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ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΗΑ IIΗ

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΘΡΤΠΣΟΦΑΝΖ

1. Απιέο ακίλεο θαη θαξβνιίλεο (πανάβςβα ηνοπηαιίκδξ, α-ηαναμθίκεξ 

ηαζ ηεηνάοδνμ-α-ηαναμθίκεξ ιε παναζζεδζζμβυκεξ ζδζυηδηεξ)

2. Ηλδνιίλεο πξνεξρόκελεο από ηελ θπθινπνίεζε ηεο 

ζξππηακίλεο (αθηαθμεζδή ηςκ ηαθααάνεζςκ ηοάιςκ ηαζ ηα μθζβμιενή ηςκ 

Calycanthaceae ηαζ Rubiaceae)

3. Παξάγσγα εξγνιίλεο (Convolvulaceae, Ascomycetes fungi)

4. Μνλνηεξπεληθά αιθαινεηδή ηλδνιίνπ (εκζςιαηχκμοκ ιζα ιμκάδα 

ιμκμηενπεκίμο ιε C10 ή C9 ηαζ αζμζοκηίεεκηαζ ηονίςξ ζηζξ μζημβέκεζεξ 

Apocynaceae, Rubiaceae ηαζ Loganiaceae)



ΜΟΝΟΣΔΡΠΔΝΗΚΑ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΣΟΤ ΗΝΓΟΛΗΟΤ

APOCYNACEAE

LOGANIACEAE

RUBIACEAE
GENTIANALES

ΚΟΙΝΗ ΒΙΟΤΝΘΔΣΙΚΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ

ηνζηημζζδίκδ



Βζμζφκεεζδ ζηνζηημζζδίκδξ 

Μμκμηενπεκζηή αθδεΰδδ



Βζμζφκεεζδ ζηνζηημζζδίκδξ 



Adina (Rubiaceae)

Μεβάθδ πμηζθία δμιχκ 

(θυβς ηδξ ηνοπηαιίκδξ)

Μδ απμηαναμλοθίςζδ 

ηδξ ηνοπημθάκδξ → 

αθηαθμεζδή ηδξ Adina

Απχθεζα εκυξ αηυιμο 

άκεναηα ζηδκ αθοζίδα 

εεακαιίκδξ ηδξ 

ηνοπηαιίκδξ → 

εθθζπηζζίκεξ ή μοθεΐκδ

ύλδεζε κε κηα 

κνλνηεξπεληθή δνκή, 

πνπ είλαη δπλαηόλ λα 

πθίζηαηαη πνιιαπιή 

αλαδηάηαμε



Βζμβεκεηζηή 

μιμζμβέκεζα ηςκ 

αθηαθμεζδχκ ημο 

ζκδμθίμο

Μεβάθδ πμηζθία δμιχκ 

(θυβς ηδξ ηνοπηαιίκδξ)

Μδ απμηαναμλοθίςζδ 

ηδξ ηνοπημθάκδξ → 

αθηαθμεζδή ηδξ Adina

Απχθεζα εκυξ αηυιμο 

άκεναηα ζηδκ αθοζίδα 

εεακαιίκδξ ηδξ 

ηνοπηαιίκδξ → 

εθθζπηζζίκεξ ή μοθεΐκδ

ύλδεζε κε κηα 

κνλνηεξπεληθή δνκή, 

πνπ είλαη δπλαηόλ λα 

πθίζηαηαη πνιιαπιή 

αλαδηάηαμε



ΒΗΟΤΝΘΔΖ

Α. Σνοπηαιίκδ → ηνζηημζζδίκδ (3α) 

οιπφηκςζδ ζεημθμβακίκδξ ηαζ 

ηνοπηαιίκδξ in vitro → 

Βζκημζίδδ (3α) ηαζ ηνζηημζζδίκδ 

(3α). 

ηα θοηά ημ έκγοιμ «οκεάζδ 

ηδξ ζηνζηημζζδίκδξ» ηαηαθφεζ ημ 

ζπδιαηζζιυ ηδξ ζηξηθηνζηδίλεο

Βζκημζίδδξ (3α)

3

3



ΒΗΟΤΝΘΔΖ

Β. ηνζηημζζδίκδ → Αθηαθμεζδή (ηφνζεξ δμιέξ) 

Αθηαθμεζδή ηύπνπ Η: ημνοκακεεάκζα (Ια), ζηνοπκάκζα (Ια) ηαζ άθθμζ 

ζηεθεημί ζημοξ μπμίμοξ δ ιμκάδα ημο ιμκμηενπεκίμο δεκ ακαδζαηάζζεηαζ

Αθηαθμεζδή ηύπνπ ΗΗ: αζπζδμζπενιάκζα ηαζ ζοββεκείξ εκχζεζξ

Αθηαθμεζδή ηύπνπ ΗΗΗ: ζιπμβάκζα ηαζ ζοββεκείξ εκχζεζξ ζηζξ μπμίεξ δ 

ιμκάδα ημο ιμκμηενπεκίμο ακαδζαηάζζεηαζ



Αθηαθμεζδή ηύπνπ Η: 

θνξπλαλζεάληα (Ηα) ηθείζζιμ ιεηαλφ C-21 ηαζ Να ηαζ πζεακή ηοηθμπμίδζδ C-17-C-18 

(ομπζιαάκζα) ή C-17-Ο-C-19 (εηενμτμπζιαάκζα), 

ζηξπρλάληα (Ηβ) δ δμιή ημο ιμκμηενπεκίμο παναιέκεζ άεζηηδ, δζάκμζλδ ημο δεζιμφ C-2-C-3 

ηαζ ακηζηαηάζηαζδ ιε δφμ κέμοξ δεζιμφξ C-2-C-16 ηαζ C-3-C-7,

ηαζ άθθμζ ζηεθεημί ζημοξ μπμίμοξ δ ιμκάδα ημο ιμκμηενπεκίμο δεκ ακαδζαηάζζεηαζ

Αθηαθμεζδή ηύπνπ ΗΗ: αζπζδμζπενιάκζα ηαζ ζοββεκείξ εκχζεζξ

Αθηαθμεζδή ηύπνπ ΗΗΗ: ζιπμβάκζα ηαζ ζοββεκείξ εκχζεζξ ζηζξ μπμίεξ δ ιμκάδα ημο 

ιμκμηενπεκίμο ακαδζαηάζζεηαζ

δζάκμζλδ ηςκ δεζιχκ C-2-C-3 ηαζ C-15-C-16 ημο ιμκμηενπεκίμο 

{



πδιαηζζιυξ δζαθυνςκ δμιζηχκ 

ζηεθεηχκ παναβχβςκ ημο ζκδμθίμο 

(αθηαθμεζδή ηφπμο Ι)

Tφπμο 1α: ημνοκακεεάκζα ηαζ 

ζοββεκείξ δμιέξ

Σφπμο 1α: ζηοπκάκζα

Καεεκαιίκδ (Rubiaceae): πνυδνμιδ 

ηδξ ασιαθίκδξ



Βζμζφκεεζδ αθηαθμεζδχκ ζκδμθίμο ηφπμο ΙΙ ηαζ ΙΙΙ (ηοηθμπμζήζεζξ 

απυ ηδ δετδνμζεημδίκδ)

14,21-δετδνμζεημδίκδ



Γζιενή αθηαθμεζδή ημο 

Catharanthus

αζπζδμζπενιάκζμ

Σμ πνχημ 

αζπζδμζπενιάκζμ 

(ηααενκμζίκδ) είκαζ μ 

πνυδνμιμξ ηδξ 

αζκημθίκδξ: 

οδνμλοθίςζδ ηαζ Ο-

ιεεοθίςζδ ημο 

ανςιαηζημφ 

δαηηοθίμο, Νa-

ιεεοθίςζδ, 16,17-

δζοδνμλοθίςζδ ηαζ Ο-

αηεηοθίςζδ



Αθηαθμεζδή ηζκμθίκδξ 

ηδξ ηζβπυκδξ

Βζμζφκεεζδ ηςκ 

αθηαθμεζδχκ ηδξ ηζβπυκδξ



Καηακμιή ηςκ ιμκμηενπεκζηχκ αθηαθμεζδχκ ημο ζκδμθίμο 

(Loganiaceae, Rubiaceae & Apocynaceae)

Loganiaceae: Gelsenium, Strychnos

Rubiaceae: Rubioideae (Cephaelis)

Cinchonoideae (Adina, Nauclea, Cinchona, Corynanthe, Pausinistalia,

Remijia, Mitragyna, Uncaria) 

Η ζεημθμβακίκδ ιπμνεί κα ζοκεκςεεί:

•2 ιυνζα κημπαιίκδξ (ειεηίκδ)

•1 ιυνζμ κημπαιίκδξ ηαζ 1 ιυνζμ ηονμζίκδξ (ημοιπμοθμζίκδ)

•1 ιυνζμ ενοπημθάκδξ (αθηαθμεζδή ηδξ Adina)

•2 ιυνζα ενοπηαιίκδξ (νμλμνμοιπζηίκεξ)

•Μόλν 1 κόξην ζξππηακίλεο (ομπζιαάκζα, εηενμτμπζιαάκζα)

Apocynaceae: Plumerioideae (Melodinus, Aspidosperma, Catharanthus, Vinca,

Tabernaemontana, Rauwolfia, Vallesia)



Καηακμιή ηςκ ιμκμηενπεκζηχκ αθηαθμεζδχκ ημο ζκδμθίμο (Rubiaceae)

Pogonopus spp.

Uncaria spp.

Pauridiantha spp. 

Πανάβςβα πονζδίκδξ 

ημο πανιακίμο
Πμθοσκδμθεκίκεξ ηςκ Psychotrieae

(δ αζμζφκεεζή ημοξ δεκ 

ζοιπενζθαιαάκεζ ζεημθμβακίκδ) 



Strychnos nux-vomica (Loganiaceae)



















Gelsemium sempervirens (Loganiaceae)





Cortex Yohimbe 

Pausinystalia yohimbe Pierre ex Beille (Rubiaceae)



Cortex Yohimbe 

Pausinystalia yohimbe Pierre ex Beille (Rubiaceae)





Catharanthus roseus (Apocynaceae)





Catharanthus roseus, Apocynaceae 











Ηιζζοκεεηζηά πανάβςβα ηςκ δζιενχκ αθηαθμεζδχκ

1. Βζκηεζίκδ

Ολεία θοιθμαθαζηζηή θεοπαζιία, θειθχιαηα, ζοιπαβήξ ηανηίκμζ 

(ζηήεμοξ, μζζμθάβμο, πκεοιυκςκ, ηθπ.) 



2. Βζκμνεθιπίκδ = (5’-κμνακοδνμαζκαθαζηίκδ)

Ηιζζοκεεηζηά πανάβςβα ηςκ δζιενχκ αθηαθμεζδχκ

Κανηίκμξ ημο ζηήεμοξ, ηςκ πκεοιυκςκ (υπζ ιζηνμηοηηανζημφ) 



Ηιζζφκεεζδ δζιενχκ αθηαθμεζδχκ





Vinca minor (Apocynaceae)





Vinca minor L. (Apocynaceae) 









Rauwolfia serpentina (Apocynaceae)



Rauwolfia serpentina

(Apocynaceae)



Rauwolfia serpentina (Apocynaceae)

























Άθθα αθηαθμεζδή ηςκ Apocynaceae

Ηιζζφκεεζδ ηδξ αζκηαιίκδξ





ΚΗΝΟΛΔΪΚΑ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ

Cinchona spp. Rubiaceae

Σα αθηαθμεζδή ηδξ Cinchona πενζθαιαάκμοκ:

Κζκπμκίκδ ηαζ ηζκπμκζδίκδ (ζηενεμζζμιενή,  R1 = αζκοθμ-, R2 = Η)

Κζκίκδ ηαζ ηζκζδίκδ (ζηενεμζζμιενή , R1 = αζκοθμ-, R2 = ιεεμλο-)

Γζοδνμηζκίκδ ηαζ δζοδνμηζκζδίκδ (ζηενεμζζμιενή , R1 = αζεοθμ-, R2 = ιεεμλο-)





Οζ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ Cinchona ακαηαθφθεδηακ ανπζηά απυ ημοξ Quechua ημο Πενμφ, 

ηδξ Βμθζαίαξ, ημο Δημοαδυν ηαζ ηδξ Βεκεγμοέθαξ. Καθθζενβείηαζ θυβς ηςκ ιομπαθανςηζηχκ 

μοζζχκ (ιεζχκμοκ ημ νίβμξ θυβς παιδθχκ εενιμηναζζχκ ημο ζχιαημξ ηαζ ζοιπηςιάηςκ 

εθμκμζίαξ). Η Ana de Osorio, ζφγοβμξ ημο Chinchón πμο οπδνέηδζε ςξ ακηζααζζθέαξ ημο 

Πενμφ, εεναπεφηδηε απυ ηδκ εθμκμζία ηαεχξ μζ βδβεκείξ άκενςπμζ ηδκ έπεζζακ κα ημθοιπήζεζ 

ζε ιζα ιζηνή θίικδ ηάης απυ έκα δέκηνμ ημο μπμίμο δ ηζκίκδ έηακε ηα φδαηά ηδξ πζηνά. 

Ο Λζκκαίμξ ανβυηενα μκυιαζε ημ δέκηνμ πνμξ ηζιήκ ημο. Ανβυηενα, μ αδεθθυξ Ιδζμοίηδξ 

Agostino Salumbrino (1561-1642), εηπαζδεοιέκμξ θανιαημπμζυξ πμο γμφζε ζηδκ Λμηγ ζημ 

Δημοαδυν ηαζ ζηδ Λίια ημο Πενμφ, παναηήνδζε υηζ μζ Quechua πνδζζιμπμζχκηαξ ημ θθμζυ ημο 

δέκηνμο πμο πενζείπε ηζκίκδ εενάπεοακ ηδκ εθμκμζία. 

Η πνήζδ ημο θθμζμφ  ηδξ ηζκπυκαξ εζζήπεδ ζηδκ εονςπασηή ζαηνζηή απυ ζδζμοίηεξ 

ζεναπυζημθμοξ. Ο Ιδζμοίηδξ Μπενκαιπέ Κυιπμ (1582-1657), μ μπμίμξ ελενεφκδζε ημ Μελζηυ 

ηαζ ημ Πενμφ, ημ έθενε  ζηδκ Δονχπδ. Πήνε ημ θθμζυ απυ ηδ Λίια ζηδκ Ιζπακία ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ζηδ Ρχιδ ηαζ ζε άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Ιηαθίαξ ημ 1632. Γζα κα δζαηδνήζμοκ ημ 

ιμκμπχθζυ ημοξ, ημ Πενμφ ηαζ μζ βφνς πχνεξ λεηίκδζακ κα ελάβμοκ ζπυνμοξ ηαζ θοηάνζα 

Cinchona απυ ηζξ ανπέξ ημο 19μο αζχκα.

Quechua 

ΚΗΝΟΛΔΪΚΑ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ

Cinchona spp. Rubiaceae



ΚΗΝΟΛΔΪΚΑ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ

Cinchona spp. Rubiaceae

απχθεζα ιαθθζχκ, αθημμθζζιυξ, αζιμννμΐδεξ, 

δζεονοιέκδ ζπθήκα ηαζ ημ ημζκυ ηνομθυβδια

Πξνβιήκαηα πγείαο πνπ παξαδνζηαθά αληηκεησπίδνληαη κε 

θινηό Cinchona

δζαηήνδζδ αάνμοξ

δζεβενηζηυ ηδξ υνελδξ



Οζ πζεακέξ πανεκένβεζεξ ηαζ επζπθμηέξ απυ αηυιδ ηαζ ιέηνζα πνήζδ 

ηςκ δφμ ζζπονυηενςκ αθηαθμεζδχκ ηδξ ηζβπυκδξ -ηζκίκδξ ηαζ ηδξ 

ηζκζδίκδξ- είκαζ: δζαηαναπέξ ημο αίιαημξ υπςξ δ οπμβθοηαζιία ηαζ δ 

αναίςζδ ημο αίιαημ, δ δπαηίηζδα, μ ίθζββμξ, δ απχθεζα αημήξ ηαζ δ 

ηανδζαηή ακεπάνηεζα.

Οζ δθζηζςιέκμζ είκαζ ζδζαίηενα εοαίζεδημζ ζε αοηέξ ηζξ επζπθμηέξ. Γζα ημ 

θυβμ αοηυ, ημ artesunate, ηαεχξ ηαζ άθθεξ θανιαηεοηζηέξ μοζίεξ 

ελεηάγμκηαζ ςξ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ βζα ηδκ ηζκίκδ.

Αζθάιεηα θαη παξελέξγεηεο ηνπ θινηνύ Cinchona

ΚΗΝΟΛΔΪΚΑ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ

Cinchona spp. Rubiaceae



Campotheca accuminata, Nyssaceae

Η ηαιπημεεηίκδ (CPT) είκαζ έκα ηοηηανμημλζηυ αθηαθμεζδέξ ηζκμθίκδξ ημ μπμίμ 

ακαζηέθθεζ ημ έκγοιμ DNA ημπμσζμιενάζδ Ι



Topotecan

Irinotecan



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΟΤ 

ΑΝΘΡΑΝΗΛΗΚΟΤ ΟΞΔΟ

ΚΗΝΟΛIΝΔ, ΑΚΡΗΓΟΝΔ, ΚΗΝΑΕΟΛΗΝΔ

Αλζξαληιηθό νμύ



Ακενακζθζηυ μλφ

Απθέξ ηζκμθίκεξ

Απθέξ ηαζ πνεκοθζςιέκεξ 2- ηαζ 4-ηζκμθυκεξ

Φμονμ- ηαζ πονακμηζκμθίκεξ

Απθέξ αηνζδυκεξ ηαζ πνεκοθζςιέκα πανάβςβά ημοξ

Φμονμ- ηαζ πονακμαηνζδίκεξ

Κηλαδνιίλεο

Ποννμθμηζκαγμθίκεξ 

Πνυδνμιμ ηςκ 1,4-αεκγμλαγζκ-3-μκχκ (ιεηααμθίηεξ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ 

ακηίζηαζδ ηςκ Poaceae ζημοξ εδνεοηέξ ημοξ – ιφηδηεξ, ααηηήνζα, έκημια –

ηαζ ζηζξ αθθδθμπαεδηζηέξ ημοξ δνάζεζξ)

Πνυδνμιμ ηςκ αεκγμδζαγεπζκχκ πμο πανάβμκηαζ απυ μνζζιέκμοξ ιφηδηεξ, 

αθθά έπμοκ ανεεεί ηαζ ζε ακχηενα θοηά (ζπακίςξ)   



Ακενακζθζηυ μλφ

οιπφηκςζδ ημο ακενακζθζημφ μλέμξ ιε 

ιζα ιμκάδα μλζημφ μδδβεί ζηδκ 4-οδνμλο-

2-ηζκμθζκυκδ 

Πνεκοθίςζδ  ιέζς ημο δζιεεοθαθθοθμ 

πονμθςζθμνζημφ μδδβεί ζε:

Ιζμπνμποθμδζοδνμθμονμ-, 

Τδνμλοζζμπνμποθμδζοδνμθμονμ-, 

Φμονμ- ηαζ 

Πονακμηζκμθίκεξ



Ακενακζθζηυ μλφ

ηδκ πενίπηςζδ ηςκ αηνζδμκχκ ημ ακενακζθζηυ μλφ είκαζ ημ 

πνυδνμιμ ημο εκυξ απυ ημοξ δφμ αεκγμθζημφξ δαηηοθίμοξ, ηαεχξ μ 

άθθμξ πνμηφπηεζ απυ ηνεζξ ιμκάδεξ μλζημφ.

Αηνζδυκδ 



ηζκαγμθίκδ 

επίπεδμ ιυνζμ, ηνοζηαθθζηυ ζηενευ, ακμζηημφ 

ηίηνζκμο πνχιαημξ, δζαθοηυ ζημ κενυ

οπμηαηεζηδιέκα πανάβςβα έπμοκ ζοκηεεεί βζα 

ζαηνζημφξ ζημπμφξ υπςξ ακεεθμκμζζαημφξ ηαζ 

ακηζηανηζκζημφξ πανάβμκηεξ. 



Κηλαδνιίλεο 

Οζ ηζκαγμθίκεξ είκαζ ζδζαίηενδ πενίπηςζδ:

οπκά έκα αιζκμλφ ακηζδνά ιε ημ ακενακζθζηυ μλφ βζα ημ 

ζπδιαηζζιυ ηςκ αθηαθμεζδχκ (π.π. θαζκοθαθακίκδ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ αναμνίκδξ, μνκζείκδ ή αζπανηζηυ μλφ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ ααζζηίκδξ).



ΔΞΑΠΛΩΖ

Κηλνιίλεο  θαη  Αθξηδόλεο 

Rutaceae

Κηλαδνιίλεο 

Rutaceae (Zanthoxylum), Acanthaceae, 

Zygophyllaceae (Peganum), 

Scrophulariaceae (Linaria), Fabaceae, 

Araliaceae



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΝΗΛΗΚΟΤ ΟΞΔΟ

ΚΗΝΟΛIΝΔ, ΑΚΡΗΓΟΝΔ, ΚΗΝΑΕΟΛΗΝΔ

Ptelea trifoliata 

Ακηζιζηνμαζαηυ 

Φμονμηζκμθίκδ

Φςημημλζηυ 
Πονακμαηνζδυκδ

Ακηζηανηζκζηυ 



Ακηζπονεηζηέξ ζδζυηδηεξ εκυξ θανιάημο 

ακεεθμκμζζαημφ ηδξ Κζκεγζηήξ ζαηνζηήξ 

(Dichroa febrifuga-Saxifragaceae)

μθείθμκηαζ ζηδκ θειπνζθμοβηίκδ (Ν3-

οπμηαηεζηδιέκδ ηζκαγμθζκ-4-υκδ)

Κζκαγμθίκεξ 



Αηνμκοζίκδ 

H Αηνμκοζίκδ (πονακμαηνζδυκδ) απμιμκχεδηε ημ 1948 απυ ημ θθμζυ 

ημο αοζηναθζακμφ δέκηνμο Acronychia baueri Schott (= Sarcomelicope 

simplicifolia (Endl.) Hartley ssp. simplicifolia), ηδξ μζημβέκεζαξ 

Rutaceae. 

Γναζηζηή έκακηζ ζοιπαβχκ ηανηίκςκ:

S-180 ηαζ AKR ζανηχιαηα, 

X-5563 ιοέθςια, 

S-115 ηανηίκςια ηαζ 

S-91 ιεθάκςια

Έπεζ ιέηνζα δναζηζηυηδηα ηαζ παιδθή δζαθοηυηδηα ζημ κενυ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΖ ΗΣΗΓΗΝΖ

ΗΜΗΓΑΕΟΛΗΑ

Rutaceae (Pilocarpus)

Cactaceae (Dolichotele)

Fabaceae



Pilocarpus microphyllus, Rutaceae

Τδαηζηυ δζάθοια

Τδνυθοζδ ηαζ ζζμιενίςζδ



Pilocarpus microphyllus, Rutaceae

Η πζθμηανπίκδ (pilocarpine) είκαζ παναζοιπαεδηζημιζιδηζηυξ πανάβμκηαξ ιε 

άιεζδ πμθζκενβζηή δνάζδ. 

ζεθυννμζα, οπενέηηνζζδ βαζηνζημφ οβνμφ, αφλδζδ ηζκδηζηυηδηαξ ημο 

εκηένμο, επάβεζ ηδκ αναδοηανδία.

Πνμηαθεί άιεζδ δζέβενζδ ηςκ ιμοζηανζκζηχκ κεονζηχκ οπμδμπέςκ ηαζ ηςκ 

θείςκ ιοχκ υπςξ δ ίνζδα ηαζ μζ εηηνζηζημί αδέκεξ. Η πζθμηανπίκδ πνμηαθεί 

ιφζδ, ιέζς ζοζημθήξ ημο ζθζβηηήνα ηδξ ίνζδαξ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ 

αολδιέκδ ηάζδ ζημκ ζηθδνυ ηαζ άκμζβια ηςκ πυνςκ ημο δμηζδςημφ δζηηφμο 

απ' υπμο δζεοημθφκεηαζ δ εηνμή ημο οδαημεζδμφξ οβνμφ.



Πζθμηανπίκδ ηαζ θαζκοθεθνίκδ ζε βθαφηςια (πνυκζμ ή μλφ)

Πζθμηανπίκδ ηαζ α-απμηθεζζηέξ (ηζιμθυθδ) ζε ορδθή 

εκδμθεάθιζα πίεζδ ηαζ ζε πνυκζμ βθαφηςια ακμζπηήξ βςκίαξ 

(ζε αζεεκείξ πμο δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ ηθαζζζηή εεναπεία 

ιυκμ ιε πζθμηανπίκδ)

15mg/ιένα, per os: ζζεθαβςβυ (ακαημφθζζδ ηδξ λδνυηδηαξ ημο 

ζηυιαημξ π.π. ζε ναδζμεεναπεία)

Pilocarpus microphyllus, Rutaceae



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΟ 

ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ ΣΩΝ ΣΔΡΠΔΝΗΩΝ 

Αιθαινεηδή κε κηθηή βηνγελεηηθή 

πξνέιεπζε

Μνλνηεξπεληθά αιθαινεηδή ηλδνιίνπ 

Φνπξνθηλνιίλεο



ΣΔΡΠΔΝΗΚΑ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ

Μνλν- θαη ζεζθη- ηεξπεληθά

Nuphar luteum; Nymphaea alba, Nymphaeaceae



ΣΔΡΠΔΝΗΚΑ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ

Μνλν- θαη ζεζθη- ηεξπεληθά

Nuphar luteum; Nymphaea alba, Nymphaeaceae

N

H

O

N

H

O

OH

desoxynupharidine
nuphamine

Κζκμθζγζδίκδ Πζπενζδίκδ 

Γαιιία: ημ νίγςια ημο Nuphar luteum πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ζοζηαηζηυ ζηεοαζιάηςκ

ιε ηζξ αηυθμοεεξ εκδείλεζξ: παναδμζζαηά πνδζζιμπμζείηαζ ημπζηά ζηδ εεναπεία

δζαηαναπχκ ημο δένιαημξ ςξ επζημονζηυ ιαθαηηζηυ ηαζ βζα ηδκ ακαημφθζζδ απυ ηδκ

θαβμφνα, ςξ ηνμθζηυξ πνμζηαηεοηζηυξ πανάβμκηαξ ζηδ εεναπεία ηςκ νςβιχκ, ζε

ιχθςπεξ, ναβάδεξ ηαζ ηζζιπήιαηα εκηυιςκ, βζα ηδ εεναπεία δθζαηχκ εβηαοιάηςκ,

επζθακεζαηχκ ηαζ πενζμνζζιέκςκ εβηαοιάηςκ ηαζ ελακεδιάηςκ ηδξ πάκαξ



ΣΔΡΠΔΝΗΚΑ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ

Μνλν- θαη ζεζθη- ηεξπεληθά

Euonymus europoeus, 

Celastraceae



ΣΔΡΠΔΝΗΚΑ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ

Μνλν- θαη ζεζθη- ηεξπεληθά

Euonymus europoeus, 

Celastraceae

Σμλζημί ηανπμί 

Σα ζπένιαηα πενζέπμοκ 0.1% 

αθηαθμεζδή ηαζ ηανδζαημφξ βθοημζίδεξ

Σα αθηαθμεζδή είκαζ πμθοεζηένεξ 

ζεζηζηενπεκζηχκ πμθομθχκ: οδνυθοζδ 

ηδξ εαμκίκδξ δίκεζ 5 ιυνζα μλζημφ μλέμξ, 

1 δζηαναμλοθζηυ μλφ ηφπμο πονζδίκδξ 

(εαμκζηυ μλφ) ηαζ 1 ηεηνατδνμλοθζςιέκμ 

ζεζηζηενπέκζμ (εαμκζιυθδ)



ΣΔΡΠΔΝΗΚΑ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ

Γηηεξπεληθά
RANUNCULACEAE 

Μδ οπμηαηεζηδιέκα ζηδκ 

7- εέζδ 

Τπμηαηεζηδιέκα  ζηδκ 

7- εέζδ 

Σφπμο θαηηυκδξ



Aconitum napellus, Ranunculaceae







ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΑΚΟΝΗΣΟΤ 

Kόλδπινο Αθνλίηνπ

(ΑCONITUM NAPELLUS, 

RANUNCULACEAE)

Όπςξ ηαζ άθθα είδδ ημο βέκμοξ, ημ 

είδμξ Α. napellus πενζέπεζ πμθθέξ 

δδθδηδνζχδεζξ εκχζεζξ, ιεηαλφ ηςκ 

μπμίςκ ανηεηέξ ηανδζμημλζηέξ 

μοζίεξ. Υνδζζιμπμζήεδηε ζε θυβπεξ 

ηαζ αέθδ βζα ηοκήβζ ηαζ ζε ιάπεξ 

ζημοξ ανπαίμοξ πνυκμοξ. 

Σμ Α. napellus έπεζ ιζα ιαηνά ζζημνία 

ηδξ πνήζδξ ςξ δδθδηήνζμ, ιε 

οπμεέζεζξ πμο πνμκμθμβμφκηαζ 

πζθζάδεξ πνυκζα πνζκ. 

Πενζέπεζ ηα αθηαθμεζδή αημκζηίκδ, 

ιεζαημκζηίκδ, οπαημκζηίκδ ηαζ 

βεζαημκζηίκδ, πμο είκαζ ελαζνεηζηά 

ημλζηέξ.



Η αημκζηίκδ είκαζ ζζπονή κεονμημλίκδ.

Έηδδθα ζοιπηχιαηα ιπμνεί κα ειθακζζημφκ ζπεδυκ αιέζςξ, ζοκήεςξ υπζ ανβυηενα απυ 

ιία χνα. Ο εάκαημξ επένπεηαζ ζοκήεςξ ιέζα ζε δφμ έςξ έλζ χνεξ ζε εακαηδθυνα 

δδθδηδνίαζδ (20 έςξ 40 ml αάιιαημξ ιπμνεί κα απμαεί ιμζναίμ). Σα ανπζηά ζοιπηχιαηα 

είκαζ απυ ημ βαζηνεκηενζηυ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ καοηίαξ, ειεημφ ηαζ δζάννμζαξ. 

Αημθμοεείηαζ απυ ιζα αίζεδζδ ηαρίιαημξ, ηζμφλζιμ, ηαζ ιμφδζαζια ζημ ζηυια ηαζ ημ 

πνυζςπμ, ηαζ αίζεδια ηαφζμο ζηδκ ημζθζαηή πχνα. ε ζμαανέξ δδθδηδνζάζεζξ 

παναηδνείηαζ ηζκδηζηή αδοκαιία, αίζεδζδ ιονιδβηζάζιαημξ ηαζ δζάδμζδ ιμοδζάζιαημξ ζηα 

άηνα. Σα ζοιπηχιαηα απυ ημ ηανδζαββεζαηυ πενζθαιαάκμοκ οπυηαζδ, θθεαμημιαζηή 

αναδοηανδία, ηαζ ημζθζαηέξ αννοειίεξ. Άθθα ζοιπηχιαηα ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ 

εθίδνςζδ, γάθδ, δοζημθία ζηδκ ακαπκμή, ηεθαθαθβία ηαζ ζφβποζδ. Οζ ηφνζεξ αζηίεξ 

εακάημο είκαζ ημζθζαηέξ αννοειίεξ ηαζ αζοζημθία, πανάθοζδ ηδξ ηανδζάξ ή ημο 

ακαπκεοζηζημφ ηέκηνμο. 

Η εεναπεία ηδξ δδθδηδνίαζδξ είκαζ ηονίςξ οπμζηδνζηηζηή. Όθμζ μζ αζεεκείξ πνεζάγμκηαζ 

ζηεκή παναημθμφεδζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ηαζ ημο ηανδζαημφ νοειμφ. Δκενβυξ 

άκεναηαξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί εάκ δίδεηαζ ιέζα ζε ιία χνα απυ ηδκ ηαηάπμζδ. 

Κφνζμ  ακηίδμημ είκαζ αηνμπίκδ, δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ εεναπεία ηδξ αναδοηανδίαξ. 

Άθθα θάνιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ημζθζαηή αννοειία πενζθαιαάκμοκ θζδμηαΐκδ, 

αιζμδανυκδ, ανεηφθζμ, θθεηασκίδζμ, πνμηασκαιίδδ, ηαζ ιελζθεηίκδ. 

Η αημκζηίκδ απμννμθάηαζ εφημθα απυ ημ δένια. 

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΑΚΟΝΗΣΟΤ 

Kόλδπινο Αθνλίηνπ, (ΑCONITUM NAPELLUS, RANUNCULACEAE)



Η δδθδηδνίαζδ ιε αηυκζημ είκαζ ιζα ζμαανή, απεζθδηζηή βζα ηδ γςή δδθδηδνίαζδ πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδ πνήζδ ηδξ παναδμζζαηήξ ηζκεγζηήξ ζαηνζηήξ (TCM). Πανά ηδκ ζζπφμοζα 

κμιμεεζία, επακεζθδιιέκεξ πενζπηχζεζξ δδθδηδνίαζδξ ζοκακηχκηαζ ζηαεενά.

Μεθέηδ: ελέηαζδ ημο ζοκυθμο ηςκ επζαεααζςιέκςκ ηνμοζιάηςκ δδθδηδνίαζδξ ιε αηυκζημ 

απυ έκα ηθζκζηυ ενβαζηήνζμ ημλζημθμβίαξ (Υμκβη Κμκβη ) ιεηαλφ Απνζθίμο 2004 ηαζ Ιμοθίμο 

2009. Η δζάβκςζδ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ επζαεααζχεδηε αζμπδιζηά ιε ηδκ ακίπκεοζδ 

αθηαθμεζδχκ ημο Αηυκζημο ζε δείβιαηα μφνςκ.

Απμηεθέζιαηα: Πεκήκηα-δφμ οπμεέζεζξ ελεηάζηδηακ βζα δδθδηδνίαζδ ιε αηυκζημ. 

Πνμέηορακ  ζοιπηχιαηα  ημλζηυηδηαξ ιε κεονμθμβζηέξ, ηανδζαββεζαηέξ ηαζ βαζηνεκηενζηέξ 

δζαηαναπέξ ζε 49 (94,2%), 46 (88.5%) ηαζ 31 αζεεκείξ (59,6%), ακηίζημζπα. Η δδθδηδνίαζδ 

ήηακ ζμαανή ζε 6 αζεεκείξ (11,5%), ιέηνζα ζε 17 αζεεκείξ (32,7%) ηαζ ήπζα ζε 29 

αζεεκείξ (55,8%). Μεηαλφ 44 αζεεκχκ (84,6%), ζημοξ μπμίμοξ ιπμνμφζακ κα 

πνμζδζμνζζημφκ μζ θυβμζ ηδξ δδθδηδνίαζδξ, ηέζζενζξ ηφνζεξ αζηίεξ ανέεδηακ. Αοηέξ 

πενζθάιαακακ overdose- ζοκηαβή ιεβαθφηενδ απυ ηδ ζοκζζηχιεκδ δμζμθμβία ημο 

αηυκζημο ζε 17 (32,7%) πενζπηχζεζξ, «ηνοθή» δδθδηδνίαζδ (ημ αηυκζημ δεκ πνμαθεπυηακ, 

αθθά δζακέιεηαζ ηαηά θάεμξ) ζε 17 (32,7%) πενζπηχζεζξ, πνήζδ ακεπανηχξ 

επελενβαζιέκςκ αμηάκςκ ζε 7 (13,5%) πενζπηχζεζξ ηαζ ζαηνζηυ ζθάθια ζε 2 (3,9%) 

πενζπηχζεζξ. Γεκ ηαηαβνάθδηε ηαιία πενίπηςζδ εακάημο.

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΑΚΟΝΗΣΟΤ 

Kόλδπινο Αθνλίηνπ, (ΑCONITUM NAPELLUS, RANUNCULACEAE)



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΑΚΟΝΗΣΟΤ (ΑCONITUM)

Kόλδπινο Αθνλίηνπ



ΓΗΣΔΡΠΔΝΗΚΑ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ (RANUNCULACEAE)

Cosolida regalis (=Delphinium consolida)

Γνα ςξ ημονάνζμ ιπθμηάνμκηαξ 

ηδ ιεηαζοκαπηζηή ιεηααίααζδ 

απυ ηδκ αηεηοθμπμθίκδ



΄Αιια δηηεξπεληθά αιθαινεηδή

Erythrophleum (Caesalpiniaceae)

Δζηένεξ αιζκμαζεακμθχκ

Κανδζμημλίκεξ (υπςξ δ 

δαηηοθίηζδα) – δ ημλζηυηδηα 

ελαθακίγεηαζ ιε 

ζαπςκμπμίδζδ

Σξηηεξπεληθά αιθαινεηδή

Daphniphyllum (Euphorbiaceae) 



ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή

Σξεηο νκάδεο: ζθειεηόο κε 21, 24 ή 27 άηνκα άλζξαθα 

Πανάβςβμ πνεβκακίμο ιε οπμηαηαζηάηδ πμο πενζέπεζ Ν 

ζηδκ 3- ή ζηδκ 20- εέζδ ή ηαζ ζηζξ δφμ

C21 Apocynaceae



mitiphylline

ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή

Πανάβςβμ δζβζημλζβεκίκδξ ιε  αζεενμιάδα 

ζηδκ 3- εέζδ ηαζ ιζα αιζκμιεεοθζςιέκδ 2,6-

δζδεμλοελυγδ 

C21



ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή

C24
Πνμένπμκηαζ απεοεείαξ απυ ηδκ ηοηθμανηεκυθδ 

ηαζ ανίζημκηαζ απμηθεζζηζηά ζηδκ μζημβέκεζα 

Buxaceae. Έπμοκ αιζκμιάδεξ ζημκ C-3 ηαζ C-20



ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή

C27 Solanaceae & Liliaceae

Solanaceae
Αθδεζκά ζηενμεζδή, πανάβςβα 

ζμθακζδακίμο (ζμθακίκδ) ή ζπζνμζμθακίμο 

(ζμθαζμκίκδ, ημιαηίκδ). 

Απακηχκηαζ ζηα θοηά ςξ βθοημζίδεξ 

Liliaceae

Πνμζεήηδ αιζκμιάδαξ, ηοηθμπμίδζδ 

πθεονζηήξ αθοζίδαξ, ακαδζάηαλδ ηςκ 

δαηηοθίςκ ιε ζπδιαηζζιυ C-nor-D-homo-

ζηενμεζδμφξ. Γζάκμζλδ ημο ζκδμθζγζδζκζημφ 

δαηηοθίμο ζηδκ α-εέζδ ζε ζπέζδ ιε ημ 

άημιμ Ν, μδδβεί ζε πανάβςβα 

αεναηναιίκδξ ή βεανίκδξ.



ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή Solanaceae 

ζπηξνζνιάλην ζνιαληδάλην 



Αιθαινεηδή ησλ Liliaceaeηεξενεηδηθά αιθαινεηδή
Πνμζεήηδ αιζκμιάδαξ, ηοηθμπμίδζδ πθεονζηήξ αθοζίδαξ, ακαδζάηαλδ ηςκ δαηηοθίςκ 

ιε ζπδιαηζζιυ C-nor-D-homo-ζηενμεζδμφξ. Γζάκμζλδ ημο ζκδμθζγζδζκζημφ δαηηοθίμο 

ζηδκ α-εέζδ ζε ζπέζδ ιε ημ άημιμ Ν, μδδβεί ζε πανάβςβα αεναηναιίκδξ ή βεανίκδξ.



Α. ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή ησλ Apocynaceae

B. ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή ησλ Liliaceae 

(Veratrum album L.)

Γ. ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή ησλ Solanaceae 

(Solanum dulcamara L.; Solanum nigrum; 

Solanum tuberosum)

ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή



B. ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή ησλ Liliaceae (Veratrum album L.)

ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή



Γ. ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή ησλ Solanaceae (Solanum 

dulcamara L.; Solanum nigrum; Solanum tuberosum)

ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή

Solanum dulcamara

Solanum nigrum



Γ. ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή ησλ Solanaceae (Solanum dulcamara L.)



Γ. ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή ησλ Solanaceae (Solanum 

dulcamara L.; Solanum nigrum; Solanum tuberosum)

ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή

Solanum tuberosum



Αιθαινεηδή δηαθόξσλ δνκώλ

Α. Παξάγσγα ζπεξκηδίλεο, ζπεξκίλεο

Β. Πεπηηδηθά αιθαινεηδή:

Αληηθαξθηληθή δξάζε  

(ζάξθσκα 180, ιεπραηκία L1210, P388)

Celastraceae 

(Maytenus spp.)



ΠΟΤΡΗΝΗΚΔ ΒΑΔΗ

Αιθμηενζηυξ παναηηήναξ ηαζ ζδζαίηενδ δζαθοηυηδηα 

(ζε γεζηυ κενυ ηαζ ζε πθςνζςιέκμοξ δζαθφηεξ)

Καθεΐκδ = 1,3,7-

ηνζιεεοθμλακείκδ 
Θεμθοθθίκδ= 1,3-

δζιεεοθμλακείκδ 
ηαθέξ (1-2%), ημθα (1-

3%), θφθθα ηζαβζμφ (2-

4%), θφθθα ιαηέ, 

βημοανάκα

Gleditsia triacanthos



Coffea spp.

(Rubiaceae)



Πξάζηλν δέληξν ή ζάκλνο

Σνύξθηθε ιέμε ‘qahven’ όλνκα πνηνύ

Υώξεο: Αηζηνπία, Αλ. Αθξηθή, Ηλδνλεζία,

Βξαδηιία 600.000 ηόλνη θάζε ρξόλν (70% 
παγθόζκηαο παξαγσγήο)

Καξπόο ζθαηξηθόο κε δπν ζήθεο θαη δπν 
ζπέξκαηα

Άλζνο ιεπθό θαη επράξηζηεο νζκήο

Ρίδεο βαζηέο

Ύςνο 2-3 κέηξα

44 ρξσκνζώκαηα

Μεηά 4 ρξόληα νη πξώηνη θαξπνί

Παξαγσγή γηα ζπλερή 40 ρξόληα

Κάζε θόθθνο πεξηέρεη 0.8-1.4% θαθεΐλε

Γηα ηελ αλάπηπμε 65-75o F

Coffea arabica (Rubiaceae)



Θάικμξ ή ιζηνυ δέκηνμ

Ύρμξ έςξ 10 ιέηνα

Κανπμί ζηνμββοθμί

22 πνςιμζχιαηα

Ακ. Αθνζηή, Ν.Γ. Αζία, Βναγζθία

(ηυκζθμκ)

Οζ πνχημζ ηανπμί ζε 3-4 πνυκζα

Παναβςβή βζα 20-30 ζοκεπή πνυκζα

Coffea canephora

var. robusta

Coffea liberica

var. liberica

Mεβάθμ δέκηνμ

Μεβάθα θφθθα

Ύρμξ έςξ 18 ιέηνα

Ακαπηφζζεηαζ ζηδκ Ακ. Αθνζηή ηαζ ηονίςξ ζηδ 

Μαθαζζία

Απμιμκχκεηαζ ζε ιζηνυ ααειυ βζα ειπμνζημφξ 

θυβμοξ 

‘Φηςπυ’ ζε βεοζηζηά παναηηδνζζηζηά



Δθθδκζηή θέλδ ‘εεά’

Αοημθοέξ ζε Ακ. Αζία

Kαθθζενβείηαζ ζε Κίκα, Ιαπςκία, Ικδίεξ

Γέκηνμ 5-10 ιέηνςκ

Φπηά κε κηθξόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε θαθεΐλε

Folia Theae -Thea

sinensis (Theaceae)

Semina Cacao -

Theobroma cacao L.

(Sterculiaceae)

To υκμια ζδιαίκεζ ‘δ  ηνμθή ηςκ εεχκ’

Αοημθοέξ ζε Κ. Αιενζηή ηαθθζενβείηαζ ζε Ν.

Αιενζηή, Νζβδνία, Ιάαα

Γέκηνμ φρμοξ 4-6 ιέηνςκ

Πενζεηηζηυηδηα ζπενιάηςκ ζε ηαθεΐκδ 0.05-0.35%

Καθθζενβείηαζ ζε Ικδίεξ,

Μαδαβαζηάνδ, Ν. Αιενζηή

Πενζεηηζηυηδηα ζπενιάηςκ ζε 

ηαθεΐκδ 2-2.5%

Semina Cola - Cola vera

K. Schm (Sterculiaceae)

Folia Maté - Φύιια εηδώλ ηνπ γέλνπο Ilex
(Aquifoliaceae)



Φπηά κε κηθξόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε θαθεΐλε

Folia Maté - Φύιια 
εηδώλ ηνπ γέλνπο 
Ilex (Aquifoliaceae)



Φπηά κε κηθξόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε θαθεΐλε

GUARANA, 

Paullinia cupana, 

Sapindaceae



ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΚΑΦΔ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

• ΓΙΟΤΡΗΗ

• ΚΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ

• ΜΤΔ

• ΓΙΔΓΔΡΗ

• ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

• ΤΠΝΟ

• ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ

• ΑΘΛΗΗ

• ΟΣΑ

 



ΥΡΖΔΗ ΣΟΤ ΚΑΦΔ

• Βξνγρηθό άζζκα

• Κεθαιαιγία 

• Αληηνμεηδσηηθή δξάζε

• Γηέγεξζε θαη επδηαζεζία

• Νεθξνιηζίαζε-ρνινιηζίαζε

• Καξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ

• Παρπζαξθία

• Καιιπληηθή ρξήζε

• Γεξκαηνινγηθή ρξήζε

• Άιιεο ρξήζεηο:  -απνδνηηθόηεηα αζιεηώλ

-Μέζε  / μελύρηη

-Υξήζεηο ππό έξεπλα : - Γεξκαηίηηδεο

- Πεγή θαιίνπ

- Πξόιεςε ππόηαζεο

- Ηλζνπιηλνεμαξηώκελνη          



ΚΔΤΑΜΑΣΑ ΚΑΦΔΪΝΖ

• ΑΝΑΛΓΖΣΗΚΑ

-Aspirin

-Kalmaline-AC

-Kalmor extra

-Kalmol D

-Splentir

-Cafergot

-Apotel extra

-Panadol extra

-Lonarid-N

• ΠΡΟΪΟΝΣΑ 
ΑΓΤΝΑΣΗΜΑΣΟ

-Liposyne  (VICHY)

-Chrono Actif  (Elancyl)

- Retinol anti-cellulite 

modelling  (ROC)

-Elancyl   (GALENIC)

-Perfect slim (L’OREAL)

-Body tonic (GARNIER)

• ΒΡΟΓΥΟΓΗΑΣΑΛΣΗΚΑ

- ΑΜΠΟΤΛΔ ΚΑΦΔΪΝΗ



ΚΔΤΑΜΑΣΑ ΘΔΟΦΤΛΛΗΝΖ

• ΒΡΟΓΥΟΓΗΑΣΑΛΣΗΚΑ

-ABERTEN

-MEDIPHYLLIN CHRONO

-THEO-BROS

-THEO-DUR

-THEO PLUS

-UNIPHILLIN



ΝΣΔΚΑΦΔΪΝΔ

• Πμζμζηά ηαθεΐκδξ ημο κηεηαθεσκέ

-ΔΤΡΩΠΗ:<0,1% (ρδιέκμξ)

<0,3% (δζαθοηυξ)

-ΗΠΑ         <3%

• Γζαδζηαζίεξ decaffeination

-Με κενυ

-Με πδιζημφξ δζαθφηεξ

-Με δζμλείδζμ ημο άκεναηα



Πξντόληα ΝΣΔΚΑΦΔΪΝΔ

• Swp-espresso Milano

• Arabica 100% 

Decaffeinated In Pods

• Nes Café Decaffeine

• Decaf Hoyse Blend

• Espresso Roast Decaf

• Decaf Sumatra



Τπνθαηάζηαηα θαθέ

• CEREALBON

Φοηζηυ ζηζβιζαίμ 
οπμηαηάζηαημ ημο ηαθέ 
απυ ηααμονδζζιέκα 
δδιδηνζαηά (ηονίςξ), 
αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ.

Πενζέπεζ: ηνζεάνζ

ζίηαθδ

ναδίηζ

νεαφεζ

ζφημ     



Camelia thea = Thea 

sinensis (Theaceae)

Folia theae

Πξάζηλν ηζάη
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Folia theae Camelia thea = Thea sinensis (Theaceae)

Σσιιέγοληαη οη αθραίοη βιαζηοί θαη ηα πρώηα λεαρά θύιια 

(ε ζσγθοκηδή γίλεηαη όιο ηο τρόλο).

Είδε ηζαγηού

•Πράζηλο ηζάη: έτοσλ θαηαζηραθεί ηα έλδσκα

•Μαύρο ηζάη: προϊόλ ελδσκαηηθής δύκωζες

θαθεΐλε ζεοβρωκίλεζεοθσιιίλε

Χρεζηκοποηείηαη κε ηε κορθή εγτύκαηος ζαλ ηολωηηθό ρόθεκα



Πξάζηλν ηζάη

Σμ πνάζζκμ ηζάζ έπεζ ημοθάπζζημκ 10 θμνέξ 

πζμ ζζπονή δνάζδ απυ ημ ιαφνμ

Tμ ηζάζ απμηεθεί ιζα ζδιακηζηή πδβή 

ακηζμλεζδςηζηχκ ηαζ ζδζαίηενα ηςκ 

θθααμκμεζδχκ. Δπζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ 

έδεζλακ υηζ ηα ακηζμλεζδςηζηά ημο ηζαβζμφ είκαζ 

4 θμνέξ πζμ δναζηζηά απυ ηδκ αζηαιίκδ C

(ακηζμλεζδςηζηυ ακαθμνάξ) ηαζ απμννμθχκηαζ 

εφημθα απυ ημ βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα. 

Σα θθααμκμεζδή ημο ηζαβζμφ πανειπμδίγμοκ 

εκ ιένεζ ηδκ απμννυθδζδ ημο ζζδήνμο απυ 

θοηζηέξ ηνμθέξ (θνμφηα ηαζ θαπακζηά), αθθά 

υπζ απυ ηζξ γςζηέξ. Δπίζδξ δεκ έπεζ ακαθενεεί 

πνυηθδζδ ζζδδνμπεκζηήξ ακαζιίαξ απυ ημ 

ηζάζ ζε άημια πμο δζαηνέθμκηαζ ιε 

ιεζμβεζαημφ ηφπμο δίαζηα. Δλάθθμο, δ 

πνυζθδρδ ηνμθχκ πθμφζζςκ ζε αζηαιίκδ C, 

ιπμνεί κα ακαζηέθθεζ αοηή ηδ δνάζδ ηςκ 

θθααμκμεζδχκ



Γαιινηαλλίλεο ζην ηζάη (Camelia sinensis=Thea sinensis, Theaceae)



πζηαηηθά Μαύξν ηζάη Πξάζηλν ηζάη

Σακκίκεξ (Καηεπίκεξ) 3-10 30-42

Φθααμκυθεξ (ηενηεηίκδ, 

ηαζιπθενυθδ)

6-8 5-10

Άθθα θθααμκμεζδή - 2-4

Θεμβαθίκδ - 2-3

Γαθθζηυ μλφ - 0.5

Κζκζκζηυ μλφ - 2

Θεακίκδ - 4-6

Μεεοθμλακείκεξ 8-11 7-9

Θεμθθααίκεξ 3-6 -

Κύξηα πολυφαινολικά ζπζηαηηθά ηνπ πξάζηλνπ θαη καύξνπ ηζαγηνύ
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