
Αριστοποίηση της ανάκτησης βιοδραστικών ουσιών από το αρωµατικό φυτό 

Satureja thymbra (θρούµπι) 

 

Κατερίνα Παρασκευοπούλου, Ανδρέας Μπιµπίλας, Δηµήτρης Τσιµογιάννης, 

Βασιλική Ωραιοπούλου* 

 

Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, 

Ε.Μ.Π., *vasor@chemeng.ntua.gr 

 

 

Η ελληνική γη αποτελεί µια από της πιο γόνιµες περιοχές της Μεσογείου για την 

ανάπτυξη των αρωµατικών φυτών, µε καταγεγραµµένα περίπου 2000 αυτοφυή είδη. 

Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει η συστηµατική καλλιέργειά τους στην Ελλάδα, 

όµως η µεταποίησή τους παραµένει σε πολύ πρωταρχικό στάδιο. Ουσιαστικά, η 

ξήρανση και η απόσταξη των αιθέριων ελαίων αποτελούν τις µοναδικές 

µεταποιητικές διεργασίες των αρωµατικών φυτών που βρίσκουν εφαρµογή στη χώρα 

µας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Τα απελαιωµένα αρωµατικά φυτά 

χρησιµοποιούνται περαιτέρω, στην καλύτερη περίπτωση, µόνο ως ζωοτροφές. 

Συνεπώς ένας πλούτος συστατικών παραµένουν ανεκµετάλλευτα. Η αυξανόµενη 

ζήτηση της αγοράς για φυσικά εκχυλίσµατα, επιβάλει τη συστηµατική µελέτη της 

ανάκτησης των µη αξιοποιηµένων συστατικών.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, η αριστοποίηση των διεργασιών ανάκτησης ουσιών από τα 

αρωµατικά φυτά είναι αναγκαία ώστε να αξιοποιηθεί εµπορικά το µέγιστο των 

συστατικών τους. Η παρούσα εργασία αφορά σε ένα πολύ διαδεδοµένο φυτό σε όλη 

την ελληνική επικράτεια. Πρόκειται για το είδος Satureja thymbra, γνωστό ως 

θρούµπι.  

Η µελέτη περιελάµβανε δύο κύρια στάδια. Στο πρώτο στάδιο µελετήθηκε η διεργασία  

της παραλαβή του αιθέριου ελαίου˙ εφαρµόστηκε η τεχνική της υδρο-ατµοαπόσταξης 

σε εργαστηριακό άµβυκα οφέλιµης χωρητικότητας 10 L και συλλέχθηκε το αιθέριο 

έλαιο. Η απόδοση της διεργασίας ανήλθε σε 4,3 % της ξηρής φυτόµαζας. Κατά τη 

διάρκεια της απόσταξης πραγµατοποιήθηκε κινητική µελέτη της ανάκτησης των 

µεµονωµένων συστατικών του αιθερίου ελαίου µε χρήση GC-MS και διαπιστώθηκε η 

δυνατότητα ανάκτησης του βασικότερου συστατικού, της καρβακρόλης, σε κλάσµα 

υψηλότερης καθαρότητας. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά, κατέστη δυνατή η 



παραλαβή κλάσµατος, που αντιστοιχούσε στο 1/3 του ολικού ελαίου, υψηλής 

περιεκτικότητας καρβακρόλης (81 %). 

Στο δεύτερο στάδιο µελετήθηκε η δυνατότητα ανάκτησης των πολυφαινολών από το 

απελαιωµένο θρούµπι. Στα πειράµατα χρησιµοποιήθηκε απευθείας νωπή 

απελαιωµένη φυτόµαζα για τις διεργασίες των εκχυλίσεων, χωρίς καµία ενδιάµεση 

κατεργασία, όπως ξήρανση και κονιοποίηση, ώστε να καταστεί όσο το δυνατόν πιο 

απλή και οικονοµική η αλληλουχία των διεργασιών. Οι εκχυλίσεις 

πραγµατοποιήθηκαν µε υδατικό διάλυµα ΚΟΗ και στα πλαίσια της αριστοποίησης 

εξετάστηκαν οι παράµετροι: συγκέντρωση ΚΟΗ, λόγος φυτόµαζας προς µέσο 

εκχύλισης, χρόνος εκχύλισης και χρήση υπερήχων. Η συγκέντρωση των 

πολυφαινολών προσδιοριζόταν µε τη µέθοδο Folin-Ciocalteau. Για λόγους 

σύγκρισης, παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν και συµβατικές εκχυλίσεις Soxhlet σε 

ξηρά και κονιοποιηµένα δείγµατα του απεσταγµένου φυτού. Προσδιορίστηκαν οι 

ολικές φαινόλες και η ικανότητα δέσµευσης ριζών µε τη µέθοδο DPPH, ενώ τα κύρια 

συστατικά ταυτοποιήθηκαν µε LC-MS/MS. 

Τα πειράµατα απέδειξαν ότι το θρούµπι αποτελεί µια πλούσια πηγή βιοδραστικών 

ενώσεων. Η επιπλέον αξιοποίησή του, πέρα της παραλαβής αιθέριου ελαίου, είναι 

εφικτή καθώς µπορεί να οδηγήσει σε αποδόσεις ανάκτησης ουσιών έως και 25 % της 

ξηρής φυτόµαζας. 
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