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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εκχύλιση αιθέριων ελαίων από διάφορα φυτά µε συµπιεσµένο διοξείδιο του άνθρακα είναι 
µια µοντέρνα τεχνική, η οποία έχει δείξει σε επιµέρους εφαρµογές σηµαντικά προτερήµατα 
συγκρινόµενη µε κλασικές µεθόδους εκχύλισης, όπως απόσταξη µε υδρατµούς ή νερό και 
εκχύλιση µε υγρούς διαλύτες. 
Το ριγανέλαιο αποτελεί ένα από τα κυριότερα αιθέρια έλαια και χρησιµοποιείται στη 
φαρµακευτική, στην αρωµατοποιία, ως αντιοξειδωτικό, ως αντιπαρασιτικό (ανθελµινθικό, 
κυρίως για τη βελτίωση της κτηνοτροφικής παραγωγής), ως µυκητοκτόνο και ως συντηρητικό 
βιολογικών δειγµάτων.   
Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η εκχύλιση ριγανέλαιου τριων ποκιλιών ελληνικής ρίγανης 
µε υπερκρίσιµο CO2 σε πιέσεις από 80 µέχρι 250 bar και θερµοκρασία 40 oC. Τα εκχυλίσµατα 
αναλύθηκαν µε αέρια χρωµατογραφία (GC) και όσον αφορά στα κύρια συστατικά των 
εκχυλισµάτων, θυµόλη και καρβακρόλη, συγκρίθηκαν µε εκχυλίσµατα, τα οποία ελήφθησαν 
από απόσταξη µε νερό.  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μεταφυσικές δοξασίες, ανακατωµένες µε εµπειρία, που αποκτήθηκε σε χιλιάδες χρόνια 
µόρφωσαν την πολύτιµη παράδοση για διάφορα άγρια φυτικά είδη. Σ’ αυτά, τα αγριοβότανα, 
αναζητήθηκαν τα φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά, κύρια όπλα, παλαιότερα, της λαϊκής και 
της επιστηµονικής θεραπευτικής. Απαραίτητα στην καλλυντική και σ’ άλλες ανθρώπινες 
ανάγκες. Την πίστη στη θεραπευτική δράση και σ’ άλλες ευεργετικές ιδιότητες διαφόρων 
φυτικών ειδών δεν την έσβησε ο χρόνος. ∆ικαιώνεται και στην εποχή µας µε τη σύγχρονη 
επιστηµονική έρευνα [1, 2]. 
Η ρίγανη ανήκει στην οικογένεια των χειλανθών (Lamiaceae) και στο γένος  Origanum, στο 
οποίο περιλαµβάνονται περίπου 10 είδη που αυτοφύονται στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας.  
Το ξηρό προϊόν της χρησιµοποιείται ως  καρύκευµα και το αιθέριο έλαιό της στη βιοµηχανία 
και τη φαρµακευτική. Λόγω της µεγάλης ζήτησης του αιθέριου ελαίου στο εξωτερικό και 
λόγω της ποιότητάς του, όπως διαµορφώνεται στο Ελληνικό οικοσύστηµα, καλλιεργείται 
σήµερα η ρίγανη σε πολλούς νοµούς από την Κρήτη µέχρι τη Ροδόπη. Το ενδιαφέρον της 
φαρµακευτικής για το αιθέριο έλαιο δεν έγκειται µόνο στα δυο βασικότερα συστατικά της, την 
καρβακρόλη και τη θυµόλη, αλλά και στη βιοδραστικότητα των υπόλοιπων  συστατικών του 
[3-7]. 
Η απόληψη του αιθέριου ελαίου της ρίγανης γίνεται κύρια µέσω απόσταξης µε νερό ή 
υδρατµούς. Στα πλεονεκτήµατα της εκχύλισης του ελαίου µε υπερκρίσιµο CO2 (Tc=31,1 oC, 
Pc=73,8 bar) συµπεριλαµβάνονται η χαµηλή κρίσιµη θερµοκρασία και η εκλεκτικότητά του. Η 



χαµηλή θερµοκρασία εκχύλισης δρα ευνοϊκά σε θερµοευαίσθητες ουσίες ενώ η εκλεκτικότητα 
στον εµπλουτισµό µε ορισµένες ουσίες των εκχυλισµάτων [8-11].  Η εκλεκτικότητα εξαρτάται 
και από την πίεση, όπως π.χ. για τη µείωση των εκχυλισµάτων σε τερπένια, που δρουν 
οξειδωτικά, ή τον εµπλουτισµό σε κηρούς [12-14].     
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Υλικά και µέθοδοι: Χρησιµοποιήθηκαν ποικιλίες ρίγανης από τρεις διαφορετικές περιοχές 
της Ελλάδας. Μια από την Πελοπόννησο (∆1), µια από την Κεντρική Ελλάδα (∆2) και µια 
από την Βόρεια Ελλάδα (∆3). Για κάθε δείγµα χρησιµοποιήθηκαν φύλλα κοκκοµετρίας 710-
900 µm. Για λόγους σύγκρισης έγινε παραλαβή ριγανέλαιου και µέσω απόσταξης µε νερό. Για 
τη χρωµατογραφική ανάλυση τα εκχυλίσµατα και τα αποστάγµατα διαλύθηκαν σε µεθανόλη 
αναλυτικής καθαρότητας. Οι πρότυπες ουσίες ήταν θυµόλη (Fluka, ≥99.0 %), καρβακρόλη 
(Aldrich, 98 %), λιναλοόλη (Aldrich, 97 %), π-κυµένιο (ACROS, 99+ %), β-µυρσένιο 
(ACROS, stabil. tech. 90 %), γ-τερπινένιο (ACROS, stabil. 98+%), α-πινένιο (ROTH, 98 %) 
και β-πινένιο (ROTH, 99 %) 
Χρωµατογραφική ανάλυση: Ο αέριος χρωµατογράφος ήταν της εταιρείας CARLO ERBA, 
GC 6000 VEGA SERIES 2, µε ανιχνευτή FID και τριχοειδή στήλη της εταιρείας SGE 
(30QC3/BPX50 0.25 , 30 m, 0,33 mm i.d., 0,25 µm). Το θερµοκρασιακό µοντέλο ήταν: 60 oC 
για 5 min, 60-160 oC µε ρυθµό 4 oC min-1, 160-240 oC µε ρυθµό 8 oC min-1

. Η ροή του 
φέροντος αερίου, He, ήταν 2 ml/min. Η θερµοκρασία έγχυσης ήταν 240 και του FID 290 °C. Η 
καταγραφή των χρωµατοφηµάτων  έγινε µε ολοκληρωτή της Spectra-Physics/SP4290. 
Πειραµατική διάταξη εκχύλισης: Το διάγραµµα ροής για την υπερκρίσιµη εκχύλιση φαίνεται 
στο Σχήµα 1. Ο εκχυλιστήρας, ιδιοκατασκευής, ήταν όγκου 500 ml. Η διάταξη µπορεί να 
λειτουργεί και µε δυο διαχωριστές (συλλέκτες) για τη σταδιακή απόληψη των εκχυλισµάτων. 
Για λόγους καθαρότητας των εκχυλισµάτων η λειτουργία της διάταξης έγινε χωρίς 
ανακύκλωση του CO2. Η αντλία συµπίεσης του υγρού CO2 ήταν της Milton Roy/mini pump µε 
δυο ψυχόµενες κεφαλές από κρυοστάτη της Haake. Η βαλβίδα ρύθµισης της πίεσης ήταν της 
Tescom. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής, βαλβίδες αποµόνωσης και τα φίλτρα ήταν της Autoclave. 
Ο καθαρισµός της διάταξης γίνονταν µε συµπίεση και αποσυµπίεση µεθανόλης µέσω αντλίας 
της Eldex σε θερµοκρασία µεγαλύτερη εκείνης του πειράµατος.  
 

 
Σχήµα 1. Σχηµατική διάταξη υπερκρίσιµης εκχύλισης. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στο διάγραµµα 1 φαίνονται τα χρωµατογραφήµατα του αιθέριου ελαίου του δείγµατος ∆2 από  
την απόσταξη µε νερό (a.) και από υπερκρίσιµη εκχύλιση, Υ.Κ.Ε. (b.). Από την απόσταξη µε 
νερό γίνεται απόληψη των κύριων συστατικών, θυµόλης και καρβακρόλης και από τα 
δευτερεύοντα συστατικά του π-κουµένιου και του γ-τερπινένιου. Από την υπερκρίσιµη 
εκχύλιση ενώ γίνεται απόληψη θυµόλης και καρβακρόλης, δε γίνεται απόληψη π-κουµένιου 
και γ-τερπινένιου. Αυτή η διαφορά των δύο µεθόδων πατατηρήθηκε και στα υπόλοιπα 
δείγµατα. Μια επιπρόσθετη διαφορά είναι η εµφάνιση της, άγνωστης προς το παρόν, κορυφής 
Α στο εκχύλισµα της Υ.Κ.Ε. Από την απόσταξη µε νερό του υπολείµµατος της ρίγανης µετά 
την υπερκρίσιµη εκχύλιση βρέθηκε ότι αποστάζονται το π-κουµένιο και το γ-τερπινένιο, ενώ 
στο απόσταγµα δεν βρέθηκε η ουσία Α. Εποµένως µπορεί να θεωρηθεί ότι οι δυο µέθοδοι είναι 
αλληλοσυµπληρούµενες. 
 

 
    ∆ιάγραµµα 1. Χρωµατογραφήµατα  ελαίου δείγµατος ∆2: a) από  απόσταξη µε νερό, b) από Y.K.Ε.  
                            1. π-Κουµένιο, 2. γ-Τερπινένιο, 3. Θυµόλη, 4. Καρβακρόλη, A. Άγνωστη ουσία 
 
 
Στην υπερκρίσιµη εκχύλιση αύξηση της πίεσης πάνω από 80-85 bar οδηγεί σε απόληψη και 
συστατικών µε υφή αλοιφής αδιάλυτων στη µεθανόλη. Τα εκχυλίσµατα υστερούν και σε 
άρωµα. Ενώ σε χαµηλές πιέσεις το εκχύλισµα είναι κιτρινωπό µε την αύξηση της πίεσης 
γίνεται κιτρινωπό/καστανόχρωµο, στα 120 bar περίπου. Στα 250 bar το εκχύλισµα λαµβάνεται 
µε µορφή αλοιφής πράσινου χρώµατος. Στη θερµοκρασία των 40 oC που εξετάστηκαν τα 
δείγµατα η πίεση των 80 bar ήταν η καλύτερη. Παρόµοιες παρατηρήσεις αναφέρονται και 
βιβλιογραφικά [13, 14]. 
Η διαφορά των συστατικών που ανιχνεύθηκαν στα τρία δείγµατα που εξετάστηκαν φαίνεται 
στον πίνακα, που ακολουθεί. Αυτές οι διαφορές θα πρέπει να αποδοθούν στη διαφορά της 
ποικιλίας των δειγµάτων, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται για το β-µυρσένιο του δείγµατος ∆2.  



Είναι επίσης γνωστόν ότι και η ίδια η ποικιλία ενός δείγµατος παρουσιάζει παραλλακτικότητα, 
που εξαρτάται κύρια από τις εδαφικές συνθήκες καλλιέργειας. 
 
Πίνακας. Η σύσταση (% επιφάνεια κορυφών χρωµατογραφηµάτων) των συστατικών του αιθέριου 

ελαίου των δειγµάτων από απόσταξη µε νερό και υπερκρίσιµη εκχύλιση. 
 
∆είγµα / 
Μέθοδος  
 

 
β-Μυρσένιο 

 
π-Κουµένιο 

 
γ-Τερπινένιο 

 
 Θυµόλη 

 
Καρβακρόλη 

∆1 / ΑΠ - 0,98 0,21 3,33 94,52 
∆1 / Υ.Κ.Ε. - - - 1,30 98 
∆2 / ΑΠ 0,66 7,6 4,01 3,75 77,57 
∆2 / Υ.Κ.Ε. - 0,29 - 4,82 89,43 
∆3 / ΑΠ - 7,3 0,27 0,53 91,14 
∆3 / Υ.Κ.Ε - - - - 83,78 

         ΑΠ : Απόσταξη µε νερό, Υ.Κ.Ε: Υπερκρίσιµη εκχύλιση 
 
Από την αναγραφόµενη στον πίνακα σύσταση θα ακολουθήσει ο υπολογισµός της επί της % 
κατά βάρος περιεκτικότητας των συστατικών του αιθέριου ελαίου, µε τη βοήθεια πρότυπων 
διαλυµάτων.  Επίσης είναι σε εξέλιξη η περαιτέρω εξέταση της επίδρασης εκτός από την πίεση 
και τη θερµοκρασία και άλλων  παραµέτρων, για την εύρεση των βέλτιστων συνθηκών 
εκχύλισης. 
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