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neutraceuticals 

 
συνδυασμός των λέξεων “nutrition” (διατροφή) 
και “pharmaceutical” (φαρμακευτικός)  

• Stephen De Felice  ,1989  

τρόφιμα είτε μέρη τροφίμων που εκτός από την 
βασική θρεπτική αξία……  
παρέχουν  και φαρμακευτικά οφέλη ή προάγουν 
την υγεία  
Για πρόληψη  ή/και   για  θεραπεία 



Τρόφιμα  
• Ανάλογα με την μορφή και την δόση  

Ή Φάρμακα ?  
•  Μάλλον στην                              

διαχωριστική γραμμή  



  Η επιστημονική έρευνα   
οδήγησε στην μελέτη  
καταστάσεων όπως …. 

Γονιδιακή έκφραση  

Κυτταρικός πολλαπλασιασμός  

Προστασία της μιτοχονδριακής δομής  

Αντιοξειδωτική δράση  

Βελτίωση υγείας  Πρόληψη ασθενειών  

Αντιγηραντική δράση  

Ενίσχυση ανοσοποιητικού  



Τροφές με θεραπευτικές ιδιότητες : ορισμοί    

Διαιτητικό συμπλήρωμα 
• κατ ουσία τροφές  
•Διάφορες μορφές ( καψουλες , εναιώρημα κ.λ.π.) 

Λειτουργική τροφή  
•Πλήρεις τροφές ή ενισχυμένε ςτροφές για μείωση κινδύνου χρονιας νόσου  ή ωφέλεια 
πέραν των παραδοσιακών τροφών  
 

Ιατρική τροφή  
•Υπό την επίβλεψη ιατρού  
•Παθήσεις όπου χρειάζεται  ειδική   διατροφή  (  με βάση επιστημονικά δεδομένα ) 

 

Φαρμα-κευτικό σκεύασμα 
Από την «φάρμα» και τα φαρμακευτικά Η χρήση φυτικών  παραγόντων 
εσοδείας ή και ζώων σαν φαρμακευτικά εργαστήρια  πολύ 
αποτελσματικότερα από ότι οι συμβατικές καλλιέργεις  
  



Διαφορές με τα φάρμακα 

Φάρμακα  
• Εχουν προστασία από 

πατέντα  
• Η διαδικασία εισαγωγής 

στην αγορά είναι 
χρονοβόρα και δαπανηρή  

• Υφίσταται αποζήμίωση από 
το κράτος  

Νeutraceuticals 
• Δεν χρειάζεται πατέντα η 

κυκλοφορία τους  
– ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ OΜΩΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  ΑΔΕΙΑ  

• Δεν χρειάζονται  διαδικασίες 
εισαγωγής  

• Δεν υφίσταται αποζημίωση 
από το κράτος   

 Οι εταιρείες  
μπορούν να 

αναγράψουν τους 
ισχυρισμούς τους 

στις ετικέτες 
χωρίς κάποια 
τεκμηρίωση 





προέλευση 
•Μέταλλα  
•Φυτά  
•Ζώα 
•Μικροβιακά παράγωγα 

Χημική κατηγορία  
•Μέταλλα  
•Βιταμίνες  
• ω3 Nutrients 
•Αμινοξέα  

 

Διαιτητικά συμπληρώματα  
•Δεν έχουν προορισμό την θεραπεία νόσων  
•Αντιθέτως , την πρόληψη  



Ιστορικό  
• 252 βασικά φάρμακα  

– 11 %  δρόγες  
• Την τελευταία 30ετία 

– Το 50 % των εγκεκριμένων 
φαρμάκων από φυσικές πηγές  

• Το πρώτο προιόν  : μορφίνη 
– Merck, 1826  

• Ασπιρίνη 
– Bayer, 1899  

• Διγιτοξίνη  
• Κινίνη  
• Πακλιταξέλη  

– Taxus brevifolia 
Πάνω από  τo 50% των 
αντικαρκινικών την τελευταία 
30ετία  φυτικά προϊόντα   

 



Αλλά και … 

Galantamine φυσικό αλκαλοειδές ( Galanthus 
nivalis) για  Alzheimer's 
Apomorphine  ημισυνθετικό προόν  από 
morphine (Papaver somniferum)  για Parkinson's 
disease 
Tiotropium από atropine   Atropa belladonna  
 στην ΧΑΠ  
Dronabinol and Cannabidiol (Cannabis sativa)  
Capsaicin από Capsicum annuum σαν αναλγητικό  
 







L - theanine  

• Ευρίσκεται στο 
τσάι ( πράσινο 
τσάι)  

•  Είναι αμινοξύ  
 

Τmax  ( μετά από ενδοπεριτοναϊκή έγχυση ) 30 λεπτά  
P.Os :  ακολουθεί την οδό της μεταφοράς λευκίνης 
προς ΒΒΒ με δοσοεξαρτώμενο τρόπο  



L - theanine  
• Αυξάνει την 

πυκνότητα των α 
κυμάτων στο ΗΕΓ 
– Δρά σαν 

νευρομεταβιβαστής  
• α κύματα : 

συσχετίζονται με 
ηρεμία χωρίς 
καταστολή  

• Η L-theanine 
εξασκεί την δράση 
της με ελαφρώς 
μεγαλύτερη δόση 
από αυτήν σε ένα 
φλυτζάνι τσάι ( 20 
mg vs. 50 mg)   

N=16, υγιείς , ΗΕΓφική 
καταμέτρηση p<0.05 vs. controls 





  Ενίσχυση της  ΑΨ  θεραπείας  



Bελτίωση  θετικών συμπτωμάτων  και ενεργού οξείας 
ψυχοπαθολογίας  σε σχιζοφρενείς και διπολικούς  
• Μελέτη 8 εβδομάδων , Ν=67 
• Ενίσχυση της ΑΨ θεραπείας  
• L-Θεανίνη 400 χλγ/ημ.  



  Από την ίδια μελέτη 



Ασθενείς  με ΔΕΠΑ 



Χρυσίνη: αγχόλυση χωρίς καταστολή .Διαμόρφωση του GABAA  υποδοχέα   



Χρυσίνη 



Flumazenil : ανταγωνιστής BZ υποδοχέων : 
συγχορήγηση με εκχύλισμα  Passiflora : 
ανταγωνισμός  
Καταδεικνύεται η δράση της μέσω του 
GABAA υπ0δοχέα     



Σύγκριση με oxazepam  





ΑΕ : ελάχιστες  



Scutellaria = σκούφος  



Αναστολή του 
ενζύμου  



Brock C, Whitehouse J, Tewfik I, Towell T. American Skullcap (Scutellaria lateriflora): A Randomised, Double Blind Placebo-
Controlled Crossover Study of its Effects on Mood in Healthy Volunteers. 
Wolfson P, Hoffmann DL. An investigation into the efficacy of Scutellaria 
lateriflora in healthy volunteers. Altern Ther Health Med. 2003 Mar-Apr;9(2):74-8. 



Συμπεράσματα  

 τα Neutraceuticals μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είτε μόνα τους , είτε σαν 
συμπληρωματική θεραπεία στην ψυχιατρική  
Εχουν ελάχιστες παρενέργειες  
Η χρήση τους εξαπλώνεται συνεχώς και είναι 
αποδεκτά από  τον ασθενή  
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