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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΗ 

ε ςυνζχεια τθσ διερεφνθςθσ των αικερίων ελαίων αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν 

τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ που πραγματοποιοφνται ςτο τομζα Φαρμακογνωςίασ και Χθμείασ 

Φυςικϊν Προϊόντων, αντικείμενο τθσ παροφςασ πτυχιακισ εργαςίασ υπιρξε θ παραλαβι με 

υδραπόςταξθ πτθτικϊν ςυςτατικϊν διαφόρων taxa του γζνουσ Tanacetum τθσ οικογζνειασ 

Compositae, που αυτοφφονται ςτθν Ελλάδα. Σα αικζρια ζλαια που ελιφκθςαν από τα 

υπζργεια τμιματα πλθκυςμϊν των ειδϊν Tanacetum balsamita, Tanacetum parthenium και 

Tanacetum vulgare αναλφκθκαν με GC-MS και ςυγκρίκθκαν με βιβλιογραφικά δεδομζνα.  
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TANACETUM L.  

Σο γζνοσ Tanacetum L. (ςυμπεριλαμβανομζνου και του γζνουσ Balsamita) ανικει ςτθν ομάδα 

Anthemidae τθσ υποοικογζνειασ Asteroideae, τθσ οικογζνειασ Compositae με κφρια εξάπλωςθ 

βόρειεσ εφκρατεσ περιοχζσ (Mabberly 1997). Σο γζνοσ αυτό αντιπροςωπεφεται ς’ όλο τον κόςμο με 

περί τα 150 είδθ από τα οποία τα 14 απαντϊνται ςτθν Ευρϊπθ.  

Η οικογζνεια Compositae ι Asteraceae είναι μια από τισ μεγαλφτερεσ οικογζνειεσ των 

Αγγειοςπζρμων με περί τα 1.500 αποδεκτά μζχρι ςτιγμισ γζνθ και περί τα 22.000 είδθ. Σα 

περιςςότερα μζλθ τθσ είναι ποϊδθ φυτά, ςπάνια κάμνοι ι δζνδρα. χετικά με το μζγεκόσ τθσ 

περιλαμβάνει φυτά με μικρι αξία για τον άνκρωπο, εκτόσ ίςωσ από τα καλλωπιςτικά, ενϊ ς’ αυτιν 

ανικουν πολλά ενοχλθτικά ηιηάνια (Mabberly 1997). 

Σο γζνοσ περιλαμβάνει ετιςια ι ποϊδθ πολυετι, ςυχνά αρωματικά φυτά. Σα φφλλα των ειδϊν είναι 

πτεροςχιδι, τοποκετθμζνα κατ’ εναλλαγι. Η ταξιανκία είναι κεφάλια ςε ακραίουσ κορφμβουσ, 

ςπάνια μονιρθ, με ι χωρίσ γλωςςοειδι ανκίδια. Σα βράκτια φφλλα ταξιανκίασ είναι τοποκετθμζνα 

ςε 3 ςειρζσ. Η ανκοδόχθ είναι κυρτι ζωσ υποςφαιρικι, ςυνικωσ ςτικτι-κονδυλωματϊδθσ. Σα 

εξωτερικά ανκίδια είναι γλωςςοειδι, ςυνικωσ κθλυκά, λευκά ι κίτρινα, ι ςωλθνοειδι, 

ερμαφρόδιτα ι κθλυκά, κίτρινα, τα δε εςωτερικά ανκίδια ερμαφρόδιτα, ςωλθνοειδι. Οι καρποί 

είναι αχαίνια, όλα όμοια, ςυνικωσ με 3 ζωσ 10 ραβδϊςεισ, χωρίσ επικαρπικά βλεννϊδθ κφτταρα ι 

κοιλιακοφσ εκκριτικοφσ αγωγοφσ, πολφ ςπάνια με εκκριτικά κενά. Ο πάπποσ ςυνικωσ είναι μια 

κορϊνα (Heywood 1976). 

Σο γζνοσ Tanacetum είναι ζνα γζνοσ μεγάλο ςε αρικμό ειδϊν και ταξινομικά όχι πλιρωσ κατανοθτό 

και μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ζνα βόρειο γεωςτοιχείο. Η ποικιλότθτα που εμφανίηει ςε 

ενδιαιτιματα, μορφζσ φφλλων, ταξιανκίεσ και δομι κεφαλίων είναι ςθμαντικι (Bremer & 

Humphries 1993). Ζνα ιδιαίτερα ετερογενζσ γζνοσ όςον αφορά τθ βοτανικι του οριοκζτθςθ, με 

τουσ βοτανικοφσ να τοποκετοφν μζλθ του άλλοτε ςτο γζνοσ Chrysanthemum και άλλοτε ςτο γζνοσ 

Pyrethrum. Αυτι θ ςυγκεχυμζνθ κατάςταςθ ενζχει κάποιουσ κινδφνουσ, ειδικά ςτθν εμπορικι 

χριςθ οριςμζνων ειδϊν του (Abad et al. 1995). 

Σα είδθ του γζνουσ είναι πολφτιμα φαρμακευτικά φυτά, που ζχουν χριςεισ και ςτθν μαγειρικι. 

Μερικά μζλθ του γζνουσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί παραδοςιακά ςε βάλςαμα, καλλυντικά, βαφζσ, 

εντομοκτόνα, φάρμακα, αλλά και ωσ ςυντθρθτικά άλλων φυτικϊν φαρμάκων. Χρθςιμοποιοφνται ωσ 

ανκελμινκικά, για τθν θμικρανία, τθν νευραλγία, τουσ ρευματιςμοφσ και τθν απϊλεια όρεξθσ. 

φμφωνα και με πρόςφατεσ μελζτεσ αικζρια ζλαια και εκχυλίςματα Tanacetum ζχουν 

αντιφλεγμονϊδθ, αντιβακτθριακζσ, αντιμυκθτιαςικζσ και εντομοκτόνεσ ιδιότθτεσ. Ενϊ ςτθ 

βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορζσ ςχετικά με τισ βιολογικζσ δράςεισ των περιεχομζνων 

ςεςκιτερπενικϊν λακτονϊν που ζχουν αντιφλεγμονϊδθ δράςθ, κυτταροπροςτατευτικι, αντιογκικι, 

αντιμικροβιακι, αντιπθκτικι, κυτταροτοξικι, αλλεργιογόνο δράςθ ςε επαφι με το δζρμα, κακϊσ 

και ρυκμιςτικι δράςθ ωσ προσ τθν ανάπτυξθ φυτϊν (Teixeira da Silva et al. 2005, Abad et al. 1995). 

Tanacetum vulgare L. (syn. Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh., non (Lam.) Gaterau, C. tanacetum 
Karsch, non vis.; incl. T. audibertii (Req.) DC., Pyrethrum vulgare (L.) Boiss.)  
Σο είδοσ T. vulgare ανικει ςτο sectio Tanacetum και είναι μια αρωματικι, πολυετισ πόα, φψουσ 30-

150 cm. Βλαςτοί διακλαδιςμζνοι ςτο ανϊτερο τμιμα. Φφλλα μικουσ 5-15 cm, λεία ζωσ ελαφρϊσ 

χνουδωτά και ςτικτά αδενϊδθ, με επίμθκεσ ζωσ ωοειδζσ περίγραμμα, πτεροςχιδι, κατϊτερα φφλλα 

ζμμιςχα, ανϊτερα άμιςχα, πρωταρχικοί λοβοί φφλλων πτεροςχιδείσ ι πτερόλοβοι, γραμμοειδείσ-

λογχοειδείσ ζωσ επιμικεισ-ελλειπτικοί, ςε 7-10 ηεφγθ, πριονωτοί ι ακανόνιςτα και βακιά οδοντωτοί. 
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Κεφάλια πολυάρικμα, 10-100, ςε πυκνοφσ, ςφνκετουσ, ακραίουσ ι μαςχαλιαίουσ κορφμβουσ. 

Περίβλθμα κεφαλίου θμιςφαιρικό, πλάτουσ 5-10 mm, βράκτια περιβλιματοσ γραμμοειδι-

λογχοειδι, τα εξωτερικά μικρότερα, περίπου 2 x 1 mm, τα εςωτερικά περίπου 4 x 1 mm, με 

μεμβρανϊδεσ περικϊριο και κορυφι. Γλωςςοειδι ανκίδια απόντα. ωλθνόμορφα ανκίδια κίτρινα, 

περιφερειακά ανκίδια κθλυκά, μικουσ περίπου 1,5 mm, ηυγόμορφα, τρίλοβα ςτθν κορυφι με τον 

κεντρικό λοβό κοντφτερο, κεντρικά ανκίδια ερμαφρόδιτα, περίπου 2 mm, με 5 λοβοφσ. Αχαίνια 1,2-2 

mm, καςτανά, με 5 ανάγλυφεσ ραβδϊςεισ και κορϊνα 0,2-0,4 mm, άνιςα λοβωτι (Heywood 1976). 

Απαντάται ςχεδόν ςε όλθ τθν Ευρϊπθ ςε άκρεσ δρόμων, χαλίκια ποταμϊν και χϊρουσ με 

απορρίμματα. Καλλιεργείται εκτενϊσ ωσ καλλωπιςτικό φυτό, και ςε οριςμζνεσ περιοχζσ ζχει 

εγκλιματιςκεί. 

 

Εικόνα 1: Tanacetum vulgare L. (Woodville, W., Hooker, W.J., Spratt, G., Medical Botany, 3th edition 1832, http1). 
 

 

Εικόνα 2: Γεωγραφικι εξάπλωςθ του είδουσ Tanacetum vulgare ςτθν Ευρϊπθ και τθν περιοχι τθσ Μεςογείου (http2). 

http://www.plantillustrations.org/volumes.php?&id_publication=290&id_volume=1552&query_type=volume&mobile=0&uhd=0&size=0&SID=st9jehp2tkfdrt3pj93jqa41c7&lay_out=0&group=0&hd=0&thumbnails_selectable=0&query_broad_or_restricted=broad
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Tanacetum parthenium L. Schultz Bip. (syn. Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh., Leucanthemum 

parthenium (L.) Gren. & Godron, Pyrethrum parthenium (L.) Sm.)  

Πολυετισ, ιςχυρά αρωματικι πόα, φψουσ 20-60 cm. Βλαςτοί διακλαδιςμζνοι κυρίωσ ςτο ανϊτερο 

τμιμα, ραβδωτοί. Φφλλα 3-12(-15) cm, πτεροςχιδι ζωσ πτεροειδι, με μίςχο 2,5-8(-10) cm και 

ωοειδζσ περίγραμμα, αραιά ζωσ μζτρια χνουδωτά, με αδζνεσ και ςτισ δφο επιφάνειεσ, κφριοι λοβοί 

ι φυλλάρια φφλλων ςε 3-5 ηεφγθ, τα κατϊτερα ςυνικωσ με 3-4 οδοντωτοφσ ι πτεροςχιδείσ λοβοφσ, 

τα ανϊτερα μικρότερα ςε διαςτάςεισ και λιγότερο διαιρεμζνα. Κεφάλια 5-30, ςε πυκνοφσ 

κορφμβουσ. Περίβλθμα κεφαλίου πλάτουσ 5-8 mm, βράκτια περιβλιματοσ 2,5-5 x 0,7-1 mm, 

λογχοειδι, ελαφρϊσ χνουδωτά, τροπιδωτά, ανοιχτόχρωμα, με ςτενό, μεμβρανϊδεσ περικϊριο ςτθν 

κορυφι. Θθλυκά γλωςςοειδι ανκίδια παρόντα, λευκά, περίπου 12-20, μεγζκουσ περίπου 5-12 x 2-4 

mm. ωλθνόμορφα ερμαφρόδιτα ανκίδια κίτρινα, περίπου 1,75 mm. Αχαίνια γκριηωπά, 1-1,5 mm, 

με 5-8 ανάγλυφεσ, λευκζσ ραβδϊςεισ και κορϊνα 0,1-0,3 mm, ακανόνιςτα οδοντωτι ζωσ λοβωτι 

(Heywood 1976). 

Απαντάται ςε βουνά και βραχϊδεισ περιοχζσ ςτθ Βαλκανικι χερςόνθςο. Ζνα φαρμακευτικό φυτό 

που καλλιεργείται μακροχρόνια ωσ καλλωπιςτικό φυτό. Ζχει εγκλιματιςκεί ςε μεγάλο τμιμα τθσ 

Ευρϊπθσ, ςε φράκτεσ και χϊρουσ με απορρίμματα (Heywood 1976). 

 

Εικόνα 3: Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. (Köhler, F.E., Köhler’s Medizinal Pflanzen (1883-1914) Med.-Pfl., http1). 

 

http://www.plantillustrations.org/volumes.php?&id_publication=49&id_volume=235&query_type=volume&mobile=0&uhd=0&size=0&SID=st9jehp2tkfdrt3pj93jqa41c7&lay_out=0&group=0&hd=0&thumbnails_selectable=0&query_broad_or_restricted=broad
http://www.plantillustrations.org/volumes.php?&id_publication=290&id_volume=1552&query_type=volume&mobile=0&uhd=0&size=0&SID=st9jehp2tkfdrt3pj93jqa41c7&lay_out=0&group=0&hd=0&thumbnails_selectable=0&query_broad_or_restricted=broad
http://www.plantillustrations.org/volumes.php?&id_publication=290&id_volume=1552&query_type=volume&mobile=0&uhd=0&size=0&SID=st9jehp2tkfdrt3pj93jqa41c7&lay_out=0&group=0&hd=0&thumbnails_selectable=0&query_broad_or_restricted=broad
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Εικόνα 4: Γεωγραφικι εξάπλωςθ του είδουσ Tanacetum parthenium ςτθν Ευρϊπθ και τθν περιοχι τθσ Μεςογείου (http2). 

 

Tanacetum balsamita L. (syn. Chrysanthemum balsamita (L.) Baill., Chrysanthemum majus (Desf.) 

Asch., Chrysanthemum tanacetum Vis., nom. Illeg, Pyrethrum majus (Desf.) Tzvelev, Pyrethrum 

balsamita var. tanacetoides Boiss.) 

Πολυετισ ριηωματϊδθσ πόα, καμποφ πράςινου χρϊματοσ και φψουσ 30-120 cm. Βλαςτοί απλοί ι 

διακλαδιςμζνοι ςτο ανϊτερο τμιμα τουσ, πυκνά φυλλϊδεισ. Φφλλα ςυνικωσ απλά, 

εναλλαςςόμενα, κατϊτερα φφλλα ωοειδι-ελλειπτικά ζωσ επιμικθ, ζμμιςχα, ςυνολικοφ μικουσ 12-

20 x 1,5-5 cm (ςυμπεριλαμβανομζνου του μίςχου), οξφλθκτα ζωσ ςχεδόν αμβλζα ςτθν κορυφι, 

καρδιόςχθμα ζωσ ςφθνοειδι ςτθ βάςθ, με πριονωτό-οδοντωτό περικϊριο και τρίχωμα πιεςμζνο, 

τόςο ςτθν ανϊτερθ, όςο και ςτθν κατϊτερθ επιφάνεια, ανϊτερα φφλλα άμιςχα, με μζγεκοσ που 

ελαττϊνεται βακμιαία από τθ βάςθ προσ τθν απόλθξθ. Κεφάλια πολυάρικμα, (3-)30-100, ςε ακραίο 

κόρυμβο. Περίβλθμα κεφαλίου πλάτουσ 5-10 mm, βράκτια περιβλιματοσ ςε 3 ςειρζσ, λογχοειδι ι 

επιμικθ, με ανοιχτό ι ςκοφρο περικϊριο, τα εξωτερικά μικρότερα, 2,5 x 0,75 mm, τα εςωτερικά 3-

3,5 x 1 mm. Γλωςςοειδι ανκίδια λευκά ι απόντα. ωλθνόμορφα ανκίδια κίτρινα, περίπου 2 mm. 

Αχαίνια όλα όμοια, κυλινδρικά, με 5-8 ανάγλυφεσ ρίγεσ και κορϊνα 0,2-0,4 mm, ακζραια ι 

ακανόνιςτα οδοντωτι (Heywood 1976). 

Σο φυτό είναι ικαγενζσ ςε Μ. Αςία, Τπερκαυκαςία και Β. Ιράν και ζχει εγκλιματιςκεί ςτισ Βαλκανικζσ 

χϊρεσ, Β. Ιταλία, Γαλλία και Ιςπανία. ιμερα ςπάνια καλλιεργείται, ςχεδόν αποκλειςτικά ωσ 

καλλωπιςτικό (Σeuscher 2006). τθν Ελλάδα το Τanacetum balsamita απαντάται αυτοφυζσ, αλλά 

είναι αλλόχκονο (ξενικό). 

 

 

 

https://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxonDetail.asp?NameId=7001910&PTRefFk=7000000
https://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxonDetail.asp?NameId=7001910&PTRefFk=7000000
https://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxonDetail.asp?NameId=130950&PTRefFk=7000000
https://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxonDetail.asp?NameId=7704991&PTRefFk=7000000
https://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxonDetail.asp?NameId=7704991&PTRefFk=7000000
https://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxonDetail.asp?NameId=7704991&PTRefFk=7000000
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Εικόνα 5: Tanacetum balsamita L. (Curtis, W., Botanical Magazine (1800-1948) Bot. Mag., http1). 

 

 

Εικόνα 6: Γεωγραφικι εξάπλωςθ του είδουσ Tanacetum balsamita ςτθν Ευρϊπθ και τθν περιοχι τθσ Μεςογείου (http2). 

http://www.plantillustrations.org/volumes.php?&id_publication=46&id_volume=172&query_type=volume&mobile=0&uhd=0&size=0&SID=st9jehp2tkfdrt3pj93jqa41c7&lay_out=0&group=0&hd=0&thumbnails_selectable=0&query_broad_or_restricted=broad
http://www.plantillustrations.org/volumes.php?&id_publication=290&id_volume=1552&query_type=volume&mobile=0&uhd=0&size=0&SID=st9jehp2tkfdrt3pj93jqa41c7&lay_out=0&group=0&hd=0&thumbnails_selectable=0&query_broad_or_restricted=broad
http://www.plantillustrations.org/volumes.php?&id_publication=290&id_volume=1552&query_type=volume&mobile=0&uhd=0&size=0&SID=st9jehp2tkfdrt3pj93jqa41c7&lay_out=0&group=0&hd=0&thumbnails_selectable=0&query_broad_or_restricted=broad
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ΕΘΝΟΒΟΣΑΝΙΚΗ- ΕΘΝΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 

Ο Γεννάδιοσ (1914) αναφζρει ότι θ ονομαςία του γζνουσ Tanacetum προζρχεται από τθν ελλθνικι 

λζξθ «ακαναςία» ι «ακάνατοσ». Η ερμθνεία αυτι αποδόκθκε, όπωσ πρϊτοσ ανζφερε ο Louis 

Deschamps, λόγω των μεγάλων αρετϊν που απζδιδαν οι αρχαίοι Ζλλθνεσ ςτο φυτό (Benigni et al. 

1971). Μια διαφορετικι ετυμολογία, αναφζρει ότι προζρχεται από τθν ελλθνικι λζξθ «κάνατοσ» ι 

«κανατόω», από τον Θάνατο, τον κεό του κανάτου, παραπζμποντασ ςτα λουλοφδια που 

μαραίνονται με ευκολία (Benigni et al. 1971). 

Γνωςτό είδοσ ςτον ελλθνικό χϊρο είναι θ Ακαναςία θ κοινι ι αλλιϊσ Tanacetum vulgare, το οποίο 

όπωσ αναφζρεται αυτολεξεί ςτον Καββάδα (1956) φφεται: «Εἰσ θαμνοτόπουσ, κατἁ μῆκοσ 

ποταμῶν, ρυϊκων, δρόμων τῆσ βορειοηπειρωτικῆσ Ἐλλϊδοσ μϋχρι Θεςςαλύασ καὶ Ἰονύων νόςων, 

γωςτὸν παρ’ ἀρχαύοισ ὡσ ἀθαναςύα, πιθανῶσ ἐκ τῆσ μονύμου ἐγκαταςτϊςεώσ του εἰσ ὅςουσ τόπουσ 

φύεται». Σο φυτό είναι γνωςτό και με τα γαλλικά ονόματα «Herbe au vers», που ςθμαίνει βότανο 

για τα παράςιτα και αναφζρκθκε πρϊτα με το όνομα «Wurmsot» ι «Wurmsaat» από τον γερμανό 

Οtto Brunfels (1532), κακϊσ και «Herbe de sainte Marie» δθλαδι το βότανο τθσ Παναγίασ ι «Herbe 

de sant Marc», δθλαδι βότανο του Αγίου Μάρκου (Fournier 1947). τον Γεννάδιο (1914) για το 

είδοσ αυτό αναφζρεται επακριβϊσ: «Τησ ελλ. χλωρ. αναφϋρεται μόνον Α. η κοινό (T. vulgare, γαλλ. 

Tanaisie, αγγλ. Buttons ό Com. Tansy), φ. φαρμακευτικόν (φρμ. Θηρανθεμύδοσ πόα, Herba 

Tanaceti, τουρκ. Σουγουλτζϊν-οτοῦ) και βιομηχανικόν, τα εύοςμα φύλλα του αποςταζόμενα 

παρϋχουςιν aιθϋριον ϋλαιον μυρεψικόν (essence de Tanaisie)».  

χετικά με τισ φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ του Tanacetum vulgare (αγγλ. κν. tansy) αναφζρεται ςτον 

Καββάδα (1956): «Φυτὸν ἀρωματικόν, τονωτικόν, ἀντιχςτρικὸν καὶ ἀντιχδροπικιακόν, 

χρθςιμοποιοφμενον καὶ ὐπὸ τῆσ λαϊκῆσ ἰατρικῆσ ὡσ ανκελμινκικόν, ςτομαχικὸν καὶ πρὸσ ἐποφλωςιν 

τῶν ἐξ ἐλκῶν καὶ ρευματιςμῶν πόνων. Ἐχρθςιμοποιεῖτο ἄλλοτε εὐρζωσ εἰσ τὴν μαγειρικὴν καὶ 

ηαχαροπλαςτικὴν πρὸσ ἀρωματιςμὸν καὶ ἄρτυςιν».  

Αναλυτικότερα, οι παραδοςιακζσ του χριςεισ περιλαμβάνουν: εντομοαπωκθτικι, εντομοκτόνο, 

αντιμικροβιακι, αντιςπαςμωδικι, αντιδιαβθτικι, αντιφλεγμονϊδθ, αντιοξειδωτικι δράςθ ενϊ 

ςυμβάλλει και ςτθ κεραπεία παραςιτικισ λοίμωξθσ, νεφρικισ νόςου, αναπνευςτικϊν λοιμϊξεων, 

θμικρανίασ, νευραλγίασ, ανορεξίασ, κεφαλαλγίασ, διάρροιασ και πονόλαιμου. Σο 795 μ.Χ. ο Κάρολοσ 

ο Μζγασ ι αλλιϊσ Καρλομάγνοσ, κατζςτθςε υποχρεωτικι τθν καλλιζργεια του Tanacetum vulgare με 

το κυβερνθτικό διάταγμα «Capitulare de villis». Η Hildegard von Bingen (1110-1179 μ.Χ.), μια 

Γερμανίδα μοναχι του τάγματοσ του Αγίου Βενεδίκτου, ςυςτινει το T. vulgare ςε αμθνόρροια, ςε 

βιχα, καταρροι, πεπτικά προβλιματα, δυςουρία (Fournier 1947). Επιπλζον το προτείνει ωσ άρτυμα 

ςε προϊόντα ηαχαροπλαςτικισ και αρτοποιίασ, κακϊσ και ςε πιάτα με κρζασ και λουκάνικα (Σeuscher 

2006). ατά τον 16ο αιϊνα αρχίηει να παραςκευάηεται με απόςταξθ το αικζριο ζλαιο του tansy 

(Φραγκφοφρτθ, 1582) που χρθςιμοποιείτο κατά των ελμίνκων, ενϊ κατά τθν ίδια εποχι ο André 

Césalpin (1583) πρότεινε τθ χριςθ του φυτοφ ςε πυρετό (Fournier 1947). τθν Αγγλία κατά τθν 

Ελιςαβετιανι περίοδο το tansy ιταν ιδιαίτερα γνωςτό ωσ άρτυμα για κζικ (Barceloux 2008, Oliveira 

et al. 2012, Σeuscher 2006). τθν Αςία και τθν Κεντρικι Αςία, χρθςιμοποιοφνταν ςτθν κεραπεία 

τραυμάτων, δερματικϊν ερεκιςμϊν, αλλεργικϊν εξανκθμάτων και δερματίτιδασ (Mamedov, 

Gardner & Craker 2005). Οι Ινδιάνοι Μικ Μακ χρθςιμοποιοφςαν το tansy ωσ αμβλωτικό και 

διουρθτικό, ενϊ οι Ινδιάνοι του Αμαηονίου που κατοικοφςαν δίπλα ςτον ποταμό για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ εμμινου ρφςεωσ ςε φυςιολογικά επίπεδα, κακϊσ` και για τισ κράμπεσ. ιμερα, 

βρίςκεται ωσ αρωματικό ςυςτατικό ςε οριςμζνα καλλυντικά, ςε προϊόντα βαφισ και 

εντομοαπωκθτικά ςκευάςματα (Yazbek et al. 2016, Barceloux 2008).  
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Σον 19ο  αιϊνα το tansy είχε ςυμπεριλθφκεί ςτθν Φαρμακοποιία των Ηνωμζνων Πολιτειϊν ωσ 

διεγερτικό, εμμθναγωγό και ανκελμινκικό, κακϊσ και ςτθ Ρωςικι Φαρμακοποιία (Shikov et al. 

2017). Οι αποξθραμζνεσ ταξιανκίεσ του χρθςιμοποιοφνταν ωσ ανκελμινκικό και χολερετικό, ωσ 

γαρνιτοφρα ςε κρζασ και ψάρι, υποκακιςτϊντασ το τηίντηερ και τθν κανζλλα, αλλά και ωσ αρωματικό 

ποτϊν (Shikov et al. 2017, Barceloux 2008). 

Ωσ φαρμακευτικό φυτό περιλαμβάνεται ςτο ςυμπλθρωματικό τόμο τθσ 6θσ ζκδοςθσ τθσ Γερμανικισ 

Φαρμακοποιίασ *ΕΒ6+ (1941). Αναφζρεται το Tanaceti flos (Tansy flower) το οποίο φζρει κατ’ 

ελάχιςτο 0,8% αικζριο ζλαιο, το Tanaceti herba (Tansy herb) με αικζριο ζλαιο 0,25% και το Tanaceti 

aetheroleum (Tansy oil) *ΕΒ6+. Επιπλζον αναφζρεται ςτθ Βρετανικι Φαρμακοποιία (BHP 1983), ςτθ 

2θ ζκδοςθ του ζργου PDR (Physicians' Desk Reference) for Herbal Medicines, κακϊσ και ςτθν 28θ 

ζκδοςθ του Martindale (Newall et al. 1996, Barnes et al. 2002, Σeuscher 2006). H πόα, τα άνκθ και 

το αικζριο ζλαιο του χρθςιμοποιοφνταν πριν τθν ανάπτυξθ ςυνκετικϊν ανκελμινκικϊν φαρμάκων, 

κυρίωσ ωσ φάρμακο για τθ κεραπεία αςκαριδίαςισ (μόλυνςθ από νθματϊδεισ ςκϊλθκεσ) και 

οξυουρίαςισ (μόλυνςθ από ςκϊλθκεσ Oxyuris vermicularis). Επιπλζον ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε 

πεπτικζσ διαταραχζσ, δυςμθνόρροια, γρίπθ και ρευματιςμοφσ, θμικρανία και νευραλγία. ιμερα 

λόγω του πικανοφ υψθλοφ περιεχομζνου του φυτοφ ςε κυιόνθ, θ κεραπευτικι χριςθ του δεν 

ενδείκνυται (Σeuscher 2006). 

Επιπλζον το tansy ζχει πιο εκτεταμζνεσ χριςεισ ςτθν ομοιοπακθτικι απ’ ότι το feverfew, 

χρθςιμοποιoφμενο κατά των ελμινκϊν, ςε γυναικολογικζσ πακιςεισ (εκτρωτικό), ωσ φάρμακο κατά 

τθσ υδροφοβίασ, ενϊ μπορεί να προκαλζςει τα κυριότερα ςυμπτϊματα τθσ λφςςασ και τθσ 

επιλθψίασ (Clarke 1990). 

 

 

Tanacetum vulgare 

Σο tansy ζχει καταχωρθκεί από το υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ ωσ φυςικι πθγι αρωματιςμοφ τροφίμων 

(Κατθγορία Ν3). Αυτι θ κατθγορία δθλϊνει ότι μπορεί να προςτεκεί ςε τρόφιμα με τον 

https://www.wiley.com/en-tm/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3APDR+%28Physicians%27+Desk+Reference%29+Staff
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παραδοςιακά αποδεκτό τρόπο, χωρίσ να υπάρχουν επαρκείσ πλθροφορίεσ για πικανι τοξικότθτα. 

Επιπλζον, το υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ προτείνει ότι θ ςυγκζντρωςθ τθσ β-κυιόνθσ ςτο τρόφιμο 

πρζπει να είναι αυςτθρά μζχρι 0,5 mg/kg, ενϊ το αικζριο ζλαιο του Tanacetum vulgare (tansy oil) 

δεν χρθςιμοποιείται ςτα τρόφιμα ςφμφωνα με τον FACC (Food Additives and Contaminants 

Committee), λόγω τθσ περιεχομζνθσ τοξικισ κετόνθσ β-κυιόνθσ. τισ Η.Π.Α. απαγορεφεται θ πϊλθςθ 

του αποξθραμζνου φυτοφ (Barnes et al. 2002). 

Σα ςυμπτϊματα δθλθτθρίαςθσ από το tansy oil οφείλονται ςτθ β-κυιόνθ και περιλαμβάνουν 

γριγορο και αδφναμο παλμό, ςοβαρι γαςτρίτιδα, βίαιουσ και ελαφριοφσ ςπαςμοφσ. Η τιμι LD50 για 

από του ςτόματοσ πρόςλθψθ tansy oil είναι 1,15 g/kg ςωματικοφ βάρουσ. Σο tansy πικανϊσ περιζχει 

αλλεργιογόνεσ ςεςκιτερπενικζσ λακτόνεσ, οι οποίεσ πικανόν να προκαλοφν δερματίτιδα εξ επαφισ 

(Opdyke 1976, Hardin & Arena 1974). 

 

Σο είδοσ Tanacetum parthenium βρίςκεται ςτον Γεννάδιο (1014) ωσ Πφρεκρον το Παρκζνιον, με το 

παλαιότερα χρθςιμοποιοφμενο ςτθ βοτανικι όνομά του. Παρατίκεται αυτολεξεί: «Π. το Παρθϋνιον 

(P. Parthenium, γαλλ. Matricaire, αγγλ. Com, Pellitory ἤ Feverfew), το κν. Βαςκανθόρα ἤ Βϊλςαμον 

ονομαζόμενον, φυτόν μη θιγόμενον υπό τῶν κτηνῶν, κοςμητικόν δε και φαρμακευτικόν (φρμ. 

Παρθενύου πόα, Herba Matrucariae, τουρκ. Βαρδύκ-οτοῦ). Εἰσ το εἰδοσ τοῦτο κατϊ τον Σιβθόρπιον 

πρϋπει ν’ ἀφϋρεται το τοῦ Διοςκρ. Πύρεθρον και οὐχι εἰσ Ἀνθεμύδα την βαφικόν ὡσ ἄλλοι 

πιςτεύουςι». Ο Καββάδασ (1956) αναφζρει ότι βρίςκεται ςε χζρςουσ ορεινοφσ τόπουσ, πανταχοφ 

τθσ Ελλάδασ όπου είναι γνωςτό: «ὡσ βαςκανκιρα, βάλςαμο» και πανταχοφ τθσ Ευρϊπθσ μζχρι 

Καυκάςου. Επιπλζον αναφζρει ότι τα άνκθ του είναι εντομοκτόνα. 

Τπάρχουν αρκετζσ ερμθνείεσ για τθν προζλευςθ του οροφ parthenium. τον Carnoy (1959) 

αναγράφεται, ότι ο Διοςκουρίδθσ (περίπου 10 μ.Χ.-90 μ.Χ) αναφζρει το feverfew ωσ «παρκζνιον», 

όνομα που μπορεί να προζρχεται είτε από το λευκό χρϊμα των πετάλων του, είτε λόγω τθσ 

αφιζρωςθσ του ςτθν Θεά Άρτεμθ. τoν Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Φαρμάκων 

(EMA/HMPC/48716/2017) αναφζρεται για το Tanacetum parthenium ότι ςφμφωνα με τον αρχαίο 

Ζλλθνα ςυγγραφζα Πλοφταρχο (5οσ αιϊνασ μ.Χ.) το feverfew χρθςιμοποιικθκε για να ςϊςει τθν ηωι 

ενόσ ανκρϊπου που ζπεςε από τον Παρκενϊνα κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ του και του 

εδόκθ το όνομα παρκζνιο. Μια άλλθ ερμθνεία ςτθρίηεται ςτθ λζξθ παρκζνιοσ, δθλαδι παρκζνοσ, θ 

οποία μάλλον δόκθκε λόγω τθσ φιμθσ του βοτάνου ωσ φάρμακο για γυναικολογικζσ πακιςεισ. 

Επιπλζον ςε αρκετζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ αναφζρεται ωσ «motherherb» ι «Mutterkraut» ςτα 

Γερμανικά, λόγω των ευεργετικϊν του ιδιοτιτων ςε διάφορεσ γυναικολογικζσ πακιςεισ. Άλλεσ 

ονομαςίεσ που αναφζρονται είναι «featherfoil», «flirtwort» και «bachelor's buttons». Ο όροσ 

feverfew προζρχεται από τα αρχαία αγγλικά «febrifuge» και από το λατινικό «febrifugia», 

περιγράφοντασ τθ φαρμακευτικι ιδιότθτά του να μειϊνει τον πυρετό.  

Σο feverfew ζχει μακρά ιςτορία χριςθσ ςτθν Ευρϊπθ για τθν πρόλθψθ πονοκεφάλου και 

θμικρανίασ, ςτθν ανακοφφιςθ τθσ αρκρίτιδασ και τθν κεραπεία τθσ ψωρίαςθσ. Σα τελευταία χρόνια 

ζχει γίνει δθμοφιλζσ και ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ τθσ Αμερικισ (EMA/HMPC/48716/2017).  

Σο feverfew ωσ φαρμακευτικό φυτό αναφζρεται ςτθ Materia Medica του Διοςκουρίδθ και διαδοχικά 

ζχει περιγραφεί από τον Rembert Dodoens το 1619, από τον Gerard το 1636 και τον Culpeper το 

1650 (EMA/HMPC/48716/2017).  

https://el.wikipedia.org/wiki/40
https://el.wikipedia.org/wiki/90
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Κατά τθ διάρκεια του 17ου αιϊνα, χρθςιμοποιικθκε επίςθσ για τόνωςθ μετά από τοκετό και τοκετό 

νεκρϊν εμβρφων, κακαριςμό των νεφρϊν και τθσ ουροδόχου κφςτθσ, ενίςχυςθ τθσ μιτρασ, κακϊσ 

και για τθ κεραπεία ιλίγγου, κθλίδων, κολικϊν και διαταραχϊν λόγω υπερβολικισ χριςθσ οπίου. 

Άλλεσ χριςεισ όπου το ςυνιςτοφςαν ιταν ςτθν ανακοφφιςθ από τα ςυμπτϊματα του εργοτιςμοφ, 

φλεγμονζσ και κερμά οιδιματα (Knight 1995).  

Σο feverfew λόγω των πολλαπλϊν χριςεϊν του ςτθν λαϊκι κεραπευτικι αναφζρεται ωσ 

«μεςαιωνικι αςπιρίνθ», ενϊ ο John Hill το 1772 ανζφερε πϊσ «ςτον χειρότερο πονοκζφαλο αυτό το 

βότανο υπερβαίνει ότι άλλο είναι γνωςτό» (Knight 1995, Heptinstall 1988). Οι χριςεισ του 

επεκτείνονται και ςε άλλεσ πακιςεισ και διαταραχζσ, όπωσ ςε πονόδοντο, ρευματιςμοφσ, διγματα 

εντόμων, άςκμα, ςτομαχόπονουσ, εμμθνορροϊκά προβλιματα και ςε κεραπεία αποβολισ, ενϊ ζχει 

χρθςιμοποιθκεί και ςε «διαλείποντεσ πυρετοφσ» (Knight 1995). φμφωνα με τον αγγλικό τφπο, ςτα 

τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970, μια ομάδα ατόμων από τθν Ουαλία που υπζφεραν από θμικρανίεσ 

κατανάλωςαν φφλλα feverfew για κάποιο χρονικό διάςτθμα και βρικαν ανακοφφιςθ από επειςόδια 

θμικρανίασ. Σα επόμενα χρόνια το ενδιαφζρον για το feverfew αυξικθκε φζρνοντασ το ξανά ςτο 

προςκινιο από τον Μεςαίωνα (Knight 1995). 

Οι παλαιζσ χριςεισ του feverfew μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε τρεισ γενικζσ κατθγορίεσ: 

1. κεραπεία πυρετοφ, πονοκεφάλου και θμικρανίασ, 

2. γυναικολογικζσ πακιςεισ, όπωσ δυςκολίεσ ςτον τοκετό, κεραπεία μετά από αποβολι και 

ρφκμιςθ τθσ εμμινου ριςεωσ, 

3. ανακοφφιςθ ςτομαχόπονου, πονόδοντου και δθγμάτων από ζντομα (Groenewegen et al. 

1992). 

Επιπλζον, το feverfew ειςιχκθ ςτθν Αμερικι ωσ διακοςμθτικό φαρμακευτικό φυτό. Ζχει καταγραφεί 

ωσ αμβλωτικό, αντιςθπτικό, υπακτικό, άφυςο, αποτοξινωτικό, εμμθναγωγό, εντομοκτόνο, 

κακαρτικό, ςτομαχικό, τονωτικό και ανκελμινκικό. τθ λαϊκι κεραπευτικι ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε 

αναιμία, προβλιματα χολισ, μϊλωπεσ, καρκίνο, κρυολόγθμα, κολικό, διάρροια, δυςμθνόρροια, 

δυςπεψία, ωταλγία, πυρετό, ςπαςμοφσ, οιδιματα και ςκϊλθκεσ. Οι Ευρωπαίοι χρθςιμοποιοφν το 

ζγχυμα του feverfew ωσ υπακτικό, άφυςο, καταπραχντικό, αντιπαραςιτικό, για τθν υςτερία και τον 

τοκετό. τθν Κόςτα Ρίκα το αφζψθμα του φυτοφ χρθςιμοποιείται για τθν πζψθ, τθν δυςμθνόρροια 

και ωσ καρδιοτονωτκό, ενϊ ςτθν Βενεηουζλα για τθν ωταλγία. Σο feverfew χρθςιμοποιείται και ωσ 

κλφςμα για παράςιτα. Επιπλζον, ςτθν Γουατεμάλα το βράηουν μαηί με Salvia microphylla για τθν 

αντιμετϊπιςθ διάρροιασ. Παλαιότερα ςτο Μεξικό το χρθςιμοποιοφςαν ωσ αντιςπαςμωδικό, 

εμμθναγωγό και τονωτικό. το Νζο Μεξικό χρθςιμοποιοφςαν το αφζψθμα του ςε υδρόλουτρα sitz 

για τθν διακοπι τθσ εμμθνόρροιαs (Duke 1985). Οι ομοιοπακθτικοί χρθςιμοποιοφν το feverfew 

όπωσ το κοινό χαμομιλι (Duke 1985).  

To feverfew απαντάται ςε διάφορεσ φαρμακοποιίεσ και επίςθμεσ μονογραφίεσ (Martindale 32th 

edition, European Pharmacopoeia 9.0, Newall et al. 1996, Barnes et al. 2002). Επιπλζον 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ μονογραφίεσ του WHO (2002), τθσ ESCOP (2003), του EΜΑ (2020), κακϊσ 

επίςθσ και ςτθν Ευρωπαϊκι Φαρμακοποιία (European Pharmacopoeia 9.0).  

τθ Βρετανικι Φαρμακοποιία (1990) περιλαμβάνεται θ μονογραφία τθσ Tanaceti parthenii herba, 

αλλά και το φυτό ςε ςκόνθ (Powered Feverfew). τθν Ευρωπαϊκι Φαρμακοποιία 9.0 περιλαμβάνεται 

το Tanaceti parthenii herba αποτελοφμενο από τα αποξθραμζνα, πλιρθ ι κρυμματιςμζνα υπζργεια 

τμιματα του φυτοφ.  
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τον EMA περιλαμβάνεται θ μονογραφία τθσ δρόγθσ Tanaceti parthenii herba (Tanacetum 

parthenium) (EMA/HMPC/48715/2017), ζνα παραδοςιακό φυτικό φαρμακευτικό προϊόν που 

χρθςιμοποιείται για τθν πρόλθψθ τθσ θμικρανίασ. Η επιβεβαίωςθ τθσ χριςθσ του ςε ςυγκεκριμζνεσ 

ενδείξεισ βαςίηεται ςτισ αναφορζσ που υπάρχουν για τθν πολυετι χριςθ τθσ δρόγθσ ςτθν 

παραδοςιακι ιατρικι, θ οποία περιλαμβάνει τθ διάγνωςθ, τθν πρόλθψθ και τθ κεραπεία, θ οποία 

βαςίηεται ςτθν πρακτικι εμπειρία και τθσ παρατθριςεισ από γενιά ςε γενιά, είτε προφορικά από 

ςτόμα ςε ςτόμα, είτε γραπτά. 

φμφωνα με τον ΕΜΑ, θ θμεριςια δόςθ του παραδοςιακοφ φυτικοφ φαρμακευτικοφ προϊόντοσ 

feverfew για τθν προφφλαξθ από πονοκεφάλουσ και θμικρανία, είναι 100-600 mg του βοτάνου ςε 

ςκόνθ. Η ςχετικά υψθλι δοςολογία δικαιολογείται από τθν επί 30 χρόνια αςφαλι χριςθ του 

προϊόντοσ ωσ παραδοςιακό φυτικό παραςκεφαςμα και ςυμπλιρωμα διατροφισ.  

Η χριςθ του Tanacetum parthenium ςε παιδιά και εφιβουσ κάτω των 18 ετϊν δεν ςυνιςτάται λόγω 

τθσ ζλλειψθσ επαρκϊν δεδομζνων. Επιπλζον, θ χριςθ του αντενδείκνυται ςε αςκενείσ με γνωςτι 

υπερευαιςκθςία ςτθ δραςτικι ουςία ι άλλων φυτϊν τθσ οικογζνειασ Asteraceae (Compositae). Η 

χριςθ παραςκευαςμάτων feverfew δεν ςυνιςτάται ςε ζγκυεσ ι κθλάηουςεσ γυναίκεσ, λόγω τθσ 

εμμθναγωγικισ του δράςθσ και τθσ επίδραςθσ του ςτον εμμθνορροϊκό κφκλο. 

Σο feverfew φαίνεται να είναι αςφαλζσ και ανεκτό για τισ προτεινόμενεσ ενδείξεισ, ενϊ οι 

παρενζργειεσ του είναι γενικά ιπιεσ και αναςτρζψιμεσ. Παρά τθν ευρεία χριςθ του δεν ζχει 

αναφερκεί καμία ςοβαρι ανεπικφμθτθ ενζργεια. Η ανάλυςθ δεδομζνων από διάφορεσ κλινικζσ 

δοκιμζσ δείχνουν ότι οι παρενζργειεσ που ςχετίηονται με τθν χριςθ του, όπωσ θ ναυτία, θ καοφρα, θ 

δυςκοιλιότθτα, ο μετεωριςμόσ, το κοιλιακό φοφςκωμα και θ διάρροια αναφζρονται ςπάνια και 

είναι παρόμοιεσ με εκείνεσ του χορθγοφμενου εικονικοφ φαρμάκου (EMA/HMPC/48716/2017). 

 

Tanacetum parthenium 
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Ο Γεννάδιοσ (1914) για το Tanacetum balsamita αναφζρει: «Εκ των εξωτικών ειδών αξιόλογον εύνε 

Α. η βαλςαμώδησ ( A. Balsamita ό Balsamita vulgaris), το κν. γνωςτόν ὑπὸ τὰ ὀνὸματα Κόςτοσ, 

Κώςτασ, Καρυοφύλλι, Βϊλςαμο ἤ Βϊρςανα (ἐν Κύπρῳ), φυτόν φαρμακευτικὸν (τὰ εὔοςμα φύλλα 

του ἀντιςπαμωδικὰ) καὶ μυρεψικόν, ἰθαγ. τῆσ Ἀνατολῆσ», ενϊ ο Καββάδασ (1956) περιγράφει: 

«Ἐκαλλιεργεῖτο ἄλλοτε εἰσ κιπουσ διὰ τὰ εὔοςμα, μυρεψικὰ καὶ φαρμακευτικὰ φφλλα του, … 

κεωροφμενα ἐρεκιςτικά, ἀντιςπαςμωςικά, ἀνκελμινκικὰ κατὰ τῆσ οὐλίτιδοσ καὶ κατὰ τῶν 

αἱμορροΐδων». Σο όνομα «balsamita» οφείλεται ςτθν απαλι και αρωματικι βαλςαμικι οςμι του 

αικερίου ελαίου που περιζχεται ςε αδζνεσ ςτθν κάτω επιφάνεια των φφλλων. Άλλα αποδιδόμενα 

γαλλικά ονόματα είναι «Menthe Notre-Dame» και «Menthe romaine», όπωσ και «Menthe-Coq», 

«Coq des jardins», «Herbe au Coq», «Grand Coq» και «Baume Coq», τα οποία προζρχονται από τθν 

ονομαςία «Costus» (Fournier 1947). τα αγγλικά αναφζρεται και με το όνομα «costmary», από το 

«costus of Saint Mary». Άλλα λιγότερο χρθςιμοποιοφμενα ονόματα αποτελοφν το «alecost», που 

παραπζμπει ςτθν πικάντικθ γεφςθ που δίνει ςτθ μπφρα, το «balsam herb», που αναφζρκθκε από 

τον Nicholas Culpeper και άλλουσ, λόγω του αρϊματοσ και τθσ γεφςθσ του φφλλων του, αλλά και 

«bible leaf», παραπζμποντασ ςε μια παλαιότερθ χριςθ του ωσ ςελιδοδείκτθ ςτθν Βίβλο, όπου οι 

πιςτοί το μφριηαν και το μαςοφςαν για να αναηωογονθκοφν κατά τθ διάρκεια ολονφκτιων τελετϊν. 

φμφωνα με τον Heinrich Marzell, θ πρϊτθ αναφορά του costmary ζγινε το 812 μ.Χ., ςε ζνα 

κατάλογο φυτϊν. Σο φυτό ςτον Μεςαίωνα ςυςχετιηόταν ευρζωσ με τθν Παναγία, μάλλον λόγω τθσ 

χριςθσ του ςτθν κεραπεία γυναικολογικϊν πακιςεων (Venskutonis 2016, Lucidarme et al. 2008). 

Σο Tanacetum balsamita ζχει φαρμακευτικζσ χριςεισ, αλλά και εφαρμογζσ ςε τρόφιμα από τθν 

αρχαιότθτα. Καλλιεργοφνταν ευρζωσ τον Μεςαίωνα και τθν Αναγζννθςθ ςε βοτανικοφσ κιπουσ και 

ςτισ αρχζσ του εικοςτοφ αιϊνα για ιατρικοφσ ςκοποφσ. Σα άνκθ του παρζχουν ςτισ μζλιςςεσ νζκταρ 

καλισ ποιότθτασ. ιμερα, ζχει ςχεδόν εξαφανιςτεί από τθν Ευρϊπθ, κακϊσ μπορεί να βρεκεί μόνο 

ςε κιπουσ και κατοικίεσ, αλλά χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτθν νοτιοδυτικι Αςία. Καλλιεργικθκε ςε 

Ελιςαβετιανοφσ κιπουσ, ενϊ μπουκζτα του φυτοφ μαηί με λεβάντα τοποκετοφνταν ςτισ κορυφζσ 

των κρεβατιϊν προςδίδοντασ γλυκό άρωμα. Σο αικζριο ζλαιο του costmary μαηί με άλλα αικζρια 

ζλαια δοκιμάςτθκε ςτθ δθμιουργία αρωματικϊν ςυνκζςεων ςτθ ηαχαροπλαςτικι (Fournier 1947, 

Venskutonis 2016). Παρά τισ ευεργετικζσ του ιδιότθτεσ ςτο πεπτικό ςφςτθμα δεν προτείνεται 

ευρζωσ ςτθ λαϊκι κεραπευτικι. Ωςτόςο, ςτθ βοτανικι ιατρικι το βρίςκουμε να χρθςιμοποιείται για 

τισ ςτυπτικζσ και αντιςθπτικζσ του ιδιότθτεσ ςτθ κεραπεία κρυολογιματοσ, ςε εντερικι δυςφορία, 

τα δε φφλλα του ςτθ κεραπεία δυςεντερίασ και ςε πόνουσ ςτο ιπαρ και τθν ουροδόχο κφςτθ. 

Εξωτερικά χρθςιμοποιείται ςτθν κεραπεία εγκαυμάτων και δθγμάτων από ζντομα, ενϊ το 

εκχφλιςμα του μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εντομοκτόνο. Σα φφλλα του μποροφν να 

αποξθρανκοφν και να τοποκετθκοφν ςε δοχεία ωσ αρωματικό χϊρου, κακϊσ διατθροφν το άρωμα 

τουσ. Επιπλζον χρθςιμοποιοφνται ωσ ςυςτατικό ςε λουτρά ςτο λεγόμενο «νερό του Άγιο Ιωάννθ», 

που το παραςκεφαηαν ςτισ 24 Ιουνίου τθ νφκτα εορταςμοφ του Αγίου Ιωάννθ. τθν Ευρϊπθ, 

χρθςιμοποιείται για τον αρωματιςμό διαφόρων παραςκευαςμάτων (ςαλάτεσ, κρζασ, κιμά λιπαροφ 

κρζατοσ, πουλερικά, αρνί, ψάρια, πατάτεσ, ςοφπεσ, ςάλτςεσ, ποτά, κζικ) και ςε μπφρα (Venskutonis 

2016, Lucidarme et al. 2008). τθν Ιταλία χρθςιμοποιείται ωσ απλι ι φαρμακευτικι καλλυντικι 

ουςία, αλλά και ωσ θρεμιςτικό, αντιβθχικό (Pieroni et al. 2004). το Περοφ χρθςιμοποιείται ςτθν 

κεραπεία τθσ φυματίωςθσ, ενϊ το καλλιεργοφμενο φυτό ςτθ Λικουανία (περιοχι Kaišiadorys) ςε 

προϊόντα ςτοματικισ υγιεινισ και ωσ άφυςο και διουρθτικό (Oeser 2005, Pranskuniene et al. 2019).  

Σα νωπά φφλλα του χρθςιμοποιοφνται ιδιαίτερα ςτθν Αγγλία ωσ άρτυμα ςε ςοφπεσ, ςε πιάτα με 

φακζσ και κρζασ κυνθγιοφ, ενϊ ςτθ Ρωςία ςε γλυκά, κζικ, ςε ςπιτικι μπφρα και kvass. Επιπλζον τα 
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νωπά φφλλα χρθςιμοποιοφνται ωσ λαχανικό (Σeuscher 2006). Σα φφλλα του costmary, με γεφςθ 

μζντασ και λεμονιοφ, ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτθ μαγειρικι ωσ αρωματικά, ςε παραςκευι ηφμθσ, 

αλλά και ςε διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα. Ωςτόςο, θ χριςθ του costmary ζχει μειωκεί 

ςθμαντικά ςε ςφγκριςθ με τθν μεςαιωνικι περίοδο. Σα κφρια ςυςτατικά του αικερίου ελαίου του, 

όπωσ θ καρβόνθ, α-κυιόνθ, κάμφορα που είναι κοινά και ςτο tansy, ζχει αποδειχκεί ότι ζχουν 

αντιβακτθριακζσ, αντιοξειδωτικζσ και ςτυπτικζσ ιδιότθτεσ (Bączek et al. 2017, Venskutonis 2016). 

 
Tanacetum balsamita 
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ΧΗΜΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 

τθ βιβλιογραφία υπάρχει εκτενισ αναφορά για τα χθμικά ςυςτατικά ειδϊν του γζνουσ Tanacetum. 

Σα φυτά του ςυγκεκριμζνου γζνουσ βιοςυνκζτουν μια μεγάλθ ποικιλία χθμικϊν ενϊςεων που 

ανικει ςε διάφορεσ χθμικζσ ομάδεσ μεταξφ των οποίων αικζριο ζλαιο, ςεςκιτερπενικζσ λακτόνεσ, 

γουαϊανολίδια, πολυφαινολικά όπωσ φλαβονοειδι, παράγωγα υδροξυκινναμωμικοφ οξζοσ και 

ταννίνεσ, πολυακετυλζνια, τριτερπζνια, ςτερόλεσ, κόμμεα, ρθτίνθ (Newall et al. 1996, Σeuscher 

2006, EMA/HMPC/48716/2017).  

Tο είδοσ Tanacetum vulgare είναι πλοφςιο ςε αικζρια ζλαια, φζρει πικρά και λιγότερο πτθτικά 

ςεςκιτερπζνια και ςεςκιτερπενικζσ λακτόνεσ, κακϊσ και φλαβονοειδι και πολυςακχαρίτεσ (Rohloff 

et al. 2004). 

Σα κφρια ςυςτατικά που υπάρχουν ςτα φφλλα του Tanacetum parthenium είναι μια ςφνκετθ ςειρά 

ςεςκιτερπενικϊν α-μεκυλενοβουτυρολακτονϊν. Η κυρίαρχθ ςεςκιτερπενικι λακτόνθ είναι το 

γερμακρανολίδιο παρκενολίδιο, το οποίο αποτελεί μζχρι και το 85% του ςυνολικοφ περιεχομζνου 

ςεςκιτερπενίων (Pareek et al. 2011).  

Παρκενολίδιο 

Σο γερμακρανολίδιο παρκενολίδιο βρίςκεται ςε αδζνεσ ςτθ κάτω πλευρά των φφλλων των ϊριμων 

φυτϊν feverfew. Αποτελείται από 15 άνκρακεσ (15-C) και περιλαμβάνει 3 μονάδεσ ιςοπρενίου (5-C) 

και μια λακτόνθ (κυκλικόσ εςτζρασ). Σα ευρφ φάςμα φαρμακολογικϊν δράςεων του παρκενολιδίου 

αποδίδονται ςε μια εξαιρετικά θλεκτρονιόφιλθ ομάδα α-μεκυλενοβουτυρολακτόνθσ, που 

αλλθλεπιδρά γριγορα με προςκικθ Michael με πυρθνόφιλα βιολογικά μόρια, ιδίωσ με κυςτεϊνικζσ 

κειολικζσ ομάδεσ πρωτεϊνϊν (Ghantous et al. 2010, Won et al. 2004, Pajak et al. 2008). 

 

 

Εικόνα 7: Παρκενολίδιο 

Σο παρκενολίδιο είναι το πρϊτο ςυςτατικό που απομονϊκθκε από το Tanacetum parthenium. Η 

προτεινόμενθ βιοςυνκετικι του πορεία, όπωσ και των άλλων περιεχομζνων ςεςκιτερπενικϊν 

λακτονϊν προζρχεται από το μονοπάτι του μεβαλονικοφ οξζοσ. Σο παρκενολίδιο ζχει πρόδρομο 

μόριο το κοςτουνολίδιο. Σο πρϊτο βιμα ςτθ βιοςφνκεςθ του κοςτουνολιδίου είναι θ κυκλοποίθςθ 

του διφωςφορικοφ φαρνεςυλίου (FPP) ςε γερμακρζνιο Α από τθ ςυνκάςθ του γερμακρενίου Α και 

ςτθ ςυνζχεια μετατροπι του γερμακρενίου Α ςε γερμακρανοϊκό οξφ ςτο κυτόχρωμα P450 με τθ 

δράςθ τθσ οξειδάςθσ του γερμακρενίου Α. Μετά τθ βιοςφνκεςθ του, το κοςτουνολίδιο 

μετατρζπεται με εποξείδωςθ ςε παρκενολίδιο (Majdi et al. 2011). 
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Εικόνα 8: Προτεινόμενθ βιοςυνκετικι πορεία παρκενολιδίου (Majdi et al. 2011). 

 

Για το είδοσ Τ. balsamita ελάχιςτα είναι γνωςτά για τα χθμικά ςυςτατικά του, εκτόσ από τθ ςφνκεςθ 

του αικερίου ελαίου του. 

 

τθν παροφςα μελζτθ γίνεται βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ τθσ χθμικισ ςφςταςθσ των αικερίων 

ελαίων από διάφορα φυτικά τμιματα των ειδϊν Tanacetum balsamita, T. parthenium και T. vulgare 

και ςτον πίνακα που ακολουκεί εμφανίηονται αλφαβθτικά ανά χϊρα τα κφρια χθμικά ςυςτατικά που 

ταυτοποιικθκαν ςε μελζτεσ. 
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Πίνακασ 1. Κυριότερα ςυςτατικά αικερίων ελαίων Tanacetum balsamita, T. parthenium και T. vulgare. 

Είδοσ Χώρα Σμιμα φυτοφ 
Μζκοδοσ 

παραλαβισ 
Κφρια ςυςτατικά 
αικερίου ελαίου 

Βιβλιογραφία 

T. balsamita Ιράν υπζργεια 
τμιματα   

υδραπόςταξθ carvone (68%) Monfared et al. 
2002 

T. balsamita Ιράν υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ carvone (42,53%), 

α-thujone (21,3%) , 

β-bisabolene (10,56%) 

Hassanpouraghdam 

et al. 2008 

T. balsamita 
 

Ιράν ταξιανκίεσ υδραπόςταξθ carvone (52,01%),  

α-thujone (11,04%),  

(E)-β-farnesene (3,91%), 

limonene (2,7%), 

δ-cadinol (2,18%) 

Hassanpouraghdam 

2009 

T. balsamita 
καλλιεργθμζνο, 
επίδραςθ Zn 

Ιράν φφλλα υδραπόςταξθ carvone (66,9-72,9%),  

α-thujone (12,4-19,4%),  

β-thujone (4,17-5,66%) 

Derakhshani et al. 

2014 

T. balsamita Ιταλία υπζργεια 
τμιματα 

υδραπόςταξθ carvone (43,5%)α-thujone 

(15,6%), β-bisabolene 

(4,5%), germacrene D 

(4,2%), 1,8-cineole (3,4%), 

β-thujone (2,1%),  

cis-dihydrocarvone (1,8%),  

T-muurolol (1,7%),  

epi-cubebol (1,3%),  

p-mentha-1(7),5-dien-2-ol 

(1,2%), selin-11-en-4-α-ol 

(1,1%), δ-cadinene (1,1%) 

Gallori et al. 2001 

T. balsamita Ιταλία φφλλα, υδροςόλθ μικροεκχφλιςθ 
ςτερεισ 
φάςθσ 

φφλλα: carvone (46,2%), 

υδροςόλθ: carvone 

(41,3%)  

Gallori et al. 2001 

T. balsamita Λικουανία ταξιανκίεσ, 

φφλλα, βλαςτοί 

υδραπόςταξθ carvone (51,8 -68,0%),  

α-thujone (9,0-16,1%) 

Bylaite et al. 2000 

T. balsamita Σουρκία υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ carvone (52%) Başer et al. 2001 

T. balsamita 
subsp. 

balsamita 

Ιράν υπζργεια 
τμιματα 

υδραπόςταξθ carvone (51,0%),  
β-thujone (20,8%), 
1,8-cineole (4,4%),  
α-thujone (3,2%) 

Yousefzadi et al. 
2009 

T. balsamita 
subsp. 

balsamita 

Σουρκία υπζργεια 
τμιματα 

υδραπόςταξθ trans-chrysanthenol 
(22,3%), chrysanthenyl 
acetate (19,7%), linalool 
oxide (11,5%), camphor 
(7,5%), 1,8-cineole (2,7%) 

Bagci et al. 2008 

T. balsamita 
subsp. 
balsamitoides 

Ιράν ταξιανκίεσ, 
φφλλα, βλαςτοί 

υδραπόςταξθ φφλλα: bornyl acetate 
(47,7%), pinocarvone 
(27,1%), camphor (9,3%), 
terpinolene (5,4%) 
ταξιανκίεσ: bornyl acetate 
(55,2%), pinocarvone 
(34,2%), camphor (2,8%), 

Jaimand & Rezaee 
2005 
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terpinolene (2,0%) 
βλαςτοί: bornyl actate 
(49,2%), pinocarvone 
(28%), camphor (9,5%), 
terpinolene (6%) 

T. parthenium Αγγλία ταξιανκίεσ, 

φφλλα, ρίηεσ 

εκχφλιςθ με 
αικζρα 

ταξιανκίεσ: parthenolide 

(28,4%), camphor (18,9%), 

trans-chrysanthenyl 

acetate (15,5%),  

trans-spiroketal enol 

ether (6,1%),  

3-docosene (6,0%) 

φφλλα: μακριά 

υδρογονανκρακικι 

αλυςίδα C24H48 (25,0%), 

camphor (20,1%), μακριά 

υδρογονανκρακικι 

αλυςίδα-C26H52 (14,0%), 

parthenolide (6,1%), 

trans-chrysanthenyl 

acetate (4,7%),camphene 

(3,0%) 

ρίηεσ: cis-spiroketal enol 

ether (57,5%), 

D-friedoolean-14-en-3-ol 

(5,3%), trans-spiroketal 

enol ether (5,1%) 

Banthorpe et al. 

1990 

T. parthenium Αγγλία ταξιανκίεσ, φφλλα υδραπόςταξθ camphor (>25%), 

chrysanthenyl acetate 

(>10%) 

Hendriks et al. 1996 

T. parthenium Δανία υπζργεια 

τμιματα 

headspace
i camphor (26,7%),  

(E)-chrysanthenyl acetate 

(15,7%), camphene 

(11,8%), p-cymene 

(12,4%), (E)-chrysanthenol 

(7,2%), (E)-β-ocimene 

(5,2%), α-pinene (3,8%), 

limonene (1,7%), 

γ-terpinene (1,5%), 

linalool (1,4%) 

Christensen et al. 

1999 

T. parthenium Η.Π.Α. υπζργεια 
τμιματα 

υδραπόςταξθ camphor (46,6% ± 1,1), 

trans-chrysanthenyl 

acetate (25,8% ± 1,3), 

camphene (11,3% ± 1,1) 

Stevanovid et al. 

2009 

T. parthenium 
cv. Zardband 

Ιράν υπζργεια 
τμιματα 

υδραπόςταξθ camphor (46,1-48,4%), 

chrysanthenyl acetate 

(20,5-22,4%), camphene 

(9,7-12,4%), p-cymene 

(4,0-4,8%), α-pinene (2,8-

3,8%), bornyl acetate (1,6-

Omidbaigi et al. 
2005 
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2,2%), caryophyllene 

oxide (1,0-1,4%), β-pinene 

(1,0-1,5%) 

T. parthenium Ιράν ταξιανκίεσ υδραπόςταξθ  camphor (48,9%), trans-

chrysanthenyl acetate 

(17,53%), camphene 

(10,17%), α-pinene (3,8%), 

p-cymene (2,92%) 

Besharati-Seidani et 

al. 2006 

headspace camphor (63,05%), 

camphene (16,33%),  

trans-chrysanthenyl 

acetate (9,56%), α-pinene 

(6,26%), p-cymene 

(1,03%) 

SFE
ii 

 
camphor (48,50%), trans-

chrysanthenyl acetate 

(21,0%), camphene 

(4,68%), α-pinene (1,33%), 

p-cymene (1,16%) 

T. parthenium Ιράν υπζργεια 

τμιματα 

(καλλιεργθμζνο & 

αυτοφυζσ) 

υδραπόςταξθ καλλιεργθμζνο: camphor 

(57,6%), (E)-chrysanthenyl 

acetate (25,1%), 

camphene (4,6%), bornyl 

angelate (2,2%) 

αυτοφυζσ: camphor 

(50,5%), germacrene-D 

(9,2%),camphene (7,7%), 

(E)-sesquilavandulol 

(4,8%) 

Mirjalili et al. 2007 

T. parthenium Ιράν ταξιανκίεσ υδραπόςταξθ πριν τθν ανκοφορία: 

camphor(49,40%), 

chrysantenyl acetate 

(24,90%), camphene 

(9,0%), α-pinene (4,30%), 

β-pinene (1,20%), 

p-cymene (1,80%), bornyl 

acetate (1,60%) 

κατά τθν ανκοφοριά: 

camphor (49,1%), 

chrysantenyl acetate 

(23,30%), camphene 

(11,20%), α-pinene 

(4,22%), 

κατά τθν καρποφορία: 

camphor (48,33%), 

chrysantenyl acetate 

(24,52%), camphene 

(9,9%), α-pinene (4,20%) 

Omidbaigi et al. 

2007a 



26 
 

T. parthenium 
cv. Zardband 

Ιράν ταξιανκίεσ υδραπόςταξθ ξιρανςθ υπό ςκιά: 

camphor (49,3%), 

chrysanthenyl acetate 

(25,8%), camphene 

(11,2%), α-pinene (3,3%), 

bornyl acetate (1,6%),  

β-pinene (1,1%) 

ξιρανςθ υπό τον ιλιο: 

camphor (48,5%), 

chrysanthenyl acetate 

(25,4%), camphene 

(11,0%), verbenone 

(9,0%), α-terpineol (8,0%), 

α-phellandrene (5,5%),  

α-pinene (3,0%), 

p-cymene (1,8%), bornyl 

acetate (1,5%), β-pinene 

(1,1%) 

ξιρανςθ ςε φοφρνο 

(40°C): camphor (47,5%), 

chrysanthenyl acetate 

(23,8%), camphene(9,9%), 

α-pinene (4,1%), limonene 

(0,8%), bornyl acetate 

(1,5%), β-pinene (1,1%) 

Omidbaigi et al. 

2007b 

T. parthenium Ιράν ταξιανκίεσ υδραπόςταξθ camphor (61,1%), 

camphene (9,2%), 

farnesol (4, 6%), 

bornyl acetate (3,5%), 

chrysanthenone (3,1%), 

borneol (2,9%) 

Shafaghat et al. 
2009 
 

T. parthenium Ιράν φφλλα, βλαςτοί, 

ρίηεσ 

υδραπόςταξθ φφλλα: camphor (56,4%) 

βλαςτοί: camphor(26,0%), 

trans-β-ocimene (23,6%), 

germacrene-D (15,0%) 

ρίηεσ: α-pinene (50,0%), 

trans-β-farnesene 

(13,8%), 

bicyclogermacrene 

(11,0%) 

Shafaghat et al. 

2009 

T. parthenium Ιράν υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ πριν τθν ανκοφορία: 

camphor (16,75%), bornyl 

acetate (14,31%) 

κατά τθν ανκοφορία: 

camphor (18,94%), bornyl 

acetate (18,35%) 

μετά τθν ανκοφορία: 

camphor (12,65%), bornyl 

acetate (11,48%) 

Mohsenzadeh et al. 

2011 
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T. parthenium Ιράν φφλλα υδραπόςταξθ camphor (53,8%),  

trans-β-farnesene (8,3%), 

camphene (6,9%), 

 β-caryophyllene 

(5,9%),chrysanthenone 

(3,3%) 

Shafaghat et al. 

2017 

T. parthenium Ιράν υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ camphor (27,75-29,11%), 

neryl acetate (8,94-

11,05%),  

p-cymene (5,93-7,01%) 

Shahhoseini et al. 

2019 

T. parthenium Ιταλία υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ camphor (46,6% ± 1,1), 

trans-chrysanthenyl 

acetate (25,8% ± 1,3), 

camphene (11,3% ± 1,1) 

Stevanovid et al. 

2009 

T. parthenium Καναδάσ υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ camphor (47,2 % ± 2,3), 

trans-chrysanthenyl 

acetate (22,4% ± 1,1), 

camphene (12,7% ± 1,5) 

Stevanovid et al. 

2009 

T. parthenium Ολλανδία ταξιανκίεσ, φφλλα υδραπόςταξθ camphor (>25 %), 

chrysanthenyl acetate 

(>10%) 

Hendriks et al. 1996 

T. parthenium Ολλανδία υπζργεια 

τμιματα 

 

υδραπόςταξθ camphor (46,9% ± 0,8), 

trans-chrysanthenyl 

acetate (24,2% ± 1,2), 

camphene (11,5% ± 1,7) 

Stevanovid et al. 

2009 

T. parthenium Ουγγαρία ταξιανκίεσ SFE camphor (45,8-51,0%), 

chrysanthenyl acetate 

(20,2-28,9%), camphene 

(1,62-4,68%) 

Kery et al. 1999 

T. parthenium Ουγγαρία ταξιανκίεσ υδραπόςταξθ camphor (43,1%), 

chrysanthenyl acetate 

(28,2%), camphene 

(5,8%), ρ-cymene (1,8%) 

Kery et al. 1999 

T. parthenium 
cv. Αureum 

Πολωνία ταξιανκίεσ 

 

υδραπόςταξθ camphor (38,51%),  

trans-chrysanthenyl 

acetate (25,04%), 

camphene (6,44%), bornyl 

acetate (3,54%) 

Grzeszczuk & 

Wesołowska 2018 

T. parthenium 
cv. Snowball 

Πολωνία ταξιανκίεσ υδραπόςταξθ camphor (39,98%), trans-

chrysanthenyl acetate 

(22,30%), camphene 

(7,20%), bornyl acetate 

(2,98%) 

Grzeszczuk & 

Wesołowska 2018 

T. parthenium Σουρκία υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ camphor (56,9%), 

camphene (12,7%),  

p-cymene (5,2%) 

Akpulat et al. 2005 
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T. parthenium Σουρκία ταξιανκίεσ, φφλλα υδραπόςταξθ camphor (49%), trans-

chrysanthenyl acetate 

(22,1%), camphene (9,4%) 

Polatoğlu et al. 

2010 

T. parthenium Σουρκία ταξιανκίεσ, φφλλα υδραπόςταξθ camphor (60,8%), 

camphene (6,8%) 

Polatoğlu et al. 

2010 

T. parthenium Σουρκία υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ camphor (39,47%), guaiol 

(5,21%), caryophyllene 

oxide (3,91%), bornyl 

acetate (3,09%), (E)-

verbenol (2,68%), 

camphene (2,29%),  

α-cadinol (2,12%) 

Çoban et al. 2019 

T. vulgare Εςκονία υπζργεια 

τμιματα 

SDE
iii 

με n-εξάνιο 
χθμειότυποσ trans-

chrysanthenone: trans-

chrysanthenone (41,4%), 

1,8-cineole (9,6%), β-

pinene (6,5%), α-pinene 

(5,0%), 6-camphenone 

(4,6%))/ 

χθμειότυποσ β-thujone + 

trans-chrysanthenyl 

acetate: β-thujone 

(47,2%),trans-

chrysanthenyl acetate 

(30,7%)  

Raal et al. 2014 

T. vulgare Η.Π.Α. ταξιανκίεσ, 

φφλλα, βλαςτοί 

υδραπόςταξθ α-pinene, α-terpinene, 

γ-terpinene, thujone, 

dihydrocarvone, carvone 

Panasiuk 1984 

T. vulgare Ιαπωνία ταξιανκίεσ, φφλλα εκχφλιςθ με 
οξικό 

αικυλεςτζρα 

χθμειότυποσ: 

chrysanthenyl acetate 

Inouye et al. 2006 

T. vulgare Ινδία υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ χθμειότυποσ: β-thujone 

(66,8%) 

Charles et al. 1999 

T. vulgare Ιράν υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ camphor (4,2–34,4%),  

trans-thujone (2,4–

59,1%),  

trans-chrysanthenyl 

acetate (0,8–52,7%), 

camphene (0,6–6,2%), 

sabinene (0,4–6,1%), 

germacrene-D (2,9–5,7%) 

Goudarzi et al. 2015 

T. vulgare 
subsp. siculum 

Ιταλία υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ χθμειότυποσ: α-thujone, 
β-thujone, 1,8-cineole 
 

Formisano et al. 

2009 

T. vulgare Καηακςτάν νωπά φφλλα υδραπόςταξθ camphor (12%),terpinen-

4-ol, borneol, bornyl 

acetate, neryl acetate, 

geraniol, thymol 

Dembitskii et al. 

1984 
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T. vulgare Καναδάσ ταξιανκίεσ, φφλλα υδραπόςταξθ χθμειότυποι: 

thujone+camphor+ 

chrysanthenyl/ 

(E)-chrysanthenyl acetate 

(>40%) 

Dragland et al. 2005 

T. vulgare Λικουανία υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ χθμειότυποι: 

camphor/ 

thujone/ 

1,8-cineole / 

artemisia ketone 

Mockute & 

Judzentiene 2003 

T. vulgare Λικουανία υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ χθμειότυποσ camphor: 

camphor (22,3–41,4%), 

1,8-cineole (10,6–26,4%) 

χθμειότυποσ α-thujone: 

α-thujone (25,7–71,5%), 

1,8-cineole (11,3–22,3%) 

χθμειότυποσ artemisia 

ketone: artemisia 

ketone(30,5%), camphor 

(23,0%) 

Mockute & 

Judzentiene 2004 

T. vulgare Λικουανία υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ χθμειότυποι: 

1,8-cineole (23,6–46,3%)/ 

trans-thujone (35,7–

78,4%)/ 

camphor (19,8–61,8%)/ 

myrtenol (13,1–24,9%) 

Judzentiene & 

Mockute 2005 

T. vulgare Λικουανία υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ χθμειότυποσ: 

β-thujone (86%) 

Baranauskiene et al. 

2014 

T. vulgare Λικουανία υπζργεια 

τμιματα 

SFΕ myrtenol (17,7%), borneol 

(16,4%), 1,8-cineole 

(9,3%), cis-chrysanthenol 

(6,7%), camphor (5,3%), 

myrtenyl acetate (4,8%), 

epi-α-muurolol (4,6%),  

trans-thujone (4,2%) 

Piras et al. 2014 

υδραπόςταξθ  myrtenol (10,3%), borneol 

(7,6%), 1,8-cineole 

(18,2%), cis-chrysanthenol 

(7,6%), camphor (7,2%), 

myrtenyl acetate (3,9%), 

epi-α-muurolol (1,0%),  

trans-thujone (9,0%) 

T. vulgare Νορβθγία ταξιανκίεσ, φφλλα υδραπόςταξθ χθμειότυποι: 

α-thujone/ 

β-thujone/ 

camphor/ 

chrysanthenyl 

acetate+chrysanthenol/ 

Rohloff et al. 2004 
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chrysanthenone/ 

artemisia 

ketone+artemisia alcohol/ 

1,8-cineole 

T. vulgare Νορβθγία ταξιανκίεσ, φφλλα υδραπόςταξθ χθμειότυποι: 

thujone+camphor/ 

thujone+camphor 

+borneol/ 

thujone+camphor+ 

1,8-cineole+bornyl 

acetate/ 

thujone+camphor+ 

1,8-cineole+borneol+ 

α-terpineol 

Dragland et al. 2005 

T. vulgare Ολλανδία ταξιανκίεσ, φφλλα υδραπόςταξθ χθμειότυποι: 

artemisia ketone/ 

chrysanthenol+ 

chrysanthenyl acetate/ 

lyratol+lyratyl acetate/ 

β-thujone 

Hendriks et al. 1990 

T. vulgare Ουγγαρία νωπζσ ταξιανκίεσ υδραπόςταξθ χθμειότυποι: 

pinene + camphene/ 

chrysanthenyl acetate/ 

1,8-cineole/ 

y-terpinene/ 

artemisia ketone/ 

thujone/ 

camphor/ 

borneol + bornyl acetate/ 

umbellulone 

Tétényi et al. 1975 

T. vulgare Ουγγαρία νωπό φυτό υδραπόςταξθ χθμειότυποι: 

thujone (18%)+borneol 

(16,5 %)+bornyl acetate 

(6,5 %) + lyratol(26,5 %) + 

lyratyl acetate (28%)/  

trans- chrysanthenyl 

acetate (75%) + 

trans-chrysanthenol 

(18%)/ 

trans-carveyl acetate 

(25%) + 

4-thujen-2a-yl acetate 

(40%)/ 

(+ )-davanone (95%) / 

artemisia ketone (40%), 

artemisia alcohol (25 %)+ 

y-campholenol (10 %)+ 

isopinocamphone (8 %) 

Héthelyi et al. 1981 
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T. vulgare Ουγγαρία ταξιανκίεσ, φφλλα απόςταξθ με 
υδρατμοφσ 

χθμειότυποι: 

bomeol/  

camphor+bomeol/ 

1,8-cineole/ 

4-thujen-2a-yl-acetate/ 

β-thujone/ 

davanone 

Nèmeth et al. 1994 

T. vulgare 
καλλιεργθμζνο 
από ςπζρματα 
αυτοφυοφσ 
πλθκυςμοφ 

Ουγγαρία υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ 
με 

επακόλουκθ 
υγρι-υγρι 
εκχφλιςθ  

cis-chrysanthenol (52%), 

artemiseole (29%),  

trans-chrysanthenyl 

acetate (4%),  

trans-chrysanthenol (1%) 

Móricz et al. 2015 

υδραπόςταξθ 
με χριςθ 

βοθκθτικισ 
φάςθσ  

cis-chrysanthenol (38%), 

artemiseole (13%),  

trans-chrysanthenyl 

acetate (17%),  

trans-chrysanthenol (8%) 

T. vulgare Ρουμανία 
Sibiu 

υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ crysanthenyl acetate 

37,13% (ζτοσ 2010), 

38,96% (ζτοσ 2011), 

 α-thujone 26,08% (ζτοσ 

2010, 12,34% (ζτοσ 2011), 

β-thujone 13,95% (ζτοσ 

2010), 4,21% (ζτοσ 2011) 

Μureşan 2016 

Alba crysanthenyl acetate 

27,88% (ζτοσ 2010), 

15,02% (ζτοσ 2011), 

 α-thujone 18,18% (ζτοσ 

2010), 9,49% (ζτοσ 2011), 

β-thujone 16,61% (ζτοσ 

2010), 2,45% (ζτοσ 2011) 

T. vulgare Ρωςία ταξιανκίεσ headspace β-pinene (1,84-22,73%), 

α-pinene (6,65-20,38 %), 

sabinene (4,44-21,57 %), 

eucalyptol (4,91-16,86 %), 

camphor (1,62-7,69 %), 

ethanal (3,02-11,72 %),  

2-methylpropanal (1,92-

12,64 %), camphor (1,62-

8,42 %)  

Onuchak et al. 2018 

T. vulgare ερβία υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ trans-chrysanthenyl 

acetate, trans-carveol-

acetate (>50%) 

Stevovid et al. 2009 

T. vulgare ερβία υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ β-thujone (66,6%) Radulovid et al. 

2017 



32 
 

 

i. headspace= παραλαβι πτθτικϊν ςυςτατικϊν υπερκείμενου χϊρου  

ii. SFE= Supercritical Fluid Extraction, εκχφλιςθ με υπερκρίςιμο υγρό 

iii. SDE= Simultaneous Distillation and Extraction, ταυτόχρονθ απόςταξθ και εκχφλιςθ   

T. vulgare ερβία υπζργεια 

τμιματα 

υδραπόςταξθ χθμειότυποσ trans-

chrysanthenyl acetate:  

trans-chrysanthenyl 

acetate (41,37%),  

trans-chrysanthenol 

(12,51%), trans-thujone 

(9,04%), cis-thujone 

(5,28%) 

Devrnja et al. 2017 

T. vulgare Σουρκία καρποί, φφλλα, 

βλαςτοί 

υδραπόςταξθ camphor (56,43%), 
eucalyptol (17,26%), 
camphene (4,85%),  
p-cymene (2,11%) 

Dolarslan & Gurkok 

2018 

T. vulgare Φινλανδία ταξιανκίεσ 

20 γονότυποι 

διαχωριςμζνοι ςε 

6 ομάδεσ βάςει 

cluster analysis 

εκχφλιςθ με 
πετρελαϊκό 

αικζρα 

ομάδα 1, χθμειότυποι: 

davadone D (65,5 %)/  

myrcene (17,0-26,8%) + 

tricyclene (20,9-39,4 %) + 

artemisyl acetate (4,4-

15,3 %)/ artemisia ketone 

(67,3 %) 

Keskitalo et al. 2001 

ομάδα 2, χθμειότυποι: 

camphor (69,4-72,2 %)/ 

thujone (81,9 %)/  

chrysanthenyl acetate 

(24,9 %) + camphor (19,4 

%) + 1,8-cineole (11,4 %) 

ομάδα 3, χθμειότυποι: 

camphor (50,1-73,0 %)/       

1,8-cineole (47,1 %) + 

camphor (29,4 %) 

ομάδα 4, χθμειότυποι: 

camphor (50,8-68,9 %)/ 

camphor (48,2 %) + 1,8-

cineole (20,2 %) 

ομάδα 5, χθμειότυποι:, 

pinocamphone (19,1 %) + 

camphor (18,5 %) + 1,8-

cineole (13,7 %)/                         

camphor (35,7 %) + bornyl 

acetate (16,7 %) 

ομάδα 6, χθμειότυποσ:  

artemisia ketone (55,1 -

81,4 %) 
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ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΔΡΑΕΙ 

Ανάμεςα ςτα τρία είδθ T. vulgare, T. parthenium και Τ. balsamita του γζνουσ Tanacetum, το feverfew 

ςυνιςτά το πλζον μελετθμζνο φαρμακολογικά φυτό.  

Tanacetum vulgare 

Εκχυλίςματα του Τ. vulgare (tansy) ζχει αναφερκεί ότι εμφανίηουν in vitro αντιςπαςμωδικι δράςθ 

ςε ζντερο κουνελιοφ και in vivo χολερετικι δράςθ ςε ςκφλο .Η χολερετικι δράςθ μάλλον οφείλεται 

ςτο καφεϊκό οξφ, ζνα γνωςτό διεγερτικό τθσ χολισ. Σο αικζριο ζλαιο του T. vulgare (tansy oil), 

αικερικά εκχυλίςματα του, κακϊσ και θ β-κυιόνθ, ζχουν εμφανίςει ανκελμινκικι δράςθ ςε ςκφλουσ. 

Κακθμερινζσ ενδογαςτρικζσ δόςεισ εκχυλίςματοσ tansy χορθγικθκαν ςε κουνζλια και βρζκθκε 

μείωςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ λιπιδίων ςτον ορό τουσ και αναςτολι τθσ περαιτζρω ανάπτυξθσ 

υπερχολθςτερολαιμίασ. Επιπλζον, αναφζρεται in vitro αντιμυκθτιςιακι δράςθ ςε 15 πακογόνουσ 

και μθ πακογόνουσ μφκθτεσ (Barnes et al. 2002). 

Κλινικζσ ζρευνεσ ςε ανκρϊπουσ ζδειξαν ότι υδατικά και αλκοολικά εκχυλίςματα του είναι δραςτικά 

διεγερτικά χολισ ςε αςκενείσ με διαταραχζσ του ιπατοσ και τθσ χολθδόχου κφςτθσ, οι οποίοι με τθν 

κεραπεία ανακουφίςτθκαν από τον πόνο, ενϊ αυξικθκε θ όρεξι τουσ και θ πζψθ (Barnes et al. 

2002). 

Tanacetum parthenium  

Εκχυλίςματα feverfew ζχουν δείξει αντιμικροβιακι δράςθ, αναλγθτικι, αντιφλεγμονϊδθ, 

αντιπυρετικι, αντιςπαςμωδικι, αντικρομβωτικι, αντιοξειδωτικι, διεγερτικι τθσ μιτρασ και in vitro 

κυτταροτοξικι δράςθ.  

Η αντιφλεγμονϊδθσ δράςθ του T. parthenium είναι από τισ πλζον μελετθμζνεσ δράςεισ και ζχει 

μελετθκεί τόςο ςε απομονωμζνα ςυςτατικά όπωσ το παρκενολίδιο, όςο και ςε εκχυλίςματά του, 

ενϊ ζχουν πραγματοποιθκεί πολλά πειράματα in vitro και in vivo. 

Εκχυλίςματα ταξιανκιϊν και φφλλων του T. parthenium, κακϊσ και το παρκενολίδιο βρζκθκε να 

ζχουν ςθμαντικι αντιφλεγμονϊδθ δράςθ επιβεβαιϊνοντασ τθ λαϊκι κεραπευτικι χριςθ του 

φυτοφ. Αυτά τα αποτελζςματα αποδίδονται ςτισ ςεςκιτερπενικζσ λακτόνεσ και τα φλαβονοειδι που 

υπάρχουν ςτα φφλλα ι / και τισ ταξιανκίεσ, ενϊ οι ρίηεσ ζδειξαν ιπια ι δεν ζδειξαν βιολογικι 

δραςτικότθτα λόγω τθσ απουςίασ ςεςκιτερπενικϊν λακτονϊν και φλαβονοειδϊν, επιβεβαιϊνοντασ 

και τθν υπόκεςθ ότι οι περιεχόμενεσ ςεςκιτερπενικζσ λακτόνεσ αποτελοφν τισ δραςτικζσ ενϊςεισ 

(EMA/HMPC/48716/2017).  

Μια από τισ βαςικζσ χριςεισ του feverfew βρίςκεται ςτθ πρόλθψθ και κεραπεία τθσ θμικρανίασ και 

ο μθχανιςμόσ δράςθσ του ζχει μελετθκεί εκτεταμζνα. Με βάςθ φαρμακολογικζσ ζρευνεσ ςε 

εκχφλιςματα τθσ δρόγθσ και του κφριου ςυςτατικοφ τθσ, του παρκενολιδίου, ο μθχανιςμόσ δράςθσ 

του feverfew είναι τριπλόσ: ζχει αντιφλεγμονϊδθ δράςθ, επίδραςθ ςτα αιμοπετάλια και προκαλεί 

αναςτολι τθσ δζςμευςθσ τθσ ςεροτονίνθσ (EMA/HMPC/48716/2017, WHO 2002, Kwok et al. 2001, 

Brown et al. 1997, Summer et al. 1992). Ζχει αναφερκεί, ότι εκχυλίςματα του T. parthenium κακϊσ 

και του παρκενολιδίου, μποροφν να αναςτείλουν τθ βιοςφνκεςθ προςταγλανδινϊν, λευκοτριενίων 

και κρομβοξανίων, γνωςτϊν και ωσ εικοςανοειδι, τα οποία μεςολαβοφν ςτθ δθμιουργία 

φλεγμονισ. Σο παρκενολίδιο αποτελεί ζνα από τα κφρια δραςτικά ςυςτατικά του feverfew και 

κεωρείται υπεφκυνο για τθν αναςτολι τθσ παραγωγισ προςταγλανδινϊν. τθ δομι του φζρει μια 

ομάδα α-μεκυλενoβουτυρο-γ-λακτόνθσ (MGL) και ζνα εποξείδιο, τα οποία μποροφν να 

αλλθλεπιδράςουν με βιολογικά πυρθνόφιλα, όπωσ μια κειολικι ομάδα. Η ςχζςθ δομισ-λειτουργίασ 
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δείχνει ότι θ ομάδα MGL προςδίδει το αναςταλτικό αποτζλεςμα ςτισ διαδικαςίεσ δθμιουργίασ 

φλεγμονισ (WHO 2002, EMA/HMPC/48716/2017).  

Επιπλζον, μελζτεσ ζδειξαν ότι υδατικό εκχφλιςμα του feverfew αναςτζλλει τθν απελευκζρωςθ 

αραχιδονικοφ οξζοσ (πρόδρομθ ζνωςθ των εικοςανοειδϊν, κακϊσ και τθ δραςτικότθτα τθσ 

κυκλοξυγενάςθσ και λιποξυγενάςθσ (ζνηυμα που ςυμβάλλουν ςτθ ςφνκεςθ των πρόδρομων 

ενϊςεων τθσ φλεγμονισ) (Hwang et al. 1996, Capasso 1986, Makheja & Bailey 1982). Οι Heptinstall 

et al. (1985) βρικαν ότι εκχυλίςματα υδατικά και χλωροφορμίου του feverfew ανζςτειλαν τθν 

εκκριτικι δράςθ των αιμοπεταλίων και των πολυμορφοπφρθνων λευκοκυττάρων. Η απελευκζρωςθ 

ςεροτονίνθσ από τα αιμοπετάλια, θ οποία προκαλείται από διάφορουσ παράγοντεσ όπωσ το ADP, 

τθν αδρεναλίνθ, το αραχιδονικό νάτριο και το κολλαγόνο, ανεςτάλθ. Επιπλζον, προτάκθκε ότι τα 

εκχυλίςματα feverfew αναςτζλλουν τθν εκκριτικι δράςθ των αιμοπεταλίων επθρεάηοντασ τισ 

κειολικζσ τουσ ομάδεσ μζςω προςκικθσ Michael (Groenwegen & Heptinstall 1990, Hewlett et al. 

1996).  

φμφωνα με τουσ Hayes & Foreman (1987) χλωροφορμιακό εκχφλιςμα φφλλων T. parthenium 

αναςτζλλει τθν απελευκζρωςθ ιςταμίνθσ in vitro ςε περιτοναϊκά μαςτοκφτταρα αρουραίου 

διεγερμζνα από αντιςϊματα anti-IgE ι ιοντοφόρο αςβζςτιο A23187.  

Ζνασ άλλοσ μθχανιςμόσ περιλαμβάνει τθν αναςτολι τθσ δραςτικότθτασ τθσ φωςφολιπάςθσ A2, θ 

οποία διευκολφνει τθν απελευκζρωςθ του αραχιδονικοφ οξζοσ (πρόδρομθ ζνωςθ των 

εικοςανοειδϊν) από τθν κυτταρικι μεμβράνθ (Makheja & Bailey 1982). Τδατικό εκχφλιςμα φφλλων 

feverfew αναςτζλλει τθ δραςτικότθτα τθσ φωςφολιπάςθσ Α2 ςτα ανκρϊπινα αιμοςφαίρια in vitro. 

Σο εκχφλιςμα βρζκθκε ότι προλαμβάνει και τθν απελευκζρωςθ αραχιδονικοφ οξζοσ και τον 

μεταβολιςμό του ςτα ανκρϊπινα αιμοπετάλια, in vitro (Makheja & Bailey, 1982). 

Επίςθσ, αναφζρεται ότι κονιοποιθμζνα φφλλα T. parthenium αναςτζλλουν in vitro τον μεταβολιςμό 

του αραχιδονικοφ οξζοσ ςτθν Pseudomonas fluorescens (WHO, 2002). 

Επιπλζον, παρατθρικθκε ςθμαντικι in vivo αναςτολι ςε κολλαγόνο-εξαρτϊμενθ βρογχοςυςτολι ςε 

ινδικά χοιρίδια μετά από ενδοφλζβια χοριγθςθ εκχυλίςματοσ 1ml feverfew (ομογενοποίθςθ, 1g 

νωπϊν φφλλων/2,5 ml απιονιςμζνου νεροφ), θ οποία ερμθνεφκθκε ωσ αναςτολι τθσ δραςτικότθτασ 

τθσ φωςφολιπάςθσ Α2 (ESCOP 2003).  

Δφο αικανολικά ξθρά εκχυλίςματα feverfew, από ταξιανκίεσ (DER 4.5:1) και φφλλα (3.6:1) 

δοκιμάςτθκαν ςε ποντίκια χρθςιμοποιϊντασ το τεςτ Writhing (ενδοπεριτοναϊκι χοριγθςθ οξικοφ 

οξζοσ 0,6% για πρόκλθςθ ςπλαχνικοφ πόνου). Ο αρικμόσ των κοιλιακϊν ςυςπάςεων μειϊκθκε 

ανάλογα με τθ δόςθ εκχυλίςματοσ ταξιανκιϊν που χορθγικθκε ςτα 30, 100 και 300 mg / kg , ενϊ το 

εκχφλιςμα φφλλων ιταν αποτελεςματικό (30%) μόνο ςτα 1000 mg/kg. Επιπλζον, αξιολογικθκαν τα 

αποτελζςματα από τθν χοριγθςθ των δφο εκχυλιςμάτων feverfew ςε οξεία φάςθ φλεγμονισ ςε 

μοντζλο αρουραίου με οίδθμα ποδιοφ που προκλικθκε από καρραγεννάνθ. Η χοριγθςθ 

καρραγενάνθσ προκάλεςε ςθμαντικι υπερευαιςκθςία ςε μθχανικά ερεκίςματα 2 ϊρεσ μετά τθν 

ενδοπελματικι ζνεςθ. Σο εκχφλιςμα ταξιανκιϊν feverfew ςε δόςεισ των 100mg/kg και 300 mg/kg 

μείωςαν ςθμαντικά τθ μθχανικι υπερευαιςκθςία και το αποτζλεςμα ιταν ςυγκρίςιμο με εκείνο 

που προκαλείται από τθ δικλοφαινάκθ και τθν ιβουπροφαίνθ (100 mg/kg). Σο εκχφλιςμα φφλλων 

ιταν αναποτελεςματικό. Η δραςτικότθτα των εκχυλιςμάτων από ταξιανκίεσ επιβεβαιϊκθκε ςε 

μοντζλα αρουραίων όπου ο νευροπακθτικόσ πόνοσ προκαλείται από χθμειοκεραπεία. Η μθχανικι 

υπερευαιςκθςία που προκαλείται από επαναλαμβανόμενεσ κεραπείεσ με οξαλιπλατίνθ και με 
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διδεοξυκυτιδίνθ μειϊκθκαν ςθμαντικά μετά από μια εφάπαξ ζνεςθ εκχυλιςμάτων ταξιανκιϊν 

feverfew (Di-Cesare Manelli et al. 2015). 

Μια in vitro μελζτθ από τουσ Hwang et al. (1996), ζδειξε ότι το παρκενολίδιο αναςτζλλει τθν 

ζκφραςθ τθσ κυκλοοξυγενάςθσ (COX-2) και των προφλεγμονωδϊν κιτοκινϊν (TNFa και IL-1) ςε 

διεγερμζνα από λιποπολυςακχαρίτθ (LPS) μακροφάγα ποντικιϊν. Σο παρκενολίδιο επιπλζον 

κατζςτειλε τθ φωςφορυλίωςθ τθσ LPS-διεγερμζνθσ τυροςινάςθσ ςτα ίδια κφτταρα. Αυτι θ 

καταςτολι ςυςχετίςτθκε με τθν αναςταλτικι τθσ επίδραςθ ςτθν ζκφραςθ τθσ COX-2 και των 

κυτοκινϊν.  

Ζχει μελετθκεί in vitro θ αυξθμζνθ παραγωγι νιτρικοφ οξειδίου από τθ ςυνκάςθ του νιτρικοφ 

οξειδίου (iNOS) ςε διεγερμζνα φλεγμονϊδθ κφτταρα, θ οποία αποτελεί ζναν αιτιολογικό παράγοντα 

τραυματιςμοφ του κυττάρου ςε περίπτωςθ φλεγμονϊδουσ νόςου. Ενϊςεισ που αναςτζλλουν τθ 

μεταγραφικι δράςθ τθσ iNOS ςε φλεγμονϊδθ κφτταρα αποτελοφν δυνθτικά αντιφλεγμονϊδθ. Σο 

παρκενολίδιο βρζκθκε ότι καταςτζλλει τθ δραςτικότθτα του προαγωγοφ τθσ iNOS ςε ςυγκεντρϊςεισ 

μεγαλφτερεσ των 2,5 mM με IC50 περίπου 10 mM, γεγονόσ που οδθγεί ςτθ μείωςθ του ςχθματιςμοφ 

δραςτικϊν ριηϊν NO και ςε αντιφλεγμονϊδθ δράςθ (Fukuda et al. 2000).  

Οι Zhang et al. (2014) μελζτθςαν τθν επίδραςθ του παρκενολιδίου ςε ανκρϊπινα κφτταρα 

περιοδοντικοφ ιςτοφ (hPDLC). Σα hPDLC είναι ηωτικοφ τφπου κφτταρα που εμπλζκονται ςτθν 

περιοδοντίτιδα, κακϊσ διατθροφν τθν ομοιόςταςθ των περιοδοντικϊν ιςτϊν και ρυκμίηουν το 

ςχθματιςμό και τθν απορρόφθςθ των οςτϊν. Η περιοδοντίτιδα είναι μια φλεγμονϊδθσ νόςοσ ςτθν 

εξζλιξθ τθσ οποίασ ςυμβάλλει και ο πυρθνικόσ παράγοντασ kappa B (NF-κB). Η μελζτθ ζδειξε ότι το 

παρκενολίδιο μειϊνει ςθμαντικά τθν ενεργοποίθςθ των πρωτεϊνϊν NF-κB και των εξωκυτταρικά 

ρυκμιηόμενων από ςιματα κιναςϊν (ERK) ςτα hPDLC, αλλά και τθν ζκφραςθ φλεγμονωδϊν 

γονιδίων, όπωσ τα IL-1β, IL-6 και TNF-α ςε διεργεμζνα με LPS hPDLC κφτταρα. Οι Kang et al. (2001) 

ζδειξαν ότι το παρκενολίδιο αναςτζλλει δραςτικά τθν επαγόμενθ από LPS παραγωγι τθσ IL-12 κατά 

δοςοεξαρτϊμενο τρόπο, γεγονόσ που μπορεί να ερμθνεφςει τθν αντιφλεγμονϊδθ δράςθσ του. 

Η υπερπλαςία αρκρικϊν ινοβλαςτϊν πρόκειται για ζνα χαρακτθριςτικό τθσ ρευματοειδοφσ 

αρκρίτιδασ και θ in vitro επίδραςθ του παρκενολιδίου διερευνικθκε ςτον πολλαπλαςιαςμό τθσ 

κυτταρικισ ςειράσ αρκρικϊν κυττάρων κουνελιοφ HIG-82, ςτουσ ινοβλάςτεσ RA-FLS και τουσ 

ινοβλάςτεσ ανκρϊπινου δζρματοσ (HSF). Σο παρκενολίδιο ανζςτειλε τον πολλαπλαςιαςμό των 

κυταρρικϊν ςειρϊν HIG-82 και RA-FLS, ενϊ λιγότερο αποτελεςματικά παρεμποδίςτθκε ο 

πολλαπλαςιαςμόσ των HSF (Parada-Turska et al. 2008). 

Σo παρκενολίδιο ζχει τθν ικανότθτα να παρεμβαίνει ςτον κυτταρικό κφκλο ι να προάγει τθν 

κυτταρικι διαφοροποίθςθ και τζλοσ να προκαλεί τον προγραμματιςμζνο κυτταρικό κάνατο, λόγω 

αυτοφ ζχει μελετθκεί θ ςυμβολι του ςτθν ογκογζνεςθ και τθν καταςτολι τθσ ανάπτυξθσ όγκων 

(Pajak et al. 2008, Kang et al. 2002, Won et al. 2004). Πιο ςυγκεκριμζνα, βρζκθκε ότι το 

παρκενολίδιο μπορεί να προκαλζςει ιςχυρι απόπτωςθ ςε ανκρϊπινα κφτταρα οξείασ και χρόνιασ 

μυελογενοφσ λευχαιμίασ, με πιο ςτοχευόμενθ δράςθ από ότι ζνα τυπικό φάρμακο χθμειοκεραπείασ 

(Guzman et al. 2005). υνολικά, πζρα από τθν κυτταροτοξικι του δράςθ, το παρκενολίδιο ζχει 

επιδείξει αντιφλεγμονϊδθ, αντιμικροβιακι, αντιοξειδωτικι δράςθ, κακϊσ και επίδραςθ ςτα αγγεία 

και ςυςταλτικότθτα των λείων μυϊν (Won et al. 2004, Izumi et al. 2008, Zunino et al. 2007, Yao et al. 

2007, Tiuman et al. 2005, Hay et al. 1994). 
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Tο αικζριο ζλαιο του feverfew βρζκθκε ότι ζχει αντιμικροβιακι και μυκθτοκτόνο δράςθ κυρίωσ ςε 

gram (-) βακτιρια, ηφμεσ και μφκθτεσ (Blakeman & Atkinson 1979, Kalodera et al. 1997). Σα Gram (+) 

βακτιρια ζδειξαν ςθμαντικά χαμθλότερθ ευαιςκθςία από τα Gram (-). υγκεκριμζνα το αικζριο 

ζλαιο όςον αφορά τα Gram (+) είδθ, ζχει ιςχυρι βακτθριοκτόνο δράςθ μόνο ςε είδθ Bacillus, ενϊ 

αυτι θ δράςθ είναι αμελθτζα ςε άλλα είδθ (Sarcina flava, Staphylococcus aureus, Enterobacter sp.). 

Σο αικζριο ζλαιο ζχει ιςχυρι βακτθριοκτόνο δράςθ ςε πολλά Gram (-) είδθ: Escherichia coli, 

Klebsiella oxitoca, Salmonella, sp., Shigella sonnei, Serratia marcescens και Citrobacter freundii. τισ 

ηφμεσ Candida tropicalis, C. pseudotropicalis και C. apicola, το αικζριο ζλαιο ζχει ιςχυρό 

μυκθτοκτόνο αποτζλεςμα. Ζχει επίςθσ προςδιοριςτεί θ μικροβιοκτόνοσ δράςθ ςτουσ μφκθτεσ 

(Aspergillus flavus, A. ochraceus, A. niger) και ςτα δερματόφυτα (Microsporum gypseum, 

Trichophyton mentagrophytes και Epidermophyton floccosum) (Kalodera et al. 1997). 
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ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ  ΣΜΗΜΑ  
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ΤΛΙΚΑ – ΜΕΘΟΔΟΙ  

Φυτικό υλικό  

Τπζργεια τμιματα από τα είδθ Τanacetum vulgare, Tanacetum parthenium και Tanacetum 

balsamita ςυλλζχκθκαν ςτο ςτάδιο τθσ ανκοφορίασ, από αυτοφυείσ πλθκυςμοφσ, ςε διάφορεσ 

περιοχζσ τθσ Ελλάδασ τον Ιοφλιο και τον Αφγουςτο του 2019, όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω 

πίνακα.  

Πίνακασ 2: Πλθροφορίεσ ςυλλογισ του φυτικοφ υλικοφ. 

Είδοσ Κωδικόσ Σμιμα φυτοφ 
Σόποσ 

ςυλλογισ 

Ημερομθνία 

ςυλλογισ 

Τanacetum 

vulgare 
TA3002A 

αποξθραμζνα 

υπζργεια 

τμιματα 

Δράμα Ιοφλιοσ 2019 

Tanacetum 

parthenium 
TA3004 

αποξθραμζνα 

υπζργεια 

τμιματα 

Παγγαίο  Ιοφλιοσ 2019 

Tanacetum 

balsamita 
TA3070 

αποξθραμζνα 

υπζργεια 

τμιματα 

Κορινκία Αφγουςτοσ 2019 

 

Παραλαβι Πτθτικών υςτατικών  

Σα δείγματα μετά από ξιρανςθ με φυςικό τρόπο και τεμαχιςμό των υπζργειων τμθμάτων 

υποβλικθκαν ξεχωριςτά ςε απόςταξθ με υδρατμοφσ για 3 ϊρεσ ςε ςυςκευι τφπου Clevenger 

ςυνδεδεμζνθ με τροποποιθμζνο ψυχόμενο υποδοχζα αικερίων ελαίων. Η επιπλζον ψφξθ 

χρθςιμοποιικθκε με ςκοπό να μειϊςει τα παραπροïόντα τθσ κερμικισ κατεργαςίασ. Ελιφκθςαν 

αικζρια ζλαια υποκίτρινου χρϊματοσ (βλ. Πιν. 2). Μετά το τζλοσ τθσ απόςταξθσ προςτζκθκε ςε κάκε 

αικζριο ζλαιο άνυδρο κειικό νάτριο για τθν αφφγρανςι του. Σα παραλαμβανόμενα αικζρια ζλαια 

διατθρικθκαν ςτουσ -4ο C μζχρι τθν ανάλυςθ τουσ.  

Αζριοσ χρωματογραφία Φαςματομετρία Μάηασ (GC-MS)  

Για τθν ανάλυςθ GC-MS των αικερίων ελαίων χρθςιμοποιικθκε αζριοσ χρωματογράφοσ Agilent 

Technologies 7820 εξοπλιςμζνοσ με τριχοειδι ςτιλθ HP-5 MS (30m × 250μm, film thickness 0.25μm) 

ςυνδεδεμζνοσ ςε ςειρά με φαςματογράφο μάηασ Agilent Technologies 5977B MS και αυτόματο 

δειγματολιπτθ Agilent Technologies 7693A. Σο κερμικό πρόγραμμα που χρθςιμοποιικθκε ιταν 60ο 

C → 300o C με ρυκμό αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ 3ο C/min (split ratio 1:10). H κερμοκραςία ειςόδου 

ιταν 220οC και θ κερμοκραςία ανίχνευςθσ 300οC. Η μεκοδοσ ιονιςμοφ ιταν βομβαρδιςμόσ με 

δζςμθ θλεκτρονίων ςτα 70eV (ΕΙ-MS). Ωσ κινθτι αζρια φάςθ χρθςιμοποιικθκε αδρανζσ αζριο ιλιο 

(He) (1,4 mL/min). O ενζςιμοσ όγκοσ ιταν 1 μL διαλφματοσ αικερίου ελαίου ςε πεντάνιο (10% v/v). 

Η ταυτοποίθςθ των πτθτικϊν χθμικϊν ςυςτατικϊν ζγινε με βάςθ τον υπολογιςμό των ςυντελεςτϊν 

RRI ςε ςχζςθ με τουσ χρόνουσ ανάςχεςθσ πρότυπων υδρογονανκράκων (C9 – C23) ςτθν HP-5 MS 

ςτιλθ, ςφγκριςθ με τουσ αντίςτοιχουσ τθσ βιβλιογραφίασ (Adams 2007), μελζτθ των φαςμάτων 

μάηασ με τθ βοικεια βιβλιοκικθσ (Wiley library spectra, NIST/NBS) και δεδομζνων βιβλιογραφικισ 

ζρευνασ. 
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Ειδικι γωνία ςτροφισ *α+D 

Για τισ μετριςεισ χρθςιμοποιικθκε το Πολωςίμετρο Krüss polarimeter (A. KRÜSS Optronic GmbH, 

Hamburg, Germany) με κυψελίδα μικουσ 0,5 dm. 

 

Πίνακασ 3: Απόδοςθ (α% w/w) και ςτροφικι ικανότθτα (*α+D
20

) των αικερίων ελαίων. 

Είδοσ α% w/w *α+D
20

 

Τanacetum vulgare 0.22 +39.6 (c 4.3, CHCl3) 

Tanacetum parthenium 0.25 +27.9 (c 4.4, CHCl3) 

Tanacetum balsamita 0.29 -30.4 (c 4.5, CHCl3) 
c (g/100mL) 
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Χθμικι ανάλυςθ αικερίου ελαίου Tanacetum vulgare 

 

 

Εικόνα 8: Χρωματογράφθμα αικερίου ελαίου Tanacetum vulgare (δείγμα TA3002A). 

 

Πίνακασ 4: Χθμικά ςυςτατικά (%) του αικερίου ελαίου Τ. vulgare. 

υςτατικά 
Rt  

(πειραματικό) 
RRΙ % 

α-Thujene 4,23 924 tr 

α-Pinene 4,37 932 0,9 

Camphene 4,67 946 tr 

Thuja-2,4(10)-diene 4,8 953 tr 

Sabinene 5,23 969 tr 

β-Pinene 5,32 974 0,8 

dehydro-1,8-Cineole 5,65 988 tr 

Mesitylene 5,72 994 tr 

α-Phellandrene 6,00 1004 tr 

α-Σerpinene 6,35 1014 0,9 

p-Cymene 6,57 1020 5,9 

1,8-Cineole 6,78 1026 13,3 

γ-Terpinene 7,61 1054 1,3 

cis-Sabinene hydrate  7,86 1065 tr 

Terpinolene 8,59 1086 tr 

5 .0 0 1 0 .0 0 1 5 .0 0 2 0 .0 0 2 5 .0 0 3 0 .0 0 3 5 .0 0 4 0 .0 0 4 5 .0 0 5 0 .0 0 5 5 .0 0

2 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

   1 e + 0 7

 1 .2 e + 0 7

 1 .4 e + 0 7

 1 .6 e + 0 7

 1 .8 e + 0 7

   2 e + 0 7

T im e -->

A b u n d a n c e

T IC: T A 3 0 0 2 A .D \ d a ta .m s
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υςτατικά 
Rt  

(πειραματικό) 
RRΙ % 

trans-Sabinene hydrate  8,93 1098 tr 

cis-Thujone 9,15 1101 0,8 

trans-Thujone 9,74 1112 49,6 

cis-p-Menth-2-en-1ol 9,8 1118 0,6 

Chrysanthenone 9,92 1124 6,4 

trans-Pinocarveol 10,37 1135 1,9 

trans-p-Menth-2-en-1ol 10,42 1136 tr 

Camphor 10,56 1141 2,9 

Sabina κetone 11,04 1154 tr 

Borneol 11,38 1165 tr 

Terpinen-4-ol 11,87 1174 3,8 

p-Cymen-8-ol 12,1 1179 tr 

Thuj-3-en-10-al 12,15 1181 tr 

α-Terpineol 12,37 1186 tr 

Myrtenol  12,56 1194 1,0 

Myrtenal 12,58 1195 0,9 

trans-Piperitol 13,06 1207 tr 

trans-Carveol 13,52 1215 tr 

Cumin aldehyde 14,32 1238 tr 

Carvone 14,51 1239 tr 

Carvotanacetone 14,65 1244 tr 

Piperitone 14,91 1249 tr 

Carvenone 15,07 1255 tr 

cis-Chrysanthenyl acetate 15,30 1261 1,1 

α-Terpinen-7-al 16,15 1283 tr 

Βornyl acetate 16,29 1287 tr 

trans-Sabinyl acetate 16,63 1290 tr 

Carvacrol 17,02 1298 tr 
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υςτατικά 
Rt  

(πειραματικό) 
RRΙ % 

Myrtenyl acetate 17,96 1324 tr 

p-Mentha-1,4-dien-7-ol 18,08 1325 tr 

(E)-β-Damascenone 20,40 1383 tr 

cis-threo-Davanafuran 21,79 1414 tr 

Artedouglasia oxide C 26,04 1522 tr 

Spathulenol 28,11 1577 tr 

Caryophyllene oxide 28,30 1582 tr 

Davanone 28,62 1587 0,4 

φνολο 92,5 

Ομαδοποιθμζνα ςυςτατικά  

Μονοτερπενικοί υδρογονάνκρακεσ  9,8 

Οξυγονωμζνα μονοτερπζνια  82,3 

εςκιτερπενικοί υδρογονάνκρακεσ  - 

Οξυγονωμζνα ςεςκιτερπζνια  0,4 

Άλλεσ ενϊςεισ  tr 

AI: ςχετικόσ χρόνοσ ανάςχεςθσ όπωσ υπολογίςτθκε με βάςθ τουσ χρόνουσ ανάςχεςθσ πρότυπων υδρογονανκράκων 

C9-C26 ςε ΗP-5MS ςτιλθ, Rt: πειραματικόσ χρόνοσ ανάςχεςθσ ςε min, tr: ίχνθ (0,1%) 

 

 

 

Γράφθμα 1: Γραφικι παράςταςθ ςυςτατικϊν (%) αναλυκζντοσ αικερίου ελαίου Τ. vulgare. 

 

 

0,4%

Μονοτερπενικοί 
υδρογονάνκρακεσ
Οξυγονωμζνα 
μονοτερπζνια
Οξυγονωμζνα 
ςεςκιτερπζνια
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το αικζριο ζλαιο των αποξθραμζνων υπζργειων τμθμάτων του Tanacetum vulgare κυριαρχοφςε θ 

ομάδα των οξυγονωμζνων μονοτερπενίων (82,3%) (Πίνακασ 4, Γράφθμα 1), με κφριο εκπρόςωπο 

τθν trans-κυιόνθ (49,6%), ακολουκοφμενθ από τθν 1,8-κινεόλθ (13,3%), και τθ χρυςανκενόνθ 

(6,4%). Ακολουκοφςαν οι μονοτερπενικοί υδρογονάνκρακεσ με ποςοςτό 9,8% με κφρια ζνωςθ το p-

κυμζνιο (5,9%). ε αρκετά χαμθλό ποςοςτό ανιχνεφκθκε θ ομάδα των ςεςκιτερπενίων ςε ποςοςτό 

0,4%, το οποίο αντιςτοιχοφςε ςτο ποςοςτό των οξυγονωμζνων παραγϊγων, ενϊ δεν ανιχνεφκθκαν 

ςεςκιτερπενικοί υδρογονάνκρακεσ. 

φμφωνα με τα δεδομζνα τθσ βιβλιογραφίασ, το αικζριο ζλαιο του είδουσ T. vulgare από τθν 

Ελλάδα μελετάται για πρϊτθ φορά ςτθν παροφςα εργαςία. φμφωνα με δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ, το 

αικζριο ζλαιο του ςυγκεκριμζνου είδουσ χαρακτθρίηεται γενικά από υψθλά ποςοςτά 

οξυγονωμζνων μονοτερπενίων, ανεξαρτιτωσ γεωγραφικισ προζλευςθσ. Κατόπιν ςφγκριςθσ των 

πειραματικϊν δεδομζνων με εκείνων τθσ βιβλιογραφίασ, παρατθροφνται ποιοτικζσ ομοιότθτεσ, 

ωςτόςο ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ είναι εμφανείσ οι ποςοτικζσ διακυμάνςεισ ςτουσ 

κυριότερουσ μεταβολίτεσ αικερίων ελαίων διαφορετικισ γεωγραφικισ προζλευςθσ. φμφωνα με 

τουσ Radulovid et al. (2017), θ trans-κυιόνθ κυριαρχεί ςτο αικζριο ζλαιο υπεργείων τμθμάτων T. 

vulgare από τθ ερβία με ποςοςτό 66,6%. Εντοφτοισ, ςφμφωνα με τουσ Dervnja et al. (2017), οι 

οποίοι μελζτθςαν αικζριο ζλαιο επίςθσ ςερβικισ προζλευςθσ, το οξυγονωμζνο μονοτερπζνιο οξικό 

trans-χρυςανκενφλιο βρζκθκε να είναι ο κυρίαρχοσ μεταβολίτθσ του αικερίου ελαίου (41,37%) και 

ακολουκοφςαν ςε ποςοςτό θ trans-χρυςανκενόλθ (12,51%) και θ trans-κυιόνθ (9,04%). Επίςθσ ςτθν 

εργαςία των Dolarslan & Gurkok (2018) καταγράφεται θ καμφορά (56,43%) να κυριαρχεί ςτο 

αικζριο ζλαιο υπεργείων τμθμάτων τουρκικισ προζλευςθσ, ακολουκοφμενθ από τθν ευκαλυπτόλθ 

(ςυνϊνυμο: 1,8-κινεόλθ) (17,26%). Αντίκετα ςτο αικζριο ζλαιο T. vulgare που μελετικθκε βρζκθκε 

θ καμφορά ςε χαμθλό ποςοςτό (2,9%), ενϊ θ 1,8-κινεόλθ ςε ςθμαντικό ποςοςτό (13,3%). 

  



45 
 

Χθμικι ανάλυςθ αικερίου ελαίου Tanacetum parthenium 

 

 

Εικόνα 9: Χρωματογράφθμα αικερίου ελαίου Τanacetum parthenium (δείγμα TA3004). 

 

Πίνακασ 5: Χθμικά ςυςτατικά (%) του αικερίου ελαίου Τanacetum parthenium. 

υςτατικά 
Rt  

(πειραματικό) 
RRΙ % 

Tricyclene 4,13 921 tr 

α-Pinene 4,36 932 1,6 

Camphene 4,67 946 11,6 

Thuja-2,4(10)-diene 4,78 953 tr 

Sabinene 5,22 969 tr 

β-Pinene 5,30 974 tr 

Mesitylene 5,70 994 3,5 

p-Cymene 6,54 1020 3,7 

Limonene 6,67 1024 tr 

γ-Terpinene 7,59 1054 tr 

Chrysanthenone 9,82 1124 1,4 

Camphor 10,61 1141 67,7 

Borneol 11,35 1165 0,3 

p-Mentha-1,5-dien-8-ol 11,40 1166 2,0 

Terpinen-4-ol 11,81 1174 tr 

5 . 0 0 1 0 . 0 0 1 5 . 0 0 2 0 . 0 0 2 5 . 0 0 3 0 . 0 0 3 5 . 0 0 4 0 . 0 0 4 5 . 0 0 5 0 . 0 0 5 5 . 0 0

1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0

   1 e + 0 7

 1 . 1 e + 0 7

 1 . 2 e + 0 7

 1 . 3 e + 0 7

T im e -->

A b u n d a n c e

T I C :  T A 3 0 0 4 . D \ d a t a . m s
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υςτατικά 
Rt  

(πειραματικό) 
RRΙ % 

p-Cymen-8-ol 12,15 1179 tr 

α-Terpineol 12,36 1186 tr 

Myrtenol 12,55 1194 tr 

Verbenone 13,04 1204 tr 

trans-Chrysanthenyl acetate 14.21 1235 1,8 

cis-Chrysanthenyl acetate 15,30 1261 tr 

Bornyl acetate 16,27 1287 3,4 

Carvacrol 16,39 1298 tr 

Myrtenyl acetate 17,94 1324 tr 

(E)-β-Farnesene 23,50 1454 tr 

Bornyl angelate 27,58 1564 1,3 

Caryophyllene oxide 28,10 1582 tr 

φνολο 98,3 

Ομαδοποιθμζνα ςυςτατικά  

Μονοτερπενικοί υδρογονάνκρακεσ  16,9 

Οξυγονωμζνα μονοτερπζνια  77,9 

εςκιτερπενικοί υδρογονάνκρακεσ  tr 

Οξυγονωμζνα ςεςκιτερπζνια  tr 

Άλλεσ ενϊςεισ  3,5 

AI: ςχετικόσ χρόνοσ ανάςχεςθσ όπωσ υπολογίςτθκε με βάςθ τουσ χρόνουσ ανάςχεςθσ πρότυπων υδρογονανκράκων 

C9-C26 ςε ΗP-5MS ςτιλθ, Rt: πειραματικόσ χρόνοσ ανάςχεςθσ ςε min, tr: ίχνθ (0,1%) 
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Γράφθμα 2: Γραφικι παράςταςθ ςυςτατικϊν (%) αναλυκζντοσ αικερίου ελαίου Τ. parthenium. 

 
Tο αικζριο ζλαιο των αποξθραμζνων υπζργειων τμθμάτων του T. parthenium ιταν πλοφςιο ςε 

οξυγονωμζνα μονοτερπζνια (77,9%) με κυρίαρχθ ζνωςθ τθν καμφορά (67,7%) (Πίνακασ 5, Γράφθμα 

2). Ακολοφκθςαν οι μονοτερπενικοί υδρογονάνκρακεσ με ποςοςτό 16,9% με κφριο εκπρόςωπο το 

καμφζνιο (11,6%).  

Δεν υπάρχουν δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ ςχετικά με τθ ςφςταςθ του αικερίου ελαίου του είδουσ T. 

parthenium από τθν Ελλάδα. φμφωνα με δθμοςιευμζνεσ αναφορζσ ςτο αικζριο ζλαιο του 

ςυγκεκριμζνου είδουσ από άλλεσ χϊρεσ, το αικζριο ζλαιο είναι πλοφςιο ςε οξυγονωμζνα 

μονοτερπζνια ανεξαρτιτωσ γεωγραφικισ προζλευςθσ, ενϊ εμφανίηει ζνα μικρό ποςοςτό 

μονοτερπενικϊν υδρογονανκράκων. 

Η παρουςία τθσ καμφοράσ ωσ κφριο ςυςτατικό του αικερίου ελαίου υπεργείων τμθμάτων T. 

parthenium όπωσ φαίνεται και ςτον Πίνακα 5, ςυμφωνεί με τα πειραματικά μασ δεδομζνα, όπου θ 

καμφορά επικρατεί με ποςοςτό 67,7%. Ωςτόςο, ςτο αικζριο ζλαιο του αναλυκζντοσ ελλθνικοφ 

δείγματοσ παρατθροφνται ςθμαντικζσ ποςοτικζσ διαφορζσ μαηί με κάποιεσ ποιοτικζσ, ςε επίπεδο 

μεμονωμζνων μεταβολιτϊν μεταξφ δειγμάτων διαφορετικισ γεωγραφικισ προζλευςθσ. 

υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τουσ Stevanovid et al. (2009) υπζργεια τμιματα T. parthenium ζχουν 

υψθλι περιεκτικότθτα καμφοράσ (46,6% ± 1,1) ακολουκοφμενθ από οξικό trans-χρυςανκενφλιο 

(25,8% ± 1,3%) και καμφζνιο (11,3% ± 1,1) ςε δείγμα ιταλικισ προζλευςθσ, όπωσ αντίςτοιχα και ςε 

δείγμα καναδικισ, ολλανδικισ και αμερικανικισ προζλευςθσ (Πίνακασ 1, ςελ. 24). Σο οξικό 

χρυςανκενφλιο ζχει αναφερκεί και ςε δείγμα αγγλικισ προζλευςθσ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 

10% (Hendriks et al. 1996), κακϊσ και ςε ιρανικό δείγμα ςε ποςοςτό 20,5-22,4% (Omidbaigi et al. 

2005), ςε αντίκεςθ με το δείγμα το οποίο μελετικθκε ςτθν παροφςα εργαςία όπου εντοπίςτθκε ςε 

ίχνθ. Η ζλλειψθ αυτοφ του οξυγονωμζνου μονοτερπενίου αποτελεί και τθν ςθμαντικι ποιοτικι 

διαφορά μεταξφ των πειραματικϊν δεδομζνων και τθσ βιβλιογραφίασ. φμφωνα με τουσ Akpulat et 

al. (2005), το αικζριο ζλαιο feverfew τουρκικισ προζλευςθσ, χαρακτθρίηεται από καμφορά ςε 

ποςοςτό 56,9%, ακολουκοφμενθ από καμφζνιο (12,7%) και p-κυμζνιο (5,2%), ενϊ δείγμα ιρανικισ 

προζλευςθσ ςφμφωνα με τουσ Shahhoseini et al. (2019) από καμφορά (27,75-29,11%), οξικό 

νερφλιο (8,94-11,05%) και p-κυμζνιο (5,93-7,01%).  

3,5%

Μονοτερπενικοί 
υδρογονάνκρακεσ

Οξυγονωμζνα 
μονοτερπζνια

Άλλεσ ενϊςεισ



48 
 

Χθμικι ανάλυςθ αικερίου ελαίου Tanacetum balsamita 

 

 

Εικόνα 10: Χρωματογράφθμα αικερίου ελαίου Tanacetum balsamita (δείγμα TA3070). 

 

Πίνακασ 6: Χθμικά ςυςτατικά (%) του αικερίου ελαίου Tanacetum balsamita. 

υςτατικά 
Rt  

(πειραματικό) 
RRΙ % 

Camphene 4,69 946 1,7 

p-Cymene 6,57 1020 0,7 

Limonene 6,7 1024 0,5 

1,8-Cineole 6,72 1026 8,0 

cis-Σhujone 9,2 1101 14,9 

trans-thujone 9,55 1112 1,6 

trans-p-Mentha-2,8-dien-1-ol 9,69 1119 1,0 

cis-p-Mentha-2,8-dien-1-ol 10,23 1133 0,6 

trans-Pinocarveol 10,34 1135 tr 

Camphor 10,54 1141 5,8 

Sabina ketone 11,04 1154 tr 

Pinocarvone 11,24 1160 tr 

Borneol 11,38 1165 5,3 

Terpinen-4-ol 11,86 1174 tr 

trans-p-Mentha-1(7),8-dien-2-ol 12,26 1187 2,1 

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00

2000000

4000000

6000000

8000000

   1e+07

 1.2e+07

 1.4e+07

Time-->

Abundance

TIC: TA3070.D\ data.ms
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υςτατικά 
Rt  

(πειραματικό) 
RRΙ % 

trans-Dihydro carvone 12,6 1200 1,0 

cis-4-Caranone 12,84 1201 tr 

Verbenone 13,07 1204 tr 

trans-Carveol 13,51 1215 1,5 

cis-p-Mentha-1(7),8-dien-2-ol 13,93 1227 2,7 

Cumin aldehyde 14,37 1238 tr 

Carvone 14,66 1239 36,1 

cis-Chrysanthenyl acetate 15,31 1261 tr 

Perilla aldehyde 15,76 1269 tr 

trans-Carvone oxide 15,94 1273 0,8 

Bornyl acetate 16,3 1287 0,5 

Myrtenyl acetate 17,98 1324 tr 

trans-Carvyl acetate 18,51 1339 tr 

α-Cubebene 18,99 1345 tr 

Eugenol 19,36 1356 tr 

cis-Carvyl acetate 19,58 1365 tr 

α-Copaene 20,04 1374 tr 

(Z)-β-Damascenone 20,4 1383 tr 

β-Cubebene 20,67 1387 tr 

(E)-Caryophyllene 21,79 1417 tr 

trans-Muurola-3,5-diene 23,09 1451 tr 

allo-Aromadendrene 23,49 1458 tr 

trans-Cadina-1(6),4-diene 24,06 1475 tr 

γ-Muurolene 24,19 1478 tr 

Germacrene D 24,33 1484 tr 

trans-Calamenene 26,08 1521 0,7 

δ-Cadinene 26,11 1522 0,4 

trans-Cadina-1,4-diene 26,41 1533 tr 
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υςτατικά 
Rt  

(πειραματικό) 
RRΙ % 

α-Calacorene 26,8 1544 tr 

Spathulenol 28,13 1577 2,1 

Caryophyllene oxide 28,32 1582 0,7 

β-Copaene-4α-ol 28,50  1,5 

Ledol 29,1 1602 tr 

β-Oplopenone 29,35 1607 tr 

1-epi-Cubenol 30,12 1627 1,0 

α-Cadinol 30,65 1652 1,7 

Selin-11-en-4-alpha-ol 31,06 1658 1,3 

methyl β-Costate 35,9 1792 0,6 

φνολο 94,8 

Ομαδοποιθμζνα ςυςτατικά  

Μονοτερπενικοί υδρογονάνκρακεσ  3,1 

Οξυγονωμζνα μονοτερπζνια  81,7 

εςκιτερπενικοί υδρογονάνκρακεσ  1,1 

Οξυγονωμζνα ςεςκιτερπζνια  8,9 

Άλλεσ ενϊςεισ  tr 

AI: ςχετικόσ χρόνοσ ανάςχεςθσ όπωσ υπολογίςτθκε με βάςθ τουσ χρόνουσ ανάςχεςθσ πρότυπων υδρογονανκράκων 

C9-C26 ςε ΗP-5MS ςτιλθ, Rt: πειραματικόσ χρόνοσ ανάςχεςθσ ςε min, tr: ίχνθ (0,1%) 
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Γράφθμα 3: Γραφικι παράςταςθ ςυςτατικϊν (%) αικερίου ελαίου Τ. balsamita. 

 
το αικζριο ζλαιο των αποξθραμζνων υπζργειων τμθμάτων του φυτοφ T. balsamita (Πίνακασ 6, 

Γράφθμα 3), κυριαρχοφςε θ ομάδα των οξυγονωμζνων μονοτερπενίων (81,0%) με κφρια ςυςτατικά 

τθν καρβόνθ (36,1%), τθν cis-κυιόνθ (ι α-κυιόνθ) (14,9%) και τθν 1,8-κινεόλθ (7,8%). Ακολουκοφςαν 

τα οξυγονωμζνα ςεςκιτερπζνια με ποςοςτό 8,2%, ενϊ ςε ακόμα χαμθλότερο ποςοςτό βρζκθκαν οι 

μονοτερπενικοί και οι ςεςκιτερπενικοί υδρογονάνκρακεσ (3,1% και 1,1%, αντίςτοιχα). 

Σο είδοσ Τ. balsamita αποτελεί το λιγότερο μελετθμζνο είδοσ με το μικρότερο αρικμό αναφορϊν 

ςτθ βιβλιογραφία ςυγκριτικά με τα άλλα δφο είδθ Tanacetum που μελετικθκαν ςτθν παροφςα 

εργαςία, ενϊ παρουςιάηεται για πρϊτθ φορα θ ανάλυςθ του αικερίου ελαίου του ςυγκεκριμζνου 

είδουσ από τθν Ελλάδα. φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, το αικζριο ζλαιο των υπζργειων τμθμάτων 

ζχει υψθλι περιεκτικότθτα ςε οξυγονωμζνα μονοτερπζνια, ανεξάρτθτα από τθν προζλευςθ του. 

φμφωνα με τισ μελζτεσ που παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 1, το αικζριο ζλαιο του είδουσ Τ. 

balsamita είναι ςε γενικζσ γραμμζσ ποιοτικά όμοιο με το δείγμα που μελετικθκε, ενϊ 

παρουςιάςτθκαν ποςοτικζσ διαφορζσ με βάςθ τθν προζλευςθ του δείγματοσ. τθ μελζτθ των 

Bylaite et al. (2000) αναφζρεται ότι το αικζριο ζλαιο δείγματοσ από τθ Λικουανία φζρει καρβόνθ 

(51,8-68,0%) ωσ κφριο ςυςτατικό και ακολουκεί θ α-κυιόνθ (9,0-16,1%), ενϊ ςτο αικζριο ζλαιο 

ιρανικισ προζλευςθσ ςθμαντικά ςυςτατικά ιταν τα μονοτερπζνια καρβόνθ (42,43%) και α-κυιόνθ 

(21,3%), κακϊσ και το ςεςκιτερπζνιο β-μπιςαμπολζνιο (10,56%) (Hassanpouraghdam et al. 2008). 

το αικζριο ζλαιο του υποείδουσ Τ. balsamita subsp. balsamita από το Ιράν (Yousefzadi et al. 2009) 

ςθμαντικά ςυςτατικά ιταν τα μονοτερπζνια καρβόνθ (51%), β-κυιόνθ (20,8%), 1,8-κινεόλθ (4,4%) 

και α-κυιόνθ (3,2%).  

  

3,1%
1,1% Μονοτερπενικοί 

υδρογονάνκρακεσ

Οξυγονωμζνα 
μονοτερπζνια
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ςεςκιτερπζνια



52 
 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Σα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ των αικερίων ελαίων των τριϊν ειδϊν Tanacetum που μελετικθκαν 

ςτθν παροφςα εργαςία είναι ςφμφωνα ςε γενικζσ γραμμζσ με εκείνα τθσ βιβλιογραφίασ. τθν 

περίπτωςθ του T. vulgare, ςτθ βιβλιογραφία (Πίνακασ 1, ςελ. 23) καταγράφεται ζνασ μεγάλοσ 

αρικμόσ χθμειοτφπων (τουλάχιςτον 15) με διαφορετικά κφρια χαρακτθριςτικά ςυςτατικά. 

υχνότερα εμφανιηόμενοι είναι ο χθμειότυποσ trans-κυιόνθσ και ο χθμειότυποσ καμφοράσ 

(Βarceloux 2008). Σο αικζριο ζλαιο του Τ. vulgare που μελετικθκε από τθν Ελλάδα (ςυλλογι 

Δράμα), ανικει ςτο χθμειότυπο trans-κυιόνθσ (49,6%). τθν περίπτωςθ του T. parthenium 

εμφανίηονται ςτθν βιβλιογραφία ωσ κφρια χθμικά ςυςτατικά του αικερίου ελαίου κυρίωσ θ 

καμφορά (~40-50%), το οξικό trans-χρυςανκενφλιο (~20-30%) και το καμφζνιο (~5-12%) (Omidbaigi 

et al. 2005, Stevanovid et al. 2009). Σο αικζριο ζλαιο του T. parthenium που μελετικθκε (ςυλλογι 

Παγγαίο), εμφανίηει ωσ κφρια ςυςτατικά τθν καμφορά (67,7%) και το καμφζνιο (11,6%), ενϊ το 

οξικό trans-χρυςανκενφλιο βρίςκεται ςε εξαιρετικά χαμθλότερο ποςοςτό (tr) από εκείνο τθσ 

βιβλιογραφίασ. τισ περιςςότερεσ αναφορζσ ςχετικά με τθ χθμικι ςφςταςθ του αικερίου ελαίου του 

είδουσ T. balsamita θ καρβόνθ (~40-50%) εμφανίηεται ωσ το κυρίαρχο ςυςτατικό, όπωσ και ςτο 

δείγμα που μελετικθκε από τθν Κορινκία. Επιπλζον, ςτο αικζριο ζλαιο του ελλθνικοφ δείγματοσ T. 

balsamita βρζκθκαν τα μονοτερπζνια α-κυιόνθ (14,9%) και θ 1,8-κινεόλθ (7,8%), ςυςτατικά τα 

οποία αναφζρονται ςε οριςμζνεσ δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ (Gallori et al. 2001, Hassanpouraghdam et 

al. 2008, Yousefzadi et al. 2009). 

Οι ποιοτικζσ και ποςοτικζσ αποκλίςεισ που εμφανίηουν τα αικζρια ζλαια είναι αναμενόμενθ, κακϊσ 

θ ςφςταςθ τουσ μεταβάλλεται λόγω των απαιτιςεων του περιβάλλοντοσ (κερμοκραςία, υγραςία, 

ςφςταςθ του εδάφουσ κ.α.) και τθσ ανάγκθσ τουσ για επιβίωςθ. Επιπλζον, άλλοι παράγοντεσ που 

επιδροφν είναι θ γεωγραφικι κζςθ, το ςτάδιο ανάπτυξθσ του φυτοφ, ο τρόποσ ξιρανςθσ του κ.α 

(Stevanovid et al. 2009, Stevovid et al. 2009, Mohsenzadeh et al. 2011, Piras et al. 2014, Omidbaigi et 

al. 2007). 
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