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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αιθέριο έλαιο της ρίγανης,  ένα από τα κυριότερα αιθέρια έλαια, χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική, 

στην αρωματοποιία, ως αντιοξειδωτικό, ως αντιπαρασιτικό (ανθελμινθικό, κυρίως για τη βελτίωση της 

κτηνοτροφικής παραγωγής), ως μυκητοκτόνο και ως συντηρητικό βιολογικών δειγμάτων. Το 

ενδιαφέρον της φαρμακευτικής για το αιθέριο έλαιο δεν έγκειται μόνο στα δύο βασικότερα συστατικά 

της, την καρβακρόλη και τη θυμόλη, αλλά και στη βιοδραστικότητα των υπόλοιπων  συστατικών του 

[1-4]. Στο εξωτερικό η ζήτηση αιθέριου ελαίου είναι μεγάλη, γι’ αυτό και στην Ελλάδα καλλιεργείται 

σήμερα η ρίγανη σε πολλούς νομούς από την Κρήτη μέχρι τη Ροδόπη.   

Η απόληψη του αιθέριου ελαίου της ρίγανης γίνεται κύρια μέσω απόσταξης με νερό ή υδρατμούς. Στα 

πλεονεκτήματα της εκχύλισης με υπερκρίσιμα ρευστά (Supercritical Fluid Extraction, SFE) το CO2    

πλεονεκτεί έναντι άλλων, λόγω της μικρής κρίσιμης θερμοκρασίας και πίεσής του  (TC=31,1 oC, 

PC=73,8 bar)  καθώς και για την εκλεκτικότητά του. Με υπερκρίσιμο CO2  εκχυλίζονται κυρίως 

καρβακρόλη και  θυμόλη και σε σημαντικά μικρότερο ποσοστό διάφορα τερπένια [5-7]. Τα τελευταία 

χρόνια σαν παραλλαγή της εκχύλισης με υπερκρίσιμα ρευστά εμφανίστηκε στο προσκήνιο μια νέα 

τεχνική, η εκχύλιση με νερό σε υποκρίσιμες συνθήκες (Subcritical Water Extraction, SBWE) [8, 9]. Το 

μεγαλύτερο προτέρημα της μεθόδου βασίζεται στη μεταβολή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του νερού 

(πυκνότητα, ιξώδες, συντελεστής διάχυσης, επιφανειακή τάση, διηλεκτρική σταθερά) και της 

εκλεκτικότητας κατά την εκχύλιση πριν το νερό φθάσει στο κρίσιμο σημείο του (TC=374 oC, PC=218 

bar). Οι μεταβολές των φυσικοχημικών ιδιοτήτων συντελούν στην καλύτερη και γρηγορότερη 

μεταφορά μάζας, με επακόλουθο μικρότερο χρόνο εκχύλισης. Μειονέκτημα της μεθόδου θεωρείται η 

παραλαβή του εκχυλίσματος σε πολλές περιπτώσεις υπό μορφή γαλακτώματος. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Υλικά και μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα καλλιεργήσιμης ρίγανης από την Κοζάνη, ένα από  

την Κομοτηνή και ένα άγριο από την Κομοτηνή. Για κάθε δείγμα χρησιμοποιήθηκαν φύλλα 

κοκκομετρίας 710-900 μm. Για λόγους σύγκρισης έγινε παραλαβή ριγανέλαιου και μέσω απόσταξης με 

υδρατμούς. Για τη χρωματογραφική ανάλυση τα εκχυλίσματα και τα αποστάγματα διαλύθηκαν σε 

μεθανόλη αναλυτικής καθαρότητας. Η ταυτοποίηση και ο ποσοτικός προσδιορισμός των κύριων 



συστατικών του ελαίου έγινε μέσω του χρόνου συγκράτησης, μέσω πρότυπων ουσιών και με εσωτερικά 

πρότυπα ΒΗΤ, ΒΗΑ και λεμονένιο. 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 πρόγραμμα 

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 (Split Ratio: 1/29). Η θερμοκρασία έγχυσης ήταν 240 και του FID 

290 °C. Η καταγραφή των χρωματογραφημάτων  έγινε με ολοκληρωτή της Spectra-Physics/SP4290.  

Πειραματική διάταξη εκχύλισης: Η πειραματική διάταξη εκχύλισης με υπερκρίσιμο CO2 (με 

εκχυλιστήρα 500 ml) έχει αναφερθεί σε προηγούμενη εργασία [10]. Οι εκχυλίσεις έγιναν σε 

θερμοκρασία 40 οC, πίεση 80 bar και ροή CO2  200 ml⋅h-1. Το  διάγραμμα ροής για την εκχύλιση  με 

υποκρίσιμο νερό φαίνεται στο Σχήμα 1. Η ποσότητα ρίγανης στον εκχυλιστήρα (16 ml, 

 
Σχήμα 1: Πειραματική διάταξη εκχύλισης με υποκρίσιμο νερό. 

μήκους 20 cm από ανοξείδωτο σωλήνα της εταιρείας Swagelok) ήταν 3-3,5 g. Όλη η διάταξη ήταν από 

ανοξείδωτα εξαρτήματα. Η παροχή της αντλίας τροφοδοσίας με νερό (χωρητικότητας 260 ml, ISCO 

LC-2600, Syring Pump) ήταν 0,04-200 ml⋅h-1. Οι εκχυλίσεις έγιναν σε θερμοκρασίες 120-180 oC, 

πιέσεις 5-15 bar, παροχές νερού 100-200 ml⋅h-1, είχαν διάρκεια 60-90 min και ανά 20 ή 30 min γίνονταν 

δειγματοληψίες. Τα εκχυλίσματα-γαλακτώματα διαχωρίζονταν σε διαχωριστικές χοάνες με κανονικό 

εξάνιο, NaCl και άνυδρο Na2SO4 αναλυτικής καθαρότητας [9]. Ακολουθούσε διήθηση και διαχωρισμός 

ελαίου/εξανίου με περιστροφική εξάτμιση υπό κενό (BÜCHI Rotavapor). 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι αποδόσεις της απόσταξης με υδρατμούς κυμαίνονταν μεταξύ 0,77 και 3,44 %(v/w).  Σ’ όλα τα 

δείγματα η καρβακρόλη ήταν το κύριο συστατικό του ελαίου (74,8 %). Επίσης το άθροισμα των 

τεσσάρων κύριων συστατικών (π-κυμένιο, γ-τερπινένιο, θυμόλη και καρβακρόλη) ήταν περίπου 

σταθερό (κυμαίνονταν μεταξύ 81,2 και 85,8 %). Αυτό αποδίδεται στη βιοσυνθετικότητα   αυτών των 

ενώσεων [1]. Στους πίνακες I-III φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα. 

          Πίνακας I: Αποτελέσματα της απόσταξης με υδρατμούς της καλλιεργήσιμης ρίγανης Κοζάνης 

Συστατικό π-κυμένιο γ-τερπινένιο θυμόλη καρβακρόλη καρυοφυλλένιο 
%w/v  

συγκέντρωση 
2,1 2,0 6,7 75,0 0,9 

Άθροισμα %w/v συγκεντρώσεων των 4 κύριων συστατικών 85,8 
Απόδοση απόσταξης με υδρατμούς (ml/g) 2,78% 

 
         Πίνακας II:Αποτελέσματα της απόσταξης με υδρατμούς της καλλιεργήσιμης ρίγανης Κομοτηνής 

Συστατικό π-κυμένιο γ-τερπινένιο θυμόλη καρβακρόλη καρυοφυλλένιο 
%w/v  

συγκέντρωση 
3,6 3,1 3,1 75,7 0,7 

Άθροισμα %w/v συγκεντρώσεων των 4 κύριων συστατικών 85,5 
Απόδοση απόσταξης με υδρατμούς (ml/g) 3,17% 

 
          Πίνακας III: Αποτελέσματα της απόσταξης με υδρατμούς της άγριας ρίγανης Κομοτηνής 

Συστατικό π-κυμένιο γ-τερπινένιο θυμόλη καρβακρόλη καρυοφυλλένιο 
%w/v  

συγκέντρωση 
3,7 2,0 0,7 74,8 0,8 

Άθροισμα %w/v συγκεντρώσεων των 4 κύριων συστατικών 81,2 
Απόδοση απόσταξης με υδρατμούς (ml/g) 3,44% 

 
Η απόδοση της εκχύλισης με υπερκρίσιμο CO2 ήταν σημαντικά μικρότερη (0,1-0,2 %) απ’ ότι της 

απόσταξης με υδρατμούς, το έλαιο ήταν φτωχότερο σε π-κυμένιο και γ-τερπινένιο αλλά εμπλουτισμένο 

σε θυμοκινόνη.  Σε πιέσεις μεγαλύτερες των 85-90 bar εκχυλίζονταν και κηροί.   

Για την εκχύλιση με υποκρίσιμο νερό επιλέχθηκε η καλλιεργήσιμη ρίγανη Κομοτηνής επειδή το 

άθροισμα της συγκέντρωσησ του π-κυμένιου και του γ-τερπινένιου ήταν μεγαλύτερο από τα άλλα 

δείγματα. Η μεγαλύτερη τιμή απόδοσης επιτεύχθηκε σε πίεση 5 bar, θερμοκρασία 120 oC και ροή 100 

ml⋅h-1, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1. Για χρόνο εκχύλισης ίδιο με της απόσταξης (60 min) η 

απόδοση από 3 % που ήταν με την απόσταξη, αυξήθηκε σε 3,5 %. Στα 90 min η απόδοση αυξήθηκε στο 

3,85 %. 

 Στα εκχυλίσματα κυριαρχούν η καρβακρόλη, η θυμόλη, η βορνεόλη και η θυμοκινόνη. Αυτά τα 

τέσσερα συστατικά εκχυλίζονται και σε μεγαλύτερη ποσότητα και πιο γρήγορα. Ειδικά η θυμοκινόνη 

σχεδόν δεν παραλαμβάνεται κατά την απόσταξη με υδρατμούς. Στη θυμοκινόνη αποδίδονται και 

φαρμακευτικές ιδιότητες [11-12]. Τα SBWE εκχυλίσματα ήταν πολύ πτωχά σε π-κυμένιο, γ-τερπινένιο 



και καρυοφυλλένιο. Η εκχύλιση αυτών των συστατικών ευνοείται σε υψηλότερες θερμοκρασίες και 

μεγαλύτερους χρόνους εκχύλισης.  

Συμπερασματικά, η απόσταξη με νερό, η εκχύλιση με υπερκρίσιμο CO2 και με υποκρίσιμο νερό θα 

πρέπει να θεωρηθούν αλληλοσυμπληρούμενες διεργασίες, επειδή ειδικά στις δυο τελευταίες υπάρχει η 

δυνατότητα εύκολης ρύθμισης της εκλεκτικότητάς τους και επειδή ουσίες που δεν εκχυλίζονται με 

υπερκρίσιμο CO2 ανακτώνται στη συνέχεια μετά από απόσταξη με νερό ή υδρατμούς. 

Πίεση 5 bar, οι θερμοκρασίες T σε oC 
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Διάγραμμα 1: Αποδόσεις εκχυλίσεων SBWE  καλλιεργήσιμης ρίγανης Κομοτηνής με το χρόνο . 

 

ABSTRACT  
A comparative study was conducted for the extraction of valuable components from three types of 
commercially available Origanum of the Greek flora. Besides steam-distillation, supercritical CO2 and 
subcritical water were used over a range of external conditions. The tree methods appear supplementary 
while the use of subcritical water leads to the overall highest yield and to an extract rich in 
thymoquinone. 
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