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ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ

Χξ αζεαζκεδδά (αθδεζκά) εεςνμφκηαζ αγςημφπεξ

μνβακζηέξ εκχζεζξ θοζζηήξ πνμέθεοζδξ, πμο έπμοκ

ααζζηυ παναηηήνα ηαζ ζδιακηζηέξ θανιαημθμβζηέξ

ζδζυηδηεξ. Σμ άγςημ ανίζηεηαζ εκζςιαηςιέκμ ζε ηάπμζμ

εηενμηοηθζηυ δαηηφθζμ ιε ηδ ιμνθή δεοηενμηαβμφξ ή

ηνζημηαβμφξ αιίκδξ, ή ηαζ ηεηανημημηαβμφξ αιιςκίμο.

Δπίζδξ, επζπνυζεεηα δζαηνίκμοιε ηα πνςημαθηαθμεζδή

ηαζ ηα ρεοδμαθηαθεζδή.



Φενδκαζεαζεδδά. Έπμοκ υθα ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ αθηαθμεζδχκ,

αθθά δεκ ζπεηίγμκηαζ αζμβεκεηζηά ιε ηα αιζκμλέα.

Πμονίκεξ

Σενπεκζηά αθηαθμεζδή → ιμκμηενπεκζηά (πα-ζηοηαιίκδ)

ζεζηζηενπεκζηά (αθηαθμεζδή ηςκ Nymphaceae)

ηενμεζδζηά αθηαθμεζδή → παναααθθανίκεξ

Δηενμηοηθζηέξ εκχζεζξ πμο πενζέπμοκ άγςημ, πνμένπμκηαζ υιςξ απυ ημ

ιεηααμθζζιυ ημο μλζημφ μλέμξ ηαζ ηαηαηάζμκηαζ ζηα αθηαθμεζδή (ηςκεζίκδ).



Πλπηκκαζεαζεδδά. Απθέξ αιίκεξ, ημ άγςημ δεκ

ανίζηεηαζ ιέζα ζημκ εηενμηοηθζηυ δαηηφθζμ, έπμοκ

ααζζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ πνμένπμκηαζ αζμβεκεηζηά απυ

αιζκμλέα (Απθέξ αιίκεξ, ενμημκίκδ, Μεζηαθίκδ,

Δθεδνίκδ)





ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΑΠΟΜΟΝΧΖ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΧΝ

http://shekhar-alk.blogspot.com/


ΚΝ: ηαηαζηαθηζηά (ιμνθίκδ, ζημπμθαιίκδ) ή δζεβενηζηά (ζηνοπκίκδ,

ηαθεΐκδ)

Ανησθκηκ Ν: ζοιπαεμιζιδηζηά (εθεδνίκδ) ή ζοιπαεμθοηζηά

(ομπζιαίκδ, αθηαθμεζδή ergot), παναζοιπαεμιζιδηζηά (εζενίκδ,

πζθμηανπίκδ), ακηζπμθζκενβζηά (αηνμπίκδ, ομζηαιίκδ) ή βαββθζμπθδβζηά

(ζπανηεΐκδ, κζημηίκδ)



Υβηδεά δδαέλεζβ ηπθ αζεαζκεδδυθ 

Η πδιζηή ηαλζκυιδζδ ηςκ αθηαθμεζδχκ 

ααζίγεηαζ ζημοξ αγςημφπμοξ δαηηοθίμοξ, 

απθμφξ ή ζοιποηκςιέκμοξ πμο 

οπάνπμοκ ζημ ιυνζμ ημο αηθαθμεζδμφξ



1. Απζκέ δαεητζδκδ ηε Ϋθα εηελκΪηκηκ ααυηκν
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2. νηπνεθπηΫθκδ δαεητζδκδ ηε Ϋθα εηελκΪηκηκ

ααυηκν
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3. Γαεητζδκδ ηε πελδζζσηελα ηκν εθσμ 

αησηκν ααυηκν
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Απκεαλίκινζέπζβ, αζδκζδεά ζνηπτεθπζβ, 

αθαΰπΰδεά αηέθπζβ ά ηεγνζέπζβ. 

ΒΗΟΤΝΘΔΖ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΧΝ



Ονκζείκδ, θοζίκδ, θαζκοθαθακίκδ, ηονμζίκδ, ηνοπημθάκδ, ζζηζδίκδ, ακενακζθθζηυ μλφ

πδιαηζζιυξ εηενμηοηθζημφ ζοζηήιαημξ ιέζς εκυξ απθμφ εκδμ- ή δζαιμνζαημφ 

ιδπακζζιμφ: ζπδιαηζζιυξ αάζεςξ Schiff ή ακηίδναζδξ Mannich

Έκα ιυνζμ αιζκμλέμξ: οβνίκδ, ηαείκδ

Γφμ ιυνζα ημο ίδζμο αιζκμλέμξ: ηζκμθζγζδίκεξ, αεκγοθμσζμηζκμθίκεξ

Γφμ δζαθμνεηζηά αιζκμλέα: ημοιπμοθμζίκδ

Δπζπνυζεεηα άημια άκεναηα πνμένπμκηαζ απυ άθθμοξ ιεηααμθζημφξ δνυιμοξ:

Ολζηυ (ηνμπάκζμ)

Πονμθμζθςνζηυ δζιεεοθαθθφθζμ (ενβμθίκεξ, θμονμηζκμθίκεξ)

Αθθοθζηέξ μλεζδχζεζξ, μλεζδςηζηέξ ζογεφλεζξ, μλείδςζδ ανςιαηζηχκ δαηηοθίςκ, 

εζηενμπμζήζεζξ, αζεενμπμζήζεζξ

Σενπεκζηά αθηαθμεζδή: πνυδνμια ηενπεκζηήξ πνμέθεοζδξ, εζζαβςβή αγχημο 

θαιαάκεζ πχνα πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ αζμζοκεεηζηήξ μδμφ 

ΒΗΟΤΝΘΔΖ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΧΝ



Αθηέδλαζβ Mannich

C C
O

H CH2 O+ + C C CH2N

O

R

R'(H)
HN

R

R'(H)
+ H2O

ΒΪζβ Mannich

(α-αιζκμηεηυκδ ή α-αιζκμηαναμκοθζηή έκςζδ)

Αζδκζδεά ζνηπτεθπζβ 

(ε αθηαθζηυ πενζαάθθμκ ακηζδνμφκ 2 ιυνζα αθδεΰδδξ ιε εκμθμπμίδζδ α-οδνμβυκμο)

CH CH O2
CH CH

OH

C CH O

α-οδνμλοαθδεΰδδ ή αθδυθδ

ΒΗΟΤΝΘΔΖ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΧΝ

(α-αιζκμ αθηοθίςζδ εκυξ υλζκμο πνςημκίμο πμο ανίζηεηαζ δίπθα απυ ιζα ηαναμκοθζηή θεζημονβζηή 

μιάδα ιε θμνιαθδεΰδδ ηαζ αιιςκία ή ιε μπμζαδήπμηε πνςημηαβή ή δεοηενμηαβή αιίκδ). 
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ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ 

ΟΡΝΗΘΗΝΖ ΚΑΗ ΛΤΗΝΖ

ΟΡΝΗΘΗΝΖ ΛΤΗΝΖ

Ποννμθζδίκεξ Πζπενζδίκεξ 

Κζκμθζγζδίκεξ 

Ποννμθζγζδίκεξ N

Ικδμθζγζδίκεξ 

N

Οιδεσ (ηνμπάκζα, μιμηνμπάκζα, εθαζμηανπίκδ)

Φαδθνζαζαθέθβ (θαζκακενμσκδμθζγζδίκδ, θαζκακενμηζκμθζγζδίκδ)

ΣλνπηκθΪθβ (εθαζμηανπζδίκδ), Νδεκηδθδεσ κιτ (κζημηίκδ, ακαααζίκδ)

Φαδθνζκπλκπαθκρεσ κιτ (αθηαθμεζδή ηςκ Lythraceae)



Buchenavia macrophylla 

Compretaceae

Papaver macrostomum 

Papaveraceae

Carex spp. 

Cyperaceae

Υανιάκζμ ΒεκγοθμσζμηζκμθίκδΦθααμκμεζδέξ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΣΟΤ ΣΡΟΠΑΝΗΟΤ

8-ηεγνζκ-8-αααηπδενεζκ[3,2,1]κεηΪθδα
N CH3

Solanaceae

Erythroxylaceae (Erythroxylum) 

Proteaceae (Bellendena, Knightia)

Convolvulaceae (Convolvulus, Calystegia)

Rhizophoraceae (Bruguiera)

Euphorbiaceae (Phyllanthus)

Brassicaceae (Cochlearia)

Olacaceae (Heisteria)

ΔζηΫλεμ ηλκπαθκζυθ ηε σιΫα αζεδθαηδεΪ ά αλπηαηδεΪ



Σλκπαθσζεμ

Erythroxylaceae

8-ηεγνζκ-8-

αααηπδενεζκ[3,2,1]κεηΪθδα

Erythroxylaceae

6-, 7- : οδνμλφθζμ ή επμλείδζμ



ΟιΫα εζηελκπκέβζβμ ηλκπαθκζυθ



Αζεαζκεδδά



Αζεαζκεδδά

Ν-ηεγνζκ κηΪδα :axial ά equatorial

Δθδκηκλδαεά 

αθνδλκΰσθπ

ζβ

Σλκπδεσ κιτ

ΟπηδεΪ εθελΰΪ αζεαζκεδδά σππμ β (-)-νκζεναηέθβ ετεκζα λαεεηκπκδκτθηαδ:

(±)-αηλκπέθβ (θνζδεσ πλκρσθ ά artefact)

εκπαθσζβ



Αθέξθενζβ αζεαζκεδδυθ ηλκπαθέκν 

Ακηίδναζδ Vitali-Morin: 

κζηνζηυ μλφ ηαζ δζάθοζδ ζε  

αηεηυκδ ηαζ αζεακμθζηυ δζάθοια 

ΚΟΗ → ζημηεζκυ ζχδεξ πνχια



Βδκζτθγεζβ δκηυθ ηλκπαθέκν

Φαδθνζαζαθέθβ → C6-C1 ηαζ C6-C3 ανςιαηζηά μλέα ηαζ ηνμπζηυ μλφ

Ηζκζενεέθβ → C5 αθεζθαηζηά μλέα 

Ολθδγέθβ → ποννμθζδζκζηυξ δαηηφθζμξ ημο πονήκα ηνμπακίμο

ΑεεηνζκζνθΫθανηκ Α ά ΜαζκθνζκζνθΫθανηκ Α → πνυζεεηα άημια άκεναηα πμο 

πνεζάγμκηαζ βζα ημκ πζπενζδζκζηυ δαηηφθζμ ημο πονήκα ηνμπακίμο

Ν-ιεεοθμ-Γ1-ποννμθίκζμ



Φαζκοθαθακίκδ Σνμπζηυ μλφ 

ΠλκΫζενζβ ηλκπδεκτ κιΫκμ

Δκδμιμνζαηή ιεηάεεζδ ηαναμλοθζηήξ μιάδαξ



Σμ άημιμ αγχημο ηδξ ηεθζηήξ αιζκμιάδαξ (δ ή ε) 

εκζςιαηχκεηαζ

Σμ πνςηυκζμ ηδξ εέζδξ-2 παναιέκεζ

Οζ αθδεΰδεξ (4-αιζκμαμοηακάθδ ηαζ 5-αιζκμπεκηακάθδ) 

ζε ζζμννμπία ιε ηζξ ηοηθζηέξ δμιέξ (Γ1-ποννμθζδίκδ ηαζ 

Γ1-πζπενζδίκδ) είκαζ ηα πναβιαηζηά πνυδνμια ηςκ 

ποννμθζδζκχκ ηαζ ηςκ πζπενζδζκχκ

ΚαδααενίκδΠμοηνεζηίκδ

ΟΡΝΗΘΗΝΖ ΛΤΗΝΖ

N CH3



Έκγοια ηςκ μπμίςκ ημ ζοκέκγοιμ 

είκαζ δ θςζθμνζηή πονζδμλάθδ

Βάζδ ημο Schiff

ΚαδααενίκδΠμοηνεζηίκδ

Λοζίκδ

ΟΡΝΗΘΗΝΖ ΛΤΗΝΖ

Σμ άημιμ αγχημο ηδξ ηεθζηήξ αιζκμιάδαξ (δ ή ε) εκζςιαηχκεηαζ

Σμ πνςηυκζμ ηδξ εέζδξ-2 παναιέκεζ

Οζ αθδεΰδεξ (4-αιζκμαμοηακάθδ ηαζ 5-αιζκμπεκηακάθδ) ζε ζζμννμπία ιε ηζξ 

ηοηθζηέξ δμιέξ (Γ1-ποννμθζδίκδ ηαζ Γ1-πζπενζδίκδ) είκαζ ηα πναβιαηζηά 

πνυδνμια ηςκ ποννμθζδζκχκ ηαζ ηςκ πζπενζδζκχκ



4-αιζκμαμοηακάθδ

5-αιζκμπεκηακάθδ

Γ1-ποννμθζδίκδ

Γ1-πζπενζδίκδ

ΟΡΝΗΘΗΝΖ

ΛΤΗΝΖ
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Βάζδ ημο Schiff

Γ1-ποννμθζδίκδ

S-αδεκμζοθμιεεεζμκίκδ



Atropa belladona (0.3-0.6%)

Datura stramonium (0.2-0.5%)

Hyoscyamus niger (0.04-0.15%)

Solanaceae



Atropa belladona Datura stramonium Hyoscyamus niger











Παλαζεενά ΰαζβθδευθ ζεεναζηΪηπθ (ίΪηηαηα, ζεσθεμ, 

εεξνζέζηαηα) πκν ξλβζδηκπκδκτθηαδ ζε δδΪθκλα ηέΰηαηα:

Θελαπεέα ιβλκτ ίάξα

Άζγηα (ζδΰαλΫηα ζηλαηπθέκν)

νηπηπηαηδεά γελαπεέα ηκν ελνκζκΰάηαηκμ

Atropa belladona

Datura stramonium

Hyoscyamus niger

Υλάζεδμ ηπθ θνηυθ



ΦνηΪ ΰδα ίδκηβξαθδεά παλαΰπΰά ηπθ 

αζεαζκεδδυθ ηκν ηλκπαθέκν

Datura sanguinea (0.8%) Κκζκηίέα, Δεκναδσλ, 

Πελκτ

Hyoscyamus muticus (1%) Αέΰνπηκμ

Duboisia myoporoides, D. leichardtii (3%)

Ανζηλαζέα



Scopolia tangutica

ΚδθΫαδεκ θνησ ζνζηαηδεσ παλαδκζδαευθ αθαδζγβηδευθ ζεεναζηΪηπθ 

(λέαεμ) 

Γζεβενηζηυ ΚΝ 

Ολεία εκηενίηζδα ηαζ 

ζδπηζηυ ζμη

Καηεοκαζηζηυ ΚΝ 

Ηιζηνακίεξ 



Erythroxylon coca (Erythroxylaceae)



Folia cocae (θύλλα κόκας). Πξνέξρεηαη απφ ην θπηφ Erythroxylon coca (Erythroxylaceae), ην 

νπνίν θαιιηεξγείηαη ζε πςφκεηξν 300-1800 κ. Δίλαη δελδξχιιην ησλ ηξνπηθψλ θαη 

ππνηξνπηθψλ ρσξψλ ηεο λνηίνπ Ακεξηθήο. Δζεσξείην ζετθφ θπηφ απφ ηνπο Ίλθαο. Αξγφηεξα 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ αλζξψπνπο κε κφξθσζε θαη θνπιηνχξα γηαηί πξνθαινχζε έμαξζε ηνπ 

πλεχκαηνο, αίζζεζε πινχηνπ θαη ππέξνρεο δσήο. Αξγφηεξα απιψζεθε ζηνπο ιανχο ηεο Ν. 

Ακεξηθήο ζαλ καζεηηθφ. Οη εξγάηεο έβαδαλ άιθαιη ζε θχιια θφθαο θαη ηα καζνχζαλ γηα λα 

παίξλνπλ δχλακε, λα εμαθαλίδνπλ ην αίζζεκα ηεο πείλαο θαη ηεο θφπσζεο θαη έηζη λα 

δνπιεχνπλ πεξηζζφηεξν θαη ζθιεξφηεξα.

Πνηθηιίεο:

Erythroxylon coca var. coca. Γίλεη ηελ

θφθα ηεο Βνιηβίαο ή Huanuco. Δίλαη

θχιια κεγάια θαη ζθνηεηλνπξάζηλα.

E. coca var. spruceanum. Γίλεη ηελ

θφθα ηνπ Πεξνχ ή Truxillo. Δπίζεο,

δίλεη θαη ηελ θφθα ηεο Ιάβαο. Δίλαη

θχιια κηθξφηεξα, ιεπηφηεξα θαη

αλνηθηνπξάζηλα.

E. coca var. novogranatense. Γίλεη ηελ

θφθα ηεο Κνινκβίαο.





Σσζηαηικά: λεξφ, αλφξγαλα, ηαλλίλε, ρισξνγεληθφ νμχ, ξνπηίλε, ηζνθεξθηηξίλε, αηζέξην

έιαην, θεξνί, κηθξέο πνζφηεηεο βηηακηλψλ Β1, Β2, C θαη θπξίσο αιθαινεηδή (παξάγσγα

ηνπ ηξνπαλίνπ).

N CH3

N CH3

COOH

OH

H
N CH3

COOCH3

OH

H

N CH3

COOR1

OCOR2

H

R1 = CH3, R2 = C6H5 θνθαΐλε

R1 = CH3, R2 = CH=CHC6H5 θηλλακνυινθνθαΐλε

R1 = H, R2 = C6H5 βελδνυινεθγνλίλε

N CH3

COOCH3

OCOCH

H

CH C6H5

H

OCOCH

N CH3

COOCH3

CH C6H5

β-ηξνπμηιιίλε

ηξνπάλην

εθγνλίλε κεζπινεθγνλίλε

Δράζη - Χρήζεις. Βειηηψλεη ηε κπτθή εξγαζία (ιφγσ 

θνθαΐλεο).  Η θνθαΐλε είλαη δηεγεξηηθφ ηνπ ΚΝ, 

πξνθαιεί ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή επεμία. Πξνθαιεί 

ππεξδηέγεξζε, απμάλεη ηα αληαλαθιαζηηθά, ηνλ ξπζκφ 

ηεο αλαπλνήο, αιιά κεηά θαηαζηέιιεη ην θέληξν ηεο 

αλαπλνήο. Πξνθαιεί αγγεηνζπζηνιή.

Τπάγεηαη ζηα λαξθσηηθά. Η θνθαΐλε ρξεζηκνπνηείηαη 

ζαλ ηνπηθφ αλαηζζεηηθφ ζε βιελλνγφλνπο ζε δηάιπκα 

2-5% απφ ηνπο ΩΡΛ.



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΤΡΡΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Asteraceae

Boraginaceae

Eupatorium

Farfugium

Petasites

Senecio

Tussilago 

Anchusa

Cynoglossum

Echium

Heliotropium

Myosotis

Symphytum 

Apocynaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Orchidaceae, Poaceae, 

Santalaceae 

N

1

2

35

6

7 8

Ποννμθζγζδίκδ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΤΡΡΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

N

1

2

35

6

7 8

Αααηπδενεζκ[3,3,0]κεηΪθδα

ΔζηΫλεμ αηδθκαζεκκζυθ (θεζέθεμ) ηε Ϋθα ά δτκ 

αζεδθαηδεΪ εαλίκινζδεΪ κιΫα

Ποννμθζγζδίκδ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΤΡΡΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

ΝεζδεΪ κιΫα: C5, C7, C8 ά C10 αζεδθαηδεΪ κιΫα

Απθά: αββεθζηυ ή ηζβθζηυ ιε C5

C7: οδνμλοσζμπνμποθμσζμαμοηακμσηυ ιμκμηαναμλοθζηυ μλφ 

(θαζζμηανπζηυ, ηναπεθακεζηυ, αζνζκηζθθμνζηυ)

C8 δζηαναμλοθζηά μλέα (ιμκμηνμηαθζηυ)

C10 (ζεκεηζηυ, βζαημιπζκεηζηυ, νεηνμκεζζηυ)



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΤΡΡΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

ΔζηΫλεμ ηκθκεαλίκινζδευθ κιΫπθ (Boraginaceae): Μμκμ- ή δζεζηένεξ, 

δ οδνμλοθζηή μιάδα ζημκ άκεναηα 9 εζηενμπμζείηαζ ιε έκα 

οδνμλοζζμπνμποθμσζμαμοηακμσηυ μλο. Ακ οπάνπεζ ηαζ δεφηενδ εζηενμιάδα, 

ηυηε ημ αββεθζηυ ή ημ ηζβθζηυ μλφ εζηενμπμζεί ηδκ οδνμλοθμιάδα ζημκ 

άκεναηα 7 ηδξ αιζκμαθημυθδξ.

Μαελκενεζδεκέ δδεζηΫλεμ (Asteraceae): ποννμθζγζδίκεξ πμο είκαζ 7,9-

δζυθεξ ιπμνεί κα εζηενμπμζμφκηαζ απυ έκα δζηαναμλοθζηυ μλφ πμο μδδβεί ζε 

έκα ιαηνμηφηθζμ.



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΤΡΡΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Βζμζφκεεζδ

Γφμ ιυνζα πμοηνεζηίκδξ → μιμζπενιζδίκδ

Ιζμνεηνμκεηακυθδ Ρεηνμκεζίκδ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΤΡΡΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Βζμζφκεεζδ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΤΡΡΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Σμλζηυηδηα

Αθοδνμβυκςζδ ζηζξ εέζεζξ 1- ηαζ 2- ηαζ ημοθάπζζημκ ιμκμεζηέναξ

Μμκμεζηένεξ < Γζεζηένεξ < Μαηνμηοηθζημί δζεζηένεξ

N

1

2

35

6

7 8

Ποννμθζγζδίκδ

Ποννυθζμ

Μζηνμζςιζηή 

μλείδςζδ / ήπαν

Αθηοθζςηζημί πανάβμκηεξ 

ηςκ αζμθμβζηχκ 

κμοηθευθζθςκ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Pyrrole_structure.png


ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΤΡΡΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Borago officinalis L. Boraginaceae

ΑΝΘΗ

Δθζδνςηηυ, Μαθαηηζηυ, Γζμονδηζηυ

Πμθοζαηπανίηεξ 

πένιαηα: Πδβή εθαίμο πμο πενζέπεζ 

πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα



Borago officinalis L. Boraginaceae



Symphytum officinale L. (syn. S. 

consolida (L.)) Boraginaceae

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΤΡΡΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Ρίγεξ (Φνμοηηάκεξ, αθθακημΐκδ, 0.2-

0.4% αθηαθμεζδή ποννμθζγζδίκδξ 

(θοημραιίκδ, η.ά.))

Δπμοθςηζηή δνάζδ θυβς ηδξ 

αθθακημΐκδξ ηαζ ηςκ 

πμθοζαηπανζηχκ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΤΡΡΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Tussilago farfara L. Asteraceae

Ακηζαδπζηυ, θφθθα



Tussilago farfara L. Asteraceae



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΤΡΡΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Eupatorium cannabinum L. Asteraceae

νίγεξ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΤΡΡΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Senecio jacobaea L. Asteraceae

Δζηένεξ νεηνμκεζίκδξ

Πνμηαθεί ημλζηυηδηα ηονίςξ ζηα 

άθμβα

Απχθεζα υνελδξ, ακάπηολδ 

ίηηενμο, μζδήιαημξ, αζηίηδ ηαζ 

ηεθζηά εβηεθαθμπάεεζαξ πμο 

επζθένεζ ακςιαθείεξ ζημ αάδζζια



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΤΡΡΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Senecio vulgaris L. Asteraceae

Βεθηίςζδ θθεαζηήξ ηοηθμθμνίαξ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΚΗΝΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Γδ-, ηλδ-, ά ηεηλαενεζδεΪ παλΪΰπΰα πκν 

ξαλαεηβλέακνθ ηβθ κδεκΰΫθεδα Fabaceae

Δέθαδ νπετγνθα ΰδα ηβθ ηκιδεσηβηα ηπθ θνηυθ

Κζκμθζγζδίκδ 

N

Απθέξ ηζκμθζγζδίκεξ πνμενπυιεκεξ

απυ ημκ ιεηααμθζζιυ ηδξ θοζίκδξ



ΒζμζφκεεζδΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΚΗΝΟΛΗΕΗΓΗΝΖ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΚΗΝΟΛΗΕΗΓΗΝΖ
N

Πνςημαεναενίκεξ 

Αθηαθμεζδή ζκδμθίμο

μθακζδάκζα 

Βεναενίκδ

μθακζδάκζμ

http://0.tqn.com/d/chemistry/1/0/B/P/1/solanidane.jpg


ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΚΗΝΟΛΗΕΗΓΗΝΖ
N

Poranthera corymposa

(Euphorbiaceae)

Tylophora indica

(Asclepiadaceae)

Φαζκακενμηζκμθζγζδίκδ 

Ακηζιζηνμαζαηυ

Vaccinium myrtillus

(Ericaceae)

Φμονακμηζκμθζγζδίκεξ 

ημο βέκμοξ Nuphar 

(ζεζηζηενπέκζα πμο 

πενζέπμοκ άγςημ)

Αθηαθμεζδή ηςκ 

Lythraceae
Αζεαζκεδδά ηπθ 

Lycopodiaceae 



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΚΗΝΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Cytisus scoparius (FABACEAE)

Γζμονδηζηυ 

πανηεΐκδ: ήπζμ βαββθζμπθδβζηυ

Ακαζηέθθεζ αζεεκχξ ηδ ιεηάδμζδ ηδξ δζέβενζδξ ιέζς 

ηςκ αοηυκμιςκ βαββθίςκ ηςκ παναζοιπαεδηζηχκ 

απμθήλεςκ ηαζ ηςκ κεονμιοζηχκ ζοκάρεςκ. 

ηδκ ηανδζά δνα παναθοηζηά. 

Μζηνέξ δυζεζξ δζεβείνμοκ ηδκ ακαπκμή, αθθά ιεβάθεξ 

δυζεζξ ηδκ παναθφμοκ.



Laburnum anagyroides (= Cytisus laburnum)

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΚΗΝΟΛΗΕΗΓΗΝΖ



Laburnum anagyroides (= Cytisus laburnum)

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΚΗΝΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Κοηζζίκδ

οιπηχιαηα δδθδηδνίαζδξ: 

ζζεθυννμζα, ηάρζιμ ζημ 

ζηυια ηαζ ημ θαζιυ, έιεημξ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Cytisine.svg


Κοηζζίκδ

Βανεκζηθίκδ 

Chantix (USA)

Champix (Κακαδάξ, Δονχπδ) 

Κνηδζέθβ: πνμζδέκεηαζ ιε δζαθμνεηζηή ζοββέκεζα ζημοξ δζάθμνμοξ 

ηφπμοξ ημο οπμδμπέα ηδξ αηεηοθμπμθίκδξ, ιε απμηέθεζια κα δνα άθθμηε 

ςξ αβςκζζηήξ ηαζ άθθμηε ςξ ακηαβςκζζηήξ ηδξ.

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΚΗΝΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Γζαημπή ηαπκίζιαημξ

Γνχκηαξ ςξ ιενζηχξ αβςκζζηήξ ζοκδέεηαζ ηαζ εκ

ιένεζ δζεβείνεζ, ημοξ α4α2 οπμδμπείξ, πςνίξ κα

πανάβεζ πθήνδ απμηεθέζιαηα υπςξ δ κζημηίκδ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Cytisine.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Varenicline.svg


ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΚΗΝΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Lupinus spp.

Σεναημβεκεηζηή 

δνάζδ ζηα αμμεζδή

Φοζζηά θζπάζιαηα

Πανμοζία ηςκ αθηαθμεζδχκ 

ζηα ζπένιαηα ηςκ θοηχκ



Λοημπμδίκδ

Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)

Ακαζημθείξ ηδξ πμθζκεζηενάζδξ

Σα ζπυνζα (ηυκζξ Λοημπυδζμο) 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ έηδμπμ βζα δζζηία

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΚΗΝΟΛΗΕΗΓΗΝΖ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΝΓΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Σμλζηέξ μοζίεξ πμο οπάνπμοκ ζημ δένια μνζζιέκςκ αιθζαίςκ ηαζ ζπακίγμοκ ζηα θοηά

Securinega spp. 

(Euphorbiaceae)

Φαζκακενμσκδμθζγζδίκεξ

Tylophora spp. 

(Asclepiadaceae)

Elaeocarpaceae

Αθηοθμσκδμθγζδίκεξ 

Dendrobium spp. 

(Orchidaceae)

Ανοθμσκδμθγζδίκεξ 

Ipomoea spp. 

(Convolvulaceae)



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΝΓΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

Αθαζηκζεέμ ΰζνεκζδδαζυθ ηονίςξ εηείκςκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ αζμζφκεεζδ ηδξ 

μθζβμζαηπανζδζηήξ δμιήξ ηςκ βθοημπνςηεσκχκ (μζ ιακκμζζδάζεξ ακαζηέθθμκηαζ απυ 

ηδκ ζαασκζμκίκδ, μζ βθοημζζδάζεξ απυ ηδκ ηαζηακμζπενιίκδ)

Swainsona canescens

Astragalus lentiginosus

Oxytropis sericea

Castanospermum australe

Alexa spp.

Σμλζηυηδηα ζηα αμμεζδή

Morus spp.
Πμθοτδνμλοζκδμθζγζδίκεξ



Καζηακμζπενιίκδ

Castanospermum australe

Fabaceae

Ακηζδζααδηζηυ, ακηζηανηζκζηυ, ακμζμδζεβενηζηυ

Γνζηζηή έκακηζ ημο ακενχπζκμο 

Κοηηανμιεβαθμσμφ (CMV) ηαζ ηςκ Ρεηνμσχκ

HIV: πανειπμδίγεζ ηδκ ζφκεεζδ ηςκ 

βθοημπνςηεσκχκ ημο πνςηεσκζημφ θαηέθθμο 

ημο ζμφ

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΝΓΟΛΗΕΗΓΗΝΖ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Castanospermine.png


ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ



Herba Lobeliae

Lobelia inflata

Campanulaceae 

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ

Ακαθδπηζηυ ημο ΚΝ

Lobelia inflata

Indian Tobacco 



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ



Lobelia inflata

Indian Tobacco 

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ

Γνεκαδίκδ



Punica granatum (Punicaceae)

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ

Υοιυξ απυ ζπένιαηα νμδζάξ → Γνεκαδίκδ

Cortex Granati

Ακεεθιζκεζηυ - ηαζκζμηηυκμ



Punica granatum



ΑΜΗΓΗΑ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ 



ΑΜΗΓΗΑ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ 



ΑΜΗΓΗΑ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ 

Fructus Piperis nigri (Piper nigrum L., Piperaceae)



Piper nigrum

Piperaceae

ΑΜΗΓΗΑ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ 



Fructus Piperis nigri (Piper nigrum L., Piperaceae)

ΑΜΗΓΗΑ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ 



ΑΜΗΓΗΑ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ 

Fructus Piperis nigri (Piper nigrum L., Piperaceae)



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ υπζ απυ ημ ιεηααμθζζιυ ηδξ θοζίκδξ

Πζπενζδίκεξ οπμηαηεζηδιέκεξ είηε ιε ιζηνή είηε ιε ιαηνζά αθεζθαηζηή αθοζίδα

Πμθομλζηή ιμκάδα ζηδκ μπμία εκζςιαηχκεηαζ έκα άημιμ αγχημο



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ υπζ απυ ημ ιεηααμθζζιυ ηδξ θοζίκδξ

5-ηεημ-μηηοθαιίκδξ
5-ηεημ-μηηακάθδ

Κοηθμπμίδζδ

Σνακζαιίκςζδ 

ιε αθακίκδ

Ακαβςβή

πμθοηεημ-μλφ

4 κιδεΪ δσθηα

Ακαβςβή



AΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΤΡΗΓΗΝΖ

ΚΑΗ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ

Conium maculatum L. (Apiaceae)



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ υπζ απυ ημ ιεηααμθζζιυ ηδξ θοζίκδξ

Conium maculatum (Apiaceae)

ΚςκοδνίκδΚςκεζΐκδ 

Γδθδηήνζμ ημο ΚΝ

Γνυβδ: Ακαθβδηζηυ, έιπθαζηνμ ζε κεοναθβίεξ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ υπζ απυ ημ ιεηααμθζζιυ ηδξ θοζίκδξ

Conium maculatum (Apiaceae)



Conium maculatum

http://plants.usda.gov/cgi_bin/plant_profile.cgi?symbol=COMA2


ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ υπζ απυ ημ ιεηααμθζζιυ ηδξ θοζίκδξ

Conium 

maculatum

(Apiaceae)



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΗΠΔΡΗΓΗΝΖ υπζ απυ ημ ιεηααμθζζιυ ηδξ θοζίκδξ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΗΚΟΣΗΝΗΚΟ ΟΞΤ 

Αζπαναβζκζηυ μλφ Νδεκηδθδεσ κιτΓθοηεναθδεΰδδ

→
+

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Niacin_structure.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Asparagins%C3%A4ure_-_Aspartic_acid.svg




Νζημηίκδ

Ακαααζίκδ 

Φφθθα κζημηζακήξ 

Folia Nicotianae

Nicotiana tabacum

Solanaceae 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nicotine-2D-skeletal.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anabasin.svg
















Areca catechu (Palmae)

Betel

Αλεεκζέθβ: παναζοιπαεμιζιδηζηυ πμο δνα ζημοξ

ιμοζηανζκζημφξ οπμδμπείξ ηαζ ζε ορδθέξ δυζεζξ ηαζ

ζημοξ κζημηζκζημφξ οπμδμπείξ.



Areca catechu



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΦΑΗΝΤΛΑΛΑΝΗΝΖ ΚΑΗ ΣΤΡΟΗΝΖ

ΦΑΗΝΤΛΑΛΑΝΗΝΖ ΣΤΡΟΗΝΖ

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ

O

N

N

OH N

OH

O

N

N N

N

COOHHOOC

COOH

Υαθθμνδζκυθδ 

εημονζκίκδ Βζεαζμικίκδ 

Ικηζηαλακείκδ 

Ολαγυθζα πνμενπυιεκα απυ ηδκ εζςηενζηή 

ηοηθμπμίδζδ ηζκκαιαιζδίςκ
Γζηεημπζπεναγίκεξ (ιοημημλίκεξ)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Phenylalanin_-_Phenylalanine.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/L-tyrosine-skeletal.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Isoquinoline_structure.png


ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΦΑΗΝΤΛΑΛΑΝΗΝΖ ΚΑΗ ΣΤΡΟΗΝΖ

ΦΑΗΝΤΛΑΛΑΝΗΝΖ ΣΤΡΟΗΝΖ

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ

1,2,3,4-ΣΔΣΡΑΩΓΡΟΨΟΚΗΝΟΛΗΝΖ

ΒΑΗΚΟ ΓΑΚΣΤΛΗΟ

ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Phenylalanin_-_Phenylalanine.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/L-tyrosine-skeletal.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Isoquinoline_structure.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Tetrahydroisoquinoline.png


ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ

Αθηέδλαζβ ηκν πλκρσθηκμ ηβμ απκεαλίκινζέπζβμ ηκν αηδθκιΫπμ (θαδθνζαγνζαηέθβ, 

ηνλαηέθβ) ά εθσμ κηκζσΰκν ηκν (θηκπαηέθβ) ηε Ϋθα Ϊζζκ ησλδκ, ζνξθΪ ηε Ϋθα 

δετηελκ ησλδκ αηδθκιΫπμ ηκ κπκέκ απαηδθυθεηαδ (αζδεήδβ ά εεηκκιτ). ε ζπΪθδεμ 

πελδπηυζεδμ εηπζΫεεηαδ ηδα ηκθΪδα δζκπλεθέκν.

ΦΑΙΝΤΛΑΙΘΤΛΑΜΙΝΔ

Φαζκοθαζεοθαιίκδ Σοναιίκδ Νημπαιίκδ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Tyramine_structure.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Dopamine_chemical_structure.png


Κνλδσηελεμ δκηΫμ αζεαζκεδδυθ 

δζκεδθκζέθβμ 

1. ΑΠΛΔ ΣΔΣΡΑΩΓΡΟΨΟΚΗΝΟΛΗΝΔ

2. ΒΔΝΕΤΛΟΣΔΣΡΑΩΓΡΟΨΟΚΗΝΟΛΗΝΔ

3. ΦΑΗΝΤΛΑΗΘΤΛΟΨΟΚΗΝΟΛΗΝΔ

4. ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΣΧΝ 

AMARYLLIDACEAE

5. ΜΟΝΟΣΔΡΠΔΝΗΚΑ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ 

ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ

Γεκ εεςνμφκηαζ 

αθηαθμεζδή



5. ΜΟΝΟΣΔΡΠΔΝΗΚΑ ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ

1. ΑΠΛΔ ΣΔΣΡΑΩΓΡΟΨΟΚΗΝΟΛΗΝΔ

Cactaceae (Lophocereus, Pachycereus, Lophophora, Dolichotele, etc.)

Chenopodiacseae (Salsola)  

Fabaceae (Desmodium, Mucuna)

Caryophyllales 

Πονμοαζηυ μλφ ή θεοηίκδ ακηζδνά ιε αθηοθαιίκδ ηαζ δίκεζ 1-αθηοθμηεηνατδνμσζμηζκμθίκδ. Η ακηίδναζδ 

ιε θμνιαθδεΰδδ (ή ημ ζζμδφκαιυ ηδξ) μδδβεί ζε ηεηνατδνμσζμηζκμθίκδ.

2. ΒΔΝΕΤΛΟΣΔΣΡΑΩΓΡΟΨΟΚΗΝΟΛΗΝΔ

3. ΦΑΗΝΤΛΑΗΘΤΛΟΨΟΚΗΝΟΛΗΝΔ

4. ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΣΧΝ AMARYLLIDACEAE

C6C2-N-C2C6

Έκα δεφηενμ αιζκμλφ, δ ηονμζίκδ, ακηζδνά ιε ηδκ ανοθαθηοθαιίκδ ηαζ μδδβεί ζημ ααζζηυ πονήκα.

Magnoliales, Laurales, Papaverales Ranunculales

Annonaceae, Magnoliaceae, Lauraceae, 

Monimiaceae, Papaveraceae, Fumariaceae

Berberidaceae, Menispermaceae, 

Ranunculaceae
Euphorbiaceae, Fabaceae

Έκα δεφηενμ ανςιαηζηυ αιζκμλφ ηαζ έκα θαζκοθμπνμπακμσηυ μλφ (ππ. Κζκκαιςιζηυ μλφ).

C6C2-N-C3C6

Liliaceae (Androcymbium, Bulbocodium, Gloriosa, Kreysigia, Schelhammera)

Γφμ ανςιαηζηά αιζκμλέα απαζημφκηαζ αθθά έκα απυ ηα δφμ πάκεζ έκα άημιμ C.

C6C2-N-C1C6

Δκζςιάηςζδ ιζαξ ιμκμηενπεκζηήξ ιμκάδαξ (ζεημθμβακίκδξ). Rubiaceae



ΦΑΗΝΤΛΑΗΘΤΛΑΜΗΝΔ

Καεζκυκδ  
Δθεδνίκδ Μεζηαθίκδ

Ephedra spp.

(Ephedraceae)

Catha edulis

(Celastraceae)
Lophophora 

williamsii (Cactaceae)

Κμζκά πνμσυκηα ημο ιεηααμθζζιμφ ηςκ ανςιαηζηχκ αιζκμλέςκ, υπςξ δ ηοναιίκδ ή δ θαζκοθαζεοθαιίκδ.

μαανή επίδναζδ ζε αζεεκείξ πμο θαιαάκμοκ ακαζημθείξ ηδξ ΜΑΟ: δ ηοναιίκδ δεκ ιεηααμθίγεηαζ 

πεναζηένς ζημ έκηενμ ηαζ ζημ ήπαν, ιε ορδθυ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ οπενηαζζηήξ ηνίζδξ.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Mescaline_Structural_Formulae.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Cathinone.svg


Ephedra sinica (Ephedraceae)

ΦΑΗΝΤΛΑΗΘΤΛΑΜΗΝΔ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Ephedra_sinica_alexlomas.jpg


Ephedra sinica

(Ephedraceae)

Δθεδνίκδ
Φεοδμεθεδνίκδ



Ephedra spp.

(Ephedraceae)

A. Βζμθμβζηή ιεηαηνμπή ηδξ αεκγαθδεΰδδξ ζε (R)-1-θαζκοθμ-1-οδνμλο-2-πνμπακυκδ

B. Καηενβαζία ιε ιεεοθαιίκδ



Δθεδλέθβ: ανμβπμδζαζηαθηζηυ, ακαθδπηζηυ, δζεβενηζηυ ημο ζοιπαεδηζημφ

κεονζημφ ζοζηήιαημξ. Γμιζηά ιμζάγεζ ιε ηδκ αδνεκαθίκδ, δζεβείνεζ ηδκ

απεθεοεένςζδ ηςκ εκδμβεκχκ ηαηεπμθαιζκχκ απυ ηζξ ιεηαβαββθζαηέξ

ζοιπαεδηζηέξ ίκεξ.

Έπεζ ορδθή θζπμθζθζηυηδηα, δζαπενκά ημκ αζιαηεβηεθαθζηυ θναβιυ ηαζ

πανμοζζάγεζ ροπμδζεβενηζηή δνάζδ: δζεβείνεζ ηδκ πνμζμπή ηαζ ηδκ

ζηακυηδηα ηδξ ζοβηέκηνςζδξ, ιεζχκεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ ηυπςζδξ ηαζ ηδκ

ακάβηδ ημο φπκμο. Πανεκένβεζεξ πενζθαιαάκμοκ άβπμξ, ηνυιμ ηαζ ατπκία.

Υνδζζιμπμζείηαζ ζηδ εεναπεία ημο άζειαημξ.



Η εθεδνίκδ είκαζ έκαξ ηθαζζηυξ ζοιπαεμιζιδηζηυξ πανάβμκηαξ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα αζχκεξ ζηδκ ζαηνζηή. 

Πανά ηδ θοζζηή ημο πνμέθεοζδ, ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ ειπμνζηήξ εθεδνίκδξ 

πνμένπεηαζ απυ ζοκεεηζηέξ ή διζζοκεεηζηέξ δζενβαζίεξ. 

ήιενα, πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ ςξ νζκζηυ απμζοιθμνδηζηυ, βζα απχθεζα 

αάνμοξ ηαζ βζα ροπαβςβζημφξ ζημπμφξ. 

Δπζπθέμκ, δζενεοκήεδηακ πμθθά οπμζπυιεκεξ πνήζεζξ, υπςξ βζα ηδ ιείςζδ ηδξ 

επίπηςζδξ ηδξ οπυηαζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακαζζεδζίαξ ηδξ ζπμκδοθζηήξ 

ζηήθδξ ηαζ βζα ηδ εεναπεία μνζζιέκςκ πενζπηχζεςκ ιοαζεεκζημφ ζοκδνυιμο.

Πανά ηζξ ακαθμνέξ ζμαανχκ δοζιεκχκ ηανδζαββεζαηχκ πανεκενβεζχκ πμο 

απμδίδμκηαζ ζηδκ εθεδνίκδ, είκαζ αζθαθέξ θάνιαημ εάκ πνδζζιμπμζείηαζ ζςζηά. 

Χζηυζμ, έπεζ δμεεί ηάπμζα πνμζμπή ζηδκ ημλζηυηδηα ηδξ ζφκδεζδξ ηδξ εθεδνίκδξ 

ιε άθθεξ δζεβενηζηέξ εκχζεζξ βζα ζημπμφξ απχθεζαξ αάνμοξ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ

ΑΜΗΝΟΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ

Ephedra sinica

Θεζαιίκδ

1-θαζκοθμ-1,2-πνμπακμδζυκδ

Γζάζπαζδ & 

απμιάηνοκζδ 

εεζαιίκδξ

Φαζκοθαθακίκδ

Πονμζηαθοθζηυ μλφ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Phenylalanin_-_Phenylalanine.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Pyruvic_acid.png


Catha edulis (Celastraceae)

Πμθοεζηένεξ πμθοοδνμλοθζςιέκςκ 

δζοδνμαβανμθμονακίςκ (ηαεεδμοθίκεξ) 

ηαζ ανοθαθηοθαιίκεξ (ηαηαιίκεξ)

Φνέζηα ηαζ 

κεανά θφθθα

Ξδνά ηαζ παθαζυηενα θφθθα 

+

TΫδκθ Αίνζζβθέαμ ά Khat

Παλσηκδα δλΪζβ ηε ηβμ 

αηθεηαηέθβμ

Αθκλειέα

Τπελγεληέα

ΓδΫΰελζβ αθαπθκάμ

Μνδλέαζβ

Αλλνγηέα

ΤπΫληαζβ

Απαβμνεφεηαζ δ παναβςβή, ειπμνία ηαζ 

πνήζδ ηδξ ηαεζκυκδξ 

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


Καείκδ

Catha edulis (Celastraceae)

ΚαεζκυκδTΫδκθ Αίνζζβθέαμ ά Khat

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Cathinone.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Qat_man.jpg


ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ

1. ΑΠΛΔ ΣΔΣΡΑΩΓΡΟΨΟΚΗΝΟΛΗΝΔ

Cactaceae (Lophocereus, Pachycereus, Lophophora, Dolichotele, etc.)

Chenopodiacseae (Salsola)  

Fabaceae (Desmodium, Mucuna)

Caryophyllales 

Πονμοαζηυ μλφ ή θεοηίκδ ακηζδνά ιε αθηοθαιίκδ ηαζ δίκεζ 1-αθηοθμηεηνατδνμσζμηζκμθίκδ. Η ακηίδναζδ 

ιε θμνιαθδεΰδδ (ή ημ ζζμδφκαιυ ηδξ) μδδβεί ζε ηεηνατδνμσζμηζκμθίκδ.

Μεζηαθίκδ

Lophophora williamsii

(Cactaceae), Peyote

Φεοδαζζεδζζμβυκμ

Γνάζεζξ ακάθμβεξ ημο LSD (δζαζεοθαιίδζμ ημο θοζενβζημφ μλέμξ)

οιπηχιαηα πμο ζοκμδεφμοκ ηζξ ρεοδαζζεήζεζξ: ιοδνίαζδ, ηαποηανδία, αναδφπκζα, αίζεδζδ 

αθθαβήξ ημο πνυκμο, ακδζοπία ηαζ άβπμξ. ε ορδθέξ δυζεζξ πζεακυκ κα παναηδνδεμφκ απχθεζα 

ικήιδξ, οπενηαζζηή εβηεθαθμπάεεζα ηαζ εκδμηνακζαηή αζιμνναβία.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Mescaline_Structural_Formulae.png


Lophophora williamsii

(Cactaceae), peyote

ΑΠΛΔ ΣΔΣΡΑΩΓΡΟΨΟΚΗΝΟΛΗΝΔ

Σονμζίκδ Σοναιίκδ
Νημπαιίκδ



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ

2. ΒΔΝΕΤΛΟΣΔΣΡΑΩΓΡΟΨΟΚΗΝΟΛΗΝΔ C6C2-N-C2C6

Έκα δεφηενμ αιζκμλφ, δ ηονμζίκδ, ακηζδνά ιε ηδκ ανοθαθηοθαιίκδ ηαζ μδδβεί ζημ ααζζηυ πονήκα.

Magnoliales, Laurales, Papaverales Ranunculales

Annonaceae, Magnoliaceae, 

Lauraceae, Monimiaceae, 

Papaveraceae, Fumariaceae

Berberidaceae, Menispermaceae, 

Ranunculaceae
Euphorbiaceae, 

Fabaceae



2. ΒΔΝΕΤΛΟΣΔΣΡΑΩΓΡΟΨΟΚΗΝΟΛΗΝΔ

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ

2α. ΑπζΫμ ίεθανζκρζκεδθκζέθεμ

2ί. Γδίεθανζκηεηλαςδλκρζκεδθκζέθεμ

2ΰ. Απκλθδθκεδδά

2δ. Πλπηκίελίελέθεμ εαδ παλΪΰπΰα

2ε. Αζεαζκεδδά ηκλθδθαθέκν

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Isoquinoline_structure.png


2. Βεθανζκηεηλαςδλκρζκεδθκζέθεμ

2α. ΑπζΫμ ίεθανζκρζκεδθκζέθεμ

2ί. Γδίεθανζκηεηλαςδλκρζκεδθκζέθεμ

2ΰ. Απκλθδθκεδδά

2δ. Πλπηκίελίελέθεμ εαδ παλΪΰπΰα

2ε. Αζεαζκεδδά ηκλθδθαθέκν



2. Βεθανζκηεηλαςδλκρζκεδθκζέθεμ

2α. ΑπζΫμ ίεθανζκρζκεδθκζέθεμ

2ί. Γδίεθανζκηεηλαςδλκρζκεδθκζέθεμ

2ΰ. Απκλθδθκεδδά

2δ. Πλπηκίελίελέθεμ εαδ παλΪΰπΰα

2ε. Αζεαζκεδδά ηκλθδθαθέκν



2. ΒΔΝΕΤΛΟΣΔΣΡΑΩΓΡΟΨΟΚΗΝΟΛΗΝΔ

ξβηαηδζησμ θαδθκιν- λδαυθ, ηεζκηΫλεδεμ. 

ΠαλΪδεδΰηα κιεδδπηδεάμ ζταενιβμ

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ

Οιεδδπηδεά ζταενιβ ηπθ θαδθκζυθ: Ακηζδνάζεζξ ζφγεολδξ ιέζς ζπδιαηζζιμφ εκδζάιεζςκ 

θαζκμλο- νζγχκ, μζ μπμίεξ ζηαεενμπμζμφκηαζ ιέζς ζοκημκζζιμφ ηαζ είκαζ ζδζαίηενα δναζηζηέξ 

→ ζπδιαηζζιυξ δζθαζκοθμαζεενζημφ δεζιμφ (Ar-O-Ar) ή δζθαζκοθμ άκεναηα-άκεναηα δεζιμφ 

(HO-Ar-Ar-OH).

Ολεζδςηζηή ζφγεολδ ηςκ θαζκμθχκ:

Δκδμιμνζαηή → ιμνθίκδ, απμνθζκμεζδή, ημοθανίκεξ

Γζαιμνζαηή → δζαεκγοθμηεηνατδνμσζμηζκμθίκεξ ηαζ 

ηα δζιενή απμνθίκδξ- αεκγοθμηεηνατδνμσζμηζκμθίκδξ

Δπακανςιαημπμίδζδ  

Άθθεξ δμιζηέξ πμζηζθίεξ ελδβμφκηαζ απυ 

μλεζδςηζηυ άκμζβια ηςκ δαηηοθίςκ πμο 

αημθμοεείηαζ απυ ζπδιαηζζιυ κέςκ 

δαηηοθίςκ (αεκγμθαζκακενζδίκζα, νδαδίκζα).



ΑπζΫμ ίεθανζκρζκεδθκζέθεμ = Βεθανζκηεηλαςδλκρζκεδθκζέθεμ

6,7-δζζοπμηαηεζηδιέκμ πονήκα ζζμηζκμθίκδξ ηαζ 

έκα ιμκμ-, δζ-, ή ηνζζοπμηαηεζηδιέκμ αεκγυθζμ

ΠαλΪΰπΰα εκεζακνλέθβμ 

(=12-ηκθκνπκεαηεζηβηΫθα)

ΠαλΪΰπΰα λεηδεκνζέθβμ 

(=11, 12-δδζνπκεαηεζηβηΫθα)



Βζμζφκεεζδ Βεκγοθμηεηνατδνμσζμηζκμθζκχκ 

οιπφηκςζδ ηφπμο 

Mannich ιεηαλφ δφμ 

ιεηααμθζηχκ ηδξ 

θαζκοθαθακίκδξ

6





Παπααενίκδ

Papaver somniferum

Papaveraceae 

παζιμθοηζηή δνάζδ, πνμηαθεί πάθαζδ ηςκ 

ζοκεζπαζιέκςκ θείςκ ιοζηχκ ζκχκ 

ΑθαζηΫζζεδ ηβ δλΪζβ ηβμ θπζθκδδεζηελΪζβμ ανιΪθκθηαμ 

ηα επέπεδα c-AMP εαδ c-GMP ζηκνμ δζηκτμ ηαεχξ ηαζ ημοξ 

ηαζμ-ελανηχιεκμοξ δζαφθμοξ αζαεζηίμο (Voltage-dependent). 

Μείςζδ εκδμηοηηάνζαξ ζοβηέκηνςζδξ αζαεζηίμο. 

Πνμαθήιαηα βήναημξ: απχθεζα πνμζμπήξ ηαζ ζοβηέκηνςζδξ

οζηαηζηυ ζηεοαζιάηςκ βζα εεναπεία εοεναοζηυηδηαξ 

ηνζπμεζδχκ

Ακηζζπαζιςδζηυ: Ακαημφθζζδ ζοιπηςιάηςκ δοζπερίαξ, 

ιεηεςνζζιμφ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Papaverin_-_Papaverine.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Illustration_Papaver_somniferum0.jpg


φκεεζδ παπααενίκδξ

Οιμαεναηνοθαιίκδ

Οιμαεναηνζηυ μλφ

Οιμαεναηνμκζηνίθζμ

Γζιεεμλοζηονέκζμ

οιπφηκςζδ 

Ανςιαημπμίδζδ

Υθςνμιεεοθίςζδ 

αεναηνμθίμο



Γδίεθανζκηεηλαςδλκρζκεδθκζέθεμ

MENISPERMACEAE

Abuta 

Albertisia 

Cocculus

Stephania

Tiliacora

RANUNCULACEAE

Thalictrum

BERBERIDACEAE

Berberis

Mahonia

Daphnandra 

ANNONACEAE

Phaeanthus

Popovia

Pseudoxandra

Uvaria

LAURACEAE 
MONIMIACEAE



Παναδείβιαηα δμιχκ ιυκμ-, δζξ-

ηαζ ηνζξ- ζοκεγεοβιέκα

Γδίεθανζκηεηλαςδλκρζκεδθκζέθεμ

Γζιενή ή ηεθαθή ιε μονά ή μονά ιε 

μονά

Ανζειυξ βεθονχκ (ιία, δφμ ή ηνεζξ)

Σφπμξ δεζιμφ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιενχκ 

ημο ιμνίμο (δζθαζκφθζμ ή αζεέναξ)

Σφπμξ οπμηαηαζηαηχκ 

Γδαηκλδαεά κιεδδπηδεά 

ζταενιβ δτκ ηκθΪδπθ 

εκεζακνλέθβμ (ά Ν-

ηεγνζκεκεζακνλέθβμ)

Κμηθαμονίκδ 

30 μιάδεξ



ΚκνλΪλδα ηπθ Menispermaceae εαδ Loganiaceae

(Σεηαληκηαΰά Ϊζαηα αηηπθέκν)

Menispermaceae

Chondrodendron tomentosum

Στπκν δζκεδθκζέθβμ

Loganiaceae 

Strychnos spp.

Στπκν δθδκζέκν

φκδεζδ «ηεθαθή ιε μονά» 

2 αζεενζηέξ βέθονεξ 

(8-Ο-12΄ ηαζ 11-Ο-7΄)



ΑθηαΰπθδζηΫμ θενλκηνρεκτ 

απκεζεδζηκτ

(ηνκξαζαλπηδεΪ)

οκεεηζηά πανάβςβα 

Α. δφμ αεκγοθμηεηνατδνμσζμηζκμθζκχκ 

εκςιέκςκ ιε ιζα αθεζθαηζηή αθοζίδα

(atracurium besilate)

Β. ζηενμεζδή οπμηαηεζηδιέκα απυ 

πζπενζδίκεξ, ιμκμ- (vecuronium) ή δζ-

(pancuronium) ηεηανημηαβή άθαηα ημο 

αιιςκίμο 

Ακαζζεδηζηυ – ιομπαθάνςζδ 

ζε εβπεζνήζεζξ ιεβάθδξ 

δζάνηεζαξ

Πθεμκεηηήιαηα: Αζεεκήξ ηάζδ 

απεθεοεένςζδξ ζζηαιίκδξ ηαζ 

έθθεζρδ ζπεδυκ πανεκενβεζχκ 

απυ ημ ηανδζαββεζαηυ

Ηιζζοκεεηζηυ πανάβςβμ



Αζεαζκεδδά ηπθ Erythrina spp. 

(Fabaceae)

Erythrina crista-galli

Erythrina humeana

Σεηναηοηθζηά αθηαθμεζδή ζζμηζκμθίκδξ 

(1-αεκγοθμηεηνατδνμσζμηζκμθίκεξ πμο έπμοκ 

οπμζηεί ιζα ζδζαίηενδ εκδμιμνζαηή μλεζδςηζηή 

ζφγεολδ)

ΛαηηυκεξΑθηέκζαΓζέκζα



Βζμζφκεεζδ ηςκ αθηαθμεζδχκ ημο βέκμοξ Erythrina

Σεηναηοηθζηέξ ζπζνμαιίκεξ

ΦΑΗΝΤΛΑΛΑΝΗΝΖ

Γζαεκγαγυκζμ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Phenylalanin_-_Phenylalanine.svg


ΑΠΟΡΦΗΝΟΔΗΓΖ (Απκλθέθεμ (Ν-ηεγνζδπηΫθεμ) εαδ Νκλαπκλθέθεμ)

Annonaceae, Lauraceae, Mgnoliaceae, Monimiaceae, 

Menispermaceae, Hernandiaceae, Ranunculaceae

Νηκπαηδθελΰδεσμ αθηαΰπθδζηάμ Αθηδίβξδεσ

Αθηδηνεβηδαζδεσ



Κτλδεμ ίδκζνθγεηδεΫμ 

κδκέ ηπθ 

απκλθδθκεδδυθ

Απ’ενγεέαμ κιεδδπηδεά 

ζταενιβ (ορθο-ορθο ά 

ορθο-παρα)



Απκηκλθέθβ 

(ΑθαδδΪηαιβ ηβμ ηκλθέθβμ παλκνζέα κιΫκμ ζε νοβζά γεληκελαζέα ηε 

ζξβηαηδζησ απκηκλθέθβμ)



Απκηκλθέθβ

Νηκπαηδθελΰδεσμ D2 αΰπθδζηάμ

Θελαπεέα παλεδθζκθδζηκτ 

(Βεζηέπζβ ηλΫηκνζκν εαδ 

αεαηοέαμ)

Δηεηδεσ ζε δβζβηβλδΪζεδμ

(αθηεθδεέεθνηαδ ζε πελδπηυζεδμ 

δβζβηβλέαζβμ ηε εανζηδεΪ νΰλΪ εαδ 

σηαθ κ αζγεθάμ εέθαδ ζε ευηα) 

ε νπκΰζυζζδα δδζεέα ζε γελαπεέα αζεκκζδζηκτ



Peumus boldus

(Monimiaceae) 

BOLDO

Μπμθκηίκδ

Υκζαΰπΰσ εαδ ξκζελεηδεσ

Θελαπεέα ηβμ δνζπεοέαμ 



ΠΡΧΣΟΒΔΡΒΔΡΗΝΔ & ΠΑΡΑΓΧΓΑ

Σεηανημηαβή

Berberidaceae, Menispermaceae, Ranunculaceae,

Annonaceae, Papaveraceae

Σεηναηοηθζηά αθηαθμεζδή

Σνζημηαβή

(Σεηνατδνμπνςημαεναενίκεξ) 

Πνςημπίκδ



Πνςημπίκδ

Βεκγοθμηεηνατδνμσζμηζκμθίκδ → Πνςημαεναενίκεξ

Σμ «έληνα» άημιμ άκεναηα πνμένπεηαζ απυ ηδκ μλεζδςηζηή ηοηθμπμίδζδ ηδξ Ν-

ιεεοθμ μιάδαξ εκυξ ιμνίμο αοημφ ημο ηφπμο. Η ηοηθμπμίδζδ ηαηαθφεηαζ απυ ημ

έκγοιμ ΒΒΔ=Berberine Bridge Enzyme ηαζ πζζηεφεηαζ υηζ ειπθέηεηαζ ημ ζυκ ημο

ζιζκίμο (πμο ακηζζημζπεί ζηδκ μλείδςζδ ηδξ Ν-ιεεοθμ μιάδαξ), ημ μπμίμ

ακηζδνχκηαξ ιε ηδκ ορθο- εέζδ ζε ζπέζδ ιε ημκ άκεναηα C-9 (ορθο- ή παρα- ζε

ζπέζδ ιε ηδκ εθεφεενδ θαζκμθζηή μιάδα ημο δαηηοθίμο C) μδδβεί ζε 2,3,9,10-

ηεηνατπμηαηεζηδιέκεξ ηεηνατδνμπνςημαεναενίκεξ ή ζηα ψευδο- μιυθμβά ημοξ

2,3,10,11-ηεηνατπμηαηεζηδιέκεξ ηεηνατδνμπνςημαεναενίκεξ

N

O

O

O

O

O

CH3

1
2

3
4 5

6

8

9

10
11

12

13

14



Βεθανζκηεηλαςδλκρζκεδθκζέθεμ



Φεαθζδεηεηνατδνμσζμηζκμθίκεξ: Ακηζαδπζηά (Νανηςηίκδ = Νμζηαπίκδ)

Ακηαβςκζζηέξ ημο β-αιζκμαμοηονοημφ μλέμξ (ιπζημοημοθθίκδ)

Σεηανημηαβήξ αεκγμθαζκακενζδίκεξ: ακηζηανηζκζηά (κζηζδίκδ, θαβανμκίκδ)

ακαζημθή ζζηήξ ακάζηνμθδξ ηνακζηνζπηάζδξ

Νανηςηίκδ = Νμζηαπίκδ Μπζημοημοθθίκδ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/37/Bicuculline.png


Hydrastis canadensis L.

Ranunculaceae

Βεναενίκδ

Τδναζηίκδ Βαηηδνζμζηαηζηυ 

Βαηηδνζμηηυκμ

Ακηζιοηδηζαζζηυ 

Αζιμζηαηζηυ

οιπηςιαηζηή εεναπεία ζε θθεαζηέξ ηαζ 

θειθζηέξ ακεπάνηεζεξ

οδνμπθςνζηή οδναζηζκίκδ, 

ζοκεθνίκδ ηαζ πθςνελζδίκδ ζε 

μθαθιζηέξ ζηαβυκεξ βζα 

αθθενβίεξ ηαζ επζπεθοηίηζδεξΤδναζηζκίκδ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Hydrastinine.png


ΠΡΧΣΟΒΔΡΒΔΡΗΝΔ & ΠΑΡΑΓΧΓΑ

Hydrastis canadensis, Ranunculaceae



Fumaria officinalis L.

Fumariaceae



Fumaria officinalis L.

Fumariaceae

Πλπηκπέθβ: παζιμθοηζηή, ακηζπμθζκενβζηή, 

ακηζαννοειζηή, ακηζααηηδνζαηή, αφλδζδ ηδξ 

ζφκδεζδξ ημο β-αιζκμαμοηονζημφ μλέμξ ζημοξ 

οπμδμπείξ ημο

Δκίζποζδ κεθνζηήξ ηαζ πεπηζηήξ θεζημονβίαξ

Υμθενεηζηυ, πμθαβςβυ  

πζνμαεκγοθμηεηνατδνμσζμηζκμθίκδΙκδεκμαεκγαγεπίκδ



Chelidonium majus L.

Papaveraceae 

Θεναπεία αηνμπμνδυκςκ

Βεκγμθαζκακενζδίκεξ 

(ηοηηανμημλζηέξ)



Helidonium majus, Papaveraceae

πδιαηζζιυξ ηςκ αεκγμθαζκακενζδζκχκ

Chelidonine



Sanguinaria canadensis L. 



Sanguinaria canadensis L. Papaveraceae Rhizoma Sanguinariae



Rhizoma Sanguinariae



Sanguinaria canadensis, Papaveraceae

αθΰεκνρθαλέθβ : Ακηζιζηνμαζαηή, 

ακηζιοηδηζαζζηή, ακηζθθεβιμκχδεξ, έπεζ 

εεηζηή ζκμηνυπμ δνάζδ, ακηζδνά ιε ηα 

κμοηθεσηά μλέα

Υθςνζμφπμξ ζακβημοσκανίκδ: ζε ζημιαηζηά 

δζαθφιαηα ηαζ μδμκηυπαζηεξ 



Eschschlotzia californica Cham. 

Papaveraceae



Eschschlotzia californica Cham. 

Papaveraceae

Φοημεεναπεοηζηά ζηεοάζιαηα (ζοπκά ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ααθενζάκα, παζζζθθυνα, 

εθζά) βζα ζοιπηςιαηζηή εεναπεία 

κεονμθμβζηχκ δζαηαναπχκ ζε εκδθίημοξ ηαζ 

παζδζά ηονίςξ ατπκίαξ ήζζμκμξ ζδιαζίαξ



Papaver rhoeas L.

Papaveraceae

Θεναπεία ηανδζαηχκ αννοειζχκ ζε εκήθζηεξ 

οιπηςιαηζηή εεναπεία κεονμθμβζηχκ 

δζαηαναπχκ ζε εκδθίημοξ ηαζ παζδζά ηονίςξ 

ατπκίαξ ήζζμκμξ ζδιαζίαξ

οιπηςιαηζηή εεναπεία ημο αήπα

Πέηαθα: 0.07% αθηαθμεζδή



Jateorrhiza palmata Miers

Menispermaceae 

Παθιαηίκδ

Γζαηνμννζγίκδ



Jateorrhiza palmata Miers

Menispermaceae 

Φμονακμδζηενπεκζηέξ 

θαηηυκεξ 

Κμθμοιπαιίκδ

Πζηνυ ημκςηζηυ 



Coptis sinensis 

Ranunculaceae

ΚΗΝΔΕΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Βεναενίκδ Παθιαηίκδ Γζαηνμννζγίκδ

Πδβή αεναενίκδξ (5-8%)

Γοζεκηενία 

Βαηηδνζαηέξ θμζιχλεζξ 

(πκεοιυκςκ, δένιαημξ, 

ζηυιαημξ, ιαηζχκ)



Berberis soulieana 

Berberidaceae

ΚΗΝΔΕΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Βεναενίκδ

Παθιαηίκδ

Ακηζααηηδνζαηυ, ακηζιοηδηζαζζηυ (δοζεκηενία, βοκαζημθμβζηέξ ιμθφκζεζξ) 



Corydalis turtschaninovii

Fumariaceae 

ΚΗΝΔΕΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Σεηλαςδλκπαζηαηέθβ (ηαηαπνατκηζηυ, οπκςηζηυ, δνειζζηζηυ) 

ιπθμηάνεζ ημοξ ιεηαζοκαπηζημφξ κημπαιζκενβζημφξ οπμδμπείξ  

Θεναπεία ημο πυκμο
(Νεοναθβίεξ, δοζιδκυννμζα, πμκμηέθαθμζ)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3b/Tetrahydropalmatine.png


ΚΗΝΔΕΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Menispermum dauricum 

Menispermaceae

Νηαμονζηίκδ

Ακαθβδηζηυ, ακηζπονεηζηυ

Τπμηαζζηυ, ακηζαννοειζηυ



ΚΗΝΔΕΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Stephania tetrandra

Menispermaceae

Σεηνακδνίκδ (0.7-1.3%)

Ακηαβςκζζηήξ αζαεζηίμο

Τπμηαζζηυξ πανάβμκηαξ, 

αββεζμδζαζηαθηζηυ

Υνήζδ ηεηανημηαβχκ παναβχβςκ 

ζηδκ ακαζζεδζζμθμβία

Ακηζννεοιαηζηυ, ακαθβδηζηυ, 

ακηζθθεβιμκχδεξ, εεναπεία 

οπένηαζδξ



ΚΗΝΔΕΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Stephania cepharantha

Menispermaceae

Κεθανακείκδ

Ακαζημθέαξ ηδξ ζοβηυθθδζδξ ηςκ αζιμπεηαθίςκ

Μείςζδ θεοημπεκίαξ θυβς ακηζηανηζκζηήξ εεναπείαξ 



ΜΟΡΦΗΝΑΝΗΑ

Αθηαθμεζδή ημο ιμνθζκακίμο αζμζοκηίεεκηαζ απμηθεζζηζηά απυ είδδ ημο 

βέκμοξ Papaver (πενζζζυηενα απυ 100 είδδ)

Θβίαΐθβ: 10 είδδ (P. bracteatum (3.5%), P. orientale, ηθπ.)

Μκλθέθβ: P. somniferum, P. setigetum

ΜκλθέθβΘβίαΐθβ

Αζεαζκεδδά ηκν ηκλθδθαθέκν= αθηαθμεζδή Papaver

Μκλθδθαθδδεθσθεμ = Papaveraceae, Menispermaceae, Lauraceae, Euphorbiaceae

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Thebaine_skeletal.png


ΜΟΡΦΗΝΑΝΗΑ

Βεκγοθμηεηνατδνμσζμηζκμθίκεξ



Βζμζφκεεζδ ιμνθίκδξ

Ο- & Ν-

ιεεοθίςζδ

Ακαζηνμθή ηδξ δζαιυνθςζδξ ιέζς ζπδιαηζζιμφ 

ημο εκδζάιεζμο ζυκημξ 1,2-δετδνμνεηζημοθζκίμο, 

αημθμοεμφιεκδ απυ ζηενεμεηθεηηζηή ακαβςβή 

πνμξ ημ επζεοιδηυ εκακηζμιενέξ

C12-C13 μλεζδςηζηή 

θαζκμθζηή ζφγεολδ

Πονδκυθζθδ 

οπμηαηάζηαζδ. 
Αηεηοθίςζδ 

ζαθμοηανζδζκυθδξ απυ 

ηδκ ηνακζεθενάζδ ημο 

αηεηοθμ-CoA

ηενεμεηθεηηζηή 

εκγοιαηζηή 

ακαβςβή ηδξ 

ηαναμκοθμιάδαξ

Απμιεεοθίςζδ εκμθζημφ 

αζεένα (C-6)

Απμιεεοθίςζδ 

θαζκμθζημφ αζεένα (C-3)

Ζ δδδαδηελσηβηα ηκν P. somniferum

Ϋΰεεδηαδ ζηβθ δεαθσηβηΪ ηκν θα 

απκηεγνζδυθεδ ηβθ γβίαΐθβ

Ιζμιενίςζδ
Ακαβςβή 

Απμηαναμλοθίςζδ ηαζ 

μλεζδςηζηή απαιίκςζδ

μλείδςζδ

Απμηαναμλοθίςζδ



Βζμζφκεεζδ ιμνθίκδξ

Ρεηζημοθίκδ
C12-C13 μλεζδςηζηή 

θαζκμθζηή ζφγεολδ



Papaver somniferum 

Papaveraceae

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Illustration_Papaver_somniferum0.jpg


Opium (Όπιο). Δίλαη ν απνμεξακέλνο 

νπφο, ν νπνίνο εθξέεη απφ ηηο θσδίεο ηνπ 

θπηνχ Papaver somniferm (Μήθσλ ε 

ππλνθφξνο) (Papaveraceae) αθνχ ηηο 

ραξάμνπκε. Ο νπφο ιακβάλεηαη αθνχ 

ραξαρζνχλ νη θσδίεο θαη θαηφπηλ 

ζπκππθλψλεηαη ζηνλ αέξα θαη πιάζεηαη ζε 

αξηίδηα 1-2 θηιψλ. Η ράξαμε δελ πξέπεη λα 

είλαη βαζεηά γηα λα απνθεχγεηαη ε πιήξεο 

δηαηνκή ησλ γαιαθηνθφξσλ αγσγψλ θαη 

έηζη έρνπκε απψιεηα κέζα ζηε θνηιφηεηα 

ηεο θσδίαο.

http://www2.aros.net/~lambo/seeds/seeds.htm
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O

Μεθσληθφ νμχΝαξθσηίλε

Σσζηαηικά: Γηάθνξα νμέα, 5-10% λεξφ, αλφξγαλα, ζάθραξα, βιέλλε, πεθηίλε, 

πξσηεΐλε, ειεχζεξα ακηλνμέα, ιηπίδηα, ηαλλίλε, έλδπκα, νξγαληθά νμέα (κεθσληθφ, 

γαιαθηηθφ, θνπκαξηθφ, βαληιιηθφ θ.ά.). Σα θχξηα ζπζηαηηθά είλαη ηα αιθαινεηδή, ηα 

νπνία αλήθνπλ ζηηο νκάδεο θαηλαλζξελίνπ, βελδπιντζνθηλνιίλεο, πξσηνπίλεο θαη 

ηεηξαυδξντζνθηλνιίλεο.

http://www2.aros.net/~lambo/seeds/seeds.htm


Σκεσάζμαηα: 

Κφληο νπίνπ, 10% κνξθίλε

Τδαηηθφ εθρχιηζκα, 20% κνξθίλε

Οιηθφ εθρχιηζκα, 50% κνξθίλε, 30% ππφινηπα αιθαινεηδή

Opialum: Πεξηέρεη ηα πδξνρισξηθά άιαηα ησλ αιθαινεηδψλ 

κνξθίλε, λαξθσηίλε, παπαβεξίλε, θσδεΐλε, ζεβαΐλε, λαξθεΐλε.

Βάκκα νπίνπ, 1% κνξθίλε.

Κακθνξνχρν βάκκα νπίνπ (Tinctura opii camphorata, elixir 

paregorique).

Κξνθνχρν βάκκα νπίνπ  1% κνξθίλε = Λαχδαλν ηνπ Sydenham

Γηάθνξα ζηξφπηα (Sirop d’ opium, Sirop diacode).

Κφληο Dower (Όπην + Ιπεθαθνπάλα).

Φσζιολογική δράζη οπίοσ: Αλαιγεηηθφ, λαξθσηηθφ, πξνθαιεί

εζηζκφ. Γξα επί ηνπ θινηνχ ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ θέληξνπ ηνπ

πφλνπ. ε κηθξή δφζε πξνθαιεί επθνξία, επεμία θαη ζηε ζπλέρεηα

ειαηηψλεη ηελ αίζζεζε ηνπ πφλνπ. ε κεγάιεο δφζεηο είλαη ππλσηηθφ,

αλαζηέιιεη ην θέληξν ηνπ βήρα. ε κηθξέο δφζεηο δηεγείξεη ηελ

θηλεηηθφηεηα ηνπ ζηνκάρνπ, πξνθαιεί λαπηία, εκέηνπο θαη ειαηηψλεη

ηηο πεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο ηνπ εληέξνπ.

Μνξθίλε: Έρεη ηε δξάζε ηνπ νπίνπ. Σσνδέεηαι ζηεροεκλεκηικά και

ανηιζηρεπηά και με πολύ μεγάλη ζσγγένεια ζε ειδικούς σποδοτείς ζε

διάθορα επίπεδα ηοσ ΚΝΣ (κενηρικές και περιθερικές δράζεις)

Κσδεΐλε: Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ αληηβερηθφ (Sival-B, Lonarid-N).

Παπαβεξίλε: Έρεη ζκπαζκνιπηηθή δξάζε επί ησλ ιείσλ κπηθψλ ηλψλ.

Ναξθσηίλε: Δίλαη αληηβερηθφ, παξαιχεη ην έληεξν θαη πξνθαιεί

ζπαζκνχο ζε πςειέο δφζεηο.



Ακηίδναζδ ακίπκεοζδξ αθηαθμεζδχκ ημο μπίμο

Πνμζεήηδ πθςνζμφπμο ζζδήνμο ζε οδαηζηυ δζάθοια → ηυηηζκμ πνχια (ιδηςκζηυ μλφ) 

Δηπφθζζδ ζε αθηαθζηέξ ζοκεήηεξ, μλίκζζδ ηαζ εένιακζδ δείπκεζ ηδκ πανμοζία 

πμνθονμλίκδξ

Παπααεννμοιπίκδ D Ιζμσκδμθεαεκγαγεπίκδ (γςδνυ 

ηυηηζκμ πνχια)

Μδηςκζηυ μλφ



Μσθκ ηκ θνζδεσ εθαθηδκηελΫμ εέθαδ δλαζηδεσ

ΜΟΡΦΗΝΖ

Παλκνζέα 3-ΟΖ: Ιδζαίηενδ δζαθοηυηδηα, Ακαβςβζηέξ ζδζυηδηεξ πανμοζία αθάηςκ ζζδήνμο

Δζηενμπμίδζδ ή αζεενμπμίδζδ ημο 3-ΟΗ ιεζχκεζ ηδκ ακαθβδηζηή δνάζδ

Ακαζηνμθή ηδξ δζαιυνθςζδξ ζημοξ C-9 ηαζ C-13 ελαθακίγεζ ηδκ δνάζδ 

Τπμηαηάζηαζδ ζημ άγςημ: ακηζηαηάζηαζδ ημο ιεεοθίμο ιε ιζηνέξ αθηοθμιάδεξ μδδβεί ζε πθήνςξ ή 

ιενζηχξ ακηαβςκζζηέξ μπζμφπςκ

Δζζαβςβή οδνμλοθμιάδαξ ζημκ C-14 μδδβεί ζε αφλδζδ ακαθβδηζηήξ δνάζδξ 

ΘΖΒΑΨΝΖ
νθγεηδεσ εθδδαθΫλκθ: Οζ δφμ δζπθμί δεζιμί ζηζξ εέζεζξ 6(7) ηαζ 8(14) 

επζηνέπμοκ ηδκ δδιζμονβία Diels-Alder παναβχβςκ ιε ζζπονέξ δνάζεζξ 

(αβςκζζηέξ-εημνθίκδ ή ακηαβςκζζηέξ-αμοπνεκμνθίκδ)  



Μμνθζκάκζα διζζοκεεηζηά ηαζ ζοκεεηζηά

Ακηζαδπζηυ Ακηζαδπζηυ

Ακηαβςκζζηήξ μπζμφπςκ ηαζ ιενζηχξ 

αβςκζζηήξ. Γζαηυπηεζ ηδ δνάζδ ηδξ 

ιμνθίκδξ ηαηαθαιαάκμκηαξ ηδ εέζδ ηδξ 

ζημοξ οπμδμπείξ ηδξ. Υνήζδ ζε 

ακαπκεοζηζηή ακεπάνηεζα θυβς πνήζδξ 

μπζμφπςκ



Μμνθζκζημφ ηφπμο 

αβςκζζηέξ ηαζ ακηαβςκζζηέξ

Γμιή ηαζ ηνυπμξ ζφκεεζδξ

Καεανυξ αβςκζζηήξ 

(εεναπεία ελάνηδζδξ 

απυ μπζμεζδή ιεηά 

απυ απμημλίκςζδ)

Καεανυξ 

ακηααβςκζζηήξ 

(εεναπεία ελάνηδζδξ 

απυ μπζμεζδή)



Παναθηαθμεζδή ημο 

μπίμο



ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ 

Φαδθνζαδγνζκρζκεδθκζέθεμ

Colchicum automnale L.,

Colchicaceae



Κμθπζηίκδ

ηενεμσζμιενή ημθπζηίκδξ

Απυ ηα ιέζα ημο 18μο αζχκα ηα αθερήιαηα 

ημθπζημφ ήηακ δ εκδεδεζβιέκδ εεναπεία βζα ημοξ 

αζεεκείξ ιε μονζηή ανενίηζδα. Μπθμηάνεζ ημοξ 

ιζηνμζςθδκίζημοξ ηςκ ηοηηάνςκ ιεζχκμκηαξ 

ηδκ ζηακυηδηα πμθθαπθαζζαζιμφ ημοξ.

Θεδκεκζξδεκζέδβμ = ιομπαθανςηζηυ 

ζοιπθδνςιαηζηή εεναπεία ζε επίπμκμοξ 

ζπαζιμφξ θυβς εηθοθζζηζηχκ παεήζεςκ ηςκ 

ζπμκδφθςκ

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ 

Φαδθνζαδγνζκρζκεδθκζέθεμ



• δζαηυπηεζ ημκ ηφηθμ ηδξ εκαπυεεζδξ ηνοζηάθθςκ 

μονζημφ ιμκμκαηνίμο ζημοξ ζζημφξ ηςκ 

ανενχζεςκ.

• ιεζχκεζ ηδκ πδιεζμηαλία ηαζ θαβμηοηηάνςζδ ηςκ 

θεοημηοηηάνςκ ηαζ ακαζηέθθεζ ημκ ζπδιαηζζιυ ηαζ 

ηδκ απεθεοεένςζδ ιζαξ πδιεζμηαηηζηήξ 

βθοημπνςηεΐκδξ πμο πανάβεηαζ ηαηά 

ηδκθαβμηοηηάνςζδ ηςκ ηνοζηάθθςκ μονζημφ 

μλέμξ. 

• ακαζηέθθεζ ηδ ζοκανιμθυβδζδ ηςκ 

ιζηνμζςθδκίζηςκ ζε δζάθμνα ηφηηανα, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ θεοημηοηηάνςκ, 

πζεακχξ ιέζς ηδξ ζφκδεζήξ ηδξ ηαζ 

πανειααίκμκηαξ ιε ζημκ πμθοιενζζιυ ηδξ 

ημοιπμοθίκδξ (οπμιμκάδαξ ιζηνμζςθδκίζηςκ)

Κμθπζηίκδ

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ 

Φαδθνζαδγνζκρζκεδθκζέθεμ



Βζμζφκεεζδ ηδξ ημθπζηίκδξ

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ 

Φαδθνζαδγνζκρζκεδθκζέθεμ
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Φαδθνζαδγνζκρζκεδθκζέθεμ



O-ιεεοθ-κμναεθθαδίκδ ηαζ πανάβςβα: δοκαηυηδηεξ δζαθμνεηζηχκ ζογεφλεςκ

(πανα-μνεμ, μνεμ-πανα, πανα-πανα)

Δκδμιμνζαηή μλεζδςηζηή ζφγεολδ ζε έκα πνυδνμιμ ημο ηφπμο C6C2-N-C1C6

Αζεαζκεδδά ηπθ Amarylidaceae

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ



Σμλζηυ 

Ακαζημθέαξ πμθζκεζηενάζδξ 

ηαζ ακαθβδηζηυ

(Reminyl ®)

Αζεαζκεδδά ηπθ Amarylidaceae

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ



Galanthus nivalis

Αζεαζκεδδά ηπθ Amarylidaceae

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Galanthus_nivalis.jpg


ΰεαζαθγαηέθβ (galanthamine)

ηνζημηαβέξ αθηαθμεζδέξ, εηθεηηζηυξ, 

ακηαβςκζζηζηυξ ηαζ ακαζηνέρζιμξ 

ακαζημθέαξ ηδξ αηεηοθμπμθζκεζηενάζδξ. 

αολάκεζ ηδκ εκδμβεκή δνάζδ ηδξ 

αηεηοθμπμθίκδξ ζημοξ κζημηζκζημφξ 

οπμδμπείξ, πζεακυηαηα ιέζς ηδξ ζφκδεζδξ 

ιε έκα αθθμζηενζηυ ζδιείμ ημο οπμδμπέα. 

Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια ιζα αολδιέκδ 

δναζηδνζυηδηα ζημ πμθζκενβζηυ ζφζηδια 

ζπεηζγυιεκδ ιε αεθηζςιέκδ βκςζηζηή 

θεζημονβία πμο ιπμνεί κα επζηεοπεεί ζε 

αζεεκείξ ιε άκμζα ηφπμο Alzheimer.

Αζεαζκεδδά ηπθ Amarylidaceae

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ



ΜκθκηελπεθδεΫμ Ηζκεδθκζέθεμ

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ



ΜκθκηελπεθδεΫμ Ηζκεδθκζέθεμ

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ



Eθδεέιεδμ: Πνυηθδζδ ειέημο ζε δδθδηδνζάζεζξ απυ ημο ζηυιαημξ.

Aθηεθδεέιεδμ: Kχια, πανμοζία ζπαζιχκ, θήρδ ηαοζηζηχκ μοζζχκ 

(αθηάθεα ή μλέα) ή πεηνεθαζμεζδχκ.

Aθεπδγτηβηεμ εθΫλΰεδεμ: Γεκ πενζβνάθμκηαζ ζηδκ πνμηεζκυιεκδ 

δμζμθμβία.

Πλκζκξά ζηβ ξκλάΰβζβ: Nα ζοβπμνδβείηαζ ιε εκενβυ άκεναηα ή άθθεξ 

πνμζνμθδηζηέξ μοζίεξ.

Γκζκζκΰέα: Παζδζά 6-12 ιδκχκ 5-10 ml, > 12 ιδκχκ 15 ml. Eκήθζημζ 30 ml 

ζε εθάπαλ πμνήβδζδ. Aημθμοεεί θήρδ 100-200 ml φδαημξ. ε πενίπηςζδ 

πμο δεκ πνμηθδεεί έιεημξ ιεηά πάνμδμ 20-25’ επακάθδρδ ηδξ δυζδξ. Aκ 

ζε 20’ ιεηά ηδ δεφηενδ πμνήβδζδ δεκ πνμηθδεεί έιεημξ πνέπεζ κα 

αημθμοεήζεζ πθφζδ ζημιάπμο βζα ηδκ απμθοβή ζοζηδιαηζηχκ ημλζηχκ 

εηδδθχζεςκ.

ΦαληαεενηδεΪ πλκρσθηα

IPECAVOM/Elpen: syr 1000 mg/15 ml-fl x 2

ΗπεεαεκνΪθα (Ipecacuanha)

Δεκζηυ ζοκηαβμθυβζμ

17 Ακηίδμηα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ δδθδηδνζάζεςκ

17.02 Ακηίδμηα

17.02.11 Ιπεηαημοάκα (Ipecacuanha)

http://www.galinos.gr/web/drugs/main/lists/nomcodes
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/nomcodes/17
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/nomcodes/17.02


Βζμζφκεεζδ αθηαθμεζδχκ Ιpeca

θηκπαηέθβ

εεκζκΰαθέθβ

Τδνυθοζδ 3α ζζμιενμφξ → αζηαεέξ 

άβθοημ (δζάκμζλδ δζτδνμπονακζημφ 

δαηηοθίμο ηαζ ακηίδναζδ αθδεΰδδξ ιε 

ιζα δεοηενμηαβή αιίκδ ηαζ 

ζπδιαηζζιυ ημο δαηηοθίμο C)

Αηεηοθίςζδ 3α ζζμιενμφξ → ζππεημζίδδξ

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ

ΜκθκηελπεθδεΫμ Ηζκεδθκζέθεμ



φκεεζδ ηδξ δετδνμειεηίκδξ

ΜκθκηελπεθδεΫμ Ηζκεδθκζέθεμ

ΑΛΚΑΛΟΔΗΓΖ ΗΟΚΗΝΟΛΗΝΖ


