Κνδηζηυξ, μ ηεφμξ Φζθζάκμξ, δ Αζηαηενίκδ 

Υαναάθα ηαζ μ Ακάνβονμξ Λμοηήξ.



Κσλζηαληίλνο Μαθξήο

εηθέπηδηε ηαηηζηυξ ηαεδβδηήξ ηδξ έδναξ «Φανιαηεοηζηήξ 

Υδιείαξ ιεηά ζημζπείςκ Φανιαημβκςζίαξ» ημ 1956

Γζδαηηζηά ζοββνάιιαηα:

«Μαεήιαηα Γνμβμπδιείαξ» (1960)

«διεζχζεζξ Γεκζηήξ Φανιαημβκςζίαξ» (1963) 

Γδιμζζεφζεζξ:

«φβπνμκμξ έθεβπμξ ηςκ δνμβχκ» 

«Ο ζηαειυξ Δνεφκδξ Ανςιαηζηχκ ηαζ Φανιαηεοηζηχκ 

Φοηχκ ημο Δνβαζηδνίμο Φανιαηεοηζηήξ Υδιείαξ ηαζ 

Φανιαημβκςζίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθμκίηδξ» 

«Σα Φανιαηεοηζηά ηαζ Ανςιαηζηά Φοηά ζηδκ επμπή ιαξ» 



Γεώξγηνο Φσθάο

Βζαθία: 

«Υδιζηαί ιέεμδμζ ενβαζηδνζαηήξ δζαβκςζηζηήξ» (ζοκενβαζία 

Πακ. Κνδηζημφ ηαζ ηέθθαξ Παπαδάηδ) 

«Μαεήιαηα Ακυνβακμο Φανιαηεοηζηήξ Υδιείαξ» 

«Μζηνμζημπζηή Ακάθοζδ Γνμβχκ»

«Ηζημνία ηδξ Φανιαηεοηζηήξ»

Γδιμζζεφζεζξ επί ηςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ θοηχκ ηδξ εθθδκζηήξ 

πθςνίδαξ: 

αθμνμφκ ηα ηεφηθα, ηζξ νίγεξ ηδξ Δοεαθείαξ, ηζξ νίγεξ ημο 

Μακδναβυνα, ηα ζπένιαηα ημο θοημφ Onopordum 

sibthorpianum, ηα αθηαθμεζδή ηδξ Sternbergia sicula var. lutea, 

ηδκ απμιυκςζδ πμθίκδξ απυ ηδκ ιαθάπδ (Malva sylvestris) η. ά. 

εηθέπηδηε ημ 1970 ηαηηζηυξ ηαεδβδηήξ ηδξ 

«Φανιαηεοηζηήξ Υδιείαξ ηαζ Φανιαημβκςζίαξ» 



•Ακηημλεηδωηηθέξ ηδηόηεηεξ.

•Ηπαημπνμζηαηεοηηθέξ δνάζεηξ – ηδηαίηενα 

πνήζημμ ζηεκ πνμζηαζία ημο ήπαημξ από ηεκ 

ημληθή επίδναζε ημο αιθμόι. 

•Ακηημηθνμβηαθή δνάζε ζε Gram + 

μηθνμμνγακηζμμύξ

Silybum marianum (L.) Gaertner

(Asteraceae) 

Γατδνπξάγθαζν, Kνπθάγθαζν, 

Aγθάβαηνο
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Πμθοεηέξ πμχδεξ θοηυ ιε θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ, ημ μπμίμ

ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζηα διακηζηά Δίδδ Φοηχκ ημο Γζηηφμο ΦΤΖ 2000.

H πνδζζιμπμίδζδ ημο θοημφ άνπζζε απυ ημ 13μ αζχκα βζα ηδ εεναπεία εθηχκ

εκχ μζ ηανδζμημκςηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ έβζκακ βκςζηέξ ημ 1775.

Πενζέπεζ ηονίςξ ηανδζμημκςηζημφξ βθοημζίδεξ ηαζ ζαπςκίκεξ. Οζ ζαπςκίκεξ

ηδξ δαηηοθίηζδαξ οπμαμδεμφκ ζηδκ απμννυθδζδ ηςκ ηανδζμημκςηζηχκ

βθοημζίδςκ απυ ημ πεπηζηυ ζφζηδια. Οζ ηανδζμημκςηζημί βθοημζίδεξ

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ εεναπεία ηςκ ηανδζαηχκ κυζςκ αθ. Γζβμλίκδ (Digoxin,

Lanoxin), Γζβζημλίκδ (Digitaline).

CH3

OH

O

O
H

CH3

διγιηΟδιγιηδιγιηοξόζηΟ

OCOCH3

γλςκόζηd

Λαναηοζίδηρ Α

Ποπθςπογλςκοζίδηρ Α (δεζακεηςλιωθείρ Λαναηοζίδηρ Α)

Διγιηοξίνη

Digitalis lanata Ehrh. (Scrophulariaceae) 
Χειηδμκόπμνημ, Κμναθόπμνημ, Κμναθμβόηακμ, Λοζζόπμνημ, Δαθηοιίηηξ



Ζ απμιυκςζδ ηαζ ηαοημπμίδζδ θοζζηχκ πνμσυκηςκ, αθθά

ηαζ δ δζενεφκδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ ημοξ δνάζδξ είκαζ ιία

απυ ηζξ ηφνζεξ ηαηεοεφκζεζξ ημο Δνβαζηδνίμο

Φανιαημβκςζίαξ ημο Σιήιαημξ Φανιαηεοηζηήξ ημο

ΑνζζημηεθείμοΠακεπζζηδιίμο Θεζζαθμκίηδξ.

Ζ επζθμβή ηςκ θοηχκ βίκεηαζ ιε αάζδ ηδκ βκχζδ, υηζ

δζάθμνα είδδ ημοξ πνδζζιμπμζμφκηαζ εονφηαηα ζηδ θασηή

εεναπεοηζηή ή ςξ ανηφιαηα ή ζηδ αζμιδπακία ηςκ

ηαθθοκηζηχκ, ηθπ.



Πνηθηιόηεηα βηνδξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ

Δπνρηθή πνηθηιόηεηα: ιεηααμθή ηςκ αζμδναζηζηχκ ζοζηαηζηχκ 

ζημ έημξ / ζηάδζμ ακάπηολδξ ημο θοημφ. 

Σμ θαζηυιδθμ πανάβεζ δζπθάζζα πμζυηδηα αζεενίμο εθαίμο ημκ Ημφθζμ 

– Αφβμοζημ, ιεηά απυ ηδκ επμπή ακεμθμνίαξ ημο (Απνίθζμξ – Ημφκζμξ).

Γεσγξαθηθή – θιηκαηηθή πνηθηιόηεηα: ιεηααμθή ηςκ 

αζμδναζηζηχκ ζοζηαηζηχκ ακάθμβα ιε ηδκ πενζμπή ηαζ ημ ηθίια. 

Ζ νίβακδ πενζέπεζ ηανααηνυθδ ζε πμζμζηυ 2 - 95 %, εκχ ζε πενζμπέξ 

ηδξ Β Δθθάδαξ ηα θοηά δεκ αζμζοκεέημοκ θαζκυθεξ ηαζ δεκ έπμοκ μζιή 

νίβακδξ.

Υεκεηόηππνη: Μεηααμθέξ ηςκ ηφνζςκ αζμδναζηζηχκ εκχζεςκ 

εκυξ είδμοξ ιεηαλφ ηςκ πθδεοζιχκ ηαζ εκηυξ εκυξ πθδεοζιμφ. 

Μπμνεί κα έπεζ βεκεηζηή αάζδ. 

Σμοθάπζζημκ 7 πδιεζυηοπμζ ζημ είδμξ Thymus vulgaris.



πιινγή 

Ξήξαλζε 

Δθρύιηζε 

Μειέηε ησλ ρεκηθώλ ζπζηαηηθώλ ησλ δξνγώλ

Αλαδήηεζε ζπζηαηηθώλ κε εηδηθή 

θαξκαθνινγηθή εθαξκνγή: θαηαπνιέκεζε 

ησλ ηώλ, ηνπ θαξθίλνπ θιπ.



Οζ πνςιαημβναθζημί δζαπςνζζιμί ιζβιάηςκ δζαθυνςκ μοζζχκ

ααζίγμκηαζ ζηδκ ηαηακμιή ηςκ μοζζχκ ιεηαλφ ιζαξ ζηαηζηήξ

(stationary) ηαζ ιζαξ ηζκδηήξ (mobile) θάζδξ, πμο ανίζημκηαζ ζε ιζα

πνςιαημβναθζηή ζηήθδ. Ζ ηζκδηή θάζδ ηζκείηαζ ηαηά ιήημξ ηδξ

ζηήθδξ, παναζφνμκηαξ ηάεε έκςζδ ιε δζαθμνεηζηή ηαπφηδηα. Οζ

δζαθμνμπμζήζεζξ αοηέξ ιπμνεί κα ααζίγμκηαζ ζε ζδζυηδηεξ ηςκ

μοζζχκ υπςξ ημ ζδιείμ αναζιμφ, δ πμθζηυηδηα, ημ δθεηηνζηυ

θμνηίμ (βζα ηζξ ζμκηζηέξ εκχζεζξ), ημ ιέβεεμξ ημο ιμνίμο η.θπ. Δάκ

ζηδκ έλμδμ ηδξ πνςιαημβναθζηήξ ζηήθδξ οπάνπεζ έκα ζφζηδια βζα

ηδκ ακίπκεοζδ ηαζ ιέηνδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηάεε εηθμουιεκμο

ζοζηαηζημφ, ηυηε είκαζ δοκαηυξ μ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηάεε

δζαπςνζγυιεκμο ζοζηαηζημφ.

Υξσκαηνγξαθηθνί δηαρσξηζκνί



ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ 

Υξσκαηνγξαθία επί ιεπηήο ζηηβάδαο



Υξσκαηνγξαθία ζηήιεο

ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ 



Affinity Chromatography 

Υξσκαηνγξαθία ζηήιεο

ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ 



Τγξή Υξσκαηνγξαθία Τςειήο Απόδνζεο (HPLC)

ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ 



Αέξηνο Υξσκαηνγξαθία – Φαζκαηνκεηξία Μάδαο (GC-MS)

ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ 



Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πδιζηήξ δμιήξ ημοξ βίκεηαζ ιε ηδ αμήεεζα θαζιαημζημπζηχκ ιεευδςκ:

Φαζκαηνζθνπία Τπεξύζξνπ (IR) πενζμπή ιδηχκ ηφιαημξ 2 – 16 ι ή 4000 – 625 cm–1. Ζ οπένοενδ αηηζκμαμθία πνμηαθεί δζεβένζεζξ

ζηζξ δμκήζεζξ ηαζ πενζζηνμθέξ (ιμνζαηέξ ηαθακηχζεζξ) ηςκ αηυιςκ ζημ ιυνζμ ηδξ έκςζδξ ηαζ ηα ακηίζημζπα θάζιαηα μκμιάγμκηαζ θάζιαηα οπενφενμο ή ιμνζαηά

θάζιαηα.

Φαζκαηνζθνπία Τπεξηώδνπο-νξαηνύ (UV-Vis) Ζ πενζμπή ημο οπενζχδμοξ – μναημφ ακηζζημζπεί ζηδκ πενζμπή ημο

δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ ιε ιήηδ ηφιαημξ 10 – 780 nm (1nm = 10–9m). Ζ οπενζχδδξ πενζμπή (ιήημξ ηφιαημξ ≤ 380 nm) πενζθαιαάκεζ ηδκ πενζμπή ημο άπς

οπενζχδμοξ ή οπενζχδμοξ ημο ηεκμφ ιε ιήηδ ηφιαημξ 10 – 180 nm ηαζ ηδκ πενζμπή ημο εββφξ οπενζχδμοξ ιε ιήηδ ηφιαημξ 180 – 380 nm. Ζ πενζμπή ημο μναημφ

ακαθένεηαζ ζε ιήηδ ηφιαημξ 380 – 780 nm. Απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ πενζμπέξ ημο θάζιαημξ οπενζχδμοξ – μναημφ ιαξ εκδζαθένεζ δ πενζμπή ημο εββφξ οπενζχδμοξ ηαζ

ημο μναημφ (180 – 780 nm).

Φαζκαηνζθνπία Ππξεληθνύ Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ (ΝΜR) ζηδκ πενζμπή ηςκ αναπέςκ ναδζμηοιάηςκ

ιήημοξ ηφιαημξ 1 – 10 m (ηδξ ηάλδξ 102 Hz ή θ 102 cm), πναβιαημπμζμφκηαζ απμννμθήζεζξ πμο μθείθμκηαζ ζε ιεηαπηχζεζξ ημο δζακφζιαημξ ηδξ ζδζμζηνμθμνιήξ (spin)

ηςκ ιαβκδηζηχκ πονήκςκ απυ ηδκ ελςηενζηή επίδναζδ ιαβκδηζημφ πεδίμο ηαζ πμο ζοκεπάβμκηαζ ακηίζημζπδ δζέβενζδ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο ηςκ πονήκςκ ζηδκ πενζμπή

ηςκ αναπέςκ ναδζμηοιάηςκ ιήημοξ ηφιαημξ 1 – 10 m (ηδξ ηάλδξ 102 Hz ή θ 102 cm), πναβιαημπμζμφκηαζ απμννμθήζεζξ πμο μθείθμκηαζ ζε ιεηαπηχζεζξ ημο

δζακφζιαημξ ηδξ ζδζμζηνμθμνιήξ (spin) ηςκ ιαβκδηζηχκ πονήκςκ απυ ηδκ ελςηενζηή επίδναζδ ιαβκδηζημφ πεδίμο ηαζ πμο ζοκεπάβμκηαζ ακηίζημζπδ δζέβενζδ ημο

ιαβκδηζημφ πεδίμο ηςκ πονήκςκ

Σα θάζιαηα θαιαάκμκηαζ ιε δζαθφηεξ CDCl3, CD3OD πςνίξ εζςηενζηυ πνυηοπμ, θαιαάκμκηαξ ημ ζήια

ημο δζαθφηδ ςξ ακαθμνά (7.24, 3.31 ppm βζα 1H-NMR ηαζ 77.0, 49.0 ppm βζα 13C-NMR, ακηίζημζπα). Οζ

πδιζηέξ ιεηαημπίζεζξ εηθνάγμκηαζ ζε δ (ppm) ηαζ μζ ζηαεενέξ ζφγεολδξ (J) ζε Hertz (Hz).

DEPT (Distorsionless Enhancement by Polaritation Transfer) βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ

πμθοπθμηυηδηαξ ηςκ ζδιάηςκ ζηα θάζιαηα 13C-NMR.

COSY (Correlation Spectroscopy).

HMQC (Heteronuclear Multiple Quantum Correlation).

HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Correlation).

NOESY (Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy).

TOCSY (Total Correlation Spectroscopy).

Δηδηθή γσλία ζηξνθήο [α]D

ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΚΑΘΑΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ.
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RADIX 
RHIZOMA
TUBER 
BULBUS
LIGNUM
CORTEX
FOLIUM
FLOS
FRUCTUS
PERICARPIUM
SEMEN
HERBA
AETHEROLEUM
OLEUM
PYROLEUM
RESINA
BALSAMUM



ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΡΟΓΗ

Δξόγε:               Flos Matricariae
Πξαγσγό Φπηό:  Matricaria recutita
Οηθνγέλεηα:         Asteraceae



Crithmum maritimum L. (Apiaceae) 

Πμθοεηέξ θοηυ ιε μζημκμιζηυ εκδζαθένμκ,  

εδχδζιμ

Τρδθή πενζεηηζηυηδηα ζε θθααμκμεζδή, 

ηανμηεκμεζδή, αζηαιίκδ C, ηζκζηυ μλφ, 

πθςνμβεκζηυ μλφ, Χ3 ηαζ Χ6 θζπανά μλέα 

(παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ νφειζζδ ημο 

ιεηααμθζζιμφ, έπμοκ εοενβεηζηά

απμηεθέζιαηα ζε ηανδζαηέξ παεήζεζξ) 

Βζμδναζηζηά ζοζηαηζηά ημο ηνίηαιμο

Χλωρογενικό οξφ
R=H R=OH
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Σζάη ηνπ Βνπλνύ (Sideritis spp.) - Lamiaceae

αληηνμεηδσηηθέο ηδηόηεηεο (αθεςήκαηα, εθρπιίζκαηα)

αληηθιεγκνλώδεηο ηδηόηεηεο (εθρπιίζκαηα) 

αλαιγεηηθή δξάζε 

θαηαζηαιηηθή δξάζε ζην Κ.Ν..

αληη-ππεξγιπθαηκηθή δξάζε 

αληηκηθξνβηαθή δξάζε

θπηνζεξαπεπηηθό ζθεύαζκα “Melofer” παξαζθεπάδεηαη   

από εθρύιηζκα ηνπ θπηνύ Sideritis scardica, πεξηέρεη 

200 ppm ζίδεξν – πξόιεςε αλαηκίαο 



Sideritis clandestina ssp. clandestina, 

Sideritis clandestina ssp. peloponnesiaca (BOISS. & HELDR.), 

Sideritis euboea HELDR., 

Sideritis perfoliata ssp. perfoliata,

Sideritis perfoliata ssp. athoa (Papanic. & Kokkini).

Sideritis raeseri ssp. raeseri (BOISS. & HELDR.),

Sideritis raeseri ssp. attica (HELDR.), 

Sideritis scardica GRISEB., 

Sideritis sipylea BOISS, 

Sideritis syriaca L. ssp. syriaca,

Σζάη ηνπ Βνπλνύ (Sideritis spp.) - Lamiaceae



• ηα εηποθίζιαηα ημο Sideritis perfoliata L. 

subsp. perfoliata πανμοζίαζακ απμεκέλε 

αληηεξπεηηθή δξαζηηθόηεηα in vitro

• DM εηπφθζζια: παιδθή ηοηηανμημλζηυηδηα ηαζ 

έκημκδ ακηζενπδηζηή ηαζ ζμηηυκμξ δνάζδ

• είδδ ημο βέκμοξ Sideritis πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ 

ανπαζμηάηςκ πνυκςκ ζηδ ιατθή ζεξαπεπηηθή (ηαζ 

ζηδ εεναπεία ζχζεςκ)

επηινγή ηνπ θπηνύ πνμξ 

αζμηαηεοεοκυιεκμ 

πνςιαημβναθζηυ 

δζαπςνζζιυ 

(Απμιμκχεδηακ 

θθααμκμεζδή ηαζ 

δζηενπέκζα)

• in vitro πξνζδηνξηζκόο αληηεξπεηηθήο δξαζηηθόηεηαο εκυξ ανζειμφ

εηποθζζιάηςκ απυ 6 ειιεληθέο δξόγεο

(πνςηυημθθμ δμηζιαζίαξ εθάηηςζδξ ημο ανζειμφ ζζηχκ πθαηχκ)

ηα δζπθςνμιεεακζηά (DM) εηποθίζιαηα υθςκ ηςκ θοηχκ ακαζηέθθμοκ ημκ HSV-1

ηαηά 95-100% (C:167ιg/ml)

Σζάη ηνπ Βνπλνύ (Sideritis spp.) - Lamiaceae



Σζάη ηνπ Βνπλνύ (Sideritis spp.) – Lamiaceae
Sideritis perfoliata L. subsp. perfoliata
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Θπκάξη (Thymus spp.) – Lamiaceae

Αηζέξην έιαην (ζπκόιε, θαξβαθξόιε, π-θπκέλην, γ-ηεξπηλέλην, 

ιηλαινόιε, β-κπξθέλην θ.ά.)

Μεθζζζμημιία: ααζζηυ θοηυ βζα ηδκ παναβςβή ανςιαηζημφ ιεθζμφ.

Μεζχκεζ απμηεθεζιαηζηά ηα επίπεδα ηδξ πμθδζηενίκδξ ηαζ ηςκ 

ηνζβθοηενζδίςκ ημο αίιαημξ. 

Πδβή θοζζηχκ ακηζιζηνμαζαηχκ ηαζ ακηζμλεζδςηζηχκ παναβυκηςκ. Υνήζδ 

ςξ απμζιδηζηυ. 

Σμ εοιέθαζμ ζηδκ ανςιαημπμζία ηαζ ημζιδημθμβία.

Θπκόιε          θαξβαθξόιε 

π-θπκέλην γ-ηεξπηλέλην



Θπκάξη (Thymus spp.) – Lamiaceae

Σα θύιια ηνπ ζπκαξηνύ απμηεθμφκ παξαδνζηαθό θαξκαθεπηηθό 

πξντόλ θπηηθήο πξνέιεπζεο πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ 

απμπνειπηζηυ ζε αήπα πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηνφμ βζα ηδκ παναζηεοή 

ηζαβζμφ ή άθθςκ ζηεοαζιάηςκ θοηζηήξ πνμέθεοζδξ ζε οβνέξ ή 

ζηενεέξ ιμνθέξ δμζμθμβίαξ βζα ζημιαηζηή πνήζδ.

Αηζέξην έιαην

Απυ ζηυιαημξ πνήζδ: ηαηαννμή ημο ακχηενμο ακαπκεοζηζημφ 

ζοζηήιαημξ, ανμβπζημφ ηαηάννμο, ζοιπηχιαηα ανμβπίηζδαξ, 

ζπαζηζηυξ αήπαξ 

Υνήζδ απυ ημο ζηυιαημξ: ακηζζδπηζηυ ζημιαηζηυ δζάθοια, 

μδμκηυηνειεξ

Γενιαηζηή πνήζδ: ηκδζιυξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε δενιαημπάεεζεξ

Δζζπκμέξ: οπμζηδνζηηζηή εεναπεία ηςκ μλείςκ ηαζ πνυκζςκ 

παεήζεςκ ηςκ ακαπκεοζηζηχκ μδχκ



Κξαληά (Cornus mas) – Cornaceae 

Καηά ηδξ δζάννμζαξ ηαζ ηςκ εκηενζηχκ 

παεήζεςκ. 

Ο θθμζυξ, μζ αθαζημί ηαζ μζ νίγεξ 

πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ ακηζπονεηζηά.

Σα ηνάκα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ηανδζαηέξ 

παεήζεζξ, ημζθυπμκμ, ζε πυκμοξ πενζυδμο, 

ζημιαπζηέξ ηαζ εκηενζηέξ δζαηαναπέξ, ςξ 

πςκεοηζηυ ηαζ ςξ ημκςηζηυ. 

Σακκίκεξ 

Φθααμκμεζδή 



Ζ μιάδα έπεζ ιαηνά ειπεζνία ζε εέιαηα αζμπδιείαξ, ιμνζαηήξ αζμθμβίαξ ηαζ αζμηεπκμθμβίαξ θοηχκ ηαζ

εθανιυγεζ πμθθέξ ιμκηένκεξ ενεοκδηζηέξ ηεπκζηέξ, υπςξ απμιυκςζδ ηαζ παναηηδνζζιυ

εκγφιςκ/πνςηεσκχκ, παναβςβή ακηζζςιάηςκ, ηαηαζηεοή αζαθζμεδηχκ cDNA, απμιυκςζδ, παναηηδνζζιυ

ηαζ ηθςκμπμίδζδ θοηζηχκ cDNA ηαζ βεκςιαηζηχκ ηθχκςκ, ακάθοζδ ηδξ έηθναζδξ εκγφιςκ/πνςηεσκχκ

ηαζ βμκζδίςκ ηαζ, ηέθμξ, παναβςβή δζαβμκζδζαηχκ θοηχκ.

Μεθεηά βμκίδζα πμο οπεζζένπμκηαζ ζηδ αζμζφκεεζδ δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ, ζημ ιδπακζζιυ

αζμζφκεεζδξ ηαζ μλείδςζδξ ημο αζημναζημφ μλέμξ (αζηαιίκδξ C).

Ονζζιέκα δζηενπέκζα απυ ηδκ νδηίκδ ημο Κνδηζημφ Λάδακμο (Cistus creticus ssp. creticus) πανμοζζάγμοκ

έκημκδ ακηζηανηζκζηή δνάζδ in vitro ηαζ in vivo. Γζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο ιδπακζζιμφ αζμζφκεεζδξ ηςκ

δζηενπεκίςκ αοηχκ ημ ενβαζηήνζμ έπεζ ηθςκμπμζήζεζ ηα βμκίδζα ηδξ ζοκεεηάζδξ ηςκ δζηενπεκίςκ ηαζ ηδξ

ζοκεεηάζδξ ημο πονμθςζθμνζημφ βενακοθβενακοθίμο ηαζ ιεθεηά ηδκ βμκζδζαηή έηθναζή ημοξ ζε

δζάθμνμοξ ζζημφξ θάδακμο. Μεθθμκηζηά, δ ένεοκα αοηή εα μδδβήζεζ ζηδ βεκεηζηή αεθηίςζδ ημο θάδακμο ιε

ηδκ εθανιμβή αζμηεπκμθμβζηχκ πνμζεββίζεςκ.

Οκάδα “Βηοηετλοιογίας Φαρκαθεσηηθώλ Φσηώλ”

Tαπηνπνίεζε θαη ραξαθηεξηζκόο γνληδίσλ ηνπ δεπηεξνγελνύο κεηαβνιηζκνύ, 

εθαξκνγέο ηεο ιεηηνπξγηθήο γελσκαηηθήο έξεπλαο (functional genomics) ζηα 

αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά, γελεηηθόο κεηαζρεκαηηζκόο θπηώλ.

Βηνηερλνινγία βηνινγηθώλ, βηνδξαζηηθώλ, θπηηθώλ κνξίσλ (π.ρ. αζθνξβηθό

νμύ, αξγηλίλε, θ.ιπ.).



ΤΓΗΔΗΝΔ ΣΡΟΦΔ 

&

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ



Γεκ εέθμοιε απθχξ δ δζαηνμθή ιαξ κα είκαζ απαθθαβιέκδ 

απυ πδιζηέξ ηαζ αζμθμβζηά ηνμπμπμζδιέκεξ μοζίεξ, αθθά κα 

είκαζ επίζδξ ςθέθζιδ βζα ημκ μνβακζζιυ ιαξ, πένα απυ ηδκ 

ααζζηή ενεπηζηή ηδξ αλία. Βέααζα αοηυ δεκ απμηεθεί κέα ζδέα, 

αθμφ ήδδ απυ ημ 400 π.Υ. μ Ηππμηνάηδξ είπε πεζ:«Άζε ηδκ 

ηνμθή κα βίκεζ ημ θάνιαηυ ζμο, ηαζ θάνιαημ κα βίκεζ δ ηνμθή 

ζμο ". 

Τγηεηλή δηαηξνθή πθέμκ, ζδιαίκεζ 

πμθφ πενζζζυηενα απυ ημ κα 

πενζθαιαάκεζ ηακείξ ζηδ δζαηνμθή ημο 

θαπακζηά.  Καεχξ ημ αζμηζηυ επίπεδμ 

αολάκεηαζ, ηυζμ εδναζχκεηαζ ηαζ δ 

βκχζδ, πςξ υ,ηζ ηνχιε επζδνά ζηδκ 

οβεία ιαξ.



ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΑ (FUNCTIONAL FOOD)

Λεζημονβζηά ηνυθζια (Functional foods) είκαζ εονεία ηαηδβμνία

ηαηακαθςηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ οπμδδθχκεζ ηνυθζια ηαζ πμηά ηα μπμία

ιπμνμφκ κα έπμοκ εοενβεηζηέξ θεζημονβίεξ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ

πένα απυ ηα επανηή δζαηνμθζηά απμηεθέζιαηα. Ζ ηαηακάθςζή ημοξ

δδθαδή ζοιαάθθεζ ζηδκ πνμαβςβή ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ εοελίαξ ημο

ακενχπμο ηαεχξ ηαζ ζηδκ πνυθδρδ/ιείςζδ ηςκ αζεεκεζχκ.

Ο υνμξ ιπμνεί κα ακαθενεεί ζε μθυηθδνα ηνυθζια, ειπθμοηζζιέκα ή

εκζζποιέκα ηνυθζια ηαζ ηα δζαζηδηζηά ζοιπθδνχιαηα πμο έπμοκ ηδ

δοκαηυηδηα κα αεθηζχζμοκ ηδ δζακμδηζηή ηαζ θοζζηή οβεία ηαζ κα

ιεζχζμοκ ημκ ηίκδοκμ αζεεκεζχκ. Σα οπεφεοκα ζοζηαηζηά βζα αοηυ ημ

υθεθμξ ιπμνεί κα είκαζ θοζζηά πανυκηα ή ιπμνεί κα είπακ πνμζηεεεί

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επελενβαζίαξ. Σα επίπεδα ενεπηζηχκ μοζζχκ ζηα

ηνυθζια ιπμνμφκ κα αολδεμφκ πένα απυ ηα θοζζηά επίπεδά ημοξ βζα κα

δδιζμονβήζμοκ έκα ειπθμοηζζιέκμ πνμσυκ. Σα εκζζποιέκα πνμσυκηα

πενζέπμοκ ενεπηζηέξ μοζίεξ ή ζοζηαηζηά πμο δεκ οπήνπακ ζηα ανπζηά

ηνυθζια.



φιθςκα ιε ηδκ Δθθδκζηή κμιμεεζία, (Τπμονβζηή απυθαζδ ΤΗ/Γ.Π. 127962/03

άνενμ 2 – ΦΔΚ 395/Σεφπμξ Γεφηενμ/27-2-2004, Κμζκμηζηή Οδδβία ΟΓ/2002/46/ΔΚ

(ΔΔ ΔL 183/12/12/7/2002) «ζπεηζηά ιε ηα οιπθδνχιαηα Γζαηνμθήξ»),

ςξ «ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο» μνίγμκηαζ ηα δζαηνμθζηά πνμσυκηα ανιμδζυηδηαξ

ΔΟΦ ιε ζημπυ ηδ ζοιπθήνςζδ ηδξ ζοκήεμοξ δίαζηαξ, ηα μπμία απμηεθμφκ

ζοιποηκςιέκεξ πδβέξ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ή άθθςκ μοζζχκ ιε ενεπηζηέξ ή

θοζζμθμβζηέξ επζδνάζεζξ (π.π. ανχζζια εηποθίζιαηα θοηχκ ηαζ άθθα ζοζηαηζηά

θοηζηήξ πνμέθεοζδξ ιε ενεπηζηά ζοζηαηζηά υπςξ αζηαιζκμφπα, ιέηαθθα, αιζκμλέα,

πνςηεΐκεξ, ακηζμλεζδςηζηέξ μοζίεξ ηθπ.), ιειμκςιέκςκ ή ζε ζοκδοαζιυ ηαζ ηα μπμία

δζαηίεεκηαζ ζημ ειπυνζμ ζε δμζζιεηνζηέξ ιμνθέξ, ήημζ ιμνθέξ πανμοζίαζδξ υπςξ

ηάρμοθεξ, παζηίθζεξ, δζζηία, πάπζα ηαζ άθθεξ ιμνθέξ, ηαεχξ ηαζ θαηεθάηζα ζηυκδξ,

θφζζββεξ οβνμφ πνμσυκημξ, θζαθίδζα ιε ζηαβμκυιεηνμ ηαζ άθθεξ πανυιμζεξ ιμνθέξ

οβνχκ ηαζ ηυκεςκ πμο πνμμνίγμκηαζ κα θδθεμφκ ζε πνμιεηνήζζιεξ ιζηνέξ

ιμκαδζαίεξ πμζυηδηεξ

ςξ «ζξεπηηθά ζπζηαηηθά» μνίγμκηαζ μζ αηυθμοεεξ μοζίεξ: α. μζ Βζηαιίκεξ ηαζ α. Σα

ακυνβακα ζημζπεία

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ



Δπηζήκαλζε ηωλ προϊόληωλ (άρζρο 6, §3,4)

• Τν όλνκα ησλ θαηεγνξηώλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ή νπζηώλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ 
ην πξντόλ ή έλδεημε ζρεηηθή κε ηε θύζε ησλ ελ ιόγσ ζξεπηηθώλ  ζπζηαηηθώλ ή 
νπζηώλ

• Τε ζπληζηώκελε γηα εκεξήζηα θαηαλάισζε δόζε ηνπ πξντόληνο

• Πξνεηδνπνίεζε λα κε γίλεηαη ππέξβαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπληζηώκελε 
εκεξήζηα δόζεο

• Δήισζε όηη ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
ππνθαηάζηαην κηαο ηζνξξνπεκέλεο δίαηηαο

• Δήισζε ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα πξντόληα πξέπεη λα θπιάζζνληαη καθξηά από 
ηα κηθξά παηδηά

• Οη επηζεκάλζεηο θαζώο θαη ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο, αλ ππάξρεη, πξέπεη λα είλαη 
ζηελ ειιεληθή γιώζζα.

Υπνρξεσηηθά ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο πξέπεη 
λα πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα



Γηαθήκηζε ηωλ ζσκπιερωκάηωλ δηαηροθής (άρζρο 6, § 2 θαη άρζρο 7)

Δελ πξέπεη λα αλαθέξεη ξεηώο ή λα ππνλνεί όηη κηα ηζνξξνπεκέλε θαη πνηθίιε 
δίαηηα δελ απνηειεί επαξθή πεγή θαηάιιεισλ πνζνηήησλ ζξεπηηθώλ 
ζπζηαηηθώλ γεληθώο
Δελ πξέπεη λα απνδίδεη ζηα πξντόληα απηά ηδηόηεηεο πξόιεςεο, αγσγήο ή 
ζεξαπείαο αλζξώπηλεο λόζνπ, νύηε λα αλαθέξεη ηέηνηεο ηδηόηεηεο

Σύκθσλα κε ην άξζξν 10 § 7, ν δηθαηνύρνο ελόο ζπκπιεξώκαηνο δηαηξνθήο 
νθείιεη λα αλαθέξεη πάλσ ζηελ  εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ 
γλσζηνπνίεζεο ζηνλ  ΕΟΦ (ν νπνίνο δελ είλαη ν «αξηζκόο έγθξηζεο ΕΟΦ»)

Σα «εγθεθρηκέλα από ηολ ΔΟΦ»



Σηα πιαίζηα ησλ ζπλερηδόκελσλ ελεξγεηώλ ηνπ ζρεηηθά κε ηελ δηαθίλεζε θαη 

δηάζεζε πξντόλησλ δηαηξνθήο θαη κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηεο Δεκόζηαο 

Υγείαο ν ΕΟΦ ελεκεξώλεη όηη απηά δηαθξίλνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο αλάινγα 

κε ηελ πξνβιεπόκελε ρξήζε ηνπο.

1. σκπιερώκαηα δηαηροθής: Πξόθεηηαη γηα δηαηξνθηθά πξντόληα, κε 

ζθνπό ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ζπλήζνπο δίαηηαο. 

2. Σρόθηκα εηδηθής δηαηροθής: Πξόθεηηαη γηα ηξόθηκα ηα νπνία ιόγσ ηεο 

εηδηθήο ζύλζεζήο ηνπο πξννξίδνληαη γηα εηδηθή δηαηξνθή ζπγθεθξηκέλσλ 

νκάδσλ πιεζπζκνύ π.ρ. γηα πγηή βξέθε ή λήπηα, γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο 

αηόκσλ κε δηαηαξαγκέλν κεηαβνιηζκό, ή γηα θαηεγνξίεο αηόκσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε εηδηθή θαηάζηαζε ηεο θπζηνινγίαο ηνπο. 

Γηάζεζε σκπιερωκάηωλ Γηαηροθής θαη Σροθίκωλ Δηδηθής Γηαηροθής 
(07/12/2004)



Οη όξνη δηάζεζεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πξντόλησλ, ζύκθσλα κε ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία δηαθνξνπνηνύληαη σο εμήο:

· Τα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά από ηα 

θαξκαθεία κε βάζε ηελ κε αξηζ. Υ1/Γ.Π 127962/03 27.2.2004 

Υπνπξγηθή Απόθαζε. 

· Τα ηξόθηκα εηδηθήο δηαηξνθήο δηαηίζεληαη γεληθά, εθηόο από ηα 

θαξκαθεία θαη από άιια θαηαζηήκαηα κε βάζε ηελ κε αξηζ. 

Α23/5478/25.2.1999 Υπνπξγηθή Απόθαζε, εθηόο από ηηο ππνθαηεγνξίεο 

α) ησλ δηαηηεηηθώλ ηξνθίκσλ γηα εηδηθνύο ηαηξηθνύο ζθνπνύο, πνπ 

δηαηίζεληαη κόλν κέζσ θαξκαθείσλ θαη γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, θαη β) 

ησλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ πξώηε βξεθηθή ειηθία πνπ δηαηίζεληαη 

κόλν κέζσ θαξκαθείσλ. 

Γηάζεζε σκπιερωκάηωλ Γηαηροθής θαη Σροθίκωλ Δηδηθής Γηαηροθής 
(07/12/2004)



Η δηάθξηζε (ν ραξαθηεξηζκόο) ησλ πξντόλησλ απηώλ θαη ε έληαμε ηνπο ζηηο δύν 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο (ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο ή ηξόθηκα εηδηθήο δηαηξνθήο) είλαη 

αξκνδηόηεηα ηνπ ΕΟΦ θαη γίλεηαη κεηά από έιεγρν ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ 

πνπ θαηαηίζεληαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπο, 

ππνρξέσζε ζηελ νπνία ππόθεηληαη όινη νη παξαζθεπαζηέο ή νη ζέηνληεο απηά ηα 

πξντόληα ζε θπθινθνξία ζηε ρώξα καο.

Η δηαδηθαζία ηεο γλσζηνπνίεζεο δεκηνπξγεί ην ππόβαζξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Δεκόζηαο Υγείαο θαη εμαζθαιίδεη κέζσ ησλ έγθαηξσλ ελεξγεηώλ ηνπ ΕΟΦ ηε λόκηκε 

δηαθίλεζε θαη θπθινθνξία ησλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο θαη ησλ ηξνθίκσλ εηδηθήο 

δηαηξνθήο.

Επεηδή όπσο πξνθύπηεη από ηνπο ειέγρνπο ηνπ ΕΟΦ γηα πνιιά από απηά ηα πξντόληα 

δελ θαηαηίζεηαη γλσζηνπνίεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπο, ν ΕΟΦ επηζεκαίλεη ζηνπο 

πνιίηεο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο πνπ αζινύληαη.

· Να είλαη πνιύ πξνζεθηηθνί ζηελ αγνξά θαη ηελ ρξήζε ηέηνησλ πξντόλησλ. 

· Πξηλ ηελ αγνξά θαη ηελ ρξήζε ηνπο λα επηβεβαηώλνπλ ηελ ύπαξμε ζηελ εμσηεξηθή 

ζπζθεπαζία απηώλ ηνπ αξηζκνύ πξσηνθόιινπ γλσζηνπνίεζεο ζηνλ ΕΟΦ. 

Σε πεξίπησζε ακθηβνιηώλ πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΕΟΦ. 

Γηάζεζε σκπιερωκάηωλ Γηαηροθής θαη Σροθίκωλ Δηδηθής Γηαηροθής 
(07/12/2004)



Βηηακίλεο θαη κεηαιιηθά ζηνηρεία

Αλεπίζεκεο βηηακίλεο θαη κέηαιια, γηα ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκε 

παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο από ηελ έιιεηςή ηνπο ζηνλ νξγαληζκό 

πρ. βόξην, ρνιίλε

Φπζηθά έιαηα πνπ πεξηέρνπλ ιηπαξά νμέα

Φπζηθά ππνθαηάζηαηα πνπ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά κε 

αλαγλσξηζκέλεο θαξκαθεπηηθέο δξάζεηο

Φπζηθά ζπζηαηηθά ησλ νπνίσλ ε ζύλζεζε θαη νη επηδξάζεηο δελ 

έρνπλ δηεπθξηληζηεί πιήξσο πρ. ζπηξνπιίλα, βαζηιηθόο πνιηόο

Έλδπκα κε γλσζηέο θπζηνινγηθέο επηδξάζεηο

Ακηλνμέα ή παξάγσγά ηνπο, πρ. θαξληηίλε

Καηεγνξίεο ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο



Υξήζεηο ησλ ζπκπιεξσκάησλ

Βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο πγείαο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο

πκπηώκαηα ηνπ ζηξεο

ε πεξηόδνπο εγθπκνζύλεο

ε θαπληζηέο

ε άηνκα πνπ θάλνπλ δίαηηεο αδπλαηίζκαηνο

Βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ αζιεηώλ

Πξόιεςε ή βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ παξαηεξνύληαη ζην 

θξπνιόγεκα, ζε θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, θαξθίλν, θιπ.



Γεκ εέθμοιε απθχξ δ δζαηνμθή ιαξ κα είκαζ απαθθαβιέκδ απυ 

πδιζηέξ ηαζ αζμθμβζηά ηνμπμπμπμζδιέκεξ μοζίεξ, αθθά κα είκαζ 

επίζδξ ςθέθζιδ βζα ημκ μνβακζζιυ ιαξ, πένα απυ ηδκ ααζζηή 

ενεπηζηή ηδξ αλία. Βέααζα αοηυ δεκ απμηεθεί κέα ζδέα, αθμφ ήδδ 

απυ ημ 400 π.Υ. μ Ηππμηνάηδξ είπε πεζ: “Άζε ηδκ ηνμθή κα βίκεζ 

ημ θάνιαηυ ζμο, ηαζ θάνιαημ κα βίκεζ δ ηνμθή ζμο”. 

Τγηεηλή δηαηξνθή πθέμκ, ζδιαίκεζ πμθφ 

πενζζζυηενα απυ ημ κα πενζθαιαάκεζ 

ηακείξ ζηδ δζαηνμθή ημο θαπακζηά.  Καεχξ 

ημ αζμηζηυ επίπεδμ αολάκεηαζ, ηυζμ 

εδναζχκεηαζ ηαζ δ βκχζδ, πςξ υηζ ηνχιε 

επζδνά ζηδκ οβεία ιαξ.



Δπίζεκνο νξηζκόο γηα ηελ έλλνηα

“ππεξηξνθή” ΓΔΝ ππάξρεη. Άηππα, κηα

ηξνθή ραξαθηεξίδεηαη σο ππεξηξνθή όηαλ

ζπγθεληξώλεη πιήζνο επεξγεηηθώλ νπζηώλ

(ζξεπηηθώλ θαη κε), ηα νπνία ν

αλζξώπηλνο νξγαληζκόο κπνξεί λα ηα

απνξξνθήζεη θαη λα ηα αμηνπνηήζεη πξνο

όθειόο ηνπ.



Σνμθέξ πθμφζζεξ ζε ς-3 θζπανά μλέα, αζηαιίκεξ,

ιέηαθθα, ζπκμζημζπεία, αιζκμλέα, μοζίεξ ιε ζζπονή

ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ .

Μζα ηνμθή ηαηαθήβεζ κα παναηηδνζζηεί ςξ

οπενηνμθή, εθυζμκ οπάνπεζ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ

ηθζκζηχκ ιεθεηχκ πμο κα πζζημπμζμφκ ηα μθέθδ ηδξ

ηαηακάθςζδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηνμθήξ ζημκ

μνβακζζιυ.



ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ

18νο αηώλαο 

Γ. Πεηξακαηηθή πεξίνδνο



Πεξίνδνη εμέιημεο ηεο Θεξαπεπηηθήο

Θξεζθεπηηθή πεξίνδνο

Πνςηυβμκμζ θαμί, ανπαίςκ ακαημθζημί θαμί (μοιένζμζ,

Βααοθχκζμζ, Δαναίμζ)

Φηινζνθηθή πεξίνδνο

Δθθδκζηυξ πμθζηζζιυξ, Δθθδκμνςιασηή επμπή, Βογάκηζμ

Πεηξακαηηθή πεξίνδνο

Απυ ημκ Ανααζηυ ηαζ Γοηζημεονςπασηυ Μεζαίςκα, ιέπνζ

ημκ 18μ αζχκα. Αθπδιζζηέξ. Ηαηνμπδιεία.

Δπηζηεκνληθή πεξίνδνο

Απυ ηδκ ανπή ημο 19μο αζχκα έςξ ζήιενα. Γεκζηή ελέθζλδ

ηςκ επζζηδιχκ



1. Φαρμακεσηική ηων πρωηόγονων λαών.

Α. Θξεζθεπηηθή πεξίνδνο

Καηά ηδκ πενίμδμ αοηή μ άκενςπμξ ιε ηδκ 

παναηδνδηζηυηδηά ημο έιαεε ηδ πνήζδ πμθθχκ θοηχκ 

δ παναηήνδζδ ηαζ δ πείνα ημκ δίδαλε 

α. κα δζαπςνίγεζ ηα θοηά ζε εεναπεοηζηά ηαζ 

δδθδηδνζχδδ, 

α. κα ιάεεζ ηζξ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ πμθθχκ θοηχκ 



2. Η Φαρμακογνωζία ηων αρταίων αναηολικών λαών

Α. Θξεζθεπηηθή πεξίνδνο

Αίγππηνο: ημζηίδα ηδξ Φανιαηεοηζηήξ

πάπονμξ ημο Ebers: έπεζ ιήημξ 20 ιέηνα ηαζ πενζθαιαάκεζ πενζζζυηενεξ απυ 

700 δνυβεξ (ιεηαλφ αοηχκ ηδκ αθυδ, ημ ιέθζ, ηδκ βεκηζακή, ηδκ ηάκκααζ, ηδκ 

ιήηςκμ, ημκ ομζηφαιμ, ηδκ ιπεθθακηυκα, η.ά.) ηαεχξ ηαζ πμθθέξ ζοκηαβέξ.

ηα θάνιαηα ηςκ Αζβοπηίςκ ήηακ θοηζηήξ πνμέθεοζδξ ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ανζειυ 

ημοξ ηαζ θζβυηενα γςζηήξ ηαζ μνοηηήξ πνμέθεοζδξ  

Βαβπιώληνη Κχδζηαξ ημο Βαζζθζά Υαιμοναιπί (2250 π.Υ.)  

Δβξαίνη Σα αζαθία ηδξ Παθαζάξ Γζαεήηδξ ζημ Γεοηενμκυιζμ απμηεθμφκ 

ιμκαδζηέξ πδβέξ ηδξ εεναπεοηζηήξ ηςκ Δαναίςκ 

Κηλέδνη Πεκ-Σζάμ (αμηακμζοθθέηηδξ) 

Ηλδνί ζενά αζαθία «Βέδαζ»

Πέξζεο ζηδκ Πενζία ειθακίγεηαζ ημ πνχημ θανιαηείμ



Β. Φηινζνθηθή πεξίνδνο

1. Η Φαρμακογνωζία ηων Ελλήνων

1α. Πνμσππμηναηζηή πενίμδμξ (ιέπνζ ημκ 5μ αζχκα π.Υ.) 

Αζηθδπζεία 

1α. Ηππμηναηζηή πενίμδμξ (απυ ημκ 5μ αζχκα π.Υ. ιέπνζ ημκ Μ. Αθέλακδνμ)

Ηππνθξάηεο (460-377 π.Υ.)  

Θεόθξαζηνο (371-287 π.Υ.) 

Αξηζηνηέιεο (384-322 π.Υ.) 

1β. Δθθδκζζηζηή ή Αθελακδνζκή πενίμδμξ (απυ Μ. Αθέλακδνμ έςξ 641 ι.Υ.) 

Ρζγμηυιμζ: Γζμηθήξ μ Κανφζηζμξ (4μξ αζχκαξ π.Υ.) 

Κναηεφαξ μ ΗΗ (1μξ αζχκαξ π.Υ.), 

Διπεζνζημί θζθυζμθμζ: Γηνζθνπξίδεο (40-90 ι.Υ.) 



Β. Φηινζνθηθή πεξίνδνο

3. Βσζανηινή περίοδος

Πθίκζμξ (23-79  ι.Υ.), 2. Ρωμαϊκή περίοδος

Ονεζαάζζμξ (4μξ αζχκαξ ι.Υ.) 

Αθέλακδνμξ Σναθθζακυξ (6μξ αζχκαξ ι.Υ.) 

Αέηζμξ Αιζδδκυξ (6μξ αζχκαξ ι.Υ.)

Παφθμξ Αζβζκήηδξ (7μξ αζχκαξ ι.Υ.)

Μζπαήθ Φεθθυξ (11μξ αζχκαξ ι.Υ.)  

Νζηυθαμξ Μονερυξ ή Νζηυθαμξ Αηημοάνζμξ ή Αθελακδνζκυξ (12μξ 

αζχκαξ ι.Υ.) Γπλακεξόλ

Ηςάκκδξ Αηημοάνζμξ (ανπέξ 14μο αζχκα ι.Υ.) 



Γ. Πεηξακαηηθή πεξίνδνο.

αμηακζημί ηήπμζ 

ζπμθή ημο Salerno 

ίδνοζδ δζαθυνςκ Πακεπζζηδιίςκ (Πάδμοαξ, Νεαπυθεςξ, Πανζζίςκ) 

16μξ αζχκαξ: Παξάθειζνο - εεςνεία ηδξ «Signatura» Ζ εεςνεία αοηή ααζίγεζ ηζξ

εεναπεοηζηέξ εκδείλεζξ ηςκ θανιάηςκ ζφιθςκα ιε ηα ελςηενζηά βκςνίζιαηα (ιμνθή, μζιή, πνμζά,

βεφζδ) ηςκ θοηχκ.

Πεηξακαηηθή πεξίνδνο

Απυ ημκ Ανααζηυ ηαζ Γοηζημεονςπασηυ Μεζαίςκα, ιέπνζ

ημκ 18μ αζχκα. Αθπδιζζηέξ. Ηαηνμπδιεία.



18μξ αζχκαξ 

Γ. Πεηξακαηηθή πεξίνδνο.

• διακηζηή πνυμδμξ ηςκ επζζηδιχκ

• Ζ Φανιαηεοηζηή εζζένπεηαζ ζημ πχνμ ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ 

• Ζ θανιαηεοηζηή κμιμεεζία ειπθμοηίγεηαζ ιε κέα δζαηάβιαηα

Απαβμνεφηδηε μ ζοκεηαζνζζιυξ Φανιαημπμζχκ ηαζ δ πχθδζδ

απυ ηα θανιαηεία εζδχκ λέκςκ πνμξ ηα θάνιαηα. ε ιενζηέξ

πενζπηχζεζξ ηαεμνίζηδηε ανζειυξ θανιαηείςκ, ακάθμβμξ πνμξ

ηζξ ακάβηεξ, εκχ αθθμφ ηθείζηδηακ ηα πανάκμια ιμκαζηδνζαηά

θανιαηεία.

ημοξ θανιαημπμζμφξ απαβμνεφηδηε άθθδ απαζπυθδζδ, πθδκ

ημο θανιαηείμο, ημ μπμίμ έπνεπε κα είκαζ απυθοηα ηαεανυ. Ο

θανιαημπμζυξ έπνεπε κα εηηεθεί ηζξ ζοκηαβέξ ηαηά ζεζνά

πανάδμζδξ ηαζ κα εθέβπεζ ζοπκά ηα ζηαειά ηαζ ημοξ γοβμφξ ημο.



Sibiu Pharmacy Museum 











18μξ αζχκαξ 

Γ. Πεηξακαηηθή πεξίνδνο.

διακηζημί εηπνυζςπμζ ηδξ επμπήξ αοηήξ

Thomas Dower: Άββθμξ βζαηνυξ. Παναζηεφαζε ακηζαδπζηή ηυκζ πμο θένεζ ημ 

υκμιά ημο

Caspar Neumann: Γενιακυξ θανιαημπμζυξ. Γζαπχνζζε ηδ εοιυθδ απυ ημ 

εοιέθαζμ ηαζ αζπμθήεδηε ιε ηδ πδιεία ημο γφεμο. Θειεθζςηήξ ηδξ πδιζηήξ 

θανιαημβκςζίαξ

Guillaume François Rouelle: Γάθθμξ θανιαημπμζυξ ηαζ βζαηνυξ. Παναζηεφαζε ιε 

απυζηαλδ ρεοδανβφνμο ηαζ αθημυθδξ ημ Spiritus aethereus chlori ηαζ ημκ 

πθςνζμφπμ ηαζζίηενμ. Δζζήβαβε ημκ υνμ άθαξ ηαζ ημκ δζέηνζκε ζε αθιονυ, ιέζμ 

ηαζ μοδέηενμ.

Hilaire Marie Rouelle: Γάθθμξ θανιαημπμζυξ. Ακαηάθορε ηδκ φπανλδ ημο 

οδνυεεζμο ζηζξ εεζμφπεξ πδβέξ, ημ ζππμονζηυ μλφ ζηα μφνα ηςκ αβεθάδςκ ηαζ ηςκ 

ηαιήθςκ, ηδκ μονία ζε αηάεανηδ ιμνθή, ηαεχξ ηαζ ημκ ζίδδνμ ζημ αίια. 



18μξ αζχκαξ 

Γ. Πεηξακαηηθή πεξίνδνο.

διακηζημί εηπνυζςπμζ ηδξ επμπήξ αοηήξ

Andreas Sigismund Maggraf: Γενιακυξ θανιαημπμζυξ. Δφνεζδ ζαηπάνμο ζηα ηεφηθα

Antoine Baumé: Γάθθμξ θανιαημπμζυξ. Αζπμθήεδηε ιε ηδκ παναζηεοή ημο αζεένα ηαζ 

ίδνοζε ενβμζηάζζμ παναζηεοήξ πθςνζμφπμο αιιςκίμο. Καηαζηεφαζε ημ αναζυιεηνμ 

πμο θένεζ ημ υκμιά ημο

Jos Pristley: ηχημξ ηθδνζηυξ, κμιζηυξ, θζθυθμβμξ, εναζζηέπκδξ πδιζηυξ ηαζ 

πμθφβθςζζμξ. Ακαηάθορε υηζ ηα θοηά πανμοζία δθζαημφ θςηυξ δίκμοκ μλοβυκμ ηαζ 

πνμζθαιαάκμοκ δζμλείδζμ ημο άκεναηα

Carl Wilhelm Scheele: μοδδυξ θανιαημπμζυξ. Ακαηάθορε ημ κζηνχδεξ μλφ, ημ 

πθχνζμ, ημ μλοβυκμ, ημ ιμθοαδαζκζηυ μλφ, ημ ανζεκζηυ μλφ, ημ βαθαηηζηυ, ημ 

αμθθναιζηυ μλφ, ηδ βθοηενίκδ, ημ ηζηνζηυ μλφ, υηζ δ ηέθνα ηςκ μζηχκ απμηεθείηαζ απυ 

αζαέζηζμ ηαζ θςζθμνζηυ μλφ, η.ά.

Nicolas Leblanc: Γάθθμξ βζαηνυξ. Κένδζζε ημ δζαβςκζζιυ ηδξ Γαθθζηήξ Αηαδδιίαξ ημ 

1775 βζα ηδκ παναζηεοή ζυδαξ απυ πθςνζμφπμ κάηνζμ



18μξ αζχκαξ 

Γ. Πεηξακαηηθή πεξίνδνο.

διακηζημί εηπνυζςπμζ ηδξ επμπήξ αοηήξ

Amedeo Avogardo di Quarengo: Καεδβδηήξ ηδξ θοζζηήξ ζημ Σμνίκμ, δζεηφπςζε ημ 

κυιμ ηςκ αενίςκ πμο θένεζ ημ υκμιά ημο «Ίζμζ υβημζ αενίςκ έπμοκ ημκ ίδζμ ανζειυ 

ιμνίςκ ζηδκ ίδζα πίεζδ ηαζ εενιμηναζία» 

Κυιζξ Μάνημξ Υαναμφνδξ: Κεθαθθμκίηδξ πδιζηυξ. Σμ 1759 έβζκε ηαεδβδηήξ 

πδιείαξ ζηδ Πάδμοα. Ίδνοζε πδιζηυ ενβαζηήνζμ, αζαθζμεήηδ ηαζ Αηαδδιία. 

Αζπμθήεδηε ιε ηδ ζοιπφηκςζδ ημο εεζσημφ μλέμξ ηαζ ηαηυνεςζε κα ημ πάνεζ ζε 

ηνοζηαθθζηή ιμνθή  

Κάξνινο Ληλλαίνο (1707-1778): μοδδυξ αμηακζηυξ. Δζζήβαβε ηδ δοαδζηή 

μκμιαημθμβία ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ θοηχκ ηαζ ηςκ γχςκ



18μξ αζχκαξ 

Γ. Πεηξακαηηθή πεξίνδνο.

διακηζημί εηπνυζςπμζ ηδξ επμπήξ αοηήξ

Heinrich Emmanuel Merck: Γενιακυξ θανιαημπμζυξ. Αζπμθήεδηε ιε ηδκ ελαβςβή 

θοηζηχκ ζοζηαηζηχκ. Παναζηεφαζε ιεβάθα πμζά ιμνθίκδξ, ζηνοπκίκδξ, 

αενανηίκδξ. Ίδνοζε ημ ενβμζηάζζμ πμο θένεζ ημ υκμιά ημο 

Strychnos nux-vomica

Loganiaceae

Papaver somniferum Veratrum album

Liliaceae

Μμνθίκδ ηνοπκίκδ Βεναηνζδίκδ

Papaveraceae

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Morphin_-_Morphine.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Strychnine2.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Strychnos_nux-vomica
http://en.wikipedia.org/wiki/Strychnos_nux-vomica
http://en.wikipedia.org/wiki/Strychnos_nux-vomica
http://en.wikipedia.org/wiki/Loganiaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Papaver_somniferum
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Veratridine_structure.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Veratrum_album
http://en.wikipedia.org/wiki/Liliaceae


18μξ αζχκαξ 

Γ. Πεηξακαηηθή πεξίνδνο.

Μοζηήνζα Φάνιαηα: Φάνιαηα ηςκ μπμίςκ δ 

ζφζηαζδ ήηακ ιοζηζηή 

Eau de Méllissae

Elixir de Garus

Κυκζξ Specifica 



Φοηζηέξ δνυβεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ εηείκδ ηδκ επμπή:

Φφθθα δαηηοθίηζδαξ

Digitalis lanata

Scrophulariaceae

Τμζηφαιμξηναιιχκζμ

Solanaceae Solanaceae

Datura stramonium Hyoscyamus niger

CH3

OH

O

O
H

CH3

διγιηΟδιγιηδιγιηοξόζηΟ

OCOCH3

γλςκόζηd

Λαναηοζίδηρ Α

Ποπθςπογλςκοζίδηρ Α (δεζακεηςλιωθείρ Λαναηοζίδηρ Α)

Διγιηοξίνη

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Digitalis_lanata_1.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/Scrophulariaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Datura_stramonium_2_(2005_07_07).jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hyoscyamus_niger_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-073.jpg


Φοηζηέξ δνυβεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ εηείκδ ηδκ επμπή:

Αηυκζημ

Aconitum napellus

Ranunculaceae 

Αημκζηίκδ 

(ακηζπονεηζηυ, ακαθβδηζηυ)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aconitum_napellus_230705.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aconitine.svg


Φοηζηέξ δνυβεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ εηείκδ ηδκ επμπή:

Κζπχνζμ

Common chicory, Cichorium intybus

Asteraceae

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Illustration_Cichorium_intybus0_clean.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Cichorium_pumilum.jpg


Φοηζηέξ δνυβεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ εηείκδ ηδκ επμπή:

ηυνδμ

Allium sativum 

Amaryllidaceae

Γνάζεζξ ημο ζηυνδμο

Ακηζααηηδνζαηή 

Ακηζηανηζκζηή

Μείςζδ ηδξ πμθδζηενυθδξ

Ακηζ-οπενηαζζηή

Όηαλ ην ζθόξδν θόβεηαη θαη ην παξέγρπκα 
θαηαζηξέθεηαη ε αιιηΐλε είλαη ην θύξην ζνπιθνμείδην 
ην νπνίν απειεπζεξώλεηαη από ηα θπζηύδηα 

Η αιιηηθίλε είλαη έλα επώδεο κόξην  θαη ην θύξην 
ζπζηαηηθό ηνπ θξεζθνθνκκέλνπ θαη 
νκνγελνπνηεκέλνπ ζθόξδνπ

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Allium_sativum_Woodwill_1793.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Amaryllidaceae


Ρίγα πμθοβάθμο

Φοηζηέξ δνυβεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ εηείκδ ηδκ επμπή:

Κμοάζζζα

Quassia amara

Simaroubaceae
Polygala tenuifolia Polygalaceae

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Quassia_amara_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-117.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Quassin.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polygala_vulgaris_290504.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Polygalaceae


ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ

Ζ κμζμημιεζαηή θανιαηεοηζηή ζακ επαββεθιαηζηή δναζηδνζυηδηα

παναηδνείηαζ απυ ηδκ επμπή ηςκ Ανάαςκ ηαζ ημο Μεζαίςκα.

Οζ κμζμημιεζαημί θανιαημπμζμί ζηδ Γαθθία είπακ δφμ μοζζαζηζηά

πνμκυιζα ςξ επαββεθιαηίεξ αζπμθμφιεκμζ ιε ηδκ οβεία:

1. Ήηακ οπεφεοκμζ βζα ηδκ θεζημονβία ημο θανιαηείμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ

βζα ηα θάνιαηα πμο παναζηεφαγακ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηακ ζημ

κμζμημιείμ

2. Γεκ πνεζαγυηακ κα αζπμθμφκηαζ ιε ηίπμηα άθθμ, πανά ιυκμ ιε ηδ

θεζημονβία ημο θανιαηείμο

ηδκ Αββθία ηαζ ζηδκ Ηηαθία ημ κμζμημιεζαηυ θανιαηείμ ήηακ

επζθμνηζζιέκμ ηαζ ιε ζαηνζηή θνμκηίδα ηαζ μζ θανιαημπμζμί έπνεπε κα

ζοκμδεφμοκ ημ βζαηνυ ηαηά ηδκ επίζηερή ημο ζημοξ αζεεκείξ ηαζ

επζπθέμκ είπακ ηαζ ηδκ ηθζκζηή εοεφκδ βζα ημοξ αζεεκείξ.



ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ

ηζξ Γαθθζηέξ ηαζ Αββθζηέξ πενζμπέξ ηδξ Β. Αιενζηήξ, ζδνφεδηακ κμζμημιεία, ηα

μπμία πενζεθάιαακακ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ κμζμημιεζαηήξ θανιαηεοηζηήξ.

Ο πνχημξ δζμνζζιυξ κμζμημιεζαημφ θανιαημπμζμφ έβζκε ημ 1725 ζημ

κμζμημιεζαηυ θανιαηείμ ημο Βαζζθζημφ Νμζμημιείμο ηδξ Νέαξ Ονθεάκδξ. Δηεί ημ

θανιαηείμ δζέεεηε ενβαζηήνζμ ηαζ απμζημθή ημο ήηακ κα πνμιδεεφεζ θάνιαηα ημ

κμζμημιείμ, αθθά ηαζ ηδ θνμονά ηδξ πενζμπήξ.

ημ κμζμημιείμ ηδξ Ν. Τυνηδξ ζδνφεδηε κμζμημιεζαηυ θανιαηείμ ημ 1790 ηαζ μζ

θανιαημπμζμί είπακ ηαζ ηθζκζηέξ ανιμδζυηδηεξ. Ανβυηενα υιςξ, βφνς ζημ 1811, μζ

κμζμημιεζαημί θανιαημπμζμί ακέθααακ ιυκμ θανιαηεοηζηά ηαεήημκηα.

Σα κμζμημιεία ανπζηά θεζημφνβδζακ βζα θζθακενςπζημφξ θυβμοξ, βζα κα πανέπμοκ

οβεζμκμιζηή θνμκηίδα ζημοξ θηςπμφξ.

Σα κμζμημιεία ηεθζηά ζοκέηαλακ ηαηαθυβμοξ θανιάηςκ ή ζοκηαβμθυβζα βζα ηα

θάνιαηα πμο έπνεπε κα οπάνπμοκ ηαη’ εθάπζζημκ ζημ κμζμημιεζαηυ θανιαηείμ,

θυβς ημο υηζ δεκ ιπμνμφζακ κα δζαεέημοκ απμεδηεοιέκα υθα ηα θάνιαηα πμο

έπνεπε κα έπεζ έκα ζδζςηζηυ θανιαηείμ.

Έκα απυ ηα πενζζζυηενμ βκςζηά κμζμημιεζαηά ζοκηαβμθυβζα ή θανιαημπμζίεξ βζα

ημοξ θηςπμφξ εηδυεδηε απυ ημ Βαζζθζηυ εεναπεοηήνζμ ημο Δδζιαμφνβμο ημ 1752.



Γ. Δπηζηεκνληθή πεξίνδνο

Δίκαζ δ πενίμδμξ ηαηά ηδκ μπμία (ανπέξ 19μο αζχκα) μζ δνυβεξ

ιεθεηχκηαζ ζε αάεμξ ςξ πνμξ ηα δναζηζηά ζοζηαηζηά ημοξ, έηζζ ιζα

ζεζνά απυ ζπμοδαία θάνιαηα ακαηαθφπημκηαζ υπςξ ιμνθίκδ, ηςδεΐκδ,

ημηαΐκδ, ζηνοπκίκδ, ημθπζηίκδ ηθπ.

μ Derosne ημ 1803 απμιυκςζε απυ ημ υπζμ ηνοζηαθθζηή μοζία, δ

μπμία δζαπζζηχεδηε υηζ ήηακ ιίβια ιμνθίκδξ ηαζ κζημηίκδξ.

Ο Sequin ημ 1804 απμιυκςζε ηδ ιμνθίκδ,

ημ 1806 μ Sertürner παίνκεζ απυ ημ υπζμ ηδκ ίδζα έκςζδ.

μ Caventou ηαζ μ Pelletier (θανιαημπμζμί) απμιυκςζακ ιζα ζεζνά απυ

αθηαθμεζδή: ειεηίκδ (1817), ζηνοπκίκδ (1818), ηζκίκδ (1820), ηθπ.

Δπηζηεκνληθή πεξίνδνο

Από ηελ αξρή ηνπ 19νπ αηώλα έσο ζήκεξα. 

Γεληθή εμέιημε ησλ επηζηεκώλ



ιμνθίκδ ηςδεΐκδ ημηαΐκδ

ζηνοπκίκδ ημθπζηίκδ 



Απυ ημ 1886 πμο παναζηεοάζεδηε ημ πνχημ ζοκεεηζηυ

αθηαθμεζδέξ (ηςκεζΐκδ) απυ ημκ Albert Landenburg, άνπζζε δ

οπμηαηάζηαζδ ηςκ θανιάηςκ απυ θοζζηά πνμσυκηα ιε ηα

ζοκεεηζηά ιέζς ηδξ Ονβακζηήξ Υδιείαξ.

ηςκεζΐκδ



Γ. Δπηζηεκνληθή πεξίνδνο

Τπάνπμοκ ιέπνζ ζήιενα εηθεηηζηά ακηζδναζηήνζα βζα 

ζοβηεηνζιέκεξ θοημπδιζηέξ μιάδεξ πμο θένμοκ ημ υκμια ημο 

ενεοκδηή ημοξ π.π. 

ακηζδναζηήνζμ Fehling βζα ζάηπανα (ζφιπθμημ παθημφ ιε 

ηνοβζηυ ηαθζμκάηνζμ)

ακηζδναζηήνζμ Dragendorff βζα αθηαθμεζδή

Καηά ηδκ πενίμδμ αοηή δ Φανιαημβκςζία ημπμεεηήεδηε ζε 

ηαεανά επζζηδιμκζηέξ αάζεζξ, πάνδ ζημκ Alexander Tschirch, 

Γενιακυ Φανιαημπμζυ ηαζ Καεδβδηή ηδξ Φανιαηεοηζηήξ ζημ 

Πακεπζζηήιζμ ηδξ Βένκδξ, βκςζηά ένβα ημο μπμίμο είκαζ: 

«Ακαημιζηυξ Άηθαξ ηδξ Φανιαημβκςζίαξ», 

«Φανιαημβκςζία»



Γ. Δπηζηεκνληθή πεξίνδνο

ηζξ ανπέξ  ημο 20μο αζχκα μ αμηακζηυξ Michael Tswett 

ακαηάθορε ηδ ρξσκαηνγξαθία. Έααθε ζε ζηήθδ μλεζδίμο ημο 

ανβζθίμο ιίβια πθςνμθφθθδξ ηαζ άνπζζε κα ημ εηθμφεζ, μπυηε 

πχνζζακ μζ δζάθμνεξ πνςζηζηέξ ηδξ πθςνμθφθθδξ ζακ 

πνςιαηζζημί δαηηφθζμζ, ηαζ βζ’ αοηυ δ ιέεμδμξ πήνε ημ υκμια 

ρξσκαηνγξαθία. Ανβυηενα μζ Consden ηαζ Gordon 

πνδζζιμπμίδζακ πνςιαημβναθία επί πάνημο (πήνακ ανααείμ

Nobel) ηαζ μ Egon Stahl ακέπηολε πνςιαημβναθία επί θεπηήξ 

ζηζαάδμξ.

Ζ πνςιαημβναθία μδήβδζε ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ιεθέηδξ ηςκ 

δνμβχκ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ιζηνμιεευδςκ βζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ 

ζοζηαηζηχκ ημοξ.

διακηζηυ νυθμ ζηδκ ένεοκα ηςκ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ έπαζλε δ Πεηξακαηηθή 

Φαξκαθνινγία ηα εειέθζα ηδξ μπμίαξ έεεζε ηαηά ημκ 19μ αζχκα μ Γάθθμξ 

βζαηνυξ Francois Magendie ηαζ μ ιαεδηήξ ημο Claude Bernard. Άνπζζε κα 

ιεθεηάηαζ ζε πεζναιαηυγςα δ δνάζδ ηςκ μοζζχκ ηαζ ηαεμνίζηδηε δ δυζδ ημοξ.



Γ. Δπηζηεκνληθή πεξίνδνο

Βηνκεραληθή Παξαζθεπή θαξκάθσλ

Καηά ηδ δεφηενδ εζημζαεηία ημο 19μο αζχκα άνπζζε ζηζξ αζμιδπακίεξ δ ζοκεεηζηή 

παναζηεοή πδιζηχκ μοζζχκ. Απυ ηδ θζεακεναηυπζζζα παναζηεοάζεδηακ ημ 

ακεναηέκζμ, δ θαζκυθδ, δ ακζθίκδ, ημ αεκγυθζμ, πμο απμηέθεζακ ηζξ πνχηεξ φθεξ 

βζα ηδκ ζοκεεηζηή παναζηεοή θανιάηςκ. 

Κπαλό ηνπ κεζπιελίνπ, ηώδεο ηεο γεληηαλήο, θμολίκδ, είκαζ μνζζιέκεξ απυ ηζξ 

πνςζηζηέξ πμο εζζήπεδζακ ζηδ εεναπεοηζηή πνμξ ημ ηέθμξ ημο 19μο αζχκα. 

ηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα άνπζζε δ αζμιδπακζηή παναζηεοή μνιμκχκ ηαζ 

αζηαιζκχκ ηαζ ιεηά ημκ Β΄ Παβηυζιζμ πυθειμ άνπζζε δ αζμιδπακζηή παναζηεοή 

ακηζαζμηζηχκ. 

Απμιυκςζδ ζοζηαηζηχκ ηςκ δνμβχκ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 

φκεεζδ μοζζχκ ιε παναπθήζζα δμιή ιε ηζξ θοζζηέξ ηαζ αεθηζςιέκεξ ζδζυηδηεξ

ήιενα μζ θανιαημαζμιδπακίεξ παναζηεοάγμοκ πθήεμξ θανιαηεοηζηχκ 

πνμσυκηςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ πνμσυκηςκ αζμηεπκμθμβζηχκ ιεευδςκ.
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Jenner: Άββθμξ βζαηνυξ – ηεπκζηή ημο δαιαθζζιμφ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ

εοθμβζάξ (ειαμθζαζιυξ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ εοθμβζάξ πμο πνμηάθεζε ημ

εάκαημ ζε εηαημιιφνζα ακενχπμοξ)

Παζδί πνμζαεαθδιέκμ απυ 

εοθμβζά

Variola major ή Variola minor

Σμ πνχημ ειαυθζμ πμο ακαθένεηαζ ζηδκ Ηζημνία 

ηδξ Ηαηνζηήξ είκαζ ημ  ειαυθζμ εκακηίμκ ηδξ 

εοθμβζάξ. Σμ 1796 μ Βνεηακυξ παεμθυβμξ  

Edward  Jenner (1749-1823) παναηήνδζε υηζ μζ 

βοκαίηεξ πμο άνιεβακ ηζξ αβεθάδεξ πανμοζίαγακ 

θοζαθίδεξ ζηα πένζα ημοξ (cowpox-δαιαθίηζδα)  

ηαζ δεκ κμζμφζακ απυ εοθμβζά. Ο Jenner 

πνδζζιμπμίδζε ημ οβνυ απυ ηζξ θοζαθίδεξ αοηέξ 

ηαζ ειαμθίαζε έκα μηηάπνμκμ αβυνζ ημκ James 

Phipps. O James, υηακ  ήνεε ζε επαθή ιε άημια 

πμο έπαζπακ απυ εοθμβζά, δε κυζδζε. Σμ πνχημ 

ειαυθζμ ήηακ βεβμκυξ.
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Pasteur: απέδεζλε ηδκ φπανλδ δφμ ηφπςκ ηνοζηάθθςκ ηνοβζημφ μλέμξ ηαζ

υηζ ηα ααηηήνζα δνμοκ δζαθμνεηζηά ζε ηάεε ηφπμ ηνοζηάθθςκ

Οζ ιμθοζιαηζηέξ κυζμζ μθείθμκηαζ ζε ιζηνμμνβακζζιμφξ

Παζηεξίσζε: μζ ιζηνμμνβακζζιμί ηαηαζηνέθμκηαζ υηακ εενιακεμφκ βζα θίβα

θεπηά ζημοξ 60μ C.

Θειεθίςζε ηδκ ζδιαζία ηδξ πνμθδπηζηήξ ζαηνζηήξ.

Βνήηε υηζ ηα ελαζεεκδιέκα ιζηνυαζα δεκ έπμοκ θμζιμβυκεξ ζδζυηδηεξ, αθθά

ιπμνμφκ κα ηαηαζημφκ άκμζμ ημκ μνβακζζιυ ζημκ μπμίμ εκίεκηαζ. Σμ 1889

παναζηεφαζε ημ ειαυθζμ ηδξ θφζζαξ.

Ηκζηζημφηα Pasteur

http://2.bp.blogspot.com/_Lg1-sKZbjQs/SqYcS9Ly5OI/AAAAAAAACX8/GJ_asFX9jro/s1600-h/%CE%9F+%CE%A0%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81.bmp
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Paul Ehrilich: Γενιακυξ ζαηνυξ, ιεθέηδζε ιεευδμοξ πνχζδξ ηςκ

ααηηδνίςκ ηαζ ανήηε υηζ δζάθμνεξ πδιζηέξ μοζίεξ έπμοκ εηθεηηζηυηδηα

έκακηζ μνζζιέκςκ ααηηδνίςκ - αάζδ ηδξ ρεκεηνζεξαπείαο

Υνδζζιμπμίδζε πεκηαζεεκέξ ανζεκζηυ, ζοκέεεζε ζεζνά ανζεκζημφπςκ

εκχζεςκ ηαζ δ 606 απμδείπεδηε δναζηζηή μκμιάζηδηε ζαιβαξζάλε

ηαζ ημ 1910 εζζήπεδ ζηδ εεναπεοηζηή βζα ηδ εεναπεία ηδξ ζφθζθδξ.

http://4.bp.blogspot.com/_Lg1-sKZbjQs/SrPbxu8oWkI/AAAAAAAACck/SLuDLb3vtEc/s1600-h/Paul+Ehrlich.jpg
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νπιθνλακίδεο: ημ 1935 έβζκακ δζεεκχξ βκςζηέξ μζ ακηζιζηνμαζαηέξ

ζδζυηδηεξ ηςκ παναβχβςκ ημο ζμοθθμκαιζδίμο πάνδ ζημκ Domagk

ήιενα ημ πζμ ζφκδεεξ ηδξ ζεζνάξ είκαζ δ ζμοθθμιεεμλαγυθδ, πμο

πμνδβείηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηνζιεεμπνίιδ

ηνζιεεμπνίιδ

ζμοθθμιεεμλαγυθδ

http://wikipedia.qwika.com/en2el/Image:Sulfanilamide2.png
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Image:Sulfamethoxazole.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Trimethoprim.svg
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Alexander Fleming, Άββθμξ ιζηνμαζμθυβμξ: ακαηάθορε

ηοπαία ηδκ πεληθηιιίλε, ηάκμκηαξ πεζνάιαηα βζα ηζξ

ααηηδνζμθοηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ θοζμγφιδξ ζε ηαθθζένβεζεξ

ζηαθοθυημηημο

Γεκζηεοιέκδ πνήζδ ηδξ πεκζηζθθίκδξ ζηδ εεναπεοηζηή

άνπζζε ημ 1944

Σμ 1945 μ Fleming ηαζ μζ επζηεθαθήξ ηδξ μιάδαξ ηδξ

Ολθυνδδξ πμο ανήηακ ιεευδμοξ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ

δυζεςκ ζημκ άκενςπμ πήνακ ημ Nobel Ηαηνζηήξ.

Penicillium spp.
Πεληθηιιίλε G
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ηξεπηνκπθίλε: εζζήπεδ ζηδ εεναπεοηζηή ημ 1945 βζα ηδκ

ηαηαπμθέιδζδ ηδξ θοιαηίςζδξ πάνδ ζημκ Shelman

Waksman, o μπμίμξ πήνε to Nobel Ηαηνζηήξ ημ 1952.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Streptomycin3.svg
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1956 7-αιζκμηεθαθμζπμνακζηυ μλφ

ήκεξα ε παξαζθεπή ησλ αληηβηνηηθώλ γίλεηαη ή βηνινγηθά από ηνλ θαηάιιειν 

κηθξννξγαληζκό ή ζπλζεηηθά ή εκηζπλζεηηθά

1947 πθςναιθαζκζηυθδ 1948 πνοζμιοηίκδ (ηεηναηοηθίκδ) 

1952 ενοενμιοηίκδ (ιαηνμθίδζμ)

1956 ηεθαθμζπμνίκδ C

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chloramphenicol-2D-skeletal.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lymecycline_structure.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Erythromycin_A.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Cephalosporin_C.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:7-aminocephalosporanic_acid.svg
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Ακηζαζμηζηυ είκαζ πνμσυκ ιεηααμθζζιμφ ιζηνμμνβακζζιχκ, πμο

ιπμνεί ηαηά πενίζηαζδ κα παναζηεοαζεεί ηαζ πδιζηχξ ηαζ έπεζ ηδκ

δοκαηυηδηα κα ακαζηέθθεζ ηδκ ακάπηολδ ή ηαζ κα πνμηαθεί ηδκ

ηαηαζηνμθή ηςκ ααηηδνίςκ ηαζ άθθςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, υηακ είκαζ

ζε αναζυ δζάθοια.

Υδιεζμεεναπεία ηαηά ημο ηανηίκμο

Μμοζηάνδεξ ημο αγχημο: αθηοθζςηζημί πανάβμκηεξ

Ακηζιεηααμθίηεξ

Ακηζαζμηζηά πμο πνμένπμκηαζ απυ δζάθμνμοξ ζηνεπημιφηδηεξ:

δαηηζκμιοηίκδ, κηαμοκμνμοιπζηίκδ, δμλμνμοιπζηίκδ, ιπθεμιοηίκδ,

ιζεναιοηίκδ, ιζημιοηίκδ

Φοζζηά πνμσυκηα (ακαζημθείξ ηδξ ηοηηανζηήξ ιίηςζδξ)

Θεναπεοηζηά ζπήιαηα



N
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OCOCH3CH3O

COOCH3HO

R = CH3 βηλβιαζηίλε ή βηγθαιεπθνβιαζηίλε (Oncovin)

R = CHO βηγθξηζηίλε ή ιεπξνθξηζηίλε (Velbe)

Σςζηαηικά: θαηλνινμέα, θιαβνλνεηδή, 

αλζνθπάλεο, νπξζνιηθό νμύ, ρνιίλε, 

βηγθνζίδεο, αιθαινεηδή. Τα αιθαινεηδή 

είλαη παξάγσγα ηνπ ηλδνιίνπ θαη 

ρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο: κνλνκεξή 

(ατκαιηθίλε, βηλδνιίλε) θαη δηκεξή 

(βηλβιαζηίλε, βηγθξηζηίλε).

Δπάζειρ-Χπήζειρ. Τα αιθαινεηδή 

παξνπζηάδνπλ θπξίσο αληηλενπιαζκαηηθή 

δξάζε. Η βηλβιαζηίλε ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

λόζν ηνπ Hodgkin θαη ζε δηάθνξεο ιεπραηκίεο. 

Η βηγθξηζηίλε ζε θαθνήζεηο αηκαηνπάζεηεο, 

όπσο ε ιεπκθνβιαζηηθή αλαηκία.

Herba Cantharanthi rosei. Παπαγωγό θςηό:  Vinca rosea = 

Catharanthus roseus (Apocynaceae).
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O

O

O

R3 R2

O

R1 = CH3, R2 = OH, R3 = H Πνδνθπιινηνμίλε

R1 = CH3, R2 = O-γι, R3 = H Γιπθνζίδεο ηεο

πνδνθπιινηνμίλεο

R1 = H, R2 = H, R3 = OH α-πειηαηίλε

R1 = CH3, R2 = H, R3 = OH β-πειηαηίλε

Χπήζειρ: Υπαθηηθό, ρνιαγσγό. 

Εμσηεξηθώο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ησλ 

αθξνρνξδόλσλ θαη ελαληίνλ δεξκαηηθώλ 

παζήζεσλ ππό κνξθή ελαησξήκαηνο θαη 

αινηθώλ (Wartec). Έρεη αληηκηησηηθή 

δξάζε ιόγσ πνδνθπιινηνμίλεο. 

Rhizoma Podophylli. Παπαγωγό θςηό: 

Podophyllum peltatum (Berberidaceae).

Μηθξή πνιπεηήο πόα. Φύεηαη ζηηο πγξέο δαζώδεηο 

πεξηνρέο ηνπ Καλαδά θαη ησλ Η.Π.Α. Η δξόγε 

απνηειείηαη από ηα ξηδώκαηα ππό κνξθή θνκκαηηώλ 

θαζηαλέξπζξσλ κήθνπο ιίγσλ εθαηνζηόκεηξσλ θαη 

δηακέηξνπ 4-6 mm.

Σςζηαηικά: Βεξβεξίλε, θεξθεηίλε, ζαπσλίλε, άκπιν 

θαη θπξίσο ξεηίλε (πνδνθπιιίλε) ζε πνζνζηό 4-5%. 

Η ποδοθςλλίνη είλαη ζθόλε θηηξηλνθαζηαλή έσο 

θηηξηλνπξάζηλε, παξαζθεπάδεηαη από ην ξίδσκα κε 

εθρύιηζε κε αηζαλόιε, ζπκπύθλσζε ηνπ 

εθρπιίζκαηνο θαη θαζίδεζε κε λεξό νμπληζζέλ κε 

πδξνρισξηθό νμύ. Τν ίδεκα εθπιύλεηαη κε ςπρξό 

λεξό θαη μεξαίλεηαη. Η πνδνθπιιίλε πεξηέρεη νπζίεο 

πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ιηγλαλίσλ 

(παξάγσγα θαηλπινπξνπαλίνπ), όπσο 

ποδοθςλλοηοξίνη θαη παξάγσγά ηεο, 

πεληαηίνερ α, β.



Taxus brevifolia



ΒΗΣΑΜΗΝΔ

Βζηαιίκεξ είκαζ μοζίεξ ηζξ μπμίεξ μ μνβακζζιυξ δεκ ιπμνεί κα ηζξ

ζοκεέζεζ, δ πανμοζία ημοξ υιςξ ζε ιζηνέξ πμζυηδηεξ είκαζ απαναίηδηδ

βζα ηδκ ακάπηολδ, ηδ θοζζμθμβζηή ζζμννμπία ηαζ ηδκ ζηακυηδηα βζα

ακαπαναβςβή.

Βζηαιίκδ Β

Βζηαιίκδ C

B1 B12

1932: Ο αιενζηακυξ πδιζηυξ 

Σζανθξ Γηθεκ Κζκβη ηαημνεχκεζ 

κα απμιμκχζεζ ηδ βηηακίλε C



ΟΡΜΟΝΔ

Ζ μκμιαζία νξκόλε δυεδηε ημ 1905 απυ ημοξ Starling ηαζ Bayliss ζηζξ

μοζίεξ πμο εθεοεενχκμκηαζ ζημ αίια, ιεηαθένμκηαζ απυ αοηυ ηαζ είκαζ

ζηακέξ κα πνμηαθέζμοκ ηδ θεζημονβία εκυξ μνβάκμο.

Καηά ημ 1900 είπακ ηεεεί ζημ ειπυνζμ πμθθά μνιμκμφπα ζηεοάζιαηα βζα

εεναπεοηζηή πνήζδ. Σμ ενβμζηάζζμ Merck παναζηεφαγε εηποθίζιαηα απυ

ημοξ απμλδναιέκμοξ αδέκεξ ηςκ επζκεθνζδίςκ, απυ εονεμεζδή αδέκα, απυ

ηδ οπυθοζδ αμμεζδχκ, απυ ηζξ ςμεήηεξ, ηθπ.

Σμ 1901 απμιμκχεδηε απυ ημκ θθμζυ ηςκ επζκεθνζδίςκ ηνοζηαθθζηή

μοζία, δ αδνεκαθίκδ, ημ 1919 απ ημκ Kendall δ εονμλίκδ απυ ημκ

εονεμεζδή αδέκα.

Σμ 1922 πμνδβήεδηε βζα πνχηδ θμνά ζε δζααδηζηυ αζεεκή, δ ζκζμοθίκδ.

Οζ μνιυκεξ έπμοκ εονφηαηδ πνήζδ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζοκεεηζηά

πανάβςβά ημοξ ηαζ μνζζιέκα απυ αοηά είκαζ ακααμθζηά ηαζ ακηζζοθθδπηζηά

θάνιαηα.



ΔΝΕΤΜΑ

Σα έκγοια είκαζ μνβακζημί ηαηαθφηεξ, πμο ακήημοκ πδιζηά ζηζξ

πνςηεΐκεξ.

Σμ 1883 μ Duclaux ηαεζένςζε κα μκμιάγμκηαζ ηα έκγοια απυ ημ

οπυζηνςια απυ ημ μπμίμ παναζηεοάζεδηακ βζα πνχηδ θμνά

πνμζεέημκηαξ ηδκ ηαηάθδλδ –αζδ. ημ ηέθμξ ημο 19μο αζχκα

απμδείπηδηε υηζ δ ηαηαθοηζηή δνάζδ αζηείηαζ ιυκμ υηακ οπάνπμοκ ηαζ

άθθεξ μοζίεξ πμο μκμιάζεδηακ ζοκέκγοια.

Γζα πνχηδ θμνά απμιμκχεδηε ζε ηνοζηαθθζηή ιμνθή έκγοιμ, δ

μονεάζδ, ημ 1926 απυ ημκ Summer.

Σμ 1933 εζζήπεδζακ ζηδ εεναπεοηζηή δφμ ααηηδνζαηά έκγοια, δ

ζηνεπημηζκάζδ ηαζ ζηνεπημδμνκάζδ.

ήιενα οπάνπεζ ιεβάθμξ ανζειυξ εκγφιςκ πμζηίθδξ πνμέθεοζδξ ιε

δζάθμνεξ εεναπεοηζηέξ εκδείλεζξ.



ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ

Ζ μιμζμπαεδηζηή ειθακίζηδηε ζηζξ ανπέξ ημο 19μο αζχκα. Σμ

1810 μ Γενιακυξ βζαηνυξ Samuel Hahnemann ηοηθμθυνδζε

έκα αζθίμ ιε ηίηθμ «νβακμ ηδξ εεναπεοηζηήξ ηέπκδξ», πμο

πενζείπε ημοξ κυιμοξ ηαζ ηζξ ανπέξ ιζαξ κέαξ εεναπεοηζηήξ

ιεευδμο, ηδκ μπμία μκυιαζε Οκνηνπαζεηηθή.

Ζ Οιμζμπαεδηζηή ααζίγεηαζ ζε εεναπεοηζημφξ κυιμοξ ηαζ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδ

θφζδ ηαζ παναιέκμοκ ακαθθμίςηεξ ακά ημοξ αζχκεξ. "Σα υιμζα εεναπεφμοκ ηα

υιμζα" είκαζ μ εειεθζχδδξ κυιμξ ηδξ Οιμζμπαεδηζηήξ πμο εζζήβαβε πνχημξ μ

Ηππμηνάηδξ.

Λέβεηαζ Οιμζμπαεδηζηή δζυηζ επακαθένεζ ηδκ οβεία ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ (υιμζμ) ιε

ημκ μπμίμ μ αιοκηζηυξ ιδπακζζιυξ ημο μνβακζζιμφ ηζκδημπμζείηαζ βζα κα

ακηζιεηςπίζεζ ημ αθαπηζηυ πανάβμκηα. Σα ζοιπηχιαηα ιζαξ αζεέκεζαξ βζα ηδκ

Οιμζμπαεδηζηή, δεκ είκαζ ηίπμηε άθθμ απυ ηδκ δοκαιζηή έηθναζδ ημο αιοκηζημφ

ιδπακζζιμφ ημο ακενςπίκμο ζχιαημξ. Ακηζιεηςπίγεζ ημκ άννςζημ ςξ έκακ

μνβακζζιυ πμο έπεζ δζαηαναπηεί ζημ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ, ηαζ υπζ ιυκμ ζε ηάπμζμ

ζοβηεηνζιέκμ ζφζηδια. Δπζπεζνεί κα εεναπεφζεζ ηζξ ααεφηενεξ αζηίεξ πμο

ελαζεέκζζακ ημκ μνβακζζιυ ηαζ επέηνερακ ηδκ ειθάκζζδ κμζδνχκ ηαηαζηάζεςκ.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hahnemann.jpg


ΟΜΟΗΠΑΘΖΣΗΚΖ

Σα Οιμζμπαεδηζηά Φάνιαηα πνμένπμκηαζ απυ μοζίεξ θοηζηέξ, γςζηέξ ή

μνοηηέξ, επελενβαζιέκεξ ιε θοζζηυ ηνυπμ απυ ελεζδζηεοιέκμοξ

Φανιαημπμζμφξ. Γνμοκ ζε υθμ ημκ μνβακζζιυ ηαζ εκζζπφμοκ ημοξ

αιοκηζημφξ ημο ιδπακζζιμφξ ιε απμηέθεζια ηδκ μθζηή ημο ροπμζςιαηζηή

ελζζμννυπδζδ ηαζ απμεεναπεία. Μδ εκημπζγυιεκα ζε έκακ ιυκμ ζζηυ ή

υνβακμ επεκενβμφκ δζαθμνεηζηά απυ ηα ζοκδεζζιέκα πδιζηά Φάνιαηα.

Ζ επζθμβή ημοξ απυ ημκ εενάπμκηα βζαηνυ βίκεηαζ ιε ηνζηήνζμ ηδ

ζοιπηςιαημθμβία πμο πανάβμοκ υηακ πμνδβδεμφκ ζε έκα οβζέξ άημιμ.

Με αάζδ θμζπυκ ημ "υιμζμ πάεμξ", πμνδβείηαζ ζε ηάπμζμκ αζεεκή εηείκμ

ημ θάνιαημ πμο πανάβεζ ζε έκακ οβζή ηα ίδζα ζοιπηχιαηα ιε αοηά απυ

ηα μπμία οπμθένεζ.

ΣΑ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ



Δίλαη ηα ζύγρξνλα θάξκαθα, ησλ 

νπνίσλ ε ζύλζεζε θαη ν 

παξαζθεπαζηήο αλαγξάθνληαη ζηε 

ζπζθεπαζία θαη ρξεηάδνληαη άδεηα 

έγθξηζεο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπο.

ΗΓΗΟΚΔΤΑΜΑΣΑ



Φαξκαθνπνηίεο

Δίλαη βηβιία θαξκάθσλ ηα νπνία ζπληάζζνληαη κε εληνιή ηνπ Κξάηνπο,

βάζεη επηζηεκνληθώλ πεηξακαηηθώλ εξεπλώλ θαη κε λόκν ηζρύνπλ γηα

όιε ηε ρώξα. Αλαθέξνπλ ηελ εληαία παξαζθεπή θαη δνθηκαζία ησλ

θαξκάθσλ. Από εηδηθνύο επηζηήκνλεο εθδίδνληαη θαη ζπκπιεξώκαηα ησλ

θαξκαθνπνηηώλ, είλαη όκσο αλεπίζεκα βηβιία. Σν 1952 εθδόζεθε ζηε

Γελεύε από ηελ Παγθόζκηα Οξγάλσζε Τγείαο Γηεζλήο Φαξκαθνπνηία, ε

νπνία επαλεθδόζεθε ην 1967. Σν ζπκβνύιην ηεο Δπξώπεο εθδίδεη ηελ

Δπξσπατθή Φαξκαθνπνηία, ζηελ νπνία ε Διιάδα ζπκκεηέρεη από ην 1975.

Διιεληθέο Φαξκαθνπνηίεο

Διιεληθή Φαξκαθνπνηία Η: 1837

Διιεληθή Φαξκαθνπνηία ΗΗ: 1924

Διιεληθή Φαξκαθνπνηία ΗΗΗ: 1974

Διιεληθή Φαξκαθνπνηία ΗV: 1989

Διιεληθή Φαξκαθνπνηία V: 2002



Δπόγερ οι οποίερ πεπιγπάθονηαι ζηην Εςπωπαϊκή 

Φαπμακοποιία 

Herbal medicines for human use

This search allows you to find herbal substances that are designated for 

assessment by the European Medicines Agency's Committee on Herbal 

Medicinal Products (HMPC).

Each substance is at a different stage of assessment and various documents 

are associated with the substance depending on where it is in the assessment 

process. The HMPC's conclusions on the herbal substance at the end of the 

assessment process can be found in the final European Union herbal 

monograph and may also be found in European Union list entry.

For more information, see herbal medicinal products.

Status type

R: Rapporteur assigned

C: ongoing call for scientific data

D: Draft under discussion

P: Draft published

PF: Assessment close to finalisation (pre-final)

F: Final opinion adopted

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000264.jsp&mid=WC0b01ac0580028e7c
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000264.jsp&mid=WC0b01ac0580028e7c
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000212.jsp&mid=WC0b01ac058003380a
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000212.jsp&mid=WC0b01ac058003380a
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000213.jsp&mid=WC0b01ac0580033a9b
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000208.jsp&mid=WC0b01ac05800240cf


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

(European Medicines Agency)

http://www.ema.europa.eu

http://www.ema.europa.eu/
http://www.ema.europa.eu/


Η Εονωπαϊθή Επηηνμπή Φανμάθωκ Φοηηθήξ Πνμέιεοζεξ (Committee on
Herbal Medicinal Products (HMPC)) ζοκηάζζεη θαη θαηανηίδεη επίζεμμ
θαηάιμγμ θοηηθώκ μοζηώκ μ μπμίμξ πενηιαμβάκεη θοηηθέξ μοζίεξ θαη
ζθεοάζμαηα πμο πνεζημμπμημύκηαη ζηεκ ηαηνηθή επί ανθεηά μαθνό πνμκηθό
δηάζηεμα θαη ηα μπμία, ςξ εθ ημύημο, θνίκεηαη όηη δεκ είκαη επηβιαβή οπό
θακμκηθή πνήζε.

Τα βόηακα θαηεγμνημπμημύκηαη ζακ Πανaδμζηαθήξ πνήζεξ ή Καιώξ
Καζηενςμέκεξ Χνήζεξ, όηακ δεκ οπάνπμοκ μεκ ζημηπεία μαθνόπνμκεξ πνήζεξ,
αιιά ζεςνείηαη ηθακμπμηεηηθόξ μ ανηζμόξ ηςκ ζπεηηθώκ μειεηώκ.
Επίζεξ ε Επηηνμπή αοηή ζοκηάζζεη θαη ηηξ Φοηηθέξ μμκμγναθίεξ: ζοιιμγή όιςκ
ηςκ πιενμθμνηώκ πμο ζπεηίδμκηαη με έκα θοηηθό θάνμαθμ, όπςξ ε ζύκζεζε, ε
πνήζε θαη μη πνμθοιάλεηξ ζπεηηθά με ηεκ αζθάιεηα.

Ο επίζεμμξ θαηάιμγμξ ηεξ Εονςπασθήξ Επηηνμπήξ Φανμάθςκ Φοηηθήξ
Πνμέιεοζεξ πενηιαμβάκεη έςξ ηώνα πενίπμο 170 δνόγεξ, μη πενηζζόηενεξ
από ηηξ μπμίεξ έπμοκ μιμθιενςμέκε μμκμγναθία εκώ θάπμηεξ βνίζθμκηαη ζημ
ζηάδημ ηεξ πνμεημημαζίαξ. Σηα πνμζεπή έηε πνόθεηηαη κα ζομπενηιεθζμύκ θαη
κέεξ δνόγεξ ζημκ θαηάιμγμ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (European Medicines 
Agency) http://www.ema.europa.eu

http://www.ema.europa.eu/


ύμθωκα με ηεκ Ειιεκηθή Νμμμζεζία πμο από ημ 2006 εκανμμκίζηεθε με ηεκ Κμηκμηηθή
μνίδμκηαη ωξ:

Φάνμαθμ Φοηηθήξ Πνμέιεοζεξ: Κάζε θάνμαθμ ημ μπμίμ πενηέπεη απμθιεηζηηθά ςξ δναζηηθά
ζοζηαηηθά μία ή πενηζζόηενεξ θοηηθέξ μοζίεξ ή έκα ή πενηζζόηενα θοηηθά παναζθεοάζμαηα
ή ζοκδοαζμό μηαξ ή πενηζζμηένςκ θοηηθώκ μοζηώκ με έκα ή πενηζζόηενα θοηηθά
παναζθεοάζμαηα

Παναδμζηαθό Φάνμαθμ Φοηηθήξ Πνμέιεοζεξ: Τμ θάνμαθμ θοηηθήξ πνμέιεοζεξ, ημ μπμίμ
πιενμί ημοξ παναθάης όνμοξ:
α. Έπμοκ εκδείλεηξ θαηάιιειεξ απμθιεηζηηθά γηα παναδμζηαθά θάνμαθα θοηηθήξ πνμέιεοζεξ
ηα μπμία ιόγς ηεξ ζύκζεζεξ θαη ημο ζθμπμύ ημοξ, έπμοκ μειεηεζεί θαη πνμμνίδμκηαη κα
πνεζημμπμηεζμύκ πςνίξ ηαηνηθή παναθμιμύζεζε γηα δηαγκςζηηθμύξ ζθμπμύξ,
ζοκηαγμγνάθεζε ή παναθμιμύζεζε ζεναπεοηηθήξ αγςγήξ
β. πνμμνίδμκηαη απμθιεηζηηθά γηα πμνήγεζε ζύμθςκα με θαζμνηζμέκε πενηεθηηθόηεηα θαη
δμζμιμγία
γ. είκαη παναζθεοάζμαηα πμο πμνεγμύκηαη από ημ ζηόμα, ελςηενηθά ή/θαη με εηζπκμή
δ. έπεη ζομπιενςζεί ε πενίμδμξ παναδμζηαθήξ πνήζεξ, δειαδή ημοιάπηζημκ 30 έηε ηαηνηθήξ
πνήζεξ πνηκ από ηεκ εμενμμεκία ηεξ αίηεζεξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ ημοιάπηζημκ 15 εηώκ
εκηόξ ηεξ Κμηκόηεηαξ θαη
ε. ηα ζημηπεία γηα ηε παναδμζηαθή πνήζε ημο θανμάθμο είκαη επανθή. Εηδηθόηενα, πνέπεη κα
απμδεηθκύεηαη όηη ημ πνμσόκ δεκ είκαη επηβιαβέξ οπό ηηξ θαζμνηδόμεκεξ ζοκζήθεξ πνήζεξ,
μη δε θανμαθμιμγηθέξ ηδηόηεηεξ ή ε απμηειεζμαηηθόηεηα ημο θανμάθμο ηεθμαίνμκηαη από ηε
μαθνμπνόκηα πνήζε θαη εμπεηνία.



Ο Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ ηδξύζεθε ην 1983 κε ην Ν. 1316 θαη

είλαη Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. Απνζηνιή ηνπ ΔΟΦ είλαη ε πξνζηαζία ηεο

Γεκόζηαο Τγείαο ζε ζρέζε κε ηελ θπθινθνξία ζηελ Διιάδα:

•θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ αλζξώπηλεο θαη θηεληαηξηθήο ρξήζεο

•θαξκαθνύρσλ δσνηξνθώλ θαη πξνζζεηηθώλ δσνηξνθώλ

•ηξνθίκσλ εηδηθήο δηαηξνθήο θαη ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο

•βηνθηόλσλ

•ηαηξηθώλ βνεζεκάησλ

•θαιιπληηθώλ

Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ (ΔΟΦ)

http://www.eof.gr

http://www.mohaw.gr/
http://www.mohaw.gr/
http://www.mohaw.gr/
http://www.mohaw.gr/
http://www.mohaw.gr/
http://www.mohaw.gr/
http://www.mohaw.gr/
http://www.mohaw.gr/
http://www.mohaw.gr/


ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο απηήο ν EΟΦ κε απόιπηε δηαθάλεηα θαη ζε

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε:

• Αμηνινγεί θαη εγθξίλεη λέα αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθά πξντόληα

• Παξαθνινπζεί κεηεγθξηηηθά ηελ πνηόηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξντόλησλ θαηά ηελ θπθινθνξία ηνπο ζηε ρώξα

• Διέγρεη ηελ παξαγσγή, ηηο θιηληθέο κειέηεο θαη ηελ θπθινθνξία ζηελ

ειιεληθή αγνξά ησλ πξντόλησλ πξνθεηκέλνπ λα ηεξνύληαη νη θαλόλεο

νξζήο παξαγσγήο, εξγαζηεξηαθήο θαη θιηληθήο πξαθηηθήο θαη λα

εθαξκόδεηαη ε λνκνζεζία όζνλ αθνξά ζηε δηαθίλεζε, δηάζεζε, εκπνξία θαη

δηαθήκηζή ηνπο

• Αλαπηύζζεη θαη πξνσζεί ηελ ηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή έξεπλα

• Δλεκεξώλεη ηνπο επηζηήκνλεο πγείαο, ηνπο αξκόδηνπο θνξείο θαη ην θνηλό

κε αληηθεηκεληθέο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θαξκαθεπηηθά

πξντόληα (αλζξώπηλεο θαη θηεληαηξηθήο ρξήζεο) θαη ηα ινηπά πξντόληα κε

ζθνπό ηελ νξζνινγηθή ηνπο ρξήζε θαη ηελ αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο

θαξκνθννηθνλνκηθήο δηάζηαζήο ηεο
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Ο ΔΟΦ δζμζηείηαζ απυ πεκηαιεθέξ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ. Ζ ζδιενζκή δμιή ημο ΔΟΦ ηαεμνίζεδηε ιε ημ Π.Γ.

142/89 ηαζ ηδκ απμηεθμφκ 9 Γ/ζεζξ.

Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ απμζημθήξ ημο μ ΔΟΦ απαζπμθεί 190 οπαθθήθμοξ, εη ηςκ μπμίςκ 80 είκαζ

θανιαημπμζμί, πδιζημί, ζαηνμί, ηηδκίαηνμζ, αζμθυβμζ ηαζ 19 δζμζηδηζημί, μζημκμιμθυβμζ, ιαεδιαηζημί, επζζηήιμκεξ

πθδνμθμνζηήξ. Πανάθθδθα ζοκενβάγεηαζ ιε ελςηενζημφξ επζζηήιμκεξ (πενίπμο 400) δζαθυνςκ εζδζημηήηςκ,

ζοιιεηέπεζ ζηζξ επζηνμπέξ ηαζ μιάδεξ ενβαζίαξ ηςκ ανιμδίςκ μνβάκςκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ ημο

οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ ιε 45 εηπνμζχπμοξ ημο ηαζ έπεζ ζοβηνμηήζεζ 24 επζζηδιμκζηέξ Δπζηνμπέξ ηαζ

οιαμφθζα, πμο απμηεθμφκηαζ απυ εζδζημφξ επζζηήιμκεξ, μζ ηονζυηενεξ απυ ηζξ μπμίεξ είκαζ:

Δπηζηεκνληθό πκβνύιην Δγθξίζεσλ. Γκςιμδμηεί βζα ηδκ έβηνζζδ, ηνμπμπμίδζδ, ακακέςζδ, ακάηθδζδ ηαζ

ακαζημθή ηδξ άδεζαξ ηοηθμθμνίαξ ηςκ πνμσυκηςκ ανιμδζυηδηαξ ΔΟΦ. Λεζημονβμφκ δζάθμνα ηιήιαηα

(ζοιααηζηά θάνιαηα, αζμθμβζηά, πνμσυκηα αίιαημξ, ναδζμθάνιαηα, πνμσυκηα εζδζηήξ δζαηνμθήξ, ηηδκζαηνζηά

θάνιαηα ηαζ ηηδκζαηνζηά ειαυθζα)

Δπηηξνπή Φαξκαθνεπαγξύπλεζεο. Αλζμθμβεί ηζξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ ηαζ ζοκζζηά ηδκ θήρδ ιέηνςκ ή

ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηδξ Πενίθδρδξ ηςκ Υαναηηδνζζηζηχκ ημο Πνμσυκημξ (ΠΥΠ) ηαζ ημο Φφθθμο Οδδβζχκ Υνήζδξ

(ΦΟΥ)

Δπηζηεκνληθή θαη Γενληνινγηθή Δπηηξνπή Δγθξίζεσλ Κιηληθώλ Γνθηκώλ. Δλαζθαθίγεζ ηδκ πνμζηαζία

ηςκ δζηαζςιάηςκ, ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ οβεία ηςκ αηυιςκ πμο ιεηέπμοκ ζηδκ ηθζκζηή δμηζιή

Δπηηξνπή Φαξκαθνπνηίαο. οκηάζζεζ ηδκ Δθθδκζηή Φανιαημπμζία

Δπηηξνπή Δζληθνύ πληαγνινγίνπ. οκηάζζεζ ημ Δεκζηυ οκηαβμθυβζμ. Ακηίζημζπδ Δπζηνμπή θεζημονβεί ηαζ

βζα ημ Κηδκζαηνζηυ οκηαβμθυβζμ

Δπηηξνπή Καιιπληηθώλ. Απμηεθείηαζ απυ εζδζημφξ επζζηήιμκεξ ηαζ έπεζ ςξ ένβμ ηδκ εζζήβδζδ ηαζ

επελενβαζία εειάηςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ ηοηθμθμνία ηςκ ηαθθοκηζηχκ πνμσυκηςκ

Δπηηξνπή Ηαηξηθώλ Βνεζεκάησλ. Δζζδβείηαζ βζα ημκ παναηηδνζζιυ ηςκ πνμσυκηςκ ςξ ζαηνζηχκ αμδεδιάηςκ

ή υπζ, ηδκ ηαηάηαλή ημοξ ζε ηαηδβμνίεξ, ημκ μνζζιυ ηαζ έθεβπμ ηςκ Κμζκμπμζδιέκςκ Ονβακζζιχκ ηαζ βζα εζδζηέξ

νοειίζεζξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ κμιμεεζίαξ

Γεπηεξνβάζκην Δπηζηεκνληθό πκβνύιην. Δλεηάγεζ ηζξ πνμζθοβέξ ηαηά ηςκ πνςημαάειζςκ απμθάζεςκ ημο

ΔΟΦ
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Σέθμξ μ ΔΟΦ επζημονείηαζ ζημ ένβμ ημο απυ ηζξ εοβαηνζηέξ ημο εηαζνίεξ ηονίςξ ζε

εέιαηα θανιαημμζημκμιζηά, ενεοκδηζηά ηαζ ηάθορδξ εθθείρεςκ ηδξ αβμνάξ, υπςξ

θεπημιενέζηενα ακαθένεηαζ παναηάης.

Ηλζηηηνύην Φαξκαθεπηηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΗΦΔΣ) Α.Δ.

Τπμαμδεεί ημ ένβμ ημο ΔΟΦ ιε ηδκ εηπυκδζδ ζηαηζζηζηχκ ηαζ μζημκμιεηνζηχκ

ακαθφζεςκ, ιεθεηχκ, ενεοκδηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ εθανιμβχκ μνβακχζεςκ ηαζ

ιδπακμνβάκςζδξ. Δπίζδξ ημ ΗΦΔΣ έπεζ ακαθάαεζ ηδ δζαηίκδζδ πνμσυκηςκ

ανιμδζυηδηαξ ΔΟΦ βζα δζηυ ημο θμβανζαζιυ ή βζα θμβανζαζιυ ηνίηςκ βζα ηάθορδ

παβίςκ ή εηηάηηςκ εθθείρεςκ ηδξ αβμνάξ

Δξεπλεηηθό Κέληξν Βηνινγηθώλ Τιηθώλ (ΔΚΔΒΤΛ) Α.Δ.

Κφνζα δναζηδνζυηδηά ημο είκαζ δ πζζημπμίδζδ, μ πμζμηζηυξ έθεβπμξ ηαζ δ ένεοκα

βφνς απυ ηα ζαηνζηά αμδεήιαηα. Δίκαζ ημζκμπμζδιέκμξ μνβακζζιυξ ηδξ

Δονςπασηήξ Έκςζδξ απυ ημ 1997 ζημκ ημιέα ηςκ ζαηνζηχκ αμδεδιάηςκ

Πόξνη ηνπ ΔΟΦ

Σμοξ πυνμοξ ημο Ονβακζζιμφ απμηεθμφκ ηα πανάαμθα βζα δζάθμνεξ οπδνεζίεξ

πμο πνμζθένεζ (εβηνίζεζξ, ακακεχζεζξ, ηνμπμπμζήζεζξ αδεζχκ ηοηθμθμνίαξ, άδεζεξ

παναβςβήξ, αεααζχζεζξ, εεςνήζεζξ ηζιμθμβίςκ) ζπεηζηά ιε πνμσυκηα ανιμδζυηδηάξ

ημο ηαζ ημ εηήζζμ πάβζμ ηέθμξ πμο ηαηααάθθεηαζ απυ ημοξ οπεφεοκμοξ ηοηθμθμνίαξ

ηςκ πνμσυκηςκ (ακηαπμδμηζηυ ηέθμξ, πνυζηζια θανιαηεοηζηήξ κμιμεεζίαξ η.θπ.).
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Α. Πξνεγθξηηηθνί έιεγρνη

1. Έγθξηζε άδεηαο θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ αλζξώπηλεο θαη

θηεληαηξηθήο ρξήζεο

Ηζπφμοκ ηέζζενζξ δζαδζηαζίεξ εβηνίζεςκ:

Δζληθή: αθμνά ζηδ πμνήβδζδ άδεζαξ ηοηθμθμνίαξ ιυκμ ζηδκ Δθθάδα.

Ακνηβαία αλαγλώξηζε: υηακ έκα θανιαηεοηζηυ ζδζμζηεφαζια έπεζ εβηνζεεί ζε έκα 

ηνάημξ-ιέθμξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ιπμνεί κα οπμαθδεεί βζα έβηνζζδ ζε άθθα 

ηνάηδ-ιέθδ ιε ηδκ ίδζα αηνζαχξ θανιαηεοηζηή ηαζ ηθζκζηή ηεηιδνίςζδ. ε πενίπηςζδ 

δζαθςκίαξ, παναπέιπεηαζ ζε δζαζηδζία βζα ηεθζηή απυθαζδ απυ ηδκ Δονςπασηή 

Δπζηνμπή.

Απνθεληξσκέλε δηαδηθαζία: δζαδζηαζία ακάθμβδ ιε ηδκ αιμζααία, ιε ηδ δζαθμνά 

υηζ ημ πνμσυκ δεκ έπεζ εβηνζεεί ζε ηάπμζμ ηνάημξ-ιέθμξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ.

Κεληξηθή δηαδηθαζία: δ άδεζα εηδίδεηαζ απυ ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή ιεηά απυ 

αίηδζδ ζημκ Δονςπασηυ Ονβακζζιυ Φανιάηςκ (ΔΜΔΑ), αλζμθυβδζδ απυ ημοξ 

ειπεζνμβκχιμκεξ ηαζ βκςιάηεοζδ ηδξ εεζιμεεηδιέκδξ Δπζηνμπήξ Φανιαηεοηζηχκ 

Ηδζμζηεοαζιάηςκ (CPMP: Committee for Proprietary Medicinal Products), υπμο 

ζοιιεηέπμοκ δφμ εηπνυζςπμζ ημο ηάεε ηνάημοξ-ιέθμοξ, ή ηδξ Δπζηνμπήξ 

Φανιαηεοηζηχκ Ηδζμζηεοαζιάηςκ βζα ηηδκζαηνζηή πνήζδ (CVMP:Committee for 

Veterinary Medicinal Products), υπμο επίζδξ ζοιιεηέπμοκ δφμ εηπνυζςπμζ ημο ηάεε 

ηνάημοξ-ιέθμοξ.
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Α. Πξνεγθξηηηθνί έιεγρνη

2. Παξαθνινύζεζε θιηληθώλ δνθηκώλ

Ο ΔΟΦ εβηνίκεζ ηδ δζελαβςβή ηθζκζηχκ δμηζιχκ ηαζ παναημθμοεεί ηαζ επζεεςνεί ηδκ ηήνδζδ

ηδξ κυιζιδξ εηηέθεζήξ ημοξ ζφιθςκα ιε ηζξ Δεκζηέξ νοειίζεζξ, ηζξ ημζκμηζηέξ Καηεοεοκηήνζεξ

Γναιιέξ ηαζ ηδ Γζαηήνολδ ημο Δθζίκηζ

3. Γηαδηθαζία έγθξηζεο θαη θπθινθνξίαο ινηπώλ πξντόλησλ αξκνδηόηεηαο ΔΟΦ

Γηα ηα θαιιπληηθά αημθμοεείηαζ απθμοζηεοιέκδ δζαδζηαζία. Γκςζημπμζείηαζ δ ηοηθμθμνία

ημοξ ζημκ ΔΟΦ ηαζ μζ οπεφεοκμζ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα ηδνμφκ θάηεθθμ ιε ζημζπεία βζα ηδκ

παναβςβή, ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ, μ μπμίμξ είκαζ ζηδ δζάεεζδ ημο

ΔΟΦ ζφιθςκα ιε ηζξ ζπεηζηέξ μδδβίεξ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ

Γηα ηα ηξόθηκα εηδηθήο δηαηξνθήο θαη γηα νξηζκέλα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο

πμνδβείηαζ άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ ημκ ΔΟΦ, ιε ηνζηήνζα ηδκ αζθάθεζα ηδξ πνήζδξ ημοξ ηαζ

ηδκ ηεηιδνίςζδ ηςκ εκδείλεχκ ημοξ

Γηα ηα βηνθηόλα αημθμοεμφκηαζ μζ εεκζηέξ νοειίζεζξ υπμο απαζημφκηαζ ηαζ πμνδβείηαζ άδεζα

ηοηθμθμνίαξ, εκχ δ ζπεηζηή μδδβία ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ πνυηεζηαζ κα εκζςιαηςεεί

ζφκημια ζηδκ Δθθδκζηή κμιμεεζία

Σα ηαηξηθά βνεζήκαηα ηοηθμθμνμφκ εθεφεενα, εθυζμκ ηδνμφκηαζ μνζζιέκεξ δζαδζηαζίεξ

ζφιθςκα ιε ηζξ Δονςπασηέξ Οδδβίεξ (ζήιακζδ CE ηθπ.)
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