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ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 

 
Salvia officinalis 

 Από τα πλέον µελετηµένα είδη είναι εκείνο της Salvia officinalis (sage). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται 

περιληπτικά κάποιες αναφορές της χηµικής σύστασης αιθερίων ελαίων του φυτού S. officinalis, όπου φαίνονται ως 

κυρίαρχα συστατικά να είναι η α- και η β-θυιόνη (2,6-65,7%), ακολουθούµενες από την καµφορά (1,9-27,7%), την 1,8-

κινεόλη (0,7-22,5%), το β-πινένιο (0,5-17,9%), το καµφένιο (1,7-10,3%) και το α-πινένιο (0,9-7,2%). Η εµπορική αξία 

του αιθερίου ελαίου καθορίζεται από τα ποσοστά της α- και της β-θυιόνης καθώς και της καµφοράς που περιέχει. Πιο 

εµπορεύσιµα αιθέρια έλαια θεωρούνται αυτά που έχουν περιεκτικότητα σε α- και β-θυιόνη >30% και σε καµφορά <20% 

(Lawrence, 1992). Υπάρχουν δύο τουλάχιστον χηµειότυποι, ένας µε χαµηλή περιεκτικότητα σε β-θυιόνη (4-8%) και 

ένας µε σχετικά υψηλό ποσοστό (16-32%). 

 
Πίνακας 1. Κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου της Salvia officinalis 

Χηµικά συστατικά Tucker 
(1990) 

πειραµατικά* 
αιθέρια έλαια 

Kustrak  
(1984) 

εµπορικά** 
αιθέρια έλαια 

α-pinene 0,9-7,2 1,8-5,4 0,9-6,6 2,5-3,7 
camphene 2,5-10,3 1,7-5,7 2,4-8,5 5,2-6,7 
β-pinene 1,3-13,2 1,1-17,9 1,1-3,4 0,5-1,5 
β-caryophyllene 0,7-5,7 1,3-9,4 - 2,8-3,9 
α-humulene 0,2-16,7 1,5-11,2 - 2,6-4,9 
1,8-cineole 0,7-20,8 2,3-18,9 7,8-22,5 9,1-9,4 
α-thujone 1,6-27,1 13,9-44,3 7,2-36,3 25,4-30,8 
1-octen-3-ol 0-0,6 0-0,5 - 0,1-0,3 
β-thujone 1,0-36,8 2,5-9,9 3,9-29,3 4,5-6,9 
camphor 14,7-25,2 1,9-21,1 7,0 -23,1 27,2-27,7 
bornyl acetate 0,1-5,7 0,2-1,6 0,6-6,4 0,9-2,0 
terpin-4-ol 0-0,9 tr-1,0 - 0,4 
α-terpineol + borneol 0,7-4,0 0-0,3 - 2,0-3,7 
caryophyllene oxide 0-1,1 0,2-1,9 - tr 
viridiflorol 0-6,4 0,4-9,9 - tr 
manool - 0,1-5,2 - tr 
* αιθέρια έλαια που οι συγγραφείς έλαβαν από προσωπική δειγµατοληψία 
** από δείγµατα Salvia που διατίθενται στο εµπόριο 
 

Salvia lavandulifolia 

Το αιθέριο έλαιο της Salvia lavandulifolia (Spanish sage) που απαντάται αυτοφυής στην Ισπανία και 

νοτιοδυτική Γαλλία, περιέχει υψηλά ποσοστά καµφοράς (11-34%), 1,8-κινεόλης (18-35%), λιµονενίου (1-41%), 

καµφενίου (5-30%), α-πινενίου (4-20%), β-πινενίου (6-19%), λιναλοόλης, οξικού εστέρα της λιναλοόλης, βορνεόλης 

καθώς και άλλα συστατικά. 

Οι Fournier et al. (1993) αναφέρουν ότι το αιθέριο έλαιο από εµπορικά δείγµατα της S. lavandulifolia περιείχε 

καµφορά (14,4-35,9%), 1,8-κινεόλη (15,2-26,9%), καµφένιο (5,7-13,4%), οξικό εστέρα του σαβινενίου (0,7-12,8%), α-

πινένιο (4,5-8,0%), β-πινένιο (2,8-6,7%) και λιµονένιο (4,1-4,9%). 

 



  

Salvia fruticosa 

Από δηµοσιευµένες µελέτες, (Πίνακας 3) που αφορούν τη σύσταση του αιθερίου ελαίου της Salvia fruticosa 

(Greek sage), φαίνεται ότι το τελευταίο χαρακτηρίζεται από µεγάλο ποσοστό 1,8-κινεόλης. Συγκεκριµένα έχει βρεθεί 

ότι στα µελετηθέντα αιθέρια έλαια τόσο από φυσικούς πληθυσµούς, όσο και από εµπορικά δείγµατα κυριαρχεί η 1,8-

κινεόλη, ακολουθούµενη από την καµφορά, ενώ το ποσοστό της α- και της β-θυιόνης είναι αρκετά χαµηλό (<10%). 

Τα ποσοστά των 1,8-κινεόλης, α- και β-θυιόνης και καµφοράς σε αιθέρια έλαια Salvia έχουν χρησιµοποιηθεί 

για τον βοτανικό προσδιορισµό των ειδών. Ο Rhyu (1979) προσδιόρισε εµπορικά δείγµατα Salvia (ως S. fruticosa) 

βασιζόµενος στην υψηλή περιεκτικότητα σε 1,8-κινεόλη (>27,6%) και χαµηλή περιεκτικότητα σε α- και β-θυιόνη 

(<5,4%). To 1996, οι Langer et al. σε µελέτη που πραγµατοποίησαν σε εµπορικά δείγµατα φύλλων S. fruticosa 

αναφέρουν ότι η 1,8-κινεόλη κυµαινόταν σε ποσοστά 42,0-74,4%, η καµφορά σε ποσοστά 0,9-25,8% και οι α- και β-

θυιόνες σε ποσοστά 0-18,3%. Σύµφωνα µε τους προαναφερθέντες συγγραφείς το χαµηλό ποσοστό θυιόνης είναι ένα 

σταθερό χαρακτηριστικό της S. fruticosa και µπορεί µε αυτόν τον τρόπο να χρησιµεύσει η ποσοτική σύσταση του 

ελαίου για τον έλεγχο νόθευσης εµπορικών δειγµάτων. Από πρόσφατη όµως αναφορά των Karousou et al. (1998a), 

προκύπτει ότι εκτός από ένα υψηλό ποσοστό περιεκτικότητας σε 1,8-κινεόλη και/ή καµφορά µπορεί το αιθέριο έλαιο να 

χαρακτηρίζεται και από µεγάλη ποσότητα α- και β-θυιόνης (15-37,3% ολικού ελαίου). Αυτή η διακύµανση πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη όταν επιχειρείται οποιοσδήποτε χαρακτηρισµός εµπορικού δείγµατος. 

 Στο εργαστήριό µας πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα, µελέτη 15 ελληνικών αυτοφυών πληθυσµών της S. 

fruticosa. Συνολικά ανιχνεύθηκαν 145 συστατικά που αποτελούσαν το 94,5-100% του συνολικού αιθερίου ελαίου. Τα 

106 από τα ταυτοποιηθέντα συστατικά αναφέρονται για πρώτη φορά και ανήκουν κυρίως στα σεσκιτερπένια. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία των διτερπενίων µανοόλη, trans-φερρουγγινόλη, ισοπιµάρ-9(11),15-διένιο. 

Τα κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου ήταν η 1,8-κινεόλη (16,9-54,4%), η καµφορά (0,6-16,4%), η α- και η 

β-θυιόνη (1,6-13,1%), το trans-καρυοφυλλένιο (ίχνη-11,5) και το β-πινένιο (0-9,0) (Πίνακας 2). Το µεγαλύτερο 

ποσοστό καταλαµβάνουν τα οξυγονωµένα µονοτερπένια (38,9-69,8%), ενώ ακολουθούν τα µονοτερπένια (11,1-26,2%), 

τα σεσκιτερπένια (2,4-19,9%), τα οξυγονωµένα σεσκιτερπένια (0,2-9,0%) και τα διτερπένια (0-4,0%). 

 

Πίνακας 2. Κύρια συστατικά (%) του αιθερίου ελαίου της Salvia fruticosa από δεκαπέντε ενδιαιτήµατα 

Χηµικά 
συστατικά 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

καµφένιο  5,0 - tr 3,2 6,4 7,0 0,4 6,1 2,6 0,8 6,9 - 1,6 5,5 0,6 
µυρκένιο  5,2 5,0 1,8 2,1 3,4 3,9 4,9 2,8 2,9 3,8 4,8 3,3 4,3 2,3 1,6 
β-πινένιο 7,9 7,6 3,8 1,9 6,4 3,6 7,3 4,2 5,5 5,3 5,3 - 9,0 5,5 9,0 
1,8-κινεόλη  35,5 34,9 29,9 16,9 34,7 32,1 37,7 21,3 28,8 27,3 17,5 48,3 38,4 42,5 54,4 
α-θυιόνη 1,1 2,9 2,6 1,3 2,3 1,3 8,1 3,3 4,2 14,5 1,0 5,6 2,0 3,4 tr 
β-θυιόνη 0,8 1,3 1,1 0,9 3,0 0,9 1,3 2,6 9,0 8,5 0,6 7,2 2,5 1,5 1,9 
καµφορά 8,7 13,4 2,4 15,6 15,9 16,4 0,6 15,4 11,5 3,1 14,6 6,2 5,8 10,6 2,8 

(E)-
καρυοφυλένιο 

10,
1 

4,2 15,6 10,4 2,8 5,0 5,5 8,1 3,7 3,0 11,5 2,3 7,9 tr 8,7 

µανοόλη  4,0 0,6 11,2 2,0 1,9 0,2 0,4 0,9 1,5 0,3 2,5 tr - - 0,4 
1. Κυρά Παναγιά, Βόρειες Σποράδες   
2. Άγιος Ιωάννης, Πήλιο, Νοµός Μαγνησίας  
3. Αργοστόλι, Κεφαλονιά 
4. Πάρνηθα, Νοµός Αττικής 
5. Σίφνος, µεταξύ των χωριών Καµάρες και 

Απολλώνια,  
6. Σίφνος, Καταβατή 
7. Αρχάνες, Νοµός Ηρακλείου, Κρήτη  
8. Αγ. Παρασκιές, Νοµός Ηρακλείου, Κρήτη 
9. Καρνάρη, Νοµός Ηρακλείου, Κρήτη   
10. Επισκοπή, Νοµός Λασιθίου, Κρήτη  

11. Χώρα Χίου, Χίος 
12. Κάλυµνος, Σκάλια 
13. Κως, Πυλί 
14. Κως, όρος ∆ίκαιος 
15. Ρόδος, µεταξύ των χωριών Σορόνη και 

Κάµιρος 



Πίνακας 3. Κύρια συστατικά αιθερίων ελαίων του φυτού Salvia fruticosa (∆ηµοσιεύσεις 1-13) 

1               2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Χηµικά 

συστατικά 
- Ελλάδα Λίβανος Τουρκία εµπορικά 

δείγµατα
- Ελλάδα Κύπρος - Ελλάδα - 

Τουρκία - Αλβανία  
καλλ/να 

Τουρκία 
Mugla 

Ελλάδα 
Κεφαλλ. 

Κύπρος εµπορικά 
δείγµατα 

Ουγγαρία
καλλ/να 

Ελλάδα 
Κρήτη 

 Ελλάδα 
καλλ/να 

α-pinene                3.3-3.5 3.2 + 6.3 4.1-6.0 3.3-3.6 3.8-6.7 18.6-37.3 3.2 2.6 0.3-5.7 3.6-21.8 1.2 1.8-5.2 0.22-3.87
camphene  3.7 2.4            + 5.5 2.2-4.0 0.8-0.9 0.4-7.5 2.1-3.1 0.7 2.7 1.4-7.3 0.4-8.1 - 0.2-9.9 0.08-1.61
β-pinene 2.8-5.6              7.9 + 7.4 2.3-5.3 6.8-8.7 3.0-10.7 5.0-6.6 4.3 2.75 2.2-

13.9 
1.2-11.6 1.7 3.5-9.4 0.91-8.79

myrcene                0.3 - 5.6 1.5-3.0 2.1-1.7 0.6-3.5 0.1-3.4 3.1 1.95 0.9-2.9 - 4.3 1.5-5.3 1.14-5.17
1,8-
cineole 

14-
14.8 

64.0           + +limonene  40.7-54.1
42.4 

38.3-44.6 38.8-66.2 30.8-44.0 55.5 +limonene 
38.5 

4.0-
67.5 

42.0-74.4 16.9 22.7-64.2 28.2-63.7

thujone*                 1.0
(πιθανώς α-) 

1.4-12.1

α-thujone           28.0 2.3  1.0-2.8 +α-p-dimethyl-
styrene  
0.1-12.8 

- 0.2 +1-octen-
3-ol 2.3 

0-0.6 0-12.0 21.4 1.0-19.2 1.96-34.1

β-thujone                14.5 2.8 - 0.9-6.7 - 2.0 4.1 0-1.1 0-6.3 3.7 0.9-25.6 0.94-8.59
camphor              8.2-18 8.2 + 9.1 1.5-2.6 +β-

bourbonene 
2.0-2.1 

1.9-23.8 3.3-6.8 8.4 15.2 5.7-
44.5 

0.9-25.8 26.0 0.8-30.3 0.41-10.2

borneol            2.2-6.8 +bornyl
acetate 

1.9 

+ 4.1 - +α-terpinyl 
acetate 
0.8-2.2 

1.0-1.3 4.6 +α-
terpineol 

7.3 

1.4-7.6 0-5.2 1.0 +α-
terpineol 
1.2-7.5 

+α-
terpineol 

4.37-14.65 
caryophyl-
lene 

1.7            2.0 8.2 5.0-7.6 3.1-18.7 1.2-7.3 7.6-11.3 5.2 4.1 1.4-
23.0 

1.3-13.2 1.4 +terpin-
4-ol  

0.2-6.9 

1.42-5.66 
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Salvia pomifera 

 Στην εργασία των Baser et al. (1993) αναφέρεται ότι το 1963 ο Dalferth βρήκε σε αιθέριο έλαιο S. calycina 

ελληνικής προέλευσης 14 συστατικά από τα οποία η α και η β-θυιόνη ήταν τα κύρια συστατικά. Το 1990 οι Tanker et 

al. βρήκαν αιθέριο έλαιο S. pomifera τουρκικής προέλευσης, να περιέχει α- και β-θυιόνη (47%) και 1,8 κινεόλη (10%). 

Οι Baser et al. (1993) ανέλυσαν αιθέριο έλαιο της S. pomifera τουρκικής προέλευσης και αναφέρουν είκοσι επτά 

συστατικά (92,87% του συνολικού ελαίου) από τα οποία τα κύρια ήταν: α- θυιόνη (15,6%), β- θυιόνη (50,7%) και 1,8 

κινεόλη (7,1%). Σε εργασία των Bellomaria et al. (1992) αναφέρεται µεταξύ άλλων η ανάλυση νωπών φύλλων και 

ανθέων S. pomifera από την Πελοπόνησο. Τα κύρια συστατικά των φύλλων είναι α-θυιόνη (14,6%), β-θυιόνη (44,1%) 

και 1,8-κινεόλη (9,5%) και των ανθέων β-θυιόνη (26,3%), β-µπιζαµπολένιο (13,6%) και β-καρυοφυλλένιο (11,9%). Η 

εργασία των Karousou et al. (1998b) αναφέρεται στην εξάπλωση της S. pomifera subsp. pomifera στην Κρήτη και 

αναλύει τα αιθέρια έλαια 6 πληθυσµών. Σε όλες τις περιπτώσεις τα κύρια συστατικά ήταν α- και/ή β-θυιόνη (27,4-

72,3% και 7,1-40,8%, αντίστοιχα). 

Από σχετική µελέτη του εργαστηρίου µας όπου µελετήθηκαν τα αιθέρια έλαια της S. pomifera subsp. calycina 

από 2 ενδιαιτήµατα (Πάρνηθα και Υµηττός, Ν. Αττικής) ταυτοποιήθηκαν 85 συστατικά (97,4-99,6% του συνολικού 

αιθερίου ελαίου). Οι κύριοι µεταβολίτες του αιθερίου ελαίου της συλλογής του Υµηττού ήταν η β-θυιόνη (26,5%), η α-

θυιόνη (12,0%), η 1,8-κινεόλη (8,8%) και η κουµπεµπόλη (7,5%.). Η συλλογή της Πάρνηθας διαφέρει από εκείνη του 

Υµηττού στα ποσοστά των κύριων µεταβολιτών. Στη συλλογή της Πάρνηθας κυριαρχεί η β-θυιόνη (35,2%) και η α-

θυιόνη (19,6%) µε ποσοστά πολύ µεγαλύτερα από του Υµηττού, και ακολουθούν το µυρκένιο (5,7%) και η 

κουµπεµπόλη (5,3%). Η ουσία 1,8-κινεόλη εµφανίστηκε µε ποσοστό πολύ χαµηλό (0,5%).  

 

Salvia sclarea 

Το αιθέριο έλαιο του φυτού Salvia sclarea (Clary sage) συνίσταται κυρίως από οξικό εστέρα της λιναλοόλης 

(περίπου 75%), λιναλοόλη, β-πινένιο, µυρκένιο και φελλανδρένιο. Σε µικρότερα ποσοστά απαντώνται τα α-τερπινεόλη, 

γερανιόλη, τερπιν-4-όλη, βενζαλδεύδη, κυµεναλδεύδη, λιµονένιο, 1,8-κινεόλη, καµφορά, νερολιδόλη, οξικό-

προπιονικό-βουτυρικό και βαλερικό οξύ, trans- και cis-άλλο-οκυµένιο. Επίσης χαρακτηρίζεται από την παρουσία δύο 

διτερπενικών αλκοολών, της µανοόλης και της σκλαρεόλης. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, όπου αναφέρεται 

περιληπτικά η σύσταση του αιθερίου ελαίου S. sclarea από τις τρεις κύριες χώρες εµπορίου της, υπάρχει σηµαντική 

διαφορά µεταξύ αυτών των αιθερίων ελαίων στο ποσοστό της λιναλοόλης και του οξικού εστέρα της λιναλοόλης, που 

οφείλεται στην κατάσταση του φυτικού υλικού κατά την απόσταξη. Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής το φυτικό 

υλικό συγκοµίζεται, τεµαχίζεται και αποστάζεται µέσα σε λίγες ώρες, ενώ στη Γαλλία και στη Ρωσία αποξηραίνεται 

πριν την απόσταξη. Η υπερβολική υγρασία προκαλεί την υδρόλυση του οξικού εστέρα της λιναλοόλης σε λιναλοόλη. 

Τα κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου αυτοφυούς S. sclarea ελληνικής προέλευσης βρέθηκαν να είναι τα 

εξής: λιναλοόλη (17,2%), οξικός εστέρας της λιναλοόλης (14,3%), γερανιόλη (6,5%), οξικός εστέρας της γερανιόλης 

(7,5%), τερπινεόλη (15,1%), νερόλη (5,5%), οξικός εστέρας της νερόλης (5,2%) και σκλαρεόλη (5,2%). Αντίστοιχο 

έλαιο ισπανικής προέλευσης, χαρακτηριζόταν από την παρουσία λιναλοόλης (33,0%), α-τερπινεόλης (5,6%), οξικού 

εστέρα της λιναλοόλης (16,9%) και γερµακρενίου D (7,6%) ενώ αιθέριο έλαιο της S. sclarea από φυσικούς 

πληθυσµούς ιταλικής προέλευσης (Σαρδηνία) είχε ως κύρια συστατικά τη µεθυλο-χαβικόλη (49,0%), τον οξικό εστέρα 

της λιναλοόλης (19,2%) και τη λιναλοόλη (9,9%).  

 

 

 

 



  

Πίνακας 4. Συγκριτική χηµική σύσταση αιθερίου ελαίου εµπορικών δειγµάτων Salvia sclarea  
 
Χηµικά συστατικά Αµερικανικής προέλευσης Γαλλικής προέλευσης Ρωσσικής προέλευσης 
β-pinene 0,2-0,2 0,1-0,3 0,2-0,3 
myrcene 1,3-1,7 0,1-0,2 0,3-0,5 
limonene 0,4-0,8 0,1-0,2 0,1-0,2 
(Z)-β-ocimene 0,4-0,7 tr tr-0,2 
(E)-β-ocimene 0,4-1,4 0,1-0,2 0,1-0,4 
linalool 20,3-28,6 9,0-16,0 10,4-19,3 
linalyl acetate 44,9-53,4 49,0-73,6 45,3-61,8 
β-caryophyllene 0,9-1,3 1,4-1,6 1,1-1,8 
α-terpineol 1,1-3,1 0,2-0,6 1,2-2,5 
germacrene D 2,6-3,6 1,6-2,0 0,7-2,0 
neryl acetate 1,0-1,7 0,2-0,3 0,4-0,6 
geranyl acetate 1,9-3,2 0,3-0,5 0,8-1,2 
nerol 0,6-1,2 tr-0,1 0,3-0,5 
geraniol 1,7-3,3 0,1-0,3 0,6-1,2 
caryophyllene oxide 0,2-0,3 0,3-0,5 0,5 
sclareol 0,2-0,4 0,1-0,2 0,1-0,2 

 

Από σχετική µελέτη του εργαστηρίου µας όπου µελετήθηκε αιθέριο έλαιο της S. sclarea (Κατάρα, Νοµός 

Τρικάλων) ταυτοποιήθηκαν 47 συστατικά (95,7% του συνολικού αιθερίου ελαίου). Τα κύρια συστατικά του αιθερίου 

ελαίου ήταν: λιναλοόλη (24,8%), α-τερπινεόλη (16,8%), οξικός εστέρας της λιναλοόλης (15,2%), της γερανιόλης 

(1,1%) και της νερόλης (6,5%) και τέλος γερανιόλη (5,8%). Τα οξυγονωµένα µονοτερπένια (81,1%) κυριαρχούν, ενώ 

ακολουθούν µε χαµηλά ποσοστά τα διτερπένια (4,6%), τα σεσκιτερπένια (4,4%), τα µονοτερπένια (3,1%) και τα 

οξυγονωµένα σεσκιτερπένια (2,0%). 

 

Το εργαστήριο µας στα πλαίσια γενικότερης µελέτης ελληνικών ειδών Salvia πραγµατοποιήθηκαν συλλογές 

των ειδών S. ringens (Πάρνηθα, Ν. Αττικής), S. verbenaca (Ακρωτήρι, Ν. Χανίων), S. verticillata (Ν. Ιωαννίνων), S. 

glutinosa (Σµόλικας, Ν. Ιωαννίνων) και S. candidissima (Λαγκάδια, Ν. Αρκαδίας). 

Στο αιθέριο έλαιο της S. ringens ταυτοποιήθηκαν 54 πτητικοί µεταβολίτες (99,0% του συνολικού αιθερίου 

ελαίου). Τα κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου της S. ringens ήταν η 1,8-κινεόλη (26,3%), το α-πινένιο (8,3%), το β-

πινένιο (5,4%) και το µυρκένιο (5,0%). Τα οξυγονωµένα µονοτερπένια (37,5%) συνιστούν το µεγαλύτερο κλάσµα του 

αιθερίου ελαίου, ακολουθούν τα σεσκιτερπένια (23,1%), τα µονοτερπένια (23,0%) και τέλος τα οξυγονωµένα 

σεσκιτερπένια (15,2%). 

Στο αιθέριο έλαιο της S. verbenaca ταυτοποιήθηκαν 19 συστατικά (99,9% του συνολικού αιθέριο ελαίου). Το 

έλαιο της S. verbenaca χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό β-φελλανδρενίου (30,3%), ακολουθούµενο από β-

καρυοφυλλένιο (16,1%), µεθυλεστέρα του 6-δεκανοϊκού οξέος (15,0%), φενχόνη (9,4%), ισοπροπυλεστέρα του 

λαουρικού οξέος (7,8%), καµφορά (7,0%) και (Z)-β-οκιµένιο (6,6%). Το κλάσµα των µονοτερπενίων ήταν το κυρίαρχο 

(53,4%), όπου τα µονοτερπένια απαντούνται σε µεγαλύτερο ποσοστό (37,0%) εν συγκρίσει µε τα οξυγονωµένα 

µονοτερπένια (16,4%) ενώ τα σεσκιτερπένια αποτελούν το 23,8% του ελαίου. Στο δείγµα µας οξυγονωµένα 

σεσκιτερπένια βρέθηκαν µόνο σε ίχνη. Οι Holeman et al. µελέτησαν τη σύσταση του αιθερίου ελαίου της S. verbenaca 

από το Μαρόκο, όπου το κύριο συστατικό ήταν η τερπινεόλη (19,2%). 

Στο αιθέριο έλαιο της S. verticillata κυριαρχούσαν τα µονοτερπένια (64,5%). Μεταξύ των µονοτερπενίων, 

υδρογονάνθρακες όπως το β-πινένιο (30,7%), το p-κυµένιο (23,0%) και το α-πινένιο (7,6%) ανιχνεύθηκαν σε µεγάλα 

ποσοστά. Εκτός από τα µονοτερπένια, βρέθηκε σε αξιοσηµείωτο ποσοστό και ο ισοπροπυλεστέρας του λαουρικού 

οξέος (16,8%). Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι το έλαιο της S. verticillata από τη Γιουκοσλαβία και το Ιράν 

παρουσίασαν ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές συγκρινόµενα µε το ελληνικό έλαιο. Οι Chalchat et al. ανίχνευσαν ως 



κύρια συστατικά τα β-καρυοφυλλένιο (13,3%) και γ-µουορολένιο (10,3%), ενώ οι Sefidkon and Khajavi (Ιράν) 

αναφέρουν τα β- καρυοφυλλένιο (24,7%), γ-µουουρολένιο (22,8%) και λιµονένιο (8,9%) ως τα κυρίαρχα συστατικά. Οι 

Ivanić και Savin από τη Γιουκοσλαβία αναφέρουν τη χηµική σύσταση αιθερίου ελαίου S. verticillata όπου κυρίαρχο 

συστατικό είναι ο οξικός εστέρας του βορνυλίου (24,6%). 

Στο αιθέριο έλαιο της S. glutinosa, ταυτοποιήθηκαν 23 πτητικοί µεταβολίτες (92,1% του αιθερίου ελαίου). Στο 

δείγµα ανιχνεύθηκαν µονοτερπένια µόνο σε ίχνη, ενώ τα σεσκιτερπένια αποτελούσαν το 32,2%. Το κύριο συστατικό 

ήταν το βουτυλ-βουτυρυλ-γαλακτικό οξύ (26,7%), ακολουθούµενο από τη σκλαρεόλη (11,9%), το οξείδιο του 

καρυοφυλλενίου (10,7%), τη µανοόλη (6,8%) and τη 13-επι-µανοόλη (5,6%). Είναι αξιοσηµείωτο ότι το δείγµα µας 

περιείχε ένα µεγάλο ποσοστό διτερπενίων (32,5%). Σε ανάλυση αιθερίου ελαίου S. glutinosa από τη Σερβία, το οξείδιο 

του καρυοφυλλενίου αποτελεί το κύριο συστατικό (22,3-33,3%). Σε άλλη ανάλυση αιθερίου ελαίου S. glutinosa από τη 

Γιουκοσλαβία, ο κύριος µεταβολίτης ήταν ο οξικός εστέρας του βορνυλίου (11,7%) ενώ σε δείγµα του φυτού από την 

Ιταλία κυριαρχούσαν τα γ-µουουρολένιο (18,7%) και β-µπουρµπουνένιο (5,9%) στα νωπά φύλλα και γ-µουουρολένιο 

(15,1%) και µυρµηκικό βορνύλιο (6,3%) στα νωπά ανθικά στελέχη. Τα προαναφερθέντα αιθέρια έλαια από τη Σερβία 

και την Ιταλία βρέθηκαν πλούσια σε σεσκιτερπένια. 

Στο αιθέριο έλαιο της S. candidissima ταυτοποιήθηκαν 36 πτητικά συστατικά (89,2% του συνολικού ελαίου). 

Οι σηµαντικότεροι µεταβολίτες της S. candidissima ήταν: α-πινένιο (11,2%), 1,8-κινεόλη (9,9%), p-κυµένιο (7,4%), 

µυρτενάλη (6,5%), πινοκαρβόνη (6,2%) και καµφένιο (5,7%). Τα µονοτερπένια (70,9%) αποτελούσαν τον κύριο όγκο 

του ελαίου, ακολουθούµενα από τα σεσκιτερπένια (12,5%) και τα διτερπένια (5,6%). Τα αποτελέσµατά µας είναι 

παρεµφερή µε προαναφερθείσα χηµική σύσταση της S. candidissima από την Τουρκία, όπου κυριαρχούσαν τα β-

πινένιο (34,4%), α- πινένιο (22,6%) και 1,8- κινεόλη (8,4%).  

 

ΤΕΡΠΕΝΙΑ 

 

Τριτερπενοειδή 

Τα πιο κοινά τριτερπενοειδή, που απαντώνται στα περισσότερα είδη Salvia είναι τα ουρσολικό (1) και 

ολεανολικό οξύ (2), τα οποία έχουν αποµονωθεί από τη Salvia officinalis. Τα τελευταία χρόνια έχουν αποµονωθεί και 

άλλα τριτερπενοειδή από διάφορα είδη Salvia. Ενδεικτικά αναφέρονται τα: αναγαδιόλη (3), οξικό εστέρα της 

ταραξερόλης (4), γερµανικόλη (5), οξικός εστέρας του α-αµιραδιενυλίου και νιβαδιόλη (7) από τη S. broussonetti. 
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∆ιτερπενοειδή 

Τα είδη Salvia περιέχουν διτερπενοειδή τύπου αβιετανίου, κλεροδανίου, πιµαρανίου και λαβδανίου. Τα είδη 

Salvia, µε εξαίρεση τα αµερικάνικα είδη, περιέχουν κυρίως διτερπένια τύπου αβιετανίου στις ρίζες τους ενώ διτερπένια 

τύπου κλεροδανίου και λαβδανίου είναι αρκετά σπάνια. Στα αµερικάνικα είδη διτερπένια τύπου κλεροδανίου 

βρίσκονται στα εναέρια τµήµατα ή σε ολόκληρο το φυτό. 

 

∆ιτερπένια τύπου αβιετανίου 

Οι τανσινόνες είναι αρκετά γνωστά διτερπένια τύπου αβιετανίου που πρωτοαποµονώθηκαν από τη S. 

miltiorrhiza. Τα πρώτα διτερπένια που ανιχνεύθηκαν από το φυτό αυτό ήταν οι τανσινόνες I, II και III (8-10) και 

αργότερα οι ισοτανσινόνες I και II (11, 12) και ισοκρυπτοτανσινόνη (13) και κρυπτοτανσινόνη (14).  
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Ένας µεγάλος αριθµός διτερπενίων τύπου αβιετανίου αποµονώθηκαν από διάφορα είδη Salvia. Αναφέρονται 

οι ποµιφερίνες A-G (15-21) που προέρχονται από τη S. pomifera. 
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Τροποποιηµένα διτερπένια τύπου αβιετανίου 
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Τροποποιηµένα διτερπένια τύπου αβιετανίου έχουν αναφερθεί από είδη 

Salvia, όπως η καντιντισιόλη από τη S. candidissima (22). 

 

 

∆ιτερπένια τύπου κλεροδανίου  

Tα αµερικάνικα είδη Salvia περιέχουν κυρίως διτερπένια τύπου κλεροδανίου στα εναέρια τµήµατα ή σε 

ολόκληρο το φυτό και σπάνια τύπου αβιετανίου. Από µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε φυτά από το βοτανικό 

  



κήπο του Παλέρµο στην Ιταλία τα οποία είχαν προέλθει από το Μεξικό, βρέθηκαν νέα διτερπένια τύπου κλεροδανίου: 

σαλβικοκκίνη (23) από τη S. coccinea και σαλβιφαρίνη (24) και σαλβιφαρικίνη (25) από τη S. farinacea. 
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∆ιτερπένια τύπου λαβδανίου και πιµαρανίου 

Αυτού του τύπου τα διτερπένια είναι σχετικά σπάνια στα είδη της Salvia. Ενδεικτικά αναφέρονται το οξείδιο 

της µανοόλης (26) που αποµονώθηκε από τη S. candidissima subsp. occidentalis.  

 

Σεσκιτερπένια 

Τα σεσκιτερπένια είναι σπάνια συστατικά των ειδών Salvia. Από τη S. palaefolia, ένα φυτό από τη Ν. 

Αµερική αποµονώθηκαν δύο σεσκιτερπένια: το οξείδιο του καρυοφυλλενίου (27) και το γλεχοµαφουράνιο (28). 

 

Σεστερπένια 

 Έχουν αναφερθεί σεστερτερπένια από διάφορα είδη Salvia, όπως ο µεθυλεστέρας του σαλβιλευκολιδίου (29) 

από τη S. hypoleuca. 
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ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

 

 Το γένος της Salvia περιέχει µία πληθώρα πολυφαινολικών, µε περισσότερες από 160 ταυτοποιηµένες 

ενώσεις, µερικές από τις οποίες είναι µοναδικές στο γένος. Ένας µεγάλος αριθµός των ουσιών αυτών προέρχονται από 

το καφεϊκό οξύ µέσω διαφόρων χηµικών µετατροπών.  

 

Φλαβονοειδή 

Τα φλαβονοειδή είναι ευρέως διαδεδοµένα στο γένος Salvia και κυρίως οι φλαβόνες, οι φλαβονόλες και οι 

γλυκοσίδες αυτών. Έχει αναφερθεί ότι η παρουσία 6-υδροξυλιωµένων φλαβονών έχει ιδιαίτερη χηµειοταξινοµική 

σηµασία για το γένος. 

Όσον αφορά το είδος S. officinalis ενδεικτικά αναφέρουµε τα εξής φλαβονοειδή: 

Φλαβόνες: 5,4’-ΟΗ-7-ΟΜe (γενκβανίνη), 5,7,4’-OH-6-OMe (ισπιντουλίνη), 5,4’-ΟΗ-6,7-ΟΜe (σιρσιµαριτίνη), 5-OH-

6,7,4’-OMe (σαλβιγενίνη) (30), 5,7,3’4’-OH (λουτεολίνη) (31), 5,7,4’-ΟΗ (απιγενίνη) (32), 5,3’,4’-ΟΗ-7-ΟΜe, 

5,7,3’,4’-OH-6-OMe (νεπετίνη), 5,3’,4’-ΟΗ-6,7-ΟΜe (σιρσιλιόλη), 5,6,7,4’-OH (σκουτελαρεϊνη), 5,6,7,8,4’-OH 

(ισοσκουτελαρεϊνη). Φλαβονόνες: 5,7,3’-ΟΗ-4-ΟΜe (εσπερετίνη). 

 

OHO

OH O

OH

OH

31 32

OHO

OH O

OH

30

OMeO

OH O

MeO

OMe

 

 

Ο- γλυκοσίδες φλαβονών: 5,7,4’-ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκοσίδης (κοσµοσιίνη), 5,7,3’,4’-OH-7-Ο-β-D-γλυκοσίδης 

(κυναροσίδης) (33) , 5,7,3’,4’-OH-7-Ο-β-D-γλυκουρονίδιο, 5,7,3’,4’-OH-3’-Ο-β-D- γλυκουρονίδιο, 5,6,7,3’,4’-OH-7-

Ο-β-D-γλυκοσίδης, 5,6,7,3’,4’-OH-7-Ο-β-D-γλυκουρονίδιο, 5,6,7,4’-OH-6-5,7,3’,4’-OH-7-γλυκοσίδης (οµοπλαντα-

γενίνη), 5,7,4’-ΟΗ-6-C-β-D-γκλυκοσυλ-8-C-β-D-γκλυκοσυλ (βισενίνη-2) (34). 
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Για το είδος S. fruticosa έχουν αναφερθεί τα κάτωθι φλαβονοειδή: 

Φλαβόνες: 5,7,4’-ΟΗ-6,3’-OΜe (τζασεοσιντίνη), 5-OH-6,7,4’-OMe (σαλβιγενίνη). 

 



Ο- γλυκοσίδες φλαβονών: 5,7,4’-ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκοσίδης (κοσµοσιίνη), 5,7,4’-ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκουρονίδιο, 5,7,3’,4’-

ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκοσίδης (κυναροσίδης), 5,7,3’,4’-ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκουρονίδιο, 5,7,3’,4’-ΟΗ-3’-Ο-β-D-γλυκοσίδης-7-

γλυκουρονίδιο, 5,7,4’-ΟΗ-6-ΟΜe-7-Ο-β-D-γλυκουρονίδιο, 5,7,3’,4’-ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκοβιοσίδης, 5,7,3’,4’-ΟΗ-7-Ο-β-

D-γλυκουρονίδιο (χρυσοεριόλη), 5,6,7,4’-OH-6-µεθυλαιθέρας-7-γλυκοσίδης (οµοπλανταγενίνη), 5,6,7,4’-ΟΗ-6-

µεθυλαιθέρας-7-γλυκουρονίδιο, 5,6,7,4’-ΟΗ-6-µεθυλαιθέρας-7-γλυκοσίδης (νεπιτρίνη), 5,6,7,3’,4’-ΟΗ-6-

µεθυλαιθέρας-7-γλυκουρονίδιο, 5,7,4’-ΟΗ-6-C-β-D-γλυκοσυλ-8-C-β-D-γλυκοσυλ (βισενίνη-2). 

 

Φαινολικά οξέα 

Λόγω του µεγάλου αριθµού των φαινολικών οξέων που ανιχνεύθηκαν σε είδη Salvia ενδεικτικά αναφέρουµε 

τα ακόλουθα: 

S. officinalis: καφεϊκό οξύ (35), ροσµαρινικό οξύ, cis-p-κουµαρικό οξύ 4-Ο-(2’-Ο-β-D-απιοφουρανοσύλ-)-β-D-

γλυκοπυρανοσίδιο (36), trans-p-κουµαρικό οξύ 4-Ο-(2’-Ο-β-D-απιοφουρανοσύλ-)-β-D-γλυκοπυρανοσίδιο (37), 

σαλβιανολικό οξύ I, σαλβιανολικό οξύ Κ, σαζεκουµαρίνη, φερουλικό οξύ. 
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S. fruticosa: καφεϊκό οξύ (35), χλωρογενικό οξύ  
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