
ΝΠ-36 ΦΑΡΚΑΚΟΓΝΩΙΑ ΙΙΙ 
 

Γνωζηικοί ζηόσοι: Ζ θαηαλφεζε, απφ ηε κεξηά ησλ θνηηεηψλ, ησλ νπζηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηηο νκάδεο ησλ αιθαινεηδψλ θαη ησλ ζπλαθψλ ελψζεσλ. Γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ απηψλ παξνπζηάδνληαη νη θπζηθέο, ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο ηδηφηεηεο ησλ 

παξαπάλσ νπζηψλ, ε ρεκηθή ηνπο θαηάηαμε, ε βηνζχλζεζή ηνπο θαη νη δξφγεο ζηηο 

νπνίεο πεξηέρνληαη. Δπίζεο, ζα ζπδεηεζνχλ νη ρξήζεηο ησλ δξνγψλ ησλ νπνίσλ ηα 

θχξηα δξαζηηθά ζπζηαηηθά αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θπζηθψλ πξντφλησλ. 

Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ νη θνηηεηέο ζα γλσξίζνπλ θαη ζα 

αλαιχζνπλ δξφγεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δπξσπατθή Φαξκαθνπνηία 5, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ελδεηθλπφκελεο κεζφδνπο αλάιπζεο (κηθξνζθνπηθφο θαη 

θπηνρεκηθφο έιεγρνο). 

 

Δεξιόηηηερ: Δμνηθείσζε θαη βαζχηεξε γλψζε ησλ θπηνρεκηθψλ νκάδσλ ησλ 

αιθαινεηδψλ θαη ησλ ζπλαθψλ ελψζεσλ, θαζψο θαη ησλ δξνγψλ πνπ ηηο εκπεξηέρνπλ. 

 

Διδακηικέρ μέθοδοι:  

Γηαιέμεηο θαζ’ έδξαο & εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

 

Πεπιεσόμενο ηος μαθήμαηορ:  

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΝΑΦΕΙ ΕΝΩΕΙ 

Φυζικά πποϊόνηα πποεπχόμενα βιοζυνθεηικά από αμινοξέα (μη αλκαλοειδικά) 

Παπαΐλε, Φηθίλε, Βξσκειαΐλε, Αβξίλε θαη Ρηθίλε. 

Ιεθηίλεο, Σνμίλεο Καληηαξηψλ Amanita, Ακαηνμίλεο, Φαιιαηνμίλεο, Αληακαλίλε, 

Φαιινιπζίλε. Έλδπκα ησλ Γειεηεξίσλ θηδηψλ. Λεπξνηνμίλεο, Θαξδηνηνμίλεο. Σνμίλεο 

ηνπ Viscum album L. 

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ. Οξηζκφο θαηά Pelletier. Θαηαλνκή ζην θπηηθφ βαζίιεην, ζην θπηφ, ξφινο 

ηνπο, γεληθφο ηξφπνο απνκφλσζεο. Φεπδναιθαινεηδή, Πξσηναιθαινεηδή. Ηζηνξηθφ ησλ 

αιθαινεηδψλ, Δηεξνθπθιηθέο δνκέο, Γεληθέο δνκέο νκάδσλ αιθαινεηδψλ, Φπζηθή 

θαηάζηαζε, Θαηαλνκή-Κεηαθίλεζε ζην θπηφ, Φπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο αιθαινεηδψλ, 

Αλίρλεπζε, ραξαθηεξηζκφο. Δθρχιηζε, Παξαιαβή απφ ην θπηηθφ πιηθφ (αιθαιηθή θαη 

φμηλε). Απνκφλσζε. Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο. Βηνζπλζεηηθή πξνέιεπζε. 

ρεδηάγξακκα εηεξνθπθιηθψλ δαθηπιίσλ θαζ΄νκάδαο αιθαινεηδψλ αλαιφγσο 

πξνδξφκσλ ακηλνμέσλ θαη πξνζζεηηθψλ πξνδξφκσλ. Φαξκαθνινγηθή δξάζε θαη 

ρξήζεηο (γεληθφηεηεο). 

Αιθαινεηδή παξάγσγα ιπζίλεο θαη νξληζίλεο. Αλληηδξάζεηο θαζνξηζηηθέο θαηά ηηο 

βηνζπλζέζεηο. Αλξίδξαζε ηχπνπ Mannich θαη αιδφιεο, Αληίδξαζε Βάζεσλ ηνπ Schiff. 

Αιθαινεηδή ηνπ Σξνπαλίνπ: Γνκέο Σξνπαληθψλ αιθννιψλ θαη ζπκκεηέρνπζεο δνκέο 

νμέσλ ζηνπο ηειηθνχο αιθαινεηδηθνχο εζηέξεο. Βηνζχλζεζε ηνπ ηξνπαληθνχ δαθηπιίνπ 

θαζψο θαη ηνπ ηξνπηθνχ νμένο. Φαξκαθεπηηθά θπηά: Atropa belladonna L., Datura 

stramonium L., Hyoscyamus niger. Xεκηθή ζχζηαζε, πνηνηηθνί θαη πνζνηηθνί έιεγρνη. 

Γξάζε- Σνμηθφηεηα. Solanaceae: Βηνκεραληθέο πεγέο ησλ Αιθαινεηδψλ ηνπ Σξνπαλίνπ: 

Φπηά (Datura sanguinea, Datura metel, Hyoscyamus muticus, Duboisia myoporoides, 

D. leichhardtii)  

Αιθαινεηδή ησλ Erythroxylaceae: Θφθθα. Δίδε παξάγνληα Θνθθαΐλε. Υεκηθή ζχζηαζε. 

Φαξκαθνινγηθή δξάζε-Υξήζεηο. Παξαδνζηαθή ρξήζε θχιισλ θφθθαο. Υξήζε ηεο 

θφθθαο απφ ηνπο θνθατλνκαλείο. 

Ππξξνιηδηδηληθά αιθαινεηδή. Γεληθέο δνκέο θαη θαηεγνξίεο. Βηνζχλζεζε. Σνμηθφηεηα 

ζηα δψα θαη ηνλ άλζξσπν. Ηδηαίηεξα ηνμηθέο ρεκηθέο δνκέο. Θπξηφηεξεο δξφγεο κε 

ππξξνιηδηδηλά αιθαινεηδή. Borago officinalis, Symphytum officinale, Tussilago farfara, 

Eupatorium cannabinum, Senecio vulgaris. ηα παξαπάλσ ρεκηθή ζχζηαζε, 

θαξκαθνινγηθή δξάζε, ρξήζε αλ ππάξρεη.  

Θηλνιηδηδηληθά αιθαινεηδή. Γνκέο, βηνζχλζεζε Θηλνιηδηδηλψλ. Γξφγεο: Cytisus 

scoparius. Υεκηθή ζχζηαζε, ρξήζεηο-δξάζεηο. Υξήζε παξηεΐλεο Laburnus 

anagyroides, Lupinus spp. 

Ηλδνιηδηδηληθά αιθαινεηδή. Γνκέο- (-) – βατλζνΐλε θαη (+) –Θαζηαλνζπεξκίλε: Γνκέο, 

ηδηφηεηεο, θαξκαθνινγηθέο ρξήζεηο. 

Πηπεξηδηληθά αιθαινεηδή. Γνκέο, βηνζχλζεζε, Γξφγεο: Lobelia inflata. Υεκηθή ζχζηαζε 

θαη θαξκαθνινγηθή δξάζε-Υξήζε. Punica granatum. 



Πηπεξηδηληθά ακίδηα θαη πηπεξηδηληθά αιθαινεηδή (κε πξνεξρφκελα απφ ηνλ κεηαβνιηζκφ 

ηεο ιπζίλεο).  

Γξφγεο: Piper nigrum L. (Πηπεξίλε), Conium maculatum, Βηνζχλζεζε (+)-θσλεηΐλεο, 

θσλεηδξηλφλεο, θσλεηδξίλεο. Σνμηθφηεηα. 

Αιθαινεηδή παξάγσγα ηνπ Ληθνηηληθνχ νμένο. Αληηπξνζσπεπηηθέο  ρεκηθέο δνκέο. 

Γξφγεο: Nicotiana tabacum. Βηνζχλζεζε ληθνηίλεο, αλαβαζίλεο θαη θηλνιηληθνχ νμένο. 

Φαξκαθνινγηθή δξάζε-Υξήζεηο. 

Areca catechu L. Γξφγε, ζχζηαζε θαη ηδηφηεηεο. Παξαδνζηαθή ρξήζε. 

Αιθαινεηδή κε πξφδξνκν ηε θαηλπιαιαλίλε θαη ηελ ηπξνζίλε. 

Απιέο ηεηξαυδξντζνθηλνιίλεο (θπξηφηεξεο δνκέο ησλ ηζνθηλνιηληθψλ αιθαινεηδψλ). 

Φαηλπιαηζπιακίλεο. Γξφγεο Ephedra spp. Υεκηθή ζχζηαζε, ζηεξενρεκηθέο δνκέο 

εθεδξίλεο. Υξήζε ςεπδνεθεδξίλεο. Catha edulis. Υεκηθή ζχζηαζε, θαξκαθνινγηθή 

δξάζε-Σνμηθφηεηα. Υξήζε παξαδνζηαθή ηεο Khat. 

Aιθαινεηδή ηζνθηλνιίλεο (ηεηξαυδξντζνθηλνιίλεο απιέο) 

Γξφγεο: Lophophora williamsii (Peyotl). Βηνζχλζεζε, δνκέο, παξαηζζεζηνγφλνο δξάζε. 

Αιθαινεηδή βελδπινηεηξαυδξντζνθηλνιηθά. Δηζαγσγή. ρεκαηηζκφο θαηλνμπ-ξηδψλ, 

κεζνκέξηα. Ομεηδσηηθφο δηκεξηζκφο. Κεηάζεζε δηελφιεο-βελδνιίνπ θαη κεηάζεζε 

δηελφλεο-θαηλφιεο. Βηνζπλζεηηθή πξνέιεπζε ξεηηθνπιίλεο, θνθιανπξίλεο. Θχξηεο 

δνκέο θαη βηνζχλζεζε βελδπινηεηξαυδξντζνθηλνιηλψλ. Παπαβεξίλε. Βηνζπλζεηηθέο 

αληηδξάζεηο, ζχλζεζε βηνκεραληθή, θαξκαθνινγηθή δξάζε, ρξήζεηο. 

Γηο-βελδπιντζνθηλνιίλεο. Γεληθά. Θαηάηαμε γεληθψλ δνκψλ. Γηκεξή ηχπνπ θεθαιή-

απφιεμε ή απφιεμε-απφιεμε. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ζπλδέζεσλ (κνλν- δη θαη 

ηξηζπλδεδεκέλα). Αλάινγα κε ην είδνο δεζκνχ κεηαμχ ησλ δχν ηκεκάησλ ηνπ κνξίνπ 

(δηθαηλπιηθφο ή αηζεξηθφο). Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ππνθαηάζηαζεο. Γίδνληαη νη 

αληίζηνηρεο δνκέο ησλ παξαπάλσ. 

Θνπξάξηα. Σαμηλφκεζε ησλ θνπξαξίσλ ζε ζρέζε κε ηε βνηαληθή πξνέιεπζε. (Θνπξάξηα 

ησλ Menispermaceae, Loganiaceae). Φαξκαθνινγηθέο δξάζεηο-Υξήζεηο. Γηάθξηζε ζε 

παρπθνπξάξηα θαη ιεπηνθνπξάξηα ζε ζρέζε κε δνκέο-δξάζεηο. Γεληθέο δνκέο 

αληηζηνίρσο πάρπ- θαη ιέπην-. Άιια θνπξάξηα θπζηθήο πξνέιεπζεο. Αιθαινεηδή ησλ 

Erythrina. 

Απνξθηλνεηδή. Γεληθή ρεκηθή δνκή ησλ απνξθηλνεηδψλ, βηνζχλζεζε θαη ζεκειηψδεηο 

θαηαιεθηηθέο δνκέο. 

Απνκνξθίλε. Κεηάζεζε θαη παξαγσγή ηεο απφ κνξθίλε, ρξήζεηο. 

Βνιδίλε, Ηζνβνιδίλε απφ Reunus boldus. Διεγρνη, θαξκαθνινγηθή δξάζε-ρξήζεηο. 

Πξσηνβεξβεξίλεο θαη παξάγσγα. Γεληθφηεηεο θαη θχξηεο ρεκηθέο δνκέο. 

Γξφγεο: Hydrastis canadensis (χζηαζε, έιεγρνη, δξάζε, ρξήζεηο Τδξαζηίλεο, 

Βεξβεξίλεο). 

Fumaria officinalis. Υεκηθή ζχζηαζε, ρξήζεηο, θαξκαθνινγηθή δξάζε. 

Chelidonium majius. Βηνζχλζεζε Βελδνθαηλαλαλζξηλψλ (ρειηδνλίλε, αγθνπτλαξίλε) 

απφ ηε ηηινπίλε. 

Sanguinara canadensis. Φαξκαθνινγηθέο ρξήζεηο. Σνμηθή δξάζε ηεο αγθνπτλαξίλεο 

θαη ηεο Υειεξπζξίλεο. 

Eschscholtzia californica (Παπαξνχλα ηεο Θαιηθφξληαο) - Υεκηθά ζπζηαηηθά, έιεγρνη, 

θαξκαθνινγηθή δξάζε-ρξήζεηο. 

Papaver roeas (Παπαξνχλα). Υξήζεηο ηεο Ρνεαδίλεο. 

Κνξθηλάληα. Δηζαγσγή, αλ/θεο  ρεκηθέο δνκέο, βηνζχλζεζε κνξθίλεο ζην Papaver 

somniferum. Ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηνπ Οπίνπ. Παξαγσγή ηνπ Οπίνπ, παξαιαβή ησλ 

αιθαινεηδψλ. Πνζνηηθά παγθφζκηα δεδνκέλα. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δξφγεο «Όπην». 

Υεκηθή ζχζηαζε ηεο δξφγεο. Βηνκεραληθή παξαιαβή Κνξθίλεο-Θσδεΐλεο. Άιιεο 

ρεκηθέο δνκέο ησλ αιθαινεηδψλ ηνπ νπίνπ. Έιεγρνη, πνζνηηθνί πξνζδηνξηζκνί. 

Φαξκαθνινγηθή δξάζε ηεο Κνξθίλεο ζην ΘΛ. Κεραληζκφο εμάξηεζεο (ςπρηθήο, 

ζσκαηηθήο). χλδξνκν ζηέξεζεο, εθδειψζεηο, Πεξηθεξεηαθά θαξκαθνινγηθά 

θαηλφκελα. 

Φαξκαθνινγηθή δξάζε Θσδεΐλεο, Λνζθαπίλεο, Παπαβεξίλεο. 

Δθρχιηζε, παξαιαβή αιθαινεηδψλ νπίνπ, δηαρσξηζκφο. Φαξκαθνηερληθέο κνξθέο 

ρξήζεσο ηνπ Οπίνπ. Θαλφλεο θαη δφζεηο ζπληαγνγξαθίαο. Αληελδείμεηο θαη 

παξελέξγεηεο κεηά ρξήζε ζπληαγνγξαθνπκέλνπ γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο νπίνπ. 

Θσδεΐλε. Ηδηφηεηεο θαη ζεξαπεπηηθή ρξεζηκφηεηα. 
Αιθαινεηδή ρξεζηκνπνηνχκελα κεηά απφ εκηζχλζεζε (Codethriline, Pholcodine, 

Dihydrocodeine, N-allyl-normorphine (nalorphine), N-cyclopropylmethyl-14-



hydroxynordihydromorphinone (nalthrexone), N-allyl-14-

hydroxynordihydromorphinone (naloxone). 

Aληηδξάζεηο εκηζπλζέζεσλ. Αγσληζηέο θαη αληαγσγηζηέο κνξθηληθνί. Γνκέο θαη βαζηθέο 

εκηζπλζεηηθέο κέζνδνη. 

Ζξσΐλε: Παξαζθεπή απφ κνξθίλε. Όπην θαπλίζκαηνο. 

Αιθαινεηδή Ηζνθηλνιίλεο. 

Φαηλεζπιηζνθηλνιίλεο. 

Colchicum autumnale. Υεκηθή ζχζηαζε, εθρχιηζε θνιρηθίλεο. Βηνζχλζεζε 

ηξνπνινληθνχ δαθηπιίνπ θαη θνιρηθίλεο. Φαξκαθνινγηθή δξάζε, αληηκηησηηθέο 

ηδηφηεηεο, Αληηθιεγκνλψδεηο ηδηφηεηεο, ηνμηθφηεηα ηνπ δξαζηηθνχ θνιρηθίλε, 

δεκεθνιρηθίλε, θαζψο θαη ζπγγελνχο δνκήο (ζεηνθνιρηθνδίηεο). πληαγνγξάθεζε, 

δφζεηο ιήςεσο ζε νμεία, ππνμεία νπξηθή αξζξίηηδα κε ην κεραληζκφ δξάζεο. 

Αιθαινεηδή ησλ Amaryllidaceae. Αλ/θεο ρεκηθέο δνκέο θαη βηνζπλζεηηθφο κεραληζκφο 

δνκψλ κεηά απφ νμεηδσηηθή ζχδεπμε ξηδψλ. Σνμηθφηεηα θπξίσο ιπθνξίλεο. 

Γθαιαλζακίλε. Υξήζεηο. 

Αιθαινεηδή ηζνθηλνιετλν-κνλνηεξπεληθά  

Cephaelis spp. (Ipeca). Γξφγεο, ρεκηθή ζχζηαζε. Βηνζχλζεζε ησλ αιθαινεηδψλ θαη 

πξνθχπηνπζεο ρεκηθέο δνκέο. Έιεγρνη, θαξκαθνινγηθή δξάζε-ρξήζεηο. Σνμηθφηεηα 

εκεηίλεο, θεθαηιίλεο. 

Αιθαινεηδή κε πξφδξνκν ζξππηνθάλε. 

Ακίλεο απιέο θαη θαξβνιίλεο 

Ηλδνιίλεο πξνεξρφκελεο απφ θπθινπνίεζε ηεο ζξππηακίλεο. 

Δξγνιίλεο. 

Αιθαινεηδή Ηλδνινκνλνηεξπεληθά. Αληηπξνζσπεπηηθέο ρεκηθέο δνκέο. 

β-θαξβνιίλεο (ηλδνιηθά παξαηζζεζηνγφλα αιθαινεηδή –Agaricaceae παξαηζζεζηνγφλα 

Θ. Ακεξηθήο (ςηινθίλε, ςηινθπβίλε. Γνκέο, παξαηζζεζηνγφλνο δξάζε) 

Myristicaceae Λ. Ακεξηθήο-Mimosaceae Λ. Ακεξηθήο-Malpighiaceae N. Ακεξηθήο-

Peganum harmala L. Αλ/θεο ρεκηθέο δνκέο. 

Αιθαινεηδή κε πξφδξνκν ηελ 5-πδξνμπηξππηνθάλε. Γξφγε Physostigma venenosum. 

Βηνζχλζεζε θπζνζηηγκίλεο. Γνκή εζεξηδίλεο, εκηζπλζεηηθψλ παξαγψγσλ λενζηηγκίλεο 

θαη ππξηδνζηηγκίλεο. Ηδηφηεηεο θαη ρξήζεηο. Γπλαηφηεηεο ζεξαπεπηηθέο ηεο 

θπζνζηηγκίλεο. 

Θαιαβάξεηνη θχακνη (Physostigmatis semen ή Calabar semen). 

Αιθαινεηδή νθηαυδξντλδνινθηλνιίλεο (Δξγνιίλεο) ή αιθαινεηδή ηνπ Ergot. Kαηάηαμε 

απαηηνχκελσλ ρεκηθψλ δνκψλ. Βηνζπλζεηηθή πξνέιεπζε ιπζεξγηθνχ, παζπαιηθνχ, 

νμπακηδνχρσλ θαη πνιππεπηηδηθψλ αιθαινεηδψλ. Ηζηνξηθφ ηνπ εξγνηηζκνχ. Ζ δξφγε 

θαη ν θχθινο δσήο ηνπ κχθεηα Claviceps purpurea. Παξαγσγή ησλ αιθαινεηδψλ. Ιήςε 

απφ θαιιηέξγεηεο ζηνπο αγξνχο. Ιήςε απφ βηνκεραληθή δχκσζε. Υεκηθή ζχζηαζε, 

παξαιαβή απιψλ ακηδίσλ θαη εξγνπεπηηλψλ. Θαηεγνξίεο-δνκέο εξγνπεπηηλψλ. 

Αληίδξαζε πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ζπλνιηθνχ πξνζδηνξηζκνχ. Φαξκαθνινγηθή δξάζε 

θαη δνκηθή ζπζρέηηζε λνξ-αδξελαιίλεο, ληνπακίλεο, ζεξνηνλίλεο. Γξάζε 

Δξγνκεηξίλεο, Δξγνηακίλεο, πδξνγνλσκέλσλ πξντφλησλ ζηελ 9,10-ζέζε ηνπ 

ιπζεξγηθνχ θιπ., εκηζπλζεηηθά ηξνπνπνηεκέλα παξάγσγα. Υξήζεηο ησλ αιθαινεηδψλ 

ηνπ Ergot (θπζηθψλ ηξνπνπνηεκέλσλ, εκηζπλζεηηθψλ θαη αλαιφγσλ ζπλζεηηθψλ) 

Αιθαινεηδή Ηλδνινκνλνηεξπεληθά 

Δηζαγσγή-Βηνζπλζεηηθή πξνέιεπζε-ηξηθηνζηδίλε 

Αιθαινεηδή (θχξηνη δνκηθνί ηχπνη) 

Βηνζχλζεζε αιθαινεηδψλ ηλδνιίνπ ηχπνπ Η. Ηα Θνξπλαλζεάληα θαη ζπγγελείο ρεκηθέο 

δνκέο. Ηβ ηξπρλάληα. Βηνζχλζεζε ησλ ΗΗ θαη ΗΗΗ νκάδσλ αιθαινεηδψλ. Γηκεξή 

αιθαινεηδή ηνπ Catharanthus, Αιθαινεηδή θηλνιίλεο ηεο Θηγρφλεο. Θαηαλνκή 

(Loganiaceae, Rubiaceae, Apocynaceae). Φπηά-δνκέο-ζηεξενρεκεία-αληηδξάζεηο 

αλίρλεπζεο-έιεγρνη πεξηεθηηθφηεηαο-δξάζε-ηνμηθφηεηα. Ζκηζπλζέζεηο δξαζηηθψλ 

παξαγψγσλ. Δμεηάδνληαη δξφγεο ησλ αλσηέξσ νηθνγελεηψλ κε ηα ζπζηαηηθά ηνπο θαη 

ηηο δξάζεηο. 

Αιθαινεηδή παξάγσγα ηνπ αλζξαληιηθνχ νμένο (θηλνιίλεο, αθξηδφλεο, θηλαδνιίλεο). 

Αιθαινεηδή πξνεξρφκελα απφ ηζηηδίλε-Ηκηδαδφιηα. Γξφγεο-ζχζηαζε-δξάζε-ρξήζεηο. 

Αιθαινεηδή παξάγσγα ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ ηεξπελνεηδψλ. Κνλν- θαη ζεζθηηεξπεληθά 

αιθαινεηδή. Γηηεξπεληθά αιθαινεηδή, ρεκηθέο δνκέο, Aconitum spp. θαη άιια ηνμηθά. 
Ranunculaceae-ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή, ρεκηθέο δνκέο, Aconitum spp. θαη άιια 



ηνμηθά Ranunculaceae.-ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή, ρεκηθέο δνκέο-Apocynaceae, 

Liliaceae, Solanaceae-χζηαζε, ηνμηθφηεηα-θαξκαθνινγηθέο δξάζεηο. 

Αιθαινεηδή δηαθφξσλ ρεκηθψλ δνκψλ (εξκίλε, πεξκηδίλε, καθξνθπθιηθά πεπηίδηα, 

πεπηηδηθά αιθαινεηδή, καυηαλζηλνεηδή) 

Πνπξηληθέο βάζεηο: Γεληθά, ρεκηθέο δνκέο, δνθηκαζίεο, θαξκαθνινγηθέο δξάζεηο. 

Θαθεΐλε, Θενθπιιίλε, Θενβξσκίλε, Γξφγεο.    

 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΘΔ ΑΘΖΔΗ: 

Κηθξνζθνπηθφο θαη Φπηνρεκηθφο έιεγρνο δξνγψλ κε αιθαινεηδή. 

  

Κηθξνζθνπηθφο έιεγρνο: Folia Hyoscyami, Folia Belladonnae, Folia Stramonii, Radix 

Ipecacuanhae, Rhizoma Hydrastis, Semen Colae, Cortex Cinchonae, Semen Colchici, 

Herba Chelidonii, Herba Lobelia, Folia Jaborantii, Folia Boldi 

 

Φπηνρεκηθφο έιεγρνο: Πνηνηηθφο  θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θχιισλ Hyoscyamus niger, 

Απνκφλσζε θαθεΐλεο απφ θχιια ηεΐνπ (Camelia sinensis) θαηά E. Stahl, Πνηνηηθφο θαη 

πνζνηηθφο έιεγρνο ζηε δξφγε Radix Ipecacuanha ησλ αιθαινεηδψλ Δκεηίλε θαη 

Θεθαηιίλε, Πνηνηηθφο έιεγρνο (ρξσκαηνγξαθηθφο) θαη πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο 

(θαζκαηνθσηνκεηξηθά) ησλ αιθαινεηδψλ θηλίλεο θαη θηληδίλεο. 

 

Πποηεινόμενη βιβλιογπαθία:  

1. European Pharmacopoeia 5. 

2. Gunnar Samuelson, ΦΑΡΚΑΘΔΤΣΗΘΑ ΠΡΟΪΟΛΣΑ ΦΤΗΘΖ ΠΡΟΔΙΔΤΖ, Απφδνζε 

ζηελ Διιεληθή: Π. Θνξδνπάηεο, Δ. Κάλεζε-Ενχπα, Γ. Πάηξαο, Παλεπηζηεκηαθέο 

Δθδφζεηο Θξήηεο, Ζξάθιεην 1996  

3. J. Bruneton. Pharmacognosie, Phytochimie, Plantes médicinales 3th  édition  Ed. 

TEC/DOC Paris 1999. 

4. R. Hansel, O. Sticher. Pharmacognosie-Phytopharmazie. 7 Auflage, Springer-

Verlag, Berlin-Heidelberg 2004. 

5. εκείσζεηο  πνπ δηαλέκνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο 

 

Μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ:  

Παξαθνινχζεζε δηαιέμεσλ θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

 

Μέθοδοι και διαδικαζία αξιολόγηζηρ:  

Γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Ζ βαζκνινγία είλαη ηζνδχλακε αλά 

δηδάζθνληα  θαη αληηζηνηρεί ζε  5 κνλάδεο. 

Οη εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ γίλνληαη ζηηο εκεξνκελίεο θαη ρψξνπο πνπ 

αλαθνηλψλεη ην Σκήκα. 

Ο ρξφλνο εμέηαζεο είλαη 3 ψξεο ζπλνιηθά  γηα ηνπο δχν δηδάζθνληεο. 

 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζε 10 εξσηήζεηο (5 εξσηήζεηο αλά δηδάζθνληα) 

φπνπ νη θνηηεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο 

(αλ είλαη δεηνχκελν). 'Οια ηα ζέκαηα είλαη ηζνδχλακα θαη ην θάζε ζέκα ιακβάλεη 

ζπλνιηθά 10 κνλάδεο ζηα 100. ε πεξίπησζε πνπ έλα ζέκα δελ απαληεζεί απφ θαλέλα 

θνηηεηή, ηφηε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απνζχξεηαη θαη ν ηειηθφο βαζκφο βαζίδεηαη ζηηο 

ππφινηπεο απαληήζεηο). 

 

Υπήζη ΣΠΕ / Ηλεκηπονική διάθεζη μαθήμαηορ 

Οη δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο γίλνληαη κε ρξήζε ΣΠΔ (παξνπζίαζε κε κνξθή Powerpoint, 

θιπ). 

Οη δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο, αλαθνηλψζεηο, βαζκνινγίεο θιπ. αλαξηψληαη ζε εηδηθφ 

ρψξν (Αλαθνηλψζεηο – Καζήκαηα) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο. 

Διδαζκαλία  

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε δηαιέμεηο θαη κε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

α) Γηαιέμεηο. Οη δηαιέμεηο (ηξεηο ψξεο ζπλνιηθά εβδνκαδηαίσο) ιακβάλνπλ ρψξα δχν 

θνξέο ηελ εβδνκάδα ζηελ Αίζνπζα εκηλαξίσλ ηνπ 3νπ νξφθνπ ηνπ θηηξίνπ 

Βηνινγίαο/Φαξκαθεπηηθήο .  



Διάλεξη Σίηλορ Διδάζκων 

(ονηερ) 

1-2 Φπζηθά πξντφληα πξνεξρφκελα βηνζπλζεηηθά απφ ακηλνμέα 

(κε αιθαινεηδηθά) 

Γ. Ιάδαξε 

3-4 Αιθαινεηδή. Δηζαγσγή, Βηνζχλζεζε Γ. Ιάδαξε 

5-6 Αιθαινεηδή παξάγσγα ιπζίλεο θαη νξληζίλεο, Αιθαινεηδή 

ηνπ Σξνπαλίνπ 

Γ. Ιάδαξε 

7-8 Αιθαινεηδή ησλ Erythroxylaceae, Αιθαινεηδή 

Ππξξνιηδηδίλεο, Θηλνιηδηδίλεο, Ηλδνιηδηδίλεο, Πηπεξηδίλεο, 

Ληθνηηληθνχ νμένο.  

Γ. Ιάδαξε 

9-10 Αιθαινεηδή κε πξφδξνκν ηε θαηλπιαιαλίλε θαη ηελ 

ηπξνζίλε, Απιέο ηεηξαυδξντζνθηλνιίλεο,  

Φαηλπιαηζπιακίλεο  

Γ. Ιάδαξε 

11-12 Aιθαινεηδή ηζνθηλνιίλεο, βελδπινηεηξαυδξντζνθη-

λνιίλεο, Γηο-βελδπιντζνθηλνιίλεο. 

Γ. Ιάδαξε 

13-14 Θνπξάξηα, Απνξθηλνεηδή, Πξσηνβεξβεξίλεο θαη παξάγσγα  Γ. Ιάδαξε 

15-17 Κνξθηλάληα, Αιθαινεηδή ρξεζηκνπνηνχκελα κεηά απφ 

εκηζχλζεζε   

Γ. Ιάδαξε 

18-20 Αιθαινεηδή Ηζνθηλνιίλεο, Φαηλεζπιηζνθηλνιίλεο. 

Αιθαινεηδή ησλ Amaryllidaceae, Αιθαινεηδή 

ηζνθηλνιετλν-κνλνηεξπεληθά  

Γ. Ιάδαξε 

21-22 Αιθαινεηδή κε πξφδξνκν ζξππηνθάλε, Ακίλεο απιέο θαη 

θαξβνιίλεο, Ηλδνιίλεο πξνεξρφκελεο απφ θπθινπνίεζε 

ηεο ζξππηακίλεο 

Δ. Θνθθάινπ 

23-24 Αιθαινεηδή Ηλδνινκνλνηεξπεληθά. Αιθαινεηδή κε 

πξφδξνκν ηελ 5-πδξνμπηξππηνθάλε.  

Δ. Θνθθάινπ 

25-27 Αιθαινεηδή νθηαυδξντλδνινθηλνιίλεο (Δξγνιίλεο) ή 

αιθαινεηδή ηνπ Ergot, Αιθαινεηδή Ηλδνινκνλνηεξπεληθά 

Δ. Θνθθάινπ 

28-30 Βηνζχλζεζε αιθαινεηδψλ ηλδνιίνπ ηχπνπ Η. Ηα 

Θνξπλαλζεάληα θαη ζπγγελείο ρεκηθέο δνκέο. Ηβ 

ηξπρλάληα.  

Δ. Θνθθάινπ 

31-33 Αιθαινεηδή παξάγσγα ηνπ αλζξαληιηθνχ νμένο (θηλνιίλεο, 

αθξηδφλεο, θηλαδνιίλεο). 

Δ. Θνθθάινπ 

34-35 Αιθαινεηδή πξνεξρφκελα απφ ηζηηδίλε-Ηκηδαδφιηα.  Δ. Θνθθάινπ 

36-37 Αιθαινεηδή παξάγσγα ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ 

ηεξπελνεηδψλ. Κνλν- θαη ζεζθηηεξπεληθά αιθαινεηδή. 

Δ. Θνθθάινπ 

38-39 Γηηεξπεληθά αιθαινεηδή, ηεξενεηδηθά αιθαινεηδή, 

Αιθαινεηδή δηαθφξσλ ρεκηθψλ δνκψλ  

Πνπξηληθέο βάζεηο    

Δ. Θνθθάινπ 

 

Β) Δξγαζηήξηα 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη ππνρξεσηηθή (δχν ψξεο εβδνκαδηαίσο) θαη 

ιακβάλνπλ ρψξα α) ζηελ Αίζνπζα Κηθξνζθνπίσλ ηνπ 3νπ νξφθνπ ηνπ θηηξίνπ 

Βηνινγίαο/Φαξκαθεπηηθήο θαη β) ζηελ Αίζνπζα Γξνγνρεκείαο ηνπ 3νπ νξφθνπ ηνπ 

θηηξίνπ Βηνινγίαο/Φαξκαθεπηηθήο. 

 



Επγαζηήπιο Σίηλορ Διδάζκων 

(ονηερ) 

1 Κηθξνζθνπηθφο έιεγρνο: Folia Hyoscyami, Folia 

Belladonnae, Folia Stramonii 

Γ. Ιάδαξε 

2 Κηθξνζθνπηθφο έιεγρνο: Radix Ipecacuanhae, 

Rhizoma Hydrastis, Semen Colae 

Γ. Ιάδαξε 

3 Κηθξνζθνπηθφο έιεγρνο: Cortex Cinchonae, Semen 

Colchici 

Γ. Ιάδαξε 

4 Κηθξνζθνπηθφο έιεγρνο: Herba Chelidonii, Herba 

Lobelia  

Γ. Ιάδαξε 

5 Κηθξνζθνπηθφο έιεγρνο: Folia Jaborantii, Folia Boldi Γ. Ιάδαξε 

6-7 Φπηνρεκηθφο έιεγρνο: Πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο  

έιεγρνο θχιισλ Hyoscyamus niger 

Γ. Ιάδαξε  

Υ. Γαβξηέιε 

8-9 Φπηνρεκηθφο έιεγρνο: Απνκφλσζε θαθεΐλεο απφ 

θχιια ηεΐνπ (Camelia sinensis) θαηά E. Stahl 

Υ. Γαβξηέιε 

10-11 Φπηνρεκηθφο έιεγρνο: Πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο 

έιεγρνο ζηε δξφγε Radix Ipecacuanha ησλ 

αιθαινεηδψλ Δκεηίλε θαη Θεθαηιίλε   

Υ. Γαβξηέιε 

12-13 Φπηνρεκηθφο έιεγρνο: Πνηνηηθφο έιεγρνο 

(ρξσκαηνγξαθηθφο) θαη πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο 

(θαζκαηνθσηνκεηξηθά) ησλ αιθαινεηδψλ θηλίλεο θαη 

θηληδίλεο. 

Υ. Γαβξηέιε 

 

 

 

 

 

 

 

 


