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• Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι τα φυτά παράγουν ένα πλούσιο και σύνθετο φορτίο χημικών

ουσιών

• Για χιλιετίες, η ανθρωπότητα επωφελήθηκε από τον πλούτο της βιοποικιλότητας στην ιατρική, τη

διατροφή και τη γεωργία

• Τα φυσικά προϊόντα (natural products) αποτελούν μια ανεκμετάλλευτη ομάδα μοναδικών

παραγόντων με πολλές εφαρμογές

Στη σύγχρονη εποχή, η αξιοποίησή τους έχει

επεκταθεί σε διάφορους τομείς, όπως

φαρμακευτικά προϊόντα, αγροχημικά,

διατροφικά προϊόντα και καλλυντικά ανοίγοντας

νέους δρόμους για εκμετάλλευση



• Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 320.000 είδη φυτών στον κόσμο

• Η Ελλάδα θεωρείται μία από τις πλουσιότερες χώρες παγκοσμίως όσον αφορά

τη βιοποικιλότητά της, διαθέτοντας την πιο ποικιλόμορφη χλωρίδα στη Μεσόγειο

• Λόγω της γεωγραφικής θέσης και της συνύπαρξης τριών χλωριδικών περιοχών,

έχει πλούσια κληρονομιά σε φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά και θεωρείται

ένα από τα παγκόσμια σημεία οικολογικής σημασίας

• Η Ελληνική χλωρίδα αποτελείται από περίπου 6.000 είδη ανώτερων φυτών.

Από αυτά, περίπου το 13% των φυτικών ειδών είναι ενδημικά

• ~ 10% έχουν ερευνηθεί φυτοχημικά και φαρμακολογικά



Καλλυντικά Προϊόντα 

διατροφής
Φάρμακα

Πολλές εταιρείες αναζητούν συνεχώς αρωματικά και φαρμακευτικά 

φυτά και ουσίες για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων 

ασφάλεια, σταθερότητα, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, βιωσιμότητα,

καινοτομία

Φυσικά Προϊόντα 



• Η PharmaGnose είναι εταιρεία τεχνοβλαστός (spin off) που

ιδρύθηκε το 2013 από Καθηγητές και ερευνητές του

Πανεπιστημίου Αθηνών
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• Στόχος ήταν η εκμετάλλευση ερευνητικών

αποτελεσμάτων υψηλής τεχνολογίας και

τεχνογνωσίας από το επίπεδο της έρευνας στο

επίπεδο της πραγματικής οικονομίας

• Έρευνα υψηλής ποιότητας που σχετίζεται με την

ανακάλυψη και ανάλυση φυσικών προϊόντων



• Έρευνα κατ’ ανάθεση από πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και εταιρείες, που

αναζητούν απαιτητικές διαδικασίες / πρωτόκολλα εκχύλισης, απομόνωσης και ανάλυσης

• Ανάπτυξη καινοτόμων εκχυλισμάτων εμπνευσμένων από την ελληνική βιοποικιλότητα για

καλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής

• Προμήθεια εκχυλισμάτων και ενώσεων υψηλής καθαρότητας που χρησιμοποιούνται σε

βιομηχανίες καλλυντικών, τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων

• Έλεγχος ποιότητας προϊόντων αναφορικά με τα φυσικά προϊόντα

Δραστηριότητες και υπηρεσίες
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Extraction/
Formulation

Analysis

Metabolic 
profiling/ 

fingerprinting

Isolation
Structural 

elucidation
Chemical 
synthesis

Computational 
studies

Biological 
evaluation

Ερευνητικές υπηρεσίες



Ερευνητικές υπηρεσίες

Ανάπτυξη μεθοδολογιών εκχύλισης/απόσταξης

πρώτων υλών από εργαστηριακή έως πιλοτική

κλίμακα με κλασσικές και καινοτόμες

τεχνολογίες

• Accelerated Solvent Extraction unit

• Supercritical Fluid Extraction unit

• Microwave Assisted Extraction unit

• Spray drying

• Freeze drying

Μορφοποίηση

Απομόνωση / διαχωρισμός ουσιών υψηλής

καθαρότητας με διάφορες χρωματογραφικές

τεχνικές από εργαστηριακή έως πιλοτική

κλίμακα

• High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

• Medium Pressure Liquid Chromatography (MPLC)

• Centrifugal Partition Chromatography (CPC)

• Liquid Chromatography–Mass Spectrometry (LC-MS)



Ερευνητικές υπηρεσίες

Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον χαρακτηρισμό

εκχυλισμάτων / κλασμάτων / καθαρών ενώσεων με ποιοτικό

και ποσοτικό τρόπο

Χημική περιγραφή φυσικών εκχυλισμάτων

Ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός βιοδεικτών

• HPLC-DAD/ELSD/RI

• UPLC-DAD

• LC-MS

Χημικές και ενζυματικές in vitro δοκιμές

• Antioxidant activity (DPPH)

• Total Phenolic and Flavonoids Content

• Anti-tyrosinase activity

• Anti-collagenase activity

• Anti-hyaluronidase activity

• Anti-elastase activity



Πρώτες ύλες – Φυτικά εκχυλίσματα – Καθαρές ουσίες





Pure olive 

polyphenols



Το μέλλον στηρίζεται στην καινοτομία



Ευχαριστώ πολύ!
http://www.pharmagnose.com

email: info@pharmagnose.com

http://www.pharmagnose.com/
mailto:info@pharmagnose.com

