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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα αιθέρια έλαια αποτελούν πτητικές ουσίες που απομονώνονται μέσω μίας 

φυσικής  διεργασίας, όπως η απόσταξη, από συγκεκριμένα τμήματα ενός φυτού, πχ. 

τα άνθη, τα φύλλα, οι καρποί κτλ. Χαρακτηρίζονται από ευρεία χημική ποικιλότητα 

με βασικό συστατικό τις τερπενικές και αρωματικές ενώσεις. Έχουν έντονη 

ευεργετική δράση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για  καλλωπιστικούς όσο 

και για θεραπευτικούς σκοπούς. 

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας, ήταν ο ποιοτικός προσδιορισμός της σύστασης 

τεσσάρων δειγμάτων αιθερίων ελαίων  από φυτά που παρουσιάζουν 

φαρμακευτικές ιδιότητες (μέντα, δυόσμος, λεβάντα, μαϊντανός). Το τελευταίο 

διάστημα, γίνονται προσπάθειες από την ομάδα μας με σκοπό την παραγωγή 

τερπενοειδών από φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς. Σε τέτοιου είδους 

τερπενοειδή συγκαταλέγεται το β-φελλανδρένιο (καθώς και όμοιες σε αυτό 

ενώσεις), κυρίαρχη ένωση σε ένα από τα έλαια που αναλύθηκαν. Το παραπάνω 

γεγονός, μας ώθησε στην επιλογή των αιθερίων ελαίων ως καταλληλότερα 

δείγματα για την παραπάνω μελέτη, που σε συνδυασμό με τη φασματοσκοπία NMR 

μας οδήγησαν στα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Η παραπάνω διαδικασία επιτεύχθηκε με χρήση της μονοδιάστατης 

φασματοσκοπίας 1Η NMR, της δισδιάστατης ομοπυρηνικής (1Η-1Η) gCOSY και της 

δισδιάστατης ετεροπυρηνικής (1Η-13C) gHSQC &  gHMBC φασματοσκοπίας NMR. 

Πρόκειται για μία μέθοδο αρκετά απλή και γρήγορη, με ευρεία εφαρμογή σε 

πολλούς τομείς. Χαρακτηριστικό της γνώρισμα, η ικανότητα ανίχνευσης μεγάλου 

αριθμού ενώσεων χαμηλής συγκέντρωσης, όπως η ανάλυση ενός δείγματος 

αιθερίου ελαίου που εμφανίζει ποικιλία διαφόρων συστατικών. Βασιζόμενοι στα 

παραπάνω γνωρίσματα της φασματοσκοπίας NMR, συνήχθη η καταλληλότητα της 

μεθόδου για την παρούσα ανάλυση και η επιλογή της ως την πιο 

αντιπροσωπευτική. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Φασματοσκοπία NMR, αιθέρια έλαια, τερπένια, β-φελλανδρένιο 
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ABSTRACT 

Essential oils are volatile aroma compounds extracted from particular parts of a 

plant, e.g., flowers, leaves, fruits, etc. by a natural process, such as distillation. They 

are characterized by wide chemical diversity, with terpenic and aromatic compounds 

as essential ingredients. They possess a variety of properties and can be used for 

both cosmetic and therapeutic purposes. 

The subject of this diploma thesis is the qualitative determination of the composition 

of four essential oils from plants with medicinal properties (spearmint, peppermint, 

lavender, parsley). Recently, efforts have been made by our team in order to 

produce terpenoids from photosynthetic microorganisms. Such terpenoids include 

beta-phellandrene (as well as similar compounds), a basic compound being present 

in one of the oils for analysis. This fact helped us select essential oils as the most 

suitable samples for this study, which in combination with the NMR spectroscopy led 

to the desired results.  

The procedure above was achieved by using one-dimensional 1Η NMR spectroscopy 

and two-dimensional homonuclear (1Η-1Η) gCOSY and heteronuclear (1Η-13C) gHSQC 

& gHMBC NMR spectroscopy. It is a fast and simple method with wide application in 

many fields. An important feature of the NMR Spectroscopy is the ability to detect a 

large number of compounds with low concentration, such as in the analysis of an 

essential oil sample, which possesses a variety of different components. Based on 

the features above, we have concluded that the NMR spectroscopy is the most 

suitable and representative method for the present analysis.  

 

Keywords: NMR spectroscopy, essential oils, terpens, beta-phellandrene 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 

Ο όρος «αιθέριο έλαιο» επινοήθηκε τον 16ο αιώνα από τον Ελβετό μεταρρυθμιστή της 

ιατρικής, Paracelsus von Hohenheim, ο οποίος ονόμασε το δραστικό συστατικό ενός 

φαρμάκου Quinta Essentia. Τα αιθέρια έλαια είναι αρωματικά ελαιώδη υγρά που 

προέρχονται από φυτικό υλικό (όπως ανθοί, σπόροι, φύλλα, κλαδιά, φλοιοί, βότανα, ξύλο, 

καρποί και ρίζες), είναι διαλυτά στην αιθανόλη και λιγότερο διαλυτά στο νερό και τα 

κύρια συστατικά τους αποτελούν οι αλδεΰδες, οι κετόνες, τα τερπένια και οι εστέρες. 

Παραλαμβάνονται από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά  συνήθως με τη διεργασία της 

απόσταξης και οφείλουν τη χαρακτηριστική οσμή τους στα κύρια συστατικά τους (πχ. η 

οσμή της μενθόλης θυμίζει μέντα).1 

Τα αιθέρια έλαια αποτελούν φυσικά προϊόντα υψηλής εμπορικής αξίας. Σήμερα 

υπολογίζεται πως περίπου 3000 αιθέρια έλαια είναι γνωστά, από τα οποία 300 

προορίζονται ως θεραπευτικά ή καλλωπιστικά σκευάσματα στην βιομηχανία φαρμάκων, 

καλλυντικών και αρωμάτων. Ακόμα, ιδιαίτερα σημαντική είναι η βιολογική τους δράση ως 

απωθητικά ή προσελκυστικά στη φυτοπαθογόνο αλληλεπίδραση.2 Παρατηρήθηκε πως, τα 

αιθέρια έλαια προστατεύουν τα φυτά από αβιοτικούς παράγοντες και επηρεάζουν την 

ανάπτυξη των γειτονικών φυτών και τη συμπεριφορά των εντόμων. 

 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Ήδη από την αρχαιότητα, τα αιθέρια έλαια χρησιμοποιήθηκαν από αρκετούς πολιτισμούς 

είτε για θρησκευτικούς ή θεραπευτικούς λόγους, ενώ ακόμα και στην σύγχρονη εποχή 

εξακολουθούν να είναι χρήσιμα και αναγκαία. O όρος αιθέριο έλαιο πρωτοεμφανίστηκε 

τον 16ο αιώνα από τον Παράκελσο, ενώ ευρήματα ανασκαφών όπως πρωτόγονα 

αποστακτήρια και μυροδοχεία τοποθετούν τη χρήση τους ακόμα παλαιότερα στον χρόνο, 

σε προϊστορικές εποχές. H πρώτη καταγεγραμμένη εμφάνιση των αιθ. ελαίων είναι από 

την Κίνα μεταξύ του 2697-2597 π.Χ. κατά την διάρκεια της βασιλείας του Huang-Ti. 

Aιθέρια έλαια κέδρου, κυπαρισσιού, γλυκόριζας, μύρου και παπαρούνας αναφέρονται σε 

πήλινα ευρήματα σφηνοειδούς γραφής της Μεσοποταμίας όπου χρησίμευαν για 

θεραπευτικούς σκοπούς, ενώ στην αρχαία Αίγυπτο για τη δημιουργία καλλυντικών και για 

την ταρίχευση των νεκρών. Σταδιακά η χρήση τους πέρασε στους Έλληνες και τους 

Ρωμαίους, με τον Ιπποκράτη να αναφέρει τις ευεργετικές ιδιότητες 300 φυτών όπως του 

θυμαριού, του κρόκου, της μαντζουράνας και του δυόσμου. Η έλευση του Ισλαμικού 

πολιτισμού έδωσε στα αρωματικά φυτά επιπρόσθετη αξία, καθώς οι τεχνικές εξαγωγής 

των αιθερίων ελαίων εξελίχθηκαν.3 

Στον Μεσαίωνα τα αιθέρια έλαια αποτελούσαν βασικό συστατικό των φαρμακευτικών 

παρασκευασμάτων, ενώ κατά τη διάρκεια επιδημιών όπως η χολέρα και η πανώλη, οι 

ασθενείς που τα χρησιμοποιούσαν έπαυαν να νοσούν από εκείνες τις ασθένειες λόγω της 



7 
 

αντιμικροβιακής τους δράσης. Κατά την Αναγέννηση, την περίοδο όπου η Ευρώπη βίωσε 

την μεγαλύτερη άνθιση γραμμάτων και επιστημών, η σύσταση και η φύση των αιθερίων 

ελαίων μελετήθηκε εκτενώς και από τότε παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στην απομόνωση, 

όσο και στην εφαρμογή τους σε διάφορες μορφές θεραπείας.3 

Μέχρι το 18ο αιώνα αρκετοί ερευνητές, κυρίως φαρμακοποιοί, ασχολήθηκαν και 

περιέγραψαν τη φύση και τις μεθόδους παραλαβής των αιθερίων ελαίων. Πλέον, στη 

σύγχρονη εποχή, τα πιο διαδεδομένα αιθέρια έλαια που κυκλοφορούν στο εμπόριο και 

την διεθνή αγορά είναι εκείνα της μέντας, της λεβάντας, του γερανιού, του ευκαλύπτου, 

του τριαντάφυλλου, του σανταλόξυλου και του χαμομηλιού.3 

 

1.3 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 

Με τον όρο φαρμακευτικά φυτά ορίζονται τα φυτά που παράγουν βιολογικώς δραστικές 

ενώσεις με θεραπευτική δράση για τον άνθρωπο. Όλα τα μέρη του φυτού που 

εμπεριέχουν δραστικές ουσίες μπορούν να χαρακτηριστούν φαρμακευτικά και 

ονομάζονται δρόγες, είτε πρόκειται για άνθη, φύλλα και καρπούς, είτε για φλοιό και ρίζες 

του φυτού. Τα περισσότερα φαρμακευτικά φυτά είναι και αρωματικά, καθώς πολλά από 

αυτά εμφανίζουν και αρωματικές ιδιότητες.4 

Τα αιθέρια έλαια εμφανίζουν αρκετές θεραπευτικές ιδιότητες, ορισμένες από τις οποίες 

αναλύονται παρακάτω. Ιδιαίτερα σημαντική παρατήρηση είναι η διαφορά στη χημική 

τους σύσταση, που επηρεάζεται από παράγοντες όπως, η θερμοκρασία, η ηλιοφάνεια, το 

μικροκλίμα της περιοχής όπου μεγαλώνει το φυτό, η υγρασία καθώς κι η περίοδος της 

συγκομιδής.3 Τα αιθέρια έλαια που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία ανήκαν στα 

φαρμακευτικά φυτά δυόσμου, μέντας, λεβάντας και μαϊντανού. Τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:  

I. Αιθέριο έλαιο δυόσμου: Το αιθέριο έλαιο που λαμβάνεται από τον δυόσμο, είναι 

συνήθως άχρωμο ή απαλό κίτρινο και έχει χαρακτηριστική και έντονη οσμή. Όσων 

αφορά την χημική του σύσταση, το αιθ. έλαιο του δυόσμου παρουσιάζει αρκετές 

διακυμάνσεις. Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκε έλαιο του γένους Mentha 

spicata,  κυριότερα συστατικά του οποίου ήταν η καρβόνη και το λεμονένιο. 

Αναφορικά με τις κύριες βιολογικές του δράσεις, έρευνες έχουν δείξει ότι 

παρουσιάζει αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση, καθώς επίσης 

εξαιρετικές αντιβακτηριακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες (πχ. εξολοθρεύει τον 

μύκητα Candida albicans). Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων ως 

βελτιωτικό γεύσης για την παραγωγή τσιχλών και καραμελών και στην 

κοσμετολογία κυρίως σε προϊόντα που αφορούν την στοματική υγιεινή.3, 5, 6 

  

II. Αιθέριο έλαιο μέντας: H μέντα είναι ένα ποώδες αρωματικό φυτό με λευκά ή 

ιώδη άνθη της οικογένειας των χειλανθών. Το έλαιό της είναι κατάλληλο για 
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προϊόντα αρωματοποιίας και σαπωνοποιίας, ενώ παράλληλα εμφανίζει αρκετές 

φαρμακευτικές δράσεις. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των διαταραχών του 

πεπτικού συστήματος, ως τονωτικό της καρδιάς και ως αντιβακτηριακό της 

στοματικής κοιλότητας. Για τη δική μας ανάλυση χρησιμοποιήσαμε έλαιο του 

γένους Mentha piperita, με βασικότερες ενώσεις τη μενθόλη και μενθόνη.7 

 

 

III. Αιθέριο έλαιο λεβάντας: Το ευχάριστο άρωμα της λεβάντας οφείλεται κυρίως 

στην παρουσία τερπενοειδών χαμηλού μοριακού βάρους τα οποία συντίθενται 

και συγκεντρώνονται στα εναέρια μέρη του φυτού κατά την διάρκεια της 

ανθοφορίας. Οι περισσότερες εργαστηριακές μελέτες έχουν βασιστεί κυρίως στο 

αιθέριο έλαιο που εξάγεται από την ποικιλία της Αγγλικής λεβάντας (Lavandula 

angustifolia). Το πτητικό έλαιο που παραλαμβάνεται από την λεβάντα εκτός από 

την αντιμικροβιακή δράση που προσφέρει, χρησιμοποιείται ευρέως στην 

αρωματοθεραπεία, την αρωματοποιία και την κοσμετολογία, ενώ είναι πολύ 

σημαντική και η παρουσία του στην φαρμακευτική επιστήμη και την βιομηχανία 

τροφίμων.  Φαρμακευτικά, η λεβάντα και τα παράγωγά της φημίζονται για τις 

ηρεμιστικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους. Επιφέρει ηρεμία στο μυαλό και 

απομακρύνει τα έντονα συναισθήματα. Χρησιμοποιείται προς ανακούφιση από 

τον πονοκέφαλο, την δυσπεψία καθώς και την ανάπλαση του ταλαιπωρημένου 

δέρματος. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε αιθέριο έλαιο λεβάντας του 

γένους Lavandula angustifolia (ή L.Officinalis), βασικά συστατικά του οποίου 

αποτελούν η λιναλοόλη και ο οξικός εστέρας της λιναλοόλης.3, 8, 9, 10 

 

IV. Αιθέριο έλαιο μαϊντανού: Ο μαϊντανός (Petroselinum crispum) είναι ένα είδος 

ανθοφόρου φυτού του γένους Petroselinum, της οικογένειας Apiaceae, ιθαγενές 

στην κεντρική Μεσόγειο. Αποτελεί πλούσια πηγή φλαβονοειδών και 

αντιοξειδωτικών, φολικού οξέος και βιταμίνης Κ, C και Α. Στο αιθέριο έλαιο του 

μαϊντανού περιέχονται συστατικά (π.χ λιμονένιο) με ισχυρή αντιοξειδωτική και 

αντικαρκινική δράση. Στο έλαιο του φρέσκου μαϊντανού που αποστάχθηκε, 

χρησιμοποιώντας τα φύλλα και το μίσχο του φυτού, εμφανίστηκαν ως κυρίαρχες 

ενώσεις η μυριστικίνη και η απιόλη.11, 12, 13 

 

1.4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΑ 

Συνήθως, τα αιθέρια έλαια παραλαμβάνονται από το αντίστοιχο φυτικό υλικό (φύλλα, 

μίσχος, ρίζες, άνθη κλπ.) με τις παρακάτω τεχνικές απόσταξης:14 

� Απόσταξη με υδρατμούς (Steam Distillation) 

� Υδροαπόσταξη (Hydrodistillation) 
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� Μικροαπόσταξη με υδρατμούς εκχύλισης με οργανικό διαλύτη (Microsteam 

Distillation) 

� Απόσταξη με κενό (Vacuum Head Space Distillation) 

� Μικροκύματα (Microwave Assisted Extraction) 

 

Ανάλογα με το είδος του φυτικού υλικού, την περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια, τη 

σύσταση και την εμπορική του αξία, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι παραλαβής 

αιθέριων ελαίων. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της υδροαπόσταξης 

με θερμομανδύα για την παραλαβή του αιθέριου ελαίου μαϊντανού (βλ. Πειραματικό 

μέρος).  

 

1.5 ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 

Η φασματομετρία μάζας είναι μία εναλλακτική τεχνική για τον ποιοτικό και ποσοτικό 

προσδιορισμό αιθερίων ελαίων. Όταν συνδέεται με συστήματα διαχωρισμού (όπως η 

αέρια χρωματογραφία-GC), τότε η προκύπτουσα τεχνική αναφέρεται ως «συζευγμένη» 

(hyphenated technique) και αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ταυτοποίηση και 

ποσοτικοποίηση πολύπλοκων μιγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, με τον αέριο χρωματογράφο 

συντελείται ο διαχωρισμός των ενώσεων, ενώ με το φασματόμετρο μάζας γίνεται η 

ταυτοποίησή τους. Η αέρια χρωματογραφία – φασματομετρία μάζας (GC-MS) 

αναπτύχθηκε ως αναλυτική τεχνική τα τελευταία σαράντα χρόνια και χρησιμοποιείται για 

την ανάλυση πτητικών ουσιών σε διάφορα προϊόντα (τρόφιμα, φάρμακα, κλπ).3 
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2. ΘΕΩΡΙΑ 

2.1 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ NMR 

Ο Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισµός (NMR) είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται όταν 

οι πυρήνες ορισμένων ατόµων τοποθετούνται εντός ενός οµογενούς, στατικού μαγνητικού 

πεδίου και διεγείρονται από ένα δεύτερο ταλαντευόμενο μαγνητικό πεδίο. Οι 

περισσότεροι πυρήνες εµφανίζουν το φαινόμενο NMR, γεγονός που εξαρτάται από το εάν 

οι πυρήνες έχουν μαγνητικές ιδιότητες, όπως αυτές αντανακλώνται στην ιδιότητα του 

σπιν. Το φαινόμενο NMR ανακαλύφθηκε από τους F.Bloch και E.Purcell το 1946. 

Όπως σε άλλους φασματοσκοπικούς κλάδους, έτσι και στη φασματοσκοπία NMR 

μελετάται η αλληλεπίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας µε την ύλη, δηλαδή οι 

πυρήνες απορροφούν και επανεκπέμπουν ακτινοβολία στην περιοχή των ραδιοκυμάτων, 

παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη δομή της ένωσης που εξετάζεται. 

Γενικά η φασματοσκοπία NMR εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε δείγμα περιέχει μόρια με 

πυρήνα, με περιττό αριθμό νουκλεονίων. Οι πυρήνες που μελετούνται συνήθως είναι 1Η 

και 13C. Ανάλογα με το είδος του μορίου που μελετάται, επιλέγεται και διαφορετική 

τεχνική φάσματος όπως 1-D, 2-D, 3-D. Με άλλα λόγια, αποτελεί μία τεχνική χρήσιμη, τόσο 

για την ποιοτική όσο και για την ποσοτική ανάλυση ενός δείγματος. 

 

2.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της φασματοσκοπίας NMR παρατίθενται παρακάτω: 

i. Με ένα απλό μονοδιάστατο φάσμα μπορούμε να διακρίνουμε και να 

ταυτοποιήσουμε πλήθος ενώσεων που περιέχονται στο δείγμα με μεγάλη 

αξιοπιστία. 

ii. Χαρακτηρίζεται από μικρούς χρόνους ανάλυσης. 

iii. Αποτελεί μη καταστρεπτική τεχνική. 

iv. Το δείγμα προς ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας χωρίς να 

προηγηθεί καθαρισμός ή χημική κατεργασία, όπως απαιτούν οι υπόλοιπες 

χρωματογραφικές τεχνικές. 

v. Η ποσοτικοποίηση των ενώσεων επιτυγχάνεται με απλή ολοκλήρωση μιας 

από τις κορυφές της κάθε ένωσης. 

 

2.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ NMR 

� Στην ανάλυση τροφίμων, όπως στον έλεγχο ποιότητας ή στην ανίχνευση 

νοθείας ενός προϊόντος. 
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� Στη µελέτη της δοµής χηµικών ενώσεων και ταυτοποίησής τους σε ένα 

δείγμα, που βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς της Χημείας (χημεία 

φυσικών προϊόντων, συνθετική οργανική χημεία, κτλ.). 

�  Στη βιοχημεία μέσω του προσδιορισμού της τρισδιάστατης δομής 

μακρομορίων, όπως πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα και πολυσακχαρίτες. 

� Στο σχεδιασμό φαρμάκων κατά τη μελέτη της δομής-δραστικότητας. 

� Στην ιατρική, μέσω της  μαγνητικής τομογραφίας (MRI), όπου δίνεται η 

δυνατότητα  απεικόνισης του εσωτερικού του ανθρώπινου σώματος, χωρίς 

την ύπαρξη τομών και επικίνδυνης ακτινοβολίας. 
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3. ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο ποιοτικός προσδιορισμός της σύστασης τεσσάρων 

αιθερίων ελαίων φαρμακευτικών φυτών μέσω της φασματοσκοπίας NMR. Ο λόγος για τον 

οποίο επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα έλαια προς ανάλυση, βασίστηκε στο γεγονός ότι 

περιέχουν στη σύστασή τους τερπενοειδή, όπως το β-φελλανδρένιο, που δυνητικά θα 

μπορούσαν να παραχθούν από γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς. Για να 

επιτευχθεί η παραπάνω διαδικασία απαιτήθηκε η υιοθέτηση μίας μεθοδολογίας για την 

ταυτόχρονη ανίχνευση του συνόλου των επιθυμητών τερπενικών ενώσεων, πράγμα που 

κατέστη δυνατό μέσω της φασματοσκοπίας NMR. Η φασματοσκοπία NMR υπερτερεί 

άλλων αναλυτικών τεχνικών, καθώς παρέχει την ταχύτητα και την ποιότητα να διακρίνει 

ποικιλία ενώσεων ακόμα και σε αρκετά χαμηλές συγκεντρώσεις. Η ταυτοποίηση των 

αιθερίων ελαίων που μελετήθηκαν πραγματοποιήθηκε με φασματοσκοπία 1Η NMR μίας 

και δύο διαστάσεων (COSY, HSQC και HMBC).  
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4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

4.1 ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν τέσσερα δείγματα αιθερίων ελαίων, από τα οποία 

κάθε δείγμα αντιστοιχούσε σε διαφορετικό έλαιο. Τα δείγματα που αναλύθηκαν ήταν 

έλαιο δυόσμου, μέντας, λεβάντας και μαϊντανού. Τα τρία πρώτα ήταν έτοιμα σκευάσματα 

αιθερίων ελαίων λιανικής, ενώ το τελευταίο παρελήφθη με υδροαπόσταξη από φρέσκα 

φύλλα και κορμό μαϊντανού. Τα σκευάσματα αιθερίων ελαίων δυόσμου, μέντας και 

λεβάντας προμηθευτήκαμε από την εταιρεία BioAroma, μία μονάδα με δικές της 

βιολογικές καλλιέργειες και  αποστακτήριο όπου παρασκευάζονται τα αιθέρια έλαια, ενώ 

τον φρέσκο μαϊντανό προμηθευτήκαμε από υπαίθρια βιολογική αγορά. 

 

4.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΪΝΤΑΝΟ 

Για τον χαρακτηρισμό αιθέριου ελαίου μαϊντανού δεν έγινε παραλαβή έτοιμου 

σκευάσματος ελαίου εμπορίου, αλλά πραγματοποιήθηκε παρασκευή αιθέριου ελαίου 

από φρέσκο μαϊντανό με υδροαπόσταξη. Η μέθοδος αυτή, που πραγματοποιείται σε 

συσκευή τύπου Clevenger (Εικόνα 1) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Hellenic 

Pharmacopoeia, είναι η πιο γνωστή και η πιο διαδεδομένη για την απομόνωση αιθέριων 

ελαίων από αρωματικά φυτά. Χαρακτηριστικό γνώρισμά της είναι ότι το φυτικό υλικό 

βρίσκεται σε νερό υπό βρασμό, οι ατμοί του οποίου τελικά εκχυλίζουν το αιθέριο έλαιο 

του φυτού. Το υλικό τοποθετείται εντός σφαιρικής φιάλης θέρμανσης συνδεδεμένη με μία 

συσκευή ψύξης Clevenger, στην οποία οι ατμοί υγροποιούνται και το έλαιο διαχωρίζεται 

από το νερό λόγω της διαφορετικής τους πυκνότητας.15 Η ταχύτητα της υδροαπόσταξης 

ρυθμίζεται από την ένταση της θέρμανσης, η αύξηση της οποίας παρόλα αυτά, μπορεί να 

επιφέρει τη διάσπαση διαφόρων συστατικών του αιθέριου ελαίου.  

Η υδροαπόσταξη με θερμομανδύα πλεονεκτεί συγκριτικά με άλλες μεθόδους απόσταξης 

φυτικού υλικού, καθώς είναι πιο οικονομική, πιο εύκολη στη χρήση και στη μεταφορά, 

αλλά και καταλληλότερη για ποικιλία  φυτικών υλικών όπως οι ρίζες, ή οι καρποί. Ωστόσο, 

κάποια από τα μειονεκτήματα της μεθόδου αποτελούν οι αποκλειστικά μικρές ποσότητες 

δείγματος, η χρονοβόρα διαδικασία και η διάσπαση ορισμένων ευαίσθητων συστατικών 

που μπορεί να υποβαθμίσουν την ποιότητα του αιθέριου ελαίου.14 
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Εικόνα 1: Συσκευή υδροαπόσταξης τύπου Clevenger 

Η συσκευή αποτελείται από α) το κύριο μέρος που περιλαμβάνει κάθετο ψυκτήρα,  

προχοΐδα συλλογής του ελαίου και σύστημα επαναρροής και β) μία σφαιρική φιάλη 

χωρητικότητας  3000mL.   

Αρχικά προμηθευτήκαμε φρέσκο μαϊντανό βιολογικής παραγωγής, ποσότητας περίπου 

550gr. Ολόκληρη η ποσότητα του δείγματος (φύλλα και μίσχοι) κόπηκε σε μικρά κομμάτια 

με τα χέρια, και υπολογίστηκε το βάρος της πριν την έναρξη της υδροαπόσταξης.13 Το 

βάρος του καθαρού δείγματος έπειτα από την κοπή ζύγιζε 548,485gr (σε ζυγό ακριβείας 

τριών δεκ. ψηφίων). Τοποθετήθηκε σε πρώτο στάδιο περίπου η μισή ποσότητα του υλικού 

σε γυάλινη σφαιρική φιάλη (3000mL) και προστέθηκαν 1500mL απιονισμένου νερού (έως 

τη μέση). Προστέθηκαν, ακόμα, ύαλοι βρασμού για να διατηρείται ο βρασμός στο 

εσωτερικό της φιάλης και να μην εκτιναχθούν οι ατμοί στον ψυκτήρα με αποτέλεσμα να 

χαθεί κάποια ποσότητα ελαίου. Η φιάλη έπειτα τοποθετήθηκε σε θερμαντικό μανδύα 

(«φωλιά») πάνω από την οποία προσαρμόστηκε η συσκευή Clevenger. Το όλο σύστημα 

θερμάνθηκε έως βρασμού και η διαδικασία της απόσταξης διήρκησε δύο ώρες. Για να 

διατηρηθεί αυξημένη η θερμοκρασία στο εσωτερικό της φιάλης προστέθηκε εξωτερικά 

της βαμβάκι καλυμμένο με αλουμινόχαρτο (Εικόνα 2). Οι υδρατμοί που σχηματίστηκαν 

μαζί με τα πτητικά συστατικά υγροποιήθηκαν στον ψυκτήρα. Παράλληλα, το νερό 

ανακυκλωνόταν συνεχώς και η φάση του ελαίου που σχηματίστηκε βρισκόταν 

υπερκείμενα της υδατικής στοιβάδας, ενώ σταδιακά συγκεντρωνόταν στο διαβαθμισμένο 

σωλήνα (προχοΐδα) της συσκευής. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για την υπόλοιπη 

ποσότητα μαϊντανού που είχε αποθηκευτεί, κατά την οποία προσαρμόστηκαν δύο 

σφαιρικές φιάλες για ταχύτερη παραλαβή του αιθέριου ελαίου (Εικόνα 3).  
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Εικόνα 2 (δεξιόστροφα):   Συσκευή υδροαπόσταξης τύπου Clevenger, σφαιρική φιάλη 
(3000mL) με φυτικό υλικό, συσκευή καλυμμένη με βαμβάκι και αλουμινόχαρτο. 
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Εικόνα 3: Συσκευή υδροαπόσταξης τύπου Clevenger με χρήση δύο σφαιρικών φιαλών. 

 

Για την εκχύλιση του αιθέριου ελαίου μαϊντανού χρησιμοποιήθηκαν περίπου 20mL 

διαιθυλαιθέρα με σκοπό τη δέσμευση της οργανικής φάσης. Ακολούθησε η προσθήκη 

ξηραντικού (άνυδρο θειικό νάτριο, Merck) για την αφαίρεση της υγρασίας από το έλαιο. 

Το vial αφέθηκε για ένα βράδυ στην απαγωγό εστία για εξάτμιση του διαλύτη. Το αιθέριο 

έλαιο, το οποίο μετριέται άμεσα σε mL και εκφράζεται σε mL/100g ξηρού δείγματος, 

συλλέχθηκε και αποθηκεύτηκε σε θερμοκρασία 4ο C μέχρι την ανάλυση (καθαρό βάρος 

ελαίου: 54,6μL). 

 

4.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ 

I. Για τη λήψη φασμάτων NMR στα δείγματα δυόσμου, μέντας και λεβάντας 

ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 

Αρχικά, με τη βοήθεια πιπέτας Pasteur, παραλάβαμε 100μl πυκνού αιθερίου ελαίου, το 

οποίο αραιώσαμε σε 500μl MeOD (Methanol D4 + 0.03% TMS, Euriso-top) με εσωτερικό 

πρότυπο TMS (Tetramethylsilane) σε γυάλινο φιαλίδιο. Το δείγμα τοποθετήθηκε για 10’ σε 

υπερήχους, με σκοπό να επιτευχθεί η καλύτερη ανάμειξή του και έπειτα σε NMR tube 

(διαμέτρου 5mm) για μέτρηση. 

II. Για τη λήψη φάσματος NMR στο δείγμα του μαϊντανού, η διαδικασία ήταν η 

ακόλουθη: 
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Στην ποσότητα του ελαίου που αποστάχθηκε, έγινε προσθήκη διαλύματος 500μL 

MeOD/TMS και 100μL MeOD (χωρίς εσωτερικό πρότυπο). Το διάλυμα τοποθετήθηκε 

στους υπέρηχους 10’ για ανάμειξη. Καθότι το δείγμα δεν διαλύθηκε πλήρως στην MeOD, 

μεταφέρθηκε με πιπέτα Pasteur σε eppendorf (1.5mL) και φυγοκεντρίθηκε για 10’ σε 

10.000rpm (Eppendorf AG, mini spin plus). Η υγρή φάση μεταφέρθηκε σε NMR tube 

(διάλυμα MeOD) και το ίζημα διαλύθηκε σε 500μL CDCL3 (CDCL3 99.8% D, Euriso-top), το 

οποίο έπειτα μεταφέρθηκε σε NMR tube. Πραγματοποιήθηκε λήψη φάσματος και για τα 

δύο δείγματα. Στην ενότητα που ακολουθεί («Ανάλυση αποτελεσμάτων») παρατίθεται η 

επεξεργασία του φάσματος μόνο με εκχύλισμα MeOD, καθώς το φάσμα ελαίου μαϊντανού 

με CDCL3 υστερούσε σε διακριτική ικανότητα. 

 

4.4 ΛΗΨΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ 

Η λήψη των φασμάτων, πραγματοποιήθηκε σε φασματογράφο Αvance-III-500 της 

εταιρείας Bruker, συχνότητας 500MHz για τον πυρήνα του πρωτονίου και θερμοκρασίας 

293,2Κ. Εφαρμόσθηκε ακολουθία παλμών zgpr για την εξάλειψη της κορυφής του νερού. 

Για κάθε φάσμα ελήφθησαν 128 ή 256 σαρώσεις (ανάλογα με το δείγμα), 8 

ψευδοσαρώσεις και το μέγεθος της FID ήταν 64K data points. Το εύρος φάσματος ήταν 

12ppm και ο χρόνος αναμονής 6,50 δευτερόλεπτα. 

Έπειτα από μετασχηματισμό Fourier, κατά τον οποίο διεγείρονται όλες οι μεταπτώσεις 

NMR των απλών κβάντων, ακολούθησε διόρθωση της γραμμής βάσης του φάσματος 

(baseline correction). Η κλίμακα στην κάτω πλευρά του φάσματος, υποδηλώνει τη χημική 

μετατόπιση δ των σημάτων 1H NMR από το πρότυπο διάλυμα (TMS), το οποίο εμφανίζεται 

πάντα σε χημική μετατόπιση δ 0.0ppm. Τέλος, κατά την επεξεργασία των φασμάτων, 

πραγματοποιήθηκε ανάθεση στις επιμέρους κορυφές. Όλα τα φάσματα λήφθηκαν κάτω 

από τις ίδιες συνθήκες, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των κορυφών τους.  
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ταυτοποίηση των τερπενικών ενώσεων που υπάρχουν 

στα δείγματα των τεσσάρων αιθερίων ελαίων. Η ταυτοποίηση των βασικών συστατικών 

κάθε δείγματος επιτεύχθηκε με λήψη μίας σειράς μονοδιάστατων (1D 1H NMR) και 

δισδιάστατων φασμάτων (2D gCOSY, gHSQC, gHMBC) NMR. Η επιβεβαίωση των 

ταυτοποιήσεων επιτεύχθηκε με χρήση φασμάτων πρότυπων ενώσεων, δεδομένων από τη 

βιβλιογραφία και βάσεων δεδομένων της φασματοσκοπίας NMR που βρίσκονται 

διαθέσιμες στο διαδίκτυο (HMDB, SDBS, BMRB). 

 

5.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΔΥΟΣΜΟΥ 

Στο παρακάτω σχήμα, παρουσιάζεται το συνολικό μονοδιάστατο φάσμα 1H NMR στο 

αιθέριο έλαιο του δυόσμου (εκχύλισμα μεθανόλης). Διακρίνονται οι κορυφές των πιο 

χαρακτηριστικών ενώσεων που ταυτοποιήθηκαν, οι οποίες ανήκουν στα μονοτερπένια S-

(+)-καρβόνη, d-Λεμονένιο, L-Καρβεόλη και μενθόλη. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του 

αιθέριου ελαίου δυόσμου βρίσκονται σε συμφωνία με τη μελέτη των Boukhebti et al.6 

 

Εικόνα 4: Μονοδιάστατο φάσμα 
1
H NMR στο αιθέριο έλαιο δυόσμου. 

 

Αναλυτικά, στην περιοχή δ 0.0-3.5 ppm, παρατηρούμε αρχικά τις μεγαλύτερες κορυφές 

της καρβόνης, που είναι και η ένωση με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στο έλαιο του 

δυόσμου. Οι κορυφές της καρβόνης σε αυτήν την περιοχή εμφανίζονται στα δ 1.745 &  

1.764 ppm (C9, C10), καθώς επίσης, στην περιοχή από δ 2.33-2.69 παρατηρούμε τις 

πολλαπλές κορυφές των 1Η που αφορούν τους άνθρακες C1, C5 και C6. Αναφορικά με το 

λεμονένιο, την δεύτερη μεγαλύτερη σε συγκέντρωση ένωση στο δείγμα, βλέπουμε την 

εμφάνιση κορυφών στα δ 1.46, 1.63, 1.72 ppm (C5, C10, C9 αντίστοιχα). Τέλος, οι 

μικρότερης έντασης κορυφές αφορούν τη μενθόλη, με δ 0.80 και 3.34 ppm (C1, C9).     

7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 ppm

S-(+)-Καρβόνη 

d-Λεμονένιο 

Μενθόλη 
L-Καρβεόλη 

S-(+)-Καρβόνη 
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Εικόνα 5: Η περιοχή δ 0.0-3.5 ppm του μονοδιάστατου φάσματος NMR στο αιθ. έλαιο δυόσμου. 

Έπειτα, στην περιοχή από δ 4.0 έως 7.0 ppm, εμφανίζονται χαρακτηριστικά οι κορυφές της 

καρβόνης στα δ 4.78 & 4.81 ppm που αφορούν τα 1Η του C8 (-CH2) και στα δ 6.866 ppm το 

αρωματικό 1Η στον C4. Το λεμονένιο εμφανίζει στην ίδια περιοχή πολλαπλές κορυφές στα 

δ 4.69 & 5.38 ppm (1Η των C8 και C2 αντίστοιχα), ενώ η καρβεόλη στα δ 4.14, 5.46, 5.56 

ppm (1Η των C2, C8 και C4 αντίστοιχα). Η ταυτοποίηση του συνόλου των 1Η της μενθόλης 

και της καρβεόλης δεν ήταν επιτυχής, εξαιτίας της ομοιότητας των τερπενικών ενώσεων 

που οδήγησε σε αρκετές αλληλεπικαλύψεις κορυφών. 

 

 

Εικόνα 6: Η περιοχή δ 4.0-7.0 ppm του μονοδιάστατου φάσματος NMR στο αιθ. έλαιο δυόσμου. 

 

Ακολουθεί η ταυτοποίηση των ενώσεων με χρήση δισδιάστατων φασμάτων NMR, 

συγκεκριμένα 1Η-1Η gCOSY, 1Η-13C gHSQC και 1Η-13C gHMBC όπου σημειώνονται 

αντίστοιχα, οι συζεύξεις μεταξύ γειτονικών πρωτονίων (απόσταση 3 δεσμών), οι συζεύξεις 

πρωτονίου-άνθρακα και οι συζεύξεις μεταξύ πρωτονίου-ανθράκων  σε απόσταση δύο 

δεσμών ή περισσότερων. 

4.04.55.05.56.06.57.0 ppm

Καρβόνη 
Λεμονένιο 

Καρβεόλη 

Καρβόνη 

Λεμονένιο 

Καρβεόλη 

1.01.52.02.53.03.5 ppm

Καρβόνη 

Λεμονένιο 
Καρβόνη 

Καρβόνη 
Μενθόλη Μενθόλη 
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Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται το δισδιάστατο φάσμα NMR 1Η-1Η gCOSY για το 

αιθέριο έλαιο του δυόσμου. Παρατηρούνται οι συζεύξεις των πρωτονίων  σε μερικές από 

τις ταυτοποιημένες ενώσεις. Ακολουθούν τα φάσματα gHSQC και gHMBC για το ίδιο 

δείγμα, πάνω στα οποία σημειώνονται ενδεικτικά ταυτοποιημένες ενώσεις. 

 

 

 
Εικόνα 7: Δισδιάστατο φάσμα NMR gCOSY στο αιθ. έλαιο δυόσμου. 

 

ppm
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Εικόνα 8: Δισδιάστατο φάσμα NMR gHSQC στο αιθ. έλαιο δυόσμου. 

 
Εικόνα 9: Δισδιάστατο φάσμα NMR gHMBC στο αιθ. έλαιο δυόσμου. Σημειώνονται οι αναθέσεις στους 

τεταρτοταγείς άνθρακες των ενώσεων του δείγματος. 
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Παρακάτω, απεικονίζεται το σύνολο των ταυτοποιημένων ενώσεων για το αιθέριο έλαιο 

του δυόσμου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις κορυφές, σε μορφή πίνακα. 

Αναγράφονται από αριστερά προς τα δεξιά: όνομα ένωσης, αριθμός ατόμου ένωσης, 

ανάθεση στον άνθρακα που ανήκουν τα πρωτόνια, πολλαπλότητα κορυφής (με s ως απλή 

κορυφή, d διπλή, t τριπλή και m πολλαπλή), τα ppm των 1Η όπου εμφανίζεται η κορυφή,  

τα ppm του 13C όπου εμφανίζεται ο άνθρακας της κορυφής. 

 

Πίνακας 1: Ταυτοποιημένες ενώσεις και οι αντίστοιχες κορυφές τους στο αιθ. έλαιο δυόσμου. 

(*Δ.α.: Δεν ανιχνεύθηκε) 

Ένωση 
Αριθμός 
ατόμου 

Ανάθεση Πολλ/τητα 1Η ppm 13C ppm 

S-(+)-
Καρβόνη 

1 -CH2 m 2,45 43,75 

2 -C - - 201,59 

3 -C - - 135,9 

4 -CH m 6,866 146,9 

5 -CH2 m 2,47/2,33 32 

6 -CH m 2,69 43,56 

7 -C - - 148,02 

8 -CH2 m 4,81/4,78 110,75 

9 -CH3 m 1,764 20,4 

10 -CH3 m 1,745 15,57 

d-Λεμονένιο 1 -CH2 m 1,96/2,07 31,5 

2 -CH m 5,38 121,42 

3 -C - - 134,5 

4 -CH2 m 1,91/2,03 31,5 

5 -CH2 m 1,46/1,78 28,9 

6 -CH m 2,09 42,2 

7 -C - - 150,9 

8 -CH2 m 4,69 108,9 

9 -CH3 m 1,72 20,7 

10 -CH3 s 1,63 23,51 

L-Καρβεόλη 1 -CH2  Δ.α. Δ.α. 

2 -CH m 4,14 71,2 

3 -C - - Δ.α. 

4 -CH m 5,56 125,5 

5 -CH2  Δ.α. Δ.α. 

6 -CH  Δ.α. Δ.α. 

7 -C - - Δ.α. 

8 -CH2 m 5,46 124,1 

9 -CH3  Δ.α. Δ.α. 

10 -CH3  Δ.α. Δ.α. 

Μενθόλη 1 -CH m 3,34 71,7 

9 -CH3 d 0,8 16,2 
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5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΜΕΝΤΑΣ 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το συνολικό μονοδιάστατο φάσμα 1H NMR στο αιθέριο έλαιο 

μέντας (εκχύλισμα μεθανόλης). Οι κορυφές των πιο χαρακτηριστικών ενώσεων που 

ταυτοποιήθηκαν ανήκουν στα τερπένια μενθόλη, μενθόνη και ευκαλυπτόλη (1,8-κινεόλη). 

Αξίζει να επισημανθεί σε αυτό το σημείο, πως τα αποτελέσματα της ανάλυσης στο αιθέριο 

έλαιο μέντας συνάδουν με εκείνα της μελέτης των Moghaddam et al.16 

 

 Εικόνα 10: Μονοδιάστατο φάσμα 
1
H NMR στο αιθέριο έλαιο μέντας. 

 

Συγκεκριμένα, στην περιοχή δ 0.7-2.0 ppm, παρατηρούμε αρχικά τις μεγαλύτερες κορυφές 

της μενθόλης στα 0.805, 0.92 και 0.93 ppm (C8, C9, C10, d) και τις αντίστοιχες για τη 

μενθόνη στα 0.86, 0.92 και 1,028 ppm. Η ευκαλυπτόλη εμφανίζει χαρακτηριστική κορυφή 

στα 1.246 ppm (C8, C9, s). 

 

Εικόνα 11: Η περιοχή δ 0.7-2.0 ppm του μονοδιάστατου φάσματος NMR στο αιθ. έλαιο μέντας. 

 

Έπειτα, από δ 2.0 έως 3.5 ppm, διακρίνουμε ξεκάθαρα στα 3.34 ppm την τριπλή των 

διπλών της μενθόλης (1H του C1, td), καθώς επίσης, την πολλαπλή της ίδιας ένωσης στα 

0.80.91.01.11.21.31.41.51.61.71.81.9 ppm
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Μενθόλη 
Μενθόνη 

Μενθόλη 

Μενθόλη 

Ευκαλυπτόλη 
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2.23 ppm που ανήκει στο 1H του C7 (αποτελεί μία 7πλή που σχάζεται σε διπλές από το 1H 

του C6). Τέλος, η μενθόνη εμφανίζει πολλαπλή στα 2.28 ppm και η ευκαλυπτόλη στα 2.07 

ppm (C1, C5). 

 

Εικόνα 12: Η περιοχή δ 2.0-3.5 ppm του μονοδιάστατου φάσματος NMR στο αιθ. έλαιο μέντας. 

 

Ακολουθεί το δισδιάστατο φάσμα NMR 1Η-1Η gCOSY για το αιθέριο έλαιο της μέντας. 

Παρατηρούνται οι συζεύξεις των πρωτονίων  σε μερικές από τις ταυτοποιημένες ενώσεις. 

Στη συνέχεια, εμφανίζονται τα φάσματα gHSQC και gHMBC για το ίδιο δείγμα, πάνω στα 

οποία σημειώνονται ορισμένες ταυτοποιημένες ενώσεις. 

 
Εικόνα 13: Δισδιάστατο φάσμα NMR gCOSY στο αιθ. έλαιο μέντας. 
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Εικόνα 14: Δισδιάστατο φάσμα NMR gHSQC στο αιθ. έλαιο μέντας. 

 
Εικόνα 15: Δισδιάστατο φάσμα NMR gHMBC στο αιθ. έλαιο μέντας. Σημειώνονται οι αναθέσεις στους 

τεταρτοταγείς άνθρακες των ενώσεων του δείγματος. 
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Παρατίθεται ο πλήρης πίνακας των ταυτοποιημένων ενώσεων στο αιθέριο έλαιο της 

μέντας: 

 

Πίνακας 2: Ταυτοποιημένες ενώσεις και οι αντίστοιχες κορυφές τους στο αιθ. έλαιο μέντας. 

Ένωση 
Αριθμός 
ατόμου 

Ανάθεση Πολλ/τητα 1Η ppm 13C ppm 

Μενθόλη 1 -CH td 3,34 71,72 

2 -CH2 m 1,94/0,95 45,81 

3 -CH m 1,415 32,85 

4 -CH2 m 1,67 35,6 

5 -CH2 m 1,62/0,99 24,23 

6 -CH m 1,11 50,96 

7 -CH m 2,23 26,46 

8 -CH3 d 0,92 21,81 

9 -CH3 d 0,805 16,16 

10 -CH3 d 0,93 21,2 

Μενθόνη 1 -C - - 214,3 

2 -CH2 m 2,28/2,1 51,45 

3 -CH m 1,81 36,72 

4 -CH2  Δ.α. Δ.α. 

5 -CH2  Δ.α. Δ.α. 

6 -CH  Δ.α. Δ.α. 

7 -CH  Δ.α. Δ.α. 

8 -CH3 d 0,92 21,81 

9 -CH3 d 0,86 18,95 

10 -CH3 d 1,028 22,38 

Ευκαλυπτόλη 1 -CH2 m 2,07 23,74 

2 -CH2 m 1,55 32,16 

3 -C - - 71,5 

4 -CH2 m 1,66 32,16 

5 -CH2 m 2,07 23,74 

6 -CH m 1,45 33,74 

7 -C - - 75,27 

8 -CH3 s 1,246 29 

9 -CH3 s 1,246 29 

10 -CH3 s 1,035 27,5 

 

 

5.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΛΕΒΑΝΤΑΣ 

Στο επόμενο σχήμα, εμφανίζεται το μονοδιάστατο φάσμα 1H NMR στο αιθέριο έλαιο της 

λεβάντας (εκχύλισμα μεθανόλης). Διακρίνονται ορισμένες κορυφές από τις κυρίαρχες 

ενώσεις που υπάρχουν στο δείγμα, οι οποίες είναι οι λιναλοόλη, οξικό λιναλύλιο, 
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ευκαλυπτόλη, α-τερπινεόλη και π-κυμένιο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του αιθέριου 

ελαίου λεβάντας συμφωνούν με εκείνα της μελέτης των Daferera et al.10 

 

Εικόνα 16: Συνολικό μονοδιάστατο φάσμα 
1
H NMR στο αιθέριο έλαιο λεβάντας. 

 

Αναλυτικότερα, από την περιοχή δ 0.50 έως δ 3.50 ppm, παρατηρούνται σε μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις οι ενώσεις λιναλοόλη και οξικό λιναλύλιο, ενώ σε χαμηλότερες η 

ευκαλυπτόλη, α-τερπινεόλη και το π-κυμένιο. Η λιναλοόλη εμφανίζει χαρακτηριστική 

κορυφή του μεθυλίου στα 1.246 ppm (πάνω στην οποία επικαλύπτεται και κορυφή της 

ευκαλυπτόλης), ενώ το οξικό λιναλύλιο στα 1.527 ppm και 1.987 ppm (C10, C12, s). Το π-

κυμένιο εμφανίζει μικρότερες κορυφές στα 2.28, 2.82 ppm και μία διπλή στα 1.22 ppm 

που αφορά τα μεθύλια των C8 και C9 (το μόριο είναι συμμετρικό). Η α-τερπινεόλη 

εμφανίζει, επίσης, μικρότερες κορυφές των μεθυλίων στα 1.138, 1.15, 1.638 ppm και η 

ευκαλυπτόλη τις αντίστοιχες κορυφές στα 1.245 και 1.033 ppm (C8, C9, C10, s). 

 

 

Εικόνα 17: Η περιοχή δ 0.5-3.5 ppm του μονοδιάστατου φάσματος NMR στο αιθ. έλαιο λεβάντας. 
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Έπειτα, στην περιοχή δ 3.5 με δ 7.5 ppm, παρατηρούμε τις χαρακτηριστικές διπλές των 

διπλών της λιναλοόλης και του οξικού λιναλυλίου στα 5.90 και 5.97 ppm αντίστοιχα, που 

αφορούν το 1Η του C2 (αποπροστατεύεται αρκετά εξαιτίας του διπλού δεσμού και των 

λειτουργικών ομάδων των ενώσεων, -ΟΗ & -CH3COO-). Ακόμα η λιναλοόλη εμφανίζει 

πολλαπλές κορυφές στα 5,018/5,1918 ppm (1Η του C1) και το οξικό λιναλύλιο τις 

αντίστοιχες στα 5,101/5,163 ppm. Τέλος, τα αρωματικά 1Η στα 7.06 ppm αποδίδονται στο 

π-κυμένιο και λόγω της συμμετρίας του μορίου, αφορούν τέσσερις άνθρακες (C1, C2, C4, 

C5). 

 

 

 

Εικόνα 18: Η περιοχή δ 3.5-7.5 ppm του μονοδιάστατου φάσματος NMR στο αιθ. έλαιο λεβάντας. 

 

Ακολουθεί η ταυτοποίηση των ενώσεων με χρήση δισδιάστατων φασμάτων NMR (gCOSY, 

gHSQC και gHMBC). Παρατίθεται αρχικά, το δισδιάστατο φάσμα NMR gCOSY για το 

αιθέριο έλαιο της λεβάντας. Φαίνονται σημειωμένες οι συζεύξεις των πρωτονίων  μερικών 

ταυτοποιημένων ενώσεων. Ακολουθούν τα φάσματα gHSQC και gHMBC του ίδιου 

δείγματος με ορισμένα παραδείγματα ταυτοποίησης. 

4.04.55.05.56.06.57.0 ppm
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οξικό λιναλύλιο 
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Εικόνα 19: Δισδιάστατο φάσμα NMR gCOSY στο αιθ. έλαιο λεβάντας. 

 

 
Εικόνα 20: Δισδιάστατο φάσμα NMR gHSQC στο αιθ. έλαιο λεβάντας. 
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Εικόνα 21: Δισδιάστατο φάσμα NMR gHMBC στο αιθ. έλαιο λεβάντας. 

 

Ο πλήρης πίνακας με τις ταυτοποιημένες ενώσεις στο έλαιο της λεβάντας είναι ο εξής: 

Πίνακας 3: Ταυτοποιημένες ενώσεις και οι αντίστοιχες κορυφές τους στο αιθ. έλαιο λεβάντας. 

Ένωση 
Αριθμός 
ατόμου 

Ανάθεση Πολλ/τητα 1Η ppm 13C ppm 

Λιναλοόλη 1 -CH2 m 5,018/5,1918 111,8 

2 -CH dd 5,90 146,2 

3 -C - - 73,69 

4 -CH2 m 1,497 43,25 

5 -CH2 m 1,995 23,45 

6 -CH m 5,1016 125,2 

7 -C - - 132,5 

8 -CH3 m 1,60 17,5 

9 -CH3 m 1,668 25,8 

10 -CH3 s 1,246 27,53 

Οξικό 
Λιναλύλιο 

1 -CH2 m 5,101/5,163 113,4 

2 -CH dd 5,97 142,9 

3 -C - - 84,12 

4 -CH2 m 1,88 40,42 

5 -CH2 m 1,75 Δ.α. 

6 -CH m 5,1016 125,2 

7 -C - - 132,5 

8 -CH3  Δ.α. Δ.α. 
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9 -CH3  Δ.α. Δ.α. 

10 -CH3 s 1,527 24,02 

11 -C - - 173,57 

12 -CH3 s 1,987 21,8 

Ευκαλυπτόλη 1 -CH2  Δ.α. Δ.α. 

2 -CH2 m 1,553 32,22 

3 -C - - Δ.α. 

4 -CH2 m 1,655 32,22 

5 -CH2  Δ.α. Δ.α. 

6 -CH  Δ.α. Δ.α. 

7 -C - - 75,7 

8 -CH3 s 1,245 27,59 

9 -CH3 s 1,245 27,59 

10 -CH3 s 1,033 27,59 

α-Τερπινεόλη 1 -CH2  Δ.α. Δ.α. 

2 -CH  Δ.α. Δ.α. 

3 -C - - Δ.α. 

4 -CH2  Δ.α. Δ.α. 

5 -CH2  Δ.α. Δ.α. 

6 -CH  Δ.α. Δ.α. 

7 -C - - Δ.α. 

8 -CH3 s 1,138 26,05 

9 -CH3 s 1,15 27,05 

10 -CH3 s 1,638 23,45 

π-Κυμένιο 1 -CH m 7,06 126,8 

2 -CH m 7,06 129,6 

3 -C - - 135,9 

4 -CH m 7,06 129,6 

5 -CH m 7,06 126,8 

6 -C - - 146,6 

7 -CH m 2,82 34,7 

8 -CH3 d 1,22 24,4 

9 -CH3 d 1,22 24,4 

10 -CH3 s 2,28 20,8 

  

 

5.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ 

Στο σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται το συνολικό μονοδιάστατο φάσμα 1H NMR στο 

αιθέριο έλαιο του μαϊντανού (εκχύλισμα μεθανόλης). Διακρίνονται οι κορυφές των πιο 

χαρακτηριστικών ενώσεων που ταυτοποιήθηκαν, οι οποίες ανήκουν στα τερπένια απιόλη, 

μυριστικίνη, β-φελλανδρένιο, π-κυμένιο και d-λεμονένιο. Να σημειωθεί σε αυτό το 

σημείο, πως τα αποτελέσματα της ανάλυσης του αιθέριου ελαίου λεβάντας συνάδουν με 

εκείνα της μελέτης των Petropoulos et al.13 και Kurowska et al.11 Επίσης, η ανάθεση της 



32 
 

μυριστικίνης στο δείγμα μας βασίστηκε στη μελέτη των Zheng et al.17 και η ανάθεση της 

απιόλης στη μελέτη των Wei et al.18 

 

Εικόνα 22: Μονοδιάστατο φάσμα 
1
H NMR στο αιθέριο έλαιο μαϊντανού. 

 

Πιο αναλυτικά, στην περιοχή 0.80ppm με 2.10ppm, εμφανίζονται αρχικά οι δύο διπλές 

κορυφές των μεθυλίων του β-φελλανδρενίου (δ 0.91ppm) και ακολουθούν οι πολλαπλές 

της ίδιας ένωσης (δ 1.38 ppm, δ 1.77 ppm, δ 2.04 ppm). Στην ίδια περιοχή, για το π-

κυμένιο, εμφανίζονται αντίστοιχα οι διπλές των μεθυλίων (δ 1.20 ppm). Τέλος, όσον 

αφορά το d-λεμονένιο, παρατηρείται η εμφάνιση μίας πολλαπλής κορυφής στην περιοχή 

δ 1.71 ppm.  

 

Εικόνα 23: Η περιοχή δ 0.8-2.1 ppm του μονοδιάστατου φάσματος NMR στο αιθ. έλαιο μαϊντανού. 

 

Έπειτα, στην περιοχή δ 2.1 ppm με δ 4.0 ppm εμφανίζονται οι χαρακτηριστικές απλές 

κορυφές των ομάδων -OCH3 της απιόλης (δ 3.79 και δ 3.83 ppm), ενώ πάνω στην ίδια 

περιοχή εμφανίζεται, επίσης, η απλή της μυριστικίνης (-OCH3, δ 3.83 ppm).  Ακόμα, 

υπάρχει επικάλυψη κορυφών των ίδιων ενώσεων στην περιοχή δ 3.26 ppm, με την 

πολλαπλή κορυφή του C8 (-CH2) αντίστοιχα. Το β-φελλανδρένιο εμφανίζει δύο πολλαπλές 

0.80.91.01.11.21.31.41.51.61.71.81.92.0 ppm

π-κυμένιο 

β-φελλανδρένιο β-φελλανδρένιο 

β-φελλανδρένιο 
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Απιόλη 
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β-φελλανδρένιο 

π-κυμένιο 
d- λεμονένιο 
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κορυφές στα δ 2.27 & δ 2.42 ppm, ενώ το π-κυμένιο μία απλή κορυφή του μεθυλίου στα δ 

2.27 ppm και μία πολλαπλή στα δ 2.82 ppm. 

 

Εικόνα 24: Η περιοχή δ 2.1-4.0 ppm του μονοδιάστατου φάσματος NMR στο αιθ. έλαιο μαϊντανού. 

 

Ακολούθως, στην περιοχή δ 4.60 ppm με δ 5.25 ppm παρατηρείται η πολλαπλή κορυφή 

του ατόμου C10 της απιόλης (-CH2, δ 4.96-5.02 ppm) και αντιστοίχως στα δ 5.06ppm(-CH2), 

η πολλαπλή του ατόμου C10 της μυριστικίνης. Παράλληλα, το β-φελλανδρένιο εμφανίζει 

μία πολλαπλή κορυφή στα δ 4.71 ppm (C10, -CH2) και το d-λεμονένιο ακόμα μία πολλαπλή 

στα δ 4.68 ppm (C8, -CH2). 

 

 

 

Εικόνα 25: Η περιοχή δ 4.60-5.25 ppm του μονοδιάστατου φάσματος NMR στο αιθ. έλαιο μαϊντανού. 

 

Τέλος, στην περιοχή δ 5.50 ppm με δ 7.40 ppm (αρωματική περιοχή φάσματος) 

εμφανίζονται οι χαρακτηριστικές απλές κορυφές απιόλης και μυριστικίνης (C7, -Ο-CH2-Ο) 

στα δ 5.89 και 5.86 ppm αντίστοιχα, καθώς επίσης η πολλαπλή στα δ 5.90-5.93 ppm (C9, -

CH) όπου επικαλύπτονται οι δύο ενώσεις. Στην μυριστικίνη αντιστοιχούν ακόμα οι δύο 

διπλές στα δ 5.38 & 6.37 ppm. Το β-φελλανδρένιο εμφανίζει πολλαπλή κορυφή στα δ 5.72 

4.604.654.704.754.804.854.904.955.005.055.105.155.205.25 ppm
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Απιόλη 
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ppm και μία διπλή της διπλής στα δ 6.12 ppm (C4, -CH), ενώ το π-κυμένιο παρουσιάζει 

πολλαπλή κορυφή στα δ 7.06 ppm. 

 

Εικόνα 26: Η περιοχή δ 5.5-7.4 ppm του μονοδιάστατου φάσματος NMR στο αιθ. έλαιο μαϊντανού. 

 

 

Ακολουθεί η ταυτοποίηση των ενώσεων με χρήση δισδιάστατων φασμάτων NMR (gCOSY, 

gHSQC και gHMBC). Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζεται το δισδιάστατο φάσμα NMR 

gCOSY για το αιθέριο έλαιο του μαϊντανού. Φαίνονται σημειωμένες οι συζεύξεις των 

πρωτονίων  μερικών από των ταυτοποιημένων ενώσεων. Ακολουθούν τα φάσματα gHSQC 

και gHMBC του ίδιου δείγματος με περαιτέρω επισημάνσεις. 
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Εικόνα 27: Δισδιάστατο φάσμα NMR gCOSY στο αιθ. έλαιο μαϊντανού. 

 

Εικόνα 28: Δισδιάστατο φάσμα NMR gHSQC στο αιθ. έλαιο μαϊντανού. 
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Εικόνα 29: Δισδιάστατο φάσμα NMR gHMBC στο αιθ. έλαιο μαϊντανού. Σημειώνονται οι αναθέσεις 

στους τεταρτοταγείς άνθρακες των ενώσεων του δείγματος.  

 

Παρακάτω, παρατίθεται ο πλήρης πίνακας των ταυτοποιημένων ενώσεων στο δείγμα του 

μαϊντανού, στον οποίο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις 

κορυφές τους.  

 

Πίνακας 4: Ταυτοποιημένες ενώσεις και οι αντίστοιχες κορυφές τους στο αιθ. έλαιο μαϊντανού. 

Ένωση 
Αριθμός 
ατόμου 

Ανάθεση Πολλ/τητα 1Η ppm 13C ppm 

Απιόλη 1 -C - - 127,1 

2 -CH s 6,32 109,9 

3 -C - - 136,3 

4 -C - - 140,1 

5 -C - - 140,1 

6 -C - - 136,3 

7 -O-CH2-O- s 5,89 102,16 

8 -CH2 m 3,26 34,89 

9 -CH m 
5,903-
5,932 138,8 

10 -CH2 m 4,96-5,02 115,4 

11 -OCH3 s 3,79 57,25 

12 -OCH3 s 3,83 60,16 
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Μυριστικίνη 1 -C - - 134,6 

2 -CH d 6,38 109,3 

3 -C - - 144,6 

4 -C - - 134,6 

5 -C - - 150,2 

6 -CH d 6,34 103,3 

7 -O-CH2-O- s 5,86 101,8 

8 -CH2 m 3,26 41,02 

9 -CH m 
5,903-
5,932 138,8 

10 -CH2 m 5,06 115,7 

11 -OCH3 s 3,837 56,95 

β-Φελλανδρένιο 1 -CH2 m 1,38/1,77 26,7 

2 -CH2 m 2,27/2,42 31,1 

3 -C - - 144,6 

4 -CH dd 6,12 130,6 

5 -CH m 5,72 134,6 

6 -CH m 2,04 43,2 

7 -CH m 1,64 32,9 

8 -CH3 d 0,91 19,8 

9 -CH3 d 0,91 19,8 

10 -CH2 m 4,71 110,3 

π-Κυμένιο 1 -CH m 7,06 126,95 

2 -CH m 7,06 129,8 

3 -C - - 135,98 

4 -CH m 7,06 129,8 

5 -CH m 7,06 126,95 

6 -C - - 146,7 

7 -CH m 2,82 34,85 

8 -CH3 d 1,2 24,43 

9 -CH3 d 1,2 24,43 

10 -CH3 s 2,27 20,8 

d-Λεμονένιο 2 -CH m 5,38 121,6 

6 -CH 
 

Δ.α. 42,4 

8 -CH2 m 4,68 108,8 

9 -CH3 m 1,71 20,95 

 

5.5 ΔΟΜΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

Ακολουθεί πίνακας με το σύνολο των ταυτοποιημένων ενώσεων σε όλα τα δείγματα 

αιθερίων ελαίων (δυόσμου, μέντας, λεβάντας και μαϊντανού). Οι ενώσεις είναι 

αριθμημένες με τρόπο που συμφωνεί ως προς την ανάθεση των κορυφών. 
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Πίνακας 5: Χημικές δομές όλων των τερπενικών ενώσεων που ταυτοποιήθηκαν στα φάσματα 

αιθερίων ελαίων με διαλύτη MeOD. 
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5.6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ 

Καθώς το β-φελλανδρένιο ταυτοποιήθηκε στο φάσμα του αιθερίου ελαίου του 

μαϊντανού, πραγματοποιήθηκε ολοκλήρωση του φάσματος για τον προσδιορισμό 

της περιεκτικότητας των ταυτοποιημένων ενώσεων στο δείγμα. Για την ολοκλήρωση 

χρησιμοποιήθηκε ως σημείο αναφοράς η γνωστή κορυφή του εσωτερικού 

προτύπου DMTP. Η ποσότητα του DMTP ήταν 6,180μmol διαλυμένα σε 600μl 

διαλύτη. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ολοκληρώματα των 

κορυφών, τα μmol των ενώσεων και η ποσοστιαία περιεκτικότητά τους στο αιθέριο 

έλαιο. 

Πίνακας 1: Προσδιορισμός περιεκτικότητας ταυτοποιημένων ενώσεων στο αιθέριο έλαιο του 
μαϊντανού. 

  MW Integral 1H C (μmoL) mg NMR (% ) 

a-phellandrene 136,24 - 2  -  - -  

b-phellandrene 136,24 0,2011 1 0,20 0,027 10,8 

myrcene 136,23 - 1  - -   - 

p-cymene 134,21 0,1026 4 0,03 0,003 1,4 

apiole 222,23 2,30004 2 1,15 0,256 61,9 

myristicin 192,21 0,9358 2 0,47 0,090 25,2 

limonene 136,24 0,0238 2 0,01 0,002 0,6 

  
   

      

Sum 
   

1,86 0,4 100,00 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να διαπιστώσουμε πως η φασματοσκοπία NMR αποτελεί μία 

τεχνική που χρησιμοποιείται επιτυχώς για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό της 

σύστασης αιθερίων ελαίων φαρμακευτικών φυτών, καθώς χαρακτηρίζεται από πολύ 

χαμηλά όρια ανίχνευσης και δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία του δείγματος.  

Τα υπό μελέτη έλαια περιείχαν αρκετές ενώσεις, από τις οποίες, καταφέραμε να 

ταυτοποιήσουμε με ακρίβεια εκείνες με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και να 

πραγματοποιήσουμε πλήρη ανάθεση των επιμέρων κορυφών τους. Παρατηρήσαμε πως, η 

πλειοψηφία των δειγμάτων που αναλύσαμε εμφάνισαν ομοιότητες ως προς τη σύστασή 

τους. Συγκεκριμένα, το π-κυμένιο εμφανίστηκε στο αιθέριο έλαιο λεβάντας και μαϊντανού, 

το d-λεμονένιο στο αιθέριο έλαιο μαϊντανού και δυόσμου, η μενθόλη στο αιθέριο έλαιο 

μέντας και δυόσμου, ενώ η ευκαλυπτόλη στο αιθέριο έλαιο μέντας και λεβάντας. Στην 

επιβεβαίωση της ύπαρξης κοινών συστατικών στα παραπάνω δείγματα, βοήθησε η 

ομοιότητα των τερπενικών ενώσεων, γεγονός που άλλες στιγμές αποτέλεσε εμπόδιο για 

την εύρεση νέων, εξαιτίας της αλληλεπικάλυψης των κορυφών τους. Τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας συνέκλιναν κατά κύριο λόγο με εκείνα της βιβλιογραφίας, εκτός 

ορισμένων περιπτώσεων που η γεωγραφική καταγωγή των δειγμάτων απέκλινε σε μεγάλο 

βαθμό και κατ’ επέκταση τα αποτελέσματα των αναλύσεων εμφάνιζαν διαφορές.  

Αρκετά σημαντικό σημείο αυτής της εργασίας, αποτέλεσε η πλήρης ταυτοποίηση του β-

φελλανδρενίου στο αιθέριο έλαιο του μαϊντανού, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί η ίδια 

ανάλυση στο παρελθόν με φασματοσκοπία NMR. Καθότι το β-φελλανδρένιο βρίσκεται σε 

μεγαλύτερα ποσοστά στον ιστό του φυτού και όχι στους σπόρους του (σκευάσματα 

εμπορίου) καταλήξαμε στην πρακτική της υδροαπόσταξης του ελαίου μέσω συσκευής 

Clevenger. Η παραπάνω διαδικασία σε συνδυασμό με τη φασματοσκοπία NMR οδήγησε 

στην επίτευξη του στόχου μας. Τέλος, από την ποσοτική ανάλυση του αιθέριου ελαίου του 

μαϊντανού, επιβεβαιώθηκε ικανοποιητική ποσότητα του β-φελλανδρενίου στο δείγμα, 

γεγονός που συγκλίνει με τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας.  
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