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All new approved drugs 
1981−2014; n = 1562.

49% των φαρμάκων που εγκρίθηκαν 
μεταξύ 1981-2014 βασίζονται σε 
φυσικά προϊόντα

Natural Products as Sources of New Drugs from 1981 to 2014. Newman and Cragg, JNat Prod, 2016, 79, 629-661



Τα φυτά είναι παρόντα στην καθημερινότητά μας σε διάφορες μορφές

Φυτοθεραπευτικά

Καλώς καθιερωμένης 
χρήσης

Παραδοσιακής χρήσης

Συμπληρώματα 
διατροφής

Φυτικά Καλλυντικά

Ιατροτεχνολογικά
προϊόντα



Φυτοθεραπευτικά (Φάρμακα Φυτικής προέλευσης)

Παραδοσιακά φάρμακα 
φυτικής προέλευσης -HMP

Ομοιοπαθητικά

Directive 2001/83/EC
Directive 2004/24/EC

Στην Ευρώπη 



FOOD

FOOD SUPPLEMENTS

FORTIFIED FOOD
FOOD FOR SPECIAL MEDICAL PURPOSES

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

NOVEL FOOD

FUNCTIONAL FOOD???

Reg. (EC) 1925/2006

Reg. (EU) No 609/2013

Regulation (EC) No. 178/2002 ‘food’ or ‘foodstuff

Directive 2002/46/EC

Novel Food is defined as food that has not been consumed to 
a significant degree by humans in the EU prior to 1997, when 
the first Regulation on novel food came into force.

Reg. (EC) No 258/97
Reg. (EU) 2015/2283

fortification of foods with vitamins, minerals, 
aminoacids, essential fatty acids, fibre, various 
plants&herbal extracts

Reg. (EC) 1924/2006

COM(2008) 824 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE 
COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the use of 
substances other than vitamins and minerals in food 
supplements 

borderline products!



EMA 







Πως θα βρω τη μονογραφία?



Κάτω στην ιστοσελίδα?









Με αλφαβητική σειρά

Με τα λατινικά ονόματα

Πως θα βρω τη μονογραφία?



Matricariae flos





Summary for the public







Αλλιώς ….γκουγκλάρω το όνομα του φυτού και τη λέξη ΕΜΑ



Εισαγωγικά για τα 
τερπένια



Πρωτεΐνες

Φωσφολιπίδια

Πολυσακχαρίτες

DNA/RNA

Αμινοξέα

Λιπαρά οξέα

Σάκχαρα

Νουκλεϊνικές
βάσεις

Μικρή 
επανάληψη…



Σε αντίθεση με τους πρωτογενείς μεταβολίτες, οι οποίοι
βιοσυντίθενται, καταβολίζονται και αλληλομετατρέπονται
μέσω διαδικασιών που είναι κοινές στους περισσότερους
οργανισμούς, υπάρχει και μία ομάδα μεταβολιτών οι οποίοι
έχουν πολύ μικρότερη εξάπλωση στη φύση.

Αυτές οι ενώσεις, συνήθως μικρομοριακές (small compounds),
ονομάζονται δευτερογενείς μεταβολίτες και εντοπίζονται σε
συγκεκριμένους οργανισμούς και πολλές φορές σε
μεμονωμένα είδη.

Βιοσυντίθενται υπό προϋποθέσεις και σε πολλές περιπτώσεις
η λειτουργία και ο ρόλος των ενώσεων αυτών στο
φυτό/οργανισμό είναι άγνωστος.



Κόστος για τον οργανισμό: δομικά συστατικά και σε ενέργεια

Κατατάσσονται με βάση τη βιοσυνθετική πορεία

Φαινολικά παράγωγα-πολυφαινόλες-λιγνίνες/φλαβονοειδή
Τερπένια
Αλκαλοειδή
Θειούχα παράγωγα (θειοφαίνια, θειογλυκοσίδες, σουλφίδια)
Ακετυλενικά παράγωγα/ακετογενίνες



αλκαλοειδή

τερπένια

Φλαβονοειδή/φαινολικά



Τερπένια:
Μεγάλη και δομικά πολυποίκιλη οικογένεια φυσικών προϊόντων.
Aποτελούνται από μονάδες ισοπρενίου C5 συνήθως ενωμένες
μεταξύ τους με το μοτίβο «κεφαλή-απόληξη» (head to tail).

C5 -ημιτερπένια
C10 -μονοτερπένια
C15 -σεσκιτερπένια
C20 -διτερπένια
C25 -σεστερτερπένια
C30 -τριτερπένια
C40 –τετρατερπένια
>> C40 -καουτσούκ

Κανόνας 
Ισοπρενοειδών
(Ruzicka 1920-1930)

Μεβαλονικό οξύ

Μελέτες  
ραδιοσήμανσης

Κεφαλή-απόληξη   απόληξη - απόληξη    απόληξη-μέσο



ΜΟΝΟΤΕΡΠΕΝΙΑ 
(ΙΡΙΔΟΕΙΔΗ)

ΣΕΣΚΙΤΕΡΠΕΝΙΑ
(Σ. ΛΑΚΤΟΝΕΣ)

ΔΙΤΕΡΠΕΝΙΑ

ΣΕΣΤΕΡΤΕΡΠΕΝΙΑ

ΤΡΙΤΕΡΠΕΝΙΑ

ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
ΤΕΤΡΑΤΕΡΠΕΝΙΑ-
ΚΑΡΟΤΕΝΟΕΙΔΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΕΡΠΕΝΙΩΝ

Μεβαλονικό οξύ

C10

C15

C20

C25
C30

C40

Δομικές υπομονάδες

Φωσφ. Δεοξυξυλουλόζη/MEP 4-
φωσφορική-2-μεθυλο-ερυθριτόλη



ΔΙΤΕΡΠΕΝΙΑ

ΜΟΝΟΤΕΡΠΕΝΙΑ/
ΙΡΙΔΟΕΙΔΗ

Latin semi + que

ΣΕΣΚΙΤΕΡΠΕΝΙΑ
(Σ. ΛΑΚΤΟΝΕΣ)

C10 2 ομάδες 
ισοπρενίου

C15 3 ομάδες 
ισοπρενίου

C20 4 ομάδες 
ισοπρενίου



ΤΡΙΤΕΡΠΕΝΙΑ

ΤΕΤΡΑΤΕΡΠΕΝΙΑ-
ΚΑΡΟΤΕΝΟΕΙΔΗ

C30 6 ομάδες 
ισοπρενίου

C40 8 ομάδες 
ισοπρενίου

ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

< C30



Μόρια 3D

ταξόλη





μινθόλη

3 ασύμμετρα κέντρα άνθρακα 
23 = 8 πιθανές δομές

εναντιομερή



Μελαμπολίδια
Cis cis

γερμακρανολίδια



Raison d'être "reason to be"



Ανάγκες προσαρμογής
Προσαρμογή: η ικανότητα του κάθε οργανισμού να ταιριάξει σε ένα 
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να αυξήσει τις πιθανότητες 
επιβίωσής του και τελικά να αναπαραχθεί. 

Εξαιρετικά μακρόχρονη διαδικασία

Η βιοχημική προσαρμογή είναι στενά συνδεδεμένη με τη 
φυσιολογική προσαρμογή και συχνά είναι δύσκολο να διαχωριστεί η 
μία από την άλλη



Φώς/ακτινοβολία
Άνθηση/επικονίαση

Ζέστη, κρύο/παγετός

Αέρας/αναρρίχηση
καρποφορία/σχημα
τισμός σπερμάτων

Εναλλαγή 
φύλλων

ξηρασία

Οσμωτικό 
stress

Παθογόνοι οργανισμοί 
(ιοί, μύκητες)

Ανάπτυξη ριζών

Φυλλοφάγοι 
οργανισμοί

Φυλλοφάγοι 
οργανισμοί

ανάπτυξη/
αύξησηΠαθογόνα (ιοί, 

βακτήρια, 
μύκητες)

βλάστηση

Προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
ένα φυτό

Κλίμα: θερμοκρασία, ένταση ηλ. 
ακτινοβολία, διάρκεια ημέρας, υγρασία, 
εποχικές διακυμάνσεις, αέρας

Έδαφος: πηγή ανόργανων συστατικών 
(τοξικά μέταλλα αυξημένα άλατα, έλλειψη 
ανόργανων συστατικών)

Φυτοφάγα ζώα: εχθρός/συμβίωση-
επικονίαση

Ανταγωνισμός από άλλα φυτά ή 
οργανισμούς: ανώτερα φυτά ή 
μύκητες/βακτήρια



Κατηγορία Αρ. 
δομών

κατανομή Φυσιολογικός 
ρόλος

Απλές φαινόλες 200 Ευρέως στα φύλλα και σε 
άλλους ιστούς

Αντιμικροβιακές

φλαβονοειδή 4000 Ευρέως στα αγγειόσπερμα, 
γυμνόσπερμα και φτέρες

Συχνά έγχρωμες

κινόνες 800 Ευρεία διάδοση -Rhamnaceae έγχρωμες

Κύριες κατηγορίες δευτερογενών μεταβολιτών που σχετίζονται με 
την αλληλεπίδραση φυτών - ζώων

ΦΑΙΝΟΛΕΣ



Κατηγορία Αρ. 
δομών

κατανομή Φυσιολογικός ρόλος

μονοτερπένια 1000 Ευρέως στα αιθ. έλαια Ευχάριστη οσμή

Σεσκιτερπενικές
λακτόνες

3000 Κυρίως στα Asteraceae και σε 
κάποια αγγειόσπερμα

Πικρά συστατικά, 
τοξικά, αλλεργιογόνα

διτερπένια 2000 Ευρεία διάδοση σε ρητίνες & 
κόμμεα

Κάποια 
τοξικά/αντιτροφικά

σαπωνίνες 600 Σε > 70 οικογένειες φυτών Αιμόλυση ερ. κυττάρων

λιμονοειδή 100 Κυρίως στα Rutaceae,
Meliaceae, Simaroubaceae

Πικρά συστατικά

κουκουρβιτακίνες 50 Κυρίως στα Cucurbitaceae Πικρά συστατικά, τοξικά

καρδενολίδια 150 Κυρίως στα Apocynaceae, 
Asclepiadaceae,
Scrophulariaceae

Τοξικά 

καροτενοειδή 600 Φύλλα, άνθη, καρποί έγχρωμα

Κύριες κατηγορίες δευτερογενών μεταβολιτών που σχετίζονται με 
την αλληλεπίδραση φυτών - ζώων

ΤΕΡΠΕΝΙΑ



Κατηγορία Αρ. 
δομών

κατανομή Φυσιολογικός ρόλος

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ 10.000 Ευρέως στα αγγειόσπερμα, σε 
ρίζες φύλλα, καρπούς

Τοξικά, πικρά συστατικά

Αμίνες 100 Ευρέως στα αγγειόσπερμα, σε 
άνθη

Αντιτροφικές, κακή οσμή, 
παραισθησιογόνες

αμινοξέα 400 στα σπέρματα οσπρίων,
Ευρεία διάδοση

Αρκετά τοξικά

Κυανιδρινικοί
γλυκοζίτες

40 Σποραδικά σε φρούτα και 
καρπούς

Δηλητήρια – HCN ↑

Θειογλυκοζίτες 80 Cruciferae Δριμεία, πικρή γεύση

Κύριες κατηγορίες δευτερογενών μεταβολιτών που σχετίζονται με 
την αλληλεπίδραση φυτών - ζώων

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ/ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

J. B. Harborne, Introduction to Ecological Biochemistry



Βιοσύνθεση



ΜΟΝΟΤΕΡΠΕΝΙΑ 
(ΙΡΙΔΟΕΙΔΗ)

ΣΕΣΚΙΤΕΡΠΕΝΙΑ
(Σ. ΛΑΚΤΟΝΕΣ)

ΔΙΤΕΡΠΕΝΙΑ

ΣΕΣΤΕΡΤΕΡΠΕΝΙΑ

ΤΡΙΤΕΡΠΕΝΙΑ

ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
ΤΕΤΡΑΤΕΡΠΕΝΙΑ-
ΚΑΡΟΤΕΝΟΕΙΔΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΕΡΠΕΝΙΩΝ

Μεβαλονικό οξύ Φωσφ. Δεοξυξυλουλόζη/MEP 4-
φωσφορική-2-μεθυλο-ερυθριτόλη

C10

C15

C20

C25
C30

C40

Δομικές υπομονάδες



DMAPP 
C5 IPP C5

GPP C10

IPP C5

Μονοτερπένια C10

Πυροφωσφορικό διμεθυλοαλλύλιο

Πυροφωσφορικό ισοπεντενύλιο

Πυροφωσφορικό γερανύλιο

χλωροπλάστης

Κεφαλή-απόληξη 

+



GPP C10

IPP C5

FPP C15 Σεσκιτερπένια C15

Πυροφωσφορικό φαρνεσύλιο

κυτταρόπλασμα

Κεφαλή-απόληξη 



GGPP 
C20

IPP C5

Διτερπένια C20

FPP C15

Πυροφωσφορικό γερανυλογερανύλιο

χλωροπλάστης



FPP C15 Τριτερπένια C30

Πυροφωσφορικό
φαρνεσύλιο

κυτταρόπλασμα

απόληξη-απόληξη   

FPP C15+

Στεροειδή C27

Πυροφωσφορικό
φαρνεσύλιο



GGPP 
C20

Τετρατερπένια C40

Πυροφωσφορικό
γερανυλογερανύλιο

χλωροπλάστης

απόληξη-απόληξη   

GGPP 
C20

+

Πυροφωσφορικό
γερανυλογερανύλιο



Βιοσύνθεση διαμερισματοποιημένη

Παρά το γεγονός ότι δομικές υπομονάδες είναι κοινές για όλα τα φυτά, ένα φυτό 
ΔΕΝ βιοσυνθέτει όλα τα είδη τερπενίων

η βιοσύνθεση των τερπενίων παρουσιάζει εξειδίκευση, και είναι σαφέστατα 
διαμερισματοποιημένη, δηλ.  λαμβάνει χώρα εντός κυτταρικών δομών που η 
καθεμία είναι εφοδιασμένη με τα δικά της ένζυμα και δομικά υλικά και πολύ συχνά 
είναι ικανές ανεξάρτητα η μία από την άλλη να παράγουν τα δικά τους τερπένια 
χωριστά.

Στα πράσινα φυτά ο διαχωρισμός είναι εντονότερος και ξεχωρίζουν δύο ξεχωριστά 
ενζυμικά συστήματα που είναι υπεύθυνα για τη βιοσύνθεση των τερπενίων: 
• το κυτταρόπλασμα, όπου βιοσυντίθενται τα περισσότερα σεσκιτερπένια , τα 

τριτερπένια και οι στερόλες
• Τα πλαστίδια, όπου παράγονται τα μονοτερπένια των αιθ. ελαίων, τα 

διτερπένια και τα καροτενοειδή

Σε μικρότερο βαθμό υπάρχουν και διασταυρούμενες βιοσυνθετικές οδοί μεταξύ 
πλαστιδίων και κυτταροπλάσματος και είναι υπό διερεύνηση



χλωροπλάστης

κυτταρόπλασμα
Μεβαλονικό
οξύ→ IPP

Σεσκιτερπένια
Τριτερπένια
στερόλες

2Me-4Ρ-Erithritol
(MEP)/
5P-1-
Δεοξυξυλουλόζη → 
IPP

Μονοτερπένια
Διτερπένια
Καροτενοειδή



Πυροφωσφορικό
ισοπεντενύλιο

Πυροφωσφορικό
διμεθυλοαλλύλιο

3-υδροξυ-3-μεθυλο-
γλουραρυλο-CoA

Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΒΑΛΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ - ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ

2C 
+
2C

6C

5C

φωσφορυλίωση
Δομικές υπομονάδες



ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ 5-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ-1-ΔΕΟΞΥΞΥΛΟΥΛΟΖΗΣ Η ΤΗΣ 2-
ΜΕΘΥΛΟ-4-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΡΥΘΡΙΤΟΛΗΣ (ΜΕΡ) 

ΜΕΡ

3C 5C

πυρουβικό οξύ

πυροφωσφορική
θειαμίνη

2C

3-φωσφορική-D-
γλυκεραλδεϋδη

5C

1-δεοξυ-5-φωσφορική-D-
ξυλουλόζη

ανακατάταξη 
και αναγωγή

ΜΕΡ (2 μεθυλο-4-
φωσφορική ερυθριτόλη)

Φωσφορυλίωση, 
ανακατάταξη

CTP, ATP

ΠΛΑΣΤΙΔΙΑ



Αναλυτικότερα η πρώτη αντίδραση σχηματισμού των 
μονοτερπενίων



Βιοσύνθεση Μονοτερπενίων

(E)-πυροφωσφορικό γερανύλιο (all trans)

Ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη

αλλυλικό καρβοκατιόν



Ένζυμα – ιόντα μαγνησίου παίζουν βασικό ρόλο

Mg2+ ή άλλο δισθενές ιόν: 
Χηλικό σύμπλοκο με την 
ομάδα του πυροφωσφορικού
οξέως

Συνθάσες/κυκλάσες

Συνθετάσες/κυκλάσες

Υπόλοιπα 
μονοτερπένια

Υπόλοιπα σεσκιτερπένια

πρενυλοτρανσφεράσες

Διαθέτουν αλληλουχίες αμινοξέων 
κατάλληλες να δεσμεύουν ιόντα 
Mg2+ και πυροφωσφορικού ως 
υποστρώματα



Σχηματικά



Μονοτερπένια



Πώς κατατάσσονται

• Ανάλογα με το μοτίβο σύνδεσης των ισοπρενίων: κανονικά/ μη 
κανονικά/ιριδοειδή

• Ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι δακτυλίων: ακυκλικά/κυκλικά (μονο-
δι- τρι-)

• Ανάλογα με την παρουσία οξυγονούχου ομάδας:  
υδρογονάνθρακες/ οξυγονωμένα (αυτός ο διαχωρισμός γίνεται 
ιδιαίτερα στην περίπτωση των αιθερίων ελαίων)



Μονοτερπένια - C10

Κανονικά (Regular)
• Κεφαλή-απόληξη - Συστατικά των αιθερίων ελαίων
• Ανακατάταξη «κανονικής» πρόδρομης ένωσης σε τελικό προϊόν

πολύπλοκης δομής όπου δεν εμφανίζεται το κλασσικό μοτίβο
«κεφαλή - απόληξη». Αιθέρια έλαια

Μη κανονικά (Irregular)
Απόληξη-μέσο: πυρεθρίνες

Ιριδοειδή
Ανακατάταξη της κανονικής πρόδρομης ένωσης σε κυκλοπεντανο-
πυρανικό δακτύλιο

Ελεύθερα: πτητικά συστατικά
Γλυκοσιδική μορφή: μη πτητικά, πολικά (ρίγανη, θυμάρι), ιριδοειδή



Κανονικά  

Μη κανονικά  

Κεφαλή-απόληξη

απόληξη-μέσο

Παραδείγματα….



Ιριδοειδή

Ανακατάταξη της κανονικής πρόδρομης ένωσης σε κυκλοπεντανο-
πυρανικό δακτύλιο



Ακυκλικά Μονοκυκλικά

Δικυκλικά

Κυκλικά

Παραδείγματα….



Υδρογονάνθρακες

Παραδείγματα….



Οξυγονωμένα (αλκοόλες, αλδεΰδες, κετόνες, εστέρες)

Υπεροξειδικός δεσμός !

Παραδείγματα….



Βιοσύνθεση μονοτερπενίων

αλλυλικό κατιόν



Ακυκλικά/Γραμμικά Μονοτερπένια – Συστατικά 
αιθερίων ελαίων



Eucalyptus 
globulus

ευκαλυπτόλη

Citrus sp.

Αντιδράσεις κυκλοποίησης

Μονοκυκλικά/δικυκλικά
μονοτερπένια



Pinus sp.
Rosmarinus sp.

Thuja sp.
Cinnamomum camphora

Melaleuca alternifolia
(Myrtaceae)
Tea tree oil

Artemisia 
absinthium

Πρόδρομος ένωση πολυπλοκότερων μονοτερπενίων



στο χαρτί

μόρια 3D !!! 

Αντιδράσεις κυκλοποίησης -
Μονοτερπενικές κυκλάσες



Εναντιομερής σειρά



Αντιδράσεις 
οξείδωσης

υδροξυλάσες

υδροξυλάσες

Υδροξυλίωση σε 
αλλυλική θέση και 
στη συνέχεια 
οξείδωση


