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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 Στην παρούσα εργασία µελετάται η σύσταση του αιθέριου ελαίου τριών φυτών – 

Rosmarinus officinalis L., Origanum dictamnus L. και Cistus creticus ssp. creticus (L.) 

Greuter et Burdet - τα οποία είναι χαρακτηριστικά της Κρητικής χλωρίδας. 

 Τα αιθέρια έλαια περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες προέρχονται κυρίως από 

τον δευτερογενή µεταβολισµό των φυτών και ουσιαστικά µέσω αυτών, τα φυτά 

«επικοινωνούν» µε το περιβάλλον τους και καλύπτουν κάποιες από τις ζωτικές 

λειτουργίες τους όπως η αναπαραγωγή τους και η προστασία τους από έντοµα και 

παράσιτα.  Εκµεταλλευόµενοι τις ιδιότητες αυτές, µπορούµε να αναπτύξουµε 

οικολογικότερες και ασφαλέστερες για το περιβάλλον µεθόδους προστασίας των 

καλλιεργειών. 

 Το πρώτο µέρος της µελέτης αυτής αφιερώθηκε στην ανάλυση της σύστασης των 

αιθέριων ελαίων των παραπάνω φυτών, την ταυτοποίηση των συστατικών τους, καθώς 

και τον προσδιορισµό της ποιότητας του εκάστοτε αιθέριου ελαίου µε βάση τον τόπο 

προέλευσής τους.  Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε, σε συνεργασία µε το ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. 

Ηρακλείου, µελέτη εντοµοαποθητικότητας του αιθέριου έλαιου του Rosmarinous 

officinalis L, δίδοντας ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 

 Στο δέυτερο µέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

διευκρίνισης της δοµής ενός νέου φυσικού προϊόντος που είχε αποµονωθεί από το 

αιθέριο έλαιο της ρητίνης του φυτού Cistus creticus ssp. creticus L. και είχε 

χαρακτηριστεί ως 1,1,4a,6-τετραµεθυλο-5-µεθυλενο-1,2,3,4,4a,5,8,8a-οκταϋδρο-

ναφθαλένιο.  Με την χρήση πειραµάτων µονοδιάστατου και δισδιάστατου NMR 

αποσαφηνίστηκε η δοµή του φυσικού προϊόντος.  Πρόκειται για ένα σεσκιτερπένιο που 

ανήκει στην οικογένεια των ερεµοφιλενίων µε την κατά UPAC ονοµασία 

1,2,3,4,6,7,8,8α-οκτάϋδρο-1,8α-διµέθυλο-7-(1-µεθυλεθένιλο)-ναφθαλένιο 

(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl) naphthalene). 

 

Λέξεις Κλειδία: αιθέρια έλαια, χηµική σύσταση, χλωρίδα της Κρήτης, 

δεντρολίβανο, δίκταµος, ρητίνη, λάδανο, Rosmarιnus officinalis L, Origanum dictamnus 
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L, Cistus creticus ssp. creticus (L), ∆9(10),11(12)- Ερεµοφιλένιο, 1,2,3,4,6,7,8,8α-οκτάϋδρο-

1,8α-διµέθυλο-7-(1-µεθυλεθένιλο)-ναφθαλένιο. 
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ABSTRACT 

 
 The subject of this thesis is the study of the components of the essential oils from 

three species namely, Rosmarinus officinalis L., Origanum dictamnus L. and Cistus 

creticus ssp. creticus (L.) Greuter et Burdet which are common plants of the flora of 

Crete. 

 The essential oils contain substances, which originate via the secondary 

metabolism of plants, and are used for the interaction of the plants with their 

environment. These components are vital for some basic functions of the plants such as 

reproduction and protection from insects and parasites. Exploitation of these properties 

could lead to safer and more environmentally friendly methods for crop protection. 

 The first part of this thesis includes the analysis of the components of the essential 

oils from the aforementioned plants, the determination of their chemical structure and the 

classification of each essential oil according to the area of origin. The essential oil, as 

well as a number of extracts of Rosmarinus officinalis L. in solvents of increasing 

polarity, were isolated and their components identified and tested by N.AG.R.E.F. (Plant 

Protection Institute-Heraklion), as biological agents in pest control. 

 In the second part, the elucidation of the structure of a new compound, isolated 

from the essential oil of the resin from Cistus creticus ssp. creticus (L.) Greuter et Burdet, 

is presented. This component was initially identified as a labdane analog, namely, 

1,1,4a,6-tetramethyl-5-methylene-1,2,3,4,4α,5,8,8α-octahydronaphthalene. Based on the 

data from one- and two-dimensional NMR spectroscopy the structure of the compound 

was redefined as that of an eremophilene isomer with the IUPAC name 1,2,3,4,6,7,8,8a-

octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)naphthalene. 

 
Key words: essential oils, chemical composition, flora of Crete, rosemary, dittany,  

labdanum, Rosmarιnus officinalis L, Origanum dictamnus L, Cistus creticus ssp. creticus 

(L), ∆9(10),11(12)-Eremophilene, 1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-

methylethenyl)naphthalene. 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1. ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ 1 

 Στα φυτά εκτός από τον πρωτογενή µεταβολισµό – ο σηµαντικότερος για την 

λειτουργία και την επιβίωση όλων των οργανισµών – υπάρχει και ο δευτερογενής 

µεταβολισµός, ένας µηχανισµός που τον συναντούµε στον φυτικό κόσµο και σπανιότερα 

στο ζωικό βασίλειο. 

 Τα φυτά και οι µύκητες, περιέχουν ποικίλους µηχανισµούς οι οποίοι προέρχονται 

από τους µηχανισµούς του πρωτογενή µεταβολισµού, αλλά δεν επηρεάζουν σηµαντικά 

την επιβίωση του οργανισµού.  Αυτοί οι «περιφερειακοί µηχανισµοί» ορίζονται 

συγκεντρωτικά ως δευτερογενής µεταβολισµός και όπως προαναφέρθηκε, σπάνια τον 

συναντάµε στους ανώτερους οργανισµούς αν εξαιρέσουµε κάποια έντοµα και 

ασπόνδυλα.  Τα προϊόντα αυτών των παράπλευρων µηχανισµών ονοµάζονται 

δευτερογενείς µεταβολίτες και είχαν οριστεί ως «το τέρµα των αντιδράσεων του 

πρωτογενή µεταβολισµού χωρίς σαφή λειτουργία – σηµασία για τον οργανισµό».  Όπως 

θα αποδειχθεί παρακάτω, ο ορισµός αυτός δεν είναι πλέον σε ισχύ µιας και πολλά 

προϊόντα του δευτερογενή µεταβολισµού, για παράδειγµα τα αλκαλοειδή και τα 

ισοπρενοειδή (τερπένια) – τα τελευταία αποτελούν και το αντικείµενο µελέτης της 

παρούσας εργασίας – είναι σηµαντικά για τα φυτά αλλά και για τον άνθρωπο. 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 

 Μεταξύ του πρωτογενούς και του δευτερογενούς µεταβολισµου δεν υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές.  Παρόµοιες χηµικές αντιδράσεις λαµβάνουν χώρα και στις δύο 

περιπτώσεις ενώ πολύπλοκες ουσίες συντίθενται από απλά πρόδροµα µόρια µέσω 

αλλεπάλληλων ενζυµικών αντιδράσεων.  ∆ιαφέρουν όµως σηµαντικά στις αποδόσεις των 

αντίστοιχων αντιδράσεών τους και στο πώς οι πορείες των αντιδράσεων αυτών 

ελέγχονται από τον οργανισµό.  Έτσι, ενώ τα προϊόντα του πρωτογενούς µεταβολισµού, 

οι πρωτογενείς µεταβολίτες, κατέχουν την µερίδα του λέοντος στην ποσότητα άνθρακα, 

αζώτου και θείου που υπάρχει στα φυτά, ο δευτερογενής µεταβολισµός περιορίζεται σε 

πάρα πολύ µικρές ποσότητες, ίχνη, στα αντίστοιχα προϊόντα του.  Άλλη µία σηµαντική 

διαφορά µεταξύ τους είναι το γεγονός ότι ενώ ο πρωτογενής µεταβολισµός βασίζεται σε 
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πολύπλοκους µηχανισµούς µε την απαραίτητη συµµετοχή κατάλληλων αλλοστερικών 

ενζύµων, στις αντιδράσεις του δευτερογενούς µεταβολισµού η απουσία τέτοιων ενζύµων 

στα τελευταία στάδια είναι χαρακτηριστική παρόλο που στην αρχή της πορείας και 

συνήθως µέχρι το σηµείο εκείνο που αποκλίνει από τον πρωτογενή µεταβολισµό, η 

παρουσία τους είναι απαραίτητη.  

 Στο Σχήµα 1 παρουσιάζονται κάποιες χαρακτηριστικές πορείες του 

δευτερογενούς µεταβολισµού και η αλληλεξάρτηση του µε κάποιες από αυτές του 

πρωτογενούς µεταβολισµού.  Όπως γίνεται φανερό από το σχήµα, υπάρχει περιορισµένος 

αριθµός πρωτογενών µεταβολιτών από τους οποίους προέρχονται οι δευτερογενείς 

µεταβολίτες, µερικοί από αυτούς είναι το ακέτυλο συνένζυµο Α (acetyl-Co A), το 3-

φωσφογλυκερικό οξύ (3-phosphoglycerate), τα α-αµινοξέα (a- amino acids) και άλλα.  

Όσον δε αφορά στην πορεία σύνθεσης των ισοπρενοειδών, υπάρχουν κάποιες διαφωνίες 

σε σχέση µε την «καταγωγή» του ισοπεντανυλοπυροφωσφονικού εστέρα (ΙΡΡ), την 

ενεργοποιηµένη ισοπρενική οµάδα που χρησιµοποιείται για την σύνθεση των τερπενίων.  

Στα ζώα, η οµάδα ΙΡΡ παράγεται από το µεβαλονικό οξύ (mevalonic acid) το οποίο 

συντίθεται από το ακέτυλο συνένζυµο Α.  Πρόσφατες µελέτες υπέδειξαν ότι η παραπάνω 

πορεία δεν πραγµατοποιείται στους µικροοργανισµούς, οι οποίοι παράγουν ΙΡΡ από την 

γλυκόζη µεσω της 1-δεόξυ-ξυλουλόζης (1-deoxy-xylulose).  Τα φυτά φαίνεται να 

χρησιµοποιούν και τις δύο πορείες παραγωγής της ΙΡΡ οµάδας, µε τα τερπένια και τα 

καροτενοειδή να συντίθενται στους χλωροπλάστες από την 1-δεόξυ-ξυλουλόζη και οι 

στερόλες να συντίθενται από το µεβαλονικό στο κυτταροδιάλυµα. 
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ΣΧΗΜΑ 1. Γενική άποψη του ∆ευτερογενούς Μεταβολισµόυ των φυτών.  Είναι 

φανερή η σχέση µεταξύ των διαφορετικών χηµικών πορειών. 

Επίσης φαίνεται ότι η αλλαγή προς την πορεία παραγωγής δευτερογενών 

µεταβολιτών γίνεται στα τελευταία στάδια της σύνθεσης και δεν εξαρτάται από την 

καταγωγή των πρόδροµων µορίων (Σχήµα 1. Στα χρωµατοισµένα πλαίσια 

παρουσιάζονται οι πορείες αυτές). 
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1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ 

 Είναι φανερό ότι από έναν µικρό αριθµό πρόδροµων µορίων και έναν σχετικά 

µικρό αριθµό χηµικών αντιδράσεων µπορεί να παραχθεί µια µεγάλη ποικιλία 

δευτερογενών µεταβολιτών.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ υπάρχει αυτή η 

δυνατότητα, κάθε είδος φυτού συνθέτει µόνο κάποια από τα συγκεκριµένα προϊόντα.  

Γενικότερα, συγγενή φυτά παράγουν παρόµοια προϊόντα, επιβεβαιώνοντας ότι οι 

διαφορές στους δευτερογενείς µεταβολίτες είναι αποτέλεσµα της εξέλιξης του φυτικού 

βασιλείου.  Προσδιορίζοντας αυτόν τον βαθµό συγγένειας µεταξύ των φυτών – µεσω 

σύγκρισης των δευτερογενών προϊόντων που παράγουν – γίνεται ευκολότερη η 

κατηγοριοποίηση τους η οποία ορίζεται ως χηµειοταξινόµηση των φυτών. 

 Τυπικές διαφορές στα δευτερογενή προϊόντα, οι οποίες καθορίζουν την 

διαφοροποίηση των φυτών, βασίζονται στην αφθονία των ισοπρενοειδων, αλκαλοειδών, 

φαινολικών και άλλων µεταβολιτών, στην πολυπλοκότητα της δοµής τους καθώς και 

στην υποκατάστασή τους µε διάφορες χαρακτηριστικές οµάδες.  Σε µερικές περιπτώσεις 

αυτή η ποικιλοµορφία οφείλεται στην παρουσία ή ακόµα και στην απουσία ολόκληρων 

βιοσυνθετικών πορειών.  Πιο ειδικά τα φυτά µπορεί να διαφέρουν στις πορείες του 

δευτερογενούς µεταβολισµου τους µόνο και µόνο από την ύπαρξη ενός ενζύµου στα 

τελευταία στάδια της βιοσύνθεσης, το οποίο είναι ικανό να προκαλέσει αλλαγές στον 

γενικό δευτερογενή µεταβολισµό, και άρα την αντίστοιχη διαφοροποίηση του φυτικού 

οργανισµού.   

 Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι βιοσυνθετικές πορείες των δευτερογενών 

µεταβολιτών είναι αλληλένδετες.  ∆εν λειτουργούν αυτόνοµα µιας και πολλές από αυτές 

λειτουργούν ανταγωνιστικά όσον αφορά τα πρόδροµα µόρια και τους συµπαράγοντες.   

 Οι σηµαντικότερες βιοσυνθετικές πορείες που συναντούµε στον δευτερογενή 

µεταβολισµό των φυτών είναι αυτές της παραγωγής φαινολικών µεταβολιτών, και της 

σύνθεσης πολύκετιδίων, αλκαλοειδών και ισοπρενοειδών.  Στην παρούσα εργασία, θα 

ασχοληθούµε µε τα τερπένια, δευτερογενείς µεταβολίτες που ανήκουν στην ευρύτερη 

οµάδα των ισοπρενοειδών. 
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1.3 ΤΕΡΠΕΝΟΕΙ∆Η2,3 

 Μια πολύ µεγάλη ποικιλία ενώσεων, οι περισσότερες από τις οποίες 

συναντούνται στον φυτικό κόσµο και έχουν κοινή βιοσυνθετική προέλευση, 

χαρακτηρίζεται µε τον όρο ισοπρενοειδή, τερπενοειδή ή τερπένια.  Πρόκειται για 

ενώσεις που αποτελούνται από δοµικές µονάδες πέντε ατόµων άνθρακα, οι οποίες µε 

κατάλληλο συνδυασµό οδηγούν σε σκελετούς µε C5, C10, C15,… ,C40.  Ανευρίσκονται σε 

όλα τα µέρη των ανώτερων φυτών (ρίζες, λουλούδια, φύλλα, καρπούς, κορµός), σε 

µύκητες, φύκη, λειχήνες αλλά και σε εκκρίµατα εντόµων.  Αρκετές από αυτές είναι 

γνωστές µε την κοινή τους ονοµασία, γιατί χρησιµοποιούνται πολύ συχνά σε προϊόντα 

ευρείας κατανάλωσης όπως τα καλλυντικά, φάρµακα, απορρυπαντικά και τρόφιµα, π.χ. 

µενθόλη, καµφορά, βιταµίνη Α, λιµονένιο, β-καροτένιο. 

 Η δοµή των περισσότερων ενώσεων όλων των κατηγοριών των τερπενίων µπορεί 

να διαιρεθεί σε µονάδες ισοπρενίου, οι οποίες συνδέονται µε την αλληλουχία «κεφαλή –

ουρά». Πρώτος ο Wallach έκανε την υπόθεση για τα µονοτερπένια (C10) και διατύπωσε 

τον «ισοπρενικό κανόνα».  Ο προσανατολισµός αυτός στη σύνδεση των ισοπρενικών 

µονάδων αποδείχθηκε αργότερα γενικός εκτός από κάποιες περιπτώσεις που αποτελούν 

εξαιρέσεις.  Ο µεγάλος ερευνητής Leopold Ruzicka, ο οποίος τιµήθηκε το 1939 µε το 

βραβείο Nobel για τις εργασίες του στον τοµέα των τερπενίων, διατύπωσε το 1953 τον 

«βιογενετικό κανόνα του ισοπρενίου»: 

α) όλα τα τερπένια είναι µόρια µε δοµή πολλαπλάσια της µονάδας του ισοπρενίου, 

β) οι µονάδες του ισοπρενίου στα µόρια των τερπενίων συνδέονται «κεφαλή – ουρά» και 

γ) η αρχικά σχηµατιζόµενη δοµή µπορεί στη συνέχεια, µε διάφορες ενζυµατικές πορείες, 

να αναδιαταχθεί µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας ποικιλίας σκελετών µε τον ίδιο 

αριθµό ατόµων άνθρακα. 

 Παρόλο όµως που ο βιογενετικός κανόνας είναι εξαιρετικά χρήσιµος για την 

ερµηνεία της βιογενετικής προέλευσης των δευτεροταγών µεταβολιτών, πρέπει να 

σηµειωθεί ότι είναι εµπειρικός και δεν αναφέρεται στον ακριβή χαρακτήρα των 

βιολογικών προδρόµων.  Όπως αποδείχθηκε, το ισοπρένιο δεν είναι ο in vivo πρόδροµος 

των τερπενίων ούτε προκύπτει ως κύριο προϊόν της αποικοδόµησής τους. Σπάνια η 

θερµική διάσπαση των τερπενίων δίνει µεταξύ άλλων προϊόντων και ισοπρένιο. 
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 Το βασικό ενδιάµεσο για τη βιοσύνθεση των µονάδων ισοπρενίου  στη φύση 

είναι το µεβαλονικό οξύ.  Οι µονάδες ισοπρενίου, που προκύπτουν από αυτό, 

πολυµερίζονται παρουσία κατάλληλων ενζύµων για να δώσουν τις αλυσίδες 

πολυισοπρενίου, οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να κυκλοποιηθούν, πάλι ενζυµατικά, 

σχηµατίζοντας τα κυκλικά τερπένια. 

 Από πλευράς µηχανισµού η ισοπρενοειδής βιοσύνθεση περιλαµβάνει τρεις 

φάσεις: 

α) βιοσύνθεση του φωσφοροµεβαλονικού οξέος από θειοεστέρες του οξικού και του 

ακετοξικού οξέος 

β) σχηµατισµό των αλυσίδων πολυισοπρενίου µέσω φωσφορικών µονοµερών, 

παραγώγων του µεβαλονικού οξέος και 

γ) κυκλοποίηση προς µόνο- και πολυκυκλικά τερπενοειδή 

 Για να ερµηνευτεί ο σχηµατισµός του πολύ µεγάλου αριθµού δοµών, που 

περιλαµβάνονται σε κάθε µια από τις τάξεις C10  έως C30 , πρέπει να παρατεθούν 

ορισµένοι βασικοί τύποι αντιδράσεων, οι οποίοι καθορίζουν την πορεία που µπορεί να 

ακολουθήσει ο σχηµατισµός των πολυισοπρενοειδών αλυσίδων καθώς και η 

κυκλοποίηση τους. Οι αντιδράσεις αυτές προβλέπονται από το βιογενετικό κανόνα του 

ισοπρενίου και αποτελούν µια θεωρητική υπόθεση για την επεξήγηση της δηµιουργίας 

των ποικίλων σκελετών των τερπενίων, ενώ η βιολογική πορεία, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, γίνεται αποκλειστικά µε την δράση των κατάλληλων ενζύµων. 

 Ο αριθµός των βασικών αντιδράσεων, που εφαρµόζονται για την ερµηνεία των 

δοµών των τερπενίων, είναι περιορισµένος και συνοψίζεται στο Σχήµα 2. 

ι)   Αρχικά δηµιουργείται ένα καρβοκατιόν µε έναν από τους εξής πιθανούς τρόπους: 

α) διαλυτόλυση ενός αλλυλικού πυροφωσφορικού εστέρα, 

β) άνοιγµα ενός εποξειδίου, ή 

γ) πρωτονίωση ενός διπλού δεσµού. 

ιι)  Στη συνέχεια η αντίδραση προχωράει µε µετακίνηση του αρχικού καρβοκατιόντος σε 

άλλη θέση του µορίου.  Η µετακίνηση αυτή µπορεί να ακολουθήσει έναν από τους εξής 

µηχανισµούς: 

α) πυρηνόφιλη προσβολή από διπλό δεσµό διαµοριακά (δηµιουργία αλυσίδων) ή 

ενδοµοριακά (κυκλοποίηση), 
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β) µετάθεση 1,2 –Wagner – Meerwein ή σπανιότερα 

γ) µεταθέσεις 1,3 1,4 και 1,5 

ιιι) Η αντίδραση τερµατίζεται  

α) µε απόσπαση ενός πρωτονίου 

β) µε προσθήκη ενός µορίου Η2Ο ή 

γ) µε κυκλοποίηση, όταν αυτή είναι δυνατή.   

 Η δοµή του σχηµατιζόµενου καρβοκατιόντος υπήρξε θέµα µεγάλης µελέτης και 

έρευνας.  Το πρόβληµα ήταν σχετικό µε τη µορφή του καρβανιόντος, εάν δηλαδή το 

κλασικό καρβανιόν µε το καθορισµένο φορτίο ή το µη κλασικό ιόν µε µη εντοπισµένο 

φορτίο, αποδίδει την µορφή χαµηλότερης ενέργειας.  Η απάντηση δόθηκε µετά από 

µελέτη φασµάτων N.M.R., σε ειδικές συνθήκες σταθεροποίησης κατιόντων και 

επιβεβαιώνει τη µορφή του µη κλασικού καρβοκατιόντος.    
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ΣΧΗΜΑ 2.   Βασικές αντιδράσεις σχηµατισµού τερπενικών δοµών 
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-H +

   Τελικά προϊόντα 

κυκλοποίηση 

1,2-µετάθεση 

1,3-µετάθεση 

Μη κλασικό καρβοκατιόν 

Σχηµατισµός αλυσίδων – κυκλοποίηση – µεταθέσεις (διάδοση) 

Αρχικές αντιδράσεις (έναρξη) 
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1.3.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ TΕΡΠΕΝΟΕΙ∆ΩΝ3 

 Ανάλογα µε τον αριθµό των µονάδων ισοπρενίου που περιέχουν στο µόριό τους, 

τα τερπενοειδή ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες : 

2 Μονάδες ισοπρενίου C10 Μονοτερπένια 

3      »                 » C15 Σεσκιτερπένια 

4      »                 » C20 ∆ιτερπένια 

5      »                 » C25 Σεστερτερπένια 

6      »                 » C30 Τριτερπένια 

8      »                 » C40 Τετρατερπένια 

  C>40 Πολυτερπένια 

  

Σε κάθε µια από τις οµάδες αυτές υπάρχει µια µόνο µητρική ένωση, από την 

οποία προκύπτουν όλα τα µέλη.  Οι µητρικές ενώσεις όλων των οµάδων έχουν µεταξύ 

τους σχέση οµόλογων ενώσεων.  Όλα π.χ. τα σεσκιτερπένια προκύπτουν από τον 

πυροφωσφορικό εστέρα της φαρνεσόλης µε µια σειρά ενζυµατικών µετατροπών που 

αφορούν δραστικές οµάδες, κυκλοποιήσεις ή µεταθέσεις και ακολουθούν γνωστές 

µηχανιστικές πορείες.  Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για όλα τα διτερπένια, των οποίων 

µητρική ένωση είναι ο πυροφωσφορικός εστέρας της γερανυλογερανιόλης, ένωση 

οµόλογης του εστέρα της φαρνεσόλης. 

 Η µεγάλη εξάπλωση των τερπενοειδών στη φύση δεν είναι ανεξάρτητη από 

κάποιο συγκεκριµένο ρόλο τους στους οργανισµούς που τα παράγουν.  Έρευνες των 

τελευταίων 25 ετών σε ένα µεγάλο αριθµό ενώσεων όλων των παραπάνω κατηγοριών, 

οδήγησαν σε συµπεράσµατα σχετικά µε τη δράση τους στην ανάπτυξη, την επικοινωνία 

και την άµυνα των οργανισµών που τις βιοσυνθέτουν καθώς και των οργανισµών του 

περιβάλλοντός τους.  Έτσι έχει αποδειχθεί, ότι δρουν ως αυξητικοί παράγοντες των 

φυτών, ως φερορµόνες εντόµων, ως φυσικά εντοµοκτόνα, (µηχανισµός άµυνας φυτών), 

ως αµυντικές ουσίες ψαριών, κ.λ.π.  Η συµµετοχή τους στις αλληλεπιδράσεις φυτού – 

φυτού, φυτού – εντόµου, αποτέλεσε τη βάση της χηµικής οικολογίας. 
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1.3.2 ΜΟΝΟΤΕΡΠΕΝΙΑ 

 Τα µονοτερπένια είναι εξ’ ορισµού ενώσεις µε 10 άτοµα άνθρακα, που 

οικοδοµούνται από δυο µονάδες ισοπρενίου.  Κύρια πηγή τους είναι τα φυτά, 

ανευρίσκονται όµως και σε εκκρίσεις εντόµων (π.χ. φερορµόνες).  Αποτελούν, µαζί µε τα 

σεσκιτερπένια, τα σηµαντικότερα συστατικά των αιθέριων ελαίων, τα οποία βρίσκουν 

πολλές εφαρµογές ως καλλυντικά και φαρµακευτικά προϊόντα. 

 Τα µονοτερπένια διακρίνονται ανάλογα µε το χηµικό τους τύπο σε άκυκλα, 

µονοκυκλικά και δικυκλικά.  Σύµφωνα µε το βιογενετικό κανόνα του ισοπρενίου, όλες οι 

οικογένειες των µονοτερπενίων προέρχονται από τη γερανιόλη είτε µε απευθείας χηµικές 

µετατροπές είτε µε κυκλοποιήσεις ενδιάµεσων καρβοκατιόντων, όπως φαίνεται στο 

Σχήµα 4. 

 Ο πυροφωσφορικός εστέρας της γερανιόλης, µέσω του Ζ–γεωµετρικού ισοµερούς 

του, που είναι ο πυροφωσφορικός εστέρας της νερόλης, είναι ο πρόδροµος όλων των 

µονοτερπενίων.  Η αναδιάταξη του Ε–γεράνυλο προς Ζ–νέρυλο πυροφωσφορικό εστέρα 

µπορεί να γίνει µέσω του τριτοταγούς αλλυλικού καρβονιόντος, που προέρχεται από το 

λιναλυλοπυροφωσφορικό εστέρα µε περιστροφή γύρω από τον C2–3.  Έχει παρατηρηθεί 

ότι τα περισσότερα φυτικά είδη έχουν δυνατότητα ενζυµατικής αλληλοµετατροπής  των 

πυροφωσφορικών εστέρων των C10 αλκοολών, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4. 

 Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα ενώσεων, που ανήκουν στις διάφορες τάξεις 

των µονοτερπενίων, αναφέρονται στο Σχήµα 3. 

Πολλά κοινά ονόµατα τερπενίων προκύπτουν από το όνοµα του φυτού, από το 

οποίο αποµονώνονται π.χ. γερανιόλη από το έλαιο του γερανιού, λιµονένιο από το έλαιο 

του λεµονιού και των εσπεριδοειδών, µενθόλη από το έλαιο της µέντας, καµφορά από το 

καµφορόδεντρο κ.λ.π. 
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ΣΧΗΜΑ 3. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα ενώσεων που ανήκουν στις διάφορες 

τάξεις των µονοτερπενίων. 

 

β) Μονοκυκλικά µονοτερπένια 

CH2OH

CHOCH2OH

CHO

CH2OH CHO

OH

OH
OH

O

O OHOH

α) Άκυκλα µονοτερπένια  

γ) ∆ικυκλικά µονοτερπένια 
             λιµονένιο         α–τερπινεόλη             καρβόνη                 µενθόλη  

               γερανόλη           α–κιτράλη                 νερόλη                β–κιτράλη  

          κιτρονελόλη          κιτρονελάλη          λιναλοόλη 
 

              3–θουγένιο             3–καρένιο            α–πινένιο                β–πινένιο 

             καµφορά              βορνεόλη           ισοβορνεόλη              καµφένιο 
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ΣΧΗΜΑ 4 Συσχετισµός δοµών µονοτερπενίων. 

 

 

Σκελετός 
καρανίου 
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γερανυλο – ΟΡΡ         

λιναλυλο – ΟΡΡ 

Μυρσένιο 

λιµονένιο 

     α – τερπινεόλη        µενθανυλοκαρβονιόν                                         4-τερπινεόλη 
                                    (σκελετός µενθανίου) 

Σκελετός πινανίου Σκελετός βορνανίου Σκελετός θουγανίου 

β-πινένιο α-πινένιο καµφορά βορνεόλη 2-καρένιο 3-θουγένιο 



Ι.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ  13

1.3.3 ΣΕΣΚΙΤΕΡΠΕΝΙΑ 

 Τα σεσκιτερπένια είναι ενώσεις µε 15 άτοµα άνθρακα, που αποτελούνται από 

τρεις µονάδες ισοπρενίου και έχουν µητρική ένωση τον πυροφωσφορικό εστέρα της 

φαρνεσόλης.  Ανευρίσκονται κυρίως στα φυτά, στους µύκητες και στις εκκρίσεις 

ορισµένων εντόµων.  Μαζί µε τα µονοτερπένια αποτελούν τα κύρια συστατικά των 

αιθέριων ελαίων. 

 Η διαδικασία που αναπτύχθηκε για τη δηµιουργία των άκυκλων και κυκλικών 

µονοτερπενίων από τη γερανιόλη, σύµφωνα µε το βιογενετικό κανόνα του ισοπρενίου, 

εφαρµόζεται και εδώ στο βιοσυνθετικό πρόδροµο των σεσκιτερπενίων, που είναι ο 

πυροφωσφορικός εστέρας της φαρνεσόλης (Σχήµα 5).  Ο διπλός δεσµός, που έχει θέση 

αλλυλική ως προς την πυροφωσφορική οµάδα, είναι Ζ ή Ε, ενώ ο µεσαίος δεσµός είναι 

πάντα Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 5 Πρόδροµα µόρια σεσκιτερπενίων 

OH

OPP

H

OPP

OPP
OPP

OPP

Φαρνεσόλη 

(2Ζ–6Ε) - 
φαρνέσυλο–ΟΡΡ (2Ε–6Ε) 

- φαρνέσυλο–ΟΡΡ 

νερολίδυλο–ΟΡΡ
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Κατιονική κυκλοποίηση, που εφαρµόζεται ανάλογα µε την περίπτωση στη µια ή 

την άλλη µορφή των παραπάνω πυροφωσφορικών εστέρων (Σχήµα 5), οδηγεί µέσω των 

καρβοκατιόντων I – V, στους βασικούς σκελετούς των µονοκυκλικών και δικυκλικών 

σεσκιτερπενίων, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 6.  Συσχετισµός δοµών σεσκιτερπενίων. 
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 Υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες µετατροπής προς άλλους 

πολυπλοκότερους δικυκλικούς σκελετούς, µε µεταφορές υδριδίων και µεταθέσεις.  Το 

Σχήµα 6 αποτελεί ένα απλουστευµένο σχεδιάγραµµα µε πολύ περιορισµένες µετατροπές 

των ενδιάµεσων καρβονιόντων σε τελικές δοµές.  Η ποικιλία των κυκλικών σκελετών, 

που συναντούνται στην οµάδα των σεσκιτερπενίων, είναι αξιοσηµείωτη σε σχέση µε τις 

άλλες κατηγορίες των τερπενοειδών, δεδοµένου ότι περισσότεροι από 200 βασικοί  

σκελετοί σεσκιτερπενίων έχουν αναγνωριστεί και έχουν βρεθεί στη φύση εκπρόσωποι 

όλων σχεδόν των υποθετικών δοµών. 

 Τα σεσκιτερπένια ταξινοµούνται σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες, ανάλογα µε 

τον αριθµό των δακτυλίων που έχει ο συντακτικός τους τύπος: άκυκλα, µονοκυκλικά, 

δικυκλικά και τρικυκλικά.  Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα των παραπάνω κατηγοριών 

των σεσκιτερπενίων δίνονται στο Σχήµα 7. 
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ΣΧΗΜΑ 7. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα ενώσεων που ανήκουν στις διάφορες 

τάξεις των σεσκιτερπενίων 

 

 Τέλος είναι σηµαντικό να τονιστεί η σπουδαιότητα των σεσκιτερπενίων ως 

σηµαντικών µεταβολιτών στις χηµειοταξονοµικές µελέτες.  Η παρουσία τους σε διάφορα 

είδη ενός φυτικού γένους οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ένας κοινός προγενετικός 

παράγοντας, που οδηγεί στη δηµιουργία των ίδιων σκελετών στα συγκεκριµένα φυτά και 

χρησιµοποιείται για την ταξινόµησή τους. 

O H O H

O

O H

C O 2 H

OH

OH

H H

O H

O C O 2 Et

         (Ζ,Ε)-φαρνεσόλη             νερολιδόλη        α–φαρνεσένιο           β–φαρνεσένιο 

α) Άκυκλα σεσκιτερπένια 

β) Μονοκυκλικά σεσκιτερπένια 

      α–καδινένιο          α–καδινόλη                     α–σελινένιο             α–ευδεσµόλη 

γ) ∆ικυκλικά σεσκιτερπένια 

       γ–µπιζαµπολένιο       ζουβαµπιόνη                    αµπσκισικό οξύ  

δ) Τρικυκλυκά σεσκιτερπένια 
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1.4 ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ1 

1.4.1 ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 Η σηµασία των δευτερογενών µεταβολιτών για τον άνθρωπο είχε από νωρίς 

διευκρινιστεί µιας και τα περισσότερα φυτά χρησιµοποιούνται σαν πηγές φαρµάκων, 

χηµικών συντηρητικών, αρωµάτων ως και βαφών από την αρχαιότητα.  Έτσι, τα 

προϊόντα του δευτερογενούς µεταβολισµού κατέχουν σηµαντική θέση στα προϊόντα 

παραγωγής του. 

 Στην σύγχρονη εποχή, τα φυτικά προϊόντα εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται 

στη φαρµακευτική είτε χρησιµοποιώντας το ίδιο το φυτό είτε την καθαρή δραστική 

ουσία του, που χαρακτηρίζεται ως φυσικό προϊόν.  Η χρήση των φυσικών αυτών 

προϊόντων στην ιατρική και την φαρµακευτική έδωσε έναυσµα για την δηµιουργία ενός 

νέου κλάδου της φαρµακευτικής, αυτού της φαρµακογνωσίας (pharmacognosy) και έτσι 

πολλές φαρµακευτικές εταιρείες ερευνούν την χρήση των εκχυλισµάτων των φυτών για 

την θεραπεία πολλών ασθενειών.  Πολλές από τις βασικές αρχές της παραδοσιακής 

ιατρικής έχουν τώρα ταυτοποιηθεί.  Για παράδειγµα, αφέψηµα απότον φλοιό της ιτίας 

(willow bark) έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλούς πολιτισµούς σαν σκεύασµα για την 

µείωση του πυρετού.  «έγινε γνωστό ότι το φυτό αυτό περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις 

σαλισίνης (salicin), η οποία έχει παρόµοιες φαρµακευτικές ιδιότητες µε το 

ακετυλοσαλικικιλικό οξύ, γνωστό και ως ασπιρίνη.  Σηµαντική είναι η χρήση των 

δευτερογενών µεταβολιτών και ως αντικαρκινικά φάρµακα.  Η βινκριστίνη (vincristine) 

και η βινµπλαστίνη (vinblastine) , ινδολικά αλκαλοειδή που βρίσκονται στο φυτό 

Catharanthus roseus που φύεται στην Μαδαγασκάρη, χρησιµοποιούνται για την 

θεραπεία της ασθένεια του Hodgkin και της λευκεµίας.  Ένα άλλο σηµαντικό 

αντικαρκινικό φάρµακο το οποίο έχει πρόσφατα ανακαλυφθεί, είναι η ταξόλη (taxol) ένα 

τερπενοειδές που αποµονώθηκε από το φυτό Pacific Yew. 

 Εκτός από τις παραπάνω ιδιότητες κάποιων συστατικών των φυτών, υπάρχουν 

σηµαντικές ενδείξεις που δηλώνουν ότι οι δευτερογενείς µεταβολίτες των φυτών είναι 

σηµαντικοί για την καλή υγεία του ανθρώπινου οργανισµού.  Μερικοί δευτερογενείς 

µεταβολίτες δρουν ως αντιοξειδωτικά, αιχµαλωτίζοντας ενεργοποιηµένα είδη οξυγόνου 

αποτρέποντας την κυτοτοξικότητα.  Άλλοι, παρουσιάζονται να είναι εκλεκτικά τοξικοί 



Ι.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ  18

σε προκαρκινικά κύτταρα ή µπορούν να διεγείρουν το ίδιο το σύστηµα αποτοξίνωσης 

του ανθρώπινου οργανισµού, µειώνοντας την πιθανότητα ανάπτυξης καρκινωµάτων.  

Σηµαντική είναι και η προσφορά τους στην ανάπτυξη φυσικών προϊόντων που 

χρησιµοποιούνται ως πρόσθετα στα τρόφιµα, είτε ως συντηρητικά και αντιοξειδωτικά 

είτε ως ενισχυτικά γεύσης και αρώµατος.  Εδώ σηµαντικός είναι ο ρόλος των αιθέριων 

ελαίων των φυτών, µείγµα δηλαδή των δραστικών πτητικών συστατικών του, που 

αποµονώνονται από τα φυτά µε υδροαπόσταξη. 

 Τέλος, οι δευτερογενείς µεταβολίτες των φυτών έχουν αποδειχθεί χρήσιµοι στην 

αποκωδικοποίηση και µελέτη βασικών βιολογικών δραστηριοτήτων και µπορούν να 

βελτιωθούν µε την βοήθεια της συνθετικής χηµείας δίνοντας δραστικότερα παράγωγα.  

Για παράδειγµα, οι πυρεθρίνες (pyrethrins), οµάδα τερπενίων µε εντοµοαποθητικές 

ιδιότητες που αποµονώνονται από την µαργαρίτα Tanacetum cineraiifolium, αν 

τροποποιηθούν χηµικά γίνονται δραστικότερες, µε αποτέλεσµα να είναι σήµερα ανάµεσα 

στις σηµαντικότερες εντοµοαποθητικές ουσίες της αγοράς.   Τέτοιες ανακαλύψεις είναι 

σηµαντικές και τεκµηριώνονται στις µέρες µας µε γοργούς ρυθµούς, και µε τον όρο ότι η 

βιοποικιλία τους µπορεί να διατηρηθεί, τα φυτά θα εξακολουθούν να είναι πλούσιες 

πηγές νέων φαρµάκων και χηµικών ουσιών.  

1.4.2 ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ 

 Η σηµασία των δευτερογενών µεταβολιτών για τα φυτά άργησε να διευκρινιστεί, 

µιας και οι πρώτες µελέτες που έγιναν αφορούσαν τις επιδράσεις των προϊόντων αυτών 

στον άνθρωπο.  Ο ρόλος τους ήταν άγνωστος για τα φυτά και για την ακρίβεια 

θεωρούνταν ότι δεν είχαν καµία σηµαντική λειτουργία στην φυσιολογία του φυτού και 

χαρακτηρίζονταν ως παραπροϊόντα του πρωτογενούς µεταβολισµου, τα οποία σε 

οποιαδήποτε ανάγκη του φυτού επανεντάσσονταν στον κύκλο του πρωτογενούς 

µεταβολισµού.  Βεβαίως και η παραπάνω διαπίστωση είναι λογική όταν ο οργανισµός 

αντιµετωπίζει προβλήµατα, όµως σε υγιή φυτά το ποσοστό άνθρακα, αζώτου και θείου 

που καταλαµβάνουν οι δευτερογενείς µεταβολίτες είναι πολύ µικρό για να θεωρηθεί σαν 

αποκλειστικός ο ρόλος τους ως «αποθήκη» σε περίπτωση ανάγκης για την οµαλή 

λειτουργία του πρωτογενούς µεταβολισµού. 

 Όµως το γεγονός της ύπαρξης διαφόρων ειδών και της ποικιλοµορφίας των 

δευτερογενών µεταβολιτών καθώς και η βιολογική δραστικότητα ορισµένων από αυτά 
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οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι η ύπαρξή τους είναι σηµαντική και ιδιαίτερη για να είναι 

τυχαία.  Θεωρήθηκε, λοιπόν, ότι συµβάλουν στην οµαλή σχέση µεταξύ του φυτικού 

οργανισµού και του περιβάλλοντός του.  Μελέτες µε µικροοργανισµούς, έντοµα και 

ανώτερα ζώα έδειξαν ότι οι δευτερογενείς µεταβολίτες είναι ζωτικής σηµασίας στην 

αλληλεπίδραση του φυτού µε το περιβάλλον του µιας και πολλές σηµαντικές λειτουργίες, 

όπως για παράδειγµα η αναπαραγωγή και η επιβίωση, εξαρτώνται από την σχέση φυτού 

– περιβάλλοντος.  Ακόµη το γεγονός ότι παθογενή µικρόβια και έντοµα-παράσιτα έχουν 

αναπτύξει συστήµατα άµυνας για την εξουδετέρωση κάποιων δευτερογενών 

µεταβολιτών για να µπορούν να προσβάλουν το φυτό-ξενιστή, καθώς και µελέτες 

γενετικής µετάλλαξης ή διακοπής του δευτερογενους µεταβολισµού που απέδειξαν ότι 

υπάρχει σηµαντική µείωση στην αντοχή του φυτού σε εξωγενείς παράγοντες, ενισχύουν 

την παραπάνω άποψη. 
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OH

OH

HOH2C CH2OH CH2OH

CH=O
O

Λιναλοόλη Λεβαντουλόλη
(έλαιο της Λεβάντας)

Γερανιόλη Κιτρονελόλη
(έλαιο των Τριανταφύλλων)

2Ζ-Κιτράλη
(έλαιο του Lemongrass)

Μενθόλη
(έλαιo της Μέντας)

Πιπεριτόνη
(έλαιο του Ευκάλυπτου)

Μυρσένιο
(έλαιο της ∆άφνης)

2. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ.2 

Τα αιθέρια έλαια είναι πτητικά έλαια, που παράγονται από ορισµένα φυτά και 

είναι υπεύθυνα για τη χαρακτηριστική οσµή τους.  Κύρια συστατικά τους είναι τα 

µονοτερπένια και σέσκιτερπενια, περιέχουν όµως και άλλα παράγωγα όπως 

φαινυλοπροπανοειδή, θειούχες ή αζωτούχες ενώσεις, αλεικυκλικούς υδρογονάνθρακες 

κ.λ.π.  Λόγω της χαρακτηριστικής ευχάριστης οσµής τους, τα ίδια τα φυτά ή τα 

αρωµατικά συστατικά τους βρίσκουν εφαρµογές στην αρωµατοποιία καλλυντικών και 

τροφίµων ως φυσικά αρώµατα.  Πολλά από αυτά εµφανίζουν επιπλέον αντιµυκητιακή 

και αντιµικροβιακή δράση και εφαρµόζονται στην ιατροφαρµακευτική.  Έτσι, µίγµατα 

αιθέριων ελαίων σε καθορισµένη αναλογία χρησιµοποιούνται τοπικά για ανακούφιση ή 

και θεραπεία δερµατοπαθειών, ρευµατικών προβληµάτων αλλά και ως αφεψήµατα σε 

περίπτωση µολύνσεων του αναπνευστικού.  ∆εν προκαλούν εθισµό και δεν έχουν 

παρενέργειες.  Είναι γνωστή τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της αρωµατοθεραπείας, 

στην οποία οπωσδήποτε συνέβαλε η εξέλιξη της τεχνολογίας στον τοµέα αυτό. 

Μερικά από τα µονοτερπένια που αποτελούν κύρια συστατικά αιθέριων ελαίων 

παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήµα (Σχήµα 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 8. Κοινά συστατικά των αιθέριων ελαίων. 
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 Στα κεφάλαια που ακολουθούν, δίνεται η περιγραφή του κάθε φυτού που 

χρησιµοποιήθηκε σε αυτήν την εργασία καθώς και η χηµική σύσταση των αιθέριων 

ελαίων τους µε τις εκάστοτε ιδιότητές του. 
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2.1.1 ∆ΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ (Rosemarιnus Officinalis L.)4 

 Είδος φυτού που ανήκει στο γένος Rosemary (Rosmarinus), οικογένεια 

ΧΕΙΛΑΝΘΗ (LABIATAE).  Το γένος Rosemary περιλαµβάνει δύο είδη.  Το σηµαντικότερο 

είναι ο Ροσµαρίνος ο φαρµακευτικός (Rosmarinus officinalis L) που απαντά αυτοφυές σε 

ορισµένα µέρη της Ελλάδας (Εικόνα 1). Πολύ συχνά καλλιεργείται ως καλλωπιστικό και 

χρησιµοποιείται ως άρτυµα στη µαγειρική.  Εξαιτίας του αιθέριου ελαίου που περιέχουν 

τα φύλλα και τα άνθη του, χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική και την αρωµατοποιία.  

Το δεντρολίβανο είναι γνωστό και µε τα κοινά ονόµατα λασµαρί (Κύπρος), δυοσµαρίνι, 

ροσµαρί, αρισµαρή, κ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1. ∆εντρολίβανο (Ροσµαρίνος ο φαρµακευτικός), οικογένεια ΧΗΛΑΝΘΗ. 

 

Είναι θάµνος όρθιος πολύκλαδος και πυκνόφυλλος, αρωµατικός, ύψους 0,50– 

2m.  Έχει φύλλα βελονοειδή, µήκους 1,5–4 cm, δερµατώδη, ακέραια, που η περιφέρειά 

τους γυρίζει προς τα κάτω.  Η κάτω επιφάνεια των φύλλων φέρει άφθονες τρίχες γι’  

αυτό έχει χρώµα λευκοπράσινο.  Τα άνθη είναι κυανόλευκα, λευκωπά ή ανοιχτά ιώδη και 

βγαίνουν στις µασχάλες των φύλλων ή στις άκρες των βλαστών. 

 Τα φύλλα και τα άνθη του δεντρολίβανου έχουν έντονη αρωµατική οσµή και 

πικρή καµφορούχο γεύση.  Όταν αποσταχθούν µε υδρατµούς δίνουν αιθέριο έλαιο 1% - 

2% ή και περισσότερο, φλαβονοειδή, πικρές ουσίες, ροσµαρινικό οξύ, τριτερπενικά οξέα 

και άλλα συστατικά. 
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 Καλλιεργείται εύκολα σε κήπους ή γλάστρες, και πολλαπλασιάζεται µε 

παραφυάδες, ιδίως σε έδαφος ασβεστούχο.  Οι ανθισµένες κορυφές συλλέγονται από τον 

Μάιο ως τον Σεπτέµβριο, ενώ τα φύλλα κατά την διάρκεια ή µετά την πλήρη άνθηση.  

Κατόπιν αποστάζονται αµέσως ή ξεραίνονται στη σκιά.      

 Η µεγαλύτερη ποσότητα αιθέριου ελαίου προέρχεται από την Ν. Γαλλία, την 

Ισπανία, την Β. Αφρική και τις ∆αλµατικές ακτές.   

 Στη φαρµακευτική χρησιµοποιείται γιατί δρα ως χολαγωγό, διουρητικό, 

εµµηναγωγό, τονωτικό, σπασµολυτικό κ.α.  Εξωτερικά το δεντρολίβανο ή το αιθέριο 

έλαιό του δρα ως επουλωτικό τραυµάτων, αντισηπτικό, σε µυαλγίες, ρευµατισµούς, 

φλεγµονές νεύρων κ.α. 

 Στην αρωµατοποιία το αιθέριο έλαιο χρησιµοποιείται για την παρασκευή 

κολόνιας, σαπουνιών κ.α. και για τον αρωµατισµό φαρµάκων . 

 Στην κτηνιατρική το δεντρολίβανο χρησιµοποιείται ως αντιπαρασιτικό για την 

θεραπεία της τριχόπτωσης.  

 Το άλλο είδος του δεντρολίβανου ο Ροσµαρίνος ο εριοκάλυξ (Rosmarinus 

eriocalyx L.), φύεται σε ασβεστολιθικούς βράχους της Ν. Ισπανίας και της Β. Αφρικής.  

∆ιαφέρει από το προηγούµενο είδος κυρίως στα φύλλα που είναι µικρότερα (0,5 – 

1,5εκ.) και την τρίχωση. 

 

2.1.2 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟΥ 

 Το 1972, ο Skrubis5, ανέφερε ότι δείγµα αιθέριου ελαίου δεντρολίβανου, που 

παρασκευάστηκε µε απόσταξη άγριου δεντρολίβανου που ευδοκιµεί στην Ελλάδα, 

περιείχε τα παρακάτω συστατικά: 
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α- Pinene (10.3%) 

Camphene (4.0%) 

Limonene (0.4%) 

1,8 – Cineole (51.2%) 

Linalool (0.4%) 

Camphor (5.5%) 

Borneol (4.7%) 

Linalyl acetate (0.8%) 

 Πέντε χρόνια αργότερα, ο Devetak (1977)6 συγκρίνει την χηµική σύσταση του 

Γιουγκοσλαβικού και του Βουργαρικού δεντρολίβανου.  Στον Πίνακα 1 φαίνονται τα 

αποτελέσµατα της σύγκρισης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τα βασικά συστατικά του Γιουγκοσλαβικού και Βουλγαρικού αιθέριου 

ελαίου του ∆εντρολίβανου 

Συστατικά 
Γιουγκοσλαβικό 

έλαιο 
Βουλγαρικό έλαιο 

α-Pinene 12,3 31,1 

Camphene 10,5 9,2 

β- Pinene 3,3 5,9 

Myrcene Ίχνη 8,0 

α-Phellandrene Ίχνη 2,6 

Limonene 1,5 5,6 

α-Terpinene + 

1,8 – Cineole * 
50,5 16,7 

Camphor 10,4 7,3 

Isobornyl acetate Ίχνη 1,4 

γ- Terpinene + 

Terpinolene 
10,4 11,0 

*Βασικά Συστατικά  

 

 Το 1979, η σύσταση του αιθέριου ελαίου του δεντρολίβανου αναφέρθηκε ότι 

ήταν:  

α- Pinene (26.0%) 

Camphene (9.0%) 

β- Pinene (0.5%) 

Myrcene (5.0%) 

Limonene (3.0%) 

1,8 – Cineole (21.0%) 

trans – Ocimene (1.3%) 

p- Cymene (2.0%) 

Terpinolene (0.5%) 

Linalool (1.0%) 

Camphor (13.0%) 

Bornyl acetate (3.3%) 

Borneol (4.7%) 

α– Humulene (1.2%) 
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cis-α-Bisabolene (0.1%)

 

Το 1980, o Cardoso do Vale7 ανέφερε ότι αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου που 

παρασκευάστηκε από Rosmarinus officinalis καλλιεργηµένο στην Coimbra της 

Πορτογαλίας, περιείχε τις εξής ενώσεις : 

α- Pinene (25.1%) 

Camphene (4.3%) 

β- Pinene (3.4%) 

Myrcene (29.5%) 

Limonene (2.4%) 

1,8 – Cineole (4.2%) 

      p- Cymene (5.0%) 

Linalool (0.4%) 

Camphor (5.0%) 

Vebenone (0.5%) 

 Terpinen-4-ol (4.0%) 

α- Terpineol (0.6%) 

Bornyl acetate (1.8%) 

Borneol (3.0%)

Τέσσερα χρόνια αργότερα (1984), Hodisan8 και οι συνεργάτες του, ανέφεραν ότι 

το αιθέριο έλαιο που παρασκευάστηκε από δεντρολίβανο της Ρουµανίας, περιείχε τα 

εξής συστατικά: 

Bornyl acetate  

Linalyl acetate 

Borneol 

Camphene  

δ-3-carene 

       p- Cymene  

Camphor 

1,8-Cineole  

Limonene 

Linalool  

α-Pinene 

β-Pinene 

α-Terpinene 

α-Terpineol 

      α-Οcimene

∆υστυχώς, οι συγγραφείς δεν παρουσίασαν κάποιο στοιχείο όσον αναφορά 

την περιεκτικότητα των συστατικών, ούτε δηµοσίευσαν το χρωµατογράφηµα του 

ελαίου και έτσι αυτή η εργασία δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον.   

 ∆ύο χρόνια αργότερα, οι Proença da Cunha και Roque9 (1986), εξέτασαν τις 

διαφορές που υπάρχουν σε αιθέρια έλαια που παράχθηκαν από το φυτό του 

δεντρολίβανου κατά την περίοδο πριν από την άνθηση, κατά την διάρκειά της και στο 

τέλος της.  Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται συγκεντρωµένα στον Πίνακα 2. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Σύσταση του Rosemary oil σε διαφορετικές φάσεις ωρίµανσης του 

φυτού 

Συστατικά  Έλαιο πριν την 
ανθοφορία 

Έλαιο κατά την 
διάρκεια της 
ανθοφορίας 

Έλαιο κατά το τέλος 
της ανθοφορίας 

a- Pinene 12,2 13,9 13,9 

Camphene  1,9 2,9 2,5 

β- Pinene 2,5 8,5 7,8 

Myrcene  52,1 40,8 44,5 

Limonene 10,6 5,6 6,0 

1,8 – Cineole  4,4 5,6 5,5 

γ-Terpinene  0,1 1,6 0,5 

p- Cymene  6,0 2,4 3,0 

Camphor  2,1 2,3 2,1 

Linalool  2,0 1,1 1,8 

Bornyl acetate  0,5 0,8 0,8 

Terpinen-4-ol      1,8 6,8 4,5 

α-Terpineol 0,1 2,0 1,4 

Borneol  1,2 2,1 2,6 

Verbenone 1,0 1,8 1,4 

 

 Χρησιµοποιώντας τους χρόνους κατακράτησης σαν µέθοδο χαρακτηρισµού 

των ενώσεων, ο Farag10 και οι συνεργάτες του (1986), ανέφερε ότι το Αιγυπτιακό 

δεντρολίβανο ( αιθέριο έλαιο), περιείχε τα εξής συστατικά : 

α- Pinene (36.40%) 

Camphene (10.87%) 

β- Pinene (3.11%) 

α-Phellandrene (4.17%) 

α- Terpinene (0.39%) 

Limonene (2.52%) 

      p- Cymene (11.35%) 

     α- Thujone (4.17%) 

Linalool (6.40%) 

β- Caryophyllene (19.50%) 

       Borneol(0.44%) 

      Geraniol (0.68%)

Τον ίδιο χρόνο, οι Tucker και Maciarello11 (1986) µελέτησαν την χηµική 

σύσταση των αιθέριων ελαίων από 24 διαφορετικές καλλιέργειες δεντρολίβανου, 

όλες καλλιεργηµένες στις Ηνωµένες Πολιτείες.  Από µορφολογική άποψη, οι 

συγγραφείς ήταν ικανοί να υποδιαιρέσουν τις καλλιέργειες αυτές σε ποικίλα είδη 

δεντρολίβανου, όπως :    

Rosmarinus officinalis L. var. officinalis L. f. “unknown”, 

Rosmarinus officinalis L. var. officinalis L. f. albiflorus ,Beguinot 
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R. officinalis L. var. officinalis L. f. exectus, Berguinot 

R. officinalis L. var. angustifolius Sweet, 

R. officinalis L. var. pubescens Pamp. f. rosea Pamp., 

R. officinalis L. var. rigidus Cariot and St. Lag., και  

R. officinalis L. var. lavandulaceus (De Noe)  

      Mundy var. Laxiflorus (De Noel) Mundy 

 Τα συστατικά που ταυτοποιήθηκαν στα παραπάνω είδη είναι : 

α- Thujene (0.01 – 0.07%) 

α- Pinene (0.06-57.45%) 

Camphene (0.07-13.51%) 

β- Pinene (0.03-7.60%) 

Sabinene (0-0.07%) 

δ-3-carene (0-0.37%) 

Myrcene (0.14-11.53%) 

α-Phellandrene (ίχνη-2.87%) 

α- Terpinene (0-0.43%) 

Limonene (0.16-3.27%) 

1,8 – Cineole (3.55-42.69%) 

cis- Ocimene (0-0.77%) 

trans- ocimene + 

γ-Terpinene (0.21-4.82%) 

      p- Cymene (0.03-0.67%) 

      Terpinolene (0.15-1.11%) 

Linalool (0.28-3.83%) 

Camphor (0.20-56.45%) 

β- Thujone +  

     1-Octen-3-ol (0.01-0.27%) 

Linalyl acetate (0.01-0.69%) 

Terpinen-4-ol (0.17-1.07%) 

β- Caryophyllene (0-5.30%) 

α- Terpineol (0.03-2.55%) 

Bornyl acetate (0.66-21.03%) 

      Borneol (0.40-14.69%)  

       Isoborneol (0-0.72%) 

α-Humulene (0-1.09%) 

Nerol (0- 3.60%) 

Geraniol (0-9.24%) 

Isobornyl acetate (0-1.01%) 

Methyl eugenol (ίχνη –0.79%) 

Eugenol (ίχνη-0.17%)

Όλα τα είδη που χρησιµοποίησαν οι Tucker και Maciarello, είχαν ληφθεί από φάρµες 

των Η.Π.Α. και είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι κανένα από τα 24 δείγµατα 

«rosemary oil» δεν παρουσίασαν «καλή» οµοιότητα µε ένα άριστης ποιότητας 

εµπορικό «rosemary oil». 

 Επίσης, το 1986 ο ter Heide12 και οι συνεργάτες του, εξέτασαν την 

περιεκτικότητα δειγµάτων rosemary oil σε φαινόλη και οξέα.  Τα συστατικά που 

ταυτοποιήθηκαν σε αυτή την µελέτη παρουσιάζονται παρακάτω: 

Phenol 

o-/m-/p- Cresol 

Carvacrol 

Thymol 
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Guaicol 

Eugenol 

Salicyladehyde 

Acetic acid 

Butyric acid 

Valeric acid 

Hexanoic acid 

Heptanoic acid 

Octanoic acid 

Nonanoic acid 

Decanoid acid 

Hexadecanoic acid 

3-Methylbutyric acid  

4-Methylvaleric acid 

5-Methylheptanoic acid 

7-Methyloctanoic acid 

8-Methylnonanoic acid 

2-Methylbutric acid 

3-methylvaleric acid 

(E)-2-Pentenoic acid 

(E)-2-Hexenoic acid 

(E)-3-Hexenoic acid 

4-Hexenoic acid 

2-Methyl-2-pentenoic acid 

(E)-3-Octenoic acid 

(Z)-3-Octenoic acid  

Citronellic acid 

Geranic acid 

Myrtenic acid 

α-Campholytic acid 

α-Campholenic acid 

γ-Campholenic acid 

Benzoic acid 

Salicylic acid 

o-Methoxybenzoic acid 

p-Isopropylbenzoic acid 

Phenylacetic acid 

Phenoxyacetic acid 

Levulinic acid 

 

Το 1987, ο Hethely13 και οι συνεργάτες του, σύγκριναν τα βασικά συστατικά 

του Ουγκρικού rosemary oil µε αυτά του Γιουγκοσλαβικού και δύο έτοιµων 

εµπορικών δειγµάτων.  Τα αποτελέσµατα της ερευνάς τους συνοψίζονται στον 

Πίνακα 3. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Βασικά συστατικά του αιθέριου ελαίου του ∆εντρολίβανου.  

Συστατικά Ουγκαρικό έλαιο Γιουγκοσλαβικό έλαιο Εµπορικό έλαιο 

α-Pinane + Camphene 24,9 22,5 9,5-23,2 

Octen-3-one* 10,0 ─ ─ 

β-Pinene 3,8 3,1 5,8-8,3 

1,8-Cineol 20,1 25,9 29,4-60,1 

Thujone Ίχνη 2,3 0-1,7 

Camphor 14,7 16,7 0-3,9 

Borneol 3,0 9,2 0-16,7 

α-Terpineol 0,5 2,3 9,3-10,0 

Verbenone 0,8 ─ ─ 

Bornyl acetate 6,0 4,8 2,5-8,2 

β-Caryophillene 9,7 9,7 1,5-7,5 

* το συστατικό αυτό χρειάζεται επιβεβαίωση προτού γίνει αποδεκτό ως 

ταυτοποιηµένο 

 Επίσης το 1987, οι Rosua και Garcia–Granados14, χρησιµοποιώντας την αέρια 

χρωµατογραφία ως  µέθοδο ανάλυσης και ταυτοποίησης, ανέφεραν ότι το                   

R. officinalis oil περιέχει : 

α- Pinene (30-50%) 

Camphene (3%) 

δ-3-Carene (12-13%) 

Bornylene (6-8%) 

Myrcene (2-3 %) 

1,8 – Cineole (3-8%) 

Ocimene* (2-10%) 

      γ-Terpinene (0-1%) 

      p- Cymene (0-1%) 

      Linalool (0-1%) 

β- Caryophyllene (0-1%) 

Bornyl acetate (1-3 %) 

     Verbenone (3-6%)

*δεν έχει ταυτοποιηθεί το σωστό ισοµερές  

Ένα χρόνο αργότερα, ο Lemberkovics15 και οι συνεργάτες του, δηµοσίευσαν 

τα αποτελέσµατα της έρευνάς του για το Ουγκρικό rosemary oil.  Χρησιµοποιώντας 

τους σχετικούς χρόνους κατακράτησης και την αέρια χρωµατογραφία GC-MS, 

ανέφεραν ότι το έλαιο περιείχε τις εξής ενώσεις:   

α- Pinene (1.4%) 

Camphene (0.7%) 

β- Pinene (0.3%) 

Limonene (4.8%) 
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1,8 – Cineole (11.2%) 

      p- Cymene (4.2%) 

      Linalool (5.8%) 

Camphor (24.9%) 

β- Caryophyllene (1.0%) 

Bornyl acetate (2.9%) 

      Borneol (14.3%)

Το 1988, ο Hawthorne16 και οι συνεργάτες του, απέδειξαν την χρησιµότητα 

του κύριου αποστάγµατος (SFE) του δεντρολίβανου µε την βοήθεια της αέριας 

χρωµατογραφίας τριχοειδούς στήλης σε συνδυασµό µε φασµατοσκοπία µάζας. 

Χρησιµοποιώντας µικρή κλίµακα κελιών εκχύλισης, παρασκεύασαν τα SFE 

δείγµατα–εκχυλίσµατα, διαλύοντας 0,5 mg δεντρολίβανου σε CO2.  Το δείγµα 

µεταφέρεται στη συνέχεια  στην στήλη του GC για κρυογονική εστίαση και ανάλυση.   

Οι συγγραφείς βρήκαν καλή επαναληψηµότητα µε αυτή την µέθοδο και έτσι 

µπόρεσαν να υπολογίσουν την περιεκτικότητα επτά συστατικών του αιθέριου ελαίου 

του δεντρολίβανου: 

α-Pinene (2.1)* 

Camphene (1.4) 

1,8 – Cineole (3.6) 

Camphor (1.8) 

Borneol (1.8) 

Bornyl acetate (1.0) 

α-Humulene (0.9) 

 

*σε mg/g δεντρολίβανου 

 Από αυτή την αναλυτική διαδικασία, δύο σηµεία αξίζει να αναφερθούν. Για 

να µειωθεί η ροή του CO2 µέσα στον φασµατογράφο µάζας (MS) που είναι 

συζευγµένος µε τον αέριο χρωµατογράφο (GC) χρησιµοποιήθηκε τριχοειδής στήλη 

ανάλυσης DB-5, µήκους 60m και διαστάσεων 0.25mm id x 0.25 µm .  Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα την µείωση του σταδίου της εξαγωγής του SFE περίπου 5 x 10-5 Τorr.  

Μετά την εξαγωγή, η στήλη ξεπλένεται για 3 λεπτά µε το φέρον αέριο για την 

αποµάκρυνση του CO2.  Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, αναιρείται ένα σηµαντικό 

ελάττωµα της τεχνικής.  Το δεύτερο σηµαντικό σηµείο είναι ότι η ύπαρξη νερού στο 

υλικό που εκχυλίζεται δεν δρα ενάντια στην ποιότητα του χρωµατογραφήµατος που 

λαµβάνεται ή στην επαναληψηµότητα της διαδικασίας. 

 Επίσης το 1988, οι Bayrak και Akgul17, χρησιµοποίησαν την GC-MS για να 

µελετήσουν δείγµατα από rosemary oil που είχαν παρασκευαστεί από δεντρολίβανο 

που είχε συλλεχθεί από τρεις διαφορετικές περιοχές της Τουρκίας.  Στον Πίνακα 4 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής. 

Όπως παρατηρείται, η περιεκτικότητα της βερµπενόνης που βρέθηκε σε ένα από τα 

δείγµατα είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί.  Κατά πόσον είναι σωστό το 
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ποσοστό ή πρόκειται για κάποιο τυπογραφικό λάθος ή λάθος ταυτοποίησης της 

ένωσης, απαιτεί επιβεβαίωση προτού γίνει αποδεκτή σαν αποδεδειγµένη ποσότητα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Σύγκριση της χηµικής σύστασης του Τουρκικού αιθέριου ελαίου του 

∆εντρολίβανου. 

Συστατικά ∆είγµα 1 ∆είγµα 2 ∆είγµα 3 

α-Thujene 0,43 Ίχνη 0,27 

α-Pinane 9,61 4,18 11,47 

Camphene 4,99 9,25 5,15 

β-Pinene + Sabinene 2,02 1,77 1,93 

Myrcene 0,98 1,90 0,61 

α-Phellandrene Ίχνη ─ ─ 

Limonene 1,75 1,49 1,01 

1,8-Cineol 10,57 40,38 18,16 

γ-Terpinene Ίχνη Ίχνη 0,52 

p-Cymene 1,10 1,22 0,93 

Linalool 0,80 1,48 0,73 

Camphor 14,57 20,04 23,06 

Bornyl acetate 3,85 0,75 Ίχνη 

Terpinen-4-ol 1,80 1,70 1,18 

β-Caryophillene + 

unknown  
1,82 1,91 2,38 

α-Terpineol 2,13 2,49 1,98 

Borneol 5,63 9,19 11,19 

Verbenone ─ 0,93 15,58 

α- Humulene Ίχνη 0,29 0,53 

α- Copaene  0,22 Ίχνη Ίχνη 

 

 Ένα χρόνο αργότερα ο Fournier18 και οι συνεργάτες του (1989), εξέτασαν την 

χηµική σύσταση από οκτώ διαφορετικά δείγµατα rosemary oil τα οποία είχαν ληφθεί 

από τέσσερις βασικές περιοχές της Τυνησίας ( Leklef, Siliana, Kasserine και 
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Zaghouan) όπου το δεντρολίβανο βρίσκεται σε αφθονία.  Τα βασικά συστατικά που 

περιείχαν είναι :    

α- Pinene (8.6-11.4%) 

Camphene (2.7-3.9%) 

β- Pinene (2.7-4.6%) 

Myrcene (1.1-1.4%) 

Limonene (1.9-2.4%) 

1,8 – Cineole (47.6-55.1%) 

Bornyl acetate (0.4-1.2%) 

β- Caryophyllene (0.9-0.8%) 

     Borneol (3.4-12.1%) 

      p- Cymene (1.1-1.8%) 

Linalool (0.6-1.3%) 

Camphor (6.4-14.8%) 

       α-Humulene (0.6-0.8%) 

α-Terpineol (3.4-4.5%) 

Verbenone (ίχνη) 

Terpinen-4-ol (0.6-1.5%) 

Μερικά χρόνια πριν, ο Lawrence19 µελέτησε την χηµική σύσταση του εµπορικού 

δείγµατος Τυνησιακού αιθέριου ελαίου rosemary χρησιµοποιώντας συνδυασµούς 

τεχνικών ανάλυσης.  Τα συστατικά που περιείχε το δείγµα ήταν : 

α- Thujene (0.14%) 

α- Pinene (10.34%) 

Camphene (3.96%) 

β- Pinene (7.74%) 

Sabinene (1.02%) 

Myrcene (1.36%) 

α-Phellandrene (0.14%) 

α- Terpinene (0.40%) 

Limonene (2.63%) 

1,8 – Cineole (40.14%) 

cis- Ocimene (0.06%) 

γ-Terpinene ( 0.77%) 

trans- Ocimene (0.05%) 

      p- Cymene (1.14%) 

      Terpinolene (0.44%) 

Linalool (0.89 %) 

Camphor (12.46 %) 

Terpinen-4-ol      

 + β- Caryophyllene (5.14%) 

β-Terpineol (1.81%) 

α-Humulene (0.95%) 

Bornyl acetate (1.20%) 

      Borneol (3.92%)  

Caryophillene Oxide (0.18%) 

      Verbenone (0.03%) 

 

 

Επίσης, µελέτησε και τέσσερα δείγµατα εµπορικού «rosemary oil» από την Γαλλία 

άριστης ποιότητας.  Μια περίληψη από αυτή την εργασία ανάλυσης φαίνεται 

παρακάτω : 

α- Pinene (11.5-12.2%) 

Camphene (4.6-6.6%) 

β- Pinene (5.1-7.3%) 

Myrcene (1.4-3.0%) 

α- Terpinene (0.5-0.8%) 

Limonene (5.2-6.8%) 
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1,8 – Cineole (29.2-38.7%) 

γ-Terpinene ( 0.3-1.2%) 

      p- Cymene (2.0-2.3%) 

      Terpinolene (0.2-1.0%) 

Linalool (0.7-1.1 %) 

Isoborneol (0.4-0.6%) 

Camphor (8.5-16.1%) 

Linalyl acetate (0.1%) 

α-Fenchyl alcohol (1.0-2.0%) 

Isobornyl acetate (0.1-0.9%) 

Terpinen-4-ol      

 + β- Caryophyllene (0.7-0.8%) 

Bornyl acetate (2.9-3.0%) 

      Borneol +   

        α- Terpineol (4.3-5.2%)  

      3,5,5-Trimethyl 

                cyclohexanol (0.02-2.4%) 

 

Παρόλο που στη παραπάνω ανάλυση ταυτοποιήθηκαν συστατικά 

περιεκτικότητας µεγαλύτερα από 0.1%, η εµφάνιση της 3,5,5–τριµεθυλικής 

κυκλοεξανόλης και η ύπαρξη αυξηµένου, σε σχέση µε τα αναµενόµενα, ποσοστού της 

ισοβορνεόλης, της ακετυλιωµένης ισοβορνεόλης και της a-fenchyl alcohol  σε 

συνδυασµό µε την απουσία της βερµπενόνης ,  οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι τα 

δείγµατα αυτά είχαν «νοθευτεί». 

 Τέλος µια τοξικολογική έρευνα που αναφέρονταν στο δεντρολίβανο, 

δηµοσιεύτηκε το 1987.  Σε αυτή την µελέτη, ο Steinmetz20 και οι συνεργάτες του, 

εξέτασαν τις επιδράσεις του rosemary oil, της 1,8 – σινεόλης και της καµφοράς στον 

εγκεφαλικό φλοιό των αρουραίων (in vitro).  Οι συγγραφείς βρήκαν ότι το έλαιο 

επηρεάζει την µεταβολική δράση των πτυχών του εγκεφάλου, αναστέλλοντας την 

κατανάλωση του οξυγόνου και την ηλεκτρολυτική βαθµίδωση των Να+ και Κ+.  

Παρόµοιες επιδράσεις κατεγράφησαν και για την 1,8 – σινεόλη.  Η σχέση µεταξύ της 

in vitro µεταβολικής διαδικασίας και της in vivo δράσης του rosemary oil επίσης 

αναφέρθηκε στην έρευνα. 

Τέλος, το 1989 ο Reglero21 και οι συνεργάτες του, ανέλυσαν τα συστατικά του 

Rosmarinus officinalis L., φύλλα του οποίου συλλέχτηκαν από την περιοχή Tarazona 

της Ισπανίας.  Η ανάλυση έγινε µε θερµοπρογραµµατιζόµενη χρωµατογραφία 

(GC/MS), ενώ ταυτόχρονα επαληθεύτηκε η επαναληψιµότητα και η αξιοπιστία της 

µεθόδου στην ποσοτική ανάλυση δειγµάτων ουσιών.  Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται 

τα αποτελέσµατα της εργασίας τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Ποσοστά % του όγκου των συστατικών από την ανάλυση του Rosmarinus 

officinalis L. 

Σύγκριση των αποτελεσµάτων που λήφθηκαν µε SDE και άµεση 

θερµοπρογραµµατιζόµενη εισαγωγή του δείγµατος. 

Άµεση εισαγωγή δείγµατος 

Κορυφή Νo Tαυτοποίηση SDE Χωρίς 

Θέρµανση 
Με Θέρµανση 

1.  Tricyclene 0.30 0.10 0.17 

2.  α-Pinene 13.39 12.82 11.72 

3.  α-Fenchene 0.11 0.10 0.10 

4.  Camphene 8.22 7.41 7.24 

5.  β-Pinene 2.52 2.32 1.98 

6.  4-Methyl-3-pente-2-one 0.29 0.35 0.34 

7.  Myrcene 7.11 8.39 6.33 

8.  α-Terpinene 0.48 0.42 0.38 

9.  Limonene 3.52 4.49 3.84 

10.  1,8-Cineole 12.63 11.53 12.67 

11.  ∆3-Carene 0.10 0.10 0.10 

12.  γ-Terpinene 0.40 0.48 0.34 

13.  3-Octanone 0.76 0.77 0.65 

14.  p-Cymene 1.02 1.36 1.33 

15.  Terpinolene 0.39 0.47 0.34 

16.  6-Methyl-3-heptanol 0.11 0.11 0.11 

17.  Fenchene 0.10 0.10 0.10 

18.  Camphor 33.16 31.23 32.29 

19.  Linalool 1.42 1.78 1.35 

20.  Pinocarvone 0.15 0.19 0.10 

21.  Bornyl acetate 1.76 2.57 3.43 

22.  Caryophyllene 1.14 2.17 3.52 

23.  Carvone 0.10 0.10 0.10 

24.  Pulegone 0.10 0.10 0.10 

25.  α-Terpineol 1.52 1.33 1.43 

26.  Borneol 4.82 5.07 5.27 

27.  Verbenone 1.77 1.35 2.04 

28.  Piperitone 0.10 0.10 0.25 

29.  p-Cymene-8-ol 0.13 0.15 0.10 

30.  Caryophyllene Oxide 0.22 0.10 0.39 
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2.2.1 ∆IΚΤΑΜΟΣ (Origanum dictamnus L.)4 

 Είδος φυτού που ανήκει στο γένος Αµάρακος (Amaracus), οικογένεια 

ΧΕΙΛΑΝΘΗ ή ΧΕΙΛΩΤΑ (LABIATAE).  Το γένος Αµάρακος, που µερικοί βοτανικοί 

το συγχωνεύουν µε το γένος Ορίγανον (Origanum). Περιλαµβάνει περίπου 10 είδη 

ιθαγενή της ανατολικής παραµεσόγειας Ευρώπης και Ασίας.  Στην Ελλάδα υπάρχουν 5 

αυτοφυή είδη, ενδηµικά στην Κρήτη, σε ορισµένα νησιά του Αιγαίου και στα βουνά την 

νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας.  Το σηµαντικότερο είδος είναι ο Αµάρακος ο δίκταµνος ή 

Ορίγανον ο δίκταµνος (Amaracus dictamnus ή Origanum dictanmus) που απαντά µόνο 

στα βουνά της Κρήτης και είναι γνωστό µε τα κοινά και δηµώδη ονόµατα δίκταµος, 

δίταµος, έρωντας, αδίχταµος, στοµαχόχορτο, σταµατόχορτο, µαλλιαρό κ.ά. 

 Από την αρχαιότητα ο δίκταµος θεωρούνταν πολύτιµο φαρµακευτικό φυτό και 

χρησίµευε ως πανάκεια σε διάφορες παθήσεις και ως θεραπευτικό των τραυµάτων.  Κατά 

την µυθολογία ήταν αφιερωµένος στην θεά Άρτεµιδα γιατί βοηθούσε, όπως και εκείνη, 

τις γυναίκες στον τοκετό.  Για τον ίδιο λόγο οι αρχαίοι παρίσταναν το άγαλµα της θεάς 

µε στεφάνι από το φυτό αυτό. 

 Ο Ιπποκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Θεόφραστος, ο Πλίνιος, ο ∆ιοσκουρίδης και 

πολλοί άλλοι αναφέρουν τις θεραπευτικές ιδιότητες του δίκταµου. 

 Είναι φυτό µε ξηροφυτικούς χαρακτήρες, φρυγανώδες, πολυετές, πολύκλαδο και 

το ύψος του φτάνει περίπου τα 30 εκ. 

 Έχει βλαστό τετραγωνικό, ερυθροκαστανό, ξυλώδη, λίγο πλαγιαστό και 

χνουδωτό.  Τα φύλλα του είναι αντίθετα, ωοειδή ως κυκλικά, µήκους 8-25 χιλιοστά, 

ακραία, χοντρά και από τις δύο επιφάνειες καλύπτονται µε πυκνό λευκό χνούδι.  Έχουν 

οσµή δυνατή και ευχάριστη και γεύση στυφή.  Τα άνθη του είναι κοκκινωπά και 

βγαίνουν σε οµάδες που σχηµατίζουν επάκριες ή µασχαλιαίες ταξιανθίες.  

Περιβάλλονται από µεγάλα, πλατιά, σχεδόν κυκλικά, χρωµατιστά (κόκκινα ή πράσινα) 

βράκτια φύλλα. 

 Όλα του σχεδόν τα υπέργεια τµήµατα του φυτού αυτού φέρουν αδενώδεις τρίχες, 

πλούσιες σε αιθέρια έλαια.  Το δικταµέλαιο λαµβάνεται µε απόσταξη των φύλλων και 

των ανθισµένων κορυφών µε υδρατµούς σε ποσοστό 1,20%-1,70%.  Κύρια συστατικά 

του είναι η πουλεγόνη, ουσία αρωµατική, η θυµόλη και η καρβακρόλη, µε αντισηπτικές 

και άλλες ιδιότητες. 
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 Ο δίκταµος ευδοκιµεί σε έδαφος ξερό, αµµοαργιλώδες, πορώδες, βαθύ και 

πλούσιο σε συστατικά.  Απαιτεί ζεστή και ξερή ατµόσφαιρα γιατί δεν αντέχει στην 

υγρασία και στο κρύο.  Πολλαπλασιάζεται κυρίως µε µοσχεύµατα που τοποθετούνται 

πριν την τελική φύτευση σε φυτώρια για ριζοβόλια, αλλά και µε σπέρµατα. 

 Η συλλογή των βλαστών γίνεται όταν αρχίζει η άνθηση (τέλος Μαίου) και 

συνεχίζεται όσο αυξάνουν οι νεότεροι βλαστοί (ως το τέλος του Οκτωβρίου).  Στη 

συνέχεια τοποθετούνται για ξήρανση σε χώρους σκιερούς και καλά αεριζόµενους. 

 Ο αυτοφυής δίκταµος σήµερα είναι αρκετά σπάνιος και συλλέγεται δύσκολα γιατί 

φυτρώνει σε δύσβατες περιοχές.  Επιπλέον σήµερα δεν επαρκεί για τις ανάγκες του 

εµπορίου, γι’ αυτό καλλιεργείται στην Κρήτη, στην Αλγερία, στην Γαλλία κ.ά.  

Σηµαντικές ποσότητες από την Ελλάδα εξάγονται στην Ιταλία, την Γερµανία, την Γαλλία 

κ.ά. 

 Ο δίκταµος, κυρίως ο αυτοφυής, έχει αντισπασµωδική, τονωτική και διεγερτική 

δράση στο πεπτικό σύστηµα, γι’ αυτό χρησιµοποιείται εσωτερικά µε την µορφή 

εγχύµατος σε παθήσεις του στοµάχου και των εντέρων, ως χολαγωγό κ.ά.  Είναι επίσης 

δραστικό στη µήτρα και χρησιµοποιείται ως εµµηναγωγό και για τη διευκόλυνση του 

τοκετού.  Εξωτερικά δρα επουλωτικά, µε τη µορφή καταπλάσµατος, σε µώλωπες, 

πληγές, έλκη κ.ά.  Το αιθέριο έλαιο χρησιµεύει στην αρωµατοποιία και για τον 

αρωµατισµό διαφόρων ποτών, ιδίως του βερµούτ.  Ο δίκταµος είναι επίσης ένα από τα 

σπουδαιότερα µελιτογόνα φυτά. (Εικόνα 2) 
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ΕΙΚΟΝΑ 2. ∆ίκταµος.  Απαντά ως αυτοφυές φυτό στα βουνά της Κρήτης.  Όλα τα 

υπέργεια τµήµατα του φυτού φέρουν αδενώδεις τρίχες, πλούσιες σε αιθέρια έλαια, που 

χρησιµοποιούνται στην αρωµατοποιία, την ποτοποιία και τη φαρµακευτική. 

 

2.2.2 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΑΜΟΥ. 

 Το 1996 οι A. Sivropoulou et al. αναφέρουν την αντιµικροβιακή και 

κυτταροτοξική δράση καθώς και την σύσταση των αιθέριων ελαίων των ειδών Origanum 

και ανάµεσα τους αναφέρεται και αυτή του Origanum dictamnus L.22 

 Στην µελέτη αυτή, τα κυριότερα συστατικά που παρατηρούνται είναι η 

καρβακρόλη, η θυµόλη, το γ-τερπινένιο και το π-κουµένιο, τα οποία και αποτελούν το 

87,78% της σύστασης του αιθέριου ελαίου του δίκταµου.  Η αντιµικροβιακή δράση που 

παρουσιάζει οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη της καρβακρόλης και της θυµόλης, 

ενώ τα βιοσυνθετικά τους ενδιάµεσα, το γ-τερπινένιο και το π-κουµένιο, δεν ήταν 

δραστικά.  Στον Πίνακα 6 φαίνεται η σύσταση του αιθέριου ελαίου του δίκταµου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Σύσταση των αιθέριων ελαίων του είδους Origanum 

Compositions (%) of: 
Components Commercial Origanum 

oil 
O. vulgare ssp. 
hirtum 

O. dictamnus 

1. α-thujene  0.13  -b - 
2. α-pinene  2.40  0.88  1.56  
3. camphene  5.36  0.15  0.13  
4. β-pinene  0.34  0.08  0.14  
5. sabinene  1.00  0.04  0.06  
6. myrcene  0.75  0.61  1.21  
7. α-phellandrene  0.12  0.07  0.15  
8. α-terpinene  1.53  0.62  1.88  
9. limonene  4.12  0.14  0.23  
10. 1,8-cineole  0.68  0.18  0.19  
11. β-phellandrene  tra  0.08  0.06  
12. γ-terpinene  1.32  2.07  11.41  
13. β-ocimene  tr  0.09  0.03  
14. p-cymene  40.15  8.76  13.49  
15. α-terpinolene  0.40  0.05  0.08  
16. 6-methyl-3-heptanol  0.11  - - 
17. nonanal  0.09  - - 
18. 3-octanol  - - 0.08  
19. 1-octen-3-ol  0.04  0.37  0.38  
20. trans-sabinene hydrate  tr  0.15  0.63  
21. β-bourbonene  0.05  - - 
22. cis-sabinene hydrate  4.32  0.22  1.01  
23. linalool   0.12  0.23  
24. linalyl acetate  0.06  - 0.02  
25. terpinen-4-ol  tr  - - 
26. β-caryophyllene  0.62  1.50  1.63  
27. methylcarvacrol  0.14  0.05  0.05  
28. trans-dihydrocarvone  0.13  0.03  0.03  
29. cis-dihydrocarvone  0.02  tr  tr  
30. isoborneol  0.09  0.10  0.17  
31. α-terpineol  2.31  0.42  0.44  
32. γ-elemene  0.07  0.20  0.02  
33. β-bisabolene  0.09  0.15  0.17  
34. δ-cadinene  - 0.02  0.06  
35. trans-carveol  0.06  0.10  0.18  
36. calemene  - 0.03  0.08  
37. p-cymen-8-ol  - 0.08  0.09  
38. carvacrol acetate  - 0.36  0.52  
39. spathulenol  0.05  0.05  0.22  
40. thymol  31.80  2.45  0.44  
41. carvacrol  0.43  79.58  62.44 
a tr, <0.01%.b Not determined.   

 Το 2002 οι D. Daferera et al.23, στην ερευνά τους χρησιµοποιώντας 

φασµατοσκοπία FT-Raman, κατάφεραν να χαρακτηρίσουν αιθέρια έλαια που 

αποµονώθηκαν από φυτά της οικογένειας Lamiaceae - ανάµεσα τους και το δίκταµο - µε 

βάση τα κύρια τους συστατικά.  Τα αποτελέσµατα συµβαδίζουν µε αυτά που έδωσαν οι 

αναλύσεις µε GC-MS.  Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα συστατικά των φυτών που 

µελετήθηκαν. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Κύρια συστατικά των Αιθέριων ελαίων της Pίγανης (Ο1, Ο2), του 

Θυµαριού (Τ), του ∆ίκταµου (D1, D2) και της Μαντζουράνας (Μ1, Μ2) 

 % composition 
Component O1 O2 T D1 D2 M1 M2  
thujenea  0.5  0.4  0.5  0.2  0.2  0.9  3.3  
α-pineneb  0.4  0.5  0.8  0.4  0.5  0.7  2.5  
camphenea  0.1  -  0.1  -  -  trc  1.3  
sabineneb  -  -  -  -  -  0.4  1.5  
β-myrceneb  0.9  1.0  1.1  0.5  0.5  1.3  3.6  
α-terpineneb  0.3  1.4  0.8  1.1  1.1  5.4  9.8  
p-cymeneb  5.2  13.0  5.4  15.1  20.3  5.8  9.8  
β-phellandrenea  0.3  -  trc  0.3  -  1.8  3.8  
γ-terpineneb  5.8  7.5  2.6  5.4  3.9  9.3  18.3  
cis-sabinene hydratea  -  -  -  -  -  1.3  1.4  
terpinolenea  trc  0.1  0.2  -  -  1.5  2.0  
linaloolb  0.2  -  0.4  0.6  1.3  5.6  2.3  
borneolb  -  -  0.2  0.1  0.1  0.5  1.6  
terpinen-4-ola  -  0.3  0.5  0.6  0.9  9.4  9.3  
α-terpineolb  trc  -  trc  -  -  2.4  2.6  
linalyl propanoatea  -  -  -  -  -  1.4  -  
linalyl acetatea  -  -  -  -  -  0.8  1.2  
thymolb  1.8  63.7  0.2  0.3  2.6  0.8  0.1  
carvacrolb  80.8  8.6  81.5  72.1  64.1  45.1  16.8  
caryophylleneb  1.1  1.0  2.7  0.9  1.0  1.0  0.3  
Total  97.4  97.5  96.5  97.6  96.5  97.2  91.5 
aTentatively identified by the library of the GC-MS system. b Identified by standard.  
c tr, <0.09%. 

 

 Την ίδια χρονιά, οι C. Economakis et al. 24, αναφέρουν στην εργασία τους την 

χηµική σύσταση του αιθέριου ελαίου που αποµονώθηκε από τα φύλλα και τα άνθη του 

καλλιεργηµένου δίκταµου και πως αυτή επηρεάζεται από τον τρόπο καλλιέργειας.  

Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 46 διαφορετικά συστατικά ενώ παρατηρήθηκαν σηµαντικές 

διαφορές στη σύσταση των δειγµάτων (Πίνακας 8).  Η καρβακρόλη και το π-κουµένιο 

ταυτοποιήθηκαν ως τα κύρια συστατικά σε όλα τα δείγµατα, ενώ η θυµοκινόνη βρέθηκε 

σε µεγαλύτερο ποσοστό στο αιθέριο έλαιο που αποµονώθηκε από τα φύλλα παρά από τα 

άνθη του φυτού.  Παράλληλα το αιθέριο έλαιο ελέγχθηκε για την αντιβακτιριακή του 

δράση σε Gram (+) και Gram(-) βακτήρια.  Τα έλαια από τα άνθη βρέθηκαν πιο 

δραστικά από τα αντίστοιχα των φύλλων. 
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ΠIΝΑΚΑΣ 8. Χηµική σύσταση του αιθέριου ελαίου που αποµονώθηκε από τα φύλλα 

και τα άνθη του καλλιεργηµένου δίκταµου εξαρτώµενη από τον τρόπο καλλιέργειας.  
 Leaves bracts Compoundc 
Rla 1 2 3 4 5 6  

1  α-thujene  931  1.41  1.70  1.46  0.91  0.59  0.61  
2  α-pinene  939  1.00  1.27  1.09  1.09  0.73  0.43  
3  camphene  953  0.53  0.72  0.56  0.18  0.13  0.08  
4  β-pinene  980  0.24  0.27  0.23  0.23  0.16  0.12  
5  1-octen-3-ol  978  0.32  0.29  0.30  0.27  0.22  0.22  
6  myrcene  991      0.23  1.03  
7  3-octanol  993  0.19  0.17  0.16  0.10  0.07  0.08  
8  α-phellandrene  1005     0.01   0.10  
9  δ-3-carene  1011  0.10  0.10  0.10  0.12  0.09  0.08  
10  α-terpinene  1018  0.24  0.41  0.19    0.22  
11  p-cymene  1026  41.46  42.41  42.18  26.44  18.68  11.13  
12  β-phellandrene  1031  0.57   0.58  0.50    
13  γ-terpinene  1062     0.04  0.07  4.62  
14  cis-sabinene hydrate  1068  1.26  0.05  1.23  1.04  0.98  0.66  
15  terpinolene  1088       0.07  
16  trans -sabinene hydrate  1097  0.34  0.09  0.31  0.35  0.05   
17  p-mentha-1,3,8-triene  1111  0.06  0.08      
18  trans-sabinol  1140    0.03     
19  trans -verbenol  1144    0.04     
20  borneol  1165  1.36  1.11  1.09  0.25  0.11   
21  terpinen-4-ol  1177  0.59  1.34  0.51  0.23  0.33  0.08  
22  p-cymen-8-ol  1183  0.09  0.17  0.14     
23  6-methyl-3,5-heptadien-2-

one  
 0.13   0.19     

24  α-terpineol  1174  0.12  0.12    0.05   
25  cis-dihydrocarvone  1193   0.04      
26  cis-carveol  1229      0.20   
27  carvone  1242   0.09  0.09   0.23   
28  thymoquinone  1249  10.80  13.59  12.59   0.28   
29  thymol  1290  0.28  0.24  0.36  0.32  0.29  10.83  
30  carvacrol  1298  34.83  29.11  31.73  63.87  73.41  60.04  
31  α-cubebene  1351  0.19  0.12  0.11     
32  cis-carvyl acetate  1362       0.14  
33  α-copaene  1376  1.58  1.01  0.97  0.20   0.16  
34  β-caryophyllene  1418  0.64  1.27  0.55    0.07  
35  α-humulene  1454   0.09  0.04     
36  β-cubebene  1390   0.04      
37  γ-muurolene  1477  0.10  0.16      
38  germacrene D  1480   0.04      
39  β-bisabolene  1509   0.04      
40  γ-cadinene  1513   0.14  0.11     
41  cis-β-guaiene  1500      0.04   
42  δ-cadinene  1524  0.22  0.19  0.15   0.05  0.07  
43  β-sesquiphellandrene  1524  0.19  0.58      
44  caryophyllene oxide  1580  0.93  0.93  0.87  0.78  1.31  1.50  
45  6,10,14-trimethyl-2- 

pentadecanone  
     0.03   

46  abietatriene  2054      0.06  0.13  
 Total identified (%)   99.77  97.98  97.96  96.93  98.39  92.47  
 [ ]D

20   -9.67 
(pentan
e, c0.1)  

-0.37 
(pentane,  
c 3.3)  

-1.1 
(pentane,   
c 0.4)  

-0.6 
(pentane,   
c 0.5)  

-0.53 
(pentane,   
c 0.6)  

-17.69 
(pentane,   
c 0.2) 

a RI (∆έικτης Κατακράτησης ) σε κολώνα DB-5 υπολογίστηκαν σύµφωνα µε την εξίσωση Van den Dool 

και Kratz 25.b 1, 2, 3 and 4, 5, 6: αιθέρια έλαια των φύλλων και των ανθέων του O. dictamnus L., 

χρησιµοποιώντας 5, 30 και 60 mg/L φωσφόρου, αντιστοίχως.  cΤα συστατικά  
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 Το 2004, στην εργασία των N. Chorianopoulos et al. για την χηµική σύσταση και 

αντιµικροβιακή δράση ενάντια σε παθογόνους οργανισµούς των τροφίµων, µελέτησαν τα 

αιθέρια έλαια των ειδών Satureja, Thymus και Οriganum, ανάµεσα τους και τον δίκταµο 

(Origanum dictamnus L.).26  Τα δεδοµένα της ανάλυσής των αιθέριων ελαίων δείχνουν 

ότι τα παραπάνω είδη είναι πλούσια σε υδρογονανθρακικά µονοτερπένια και φαινολικά 

µόνοτερπενια, µε τα είδη του Thymus και του Origanum να υπερέχουν στα τελευταία 

(Πίνακας 9). 
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ΠIΝΑΚΑΣ 9. Χηµική σύσταση των αιθέριων ελαίων των φυτών που µελετήθηκαν.  Με 

ΟD αναφέρεται το ∆ίκταµο.  

 GC area %  

compound SSPDI 
from 
Dikti 

SSPPS 
from 
Psiloritis 

SAPP ST TLK 
from 
Parnon 

TLP 
from 
Kitheron 

OVH OD KIc identification  

α-thujene  0.36  0.28  0.78  1.50  0.63  0.66  0.54  0.93  923  a  
α-pinene  0.25  0.26  0.63  2.06  0.72  0.63  0.28  0.64  932  a, b  
camphene  0.05  0.10  0.18  1.09  1.06  0.64   0.69  947  a  
sabinene   0.05  0.10  0.10  tr    tr  974  a  
β-pinene  0.06  0.05  0.15  1.30      976  a, b  
1-octen-3-ol  0.34  0.10  0.28   0.69  0.90   tr  979  a  
myrcene  0.59  0.66  1.20  1.45  0.59  0.56  0.93  0.86  990  a, b  
3-octanol  0.27  0.27        991  a  
α-phellandrene  0.16  0.14  0.27  0.40      1001  a  
α-terpinene  0.88  1.07  1.68  1.98  0.89  1.39  0.56  1.37  1015  a, b  
p-cymene  6.45  9.35  8.24  11.80  2.77  6.58  3.43  13.34  1024  a, b  
limonene  0.53  0.61  1.81       1027  a, b  
1,8-cineole  0.28   1.24   1.07  0.82    1030  a, b  
cis-β-ocimene   0.23  1.51  0.23      1039  a  
benzene acetaldehyde  0.54         1041  a  
trans-β-ocimene  0.05  0.28  1.10  tr      1048  a  
γ-terpinene  5.56  10.90  9.35  22.2  4.64  4.93  3.18  6.98  1058  a, b  
cis-sabinene hydrate  0.28  0.44  0.33  0.25  tr  0.70   tr  1068  a  
terpinolene  0.13  0.08  0.15  0.15  tr  0.36   tr  1089  a  
p-cymenene   0.05        1093  a  
linalool  0.07  0.81  0.76  0.45  4,29  4.18   4.39  1099  a, b  
nonanal  0.11  0.13  0.24       1102  a  
allo-ocimene    tr       1130  a  
1-terpineol  0.15         1131  a  
camphor   tr        1144  a, b  
borneol  0.28  0.72  0.23  0.09  3.61  2.09  0.30  2.03  1166  a, b  
terpin-4-ol  1.20  0.50  0.74  0.08  0.71  2.86  0.23  0.52  1177  a, b  
p-cymen-8-ol  0.07  0.10        1180  a  
α-terpineol  0.15   0.16       1187  a  
cis-dihydrocarvone  0.18  0.05  0.07       1192  a  
trans-dihydrocarvone  0.22  0.12        1199  a  
nerol   0.31        1229  a, b  
thymol, methyl ether  5.11  0.10  0.22  3.02      1235  a  
neral   0.36        1236  a  
carvone   tr        1241  a  
geraniol   3.68    27.35     1250  a, b  
thymol  15.49  24.17  43.48  41.0  8.65  3.53   0.35  1286  a, b  
carvacrol  44.23  27.24  4.76  1.39  19.77  60.82  88.71  55.10  1295  a, b  
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thymol acetate  0.32   0.38  tr      1357  a  
eugenol     0.10      1358  a  
α-copaene    0.10       1370  a  
geranyl acetate   0.24    2.98     1379  a  
β-bourbonene    0.13       1380  a  
cis-carvacryl acetate  1.90  0.08    tr     1381  a  
β-elemene   0.06        1390  a  
isocaryophyllene   0.07        1408  a  
β-caryophyllene  4.76  9.37  5.79  5.92  6,20  0.96  1.08  1.76  1418  a, b  
β-gurjunene    0.07       1426  a  
aromadendrene  0.15  tr  0.10       1444  a  
α-humulene  0.20  0.38  0.33  0.35  0.32    tr  1450  a  
trans-β-farnesene  0.09         1456  a  
allo-aromadendrene    0.11       1458  a  
γ-muurolene    0.10       1475  a  
germacrene D   0.12  1.15  0.47  1.48  0.89   0.36  1483  a  
β-selinene   0.05        1489  a  
bicyclogermacrene  0.56  0.35  1.27  0.21  1.29  tr    1494  a  
α-muurolene    tr       1496  a  
β-bisabolene  3.25  0.48  2.0   2.03  2.73  0.54  0.30  1508  a  
γ-cadinene    0.10       1513  a  
δ-cadinene   0.05  0.32  tr      1524  a  
β-sesquiphellandrene  0.05         1525  a  
spathulenol  0.32   0.89  0.11      1571  a, b  
caryophyllene oxide  0.99  2.54  1.18  0.47  0.72  tr   0.57  1581  a, b  
viridiflorol   0.25  0.10       1588  a  
epi-α-cadinol    0.12       1633  a  
α-bisabolol  0.11         1681  a, b  
phytol  0.21         1939  a  
total  96.95  97.25  93.90  98.17  92.46  96.23  99.78  90.19    
a Comparison of mass spectra with MS libraries and retention times.b Comparison with authentic compounds; tr = concentration less than 
0.05%.c KI, Kovats indices calculated against C8 to C24 n-alkanes on the HP 5MS column. 

 Τέλος, σε µία πρόσφατη εργασία της οµάδας του C. Ekonomakis 27, αναφέρεται η 

επίδραση του τρόπου καλλιέργειας του δίκταµου στη σύσταση του αιθέριου ελαίου του.  

Συγκεκριµένα, η ανάλυση των αιθέριων ελαίων δύο διαφορετικών δειγµάτων του O. 

dictamnus, τα οποία καλλιεργήθηκαν χρησιµοποιώντας διαφορετική ηλεκτρική 

αγωγιµότητα (ΕC), στο διάλυµα της τροφής τους, έδειξαν 41 (Πίνακας 10) και 38 

(Πίνακας 11) ταυτοποιηµένα συστατικά σε σχέση µε τα 25 συστατικά που 

αναγνωρίστηκαν στο άγριο δίκταµο.28  Σαν αποτέλεσµα, η χρήση του παραπάνω τρόπου 

καλλιέργειας βοηθάει στην αύξηση του ποσοστού του αιθέριου ελαίου του φυτού σε 

σχέση µε αυτό που παράγεται από το άγριο. 
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ΠIΝΑΚΑΣ 10. Χηµική σύσταση των αιθέριων ελαίων των φύλλων και των ανθέων του 

O. Dictamnus, µεγάλης περιόδου καλλιέργειας µε ΕC. 

  leavesa bracts 
 compoundb 

RIc 1 2 3 4 5 6  
1  α-thujened  931  1.3   1.4  1.4   1.0  
2  α-pinene  939  0.8  0.7  0.9  1.0   0.6  
3  camphene  953  0.1   0.1  0.2   0.1  
4  2,4(10)-thujadiene  960     tre    

5  sabinene  975    0.2     
6  β-pinene  980  0.2   0.2  0.4    
7  1-octen-3-ol  978  0.2    0.1    
8  3-octanol  993  0.2   0.1  0.1    
9  δ-3-carene  1011 0.1   0.1  0.1    
10  α-terpinene  1018 0.2       
11  p-cymene  1026 45.5  45.3 17.5  20.2  
12  o-cymene  1028   0.1  0.1    
13  β-phellandrene  1031 0.8   0.7     
14  cis-sabinene hydrate  1068 1.6  1.9  1.5  0.9  1.6  1.2  
15  trans-sabinene hydrate  1097 0.4   0.4  0.1    
16  borneol  1165 0.1   0.2  0.1    
17  terpine-4-ol  1177 0.6   0.4  0.3    
18  p-cymen-8-ol  1183 0.1   0.1     
19  α-terpineol  1189 0.1   0.1     
20  cis-dihydrocarvone  1193   tr     
21  trans-dihydrocarvone  1201   tr     
22  carvone  1242   tr     
23  carvacrol methyl ether  1245    tr  tr   
24  thymoquinone  1249 10.9 11.2 11.6 10.1 10.1  4.7  
25  thymol  1290 0.3   0.4     
26  carvacrol  1298 34.2 58.7 33.5 54.5 85.2  67.1  
27  α-cubebene  1351   tr     
28  eugenol  1356 0.2       
29  cis-carvacrol acetate  1372    0.2    
30  α-copaene  1376 0.5  1.0  0.5  0.1    
31  β-cubebene  1390  1.5      
32  β-caryophyllene  1418 0.3  0.9  tr     
33  α-humulene  1454  0.7      
34  γ-muurolene  1477  2.1     0.4  
35  germacrene D  1480  1.2   tr    
36  β-bisabolene  1509 0.1  1.0  0.1  0.2    
37  δ-cadinene  1524  2.0  tr  0.1    
38  caryophyllene oxide  1580 0.5  2.2  0.8  1.9  1.3  1.9  
39  6,10,14-trimethyl-2-penta- decanone     tr    
40  kaurene  2043 0.2   0.2     
41  abietatriene  2054       
total identified (%)   99.5 85.1 98.9 89.4 98.2  97.2 

a 1-3 and 4-6, essential oils of leaves and bracts of cultivated large-leaved O. dictamnus using 6, 4, and 2 

mS/cm electrical conductivity, respectively.b Compounds are listed according to their tR to the DB-5 

column.c Retention indices on DB-5 column were calculated according to the method of Van den Dool and 

Kratz.25 d Retention indices and mass spectra fragmentation pattern have been used to tentatively identify 

the compounds in the above Table.e Trace. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Χηµική σύσταση των αιθέριων ελαίων των φύλλων και των ανθέων του 

O. Dictamnus, µικρής περιόδου καλλιέργειας µε ΕC. 

Table 2. Chemical and Percentage Composition of the Essential Oils of Leaves and Bracts of Narrow-
Leaved Cultivated O. dictamnus 

  leavesa bracts 
 compoundb RIc 1 2 3 4 5 6  
1  α-thujened  931  0.9  0.5  0.3     
2  α-pinene  939  0.8  0.6  0.3    0.1  
3  camphene  953  0.2  0.2  0.1     
4  β-pinene  980  0.3  0.4      
5  1-octen-3-ol  978    0.3  0.2  0.3   
6  myrcene  991  0.3       
7  3-octanol  993    0.1  tre  0.1   
8  α-phellandrene  1005  0.1       
9  δ-carene  1011  0.1   0.1     
10  αterpinene  1018  0.2   tr     
11  p-cymene  1026  15.1  27.8  14.1   5.5   
12  1,8-cineole  1031     tr    
13  γ-terpinene  1062  0.1       
14  cis-sabinene hydrate  1068  0.4  1.1  1.2  0.1  1.5  0.5  
15  terpinolene  1088  0.1  0.1  0.1     
16  p-cymenene  1089   0.1  0.1     
17  trans-sabinene hydrate  1097  0.1  0.4  0.3  1.2  0.7  0.5  
18  trans-pinocarveol  1139  tr       
19  trans-sabinol  1140      tr   
20  borneol  1165   0.3  0.4  0.9  0.7  0.7  
21  terpinen-4-ol  1177  0.1  0.4  0.7  0.6  1.0  0.5  
22  p-cymen-8-ol  1183    0.1  0.4  0.3  0.2  
23  cis-dihydrocarvone  1193    tr  0.1  0.1   
24  carvone  1242   0.1   0.1  0.2   
25  carvacrol methyl ether  1245  tr   0.1  0.1   0.2  
26  thymoquinone  1249   2.1  1.5  3.9  2.2  1.9  
27  thymol  1290     0.5  0.3  0.5  
28  carvacrol  1298  70.6  61.3  69.7  85.8  79.9  87.3  
29  carvacrol acetate  1372  tr   0.1     
30  α-copaene  1376   0.2  0.1  0.1  0.2   
31  β-aryophyllene  1418  0.1   0.1   0.1   
32  β-bisabolene  1509  0.1  0.1  0.1   0.2   
33  γ-cadinene  1513    tr     
34  δ-cadinene  1524  tr   tr   0.1   
35  caryophyllene oxide  1580  1.2  1.1  1.1   1.2   
36  manoyl oxide  1997    tr     
37  6,10,14-trimethyl-2-penta- decanone   0.1   0.1   tr   
38  abietatriene  2054    0.1   0.1   
total identified (%)   90.9  96.8  91.3  94.0  94.7  92.4 

a 1-3 and 4-6: essential oils of leaves and bracts of cultivated narrow-leaved O. dictamnus using 6, 4, and 2 

mS/cm electrical conductivity, respectively.b Compounds are listed according to their tR to the DB-5 

column.c Retention indices on DB-5 column were calculated according to the method of Van den Dool and 

Kratz25.d Retention indices and mass spectra fragmentation pattern have been used to tentatively identify 

the compounds in the above Table.e Trace. 
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2.3.1 ΛΑ∆ΑΝΙΑ (Cistus creticus ssp. creticus (L.) Greuter et Burdet) 

Ο Kίστος ο Kρητικός είναι ένας µονοετής, µικρός, φρυγανώδης θάµνος µε ύψος 

µέχρι δύο µέτρα και είναι ένα από τα δεκαέξι είδη του γένους Cistus L. (οικογένεια 

Cistaceae).29 Συγκεκριµένα ο Cistus creticus ssp. creticus (ή λαδανιά) από τον οποίο 

εξάγεται και το λάβδανο ενδηµεί σε ηλιόλουστες, ζεστές και καλά προφυλαγµένες από 

τον αέρα περιοχές της Μεσογείου όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και το Μαρόκο. 

Έχει φύλλα αντίθετα, ωοειδή µε αραιά τριχίδια και κόκκινα άνθη. Τα τριχίδια των 

φύλλων του αποτελούνται από δύο ή τρεις κυψελίδες οι οποίες περιέχουν ένα πολύ 

παχύρρευστο κολλοειδές υγρό (ρητίνη) µε χαρακτηριστικό άρωµα. To υγρό αυτό 

εκκρίνεται κατά τη διάρκεια των θερµών καλοκαιρινών µηνών καλύπτοντας τα φύλλα 

και τους τρυφερούς βλαστούς του φυτού και είναι γνωστό µε την κοινή ονοµασία 

λάβδανο.30,31,32  Η επικάλυψη των φύλλων από τη ρητίνη φαίνεται πως µειώνει τη 

θερµοκρασία του φύλλου λόγω εξάτµισης του αιθέριου ελαίου που περιέχει, αλλά και το 

προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτίνες.33 

Στην Κρήτη, από το γένος Cistus, εκτός από το είδος Cistus creticus (L). Greuter 

et Burdet, φύονται ακόµη τα είδη: Cistus monspelieusis L., Cistus parviflorus L. και 

Cistus salvifolius L. Τα υποείδη του Cistus creticus L. που απαντώνται στην Κρήτη είναι 

τα Cistus creticus L. ssp creticus και Cistus creticus L. ssp. eriochephalus, ωστόσο µόνο 

το πρώτο παράγει τη ρητίνη.34 

Το φυτό είναι γνωστό από την αρχαιότητα και σύµφωνα µε έγκυρες πηγές - Ο Ηρόδοτος 

αναφέρει ότι: «το δε λήδανον το Αράβιον καλεούσι λάδανον…», γεγονός που 

υποδηλώνει ότι όχι µόνο χρησιµοποιούσαν την ίδια την ουσία αλλά και την Κρητική της 

ονοµασία - θα πρέπει να εξαγόταν στην Αίγυπτο και σε άλλες περιοχές της Νότιας 

Μεσογείου.31  Η συστηµατική εκµετάλλευση του φυτού φαίνεται πως άρχισε την περίοδο 

της Αραβοκρατίας. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3. Λαδανία, Cistus creticus ssp. creticus, το µόνο από τα είδη του φυτού 

στην Κρήτη, που εκκρίνει την χαρακτηριστική ρητίνη, το λάβδανο. 

Το λάβδανο συλλέγεται µε µηχανικά µέσα. Η ρητίνη στη περιοχή του Μυλοποτάµου, 

όπου ασκείται κυρίως αυτή η δραστηριότητα, ονοµάζεται ‘αλάδανος’ και το φυτό 

Αλαδανιά ή Αγκίσαρος ή Κίσθος. Η παραγωγή της ρητίνης κατά τη διάρκεια της ηµέρας, 

αυξάνει µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Η συλλογή απαιτεί επίπονη εργασία και η 

ηµερήσια απόδοση κυµαίνεται από 0,5 έως 1 Kg ρητίνης ανά εργαζόµενο. 

Το λάβδανο είναι αναµφίβολα ένα µείγµα φαρµακευτικών ουσιών µε πολύπλευρες 

δράσεις και ιδιότητες. Χρησιµοποιείται ευρέως από την αρχαιότητα καθώς 

βιβλιογραφικές αναφορές επισηµαίνουν ότι πολλές από τις ιδιότητές του 

(αντικαταρροϊκό, αντισπασµωδικό, αποχρεµπτικό, καταπραϋντικό) ήταν γνωστές στους 

αρχαίους Έλληνες, στους Ρωµαίους, στους Μαυριτανούς και στους Ισπανούς.35,29,31  Η 

πιο γνωστή χρήση του από την αρχαιότητα µέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα ήταν σαν 

αντιλοιµικό (κατά της πανώλης).36  Η λαϊκή κρητική θεραπευτική χρησιµοποιεί τα φύλλα 

και τα άνθη του φυτού σε αφεψήµατα ή εγχύµατα, σαν φάρµακο στυπτικό, αντιδιαρροϊκό 

και σαν βάλσαµο επιστηθικών νοσηµάτων. ∆ιαλυµένο σε λάδι, το χρησιµοποιεί 

εξωτερικά σε επιτρίψεις σαν φάρµακο επισπαστικό και αναλγητικό επί νευραλγιών, 

ρευµατισµών και κρυολογηµάτων.31  Ενδείκνυται για την θεραπεία της αϋπνίας, του 

πονόδοντου και του τετάνου, ενώ αποτρέπει την έντονη τριχόπτωση.35 

Πέρα από τις χρήσεις που έχει αποδώσει η λαϊκή θεραπευτική στο λάβδανο, έχουν 

αναφερθεί πρόσφατες επιστηµονικές µελέτες που διερευνούν τις διάφορες 

φαρµακευτικές ιδιότητες των συστατικών του. Συγκεκριµένα, τα παράγωγα των 

µανοϋλο-οξειδίων που είναι τα κύρια συστατικά της ρητίνης, έχουν επισηµανθεί σαν 
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παράγοντες µε βρογχοσπασµολυτική,37 καρδιοτονωτική και ιονοτροπική δράση.38  

Επίσης ενεργοποιούν το ένζυµο αδενυλική κυκλάση (ΑΜP)39 και µειώνουν την 

ενδοκυκλοφορική πίεση στον άνθρωπο.40  

Άλλες χρήσεις του αιθέριου ελαίου του φυτού απαντώνται στις βιοµηχανίες, 

αρωµάτων, καλλυντικών και σαπουνιών.41  Χρησιµοποιείται σαν χρωστική δίνοντας 

βυσσινί χρώµα στα βαµβακερά, ενώ χρησιµοποιείται και στην παρασκευή του αγίου 

Μύρου.42  Οι ποσότητες του λαβδάνου που συλλέγονται σήµερα εξάγονται στις 

Αραβικές κυρίως χώρες, όπου χρησιµοποιείται σαν θυµίαµα, στην αρωµατοποιΐα και 

στην απολύµανση εσωτερικών χώρων.33 

2.3.2 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑ∆ΑΝΙΑΣ. 

 Η παλαιότερη αναφορά για το Κρητικό Λάδανο έχει γίνει από τον Emmanual43, ο 

οποίος αναφέρει την αποµόνωση αλκοόλης που την ονόµασε Ladaniol.  Μελέτες της 

σύστασης του αιθέριου ελαίου από την ρητίνη ή τα φύλλα των διαφόρων ποικιλιών του 

φυτού Cistus έχουν γίνει κυρίως για τα είδη που υπάρχουν στην Ισπανία και στην 

Γαλλία4445 

Μια πρώτη προσέγγιση της χηµικής σύστασης του αιθέριου ελαίου της Λαδανιάς 

που φύεται στην Κρήτη, έγινε από την οµάδα του C. Demetzos 32ο οποίος στην εργασία 

του παρουσιάζει την σύσταση του αιθέριου ελαίου του φυτού Cistus incanus ssp. 

creticus (L.) – το οποίο έχει κοινά χαρακτηριστικά µε το Cistus creticus ssp. creticus - η 

οποία έγινε µε GC και GC/MS.  Από τα 55 συστατικά που ανιχνεύτηκαν, τα 52 

ταυτοποιήθηκαν (97,42% του αιθέριου ελαίου).  Σε αυτήν την εργασία αναφέρθηκε για 

πρώτη φορά ένα νέο σεσκιτερπένιο δριµανικού τύπου ως νέο συστατικό του ελαίου της 

Λαδανίας αλλά και ως νέο φυσικό προϊόν. Ο συνολικός πίνακας των συστατικών της 

ανάλυσης παρατίθεται στον παρακάτω Πίνακα 12, ενώ η συζήτηση για το νέο αυτό 

φυσικό προϊόν αναφέρεται σε επόµενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  



Ι.  ΕΙΑΣΑΓΩΓΗ:  ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 49

ΠIΝΑΚΑΣ 12. Σύσταση του αιθέριου ελαίου της ρητίνης του Λαδάνου. 
Peak  
No 

Constituenta Percentage 

1. α- Thujene 1.25 
2. α-Pinene 10.30 
3. Camphene 7.73 
4. β-Pinene 3.38 
5. α-Fenchene 0.19 
6. α-Phellandrene  t 
7. α-Terpinene 0.25 
8. p-Cymene 0.96 
9. Limonene 0.96 
10. γ-Terpinene 0.58 
11. Dehydro-p-Cymene t 
12. Terpinolene t 
13. Linalool t 
14. α-Fenchyl alcohol  
15. Camphor t 
16. Unknown t 
17. 2,3,3-trimethyl bicycle[2.2.1]heptan-2-ol 0.24 
18. Isoborneol t 
19. Borneol 0.65 
20. Terpinen-4-ol 0.64 
21. α- Terpineol 1.61 
22. Bornyl acetate t 
23. Unknown t 
24. Thymol t 
25. Perilla alcohol t 
26. α-Cubebene 0.22 
27. Longifolene t 
28. α-Ylangene 0.15 
29. α-Copaene 0.32 
30. β-Bourbonene 0.53 
31. β-Caryophyllnene 2.95 
32. α-Guaiene 0.25 
33. α-Humulene 0.46 
34. Allo- aromadendrene 1.25 
35. Drimane Sesquiterpeneb 16.10 
36. D-germacrene 0.32 
37. β-Selinene 0.61 
38. Lendene 0.64 
39. α-Selinene 0.96 
40. β-Himachalene 0.21 
41. 1-(2,3,6-trimethylphenyl) 3-buten-2-one 0.16 
42. Sesquiterpene H.C. 0.48 
43. δ-Cadinene 0.47 
44. Calacorene 0.21 
45. Caryohyllene Oxide 1.61 
46. Viridiforol 1.89 
47. Globulol 2.01 
48. β-Eudesmol 0.96 
49. α-Eudesmol 0.61 
50. Ambroxan 0.28 
51. Unknown t 
52. Palmitic acid 2.62 
53. Ent-manoyl oxide 12.08 
54. Ent- epi- manoyl oxide 19.85 
55. Sclareol 0.48 
aΑναφέρονται µε αυξανόµενο χρόνο κατακράτησης  
bΤαυτοποίηθηκε σαν Drima-7,9(11)-diene 
t:  Ίχνη (< 0.1 %) 
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 Ο ίδιος ερευνητής σε µια ακόµα εργασία του,32 ασχολήθηκε µε την χηµική 

σύσταση του αιθέριου ελαίου από τα φύλλα του φυτού Cistus creticus L. (Fam. 

Cistaceae), τα οποία συστατικά του ταυτοποιήθηκαν µε την βοήθεια GC/MS (Πίνακας 

13).  Ανάµεσα στα 49 συστατικά που αναγνωρίστηκαν (αποτελούσαν το 79.56% της  

συνολικής σύστασης του αιθερίου ελαίου), αυτά που κυριαρχούσαν ήταν τα διτερπένια 

(59.58%).  Τα κύρια συστατικά του ήταν: manoyl oxide (19.61%) και 13-epi-manoyl 

oxide (13.44%).  Επίσης, δείγµα του αιθέριου ελαίου µελετήθηκε για την αντιµικροβιακή 

του δράση σε Gram + και Gram – βακτήρια, µια ιδιότητα που µέχρις τότε δεν είχε 

αναφερθεί στη βιβλιογραφία.  Τα αποτελέσµατα ευαισθησίας των εξεταζόµενων 

οργανισµών έδειξαν ότι τα Gram – βακτήρια (Es. coli και Ps. aeruginosa) ήταν 

ανθεκτικότερα σε σχέση µε τα Gram + βακτήρια (St. aureus, B. subtilis, M. luteus, και St. 

epidermidis).   
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ΠIΝΑΚΑΣ 13. Σύσταση του αιθέριου ελαίου του Cistus creticus. 

Constituentsa Percentage  Constituentsa Percentage 
α-Pinene 0.12  β-Selinene 0.10 
Camphene 0.11  Patchoulene* t 
p-Cymene 0.13  Calamenene 0.35 
1,8-Cineol 0.10  δ-Cadinene 0.33 
Valeric acid 0.20  Calacorene* 0.40 
Borneol 0.25  γ-Terpineol 0.10 
Terpinen-4-ol t  β-Gurjunene 1.13 
α-Terpineol 0.35  Farnesol* 0.42 
Myrtenol 0.11  Ledol 2.11 
Verbenone 0.10  C15H26O 0.42 
trans-Carveol 0.10  δ-Selinene2 1.28 
p-Cymen-8-ol1 0.90  β-Eudesmol 1.28 
Carvacrol 0.25  C15H26O 0.32 
Thymol 2.19  6,7-dihydrofarnesol3 0.76 
Cinnamyl alcohol t  α-Bisabolol* 0.76 
3-phenylpropionic 0.57  13-epi-Manool Oxide 13.44 
α-Copaene 0.40  Manoyl Oxide 19.61 
α-Terpinyl acetate 0.40  Kaur-16-ene4 3.50 
β-Caryophyllene 0.34  13-epi-Manool 3.83 
Thujol+ t  Manool 3.50 
trans-p-menth-2-en-ol t  Manoyl Oxide isomer+ 3.50 
Aromadendrene t  Labd-13-en-8-ol5 2.60 
C15H24 0.18  Labd-13-en-8-yl acetate6 8.43 
α-Guaiene 0.29  Methyl labd-8(17)-en-15-oate 1.17 
C15H24 0.14    
a listed in order of increasing retention times;  + correct isomer not identified; t= trace (<0.1%) 
* tentative identification based on mass spectra fragmentation patterns 
      1 MS (EI) m/z (%): 150(48), 135(95), 124(10), 109(10), 94(8), 77(33) 
      2 MS (EI) m/z (%): 204(50), 189(65), 161(73), 149(80), 105(70), 93(73), 81(75), 59(93), 44(100) 
      3 MS (EI) m/z (%): 224(15), 209(12), 177(18), 135(60), 109(62), 85(78), 71(83), 69(90) 
      4 MS (EI) m/z (%): 272(80), 257(100), 229(50), 213(40), 147(45), 125(47), 106(31), 95(33) 
      5 MS (EI) m/z (%): 292(40), 273(20), 258(20), 207(10), 192(90), 177(90), 149(60), 123(77), 
        109(95), 81(98) 
      6 MS (EI) m/z (%): 334(20), 317(15), 290(30), 273(18), 245(28), 204(10), 192(80), 177(95), 
        149(60), 123(80), 109(85), 81(90) 
 

 Τέλος, η παρατήρηση ότι από τα δύο είδη του φυτού Cistus creticus L. (Cistus 

creticus ssp. creticus, Cistus creticus ssp. eriocephalus), το πρώτο παράγει µεγάλη 

ποσότητα ρητίνης ενώ το δεύτερο ελάχιστη, οδήγησε στην ανάλυση της χηµικής 

σύσταση του αιθέριου ελαίου του φυτού Cistus creticus ssp. eriocephalus και την 

σύγκρισή της µε αυτή του Cistus creticus ssp. creticus46 (Πίνακας 14).  Οι κύριες 

διαφορές στη σύσταση των δύο υποειδών είναι στην ύπαρξη των a-cadinene, viridiflorol 

και bulnesol µόνο στο υποείδος C. creticus ssp. eriocephalus, καθώς και το αυξηµένο 

ποσοστό δ-cadinene σε σχέση µε αυτό το χαµηλό ποσοστό στο υποείδος C. creticus ssp. 

creticus.  Η θυµόλη (thymol) ένα από τα κύρια συστατικά του C. creticus ssp. creticus 

δεν ανιχνεύτηκε στο υποείδος C. creticus ssp. eriocephalus καθώς και άλλα 



Ι.  ΕΙΑΣΑΓΩΓΗ:  ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 52

µόνοτερπένια, όπως a-pinene, camphene, p-cymene και carvacrol.  Συνοπτικά µεταξύ 

των δύο ειδών υπάρχει ουσιαστική διαφορά στην περιεκτικότητα τους σε σέσκιτερπένια 

και διτερπένια, µε τα πρώτα να υπερισχύουν στο C. creticus ssp. creticus (48.9%) και τα 

διτερπένια να είναι η κύρια οµάδα των συστατικών του C. creticus ssp. eriocephalus 

(59.6%). 
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ΠIΝΑΚΑΣ 14. Σύσταση του αιθέριου ελαίου των δύο υποειδών του φυτού Cistus 

creticus. 
 RIb Componentsa of 1 % Componentsa of 2 % 
1. 1092 Linalool t α-Pinene 0.1 
2. 1110 Fenchol t Camphene 0.1 
3. 1132 trans-Isopinocarveol 0.2 p-Cymene 0.1 
4. 1136 Camphor t 1,8-Cineol 0.1 
5. 1143 3-methyl camhenilanolc 0.1 Valeric acid 0.2 
6. 1157 Isoborneol 0.1 Borneol 0.2 
7. 1164 Borneol 0.7 Terpinen-4-ol t 
8. 1175 Terpinen-4-ol 0.2 α-Terpineol 0.3 
9. 1185 α-Terpineol 0.8 Myrtenol 0.1 
10. 1194 Myrtenol 0.1 Verbenone 0.1 
11. 1195 Verbenone 0.1 trans-Carveol 0.1 
12. 1222 cis-Carveol t p-Cymen-8-ol 0.9 
13. 1278 Bornyl acetate 0.2 Carvacrol 0.2 
14. 1381 α-Cubebene 3.3 Thymol 2.2 
15. 1398 α-Copaene 3.8 Cinnamyl alcohol t 
16. 1400 β-Elemene 2.4 3-Phenylpropionic acid 0.6 
17. 1451 α-Amorphene 2.0 α-Copaene 0.4 
18. 1459 Aromadendrene 0.5 α-Terpinyl acetate 0.4 
19. 1477 β-Selinene 3.4 β-Caryophyllene 0.3 
20. 1484 Viridiflorene 2.1 Thujol t 
21. 1485 β-Ionone 0.2 trans-p-menth-2-en-7-ol t 
22. 1496 β-Bisabolene 0.3 Aromadendrene t 
23. 1502 Calamenene 0.4 C15H25 0.2 
24. 1513 γ-Cadinene 0.8 α-Guaiene 0.3 
25. 1524 δ-Cadinene 5.6 C15H25 0.1 
26. 1538 α-Cadinene 6.5 β-Selinene 0.1 
27. 1565 Ledol 3.8 Patchoulene t 
28. 1569 Spathulenol 0.5 Calamenene 0.3 
29. 1588 Eremophilene 0.4 δ-Cadinene 0.3 
30. 1589 Viridiflorol 5.4 Calacorene 0.4 
31. 1646 Cadalene 0.3 γ-Terpineol 0.1 
32. 1660 Bulnesol 6.3 β-Gurjunene 1.1 
33. 1772 Guaiazulene 1.1 Farnesol 0.4 
34. 2006 Manoyl Oxide 9.9 Ledol 2.1 
35. 2030 13-epi-Manoyl Oxide 3.4 C15H26O 0.3 
36. 2073 Manool 2.9 δ-Selinene 1.3 
37. 2116 Labd-13(16),14-dien-8-olc 2.7 β-Eudesmol 1.3 
38. 2366 Labd-13-en-8-yl-acetatec 1.4 C15H26O 0.3 
39. 2390 Labd-13-en-8-yl-acetate isomerc 2.0 6,7-dihydrofarnesol 0.8 
40. 1683 -  α-Bisabolol 0.8 
41. 2010 -  13-epi-Manool Oxide 13.4 
42. 2025 -  Manoyl Oxide 19.6 
43. 2056 -  Kaur-16-ene 3.5 
44. 2061 -  13-epi-Manool 3.8 
45. 2072 -  Manool 3.5 
46. 2076 -  Manoyl Oxide isomer 3.5 
47. 2297 -  Labd-13-en-8-ol 2.6 
48. 2365 -  Labd-13-en-8-yl acetate 8.4 
49. 2386 -  Methyl labd-8(17)-en-15-oate 1.2 
a Listed in order of increasing times; t= trace (< 0.1) 
b Retention indices (RI) were calculated according to Van den Dool and Kratz25 

c Tentative identification based on mass spectra fragmentation patterns  
1   Cistus creticus ssp. eriocephalus; 2   Cistus creticus ssp. creticus 
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

3.1.  ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ 

ΜΑΖΑΣ 

3.1.1 ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (GC)47,48 

Η χρωµατογραφία αποτελεί µια άριστη τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης όπου 

ουσίες ενός µίγµατος µπορούν να διαχωριστούν µε βάση τις βασικές τους διαφορές. Οι 

πιο σπουδαίες διαφορές των διαχωριζόµενων ενώσεων που συµβάλλουν στο διαχωρισµό 

µίγµατος συστατικών είναι η πολικότητα, τα ηλεκτρικά φορτία (για ιονικές ενώσεις), το 

µέγεθος των µορίων και το σηµείο ζέσεως. Ο διαχωρισµός επιτυγχάνεται µε κατανοµή 

των διαφόρων ουσιών µεταξύ δύο φάσεων. Η φάση που βρίσκεται σταθερή µέσα στην 

κολώνα του χρωµατογράφου ονοµάζεται σταθερή ή στατική φάση, ενώ η φάση που 

µεταφέρει το µίγµα ή τις ουσίες ονοµάζεται κινητή ή φέρουσα φάση.  

Στην αέρια χρωµατογραφία χρησιµοποιείται αέρια κινητή φάση µε στερεή (αέρια-

στερεή χρωµατογραφία GSC) ή υγρή (αέρια-υγρή χρωµατογραφία GLS) στατική φάση. 

Στην αέρια-υγρή χρωµατογραφία ο διαχωρισµός των συστατικών βασίζεται στην 

κατανοµή τους µεταξύ ενός µη πτητικού υγρού (στατική φάση), καθηλωµένου σε στερεό 

φορέα ή στα τοιχώµατα ανοικτών τριχοειδών στηλών, και ενός αερίου (κινητή φάση, 

φέρον αέριο). Ο διαχωρισµός οφείλεται στην κίνηση των συστατικών µέσα από την 

στήλη µε διαφορετικές ταχύτητες, που εξαρτώνται από τις τάσεις ατµών των συστατικών 

και από τις αλληλεπιδράσεις τους µε τη στατική φάση.  

Κάθε στοιχείο που είναι προς διαχωρισµό έχει διαφορετική συγγένεια 

απορρόφησης ή προσρόφησης προς την στερεή φάση. Οι διάφορες µέθοδοι 

κατατάσσονται σύµφωνα µε την κινητή φάση τους (υγρή ή αέρια), την στατική φάση 

τους (στερεή ή υγρή) και τον µηχανισµό διαχωρισµού τους (πολικότητα, προσρόφηση, 

φορτίο- ιονανταλλαγή, µέγεθος – κατανοµή). Έτσι η φέρουσα φάση µετακινεί τα 

στοιχεία του µίγµατος µε διαφορετική ταχύτητα µέσα στην στήλη ανάλογα µε την 

συγγένεια του κάθε στοιχείου µε την σταθερή φάση. Έτσι η κάθε ουσία εξέρχεται σε 

διαφορετική στιγµή από τις υπόλοιπες. Εάν στην έξοδο της στήλης τοποθετηθεί σύστηµα 

ανίχνευσης και καταµέτρησης της ποσότητας κάθε συστατικού µπορεί να επιτευχθεί και 

ποσοτικός προσδιορισµός. 
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Ο διαχωρισµός δύο ουσιών σε ένα µίγµα βασίζεται στην κατανοµή των ουσιών 

µεταξύ των δύο φάσεων. Αν έχουµε δύο ουσίες Α και Β, αυτές θα έχουν καθορισµένη 

τάση για σχηµατισµό συγγένειας µε τη στατική φάση. Η κατανοµή αυτή των συστατικών 

µεταξύ της κινητής και της στατικής φάσης είναι µια διαδικασία ισορροπίας η οποία 

περιγράφεται από τον συντελεστή κατανοµής Κ που ορίζεται από τον λόγο του στοιχείου 

στην στατική προς την φέρουσα φάση : 

Κ=CS/CM 

όπου CS : συγκέντρωση της ουσίας στη στατική φάση και 

         CM : συγκέντρωση της ουσίας στην κινητή φάση. 

Αν µία ουσία Α έχει µεγαλύτερο συντελεστή κατανοµής Κ από µία άλλη ουσία Β 

τότε η πρώτη ουσία θα βρίσκεται περισσότερο χρόνο στην στατική φάση ανά πάσα 

στιγµή και εποµένως θα κάνει περισσότερο χρόνο από την Β να βγει από την στήλη. 

Το φέρον αέριο αποτελεί την κινητή φάση και πρέπει να είναι χηµικά αδρανές 

έναντι του υλικού κατασκευής του αέριου χρωµατογράφου, του πληρωτικού υλικού της 

στήλης και των προς διαχωρισµό ουσιών. Χρησιµοποιείται κυρίως He, N2 και Ar. 

Σπανιότερα Η2 και CO2. Η επιλογή του φέροντος αερίου γίνεται συνήθως µε βάση τον 

τύπο του χρησιµοποιούµενου ανιχνευτή γιατί το φέρον αέριο πρέπει να διαφέρει από τις 

προς διαχωρισµό ουσίες ως προς µία ιδιότητα π.χ. θερµική αγωγιµότητα, πυκνότητα 

κ.τ.λ. στην οποία βασίζεται η λειτουργία του ανιχνευτή. 

Ο χρόνος που χρειάζεται για την εµφάνιση της ουσίας Α από την στιγµή της 

εµβολής και του κέντρου της καµπύλης ονοµάζεται χρόνος κατακράτησης του Α (tr,A) 

και είναι σταθερός για κάθε ουσία κάτω από σταθερές συνθήκες.  Χαρακτηριστικό 

χρωµατογράφηµα παρουσιάζεται στο Σχήµα 9.  

Το σπουδαιότερο τµήµα του αέριου χρωµατογράφου είναι η στήλη όπου και 

γίνεται ο διαχωρισµός των συστατικών ενός µίγµατος. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

ποιότητας µιας στήλης είναι :  

α) ο αριθµός των θεωρητικών πλακών  

β) το ΥΙΠΘ (Ύψος Ισοδύναµο µε µία Θεωρητική Πλάκα) 

γ) η διαχωριστικότητα  

δ) η χωρητικότητα και 

ε) ο απαιτούµενος χρόνος για την ανάλυση. 
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Ένα από τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά µιας στήλης είναι η δυνατότητα της να 

διαχωρίζει τις διάφορες ουσίες ενός µίγµατος µε κοντινούς συντελεστές κατανοµής. 

Αυτή η δυνατότητα εκφράζεται µε τον αριθµό των θεωρητικών πλακών. Οι πλάκες της 

αέριας χρωµατογραφίας µπορεί να είναι από 100 έως 10000 σε αντίθεση µε τις πλάκες 

της κλασµατικής απόσταξης που είναι από 5 έως 10. Η αποτελεσµατικότητα µιας στήλης 

χαρακτηρίζεται από το ισοδύναµο ύψος µιας θεωρητικής πλάκας, δηλαδή το µήκος της 

στήλης που αντιστοιχεί σε µία θεωρητική πλάκα και ισούται µε: 

ΥΙΠΘ = Η = L/N 

όπου: Ν ο αριθµός των θεωρητικών πλακών.  

Το Η γίνεται µικρότερο όσο καλύτερη είναι η στήλη. Ο αριθµός των θεωρητικών 

πλακών για µία ουσία µπορεί να υπολογιστεί από παραµέτρους που λαµβάνονται από την 

χρωµατογραφική κορυφή. Έτσι ισούται µε τον χρόνο εµφανίσεως της κορυφής δια του 

πλάτους της καµπύλης σύµφωνα µε την σχέση: 

Ν = 16tr
2/tw

2 ⇒ N = 5,54tr
2/z2 

 όπου tr (Rt) o χρόνος κατακράτησης ουσίας και tw το εύρος της κορυφής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 9. Χαρακτηριστικό χρωµατογράφηµα – διάγραµµα 

συγκεντρώσεων ουσιών κατά σειρά εξόδου από τη χρωµατογραφική στήλη. 

 

Το Ν ποικίλει ανάλογα µε την ουσία που αναλύεται, την ταχύτητα ροής και την 

θερµοκρασία.  H τιµή του παίρνει µια µέγιστη τιµή Κ και µετά µειώνεται ξανά. Όσο 

µεγαλύτερος είναι ο χρόνος που η ουσία παραµένει µέσα στην κολώνα τόσο πλατύτερη 

Xρόνος 

z

tx 
tr

h/2 

h 

tw 

Ιnjection Αέρας 
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είναι η καµπύλη που παίρνουµε. Επίσης οι κορυφές είναι στενότερες όσο µεγαλύτερος 

είναι ο αριθµός Ν και εποµένως η στήλη είναι αποτελεσµατικότερη κατά τον διαχωρισµό 

µιγµάτων ουσιών µε παραπλήσιους χρόνους συγκράτησης.    

Η επίδραση της ροής της φέρουσας φάσης σε µία σταθερή θερµοκρασία δείχνεται 

συνήθως γραφικά µε ένα διάγραµµα του ΥΙΠΘ ως προς την ταχύτητα ροής (Σχήµα 10 ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 10. Γραφική παράσταση της εξίσωσης Van Deemter για την αέρια 

χρωµατογραφία που δέχεται την συµβολή κάθε όρου, ως συνάρτηση της ταχύτητας του 

φέροντος αερίου. 

Η επίδραση της ταχύτητας της κινητής φάσης u στις τιµές των παραµέτρων Η και 

Ν περιγράφεται από την εξίσωση Van Deemter: 

Η = A + B/u + C⋅u 

όπου: Α,Β,C είναι σταθερές χαρακτηριστικές για µία ορισµένη στήλη που εξαρτώνται 

από τη φύση της κινητής και στατικής φάσης καθώς και από το υλικό και τον τρόπο 

πλήρωσης της χρωµατογραφικής στήλης. Ο πρώτος όρος της εξίσωσης Α 

αντιπροσωπεύει την στροβιλώδη διάχυση της ουσίας, ο δεύτερος όρος Β/u σχετίζεται µε 

τη διαµήκη διάχυση µίας ουσίας στην κινητή φάση και ο τρίτος όρος C⋅u σχετίζεται µε 

την αντίσταση µεταφοράς µάζας στη στήλη και την εγκάρσια διάχυση µέσα στην κινητή 

φάση από τον ένα θάλαµο στον άλλο.  
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Tα βασικά µέρη µιας διάταξης αέρια χρωµατογραφίας είναι: η φιάλη που περιέχει 

το φέρον αέριο, ο ρυθµιστής πίεσης του φέροντος αερίου, το σύστηµα εισαγωγής 

δείγµατος, η στήλη, ο ανιχνευτής, ο ενισχυτής σήµατος και ο καταγραφέας. 

 Το δείγµα εισάγεται µε µικροσύριγγα στην αρχή της στήλης µέσα από κατάλληλο 

στόµιο εισαγωγής που φράσσεται από θερµοανθεκτικό ελαστικό, το οποίο δρα ως 

βαλβίδα που επιτρέπει την είσοδο του δείγµατος, όχι όµως την έξοδο αυτού και του 

φέροντος αερίου. Το δείγµα εξατµίζεται και µεταφέρεται µέσα από την γεµάτη µε 

στατική φάση στήλη, η οποία αποτελείται από χαλκό, µε την φέρουσα φάση. Ο 

διαχωρισµός γίνεται όπως έχει περιγραφεί στη θεωρία. Η φέρουσα φάση καθώς 

εξέρχεται από την στήλη µε τις διαχωρισµένες ουσίες περνάει από τον ανιχνευτή. Ο πιο 

διαδεδοµένος ανιχνευτής είναι αυτός της θερµικής αγωγιµότητας ο οποίος µετράει την 

διαφορά στην θερµική αγωγιµότητα µεταξύ της φέρουσας φάσης µε και χωρίς τις ουσίες. 

Το σήµα του ανιχνευτή αφού ενισχυθεί καταγράφεται από το καταγραφικό συναρτήσει 

του χρόνου. Για τα περισσότερα δείγµατα το εµβαδόν κάτω από την καµπύλη είναι 

ανάλογο της ποσότητας της ουσίας στο δείγµα. 

3.1.2 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ (MS)47,48 

 Όταν ηλεκτρόνια, σχετικά υψηλής ενεργειακής στάθµης, προσκρούσουν σε µόρια 

µιας ένωσης, που βρίσκονται σε αέρια φάση και σε συνθήκες υψηλού κενού, τα µόρια 

της ένωσης µετατρέπονται σε ιόντα συνήθως θετικού φορτίου.  Στη συνέχεια µε την 

βοήθεια ηλεκτρικών πεδίων, τα παραχθέντα ιόντα ευθυγραµµίζονται σε λεπτή δέσµη.   Η 

δέσµη αυτή διέρχεται µέσο ηλεκτρικού ή µαγνητικού πεδίου, από τα το κάθε ιόν 

ανάλογα µε το λόγο µάζας/ηλεκτρικό φορτίο (m/z), αποκλίνει από την αρχική 

κατεύθυνση.   Με κατάλληλο ανιχνευτή µπορεί να µετρηθεί το ηλεκτρικό ρεύµα που 

παρέχουν τα ιόντα µε διαφορετικό λόγο m/z . 

 Το διάγραµµα, που δείχνει την ένταση του µετρούµενου ρεύµατος ως συνάρτηση 

του λόγου m/z ονοµάζεται φάσµα µαζών (mass spectrum) της ουσίας.  Επειδή τα ιόντα 

που παράγονται φέρουν κατά κανόνα ένα φορτίο, ο λόγος m/z αντιστοιχεί αριθµητικά µε 

το µοριακό βάρος του ιόντος.  Το µοριακό βάρος εκφράζεται στις συνήθεις µονάδες 

ατοµικής µάζας (amu, atomic mass units ) µε βάση το ισότοπο 12C που, κατά συνθήκη, 

αντιστοιχεί σε 12,000000 amu.  Στο Σχήµα 11 δείχνεται η µορφή ενός φάσµατος µαζών 

της οργανικής ένωσης λιναλοόλης. Η βαθµονόµηση του άξονα των τετµηµένων γίνεται 
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συνήθως µε βάση τις κορυφές του Η2Ο, του Ο2 και του Ν2, γιατί κατά κανόνα τα 

δείγµατα περιέχουν µικροποσότητες υγρασίας και αέρα.   

 Η αναλυτική τεχνική ταυτοποιήσεως και προσδιορισµού της αρχικής ουσίας από 

τις πληροφορίες που παρέχει το φάσµα µαζών της, ονοµάζεται φασµατοµετρία µαζών 

(mass spectrometry, MS) και δεν αποτελεί φασµατοσκοπική τεχνική.  Η µορφή του 

φάσµατος µαζών, που λαµβάνεται κάτω από αυστηρά ελεγχόµενες συνθήκες, είναι 

χαρακτηριστική της αρχικής ουσίας και χρησιµοποιείται για την ταυτοποίησή της.  

Σήµερα η φασµατοµετρία µαζών χρησιµοποιείται ευρύτατα , κυρίως για την επαλήθευση 

ή την διερεύνηση της δοµής των διάφορων οργανικών ενώσεων κατά την συνθετική 

πορεία και για τη εξακρίβωση της δοµής πολλών φυσικών ενώσεων και σε µικρότερο 

βαθµό στην ποσοτική ανάλυση. 

 Τα κύρια πλεονεκτήµατα της φασµατοµετρίας µαζών είναι η αυξηµένη 

ευαισθησία της, σε σύγκριση µε άλλες αναλυτικές τεχνικές, και η υψηλή εξειδίκευσή της 

κατά την ταυτοποίηση ουσιών ή την επιβεβαίωση της παρουσίας ύποπτων ουσιών, όπως 

π.χ. κατά τον έλεγχο «ντοπαρίσµατος» αθλητών και λήψεως ναρκωτικών ουσιών.  Ως 

µειονεκτήµατα της φασµατοµετρίας µαζών µπορεί να θεωρηθούν το συγκριτικά µεγάλο 

κόστος των απαιτούµενων οργάνων. Το µεγάλο κόστος λειτουργίας και συντηρήσεώς 

τους, και ο µεγάλος βαθµός εξειδικεύσεως του χρήστη για τον χειρισµό των σχετικών 

συσκευών και την ορθή ερµηνεία των φασµάτων µαζών. 

 Το φάσµα µαζών µιας ένωσης (θραυσµατογράφηµα µαζών) αποτελεί το 

«δακτυλικό αποτύπωµά» της, γιατί το µόριο κάθε ένωσης θραύεται και ιονίζεται στο 

φασµατόµετρο µαζών µε τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει πληροφορίες για τη δοµή µιας 

ένωσης.  Για παράδειγµα στο Σχήµα 11, παρουσιάζεται το χαρακτηριστικό φάσµα µαζών 

της λιναλοόλης. 
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ΣΧΗΜΑ 11. Φάσµα µάζας της Λιναλοόλης 

 

Τα φασµατόµετρα µαζών αποτελούνται από τα ακόλουθα κοινά και διακριτά 

τµήµατα: το σύστηµα εισαγωγής του δείγµατος, την πηγή ιόντων, τον αναλυτή µαζών και 

τον ανιχνευτή.  Εκτός από αυτά τα τµήµατα, κάθε φασµατόµετρο µαζών περιλαµβάνει 

συστήµατα δηµιουργίας υψηλού κενού, καθώς και συστήµατα παρουσιάσεως των 

φασµάτων όπως π.χ. καταγραφικά συστήµατα και παλµογράφους.  Τα σύγχρονα 

φασµατόµετρα µαζών περιλαµβάνουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τόσο για τον κεντρικό 

έλεγχο της λειτουργίας τους, όσο και για την ταχεία επεξεργασία, παρουσίαση και 

ερµηνεία του φάσµατος.    

Ο σκοπός του συστήµατος εισαγωγής δείγµατος είναι η προετοιµασία του 

δείγµατος για την εισαγωγή του στον χώρο ιονισµού κάτω από συνθήκες σταθερής ροής 

και σε αέρια πάντοτε κατάσταση.  Σε αυτό τον χώρο το αέριο δείγµα αποκτά χαµηλή 

πίεση της τάξεως του 10-7 Torr ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις µεταξύ των 

ιόντων.  Στην συνδυασµένη τεχνική του GC/MS το έκλουσµα της χρωµατογραφικής 

στήλης οδηγείται στην πηγή ιόντων, αφού προηγουµένως απαλλαγεί από την µεγάλη 

ποσότητα φέροντος αερίου.  Η παραγωγή ιόντων χαρακτηριστικών της υπό 

προσδιορισµό ουσίας πραγµατοποιείται στην πηγή ιόντων µε µονοµοριακές 

(πρόσκρουση ηλεκτρονίων) ή µε διµοριακές (χηµικός ιονισµός) τεχνικές.  Η βασική 

λειτουργία του αναλυτή µαζών σε ένα φασµατόµετρο µαζών, είναι να διαχωρίζει τα 

ιόντα, που παράγονται στην πηγή ιόντων, ανάλογα µε τις διαφορετικές τιµές των λόγων 

m/z.  Ο διαχωρισµός  είναι απαραίτητος, έτσι ώστε το µετρούµενο ιονικό ρεύµα στον 

ανιχνευτή ιόντων που ακολουθεί τον αναλυτή µαζών, να αντιστοιχεί σε ιόντα µε 

συγκεκριµένο λόγο m/z.  Από τον τύπο του αναλυτή µαζών εξαρτάται η ικανότητα 
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διαχωρισµού (resolution) του οργάνου, που είναι το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό 

ποιότητας ενός φασµατογράφου µάζας.  Η ικανότητα διαχωρισµού (R) ορίζεται από την 

σχέση  R = m/∆m, όπου m και m+∆m αντιστοιχούν σε λόγους m/z µε κορυφές 

ικανοποιητικά διαχωρισµένες.  Κατά συνθήκη, ικανοποιητικός διαχωρισµός θεωρείται 

ότι πετυχαίνεται, όταν οι περίπου ισοϋψείς κορυφές επικαλύπτονται σε ύψος που δεν 

υπερβαίνει το 10% του ύψους των κορυφών.  Για παράδειγµα, R = 1000 σε µάζα 100,0 

σηµαίνει ότι το φασµατόµετρο µπορεί να διαχωρίσει τη µάζα 100 από την µάζα 

100,1(∆m=0,1).  Τέλος, ο ανιχνευτής ιόντων παράγει στην έξοδο του ηλεκτρικό σήµα 

(συνήθως ηλεκτρικό ρεύµα) ανάλογο του αριθµού ιόντων και του φορτίου τους, που 

δέχεται στην είσοδό του στη χρονική µονάδα.  Μερικοί ανιχνευτές ιόντων που 

χρησιµοποιούνται στην φασµατοµετρία µαζών είναι ο ηλεκτρονιοπαλαπλασιαστής, η 

φωτογραφική πλάκα (φιλµ) και το φαρανταϊκό κύπελλο. 

Η ερµηνεία των φασµάτων διευκολύνεται σηµαντικά µε τη χρησιµοποίηση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος εκτός από σύστηµα καταχωρήσεως και 

παρουσιάσεως δεδοµένων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τα εξής: 

α)  Ταχύτατη βαθµονόµηση του φασµατόµετρου, ως προς τις ακριβείς τιµές   

β) Ταυτοποίηση των ιονικών θραυσµάτων από την ακριβή τιµή m/z ή τις σχετικές των 

ισοτοπικών κορυφών 

γ)  Με εφαρµογή κατάλληλου λογισµικού ο υπολογιστής µπορεί, από φασµατικά 

δεδοµένα, να κάνει προκαταρκτικές υποδείξεις στο χρήστη για την ταυτότητα της 

εξεταζόµενης ένωσης 

δ)  Ο χρήστης µπορεί να τροφοδοτήσει τον υπολογιστή µε πολλά φάσµατα µαζών µίας 

κατηγορίας ενώσεων, η οποία τον απασχολεί αναλυτικά.  Ο υπολογιστής µπορεί να 

συγκρίνει το φάσµα µαζών µε το αποθηκευµένο στη µνήµη του αρχείο φασµάτων και να 

αποφανθεί ως προς το εάν το εξεταζόµενο φάσµα µπορεί να αποδοθεί σε µια ένωση ή σε 

µείγµα ενώσεων και ποιών 

ε)  Με τη βοήθεια του υπολογιστή µπορούν να επιλυθούν ταχύτατα συστήµατα πολλών 

εξισώσεων µε πολλούς αγνώστους, που η επίλυσή τους απαιτεί την ποσοτική ανάλυση 

µειγµάτων ενώσεων µε τη φασµατοµετρία µαζών.  
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3.1.3 ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ (GC/MS)47 

 Η φασµατοµετρία µαζών µπορεί να συνδυαστεί µε την αέρια χρωµατογραφία και 

να προκύψει η ονοµαζόµενη συνδυασµένη τεχνική GC/MS.  Το φασµατόµετρο µαζών 

δρα ως ανιχνευτής εξαιρετικής εκλεκτικότητας για το χρωµατογραφικό σύστηµα.  Ο 

αναλυτής µαζών του φασµατόµετρου µαζών είναι δυνατόν να ρυθµίζεται έτσι ώστε να 

επιτρέπει την ανίχνευση ιόντος µε προκαθορισµένη τιµή m/z  οπότε πλέον το 

χρωµατογράφηµα παρέχει χρωµατογραφικές κορυφές µόνο για τις ουσίες που παρέχουν 

το συγκεκριµένο ιόν.   

 Το κύριο πρόβληµα που αντιµετωπίζεται στην περίπτωση συνδυασµού των 

χρωµατογραφικών τεχνικών µε τη φασµατοµετρία µαζών, είναι ότι οι συνθήκες άριστου 

χρωµατογραφικού διαχωρισµού µπορεί να µη συµβιβάζονται µε τις απαιτούµενες 

συνθήκες για τον ικανοποιητικό ιονισµό των ενώσεων που εκλούονται από την 

χρωµατογραφική στήλη.   

Η συνδυασµένη τεχνική GC/MS γίνεται αποδοτικότερη όταν η όλη διάταξη ελέγχεται 

από ηλεκτρονικό υπολογιστή.  Στην περίπτωση αυτή, ο αναλυτής µαζών δε ρυθµίζεται 

σε µία µόνο τιµή m/z, αλλά προγραµµατίζεται να αλλάζει ταχύτατα διαδοχικές τιµές m/z, 

από έναν πίνακα τιµών που έχει ορίσει ο χρήστης.  Σε κάθε νέα τιµή m/z, ο υπολογιστής 

καταχωρίζει το αντίστοιχο σήµα από τον ανιχνευτή, που αντιστοιχεί σε δεδοµένο χρόνο 

κατακράτησης.  Μετά την πλήρη έκλουση όλων των συστατικών του αναλυόµενου 

δείγµατος, ο χρήστης µπορεί να ζητήσει από τον υπολογιστή να αναπαράγει το 

χρωµατογράφηµα που αντιστοιχεί σε κάθε τοµή m/z. 

 

3.1.4. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ KOVATS47 

 Η χρωµατογραφία είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για την ποιοτική ανάλυση, µιας 

και είναι µια τεχνική που µελετήθηκε για να διαχωρίζει ένα µείγµα στα µεµονωµένα 

συστατικά του.  Απαραίτητη όµως είναι η προσεκτική ανάλυση, αφού η αέρια 

χρωµατογραφία µπορεί, µεν, να αποκαλύψει την παρουσία ενός συστατικού και µπορεί 

να δώσει πληροφορίες για την ποσότητα δεν µπορεί όµως να δώσει πληροφορίες και για 

την ταυτότητά του.  Ο καθορισµός της ταυτότητας των συστατικών είναι ο κύριος 

σκοπός της ποιοτικής ανάλυσης και για αυτό έχει αναπτυχθεί ένας σηµαντικός αριθµός 

τεχνικών που χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην χρωµατογραφία για αυτό τον σκοπό. 
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 Η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη πληροφορία για µια συγκεκριµένη κορυφή είναι 

η συµπεριφορά κατακράτησης είτε ως χρόνος κατακράτησης, είτε ως διορθωµένος 

χρόνος κατακράτησης ή και ως όγκος κατακράτησης.  Ακόµα, εξαιρετικά χρήσιµη είναι 

η αρχή του χρόνου κατακράτησης, κατά την οποία ο διορθωµένος χρόνος κατακράτησης 

σχετίζεται µε έναν αντίστοιχο χρόνο κατακράτησης ενός επιλεγµένου πρότυπου 

συστατικού. 

 Η ποιοτική ανάλυση περιέχει την σύγκριση του χρόνου κατακράτησης µιας 

γνωστής ένωσης µε αυτόν µιας άγνωστης κορυφής κάτω από ίδιες συνθήκες 

χρωµατογραφικής ανάλυσης.  Μιας και η συµπεριφορά κατακράτησης εξαρτάται από 

την θερµοκρασία, η σύγκριση περισσότερων από δύο χρόνων κατακράτησης σε 

διαφορετικές θερµοκρασίες, αποτελεί µια σηµαντική βοήθεια στην προσπάθεια της 

ταυτοποίησης ενός συστατικού.  Ένα δεύτερο και σηµαντικότερο αποτέλεσµα στην 

ταυτοποίηση, µπορεί να εξαχθεί από την ανάλυση του πρότυπου και του άγνωστου 

συστατικού σε δύο διαφορετικές στήλες  διαφορετικής πολικότητας (µία µε πολική 

στατική φάση και µία µε άπολη στατική φάση).  Βέβαια τα χαρακτηριστικά 

κατακράτησης του συγκεκριµένου συστατικού δεν είναι καθορισµένα και αυτό γιατί 

άλλα συστατικά µπορεί να έχουν παρόµοια κατακράτηση.  Είναι φανερό ότι η υψηλής 

διακριτότητας στήλες όπως οι τριχοειδείς, έχουν ένα βασικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε 

της χαµηλής διακριτότητας στήλες  πληρώσεως, και αυτό γιατί η πιθανότητα 

διαχωρισµού των παρεµβαλλόµενων συστατικών από τα συστατικά που µας ενδιαφέρουν 

αυξάνεται σηµαντικά στις τριχοειδείς στήλες.   

 Επιπλέον, η επαναληπτηκότητα των χρόνων κατακράτησης χρησιµοποιώντας την 

υψηλής απόδοσης αέρια χρωµατογραφία (HPGC)  είναι εξαιρετικά καλή και δίνει 

αποκλίσεις της τάξεως του 0,01-0,10%, χρησιµοποιώντας είτε το split, splitlees ή  on- 

column µοντέλο εισαγωγής δείγµατος.  Οι βασικοί λόγοι για αυτήν την 

επαναληψηµότητα είναι η ακρίβεια στον έλεγχο της θερµοκρασίας και στην ροή του 

φέροντος αερίου.  Το γεγονός ότι η ροή του φέροντος αερίου ελέγχεται µε την πίεση που 

εφαρµόζεται στο σύστηµα χρωµατογραφικής ανάλυσης, σε συνδυασµό µε  τριχοειδή 

στήλη, ενισχύει την επαναληψηµότητα αυτή.  

 Ένα αξιόλογο και πολύ χρήσιµο σύστηµα που χαρακτηρίζει την συµπεριφορά 

κατακράτησης είναι το Σύστηµα ∆εικτών Κατακράτησης Kovats48 (Kovats Retention 

Index System).  Είναι γνωστό στην αέρια χρωµατογραφία ότι όταν ο λογάριθµος του 
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διορθωµένου χρόνου κατακράτησης παρατίθενται σε σχέση µε τον αριθµό ατόµων 

άνθρακα µιας οµόλογης σειράς, ισχύει µια γραµµική σχέση όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήµα (Σχήµα 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ΣΧΗΜΑ 12. Γραµµική σχέση µεταξύ χρόνου κατακράτησης (Log Rt’) και αριθµού 

ατόµων C.  Η ουσία Α έχει συµπεριφορά κατακράτησης όπως µια ένωση µε 3.45 άτοµα 

C. 

Ο Kovats χρησιµοποίησε αυτή την γραµµική σχέση για να κατασκευάσει το 

σύστηµα κατακράτησής του.  Σε αυτό το σύστηµα, ο χρόνος κατακράτησης του 

συστατικού σε µια δεδοµένη στατική φάση, εκφράζεται σε σχέση µε δυο κανονικά 

αλκάνια (παραφίνες) που εκλούονται το ένα πριν και το άλλο µετά από το συστατικό.  Η 

χρήση άλλων οµόλογων σειρών εκτός από των παραφινών έχει προταθεί µε σκοπό την 

αύξηση τις οµοιότητας, όσο αφορά την πολικότητα, µεταξύ των συστατικών που 

αναλύονται και των πρότυπων συστατικών αναφοράς.  Εξ ορισµού ο δείκτης 

κατακράτησης (R.I.) των συστατικών της οµόλογης σειράς είναι 100n, µε n τον αριθµό 

των ατόµων C στην αλυσίδα.  Για παράδειγµα, ο n-C5 έχει δείκτη κατακράτησης 500, o 

n-C12 έχει 1200 κ.τ.λ. και δεν εξαρτάται από την φύση της στατικής φάσης που 

χρησιµοποιείται κάθε φορά. 

Log RtΑ’ 
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Ο δείκτης κατακράτησης µιας ουσίας είναι ίσος µε 100φορές τον αριθµό ατόµων 

C µιας υποθετικής κανονικής παραφίνης που θα έχει τον ίδιο χρόνο κατακράτησης (Rt), 

µε την ενδιαφερόµενη ουσία.  Για παράδειγµα η ουσία Α στο Σχήµα 12 , έχει 

διορθωµένο χρόνο κατακράτησης (Rt’) µεταξύ του n-C3 και του  n-C4 και εκλούεται µε  

µια παραφίνη που έχει αριθµό ατόµων άνθρακα 3,45 άρα ο R.I. της ουσίας Α θα είναι 

345. 

Η σχέση που δίνει τον δείκτη κατακράτησης µιας ουσίας Α δίνεται από την 

εξίσωση: 

 

 

Όπου Cn και Cn+1 ο αριθµός των ατόµων άνθρακα των κορεσµένων υδρογονανθράκων, 

µεταξύ των οποίων εµφανίζεται στο χρωµατογράφηµα η κορυφή της ουσίας Α. 

Για πολλά συστατικά η αλλαγή στην θερµοκρασία δεν επηρεάζει σηµαντικά τον R.I. γι 

αυτό και για µικρό εύρος αλλαγής θερµοκρασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί η γραµµική 

σχέση του τύπου :  ∆Ι = ΑΤ + β. 

 Είναι αυτονόητη η εξάρτηση του δείκτη Kovats από την στήλη που 

χρησιµοποιείται για την χρωµατογραφική ανάλυση, αν είναι δηλαδή πολικής ή άπολης 

στατικής φάσης και άλλα χαρακτηριστικά αυτής.  Γι αυτό για διαφορετικές στήλες 

παίρνουµε και διαφορετικούς χρόνους κατακράτησης και άρα και δείκτες Kovats.  

∆είκτες κατακράτησης στη γραµµικά θερµοπρογραµµατιζόµενη χρωµατογραφία. 25 

 Οι δείκτες κατακράτησης Kovats που δίνονται από την εξίσωση (Ι) µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο για την ισόθερµη χρωµατογραφική ανάλυση.  Ακόµα, στην 

ισόθερµη χρωµατογραφική ανάλυση µπορούµε να αντικαταστήσουµε τους διορθωµένους 

χρόνους κατακράτησης V’ και έτσι η εξίσωση (Ι) µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µε την 

παρακάτω µορφή: 

 

                                                                                                                                    (ΙΙ)                                  

 

Όµως, στην θερµοπρογραµµατιζόµενη χρωµατογραφία αυτή  η αντικατάσταση δεν είναι 

επιτρεπτή, πράγµα που κάνει αδύνατη την εφαρµογή των παραµέτρων Rt’ και V’ που 

προέρχονται από µια τέτοια ανάλυση, στις εξισώσεις (Ι) και (ΙΙ)  ( ισχύει RI(I) = RI(II) για 

την ισόθερµη χρωµατογραφία και RI(I) ≠ RI(II) για την θερµοπρογραµµατιζόµενη) 
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 Η πιο συχνά µετρούµενη παράµετρος κατακράτησης στην γραµµικά 

θερµοπρογραµµατιζόµενη χρωµατογραφία είναι η θερµοκρασία κατακράτησης.  Εκτός 

και αν εφαρµόζεται κάτω από αυστηρές όµοιες συνθήκες, αυτή η παράµετρος θα 

εξαρτάται από τον ρυθµό αύξησης της θερµοκρασίας και από την ταχύτητα της ροής του 

φέροντος αερίου.  Έχει παρατηρηθεί ότι η διαφορά στην θερµοκρασία κατακράτησης 

µεταξύ δύο συστατικών είναι πολύ σταθερή. 

 Το 1963, οι H. Van den Dool και P. Dec. Kratz 25, βασιζόµενοι στις παραπάνω 

προτάσεις αλλά και στο συµπέρασµα ότι στην γραµµική θερµοπρογραµµατιζόµενη 

GLPC ισχύει η παρακάτω εξίσωση για τα µέλη µιας οµόλογης σειράς: 

 

Βρήκαν πως το σύστηµα κατακράτησης δεικτών Kovats µπορεί να γενικευτεί και να 

περιλάβει και την γραµµική θερµοπρογραµµατιζόµενη χρωµατογραφία GLPC, αν οι 

λογάριθµοι των Rt’ αντικατασταθούν από του απλούς χρόνους κατακράτησης Rt.  Έτσι η 

εξίσωση (Ι) παίρνει την παρακάτω γενική µορφή: 

 

 

Για την γραµµική θερµοπρογραµµατιζόµενη χρωµατογραφία  GLPC µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και οι διορθωµένοι χρόνοι κατακράτησης Rt’. 

 Σε αυτό το σηµείο επιβεβαιώνεται το πλεονέκτηµα της γραµµικά 

θερµοπρογραµµατιζόµενης λειτουργίας από αυτή της ισόθερµης, µιας και ο χρόνος 

κράτησης του αέρα δεν χρειάζεται να µετρηθεί, µέτρηση η οποία είναι εξαιρετικά 

σηµαντική για ανιχνευτές που δεν είναι ευαίσθητοι στον αέρα.  

 Οι παραπάνω συγγραφείς, χρησιµοποιώντας την ίδια στήλη για την ισόθερµη και 

για την θερµοπρογραµµατιζόµενη ανάλυση, περίµεναν ότι σε όλες τις περιπτώσεις που ο 

συντελεστής θερµοκρασίας του συστήµατος δεικτών κατακράτησης είναι µικρός, ο 

δείκτης κατακράτησης για ένα συστατικό θα είναι ο ίδιος, στη ισόθερµη και στην 

θερµοπρογραµµατιζόµενη GLPC.  Η υπόθεσή τους αποδείχτηκε σωστή και είχε σαν 

αποτέλεσµα την ευρύτατη χρησιµοποίηση των δεικτών κατακράτησης που δίνονται από 

την εξίσωση (ΙV).  Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της υπόθεσης 

αυτής . 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15. ∆είκτες κατακράτησης κάτω από διαφορετικές συνθήκες 

χρωµατογραφικής λειτουργίας στην ίδια στήλη. 

 

 Ισόθερµη στους 125 ο C  
 Προγραµµατιζόµενη  

75ο – 228ο µε 4.6ο /min 

Συστατικά Ροή αερίου ( mL/min)  Ροή αερίου ( mL/min) 

      55,6                    80,0  80,0 

Ethyl formate        820                     822  822 

Ethyl butyrate      1032                   1032  1032 

Ethyl valerate      1130                   1136  1130-1128 

Ethyl hexanoate      1226                   1228  1228-1227 
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3.2. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (NMR)  

3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑΤΗΝ ΜΟΝΟ∆ΙΑΣΤΑΤΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ NMR 

 Η φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού είναι η χρησιµότερη 

φασµατοσκοπική τεχνική που έχουν στην διάθεσή στους οι χηµικοί για τον 

προσδιορισµό της δοµής χηµικών ουσιών.  Η φασµατοσκοπία NMR παρέχει έναν 

«χάρτη» του όλου ανθρακικού σκελετού µε τα υδρογόνα σε ένα οργανικό µόριο.49,48  

Έτσι, δεδοµένου ότι κάθε χηµικά διακριτό άτοµο υδρογόνου σ’ένα µόριο εµφανίζει κατά 

κανόνα τη δική του µοναδική απορρόφηση, κατά την εφαρµογή του 1Η NMR βρίσκουµε 

πόσα είδη µη ισοδύναµων υδρογόνων υπάρχουν και σε συνδυασµό µε την περιοχή 

απορρόφησή στους στο φάσµα είναι εφικτός και ο προσδιορισµός της τάξης του άνθρακα 

(-CH, -CH2, -CH3) ή των χαρακτηριστικών οµάδων που περιέχουν άτοµα Η και µπορεί 

να υπάρχουν σε ένα οργανικό µόριο. Αντίθετα, µε την φασµατοσκοπία 13C NMR µας 

επιτρέπεται να απαριθµήσουµε τους µη ισοδύναµους άνθρακες ενός µορίου, ενώ και 

στην περίπτωση αυτή ανάλογα µε τα στοιχεία που είναι συνδεδεµένο ένα άτοµο C 

(συνήθως Η, Ν, Ο) απορροφούν σε χαρακτηριστικές συχνότητες του φάσµατος.  

Συνδυασµός των δύο παραπάνω φασµάτων µπορεί να δώσει µια ικανοποιητική 

προσέγγιση για την δοµή ενός µορίου. 

Τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκαν νέες τεχνικές που καθιστούν δυνατή τη 

συλλογή πρόσθετων πληροφοριών από τα φάσµατα 13C NMR.  Ανάµεσα στις πιο 

χρήσιµες από αυτές τις νέες τεχνικές συγκαταλέγεται και η επονοµαζόµενη DEPT-NMR 

(Distortionless Enhancement by Polarization Transfer), µε την οποία καθίσταται εφικτή η 

αναγνώριση σηµάτων που οφείλονται σε CH3 CH2, CH, ή τεταρτοταγείς άνθρακες.  

Ουσιαστικά µπορούµε να προσδιορίσουµε και τον αριθµό των υδρογόνων που 

βρίσκονται συνδεδεµένα σε κάθε άνθρακα.49 

 Γενικότερα, µε τον παραπάνω όρο αναφερόµαστε σε ένα παλµό ή µια τεχνική 

µεταφοράς λόγω πολοσιµότητας (polarization transfer), η οποία είναι χρήσιµη για την 

παρατήρηση low-γ πυρήνων που είναι J-συζευγµένοι µε 1H, 19F ή 31Ρ και µπορεί να 

δώσει ξεχωριστά υποφάσµατα (sub-spectra) που να διαχωρίζονται οι τριτοταγείς, 

δευτεροταγείς και πρωτοταγείς οµάδες.  Θα µπορούσαµε µε απλά λόγια να την 

χαρακτηρίσουµε σαν µια τεχνική αναγνώρισης και διαχωρισµού ΧΗn (n= 0 – 4 ) 

σηµάτων.50 

Η συχνότητα του παλµού που χρησιµοποιείται φαίνεται παρακάτω: 
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1Η:  (Π/2)x – tD – (Π)x – tD – (θ)y 
13C:    (Π/2)x – tD – (θ) - tD – Acquire 

Ενώ στο παρακάτω σχήµα (Σχήµα 13) δίνεται η περιγραφική µορφή του παλµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 13. Παλµική συχνότητα για το DEPT µε αποσύζευξη πρωτονίων. 

 

Η καθυστέρηση, tD, έχει ρυθµιστεί στο (2JCH)-1 και η συχνότητα λαµβάνεται κυκλικά 

ώστε να διασφαλιστεί η µέγιστη εξουδετέρωση των φυσικών µαγνητισµών και των 

παλµικών σφαλµάτων.  Η λήψη του φάσµατος µπορεί να γίνει µε ή χωρίς αποσύζευξη 

πρωτονίων.   

 Η ένταση των σηµάτων των οµάδων CH3, CH2 , και CH εξαρτάται από το εύρος 

της γωνίας θ του παλµού - ουσιαστικά αυτός είναι και ο παράγοντας που θέτει τις βάσεις 

για την λήψη διάφορων φασµάτων DEPT.  Οι CH3, CH2 οµάδες δίνουν το µέγιστο σήµα 

για θ = Π/4 και µηδενίζονται σε θ = Π/2, ενώ οι CH οµάδες δίνουν το µέγιστο για θ = Π/2.  

Επίσης, οι οµάδες CH2 δίνουν αρνητικό µέγιστο για θ = 3Π/2, ενώ τα οι οµάδες CH3, και 

CH δίνουν θετικά σήµατα (Πίνακας 16)  Έτσι το DEPT 135ο είναι ο πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενος παλµός για το «ξεκαθάρισµα» των C.  Οι τεταρτοταγείς άνθρακες, τα 

σήµατα τους δηλαδή, λείπουν από τους παραπάνω τύπους φασµάτων DEPT µιας και δεν 

υπάρχει σύζευξη C-H (αναφέραµε παραπάνω ότι ο παλµός tD, έχει ρυθµιστεί ώστε να 

αποκαλύπτει τη σύζευξη 2JCH (single bond J coupling). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 Συνολικός πίνακας σηµάτων DEPT.   

ΟΜΑ∆ΕΣ C DEPT 45ο (θ=π/4) DEPT 90ο (θ=π/2) DEPT 135ο (θ=3π/4) 

CH3 Μέγιστο σήµα ─ Θετικό Σήµα 

CH2 Μέγιστο σήµα ─ Αρνητικό Σήµα 

CH ─ Μέγιστο σήµα Θετικό Σήµα 

C ─ ─ ─ 

 

 Ένα πείραµα DEPT εκτελείται συνήθως σε τρία στάδια.  Το πρώτο στάδιο 

συνίσταται στην καταγραφή ενός συνηθισµένου φάσµατος αποσύζευξης ευρείας ζώνης 

για τον εντοπισµό όλων των χηµικών µετατοπίσεων όλων των ανθράκων.  Στη συνέχεια, 

καταγράφεται το φάσµα DEPT 90ο,όπου εµφανίζονται µόνον σήµατα οφειλόµενα σε 

τριτοταγείς άνθρακες CH.  Τέλος, καταγράφεται το φάσµα DEPT 135ο µε τέτοιες 

συνθήκες ώστε οι συντονισµοί CH3 και CH να εµφανίζονται ως θετικά σήµατα και οι 

συντονισµοί των CH2 οµάδων να εµφανίζονται ως αρνητικά σήµατα.   

 Συνδυάζοντας τις πληροφορίες από τα τρία φάσµατα, µπορούµε να υπολογίσουµε 

τον αριθµό των υδρογόνων που φέρει κάθε άνθρακας.  Η προσθαφαίρεσή τους οδηγεί σε 

τρία ξεχωριστά υποφάσµατα που περιέχουν  µόνο ενός τύπου οµάδες C.  Οι 

τεταρτοταγείς άνθρακες προσδιορίζονται αφαιρώντας όλες τις κορυφές του φάσµατος 

DEPT 135ο από της κορυφές του κλασικού φάσµατος 13C MNR.49,50 
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3.2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑΤΗΝ ∆Ι∆ΙΑΣΤΑΤΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ NMR (2D NMR) 

 Η φασµατοσκοπία 2D NMR αποτελεί σηµαντική εξέλιξη της φασµατοσκοπίας 

NMR, η οποία τα τελευταία 25 χρόνια άλλαξε ριζικά τη θεωρητική και πειραµατική 

βάση της συµβατικής φασµατοσκοπίας.  Το NMR δύο διαστάσεων περιλαµβάνει µια 

σχετικώς νέα οµάδα πολυπαλµικών τεχνικών οι οποίες το καθιστούν ικανό να 

διευκρινίζει περίπλοκα φάσµατα.  Ένα πείραµα 2D NMR χαρακτηρίζεται από ένα 

συνδυασµό ή µια ακολουθία παλµών, οι οποίοι περιλαµβάνουν ορισµένα χρονικά 

διαστήµατα αναµονής.  Το είδος της ακολουθίας των παλµών που χρησιµοποιείται 

προσδιορίζει το είδος της πληροφορίας που θα µας δώσει το δισδιάστατο φάσµα. 

 Σε γενικές γραµµές, ένα πείραµα 2D NMR περιλαµβάνει τρεις βασικές χρονικές 

περιόδους: α)  την περίοδο προετοιµασίας, β) την περίοδο εξέλιξης, και γ) την περίοδο 

ανίχνευσης.  Κάθε µία από τις περιόδους χαρακτηρίζεται από µια χρονική διάρκεια, τον 

χρόνο προετοιµασίας Τ, τον χρόνο εξέλιξης t1 και τον χρόνο ανίχνευσης t2 αντίστοιχα.  

Σε ορισµένα πειράµατα 2D NMR, πριν την περίοδο ανίχνευσης, προστίθεται µια τέταρτη 

περίοδος, η περίοδος ανάµιξης µε χρονική διάρκεια τον χρόνο ανάµιξης τm.51,52,48 (Σχήµα 

14), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 14. Χρονικοί περίοδοι φασµατοσκοπίας 2D NMR. 

 

 Κατά την περίοδο προετοιµασίας το σύστηµα βρίσκεται στην κατάσταση 

θερµικής ισορροπίας και προετοιµάζεται για το πείραµα.  Η περίοδος εξέλιξης ξεκινά 

συνήθως από έναν παλµό, ο οποίος διαταράσσει το σύστηµα από την κατάσταση 

ισορροπίας.  Μετά την παύση του παλµού το σύστηµα αναπτύσσεται για χρονικό 
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διάστηµα t1.  Μετά το πέρας της εξέλιξης, το σήµα ανιχνεύεται κατά την περίοδο 

ανίχνευσης σε χρόνο t2.  Ο µετασχηµατισµός Fourier του σήµατος FID ως συνάρτηση 

του t2 για σταθερό t1 παρέχει φάσµα όµοιο µε αυτό που λαµβάνεται σε ένα συνηθισµένο 

πείραµα µε παλµούς.  Στη συνέχεια, η διαδικασία επαναλαµβάνεται για διάφορες τιµές 

του t1, δίνοντας ένα δισδιάστατο φάσµα ως προς τις δύο µεταβλητές συχνότητες ν1 και ω2 

ή µερικές φορές τις παραµέτρους χηµικής µετατόπισης δ1 και δ2.48  Η φύση και ο 

χρονισµός των παλµών που έχουν χρησιµοποιηθεί σε 2D NMR ποικίλουν και σε 

ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται περισσότεροι από δυο επαναλαµβανόµενοι 

παλµοί.  Το σπουδαιότερο όµως επίτευγµα της φασµατοσκοπίας 2D NMR είναι το ότι οι 

πληροφορίες στους δύο άξονες του δισδιάστατου φάσµατος µπορούν να συσχετιστούν 

και να διευκολύνουν, στην απλούστερη περίπτωση, την ανάλυση ενός µονοδιάστατου 

φάσµατος. 

 Υπάρχουν αρκετοί τρόποι απεικόνισης 2D NMR φασµάτων.  Ένας τρόπος είναι η 

συστοιχία φασµάτων (stacked plots) δηλαδή, η διάταξη µιας σειράς φασµάτων 

συχνότητας ν2, το ένα πίσω από το άλλο, κατά σειρά αυξανόµενης συχνότητας ν1, ενώ η 

πιο δηµοφιλής απεικόνιση είναι αυτή των ισοϋψών καµπυλών (contour plot) η οποία 

παρουσιάζει την κατανοµή της έντασης των κορυφών όπως ακριβώς απεικονίζεται το 

υψόµετρο στους γεωγραφικούς χάρτες (Σχήµα 15).  Οι γραµµές των ισοϋψών καµπυλών 

συνδέουν σηµεία τα οποία έχουν την ίδια ένταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 15. Απεικόνιση δισδιάστατου φάσµατος NMR. (α) Συστοιχία φασµάτων. (β) 

∆ιάγραµµα ισοϋψών καµπυλών. 
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 Τα πειράµατα φασµατοσκοπίας 2D NMR µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση τις 

πληροφορίες που παρέχουν.  Εάν για παράδειγµα δίνουν πληροφορίες συσχέτισης 

φασµατικών παραµέτρων µεταξύ όµοιων πυρήνων ( π.χ. πρωτονίων) ή µεταξύ ανόµοιων 

πυρήνων, όπως για παράδειγµα µεταξύ άνθρακα-πρωτονίου ή και φωσφόρου-πρωτονίου. 

Μια πιο θεµελιώδης διάκριση51 µπορεί να γίνει λαµβάνοντας υπόψη εάν η 

ακολουθία παλµών περιέχει ή όχι την περίοδο ανάµιξης.  Κατά την περίοδο ανάµιξης, 

µεταφέρονται πληροφορίες από ένα σύστηµα σπιν, το οποίο έχει εξελιχθεί κατά τη 

διάρκεια t1, σε ένα άλλο σύστηµα σπιν, το οποίο ανιχνεύεται κατά την περίοδο t2.  Το 

προκύπτον δισδιάστατο φάσµα συσχετίζει τις συχνότητες ν1 και ν2.  Γι’ αυτό το λόγο, 

πειράµατα τα οποία γίνονται µε ακολουθίες παλµών, οι οποίες περιέχουν την περίοδο 

ανάµιξης, αναφέρονται συνήθως ως πειράµατα ή µέθοδοι συσχέτισης (correlation 

methods) και τα προκύπτοντα φάσµατα αναφέρονται ως φάσµατα συσχέτισης (correlated 

spectra).  Εάν η συσχέτιση γίνεται µεταξύ φασµατικών παραµέτρων οµοίων πυρήνων, 

προκύπτουν τα φάσµατα συσχέτισης οµοίων πυρήνων (correlated homonuclear 2D NMR 

spectra), ενώ εάν η συσχέτιση γίνεται µεταξύ ανόµοιων πυρήνων, τα αντίστοιχα φάσµατα 

ονοµάζονται ετεροπυρηνικά φάσµατα συσχέτισης (correlated heteronuclear 2D NMR 

spectra).  

Στην περίπτωση όπου η ακολουθία παλµών δεν περιέχει την περίοδο ανάµιξης, 

τότε το ίδιο σύστηµα εξελίσσεται και ανιχνεύεται κατά τη διάρκεια της ακολουθίας 

παλµών.  Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι το σύστηµα εκτίθεται σε δύο διαφορετικές 

φυσικές επιδράσεις κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων και ότι θυµάται το παρελθόν του, 

δηλαδή θυµάται στην περίοδο ανίχνευσης τι του συνέβη στην περίοδο εξέλιξης.  Ένα 

τέτοιο πείραµα, χωρίς την περίοδο ανάµιξης, συσχετίζει χηµικές µετατοπίσεις µε 

σταθερές σύζευξης οµοίων ή ανόµοιων πυρήνων (2D J-Resolved Spectroscopy). 

Στην παρούσα µελέτη θα ασχοληθούµε µε οµοπυρηνικά και ετεροπυρηνικά 

πειράµατα συσχέτισης.  Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα πειράµατα COSY και 

NOESY ενώ η δεύτερη κατηγορία περιέχει τα πειράµατα HMQC και HMBC. 
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ΟΜΟΠΥΡΗΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ: COSY ΚΑΙ ΝOESY 

COSY: Correlated Spectroscopy 

Είναι το πιο αξιόπιστο και το πιο συχνά εφαρµοζόµενο πείραµα δύο διαστάσεων που 

χρησιµοποιείται στην αποσαφήνιση της δοµής και την ταυτοποίηση χηµικών µορίων. 

Η παλµική συχνότητα που εφαρµόζεται σε ένα τυπικό πείραµα COSY είναι ανάλογη µε 

αυτήν για ετεροπυρηνικές συσχετίσεις, αλλά απλούστερη, και ουσιαστικά αποτελείται 

από µια σειρά συναρτήσεων της µορφής:53 

Π/2 – t1  – Π/2 – Acquire [FID (t2)] 

µε t1 την προσαυξηµένη καθυστέρηση η οποία αποδίδεται σαν την βασική δισδιάστατη 

συχνότητα του πρωτονίου είτε ως προσαύξηση από την hard-pulse SPI εφαρµοζόµενη 

συχνότητα.  Τα πειράµατα συχνά ονοµάζονται COSY-90 ή COSY-π/2.  Είναι το 

αντίστοιχο του ετεροπυρηνικού πειράµατος συσχέτισης HMQC το οποίο αναπτύσσεται 

παρακάτω.50 

 Πληροφορίες για το ποίοι δεσµοί σε ένα φάσµα αλληλεπιδρούν –συζευγνύονται, 

µπορούν να ανακτηθούν από ένα οµοπυρηνικό δισδιάστατο πείραµα.  Στην περίπτωση 

των COSY αναφερόµαστε σε οµοπυρηνικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των πρωτονίων.  

Για την αποφυγή των ετεροπυρηνικών αλληλεπιδράσεων που µπορεί να παρουσιαστούν, 

η παραπάνω συχνότητα περιλαµβάνει την µαγνητική µεταφορά ανάµεσα στις µεταβάσεις 

του συζευγµένου συστήµατος, µεσολαβώντας του δεύτερου 90ο ( π/2) παλµού.53  Όµως, 

παρόµοιες µαγνητικές µεταφορές µπορεί να γίνουν και µεταξύ των ίδιων πυρήνων.  Σε 

αυτήν την περίπτωση, αυτές οι κορυφές που φαίνονται στο δισδιάστατο COSY φάσµα, 

βρίσκονται πάνω ή πολύ κοντά στην κεντρική διαγώνιο του φάσµατος (f1=f2).  Κορυφές 

εκτός διαγωνίου φανερώνουν ποιες συχνότητες στις αντίστοιχες µετατοπίσεις στους δύο 

άξονες, άρα και ποιοι πυρήνες, είναι συζευγµένοι.  Ένα αντιπροσωπευτικό φάσµα COSY 

παρουσιάζεται στο Σχηµα 16. 
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ΣΧΗΜΑ 16. Αντιπροσωπευτικό δείγµα δισδιάστατου φάσµατος COSY του φυσικού 

προϊόντος Λιναλοόλης.   

 

NOESY: Nuclear Overhauser Enhancement Spectroscopy 

Φαινόµενο Overhauser:  Σε συνθήκες αποσύζευξης ευρείας περιοχής συχνοτήτων, έχει 

διαπιστωθεί ότι τα εµβαδά των κορυφών του 13C ενισχύονται κατά έναν παράγοντα, ο 

οποίος είναι σηµαντικά µεγαλύτερος απ’ό,τι θα αναµένονταν κατά την κατάρρευση 

πολλαπλών δοµών σε απλές γραµµές.  Η ενίσχυση αυτή αποτελεί µια εκδήλωση του 

πυρηνικού φαινοµένου Overhauser (Nuclear Overhauser Enhancement, ΝΟΕ), το οποίο 

είναι ένα γενικό φαινόµενο και συναντάται σε πειράµατα αποσύζευξης.  Το ΝΟΕ 

οφείλεται στην άµεση µαγνητική σύζευξη µεταξύ ενός αποσυζευγµένου πρωτονίου και 

ενός γειτονικού πυρήνα 13C, που προκαλεί αύξηση του πληθυσµού των πυρήνων 13C 

χαµηλότερης ενεργειακής κατάστασης, έναντι του προβλεπόµενου κατά Boltzman.  Ως 

αποτέλεσµα, το σήµα του 13C ενισχύεται κατά ένα παράγοντα έως και 3.  Το ΝΟΕ 
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ενισχύει την ευαισθησία των µετρήσεων του 13C αλλά µπορεί να προκαλέσει απώλεια 

της αναλογίας µεταξύ εµβαδών κορυφών και αριθµού πυρήνων.48 

 Η θεωρία του ΝΟΕ βασίζεται στην αλληλεπίδραση των µαγνητικών ροπών δύο 

πρωτονίων (αλληλεπιδράσεις δίπολου–δίπολου), η οποία διαµορφώνεται από την 

περιστροφική κίνηση του µορίου στο διάλυµα.  Επειδή η αλληλεπίδραση δίπολο-δίπολο 

συµβαίνει στο χώρο και εξαρτάται από την απόσταση των πρωτονίων, µας επιτρέπει έναν 

έµµεσο προσδιορισµό της τρισδιάστατης δοµής ενός µορίου ή την ανάλυση των 

διαµορφώσεών του.  Παράλληλα, η εξάρτηση του ΝΟΕ από την απόσταση - 
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 , όπου µο η µανγητική διπολική ροπή, γΑ ο γυροµαγνητικός λόγος του 

πυρήνα, τC χρόνος αλληλεπίδρασης και r η απόσταση - υποδηλώνει τη µείωση των 

αλληλεπιδράσεων δίπολου-δίπολου µε αυτήν και συνεπώς περιορίζει την ακρίβεια της 

ανάλυσης για πρωτόνια που βρίσκονται πολύ κοντά (απέχουν στο χώρο <6 Å).53 

 Το δισδιάστατο πείραµα ΝΟΕ πραγµατοποιείται µε την εξής ακολουθία παλµών:  

 

Και µπορούµε να την αποδώσουµε σχηµατικά (Σχήµα 17):  

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 17. Παλµική ακολουθία του πειράµατος NOESY. 

 

Μετά την περίοδο προετοιµασίας (χρόνος αναµονής Τ) κατά την οποία όλοι οι πυρήνες 

βρίσκονται στην κατάσταση ισορροπίας, εφαρµόζεται παλµός 90ο στον άξονα x.  Ο 

παλµός εκτρέπει τη µαγνήτιση στο επίπεδο xy.  Κατά την διάρκεια του χρόνου εξέλιξης 

t1, η οριζόντια µαγνήτιση αναλύεται στις συνιστώσες της, οι οποίες περιστρέφονται µε 

τις συχνότητες Larmor – συχνότητα µεταπτωτικής κίνησης: κίνηση περιστρεφόµενου 

σωµατιδίου εντός µαγνητικού πεδίου Βο, είναι ίδια µε την συχνότητα απορροφούµενης 

ακτινοβολίας νο=νi ─ oiv Β=
π
γ

2
 κάθε πυρήνα.  Οι γωνίες περιστροφής των συνιστωσών 
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µαγνητίσεων γύρω από τον άξονα y εξαρτώνται από τις συχνότητες Larmor και την 

χρονική διάρκεια t1.  Στο τέλος της περιόδου της εξέλιξης εφαρµόζεται ένας δεύτερος 

παλµός (90ο)x, ο οποίος δηµιουργεί µαγνήτιση κατά τον άξονα z.  Κατά την περίοδο 

ανάµιξης rm, γίνεται µεταφορά µαγνήτισης από το ένα πρωτόνιο στο άλλο µεσω της 

διασταυρούµενης αποδιέργεσης.  Ο τρίτος παλµός (90ο)x επαναφέρει τη µαγνήτιση στο 

επίπεδο xy, η οποία ανιχνεύεται κατά την περίοδο ανίχνευσης t2.  Η προκύπτουσα FID 

περιέχει όλες τις πληροφορίες της συµπεριφοράς των πρωτονίων κατά τη διάρκεια των 

περιόδων εξέλιξης και ανάµιξης.  Με άλλα λόγια περιέχει το «κτίσιµο» του ΝΟΕ του 

δικτύου των σπιν κατά τον χρόνο ανάµιξης rm.  Το πείραµα µπορεί να επαναληφθεί µε 

έναν αυξανόµενο αριθµό rm, ώστε να καταγραφεί η πλήρης ανάµιξη του ΝΟΕ. 

 Για δεδοµένο χρόνο rm, το πείραµα επαναλαµβάνεται αυξάνοντας σταδιακά τον 

χρόνο εξέλιξης.  Έτσι λαµβάνουµε µια σειρά από FIDs, οι οποίες εξαρτώνται από τον 

χρόνο t1 και t2 (δισδιάστατο πείραµα).  Το δισδιάστατο φάσµα NOESY προκύπτει από 

έναν διπλό µετασχηµατισµό Fourier.  Ένα χαρακτηριστικό φάσµα NOESY φαίνεται στο 

Σχήµα 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 18. ΝΟΕSΥ του φυσικού προϊόντος καρβόνη. 
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 Σε ένα φάσµα NOESY παρατηρούµε δυο είδη κορυφών: α) τις κορυφές που 

βρίσκονται επί της διαγωνίου ή διαγώνιες κορυφές (diagonal peaks) και β) τις κορυφές 

εκτός διαγωνίου (off diagonal peaks) ή αλλιώς διασταυρούµενες κορυφές (cross peaks).  

Οι πρώτες αντιστοιχούν ακριβώς στις συχνότητες συντονισµού των πρωτονίων και 

υποδηλώνουν µεταφορά µαγνήτισης µεταξύ ισοδύναµων πρωτονίων.  Οι εκτός 

διαγωνίου κορυφές είναι συµµετρικές ως προς την διαγώνιο και υποδηλώνουν µεταφορά 

µαγνήτισης µεταξύ µη ισοδύναµων πρωτονίων.  Με άλλα λόγια, συνδέουν µαγνητικά µη 

ισοδύναµα πρωτόνια τα οποία αποδιεγείρονται µε την διασταυρούµενη αποδιέγερση.54 

 Το πιο σηµαντικό στοιχείο του φάσµατος NOESY είναι οι διασταυρούµενες 

κορυφές του, οι οποίες αντανακλούν την ανάπτυξη του φαινοµένου ΝΟΕ στο δίκτυο των 

πρωτονίων.  Επειδή η ανάπτυξη του ΝΟΕ απαιτεί η απόσταση στο χώρο µεταξύ των 

πρωτονίων που αλληλεπιδρούν να είναι µικρή (όπως προαναφέρθηκε, <6 Å), οι 

διασταυρούµενες αυτές κορυφές αποκαλύπτουν ζεύγη πρωτονίων που είναι γειτονικά 

στο χώρο.  Οι πληροφορίες αυτές είναι σηµαντικές και σε συνδυασµό µε τις άλλες 

τεχνικές 2D NMR, γίνεται εφικτή η διευκρίνιση της δοµή και της διαµόρφωσης στον 

χώρο µίας χηµικής ένωσης. 

ΕΤΕΡΟΠΥΡΗΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ: HMQC ΚΑΙ HMBC 

 Για να ερµηνευτούν πλήρως τα φάσµατα NMR µιας οργανικής ένωσης είναι 

συχνά επιθυµητή η συσχέτιση µεταξύ των πυρήνων άνθρακα (13C και 1Η) ώστε να 

µπορεί να διευκρινιστεί ποιο Η συνδέεται µε ποιόν C.  Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

µε εκλεκτικά πειράµατα αποσύζευξης, αλλά πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε κορυφή 

του φάσµατος 1Η, διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα ειδικά αν πρόκειται για µεγάλα 

οργανικά µόρια.53  Βέβαια για την λύση του παραπάνω προβλήµατος έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες τεχνικές που κάνουν εύκολη την συσχέτιση ετεροπυρηνικών ατόµων.  Οι 

τεχνικές αυτές βασίζονται µεταφορά ενέργειας λόγω πολοσιµότητας (polarization 

transfer) από το άτοµο του C σε αυτό του Η.   

Με αυτές τις τεχνικές συσχετίζονται οι χηµικές µετατοπίσεις πρωτονίων µε 

πυρήνες 13C, 15Ν, ή 31P µε τους οποίους συνδέονται µε χηµικό δεσµό (π. χ. C-H, N-H, ή 

H-P). Η συσχέτιση αυτή γίνεται µεσω της ετεροπυρηνικής σύζευξης. Έτσι, µπορούµε να 

προσδιορίσουµε τις χηµικές µετατοπίσεις κορυφών στα φάσµατα 13C, 15Ν, ή 31P εάν 

γνωρίζουµε τις χηµικές µετατοπίσεις στο αντίστοιχο πρωτονιακό φάσµα και αντίστροφα.  

Σε ένα τέτοιο πείραµα, πρώτα λαµβάνεται το φάσµα 1Η, µε τέτοια ακτινοβολία ώστε να 
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προκαλέσει την πόλωση των πυρήνων 13C µεσω του φαινοµένου ΝΟΕ και έτσι 

καταστρέφεται το δίκτυο µαγνήτισης των πρωτονίων.  Στη συνέχεια, εφαρµόζεται η 

κατάλληλη συχνότητα polarization transfer, µε τους πυρήνες του 13C να υποβάλλονται 

στους π/2 παλµούς και τα πρωτόνια να υποβάλλονται στον εφαρµοζόµενο παλµό.   Στο 

τελικό φάσµα εµφανίζονται µόνο κορυφές που αντιστοιχούν σε πρωτόνια που είναι 

συζευγµένα µε τους πυρήνες 13C.50  Στην εφαρµογή η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη 

συχνότητα είναι αυτή που βασίζεται στη συσχέτιση των πυρήνων µεσω πολλαπλής 

κβαντικής συστολής και η τεχνική είναι γνωστή ως HMQC (Heteronuclear Correlation 

through Multiple Coherence).  Το βασικό πείραµα HMQC αποτελείται από ένα 

συνδυασµό δύο ακολουθιών παλµών, οι οποίες επενεργούν στους πυρήνες 1Η και στους 

λιγότερους ευαίσθητους πυρήνες, π.χ. 13C. Στο Σχήµα 19, απεικονίζεται η ακολουθία 

παλµών του πειράµατος HMQC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 19. Συχνότητα του παλµού HMQC.  Παρόµοια συχνότητα χρησιµοποιείται 

και στα πειράµατα ΗΜBC. 

Η καθυστέρηση ∆1 αντιστοιχεί σε (2JCH)-1 και έτσι µπορεί να ρυθµιστεί για σύζευξη 

πρωτονίων που βρίσκονται σε δεσµό µε το άτοµο του άνθρακα (one-bond coupling) ή για 

σύζευξη µε γειτονικά άτοµα C (long-range HMQC). 

 Στο παρακάτω σχήµα (Σχηµα 20) παρουσιάζεται το δισδιάστατο φάσµα HMQC 

για την Λιναλοόλη. 
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ΣΧΗΜΑ 20. HMQC φάσµα της Λιναλοόλης. 

 Ένα ακόµα χρήσιµο πείραµα ετεροπυρηνικής σύζευξης που βασίζεται στις ίδιες 

αρχές µε τα πειράµατα HMQC, είναι η τεχνική long-range C-H (3J n>3) HMBC 

(Heteronuclear Multiple Bond Connectivity).  Με ένα πείραµα HMBC µπορούµε να 

εντοπίσουµε τις αλληλεπιδράσεις πρωτονίων-άνθρακα που βρίσκονται σε απόσταση 

µεγαλύτερη από έναν δεσµό, συνήθως δύο ή τρεις δεσµούς (2JCH και 3JCH) µέσο 1H, 13C 

σταθερές σύζευξης.  Είναι επίσης πιθανό, να πάρουµε σηµαντικές πληροφορίες για 

συσχετίσεις C-H σε µεγαλύτερη απόσταση, nJ CH n>3, αν ληφθούν πολλαπλά πειράµατα 

HMBC µε διαφορετική long-range καθυστέρηση, ∆2 (Σχήµα 19).  Οι παραπάνω 

συσχετίσεις µακράς εµβέλειας (long range correlations) έχουν αποδειχτεί να είναι 

σηµαντικές στην δοµική αποσαφήνιση των οργανικών µορίων.55  Στο παρακάτω σχήµα 

(Σχήµα 21) παρουσιάζεται ένα χαρακτηριστικό NMR φάσµα long-range HMBC της 

Λιναλοόλης.  
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ΣΧΗΜΑ 21. Long-range ΗΜΒC δισδιάστατο φάσµα της Λιναλοόλης.   
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ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΜΕΡΟΣ 1Ο: ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 

Σε αυτό το τµήµα της εργασίας αναφέρεται η πειραµατική διαδικασία για τον 

προσδιορισµό και την ταυτοποίηση των κύριων συστατικών που συναντούνται στα 

αιθέρια έλαια του δεντρολίβανου (Rosmarinus officinalis), του δίκταµου (Origanum 

dictamnus) και της λαδανιάς (Cistus creticus ssp. creticus). 

1.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ.2 

Τα αιθέρια έλαια αποµονώνονται από τα φυτά και κατόπιν διαχωρίζονται στα 

συστατικά τους εκείνα, τα οποία ενδιαφέρουν για µελέτη ή εκµετάλλευση.  Για την 

αποµόνωση των αιθέριων ελαίων από το φυτικό υλικό προτείνονται στη βιβλιογραφία 

τρεις βασικοί τρόποι: α) απόσταξη µε υδρατµούς, β) εκχύλιση µε πτητικούς διαλύτες, γ) 

ψυχρή συµπίεση. 

Η απόσταξη µε υδρατµούς εφαρµόζεται για την παραλαβή αιθέριων ελαίων, των 

οποίων τα συστατικά είναι ενώσεις σχετικά σταθερές, όπως π.χ. το έλαιο της λεβάντας, 

της δάφνης και της µέντας.  Αυτή η µέθοδος δεν είναι επιτυχής στις περιπτώσεις, όπου η 

παραµονή του φυτικού υλικού σε υψηλή θερµοκρασία και πίεση για αρκετή ώρα, µπορεί 

να προκαλέσει σηµαντικές µεταβολές στη δοµή των περιεχόµενων ευπαθών ενώσεων, 

όπως π.χ. υδρόλυση, οξείδωση, αφυδάτωση τριτοταγών αλκοολών, µετάθεση ή 

πολυµερισµό.  Οι µεταβολές αυτές αλλοιώνουν την ποιότητα του αιθέριου ελαίου.  

Γενικά είναι επιθυµητό να εφαρµόζονται υψηλές θερµοκρασίες για πολύ µικρό χρονικό 

διάστηµα ή χαµηλές θερµοκρασία υπό ελαττωµένη πίεση. 

Η µέθοδος της εκχύλισης µε πτητικούς αδρανείς διαλύτες εφαρµόζεται κυρίως 

στα ευαίσθητα αρώµατα.  Οι διαλύτες που χρησιµοποιούνται σε αυτή την περίπτωση 

είναι κυρίως ο πετρελαϊκός αιθέρας, σπανιότερα ο αιθέρας, ενώ για ευαίσθητα και 

µεγάλης αξίας αιθέρια έλαια χρησιµοποιείται το υγροποιηµένο βουτάνιο ή και ακόµα και 

το υγροποιηµένο διοξείδιο του άνθρακα.  Μετά την εκχύλιση και τη αποµάκρυνση του 

διαλύτη  υπό ελαττωµένη πίεση, παραµένει µια ηµιστερεά ελαιώδεις αρωµατική µάζα, 

που ονοµάζεται concrete.  Το concrete περιέχει, εκτός από αρωµατικές ύλες, σηµαντικές 

ποσότητες κηρών, χρωστικών και πηκτινών και είναι µερικώς διαλυτό στην αιθανόλη.  

Κατεργασία της µάζας αυτής µε θερµή αιθανόλη, ψύξη και διήθηση, δίνει ένα διαυγές 

αλκοολικό διάλυµα.  Μετά την αποµάκρυνση της αιθανόλης υπό ελαττωµένη πίεση, 
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λαµβάνεται το λεγόµενο απόλυτο αιθέριο έλαιο (absolute), το οποίο χρησιµοποιείται 

στην αρωµατοποιία.  Με την µέθοδο αυτή παραλαµβάνονται τα αρώµατα των 

λουλουδιών όπως π.χ. του γιασεµιού, του υάκινθου, της γαρδένιας κ.λ.π. 

Τέλος, µε την ψυχρή συµπίεση παραλαµβάνονται τα αιθέρια έλαια των φυτικών 

ιστών, οι οποίοι περιέχουν ελαιώδεις θύλακες όπως π.χ. ο φλοιός των καρπών των 

εσπεριδοειδών (πορτοκαλέλαιο, λεµονέλαιο κ.λ.π.).  Το έλαιο που λαµβάνεται µε την 

µέθοδο αυτή περιέχει µεγάλα ποσά κηρών, που αποµακρύνονται µε κατεργασία µε 

αιθανόλη.  

Μετά την αποµόνωση του αιθέριου ελαίου, ο διαχωρισµός των µονοτερπενίων 

από το µίγµα ενώσεων καθώς και ο καθαρισµός τους γίνεται συνήθως µε κλασµατική 

απόσταξη, δεδοµένου ότι οι ενώσεις αυτές είναι µικρού µοριακού βάρους και χαµηλού 

σηµείου ζέσεως.  Στις περιπτώσεις όπου µία ή δύο ενώσεις αποτελούν τα κύρια 

συστατικά ενός αιθέριου ελαίου, αρκεί µόνο µία απόσταξη για την αποµόνωση του κάθε 

συστατικού.  Αρκετά συχνά όµως απαιτούνται χειρισµοί µεγάλης ακρίβειας µε συσκευές 

υψηλής διαχωριστικής ικανότητας και τότε λαµβάνονται καθαρά προϊόντα, µόνο αν το 

ποσοστό τους στο αιθέριο έλαιο ξεπερνά το 5–7%.  Με την ανάπτυξη της αέριου 

χρωµατογραφίας, έγινε δυνατός ο διαχωρισµός ενώσεων, που βρίσκονται στα αιθέρια 

έλαια σε πολύ µικρότερα ποσοστά (<0.1%).  Σε πολλές περιπτώσεις, καλά αποτελέσµατα 

διαχωρισµών έδωσε και η χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας καθώς επίσης και η υγρή 

χρωµατογραφία υψηλής αποδόσεως (HPLC).  Σήµερα ο συνδυασµός αέριας 

χρωµατογραφίας και φασµατογράφου µάζας (GC–MS) δίνει τη δυνατότητα καταγραφής 

µε ακρίβεια του φάσµατος µάζας µίας ένωσης και οδηγεί στην πιστοποίηση της δοµής 

χωρίς να προηγηθεί η αποµόνωσή της.  Αυτό γίνεται µε την βοήθεια ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, ο οποίος έχει αποθηκευµένα τα φάσµατα µάζας µεγάλου αριθµού ενώσεων, 

οπότε σύγκριση µε το άγνωστο φάσµα δίνει είτε την ακριβή δοµή της ένωσης, αν αυτή 

είναι γνωστή, είτε παραπλήσιες δοµές, οι οποίες στη συνέχεια βοηθούν στη µελέτη 

προσδιορισµού της άγνωστης δοµής. 
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1.2 Υ∆ΡΟΑΠΟΣΤΑΞΗ / ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΜΕ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ 

Στην παρούσα εργασία η αποµόνωση των αιθέριων ελαίων από τα φυτά που 

µελετήθηκαν έγινε µε απόσταξη µεθ’ υδρατµών.   

 Συγκεκριµένα, σε δίλαιµη σφαιρική φιάλη του 1 L προστίθενται 500 mL 

απεσταγµένου νερού, πέτρες βρασµού ή µαγνητικός αναδευτήρας και το φυτικό υλικό 

του οποίου το αιθέριο έλαιο θέλουµε να αποµονώσουµε.  Το φυτό έχει αποξηρανθεί και 

φυλάσσεται στην ψύξη, ενώ λίγο πριν την διαδικασία αποµόνωσης του αιθέριου ελαίου, 

κονικοποιήται.  Η ποσότητα του δείγµατος είναι 60 gr.  Συλλέγονται τρία κλάσµατα των 

500 mL.  Η διαδικασία της απόσταξης διαρκεί περίπου 3 ώρες.  Το στάδιο που 

ακολουθεί είναι η εκχύλιση των κλασµάτων.  Σε διαχωριστική χοάνη των 500 mL, 

τοποθετούνται το προς εκχύλιση κλάσµα και 20 mL διαίθυλαιθέρα.  Η διαδικασία 

εκχύλισης του κλάσµατος επαναλαµβάνεται τέσσερις φορές.  Συχνά για την αποφυγή 

δηµιουργίας γαλακτώµατος µεταξύ της αιθερικής (οργανικής) φάσης και της υδατικής 

φάσης, προστίθεται κορεσµένο υδατικό διάλυµα NaCl.  Η οργανική φάση συλλέγεται σε 

κωνική φιάλη και ξηραίνεται χρησιµοποιώντας άνυδρο Νa2SO4 ή άνυδρο MgSO4.  

Ακολουθεί διήθηση για την αποµάκρυνση του ξηραντικού και τέλος αποµάκρυνση του 

αιθέρα µε απόσταξη υπό κενό µέχρι όγκου 1 mL.  Η αποµάκρυνση του υπόλοιπου 

διαλύτη επιτυγχάνεται µε ρεύµα Ν2.  Το αιθέριο έλαιο που αποµονώνεται ζυγίζεται και 

φυλάσσεται στους 4 οC µέχρι την ανάλυσή του.   

 Μια άλλη τεχνική µελέτης των συστατικών των φυτών είναι η εκχύλιση του 

υλικού µε διαλύτες διαφορετικής πολικότητας χρησιµοποιώντας συσκευή Soxhlet.  Στην 

περίπτωση αυτή η σύσταση του κάθε κλάσµατος εξαρτάται από την πολικότητα του 

εκάστοτε διαλύτη.  Στην παρούσα εργασία η τεχνική αυτή εφαρµόστηκε µόνο στην 

περίπτωση του δεντρολίβανου (Rosmarinus officinalis) χρησιµοποιώντας τους εξής 

διαλύτες: εξάνιο, διχλωροµεθάνιο, ακετόνη και αιθανόλη.  Στην συσκευή Soxhlet 

τοποθετήθηκαν 10 gr κονιοποιηµένα φύλλα R. officinalis και ακολούθησε η εκχύλιση µε 

τους προαναφερθέντες διαλύτες κάθε φορά.  Στη συνέχεια το κάθε κλάσµα διαλύτη 

συµπυκνώθηκε µε απόσταξη υπό κενό µέχρι όγκου 1 mL, και το υπόλοιπο του διαλύτη 

αποµακρύνθηκε µε ρεύµα Ν2. 
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1.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 Η ανάλυση και ο προσδιορισµός των συστατικών έγινε µε ένα επιλεκτικό 

ανιχνευτή µάζας τύπου Shimadzou GCMS–QP 5050 συνδεδεµένο µε σύστηµα 

πληροφοριών.  Ο αέριος χρωµατογράφος (Shimadzou GC–17A), ήταν ενωµένος µε µία 

τριχοειδή στήλη (στατική φάση 5% supelco, SBP-5, διαστάσεων 30m x 0,25 mm x 0,25 

µm film thickness) και µε την πηγή των ιόντων.  Για την µεταφορά του δείγµατος στην 

στήλη, χρησιµοποιήθηκε auto-injector τύπου Shimadzou AOC – 20i.  Σαν φέρον αέριο 

χρησιµοποιήθηκε Ήλιο (He), υπό πίεση 0,8 atm.  Οι συνθήκες ιονισµού και περίθλασης 

των ηλεκτρονίων ήταν οι ακόλουθες: ενέργεια ιόντων 70 eV, θερµοκρασία πηγής ιόντων 

195oC, εύρος µάζας 35 – 450 m/z, χρόνος σάρωσης 1,4 /decade, ηλεκτρονικός 

πολλαπλασιαστής τάσης 1680 mV. 

Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της θερµοπρογραµµατιζόµενης 

χρωµατογραφίας.  Στην παρούσα µελέτη, χρησιµοποιήθηκαν τρία προγράµµατα 

ανάλυσης: 

PHYTO.MET:  Αρχικά η στήλη είχε θερµοκρασία 50 οC, και παρέµεινε σε αυτήν για 2 

λεπτά.  Στη συνέχεια, η θερµοκρασία αυξάνονταν µε ρυθµό 10 οC/ min µέχρι τους 150 
οC.  Από τους 150 οC µέχρι τους 290 οC, αλλάζει ο ρυθµός αύξησης σε 4 οC/ min.  Τέλος, 

η θερµοκρασία της στήλης παραµένει στους 290 οC για 20 min.  Ο συνολικός χρόνος της 

ανάλυσης είναι 67 min.  Οι συνθήκες του χρωµατογράφου ήταν οι ακόλουθες: 

θερµοκρασία εισαγωγής δείγµατος (injector) 250 οC, θερµοκρασία ανίχνευσης 230 οC. 

ΑDAMS.MET:56  Η αρχική θερµοκρασία της στήλης ρυθµίζεται στους 60 οC και 

αυξάνονταν µε ρυθµό 3 οC/ min µέχρι τους 240 οC.  Στη συνέχεια 240 οC αλλάζει ο 

ρυθµός αύξησης σε 10 οC/ min µέχρι τους 280 οC.  Τέλος, η θερµοκρασία της στήλης 

παραµένει στους 280 οC για 20 min.  Ο συνολικός χρόνος της ανάλυσης είναι 84 min.  Οι 

συνθήκες του χρωµατογράφου ήταν οι ακόλουθες: θερµοκρασία εισαγωγής δείγµατος 

(injector) 220 οC, θερµοκρασία ανίχνευσης 240 οC. 

DEMEJOS.MET:35  H στήλη είχε προγραµµατιστεί σε θερµοκρασία 60 οC και παρέµεινε 

σε αυτήν για 3 λεπτά.  Στη συνέχεια, η θερµοκρασία αυξάνονταν µε ρυθµό 3 οC/ min 

µέχρι τους 230 οC.  Από τους 230 οC µέχρι τους 280 οC, αλλάζει ο ρυθµός αύξησης σε 10 
οC/ min.  Τέλος, η θερµοκρασία της στήλης παραµένει στους 280 οC για 10 min.  Ο 

συνολικός χρόνος της ανάλυσης είναι 75 min.  Οι συνθήκες του χρωµατογράφου ήταν οι 
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ακόλουθες: θερµοκρασία εισαγωγής δείγµατος (injector) 250 οC, θερµοκρασία 

ανίχνευσης 260 οC. 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η ταχύτητα ροής της φέρουσας φάσης κατά τις 

παραπάνω πειραµατικές διαδικασίες ανάλυσης, ήταν 0,9 mL/ min.  Το σύστηµα GC/MS 

είναι συνδεδεµένο µε ηλεκτρονικό υπολογιστή που περιέχει το κατάλληλο λογισµικό 

πρόγραµµα (CLASS 5000), µε το οποίο προγραµµατίζεται το όργανο και καταγράφονται 

τα χρωµατογραφήµατα και τα φάσµατα µάζας.  Σε αυτό το πρόγραµµα υπάρχει και η 

βιβλιοθήκη πληροφοριών η οποία είναι χρήσιµη στην ταυτοποίηση των συστατικών 

(NIST 64 και NIST 120). 

Για την παρασκευή όλων των προς ανάλυση δειγµάτων, χρησιµοποιήθηκαν 0,01 

gr του εκάστοτε αιθέριου ελαίου τα οποία διαλύθηκαν σε 1 mL διχλωροµεθανίου.  Για 

την χρωµατογραφική ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν 1 µL δείγµατος (auto-sampler). 

 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των αιθερίων ελαίων 

του δεντρολίβανου (Rosmarinus officinalis), του δίκταµου (Origanum dictamnus) και της 

λαδανιάς (Cistus creticus ssp. creticus), σύµφωνα µε τις αναλυτικές τεχνικές της αέριας 

χρωµατογραφίας σε συνδυασµό µε την φασµατοµετρία µάζας, οι οποίες περιγράφηκαν 

παραπάνω.  Η ταυτοποίηση της δοµής των συστατικών των δειγµάτων έγινε 

συγκρίνοντας τους χρόνους κατακράτησης (Rt) και τα φάσµατα µάζας µε τα αντίστοιχα 

πρότυπων δειγµάτων, µε σύγκριση των τιµών από την βιβλιογραφία και µε βάση την 

βιβλιοθήκη πληροφοριών του λογισµικού του οργάνου. 

 Το πρότυπο δείγµα που χρησιµοποιήθηκε, περιείχε τα πιο κοινά τερπένια που 

συναντούνται στα αιθέρια έλαια.  Οι χρωµατογραφικές συνθήκες και οι συνθήκες του 

φασµατόµετρου µάζας που χρησιµοποιήθηκαν για το standard δείγµα των τερπενίων 

είναι ακριβώς οι ίδιες µε αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω για τα δείγµατα του ελαίου 

του φασκόµηλου και του δεντρολίβανου.  Ο Πίνακας 1 δίνει τους χρόνους κατακράτησης 

του πρότυπου δείγµατος τερπενίων. 

 Τέλος, υπολογίστηκαν οι δείκτες κατακράτησης για τα συστατικά των δειγµάτων.  

Για καλύτερη ταυτοποίηση των ενώσεών, συγκρίθηκαν οι δείκτες αυτοί µε εκείνους που 

δίνονται από τον Adams56 και αναφέρονται και αυτοί στη σύσταση των αιθέριων ελαίων 

µε τεχνική GC/MS. 
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ΠIΝΑΚΑΣ 1. Ανάλυση του πρότυπου δείγµατος τερπενίων 

 

 Components RT K.I. * K.I. Adams** 
% Ποσοστό στο 

δείγµα 

1 a-Pinene 7.081 932 939 1.69 

2 Camphene 7.374 947 953 2.01 

3 b-Pinene 7.903 975 980 2.98 

4 b-Myrcene 8.083 984 991 1.23 

5 1,4 Cineol 8.569 1010 1016 0.301 

6 p- Cymene 8.747 1021 1026 4.43 

7 Limonene  8.841 1026 1031 3.91 

8 γ-Terpinene 9.370 1057 1062 3.85 

9 Fenchone 9.948 1090 1087 9.96 

10 Linalool 10.079 1098 1098 11.6 

11 2- Pinanol 10.940 1149 1119 8.80 

12 Menthol 11.415 1177 1173 3.25 

13 a-Terpineol 11.740 1196 1189 17.3 

14 Pulegone 12.524 1221 1237 8.69 

15 Piperitone 12.800 1229 1252 14.6 

16 Citral/Geranial 12.921 1232 1270 5.38 

      

* Η χρωµατογραφική στήλη ήταν τύπου SBP-5 

**  Η χρωµατογραφική στήλη ήταν τύπου DB-5 
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2.1 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ 

∆ΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟΥ 

 Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία στην ανάλυση του δείγµατος του 

αιθέριου ελαίου του δεντρολίβανου βρέθηκαν 125 συστατικά που αποτελούν το 100 % 

του δείγµατος.  Από αυτά ταυτοποιήθηκαν 43 συστατικά, τα οποία αποτελούν το 86,94 

%.  Το 13,06 % αποτελείται από συστατικά που δεν ήταν δυνατόν να ταυτοποιηθούν 

καθώς και από ακαθαρσίες της στήλης.  Η παραπάνω ταυτοποίηση έγινε µε το 

πρόγραµµα ανάλυσης PHYTO.MET.   

 Στον Πίνακα 2, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ταυτοποίησης των 

συστατικών του ελαίου καθώς και οι δείκτες κατακράτησής τους στην στήλη που 

χρησιµοποιήσαµε (SBP-5). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Χηµική σύσταση του αιθέριου ελαίου του Rosmarinus officinalis L. µε 

κωδικό ανάλυσης δείγµατος: 10759b.d01 

  Components Rt. K.I.a K.I. 
Adams56b 

% in the 
essential oil 

1.  Cardene  6.255 888  0.06 
2.  4,4 Dimethyl-2-byten-4-

olide 7.339 946  0.09 

3.  Benzaldehyde  7.553 957 961 0.08 
4.  1-Octen-3-ol 7.878 973 978 0.13 
5.  β-Pinene 7.932 976 980 0.03 
6.  2,3 Dehydro-1,8-cineol 8.150 987 991 0.26 
7.  p-Cymenol 8.457 1004 1026 0.10 
8.  Eucaliptol  8.802 1023 1033 12.89 
9.  o-Cresol 9.401 1053 1053 0.04 
10.  cis-Linallol Oxide 9.658 1074 1074 0.42 
11.  cis-Ocimene-8-oxo 9.839 1084  0.63 
12.  6-Camphenone 10.125 1101 1093 0.43 
13.  Linalool  10.266 1109 1098 0.29 
14.  L-trans-Pinocarveol 10.494/ 

10.660 
1123/ 
1133 1139 1.49 

15.  [-]/L-Camphor 11.012/ 
11.108 

1153/ 
1159 1143 22.24 

16.  Borneol 11.390 1176 1165 7.37 
17.  4-Terpineol 11.540 1185 1177 3.58 
18.  α–Terpineol 11.709/ 

12.005 
1195/ 
1206 1189 5.67 

19.  Myrtenol 11.866 1202 1194 1.85 
20.  Eucarvone 12.069 1208  1.79 
21.  trans-Carveol 12.179 1211 1217 2.36 
22.  p-Cumenol 12.334 1215  0.51 
23.  Cuminal 12.563 1222 1239 3.39 
24.  Carvone 12.795 1229 1242 1.29 
25.  3-cyclohexyl-Undecane 13.014 1235  1.08 
26.  [E]-3[10]-Caren-2-ol 13.182 1240  1.16 
27.  Cuminic alcohol (Cuminol)  13.383 1245 1287 2.51 
28.  Thymol 13.506 1249 1290 0.95 
29.  Verbenone 13.821 1258 1204 0.86 
30.  Thymoquinone 13.932 1261 1249 1.44 
31.  p-Toluquinol 14.165 1268 1370 0.82 
32.  α–Terpinyl acetate 14.337 1273 1350 0.50 
33.  Isoeygenol 14.547 1279 1447/ 

1402 0.51 

34.  Geraniol acetate 14.898 1289 1383 0.29 
35.  Coumarine 16.261 1348 1429 1.55 
36.  p-Cresol,2,6-di-tetr-butyl 17.692 1417  0.45 
37.  γ–Muurolene 17.914 1427 1477 0.85 
38.  Caryophyllene Oxide 19.567 1501 1581 1.85 
39.  Cubenol  20.220 1534 1642 0.50 
40.  t-Cadinol 20.797 1563 1640 2.25 
41.  α–Bisabolol Oxide 21.122 1580 1655 1.56 
42.  α–Bisabolol 21.692 1608 1683 0.67 
43.  Megastigmatrienone 23.285 1684  0.57 

    Total 86,94% 
aΣε στήλη SBP – 5       bΣε στήλη DB – 5 
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Σύµφωνα µε την παραπάνω χηµική ανάλυση, το χρωµατογράφηµα του αιθέριου 

ελαίου του δεντρολίβανου µπορεί να χωριστεί σε τρεις κύριες περιοχές.  Στην πρώτη, 

από τα 5 έως τα 14 λεπτά περίπου, εκλούονται οι ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία 

των µονοτερπενίων.  Από το 14ο λεπτό µέχρι το 15ο εµφανίζονται τα ακετυλιωµένα 

τερπένια, ενώ από το 15ο έως το 25ο περίπου λεπτό χαρακτηρίζεται η περιοχή έκλουσης 

των σεσκιτερπενίων. 

 Από τα συστατικά του ελαίου που ταυτοποιήθηκαν, το 0,98 % αποτελούν οι 

τερπενοειδείς υδρογονάνθρακες, ενώ το 5,76 % αναφέρεται σε ακετυλιωµένα 

τερπενοειδή και σε οξείδια αυτών.  Οι τερπενοειδείς αλκοόλες, κετόνες και αλδεύδες 

αποτελούν την κύρια κατηγορία συστατικών του ελαίου µε το ποσοστό τους στο δείγµα 

να φτάνει το 75,34 %.  Πρέπει να γίνει σαφές ότι η οριοθέτηση αυτών των περιοχών δεν 

είναι απόλυτη. 

 Τα συστατικά του αιθέριου ελαίου που ταυτοποιήθηκαν στο δείγµα που 

µελετήθηκε, συµπίπτουν µε αυτά που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία.  Βέβαια 

ανάλογα µε την περιοχή όπου καλλιεργήθηκε το φυτό και την εποχή που συλλέχθηκε, 

παρουσιάζονται διαφορές στην ποσότητα των συστατικών ενώ κάποια από αυτά µπορεί 

να απουσιάζουν και να παρατηρούνται κάποια άλλα. 

 Σε γενικές γραµµές η σειρά έκλουσης των συστατικών είναι η αναµενόµενη από 

την βιβλιογραφία.  Παρατηρείται διαφωνία στην σειρά έκλουσης όσον αναφορά την 

Verbenone, την Thymoquinone, την p-Toluquinol, την Geraniol acetate και την t-

Cadinol, οι οποίες σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, θα έπρεπε να εκλούονται σε µικρότερα  

Rt από κάποια συστατικά.  Αυτή η διαφορά µπορεί να αποδοθεί στις συνθήκες ανάλυσης 

και στην ιδιαιτερότητα της γραµµικότητας της θερµοπρογραµµατιζόµενης 

χρωµατογραφίας που χρησιµοποιήθηκε, στο σύστηµα κατακράτησης του πειράµατος και 

στην πολικότητα της στήλης η οποία είναι διαφορετική µε τα περισσότερα 

βιβλιογραφικά δεδοµένα (η στήλη DB-5 είναι παρόµοιας πολικότητας µε την στήλη 

SPB-5 του πειράµατος). 

Τέλος, στην περίπτωση του ∆εντρολίβανου, χρησιµοποιήθηκαν δείγµατά του, τα οποία 

είχαν εκχυλιστεί µε τους προαναφερθέντες διαλύτες.  Τα δείγµατα αυτά είχαν τις εξής 

ονοµασίες: rosmhex. για το εξάνιο, rosdch. για το διχλωροµεθάνιο, rosacet. για την 

ακετόνη και rosmeth. για την αιθανόλη.  Η ανάλυση έγινε µε τις ίδιες συνθήκες και 
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µέθοδο µε αυτές του αιθέριου ελαίου του φυτού.  Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό Πίνακα 3.  

ΠIΝΑΚΑΣ 3. Συγκριτικός πίνακας αποτελεσµάτων του φυτού Rosmarinus officinalis L. 

για κλάσµατα διαλυτών διαφορετικής πολικότητας. 

 Component Rt Essential 
Oil 

Hexane 
extract 

CH2Cl2 
extract 

Acetone 
extract 

Ethanol 
extract 

1 4,4-Dimethyl-2-
buten-4-olidea 

7.34 0.09     

2 Benzaldehyde 7.55 0.08     

3 1-Octen-3-ol 7.88 0.13     

4 β-Pinene 7.93 0.03 1.15  0.22  

5 2,3-Dehydro-1,8-
cineole 

8.15 0.26     

6 p-Cymene 8.46 0.10 2.02 1.61 0.89 1.08 

7 1,8-Cineole 8.80 12.89 27.39 35.67 19.96 30.57 

8 o-Cresol 9.40 0.04     

9 cis-Linalool oxide 9.66 0.42     

10 cis-Ocimene-8-oxo 9.84 0.63     

11 6-Camphenone 10.12 0.43     

12 Linalool 10.26 0.29 1.85    

13 trans-Pinocarveol 10.49 1.49  0.96 0.78 0.65 

14 Camphor 11.01 22.24 30.23 33.45 27.76 32.71 

15 Borneol 11.39 7.37 5.45 3.75 4.55 4.39 

16 4-Terpineol 11.54 3.58     

17 α–Terpineol 11.70 5.67  1.80 2.57 3.67 

18 Myrtenal 11.86 1.85 0.86 0.68 3.24 0.62 

19 Eucarvone 12.06 1.79 2.04    

20 trans-Carveol 12.17 2.36   0.82  

21 p-Cumenol 12.33 0.51     

22 Cuminal 12.56 3.39 2.11 1.80 1.93  

23 Carvone 12.79 1.29 0.78 0.69 0.88  

24 3[10]-Caren-2-ol 13.18 1.16     

25 p-Cymen-7-ol 13.38 2.51 1.01 1.64 2.20 0.92 

26 Thymol 13.50 0.95     

27 Verbenone 13.82 0.86     

28 Thymoquinone 13.93 1.44 2.36 3.88 2.21  

29 α–Terpinyl acetate 14.33 0.50     

30 Isoeugenol 14.54 0.51     
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31 Geranyl acetate 14.89 0.29     

32 Coumarin 16.26 1.55 1.08 2.53 4.35 8.97 

33 γ–Muurolene 17.91 0.85 1.33 1.05 1.52 1.52 

34 Caryophyllene 
Oxide 

19.56 1.85 1.92 1.26 1.39 1.28 

35 Cubenol 20.22 0.50 0.23    

36 t-Cadinol 20.79 2.25 2.08 1.61 2.06 1.59 

37 α–Bisabolol Oxide 21.12 1.56 1.28  1.00  

38 α–Bisabolol 21.69 0.67 0.46 0.56   

39 Megastigmatrienon 23.28 0.57     

        

 Total % in the 
mixture 

 85.21 85.63 92.94 78.33 87.97 

 

 Παρατηρώντας τους δύο παραπάνω πίνακες των συστατικών του δεντρολίβανου, 

αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχουν πολλές διαφορές τόσο στα νέα συστατικά που 

εµφανίζονται στο εκάστοτε δείγµα αλλά και στο ποσοστό των κοινών συστατικών που 

υπάρχουν σε αυτά.  Έτσι, σηµαντική διαφορά στα ποσοστά της Ευκαλυπτόλης και της 

Καµφοράς, οι οποίες αποτελούν το 35 % του αιθέριου ελαίου του δεντρολίβανου, 

παρατηρείται στα δείγµατα διαλυτών, το ποσοστό των οποίων ανέρχεται µέχρι το 69 % 

του δείγµατος στην περίπτωση του κλάσµατος σε διχλωροµεθάνιο.  Εξακολουθούν 

βέβαια και στην περίπτωση των δειγµάτων που αποκτήθηκαν µε διαφορετικούς διαλύτες 

εκχύλισης, οι τερπενοειδείς αλκοόλες, κετόνες και αλδεύδες να αποτελούν την κύρια 

κατηγορία συστατικών, µε το µεγαλύτερο ποσοστό να συναντάται στο κλάσµα του 

διχλωροµεθανίου (91.41 %), ενώ στα υπόλοιπα κυµαίνεται γύρω στο 80 %.   

 

2.1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΜΟΕΛΚΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Rosmarinus officinalis L. 

 Όπως έχει αναφερθεί και στην εισαγωγή αυτής της εργασίας, οι δευτερογενείς 

µεταβολίτες που παράγονται στα φυτά, έχουν σηµαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση του 

φυτού µε το περιβάλλον και ειδικότερα στη αλληλεπίδραση φυτού-εντόµων.  Στη σχέση 

αυτή βασίζονται πολλές λειτουργίες και των δύο πλευρών, όπως η αναπαραγωγή, ο 

προσανατολισµός των εντόµων, η επικάθηση στο φυτό, η εναπόθεση αβγών, η τροφή και 

η ανάπτυξη των εντόµων καθώς και η προσέγγιση ειδών τα οποία αποτελούν φυσικούς  

εχθρούς για τα  έντοµα-παράσιτα των φυτών.57,58  Τα τελευταία δέκα χρόνια οι έρευνες 
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έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στα πτητικά συστατικά των φυτών, χαρακτηρίζοντας 

τα σηµαντικά συµπληρωµατικά εργαλεία στην τεχνολογία χρήσης φερορµονών.  Η 

αναγνώριση την οσµής του φυτού επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τον προσανατολισµό του 

εντόµου, τις διατροφικές του συνήθειες και την αναπαραγωγή.  Με βάση τις παραπάνω 

ιδιότητες, µπορούν να δηµιουργηθούν νέες µέθοδοι ελέγχου του πληθυσµού των 

εντόµων και των παράσιτων τους.59,60  Ο δευτερογενής µεταβολισµός των φυτών, 

παρέχει µια µεγάλη ποικιλία από προϊόντα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον 

αποτελεσµατικό έλεγχο των εντόµων και των παρασίτων και παράλληλα να βοηθήσουν 

στην παραγωγή υγιεινότερων τροφίµων.  Για παράδειγµα φυτά που έλκουν παράσιτα 

µπορούν να τοποθετηθούν σε κάποια καίρια σηµεία στις περιοχές καλλιέργειας και να 

αποτελέσουν αυτά πηγή έλξης και επώασης των παρασίτων, βοηθώντας έτσι στη ασφαλή 

και οικολογικότερη ανάπτυξη της παραγωγής.61 

 Στην παρούσα εργασία, το αιθέριο έλαιο του Rosmarinus officinalis L καθώς και 

τα κλάσµατα εκχύλισης του µε διαφορετικής πολικότητας διαλύτες, µελετήθηκαν για να 

εξακριβωθεί η δράση τους ως αντιδραστήρια ελέγχου των παράσιτων.62  Το ενδιαφέρον 

στράφηκε στην Lobesia botrana, µια νυχτοπεταλούδα (moth) που προσβάλει τα 

σταφύλια καταστρέφοντας το µεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής, και στην 

Frankliniella occidentalis, ένα επιβλαβές έντοµο που προσβάλει και καταστρέφει τα 

λαχανικά.  Οι παραπάνω οργανισµοί έλκονται και φιλοξενούνται στο δεντρολίβανο.   

 Τα δείγµατα του R. officinalis ελέχθησαν για την επίδρασή τους στους παραπάνω 

οργανισµούς.  Τα εκχυλίσµατα αιθανόλης και ακετόνης είχαν σηµαντική δράση στην L. 

botrana, ενώ κανένα από τα δείγµατα που εκχειλίστηκαν µε διαφορετικής πολικότητας 

διαλύτες, δεν επηρέασαν τη συµπεριφορά των F. occidentalis.  Οι τελευταίοι φαίνεται να 

έλκονται την 1,8-σινεόλη (1,8-cineole ή eucalyptol) βασικό συστατικό του αιθέριου 

ελαίου του δεντρολίβανου.  Στον Πίνακα 4 φαίνεται η εξάρτηση της απόκρισης των 

εντόµων.  Αύξηση του δείγµατος της ακετόνης προκαλεί και αύξηση στον αριθµό των 

εντόµων που αποκρίνονται.  Σε αντίθεση, στο δείγµα της αιθανόλης δεν παρατηρείται η 

παραπάνω γραµµικότητα, µιας και περαιτέρω αύξηση της δόσης (>40 µL) έχει τα 

αντίθετα αποτελέσµατα.   
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ΠIΝΑΚΑΣ 4. Ανάλυση της εντοµοελκτικότητας των δειγµάτων ακετόνης και αιθανόλης 

του Rosmarinus officinalis σε θηλυκά έντοµα L. Botrana σε σχέση µε αυτά που έλκονται 

από τον καθαρό αντίστοιχο διαλύτη. 

Treatments Number of Insects χ2 (P=0,05)  
1. Acetone extract Attracted by 

Extract 
Attracted 
 by Solvent 

  

20 µl 13 11 
40 µl 14 7 

0,72 NSa 

     
20 µl 13 11 
60 µl 18 4 

3,99 SSb 

2. Ethanol extract     
20 µl 9 10 
40 µl 21 2 

6,55 SS 

     
20 µl 9 10 
60 µl 14 5 

2,75 SS 

aNS: Non significant. bSS: Statistically significant. 
 

Τέλος, στον Πίνακα 5, αναφέρονται τα αποτελέσµατα για την µελέτη της 

επίδρασης βασικών πτητικών συστατικών των αιθέριων ελαίων των φυτών για την F. 

occidentalis.  Είναι φανερά αντιληπτό, πως η 1,8-σινεόλη, κύριο συστατικό του αιθέριου 

ελαίου του R. officinalis, έχει την καλύτερη απόκριση σε σχέση µε την ποσότητα της 

κάθε ουσίας.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Επί τις % εντοµοελκτικότητα των 1,8-cineole, linalool, p-anisaldehyde 

and salicyl aldehyde (σε παραφινέλαιο) στην Frankliniella occidentalis. 

Concentration % v/v of 
tested compoundsa 

 
Effect (%) of tested compounds on Frankliniella occidentalis  

 1,8-cineole linalool p-anisaldehyde salicylaldehyde 
0.125 NTb NT NT 70 
0.25 NT NT 50 40 
0.50 50 0 70 20 
1.00 80 50 40 0 
2.00 60 80 NT NT 

a=1 µl of each solution in parafin oil was used in each assay. bNot tested 
 

 Συµπερασµατικά, από την παραπάνω µελέτη προκύπτει ότι τα εκχυλίσµατα της 

αιθανόλης και της ακετόνης του R. Officinalis καθώς και κάποια από τα βασικά 

συστατικά του αιθέριου ελαίου του, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αντιδραστήρια για 

τον έλεγχο του πληθυσµού των προαναφερθέντων παρασιτικών εντόµων.  Βέβαια 

περαιτέρω µελέτη αυτής της συµπεριφοράς κρίνεται απαραίτητη.
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2.2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΑΜΟΥ. 

Για την ανάλυση του αιθέριου ελαίου του Origanum dictamnus L., 

χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα φυτού από διάφορες περιοχές της Κρήτης.  Αναλυτικότερα:  

Diktess1.D01= ∆είγµα δίκταµου καλλιεργηµένο στις Αρχάνες (Ιούνιος 2002). 

Dictamo2c.D01= ∆είγµα δίκταµου καλλιεργηµένο στην Έµπαρο (Ιούνιος 2002). 

Dicmesli.D01= ∆είγµα δίκταµου καλλιεργηµένο στην περιοχή Μεσσαράς (Πύργος) µε 

λίπανση (Ιούλιος 2003). 

Dkmesxli.D01= ∆είγµα δίκταµου καλλιεργηµένο στην περιοχή Μεσσαράς (Πύργος) 

χωρίς λίπανση (Ιούλιος 2003. 

Diktagr.D01= Άγριο δείγµα ∆ίκταµου από το Οροπέδιο Λασιθίου (περιοχή Μαδάρας) 

(Απρίλιος 2003). 

Diktknos.D02= ∆είγµα δίκταµου βιολογικής καλλιέργειας περιοχή Κνωσσού. (Άνοιξη 

2004) 

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται αναλυτικά τα συστατικά του ∆ίκταµου στην 

κάθε περίπτωση καθώς και η ποικιλοµορφία στην σύσταση ανάλογα µε την περιοχή 

συλλογής του δείγµατος ή του τρόπου καλλιέργειας. 

 Γενική παρατήρηση και στην περίπτωση των χρωµατογραφηµάτων του ∆ίκταµου 

είναι ότι χωρίζονται και αυτά σε χαρακτηριστικές περιοχές ανάλογα µε τις ουσίες που 

εκλούονται κατά το πέρας της ανάλυσης.  Έτσι, στα πρώτα 10 λεπτά εκλούονται 

µονοτερπένια και συγκεκριµένα ακόρεστοι υδρογονάνθρακες ακολουθούµενοι από 

αλκοόλες και κετόνες µονοτερπενίων, ενώ στη συνέχεια συναντούµε υδρογονάνθρακες 

σεσκιτερπενίων και τέλος τις αλκοόλες και τα οξείδια σεσκιτερπενίων.  Σηµαντική είναι 

η παρατήρηση της ύπαρξης του υψηλού ποσοστού της καρβακρόλης σε όλα τα δείγµατα, 

ποσοστό που φτάνει µέχρι και το 86% του αιθέριου ελαίου. 

 Στον Πίνακα 6, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της σύστασης του αιθέριου 

ελαίου του O. dictamnus, τα δείγµατα του οποίου προέρχονται από δύο διαφορετικές 

περιοχές καλλιέργειας, τις Αρχάνες και την Έµπαρο, και συλλέχθηκαν τον Ιούνιο του 

2003.  Παρατηρούµε ότι τα δύο δείγµατα είναι πολύ διαφορετικά στην σύστασή τους, 

όσον αφορά τις ουσίες που περιέχουν και τα αντίστοιχα ποσοστά τους.  Έτσι στο δείγµα 

από της Αρχάνες έχει σαν κύρια συστατικά τα α-thujene, β-myrcene, α-terpinene, p-

cymene, γ-terpinene, linalool, carvacrol, nopol,και β-caryophyllene, τα οποία αποτελούν 

το 95.01% του αιθέριου ελαίου σε αντίθεση µε το δείγµα από την Έµπαρο που 
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χαρακτηρίζεται από τα γ-terpinene, carvacrol, copaene, β-caryophyllene και δ-cadinene 

και αποτελούν µε την σειρά τους το 92.90% του αιθέριου ελαίου.  Παράλληλα, υπάρχει 

σηµαντική διαφορά στο ποσοστό της καρβακρόλης (carvacrol) κύριο συστατικό του 

δίκταµου, µε το µεγαλύτερο να υπάρχει στο δείγµα της Έµπάρου.  Μια παρόµοια 

διαφοροποίηση υπάρχει και για το γ-terpinene, που αποτελεί το 14.94% του αιθ. ελαίου 

του δείγµατος από τις Αρχάνες, ενώ σε αυτό από την Έµπαρο αποτελεί το 0,81%.  Τέλος 

το δείγµα από την Έµπαρο είναι πλουσιότερο σε σεσκιτερπένια, κυρίως αλκοόλες, από 

αυτό των Αρχανών, και αποτελούν το 9.47% του δείγµατος ενώ σε αυτό των Αρχανών το 

2.42%.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Αποτελέσµατα της σύστασης αιθ. ελαίου O. dictamnus για δύο περιοχές 

της Κρήτης, Αρχάνες και Έµπαρο. 
  PHYTO.MET    ADAMS.MET 

 Components Rt Diktess1.d01a   Components Rt Dictamo2c.D01b 

1. α-Thujene 6.895 0.83  1. 3-Octanone 8.321 0.02 
2. α-Pinene 7.042 0.42  2. β-Myrcene 8.537 0.03 
3. Camphene 7.336 0.07  3. α-Terpinene 9.500 0.07 
4. Sabinene 7.774 0.38  4. p-Cymene 9.771 0.58 
5. β-Pinene 7.860 0.11  5. Limonene/β-

Phellandrene 9.967 0.02 

6. β-Myrcene 8.044 1.10  6. Eucalyptol 10.050 0.01 
7. α-Phellandrene 8.344 0.20  7. Benzeneacetaldehyde 10.398 0.05 
8. α-Fernchene 8.464 0.07  8. γ-Terpinene 11.122 0.81 
9. α-Terpinene 8.566 2.13  9. cis-β-Terpineol 11.480 0.28 
10. p-Cymene 8.700 6.97  10. Terpinolene 12.345 0.02 
11. Lemonene 8.798 0.44  11. Linalool 12.774 0.60 
12. trans-β-Ocimene 9.086 0.06  12. 4-Terpineol 16.233 0.68 
13. γ-Terpinene 9.331 14.94  13. α-Terpineol 17.077 0.04 
14. cis-Sabinene hydrate 9.482 0.21  14. Dihydrocarvone 17.689 0.02 
15. Terpinolene 9.863 0.11  15. Thymol methyl ether 19.204 0.05 
16. Linalool 9.989 0.91  16. Thymoquinone 19.677 0.26 
17. 4-Terpineol 11.417 0.58  17. Thymol  21.485 0.22 
18. α-Terpineol 11.626 0.12  18. Carvacrol 22.367 86.60 
19. Carvacrol 13.428 66.13  19. α-cubebene 24.163 0.25 
20. Cubebene 14.420 0.18  20. trans-m-propenyl 

Quaiacol 24.385 0.03 

21. Nopol 14.966 1.10  21. Thymol acetate 25.011 0.09 
 22. Copaene 25.351 1.54 22. Bicyclo[2.2.1]heptane, 

2-cyclopropylidene-
1,7,7-trimethyl 

15.199 0.49 
 23. β-Cubebene 25.953 0.13 

23. β-Caryophyllene 15.873 0.90  24. β-Caryophyllene 27.276 2.56 
 25. (+)-Epi-

bicyclosesquiphellandr
ene 

28.401 0.15 
24. Bicyclo[5.2.0]nonane, 

4-methylene-2,8,8-
trimethyl-2-vinyl- 

17.104 0.24 

 26. α-Caryophyllene 28.727 0.14 
β-Pinene,3-
acetylmethyl 

17.896 0.35  27. (+)-Epi-
bicyclosesquiphellandr
ene 

29.115 0.49 
25. 

    28. δ-Cadinene 29.569 0.09 
 29. γ-Muurolene 29.700 0.02     
 30. Germacrene D/a-

Cubebene 29.900 0.12 

     31. β-Cubebene 30.364 0.04 
     32. β-Cadinene 30.622 0.30 
     33. β-Bisabolene 31.024 0.41 
     34. γ-Muurolene 31.274 0.08 
     35. δ-Cadinene 31.663 1.36 
     36. Cubenene 32.040 0.10 
     37. α-Muurolene 32.259 0.12 
     38. Caryophyllene oxide 34.126 0.41 
     39. Cubenol 35.421 0.47 
     40. δ-Cadinol 35.941 0.12 
     41. t-Cadinol 36.506 0.12 
     42. α-Cadinol 37.019 0.45 
Total 99.04%   Total  99.95% 
a Αρχάνες, Ιούνιος 2003 
b Έµπαρος, Ιούνιος 2003 
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 Στη συνέχεια της εργασίας αυτής µελετήσαµε δείγµατα δίκταµου τα οποία είχαν 

καλλιεργηθεί µε δύο διαφορετικούς τρόπους.  Συγκεκριµένα από την ίδια περιοχή, αυτή 

της Μεσσαράς, συλλέχθηκαν δύο δείγµατα.  Στην καλλιέργεια του πρώτου είχε 

χρησιµοποιηθεί λίπανση, ενώ στο δεύτερου όχι.  Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.  Παρατηρούµε ότι στο δείγµα µε λίπανση κυριαρχεί η 

καρβακρόλη κατέχοντας το 86.90% του συνολικού ποσοστού του αιθ.ελαίου, ενώ κάποια 

από τα συνήθη συστατικά που απαντούνται στο αιθέριο έλαιο του δίκταµου, όπως α-

thujene, α-pinene, β-myrcene, α-terpinene, δεν υπάρχουν.  Και σε αυτή την περίπτωση 

παρατηρούµε σηµαντική διαφοροποίηση στο ποσοστό που συναντούµε στα κοινά 

συστατικά, όπως για παράδειγµα στο ποσοστό του γ-terpinene που είναι πολύ µικρό στο 

δείγµα µε λίπανση (1,07%) έναντι 12,69% σε αυτό που καλλιεργήθηκε χωρίς λίπανση.  

Και το ποσοστό της καρβακρόλης είναι µειωµένο στο δείγµα χωρίς λίπανση ενώ αυτό 

είναι πλουσιότερο σε συνολικά συστατικά.  Υπάρχει δηλαδή, ουσιαστική διαφοροποίηση 

στην σύσταση του αιθέριου ελαίου σε σχέση µε τον τρόπο καλλιέργειας.  Σύγκριση των 

Πινάκων 6 και 7, σε σχέση µε τον τόπο προέλευσης του κάθε δείγµατος, ενισχύει την 

άποψη για την διαφοροποίηση της σύστασης του κάθε αιθέριου ελαίου και λόγω 

τοποθεσίας προέλευσης.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Αποτελέσµατα της σύστασης αιθ. ελαίου O. dictamnus για διαφορετικό 

τρόπο καλλιέργειας. 

  ADAMS.MET 

 Components Rt. Dikmesli.d01a Dkmesxli.d01b 

1. α-Thujene 6.474 — 0.40 
2. α-Pinene 6.692 — 0.17 
3. β-Myrcene 8.537 — 1.04 
4. α-Terpinene 9.500 — 1.69 
5. p-Cymene 9.771 0.60 6.47 
6. Sylvestrene 9.815 — 0.41 
7. γ-Terpinene 11.122 1.07 12.69 
8. cis-β-Terpineol 11.480 0.59 0.54 
9. Terpinolene 12.345 — 0.10 
10. Linalool 12.774 1.03 1.34 
11. Borneol 15.544 — — 
12. 4-Terpineol 16.233 0.52 0.67 
13. α-Terpineol 17.077 0.09 — 
14. Thymoquinone 19.677 0.31 0.27 
15. Thymol  21.485 0.37 0.24 
16. Carvacrol 22.367 86.90 61.43 
17. α-cubebene 24.163 — 0.18 
18. Copaene 25.351 0.15 2.27 
19. β-Cubebene 25.953 — 1.14 
20. β-Caryophyllene 27.276 0.79 2.49 
21. α-Caryophyllene 28.727 — 0.12 
22. Germacrene D/ 

α-Cubebene 
29.900 — 0.31 

23. β-Bisabolene 31.024 — 0.24 
24. δ-Cadinene 31.663 0.23 0.75 
25. α-Muurolene 32.259 — 0.08 
26. Caryophyllene oxide 34.126 0.14 0.11 
27. Cubenol/ 

δ-Cadinol 
35.421 0.15 — 

28. t-Cadinol 36.506 0.16 0.15 
 Total  95.65% 95.96% 
aκαλλιέργεια µε λίπανση 
bκαλλιέργεια χωρίς λίπανση 

 

 Στον Πίνακα 8, παρουσιάζεται η σύσταση του αιθ. ελαίου του O. Dictamnus, το 

οποίο καλλιεργήθηκε βιολογικά στην περιοχή της Κνωσσού και συλλέχθηκε κατά την 

της άνοιξης του 2004.  Ιδιαίτερα αυξηµένο είναι το ποσοστό του p-cymene και της 

linallool ενώ και σε αυτή την περίπτωση η καρβακρόλη είναι το κύριο συστατικό του 

δείγµατος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Σύσταση του αιθ. ελαίου O. Dictamnus. βιολογικής καλλιέργειας. 

 Components Rt. Diktknos. 
D02a 

  Components Rt. Diktknos. 
D02a 

1. α-Thujene 6.412 0.27  21. Borneol 15.488 0.49 
2. α-Pinene 6.634 0.17  22. 4-Terpineol 16.001 1.26 
3. Camphene 7.077 0.04  23. p-Cymen-8-ol 16.291 0.43 
4. Sabinene 7.821 0.09  24. α-Terpineol 16.594 0.22 
5. 1-Octen-3-ol 7.916 0.67  25. Dihydrocarvone 16.847 0.14 
6. 3-Octanone 8.175 0.05  26. Thymoquinone 19.254 4.49 
7. β-Myrcene 8.346 0.47  27. Thymol  21.131 0.40 
8. 3-Octanol 8.481 0.21  28. Cuminol 21.282 0.25 
9. α-Phellandrene 8.864 0.07  29. Carvacrol 21.797 52.06 
10. 3-Carene 9.086 0.03  30. α-Cubebene 23.843 0.07 
11. α-Terpinene 9.304 0.97  31. Thymol acetate 24.738 0.04 
12. p-Cymene 9.617 18.16  32. Copaene 25.026 0.54 
13. Limonene 9.768 0.29  33. β-Cubebene 25.647 0.16 
14. Eucalyptol 9.875 0.08  34. β-Caryophyllene 26.947 0.94 
15. γ-Terpinene 10.925 5.73  35. α-Caryophyllene 28.416 0.02 
16. cis-β-Terpineol 11.262 0.75  36. Germacrene D 29.597 0.10 
17. Terpinolene 12.129 0.15  37. β-Bisabolene 30.723 0.36 
18. Linalool 12.570 3.76  38. δ-Cadinene 31.349 0.26 

19. cis- 
Sabinenehydrate 13.533 0.06  39. Caryophyllene 

oxide 33.846 0.53 

20. L -trans -
Pinocarveol 14.325 0.05  40. α-Cadinol 36.667 0.04 

      Total  96.17% 
a ADAMS.MET 
 

Τέλος, για λόγους σύγκρισης της σύστασης του καλλιεργούµενου δίκταµου µε 

αυτήν του αυτοφυούς, αναλύθηκε δείγµα άγριου δίκταµου που προέρχεται από το 

Οροπέδιο Λασιθίου, και συλλέχθηκε την άνοιξη του 2003, τα αποτελέσµατα της 

σύστασης του οποίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.  Στην περίπτωση αυτή, δεν 

παρατηρούνται τα α-thujene, α-pinene, β-myrcene, α-terpinene, που ταυτοποιήθηκαν στα 

δείγµατα των καλλιεργούµενων φυτών, ενώ η καρβακρόλη είναι και εδώ το κύριο 

συστατικό του δείγµατος. (52.84%).  Ιδιαίτερα αυξηµένο είναι το ποσοστό της 

thumoquinone (12.61%), µιας ένωσης που το ποσοστό της στα προηγούµενα δείγµατα 

είναι µικρό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Σύσταση του άγριου αιθ. ελαίου O. Dictamnus. 
  ADAMS.MET 

 Components Rt. Diktagr. D01 

1. 1-Octen-3-ol 7.977 0.20 
2. 3-Octanone 8.321 0.16 
3. α-Terpinene 9.500 0.22 
4. p-Cymene 9.771 4.54 
5. γ-Terpinene 11.122 1.28 
6. cis-β-Terpineol 11.480 0.75 
7. Linalool 12.774 2.77 
8. Borneol 15.544 1.62 
9. 4-Terpineol 16.233 0.51 
10. p-Cymen-8-ol 16.346 0.18 
11. α-Terpineol 17.077 0.16 
12. Thymoquinone 19.677 12.61 
13. Thymol  21.485 0.30 
14. Carvacrol 22.367 52.84 
15. α-cubebene 24.163 0.11 
16. Eugenol acetate 24.172 0.13 
17. Copaene 25.351 0.76 
18. β-Caryophyllene 27.276 2.46 
19. α-Caryophyllene 28.727 0.13 
20. β-Cubebene 30.364 0.36 
21. β-Bisabolene 31.024 1.01 
22. Calamenene 31.445 0.68 
23. Caryophyllene oxide 34.126 0.95 
24. Cubenol/δ-Cadinol 35.421 0.48 
25. α-Cadinol 37.019 0.53 

 Total  85.74% 
a ∆είγµα άγριου δίκταµου από το Οροπέδιο Λασιθίου. Συλλέχθηκε τον 
Απρίλιο του 2003 

 

 Από τις παραπάνω παρατηρήσεις συµπεραίνουµε πως η προέλευση, ο τόπος και ο 

τρόπος καλλιέργειας του φυτού, έχουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

χαρακτηριστικών συστατικών του αιθέριου ελαίου του δίκταµου.  Άλλωστε, τα τερπένια 

αποτελούν προϊόντα του δευτερογενούς µεταβολισµού του φυτού και µια από τις 

ιδιότητες τους είναι να αναλώνονται ή να παράγονται για να καλύψουν κάποιες ανάγκες 

του φυτού.  Πολλές φορές οι ανάγκες αυτές προσδιορίζονται από το άµεσο περιβάλλον.  

Ίσως η διαφοροποίηση αυτή να είναι ισχυρή ένδειξη της αλληλεξάρτησης αλλά και της 

επικοινωνίας του φυτού µε το άµεσο περιβάλλον του.  Παρουσιάζονται σηµαντικές 

διαφορές στα ποσοστά των βασικών συστατικών ενώ υπάρχουν και συστατικά που δεν 
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εµφανίζονται σε όλα τα δείγµατα.  Παρόλα αυτά µπορούµε να προσδιορίσουµε τα 

κυριότερα συστατικά που συναντούµε στο αιθέριο έλαιο , όπως carvacrol (συστατικό µε 

το µεγαλύτερο ποσοστό >50%), α-thujene, β-myrcene, α-terpinene, p-cymene, γ-

terpinene, linalool, copaene, β-caryophyllene, β-bisabolene, δ-cadinene. 
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2.3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑ∆ΑΝΙΑΣ. 

 Η αποµόνωση του αιθέριου ελαίου από την ρητίνη του C. creticus ssp. creticus 

(L.) Greuter et Burdet έγινε µε την απόσταξη µε υδρατµούς που περιγράφηκε παραπάνω, 

ενώ για την ανάλύση της χηµικής σύστασής του χρησιµοποιήσαµε το πρόγραµµα 

ανάλυσης DEMEJOS.MET.35 

Στην µελέτη αυτή, συλλέχθηκαν δείγµατα από τις Σίσσες και τις Αλόιδες, δύο οικισµούς 

της Κρήτης όπου οι κάτοικοί τους ασχολούνται εντατικά µε την συλλογή της ρητίνης του 

λαδάνου.  Τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την χρωµατογραφική ανάλυση είχαν 

την ονοµασία ladano3.d01 για αυτό που προέρχεται από την περιοχή Αλοίδες (Καλοκαίρι 

2003) και ladsis.d01 για εκείνο που προέρχεται από την περιοχή Σίσσες (Καλοκαίρι 

2003).  Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 10. και Πίνακας 11.) αναφέρονται τα 

αποτελέσµατα της σύστασης του κάθε δείγµατος.   

 Σε µια πρώτη προσέγγιση της ανάλυσης του αιθέριου ελαίου του λαδάνου, θα 

µπορούσαµε να διαχωρίσουµε το χρωµατογράφηµα σε χαρακτηριστικές περιοχές 

ανάλογα µε τα συστατικά που εκλούονται.  Έτσι, στα πρώτα λεπτά της ανάλυσης, 

συγκεκριµένα από το 1ο-14ο λεπτό, εκλούονται µονοτερπένια (C10) και συγκεκριµένα 

ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν (15ο-22ο λεπτό) οι 

αλκοόλες, οι κετόνες και τα ακετυλιωµένα παράγωγα ενώσεων που ανήκουν και αυτές 

στα µονοτερπένια.  Από το 23ο έως το 35ο λεπτό εκλούονται ακόρεστοι 

υδρογονάνθρακες που ανήκουν στα σεσκιτερπένια (C15) και ακολουθούνται από 

αλκοόλες και οξείδια των σεσκιτερπενίων (35ο-40ο λεπτό).  Στο τέλος του 

χρωµατογραφήµατος συναντούµε ενώσεις που ανήκουν στα διτερπένια (C20) κυρίως 

µανόυλοοξείδια τα οποία είναι χαρακτηριστικές ενώσεις της ρητίνης του λαδάνου.35 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Σύσταση του αιθέριου ελαίου της ρητίνης του C.creticus ssp. creticus από 

την περιοχή Σίσσες. 

 Components Rt % στο δείγµα 
Ladsis.d01  Components Rt 

% στο 
δείγµα 

Ladsis.d01 
1. Tricyclene 7.432 0.54 17. Carvacrol 24.577 4.32 
2. α-Pinene 7.895 7.24 18. β-Boutbonene 28.435 0.29 
3. Camphene 8.410 3.39 19. β-Caryophyllene 30.033 1.47 
4. β-Pinene 9.463 0.97 20. Arromadendrene 31.826 1.11 
5. 3-Carene 10.609 0.15 21. Drimane Sesquiterpene 32.634 25.36 
6. α-Terpinene 11.100 0.15 22. Eremophilene 33.108 2.88 
7. p-Cymene 11.420 0.59 23. Ledene 33.420 1.34 
8. Limonene 11.638 0.48 24. δ-Cadinene 34.544 0.58 
9. γ-Terpinene 12.983 0.35 25. Cubenene 34.910 0.17 
10. trans-Pinocarveol 16.789 0.98 26. Epiglobulol 37.432 1.32 
11. Camphene hydrate 17.200 0.39 27. Ledol 37.859 1.82 
12. Borneol 18.147 1.50 28. Sclareol Oxide (cisA/B) 48.356 0.32 
13. 4-Terpineol 18.653 0.61 29. Manoyl Oxide 52.401 6.70 
14. p-Cymen-8-ol 19.093 0.18 30. Epimanoyl Oxide 53.262 13.24 
15. α-Terpineol 19.462 2.56 31. Kaur-16-ene 53.842 0.21 
16. Bornyl acetate 23.778 0.13     
     Total  81.34% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Σύσταση του αιθέριου ελαίου του C.creticus ssp. creticus από την περιοχή 

Αλόιδες. 

 Components Rt % στο δείγµα 
ladano3.d01 

 Components Rt % στο δείγµα 
ladano3.d01 

1 2-methyl butanoic acid 5.674 0.13 40 2-butanone,4-(2,2-dimethyl-6-
methylenecyclo hecyl-) 28.892 0.12 

2 Tricyclene 7.432 0.18 41 Eugenol methyl ether 29.152 0.05 
3 α-Pinene 7.895 2.67 42 Isocaryohryllene 29.421 0.07 
4 Camphene 8.410 1.39 43 β-Caryophyllene 30.033 1.10 
5 Thuja-2,4(10)-diene 8.578 0.05 44 α-Guaiene 30.827 0.13 
6 Benzaldehyde 8.684 0.05 45 β-Cubebene 31.328 0.12 
7 β-Pinene 9.463 0.60 46 α-Caryophyllene 31.488 0.12 
8 Phenol 9.575 0.16 47 Arromadendrene 31.826 0.45 
9 Hexanoic acid 10.200 0.04 48 Drimane Sesquiterpene 32.634 18.59 
10 α-Phellandrene 10.565 0.12 49 Eremophilene 33.108 2.41 
11 α-Terpinene 11.100 0.13 50 Ledene 33.420 1.11 
12 p-Cymene 11.420 0.23 51 α-Muurolene 33.539 0.24 
13 

Limonene 11.638 0.35 
52 1,1,4α-trimethyl-5,6-

dimethylenedecahydronaphthale
ne 

33.875 0.10 

14 γ-Terpinene 12.983 0.25 53 γ-Cadinene 34.131 0.29 
15 Acetophenone 13.182 0.03 54 δ-Cadinene 34.544 1.71 
16 Terpinolene 14.353 0.19 55 Cubenene 34.910 0.59 

17 Linalool 14.881 0.10 
56 Cyclohexane,1-methyl-2,4-

bis(1-methylethenyl)-
(1.alpha,2.beta,4,beta) 

35.094 0.23 

18 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl 
(E)- 15.037 0.22 57. Palustrol 36.355 0.14 

19 [R]-(+)-Norinone 16.550 0.06 58. Iasocaryorhyllene 36.613 0,15 
20 trans-Pinocarveol 16.789 0.99 59. Caryophyllene Oxide 36.946 0.36 
21 Camphor 16.939 0.16 60. Epiglobulol 37.432 1.67 
22 3-Methylcamphenilol 17.192 0.47 61. Ledol 37.859 0.87 
23 Isoborneol 17.616 0.17 62. Cubenol 38.819 1.15 
24 Borneol 18.147 2.07 63. β-Selinenol 39.708 0.48 
25 4-Terpineol 18.653 1.02 64. 7[11]-Selinen-4α-ol 39.898 1.10 
26 p-Cymen-8-ol 19.093 0.14 65. Viridiflorol 40.024 0.65 
27 α-Terpineol 19.462 4.55 66. Sclareol Oxide (cisA/B) 48.356 0.42 
28 Myrtenol 19.728 0.20 67. β-Selinene 51.565 0.75 
29 Verbenone 20.094 0.05 68. Manoyl Oxide 52.401 10.10 
30 trans-Carveol 20.636 0.13 69. Epimanoyl Oxide 53.262 14.69 
31 1-Cyclohexene-1-

carboxaldehyde, 4-(1-
methylethyl)- 

23.174 0.05 70. Kaur-16-ene 53.842 0.21 

32 Bornyl acetate 23.778 0.10 71. Manool 54.228 0.13 
33 Thymol 24.092 0.03 72. Hunulane-16-dien-3-ol 55.287 0.75 

34 Carvacrol 24.577 1.03 
73. (7α-Isopropenyl-4,5-

dimethyloctahydroindene-4-yl) 
methanol 

58.025 0.27 

35 
Megastigmatrienenone 26.445 0.07 

74. 4α-7,7,10α-
tetramethyldodecahydrobenzolf) 
chromen-3-ol 

59.390 0.31 

36 α-Cubebene 26.821 0.10 75. 3-Oxomanoyle Oxide 59.895 0.09 
37 Longicyclene 26.933 0.06     
38 Copaene 28.054 0.64     
39 β-Boutbonene 28.435 0.14     
     Total in the mixture  80.56% 
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 Από τους παραπάνω πίνακες αποδεικνύεται για άλλη µια φορά η εξάρτηση της 

σύστασης του αιθέριου ελαίου της ρητίνης από την περιοχή συλλογής της.  Το αιθέριο 

έλαιο του δείγµατος της ρητίνης από τις Αλόιδες περιέχει περισσότερα συστατικά από 

αυτό από τις Σίσσες, το συνολικό όµως ποσοστό είναι σχεδόν το ίδιο.  Και στις δύο 

περιπτώσεις συναντούνται τα κύρια συστατικά του λαδάνου αλλά υπάρχουν σηµαντικές 

διαφορές στα ποσοστά σε κάθε δείγµα, ενώ υπάρχουν και συστατικά που δεν είναι κοινά 

σε κάθε δείγµα.  Έτσι λοιπόν, ενώ στο δείγµα από τις Σίσσες τα κύρια συστατικά: α-

pinene, camphene, β-pinene, trans-pinocarveol, borneol, 4-terpineol, α-terpineol, 

carvacrol, β-caryophyllene, arromadendrene, «drimane sesquiterpene», eremophilene, 

lendene, δ-cadinene, epiglobulol, ledol, manoyl oxide και epimanoyl oxide αποτελούν το 

77.39% του δείγµατος, οι αντίστοιχες ενώσεις στο δείγµα από τις Αλόιδες αποτελούν το 

66.57%.  Σηµαντική παρατήρηση είναι το αυξηµένο ποσοστό των α-pinene, camphene, 

carvacrol, και «drimane sesquiterpene» στο δείγµα από τις Σίσσες σε σχέση µε τα 

αντίστοιχα ποσοστά στο δεύτερο δείγµα από τις Αλόιδες.  Παροµοίως το δείγµα από τις 

Αλόιδες παρουσιάζει αυξηµένα ποσοστά στα µανόυλο οξείδια, manoyl oxide και 

epimanoyl oxide, α-terpineol, δ-cadinene και ενώ είναι πλουσιότερο σε αλκοόλες που 

ανήκουν στα διτερπένια.  Η διαφορετικότητα αυτή των δειγµάτων πιθανώς να προσδίδει 

διαφορετικές ιδιότητες στο κάθε δείγµα και είναι πιθανό να επηρεάζει την ποιότητα του 

αιθέριου ελαίου της ρητίνης τ ου C. creticus ssp. creticus. 
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ΜΕΡΟΣ 2Ο: 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΜΟΦΙΛΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟ C. CRETICUS 

 

1. ΕΙΑΣΓΩΓΗ 

Η ανάλυση των συστατικών του λαβδάνου υπήρξε αντικείµενο µελέτης του 

εργαστηρίου µας κατά την τελευταία δεκαετία. Έχουν δηµοσιευτεί αποτελέσµατα 

που αφορούν στη σύσταση της ρητίνης, στην αφθονία των συστατικών της και στις 

φαρµακολογικές της ιδιότητες.  Ανάλογες µελέτες έχουν γίνει και σε µερικά 

αποµονωµένα συστατικά της ρητίνης, σε συνεργασία µε τον τοµέα Φαρµακογνωσίας 

του τµήµατος Φαρµακολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών.30,32  Τόσο τα φύλλα του 

φυτού όσο και η ρητίνη εµπεριέχουν τερπενοειδή, φλαβονοειδείς αγλυκόνες και 

γλυκοζίδια.34  Τα ποσοστά και τα είδη των τερπενίων µεταξύ των δύο υποειδών του 

Cistus creticus L. είναι διαφορετικά.32,35  ∆ιαφορές όµως έχουµε και µεταξύ των 

αιθέριων ελαίων της ρητίνης και των φύλλων του Cistus creticus ssp. creticus. 

Οι διάφορες αντιµικροβιακές ιδιότητες που αποδεδειγµένα υπάρχουν στο 

λάβδανο32,34 είναι πολύ πιθανό να σχετίζονται µε την ύπαρξη τεσσάρων συστατικών 

που όπως αναφέρεται από τον C. Demetzos και τους συνεργάτες του, αποµονώθηκαν 

από το αιθέριο έλαιο της ρητίνης του φυτού και χαρακτηρίστηκαν µε 

φασµατοσκοπικές µεθόδους. Πρόκειται για τα διτερπένια ent-3β-υδροξυ-13-επι-

µανοϋλο-οξείδιο και το ακετυλιωµένο του παράγωγο, το διτερπένιο σκλαρεόλη 

(sclareol) καθώς και το δριµανικό σεσκιτερπένιο 1,1,4a(β),6-τετραµεθυλο-5-

µεθυλενο-1,2,3,4,4a,5,8,8a(α)-οκταϋδροναφθαλένιο (ή drima-7,9(11)-diene) (Σχήµα 

1).63,30 

Οι ενώσεις αυτές υπάρχουν σε µεγάλη αφθονία στη ρητίνη, καθώς και στο 

αιθέριο έλαιο της. Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα βιβλιογραφικά δεδοµένα, τα 

διτερπένια που κυριαρχούν στο Cistus creticus ssp. creticus, σπανίζουν στα αιθέρια 

έλαια των υπολοίπων υποειδών του λαβδάνου άλλων χωρών που έχουν µελετηθεί.34  

∆εδοµένου ότι µέλη της οικογένειας των δριµανίων έχουν κατ’ επανάληψη 

παρουσιάσει σε σχετικές µελέτες βιολογική δραστικότητα, βάσιµα µπορούµε να 
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υποστηρίξουµε ότι η ολική σύνθεση του εν λόγω δριµανικού σεσκιτερπενίου αποκτά 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον πέρα από την καθ’ αυτή συνθετική πρόκληση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 1. ∆ραστικά συστατικά που έχουν αποµονωθεί από το φυτό C. 

creticus ssp. creticus L. 

Σε συνθετικές µελέτες µεταγενέστερες της αποµόνωσης του φυσικού 

προϊόντος,64,65,66 η ένωση trans-drima-7,9(11)-diene αποµονώθηκε ως παραπροϊόν 

συνθετικών πορειών που οδηγούσαν στη σύνθεση trans-δεκαλινικών φυσικών 

προϊόντων. Τα φασµατοσκοπικά δεδοµένα (1Η και 13C ΝΜR) της παραπάνω ένωσης 

συµφωνούν µεταξύ τους, αλλά εµφανίζουν σηµαντικές διαφορές µε τις αντίστοιχες τιµές 

του C. Demetzos και των συνεργατών του.63  Η σύγκριση αυτών των παραµέτρων 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 12. ∆εδοµένης αυτής της διαφοράς θεωρήθηκε πιθανό το 

ενδεχόµενο η δοµή του εν λόγω φυσικού προϊόντος να µην ανήκει στην πολυπληθή 

οικογένεια των δριµανικών (trans) δεκαλινικών αναλόγων, αλλά στην σχετικά σπάνια 

οµάδα των cis-δριµανικών φυσικών προϊόντων. 

Βασιζόµενοι στην παραπάνω υπόθεση, αποφασίσαµε να ασχοληθούµε µε την 

διευκρίνηση της πραγµατικής δοµής του νέου φυσικού προϊόντος, µελέτη που αποτέλεσε 

την διατριβή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης του κ. Κ. Χατζέλλη.67  Η 

H

H

OH

OH

   1,1,4a(β),6-τετραµεθυλο-5-µεθυλενο-
-1,2,3,4,4a,5,8,8a(α)-οκταϋδρο-ναφθαλένιο

Σκλαρεόλη

O

OH H

ent-3β-υδροξυ-13-επι-µανοϋλο-οξείδιο

O

HAcO

ent-3β-ακετοξυ-13-επι-µανοϋλο-οξείδιο
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H H

trans-drima-7,9(11)-dienecis-drima-7,9(11)-diene

1
2
3

4 5
4a 6

7
8

8a

9

10

1112

13

εργασία αυτή πραγµατεύεται τις πειραµατικές µελέτες που έγιναν για τη διευκρίνιση της 

δοµής του φυσικού προϊόντος 1,1,4α,6-τετραµέθυλο-5-µεθύλενο-1,2,3,4,4α,5,8,8α-

οκταϋδρο-ναφθαλίνιο.  Η διευκρίνιση της δοµής επιχειρήθηκε στο εργαστήριό µας µε 

ολική σύνθεση του cis διαστερεοµερούς του εν λόγω δριµανίου (Σχήµα 2) η οποία 

επιτεύχθηκε χρησιµοποιώντας σαν αρχικό αντιδραστήριο την κετόνη Wieland-Miescher 

((±)-9-Μεθυλο-∆-5(10)-οκταλενο-1,6-διόνη).68   

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 2. Τα δύο πιθανά διαστερεοµερή του φυσικού προϊόντος που αποµονώθηκε 

από το φυτό C.creticus ssp. creticus. 

 Έτσι, στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται παράλληλα µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα 

για το trans- ισοµερές και τα φασµατοσκοπικά δεδοµένα 1H και 13C NMR της cis-

ένωσης που συντέθηκε στο εργαστήριο µας, µε σκοπό την  ευκολότερη σύγκρισή 

τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Φασµατοσκοπικά δεδοµένα 1H και 13C NMR του φυσικού 

προϊόντος drima-7,9(11)-diene. 

13C NMR 

 
C 1 C 2 C3 C 4 C 4a C 5 C 6 C 7 C 8 C 8a C 9 C 10 C 11 C 12 C 13

A.F. Barreto et 

al.65 
33.4 42.3 19.1 37.8 37.9 158.3 131.3 126.6 24.4 48.7 101.8 21.2 22.2 33.0 20.6 

H. Akita et .al66 33.4 42.2 19.1 37.7 37.8 158.2 131.2 126.5 24.3 48.7 103.7 21.1 22.1 32.9 20.6 

C. Demetzos et 

al35 
37 32.2 22.7 39.6 39.1 146.5 144.5 117.7 29.7 39.8 106.2 21.1 15.7 14.1 21.6 

cis προϊόν 

σύνθεσης68 
34.2 43.7 18.7 37.5 37.8 150.2 131.7 125.2 32.2 49.8 104.9 21.5 23.6 33.0 20.4 

                

                
1Η NMR H 7 (CH) H 9 (CH2) H 9’(CH2) H 10 (CH3) H 11 (CH3) H 12 (CH3) H 13 (CH3) 

Polovnika et al64 5.65 4.77 4.81 1.77 0.90 0.84 0.94 

A.F. Barreto et al.65 6.65a 

(5.65) 
4.78 4.83 1.78 0.91 0.85 0.95 

H. Akita et .al.66 5.65 4.80 4.84 1.80 0.93 0.87 0.97 

C. Demetzos et al.35  5.37 4.64 4.69 1.7 0.85 0.75 1.5 

cis προϊόν σύνθεσης68 5.48 4.93 4.94 1.77 0.83 0.70 1.02 
aΗ βιβλιογραφική τιµή 6.65 διορθώθηκε από τον καθηγητή A. F. Barrero µετά από τηλεφωνική µας επαφή. 

 

 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η δοµή του φυσικού προϊόντος, όπως 

αρχικά προτάθηκε δεν αντιστοιχεί σε κανένα από τα δύο συνθετικά δριµανικά παράγωγα. 

Συγκεκριµένα, τα φασµατοσκοπικά δεδοµένα του trans-δριµανίου που αναφέρονται στην 

βιβλιογραφία συµφωνούν µεταξύ τους, υπάρχει όµως σηµαντική διαφορά µε αυτά που 

αναφέρονται από τον C. Demetzos και τους συνεργάτες του. Επιπλέον τα 

φασµατοσκοπικά δεδοµένα του cis-προϊόντος που συντέθηκε από την οµάδα µας δεν 

συµφωνούν µε τα αυτά του C. Demetzos. Απορρίπτοντας λοιπόν τις παραπάνω δοµές ως 

δοµές του φυσικού προϊόντος, κρίναµε σκόπιµη τη διευκρίνιση της πραγµατικής δοµής 

αυτού του συστατικού µιας και αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά του αιθέριου 

ελαίου της ρητίνης του λαδάνου και ίσως να ευθύνεται για κάποιες από τις 
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αντιµικροβιακές του ιδιότητες.32,34 Έτσι λοιπόν το φυσικό προϊόν που µας ενδιαφέρει 

αποµονώθηκε από το αιθέριο έλαιο της ρητίνης του λαδάνου63 και µε την βοήθεια  

πειραµάτων της φασµατοσκοπίας NMR, έγινε δυνατή η διευκρίνηση της πραγµατικής 

δοµής του νέου συστατικού του λαδάνου. 

 Τα αποτελέσµατα των φασµατοσκοπικών µελετών (τα οποία αναφέρονται 

λεπτοµερώς στο επόµενο κεφάλαιο) συνέτειναν στον χαρακτηρισµό του συστατικού 

αυτού ως ενός ισοµερούς ερεµοφιλενίου το οποίο ταυτοποιήθηκε µε την ονοµασία 

∆9(10),11(12)- ερεµοφιλένιο (∆9(10),11(12)-eremophilene) και κατά UPAC ως 1,2,3,4,6,7,8,8α-

οκτάϋδρο-1,8α-διµέθυλο-7-(1-µεθυλοαιθένυλο)-ναφθαλένιο) (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-

1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-naphthalene) το οποίο ανήκει στην οικογένεια των 

σεσκιτερπενίων (C15H24). Τα φασµατοσκοπικά δεδοµένα 1H και 13C NMR του νέου 

αυτού προϊόντος παρουσιάζονται στον Πίνακα 13 ενώ η προτεινόµενη δοµή του νέου 

αυτού συστατικού παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.  Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία για 

περαιτέρω πληροφορίες για το προϊόν αυτό ανακαλύψαµε ότι αφ’ ενός µεν δεν έχει 

αναφερθεί ως φυσικό προϊόν (άρα δεν έχει αποµονωθεί από κάποιον φυτικό οργανισµό), 

αφ’ ετέρου δε έχει αποµονωθεί και χαρακτηριστεί ως ενδιάµεσο στην σύνθεση άλλων 

φυσικών προϊόντων που ανήκουν στην οικογένεια των ερεµοφιλενίων.69,70  Στον Πίνακα 

13 παρουσιάζεται η σύγκριση των φασµατοσκοπικών δεδοµένων NMR του νέου αυτού 

ερεµοφιλενίου µε αυτά που αναφέρονται στην βιβλιογραφία, και όπως γίνεται φανερό 

υπάρχει ικανοποιητική συµφωνία µεταξύ τους. Το γεγονός αυτό ενισχύει την παραπάνω 

υπόθεσή µας για την πραγµατική δοµή του φυσικού προϊόντος.   
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ΣΧΗΜΑ 3. ∆οµή νέου σεσκιτερπενίου που αποµονώθηκε από το αιθέριο έλαιο της 

ρητίνης του λαδάνου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Συγκριτικός πίνακας φασµατοσκοπικών δεδοµένων του νέου ισοµερούς 

του ερεµοφιλενίου µε δεδοµένα από την βιβλιογραφία. 
13C NMR C 1 C 2 C3 C 4 C 4a C 5 C 6 C 7 C 8 C 8a C 9 C 10 C 11 C 12 C 13 

C. Demetzos et 

al35 
39.10 22.70 21.60 32.20 144.50 117.70 29.70 37.00 39.60 39.80 146.50 21.10 106.20 15.70 14.10 

H. Itokawa et 

al.69  
38.69 31.37 29.23 32.29 146.28 117.85 31.37 37.71 39.67 39.44 150.14 21.04 108.17 20.76 15.75 

Ερεµοφιλένιο 

που 

αποµονώθηκε68 

38.70 31.40 29.26 32.30 146.39 117.90 31.50 37.71 39.65 39.43 150.29 21.09 108.26 20.77 15.56 

                

1Η NMR H 5 (CH) H 11 (CH2) H 11’(CH2) H 10 (CH3) H 12 (CH3) H 13 (CH3)  

C. Demetzos et al35 * 5.37 4.64 4.69 1.7 0.85 0.75  

H. Itokawa et al.69 5.37 (m) 4.70 (brs) 1.73 (s) 0.79 (d, 6.0) 0.92 (s)  

Ερεµοφιλένιο που 

αποµονώθηκε68 
5.33 (brd, 6.0) 4.69 (d, 4.5) 1.72 (s) 0.78 (d, 7.0) 0.91 (s)  

* Οι µετατοπίσεις έχουν αποδοθεί µε αρίθµηση σύµφωνα µε την νέα προτεινόµενη δοµή του φυσικού προϊόντος.   

 

Για λόγους σύγκρισης, µετρήθηκε η οπτική στροφή [α]D του φυσικού προϊόντος που 

µελετούµε (διαθέτει τρία ασύµµετρα κέντρα, άρα είναι χειρόµορφο).  Στην βιβλιογραφία, 

η ένωση που µελετούµε αποµονώθηκε ως προϊόν αφυδάτωσης της ∆9 (10)-eremophilene-

12

3
4 4a
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6
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13

1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-
(1-methylethenyl)-naphthalene 
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11-ol 69, και η τιµή της οπτικής της στροφής είναι [α]D -11.1ο (c=0.18, CHCl3). Η 

µέτρηση της οπτικής στροφής της ένωσης µας έδωσε την τιµή [α]D + 12.45ο ± 0.55 

(c=2.5, CHCl3) τιµή που είναι παρόµοια µε αυτήν της βιβλιογραφίας αλλά θετικής 

στροφής. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το φυσικό προϊόν έχει την δοµή που 

περιγράφεται στο Σχήµα 4 αλλά πιθανότατα έχει την αντίθετη στερεοχηµεία στα 

ασύµµετρα κέντρα του µορίου.  Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η δοµή του µορίου που 

τελικά προτείνουµε σε αυτήν την εργασία για το προϊόν που αποµονώθηκε από την 

ρητίνη του λαδάνου και αποτελεί το κύριο συστατικό του αιθέριου ελαίου της.  

 

 
 

 

ΣΧΗΜΑ 4. ∆οµή συστατικού τύπου ερεµοφιλενίου του αιθέριου ελαίου του 

C.creticus ssp. creticus  

 

 Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι στην οικογένεια των ερεµοφιλενίων ανήκουν 

πολλά συστατικά των αιθέριων ελαίων και δεν είναι τυχαίο ότι στο αιθέριο έλαιο της 

ρητίνης του λαδάνου συναντούµε το βασικό µέλος της οικογένειας αυτής, το 

eremophylene (2.88% του αιθ. ελαίου), το οποίο κατά την χρωµατογραφική ανάλυση 

εκλούεται αµέσως µετά από το µελετούµενο συστατικό.   

1
2

43 4a 5 6
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1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-naphthalene 
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆9(10),11(12)- ΕΡΕΜΟΦΙΛΕΝΙΟΥ 

 Το αιθέριο έλαιο της ρητίνης του λαδάνου-που αποµονώθηκε σύµφωνα µε την 

πειραµατική διαδικασία που αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, 

οδηγείται σε στήλη χρωµατογραφίας.  Συγκεκριµένα, 1,66 g αιθέριου ελαίου οδηγούνται 

σε χρωµατογραφική στήλη διαµέτρου 25 mm, της οποίας το πληρωτικό υλικό (silica gel 

60, 230-400 mesh, Merck), είναι σε ποσότητα τέτοια ώστε να έχουµε ύψος πληρωµένης 

στήλης 10 cm. Στη συνέχεια χρησιµοποιούµε ως διαλύτη έκλουσης εξάνιο και 

παραλαµβάνουµε πέντε κλάσµατα των 100 mL.  Ακολουθεί αλλαγή της πολικότητας του 

διαλύτη έκλουσης σε εξάνιο-διαιθυλαιθέρα 99:1, και η πολικότητα αλλάζει συνεχώς 

συνεχίζοντας µε αναλογίες εξάνιο-διαιθυλαιθέρα 98:2, 97:3, 96:4 κτλ.  Τα κλάσµατα που 

συλλέγονται είναι των 5 mL ενώ το «δριµάνιο» αναµένεται να βρίσκεται στα κλάσµατα 

εξανίου διαιθυλαιθέρα 98:2.63  Τα παραπάνω κλάσµατα ελέγχονται µε χρωµατογραφία 

λεπτής στιβάδας (TLC) αλλά και µε GC/MS στο πρόγραµµα DEMEJOS.MET που 

αναφέρθηκε σε προηγούµενα κεφάλαια. Στα κλάσµατα που αναµένονταν να βρεθεί το 

προϊόν, αυτό δεν ανιχνεύτηκε.  Έτσι έγινε ο παραπάνω έλεγχος σε όλα τα κλάσµατα που 

λήφθηκαν ενώ µε διαλύτη έκλουσης µεθανόλη πήραµε ότι υπόλειµµα  είχε αποµείνει 

στην κολώνα ώστε να ελεγχθεί για το προϊόν.  Στα κλάσµατα µε διαλύτη έκλουσης την 

µεθανόλη , εντοπίστηκαν οι περισσότερες αλκοόλες που συναντούνται στο αιθέριο έλαιο 

της ρητίνης του λαδάνου, ενώ το «δριµάνιο» εντοπίστηκε στο 2ο και 3ο κλάσµα των 100 

mL που είχαν στην αρχή συλλεχθεί µε διαλύτη έκλουσης εξάνιο, µε το 2ο κλάσµα να 

περιέχει το επιθυµητό προϊόν σε ποσοστό 60.44 %.  Στον Πίνακα 14, παρουσιάζεται η 

σύσταση του 2ου κλάσµατος. 

Στη συνέχεια το κλάσµα (2ο) που µας ενδιαφέρει συµπυκνώθηκε (ζύγιζε 0,546 gr) 

και οδηγείθηκε σε δεύτερο χρωµατογραφικό διαχωρισµό αυτή την φορά σε κολώνα 

χρωµατογραφίας που έχει πληρωθεί µε Al2O3 (neutral 70-230mesh) ύψους 10 cm.  Ως 

διαλύτης έκλουσης χρησιµοποιήθηκε εξάνιο και συλλέγθηκαν κλάσµατα των 5  mL.  Και 

σε αυτήν την περίπτωση ο έλεγχος των κλασµάτων έγινε µε GC/MS.  Το προϊόν 

εντοπίστηκε από το 10ο κλάσµα και µετά, αλλά εκλούεται και µε άλλα συστατικά ενώ 

αποµονώθηκε µε αρκετά µεγάλη καθαρότητα (>95%) στο 22ο (2 mg) και 23ο (0.6 mg) 

κλάσµα.  Στα κλάσµατα 18-20 το προϊόν βρέθηκε µε καθαρότητα 70.71 % (29 mg), ενώ 

το κλάσµα 21 έχει 74.26 % ποσοστό του προϊόντος (1.9 mg). 



ΙΙ.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΜΈΡΟΣ 2Ο:  ΑΠΟΜΌΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌΣ ∆9(10),11(12)-ΕΡΕΜΟΦΙΛΕΝΊΟΥ 
 

115

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Σύσταση 2ου κλάσµατος (διαλύτης έκλουσης εξάνιο), µετά από 

χρωµατογραφικό διαχωρισµό του δείγµατος του αιθ. ελαίου της ρητίνης του λαδάνου. 

 DEMEJOS.MET  
 

Components 
Rt. % στο δείγµα  

1. α-Pinene 7.898 4.14  
2. Camphene 8.436 4.20  
3. β-Pinene 9.497 1.81  
4. α-Phellandrene 10.596 0.41 
5. α-Terpinene 11.142 0.46 C10H15 

6. p-Cymene 11.467 0.66  
7. Limonene 11.692 1.23  
8. γ-Terpinene 13.009 0.86  
9. Borneol 17.884 0.43 C10H18O 
10. Copaene 28.034 0.45  
11. β-Bourbonene 28.437 0.26  
12. Caryophyllene 30.026 3.00  
13. α-Guaiene 30.832 0.51  
14. α-Cubebene 31.347 0.28  
15. Alloaromadedrene 31.839 1.05  
16. New sesquiterpene 32.598 60.44 C15H24 
17. β- Selinene 33.088 6.61  
18. Ledene 33.408 3.83  
19. δ-Guainene 33.781 0.62  
20. γ-Cadinene 34.102 0.51  
21. δ-Cadinene 34.526 4.04  
22. Cubenene 34.892 1.40  
23. Kaur-16-ene 53.680 0.31 C20H32 

 Total  96.18%  
 

Τέλος, για την ταυτοποίηση του προϊόντος τα παραπάνω κλάσµατα 

χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση NMR.  Για την λήψη φασµάτων 1Η NMR 

χρησιµοποιήθηκε το δείγµα από το 22ο κλάσµα ενώ για όλα τα υπόλοιπα φάσµατα 13C 

NMR χρησιµοποιήθηκε το δείγµα από τα 18-20 κλάσµατα µιας και η ποσότητα του 

καθαρού προϊόντος δεν ήταν επαρκής για την λήψη φασµάτων άνθρακα ακόµα και από 

πείραµα NMR διάρκειας µιας µέρας.   

Πριν προχωρήσουµε σε περισσότερα πειράµατα NMR για την εξακρίβωση της 

πραγµατικής δοµής του νέου αυτού σεσκιτερπενίου, αποφασίσαµε να ελέγξουµε την 

περίπτωση που το συστατικό αυτό αλλοιώνεται κατά την διαδικασία αποµόνωσης του 

αιθέριου ελαίου εξαιτίας της υψηλής θερµοκρασίας που χρησιµοποιούµε κατά τη 

απόσταξη µεθ’υδρατµών.  Έτσι, περίπου 10,95 g ρητίνης λαδάνου εκχυλίστικαν εν 

ψυχρώ µε 200  mL µεθανόλης.  Στη συνέχεια µε την βοήθεια χωνιού Buhner του οποίου 

η επιφάνεια είχε καλυφθεί µε µία λεπτή στρώση από celite, αποµονώθηκε το καθαρό 
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εκχύλισµα, το οποίο µετά από την αποµάκρυνση του διαλύτη ζύγiζε 4,592 g.  ∆είγµα 

αυτού χρησιµοποιήθηκε για ανάλυση GC/MS, και ελέγχθηκε για την περιεκτικότητα του 

στο επιθυµητό συστατικό.  Πράγµατι, στο χρωµατογράφηµα εµφανίστηκε η κορυφή του 

«δριµανίου» στα 32,153 min.  Η σύγκριση των φασµάτων µάζας των δύο κορυφών, από 

το δείγµα του εκχυλίσµατος µε µεθανόλη και αυτού από το δείγµα του αιθέριου ελαίου, 

έδειξε ότι πρόκειται για το ίδιο συστατικό, και δεν προκαλείται κάποια δοµική αλλαγή 

στο µόριο κατά την διάρκεια την αποµόνωσης του αιθέριου ελαίου σε συνθήκες 

υδροαπόσταξης.  Στο Σχήµα 5, παρουσιάζονται τα αντίστοιχα φάσµατα µάζας του 

συστατικού στα δύο διαφορετικά δείγµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 5. Φάσµατα Μάζας του ερεµοφιλενίου από δύο διαφορετικά 

κατεργασµένα δείγµατα.  Η δοµή του συστατικού δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες 

αποµόνωσής του.   
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΟΜΗΣ ∆9(10),11(12)- ΕΡΕΜΟΦΙΛΕΝΙΟΥ 

Στο τελευταίο µέρος της παρούσας εργασίας ακολουθεί η ανάλυση των 

φασµάτων NMR του νέου χηµικού συστατικού που αποµονώθηκε από το Cistus creticus 

ssp. creticus L. και ο συλλογισµός που οδήγησε στη διόρθωση της χηµικής δοµής η 

οποία είχε προταθεί από την ερευνητική οµάδα του C. Demetzos.35  Για την 

διευκόλυνση της παρουσίασης των φασµάτων χρησιµοποιείται η αρίθµηση των 

ατόµων C και Η που αποδίδεται στο Σχήµα 4. 

3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ NMR ΜΙΑΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ 

 Για την διευκρίνηση της δοµής του νέου ερεµοφιλενίου, αρχικά λήφθηκαν τα 

µονοδιάστατα φάσµατα 1H και 13C NMR.  Από το πρωτονιακό φάσµα διαπιστώσαµε ότι 

πρόκειται για µια ένωση η οποία έχει ένα βινυλικό πρωτόνιο στα 5,328 ppm (Η-5) του 

οποίου η κορυφή σχάζεται διπλά, δύο βινυλικά πρωτόνια στα 4,685 ppm (2 Η, H-11) τα 

οποία σχάζονται και αυτά διπλά, και τέλος ένα αλλυλικό Η στα 2,121 ppm (H-7) το 

οποίο επίσης σχάζεται διπλά.  Στα υψηλότερα πεδία, παρουσιάζονται τρεις κορυφές οι 

οποίες αποδίδονται σε µεθυλικές οµάδες.  Συγκεκριµένα, στα 0,783 ppm (3 Η, Η-12) µια 

κορυφή η οποία σχάζεται διπλά, στα 0,909 ppm (3 Η, Η-13) µία απλή κορυφή και στα 

1,719 ppm (3 Η, Η-10) µια απλή κορυφή.  Η ολοκλήρωση όλων των πρωτονίων του 

φάσµατος µας φανερώνουν ότι πρόκειται για µία ένωση που έχει σύνολο 24 πρωτόνια.  

Στο φάσµα του άνθρακα, εντοπίστηκαν 15 κορυφές.  Στα χαµηλά πεδία (100-160 ppm) 

παρουσιάζονται τέσσερις κορυφές άνθρακα, οπότε ενισχύεται η υπόθεση της παρουσίας 

ανθράκων που συνδέονται µεταξύ τους µε διπλούς δεσµούς, ενώ οι άνθρακες των 

µεθυλίων βρίσκονται στα υψηλότερα πεδία και συγκεκριµένα στα 15,76 ppm αποδίδεται 

ο µεθυλικός C-12, στα 20,77 ppm ο C-13, και στα 21,09 ppm ο C-10 ο οποίος αποδίδεται 

σε µεθυλική οµάδα ενός αλλυλικού συστήµατος.  Τα φάσµατα 1H και 13C NMR 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 6 και στο Σχήµα 7.  Ένα γενικό συµπέρασµα που προκύπτει 

από τα δύο αυτά φάσµατα είναι η απουσία λειτουργικών οµάδων από το µόριο µας, 

αναφερόµαστε δηλαδή σε έναν ακόρεστο υδρογονάνθρακα, µοριακού βάρους 204 

(φάσµα µάζας, Σχήµα 5) και µoριακού τύπου C15H24, που συµπίπτει δηλαδή µε την 

γενική µορφή των σεσκιτερπενίων, µόρια που τα συναντούµε στους δευτερογενείς 

µεταβολίτες των φυτών, και ειδικότερα στα αιθέρια έλαια τους.  Με µε δεδοµένο ότι η 
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ένωση έχει βαθµό  ακορεστότητας 4, µπορεί να προταθεί ότι πρόκειται για ένα µόριο που 

έχει δυο διπλούς δεσµούς και δύο δακτυλίους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 6. Φάσµατα 1H NMRτου ∆9(10),11(12)- Ερεµοφιλένιου. 
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ΣΧΗΜΑ 7. Φάσµα 13C ΝΜR του ∆9(10),11(12)- Ερεµοφιλένιου. 
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 Στη συνέχεια, θεωρήσαµε σηµαντική την λήψη φασµάτων DEPT, τα οποία θα 

υποδείκνυαν τον βαθµό υποκατάστασης του κάθε άνθρακα.  Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 

οι τεταρτοταγείς C δεν εµφανίζονται στα φάσµατα αυτά εξαιτίας πολύ χαµηλής έντασης 

του σήµατος τους.  Στο Σχήµα 8, παρουσιάζονται τα φάσµατα DEPT 135ο οπού οι 

πρωτοταγείς και τριτοταγείς άνθρακες δίδουν θετικό σήµα και οι δευτεροταγείς 

άνθρακες αρνητικό σήµα, φάσµα DEPT 90ο που δίδουν σήµα µόνο οι τριτοταγείς 

άνθρακες και τέλος φάσµα DEPT 45ο στο οποίο δίδουν σήµα όλοι οι άνθρακες εκτός των 

τεταρτοταγών.  Η σύγκριση των παραπάνω φασµάτων µε το ολικό φάσµα 13C NMR, 

αποκρυπτογραφεί την ταυτότητα του κάθε άνθρακα του µορίου µας. 

 Από τα φάσµατα αυτά αποσαφηνίστηκε ότι στο µόριο µας υπάρχουν τρεις 

τεταρτοταγείς άνθρακες, στα 146,39 ppm (C-4a), στα 150,29 ppm (C-9) και στα 38,43 

ppm (C-8a), κορυφές οποίες απουσιάζουν από τα τρία φάσµατα DEPT.  Από τις χηµικές 

µετατοπίσεις των ανθράκων, είναι φανερό ότι οι δύο πρώτοι ανήκουν σε συστήµατα 

διπλών δεσµών ενώ ο άλλος ένας είναι υβριδισµού sp3. Ακόµα υπάρχουν τρεις 

τριτοταγείς άνθρακες, στα 117,70 ppm (C-5, προφανώς ανήκει σε διπλό δεσµό), στα 

38,52 (C-1) και στα 37,52 ppm (C-7), θετικές κορυφές στο DEPT 135ο, ενώ στο ίδιο 

φάσµα υπάρχουν και άλλες τρεις θετικές κορυφές που αποδίδονται στα µεθύλια 

(πρωτοταγείς άνθρακες) και συγκεκριµένα στα 20,92 ppm (C-10), στα 20,59 ppm (C-12) 

και στα 15,58 ppm (C-13).  Οι δευτεροταγείς άνθρακες φαίνονται σαν αρνητικές 

κορυφές στο φάσµα DEPT 135ο.  Έτσι, παρουσιάζονται έξι κορυφές που αποδίδονται σε 

δευτεροταγείς άνθρακες, στα 29,54 ppm (C-3), στα 31,31 ppm (C-2), στα 31,20 ppm (C-

6), στα 32,10 ppm (C-4), στα 39,45 ppm (C-8) και στα 108,06 ppm (C-11, προφανώς 

ανήκει σε διπλό δεσµό).  Στο φάσµα DEPT 90ο στο οποίο, όπως προαναφέρθηκε, 

εµφανίζονται µόνο οι κορυφές των CH, έχουµε έντονες κορυφές των C-5 στα 117,70 

ppm, C-1 στα 38,50 ppm και στα 37,50ppm του C-7. 

 Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις διαµορφώθηκε ο ακόλουθος πίνακας 

(Πίνακας 15) όπου φαίνεται ο µερικός χαρακτηρισµός των ανθράκων της ένωσης. 

 

 

 



ΙΙ.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΜΈΡΟΣ 2Ο:  ΑΠΟΜΌΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌΣ ∆9(10),11(12)-ΕΡΕΜΟΦΙΛΕΝΊΟΥ 
 

121

ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Χαρακτηρισµός ατόµων άνθρακα του ∆9(10),11(12)- Ερεµοφιλένιου. 

Carbon 
δ 13C 

(ppm) 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΣ 

C-1 38.71 τριτοταγής sp3 

C-2 31.40 δευτεροταγής sp3 

C-3 29.26 δευτεροταγής sp3 

C-4 32.30 δευτεροταγής sp3 

C-4a 146.39 τεταρτοταγής sp2 

C-5 117.90 τριτοταγής sp2 

C-6 31.50 δευτεροταγής sp3 

C-7 37.71 τριτοταγής sp3 

C-8 39.65 δευτεροταγής sp3 

C-8a 38,43 τεταρτοταγής sp3 

C-9 150,29 τεταρτοταγής sp2 

C-10 21.09 πρωτοταγής sp3 

C-11 108.26 δευτεροταγής sp2 

C-12 20.77 πρωτοταγής sp3 

C-13 15.56 πρωτοταγής sp3 

 

 



ΙΙ.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΜΈΡΟΣ 2Ο:  ΑΠΟΜΌΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌΣ ∆9(10),11(12)-ΕΡΕΜΟΦΙΛΕΝΊΟΥ 
 

122

ΣΧΗΜΑ 8. Φάσµατα DEPT του ∆9(10),11(12)- Ερεµοφιλένιου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ppm (f1)
50100

11
7.

70
4

38
.5

05
37

.5
04

ppm (f1)
50100

11
7.

70
4

10
8.

06
6

39
.4

44

38
.5

14
37

.5
16

32
.1

02

31
.3

08
31

.2
01

29
.0

70

20
.9

12
20

.5
89

15
.5

79

p p m  ( t1 )
5 01 0 0

11
7.

70
4

10
8.

06
5

39
.4

50
38

.5
21

37
.5

27

32
.1

08

31
.3

18
31

.2
05

29
.5

40

29
.0

77

20
.9

20

20
.5

95

15
.5

83

DEPT 45ο  

DEPT 90ο  

DEPT 135ο 



ΙΙ.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΜΈΡΟΣ 2Ο:  ΑΠΟΜΌΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌΣ ∆9(10),11(12)-ΕΡΕΜΟΦΙΛΕΝΊΟΥ 
 

123

 Μετά το πέρας της µελέτης των µονοδιάστατων φασµάτων πρωτονίου και 

άνθρακα, λήφθηκαν µονοδιάστατα φάσµατα ΝΟΕ.  Με αυτά τα πειράµατα NMR, 

«ακτινοβολούµε» ένα από τα πρωτόνια του µορίου µας –ουσιαστικά µε την ακτινοβολία 

τα διεγείρουµε ώστε να µην δίνουν σήµα (αρνητικό σήµα στα φάσµατα ΝΟΕ)– και τα 

πρωτόνια που βρίσκονται κοντά σε αυτό επηρεάζονται, δίνοντας διαφορετικό σήµα στο 

φάσµα ΝΟΕ σε σχέση µε αυτό του αρχικού φάσµατος1H NMR.  Ακτινοβόληση των 

πρωτονίων της µεθυλικής οµάδας στα 0,783 ppm (C-13) επηρεάζει ισχυρά τα πρωτόνια 

της µεθυλικής οµάδας στα 0,909 ppm (C-12), ένδειξη που υποδηλώνει ότι οι οµάδες 

αυτές έχουν την ίδια στερεοχηµική διαµόρφωση, βρίσκονται από την ίδια πλευρά του 

δακτυλίου (cis σχετική διαµόρφωση).  Ακόµα επηρεάζεται και το πρωτόνιο του C-1, 

γεγονός που ενισχύει την αρχική υπόθεση ότι η µεθυλική οµάδα συνδέεται µε τον 

άνθρακα 1 και είναι cis στον δακτύλιο.  Με την ακτινοβόληση του πρωτονίου στα 

1,105ppm (C-8, H-8΄) επηρεάζονται τα πρωτόνια της µεθυλικής οµάδας 13, αλλά το 

πρωτόνιο στα 2,121ppm (C-7) επηρεάζεται ισχυρότερα.  Στο σηµείο αυτό πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η σχάση του Η-8΄φαινεται ως διπλή της διπλής µε J1 =J2 =13 Hz 

(ψευδοτριπλή).  Ο µόνος τρόπος που δικαιολογεί την µεγάλη τιµή της σχάσης είναι ότι 

το Η-8΄ βρίσκεται σε ψεύδοαξονική θέση, αλληλεπιδρά µε το Η-8 (J=13 Hz) και µε το Η-

7, το οποίο για να δίνει J=13 Hz, θα πρέπει να είναι σε trans διαξονική σχετική 

διαµόρφωση µε το Η-8΄.  Παράλλήλα, ισχυρό ΝΟΕ εµφανίζεται και µεταξύ του Η-10 

στα 1,719 ppm και του H-7 όταν ακτινοβολείται το Η-10 γεγονός που δηλώνει ότι τα 

πρωτόνια της µεθυλικής οµάδας 10 βρίσκονται κοντά στο χώρο µε το Η-7 λόγω της 

θέσης τους στο δακτύλιο ή λόγω ελεύθερης περιστροφής των C-7 και C-9, φέρνοντας το 

µεθύλιο C-10 κοντά στο Η-7 και ταυτόχρονα υποδηλώνεται η ύπαρξη πλευρικής 

αλυσίδας στον C-9.  Ακτινοβολώντας το πρωτόνιο στα 1,765 ppm (Η-3) επηρεάζονται οι 

κορυφές των πρωτονίων Η-4 (1,904 ppm και 2,166 ppm) και των H-2 (1,492 ppm και 

1,388 ppm), οπότε τα πρωτόνια σε αυτές τις χηµικές µετατοπίσεις βρίσκονται σε 

γειτονικούς άνθρακες.  Τέλος, ακτινοβολώντας τα πρωτόνια της µεθυλικής οµάδας C-12 

στα 0,909 ppm επηρεάζεται ισχυρά το Η-8΄ επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται κοντά στον 

χώρο και σε cis σχετική διαµόρφωση.  Παράλληλα επηρεάζονται τα πρωτόνια Η-4΄και 

Η-2΄(αξονικά πρωτόνια), επιβεβαιώνοντας ότι η µεθυλική οµάδα C-12, βρίσκεται σε 

αξονική θέση στον δακτύλιο.  Καλύτερα και πιο ξεκάθαρα αποτελέσµατα για την 
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αλληλεπίδραση των πρωτονίων στον χώρο παίρνουµε µε τo δισδιάστατo φάµατo ΝΟΕ 

(NOESY) το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω.  Στο Σχήµα 9 παρουσιάζεται 

ενδεικτικά το φάσµα ΝΟΕ για το ∆9(10),11(12)- Ερεµοφιλένιο µε ακτινοβόληση στα 

πρωτόνια της µεθυλικής οµάδας C-13 στα 0.783ppm, ενώ στο Παράρτηµα που 

ακολουθλει στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται τα συνολικά φάσµατα ΝΟΕ που 

λήφθησαν για την µελετούµενη ένωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 9. Φάσµα ΝΟΕ του ∆9(10),11(12)- Ερεµοφιλενίου, µε ακτινοβόληση των 

πρωτονίων στα 0,783ppm (µεθυλική οµάδα C-13). 
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3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ι∆ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ NMR 

Ανάλυση Φάσµατος 1Η-1Η gCOSY. 

 Σε ένα φάσµα 1Η-1Η gCOSY εµφανίζονται οι συσχετίσεις µεταξύ των πρωτονίων 

που βρίσκονται στο ίδιο άτοµο άνθρακα αλλά και αυτών που βρίσκονται σε γειτονικά 

άτοµα άνθρακα πάντα σε σχέση µε την σύνδεσή τους µέσω δεσµών.  Στον Πίνακα 16, 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι συσχετίσεις των πρωτονίων του µορίου µας ενώ στο Σχήµα 

10, παρουσιάζεται το αντίστοιχο φάσµα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16. 1Η-1Η gCOSY συσχετίσεις των πρωτονίων του ∆9(10),11(12)- Ερεµοφιλένιου. 

Position Proton 
δ 1H 

(ppm) 
COSY 

1 H1 1.64 (m) H2,2’,H13 

H2 1.49 (m) H1,H2’,H3’ 
2 

H2’ 1.39 (m) H1,H2,H3,3’ 

H3 1.76 (m) H3’,H4’ 
3 

H3’ 1.28 (brd, 12.9) H2,2’,H3,H4,4’ 

H4 1.90 (m) H3’,H4’ 
4 

H4’ 2.17 (m) H3,3’,H4 

5 H5 5.33 (brd, 6.0) H6,6’ 

H6 1.98 (m) H5,H6’,H7 
6 

H6’ 1.84 (m) H5,H6,H7 

7 H7 2.12 (brd, 13.0) H6,H6’,H8’ 

H8 1.90 (brd, 13.0) H8’ 
8 

H8’ 1.11 (dd, 13.0,13.0) H7,H8 

10 H10 1.72 (s) H11 

11 H11 4.69 (d,4.5) H10 

13 H13 0.78 (d,7.0) H1 

Τα πρωτόνια που χαρακτηρίζονται’ π.χ. Η-8’, δηλώνουν 
πρωτόνια ψεύδοαξονικής διαµόρφωσης. 
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ΣΧΗΜΑ 10. 1Η-1Η gCOSY φάσµα του νέου φυσικού προϊόντος ∆9(10),11(12)- 

Ερεµοφιλένιου. 
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Ανάλυση Φάσµατος C-H gHMQC. 

 Σε ένα φάσµα C-H gHMQC παρουσιάζονται οι συσχετίσεις µεταξύ των ατόµων 

άνθρακα και των πρωτονίων τους (2JC-Η).  Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζεται ποίο 

πρωτόνιο είναι συζευγµένο µε τον αντίστοιχο C, ενώ εντοπίζονται και αυτά τα πρωτόνια 

που βρίσκονται στο ίδιο άτοµο άνθρακα αλλά λόγω της ασυµµετρίας του µορίου έχουν 

διαφορετικό χηµικό περιβάλλον και διαχωρίζονται µεταξύ τους δίνοντας σήµατα σε 

διαφορετικές χηµικές µετατοπίσεις.  Για παράδειγµα, τα πρωτόνια του C-8, δίνουν µια 

διπλή της διπλής κορυφή στα 1,105ppm (Η-8΄) και µια πολλαπλής σχάσης κορυφή στα 

1,904 ppm (H-8).  Ίδια φασµατοσκοπική συµπεριφορα έχουν όλα τα πρωτόνια των 

δευτεροταγών οµάδων άνθρακα του µορίου που µελετάται.  Στον Πίνακα 17, 

παρουσιάζονται οι συσχετίσεις C-H gHMQC και στο Σχήµα 11, το αντίστοιχο φάσµα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17. C-H gHMQC συσχετίσεις του ∆9(10),11(12)- Ερεµοφιλένιου. 

Carbon 
δ 13C 

(ppm) 
Proton δ 1H 

C-1 38.71 H1 1.64 (m) 

H2 1.49 (m) 
C-2 31.40 

H2΄ 1.39 (m) 

H3 1.76 (m) 
C-3 29.26 

H3΄ 1.28 (brd) 

C-4 32.30 H4΄ 2.17 (m) 

C-5 117.90 H5 5.33 (brd) 

H6 1.98 (m) 
C-6 31.50 

H6΄ 1.84 (m) 

C-7 37.71 H7 2.12 (brd) 

H8 1.90 (brd) 
C-8 39.65 

H8΄ 1.11 (dd) 

C-10 21.09 H10 1.72 (s) 

C-11 108.26 H11 4.69 (d) 

C-12 20.77 H12 0.91 (s) 

C-13 15.76 H13 0.78 (d) 

 

Με το φάσµα αυτό, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα των φασµάτων DEPT σχετικά µε 

την υποκατάσταση των ατόµων άνθρακα του ∆9(10),11(12)- Ερεµοφιλένιου. 
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ΣΧΗΜΑ 11. C-H gHMQC φάσµα του νέου φυσικού προϊόντος ∆9(10),11(12)- 

Ερεµοφιλένιου. 

 

Ανάλυση Φάσµατος C-H gHMΒC (long range). 

 Στα φάσµατα C-H gHMΒC (long range) συσχετίζονται τα άτοµα άνθρακα του 

µορίου µε τα πρωτόνια που συνδέονται µέσω σειράς δεσµών, αλλά όχι στο ίδιο άτοµο 

άνθρακα.  Ουσιαστικά, εµφανίζονται συζεύξεις µεταξύ πυρήνων που βρίσκονται σε 

απόσταση τριών ή ακόµα και τεσσάρων ατόµων (3JC-Η ή 4JC-Η).  Αποκρυπτογραφώντας 

ένα τέτοιο φάσµα και σε συνδυασµό µε τις πληροφορίες που παίρνουµε από τα 

πειράµατα NMR που προαναφέρθηκαν µπορούµε να προσδιορίσουµε µε ακρίβεια τη 

δοµή του νέου αυτού µορίου.  Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 18) παρουσιάζονται οι 

C-H gHMΒC (long range) συσχετίσεις και στο Σχήµα 12, το αντίστοιχο φάσµα του 

µορίου που µελετάται. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18. C-H gHMΒC (long range) του νέου φυσικού προϊόντος ∆9(10),11(12)- 

Ερεµοφιλένιου. 

Carbon δ 13C (ppm) C-H gHBMC 

C-1 38.71 H2,2’,H8’,H13 

C-2 31.40 H13 

C-3 29.26 H2’,H4’ 

C-4 32.30 H3,H5 

C-4a 146.39 H12,H1,H3,3’,H4,4’,H6,6’,H8’

C-5 117.90 H4,4’,H6,6’,H8’ 

C-6 31.50 H8,8’,H5 

C-7 37.71 H5,H8’,H10 

C-8 39.65 H7,H12 

C-8a 39.43 H1,H5,H13 

C-9 150.29 H7,H8,8’,H10,H11 

C-10 21.09 H7,H11 

C-11 108.26 H7,H10 

C-12 20.77 H1,H8’ 

C-13 15.76 H1,H2,2’ 
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ΣΧΗΜΑ 12. C-H gHMΒC (long range) φάσµα του ∆9(10),11(12)- Ερεµοφιλένιου. 

 

Ανάλυση Φάσµατος NOESY. 

 Τέλος, µε το διδιάστατο φάσµα ΝΟΕ µπορούµε να αποσαφηνίσουµε κάποια 

αµφιλεγόµενα σηµεία στην προτεινόµενη δοµή (Σχήµα 4) του µορίου που αποµονώθηκε 

από το αιθέριο έλαιο της ρητίνης του φυτού C.Creticus ssp. creticus L.  Συγκεκριµένα 

γίνεται δυνατός ο προσδιορισµός της σχετικής στερεοχηµείας των τριών χειρόµορφων 

κέντρων του µορίου, C-1, C-8a και C-7.  Αναλυτικότερα, τα πρωτόνια Η-12 και Η-13 

παρουσιάζουν ισχυρό ΝΟΕ φαινόµενο µεταξύ τους γεγονός που δηλώνει ότι βρίσκονται 

πολύ κοντά στον χώρο και για να συµβαίνει αυτό πρέπει να είναι και τα δύο από την ίδια 

πλευρά του δακτυλίου.  Εφόσον το Η-8΄ είναι ψευδοαξονικό, γνωρίζουµε ότι η µεθυλική 

οµάδα C-13 είναι και αυτή σε ψεύδοαξονική διαµόρφωση, θα πρέπει η µεθυλική οµάδα 

C-12 να είναι σε ψευδοϊσηµερινή διαµόρφωση για να εξασφαλιστεί η 1,2-cis 

διαµόρφωση των δύο µεθυλοµάδων (βλέπε σχετικό σχήµα).  Ισχυρό ΝΟΕ παρουσιάζουν 
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και τα πρωτόνια Η-13 µε Η-8΄και αυτό µε το Η-7, γεγονός που επιβεβαιώνει τις 

προηγούµενες παρατηρήσεις..  Πολύ κοντά στο χώρο βρίσκονται και τα πρωτόνια Η-1 

και Η-7,τα οποία πρέπει να είναι ψεύδοαξονικά, ενώ το Η-7 παρουσιάζει ισχυρό 

φαινόµενο ΝΟΕ και µε τα πρωτόνια Η-11 (αλλυλικά πρωτόνια ) και µε αυτά της 

µεθυλικής οµάδας C-10, άρα και αυτά βρίσκονται πολύ κοντά στο χώρο, λόγω ελεύθερης 

περιστροφής της ισοπροπένυλο οµάδας (                 ). 

 

Στο Σχήµα 13 παρουσιάζεται το φάσµα NOESY, ενώ ένθετη απεικονίζεται η δοµή του 

µορίου µε τις αντίστοιχες σηµαντικές ΝΟΕ αλληλεπιδράσεις µεταξύ των πρωτονίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 13. Φάσµα NOESY του 1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-

methylethenyl)naphthalene
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΕ 
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ΦΑΣΜΑ ΝΟΕ:   ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΣΤΑ 0.783ppm (πρωτόνια µεθυλικής οµάδας C-13)
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ΦΑΣΜΑ ΝΟΕ:   ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΣΤΑ 0.909 ppm (πρωτόνια µεθυλικής οµάδας C-12) 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΕ 136

ΦΑΣΜΑ ΝΟΕ:   ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΣΤΑ 1.105ppm (πρωτόνιο Η8΄)
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ΦΑΣΜΑ ΝΟΕ:   ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΣΤΑ 1.719ppm (µεθυλική οµάδα C-10)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΕ 
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ΦΑΣΜΑ ΝΟΕ:   ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΣΤΑ 1.765ppm (πρωτόνιο Η3) 
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