
Τερπένια ή Τερπενοειδή
Μάθε πώς τα τερπένια λειτουργούν συνεργατικά με τα κανναβινοειδή

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Medical Jane, “Terpenes - learn how
terpenes work synergistically with cannabinoids”

https://www.medicaljane.com/category/cannabis-
classroom/terpenes/#introduction-to-terpenes )

Εισαγωγή στα Τερπένια 
Το  φυτό  της  κάνναβης  περιέχει  μια  μεγάλη  ποικιλία  χημικών  ουσιών  και
ενώσεων.  Περίπου  140  από  αυτά  ανήκουν  σε  μια  μεγάλη  κατηγορία
αρωματικών  οργανικών  υδρογονανθράκων  γνωστών  ως  τερπένια[1]  ή
τερπενοειδή[2].  Οι  λέξεις  τερπένιο  και  τερπενοειδές  χρησιμοποιούνται  όλο
και περισσότερο, αν και οι όροι αυτοί έχουν διαφορετικές σημασίες. Η κύρια
διαφορά μεταξύ των τερπενίων και των τερπενοειδών είναι ότι τα τερπένια
είναι  υδρογονάνθρακες  (δηλαδή  τα  μόνα  υπάρχοντα  στοιχεία  είναι  ο
άνθρακας  και  το  υδρογόνο).  Ενώ  τα  τερπενοειδή  έχουν  μετουσιωθεί  με
οξείδωση (ξήρανση και ωρίμανση των λουλουδιών) ή με χημική τροποποίηση.
[1] “Terpene” https://en.wikipedia.org/wiki/Terpene 
[2] “Terpenoid” https://en.wikipedia.org/wiki/Terpenoid

Τα τερπένια συντίθενται στην κάνναβη σε εκκριτικά
κύτταρα  εντός  αδενικών  τριχωμάτων[3]  και  η
παραγωγή τους αυξάνεται με την έκθεση στο φως.
Αυτά  τα  τερπένια  βρίσκονται  κυρίως  σε  υψηλές
συγκεντρώσεις σε μη γονιμοποιημένα θηλυκά άνθη
κάνναβης  πριν  από  τη  γήρανση  (κατάσταση  ή
διαδικασία υποβάθμισης με την ηλικία). Το αιθέριο
έλαιο εκχυλίζεται από το φυτικό υλικό με απόσταξη
με  ατμό  ή  με  εξάτμιση[4].  Πολλά  τερπένια
εξατμίζονται περίπου στην ίδια θερμοκρασία με την
THC (η οποία βράζει περίπου στους 157° C), αλλά
ορισμένα τερπένια είναι πιο πτητικά από άλλα. Τα τερπένια διαδραματίζουν
επίσης  έναν  εξαιρετικά  σημαντικό  ρόλο,  παρέχοντας  στο  φυτό  φυσική
προστασία  από  βακτήρια  και  μύκητες,  έντομα  και  άλλες  περιβαλλοντικές
πιέσεις.
[3]  “Cannabis  Plant  Anatomy:  Trichomes  101”  (Ανατομία  του  φυτού  της
κάνναβης: Τριχώματα 101)
http  s://www.medicaljane.com/2017/03/11/trichomes/   
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[4]  “Vaporization  -  learn  everything  there  is  to  know  about  vaporizing”
(Εξάτμιση - Μάθε όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την εξάτμιση)
https://www.medicaljane.com/category/cannabis-classroom/consuming-
cannabis/vaporization/ 

Είναι καλώς τεκμηριωμένο ότι η κάνναβη είναι ικανή να επηρεάσει το μυαλό,
τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά. Το κύριο ψυχοτρόπο κανναβινοειδές,
η  δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη  (THC)[5]  έχει  μελετηθεί  έντονα.  Ωστόσο,
πολλά από τα άλλα κανναβινοειδή[6], τερπενοειδή και φλαβονοειδή[7] που
απαντώνται  στην  κάνναβη  και  που  διαδραματίζουν  σημαντικό  ρόλο  στην
ενίσχυση  της  θεραπευτικής  επίδρασή  της,  παραμένουν  μη  μελετημένα
εκτενώς.
[5] “Cannabinoid Science -view the latest cannabinoid research from around
the world” (Επιστήμη των κανναβινοειδών - Δες την τελευταία έρευνα για τα
κανναβινοειδή από όλο τον κόσμο)
https://www.medicaljane.com/category/cannabis-classroom/cannabis-
science/ 
[6] “Cannabinoid” (Κανναβινοειδές)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid 
[7] “Flavonoid” (Φλαβονοειδές)
https://en.wikipedia.org/wiki/Flavonoid 

Τα  τερεπένια  είναι  συνήθη  συστατικά  των  οσμών  και  των  αρωμάτων.  Τα
τερπένια  σε  αντίθεση με  τα  κανναβινοειδή,  ευθύνονται  για  το  άρωμα της
κάνναβης.  Η  FDA  (ο  ΕΟΦ  των  ΗΠΑ)  και  άλλοι  οργανισμοί  έχουν  γενικά
αναγνωρίσει τα τερπένια ως “ασφαλή”. Τα τερπένια δρουν στους υποδοχείς
και  τους  νευροδιαβιβαστές.  Είναι  επιρρεπείς  στο  να  συνδυάζονται  ή  να
διαλύονται σε λιπίδια ή λίπη. Δρουν ως αναστολείς πρόσληψης σεροτονίνης
(παρόμοια  με  τα  αντικαταθλιπτικά  όπως  το  Prozac).  Ενισχύουν  τη
δραστηριότητα νορεπινεφρίνης (παρόμοια με τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
όπως το Elavil). Αυξάνουν τη δραστικότητα της ντοπαμίνης. Και αυξάνουν τον
GABA (που μετριάζει  προς  τα  “κάτω”  το γλουταμινικό,  το  “άνω”).  Ωστόσο,
απαιτείται  πιο  συγκεκριμένη  έρευνα  για  τη  βελτίωση  της  ακρίβειας  στην
περιγραφή  και  την  πρόβλεψη  του  τρόπου  με  τον  οποίο  τα  τερπένια  της
κάνναβης  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ιατρικά  για  να  βοηθήσουν  στην
αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθήσεων / συνθηκών υγείας.

Συνεργατικές επιδράσεις
Η  μελέτη  Carlini  et.  al.[8]  απέδειξε  ότι  μπορεί  να  υπάρχει  δυναμική  (μια
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μορφή συναπτικής πλαστικότητας που είναι γνωστό ότι είναι σημαντική για τη
μάθηση  και  τη  μνήμη)  των  επιδράσεων  της  THC  από  άλλες  ουσίες  που
υπάρχουν στην κάνναβη. Η διπλή-τυφλή μελέτη διαπίστωσε ότι η κάνναβη με
ίσα  ή  υψηλότερα  επίπεδα  CBD  και  CBN  ως  προς  την  THC  προκάλεσε
αποτελέσματα δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερα από τα αναμενόμενα από
την περιεκτικότητα μόνο σε THC. Οι επιδράσεις του καπνίσματος δύο φορές
περισσότερο  από  μια  μόνο  με  THC  ποικιλία  δεν  ήταν  διαφορετικές  από
εκείνες του εικονικού φαρμάκου.
[8] “Effects of marihuana in laboratory animals and in man” (Επιδράσεις της
κάνναβης σε εργαστηριακά ζώα και στον άνθρωπο)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1476-5381.1974.tb08576.x/pdf
Περίληψη

“1.  Οι φαρμακολογικές δυναμικές των ρητινών από τρία διαφορετικά
δείγματα βραζιλιάνικης κάνναβης (Α,  Β και Γ)  προσδιορίστηκαν μέσω
κερατοειδούς αρτηριοευλυγισίας σε κουνέλια, μείωσης της αυθόρμητης
κινητικής  δραστηριότητας  και  επαγωγής  κατατονίας  σε  ποντικούς  και
μείωσης των επιδόσεων αναρρίχησης σχοινιού σε αρουραίους.
2.  Η περιεκτικότητα σε Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (Δ9-THC) στα φυτά
κάνναβης, μετρήθηκαν με αέρια χρωματογραφία και ήταν 0,82, 2,02 και
0,52%, αντίστοιχα, για τα δείγματα Α, Β και Γ. Περίπου 2% κανναβινόλη
υπήρχε στα δείγματα Α και Β, το περιεχόμενο της κανναβιδιόλης ήταν
περίπου 0,1%.
3. Η εκχύλιση με πετρελαϊκό αιθέρα των δειγμάτων Α, Β και Γ απέδωσε,
αντιστοίχως, 12,06, 14,56 και 4,26% ρητίνη.
4. Σε όλες τις δοκιμές σε ζώα η ρητίνη Β ήταν σχεδόν διπλάσια ενεργή
από την ρητίνη Α, ενώ η Γ ήταν η ασθενέστερη.
5. Ο καπνός των δειγμάτων κάνναβης εισπνέεται από 33 ανθρώπους,
κάτω  από  μια  διπλά  τυφλή  τυποποιημένη  διαδικασία.  Ο  ρυθμός
παλμού,  ο  χρόνος  παραγωγής  και  η  αξιολόγηση  των  ψυχολογικών
επιδράσεων καταγράφηκαν.
6.  Ο  καπνός  των  250  mg  του  δείγματος  Β  προκάλεσε  διακοπή  του
χρόνου παραγωγής,  αυξημένο ρυθμό παλμών και  προκάλεσε ισχυρές
ψυχολογικές αντιδράσεις σε τέσσερα από τα έξι άτομα που τον έλαβαν.
Παρόμοια  αποτελέσματα,  αν  και  ελαφρώς  μικρότερα,  ελήφθησαν με
500 mg του δείγματος Α. Από την άλλη πλευρά, τα 500 mg δείγματος Γ
δεν διέφεραν από το εικονικό φάρμακο.
7. Προτείνεται ότι με τις δοκιμές σε ζώα είναι δυνατόν να προβλεφθεί η
δραστικότητα ενός δείγματος κάνναβης στον άνθρωπο.
Σε παράλληλα πειράματα, χορηγήθηκε Δ9-THC σε άλλα άτομα και σε
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πειραματόζωα με τρόπο παρόμοιο με αυτόν στον οποίο χορηγήθηκαν τα
δείγματα κάνναβης.
9. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ κάνναβης και Δ9-THC έδειξε
ότι  στους ανθρώπους και  στα εργαστηριακά ζώα η κάνναβη Α και  Β
προκάλεσαν αποτελέσματα δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερα από τα
αναμενόμενα από την περιεκτικότητά τους σε Δ9-THC.
10. Προτείνεται η πιθανότητα ενίσχυσης των επιδράσεων της Δ9-THC
από άλλες ουσίες που υπάρχουν σε αυτά τα δείγματα κάνναβης.”

Αυτή η πρόταση ενισχύθηκε από μια μελέτη[9] που έγινε από τους Wilkinson
et.  al.  για  να  προσδιοριστεί  εάν  υπάρχει  κάποιο  πλεονέκτημα  στη  χρήση
εκχυλισμάτων κάνναβης σε σύγκριση με τη χρήση απομονωμένης THC. Ένα
τυποποιημένο εκχύλισμα κάνναβης THC, CBD και CBN (standardized cannabis
extract, SCE), ένα άλλο με καθαρή THC και επίσης ένα με εκχύλισμα ελεύθερο
από THC (CBD) δοκιμάστηκε σε μοντέλο ποντικού πολλαπλής σκλήρυνσης (
multiple sclerosis, MS) και μοντέλο φέτας εγκεφάλου αρουραίου επιληψίας.
[9]  “Medicinal  cannabis:  is  Δ9–tetrahydrocannabinol  necessary  for  all  its
effects?”  (Φαρμακευτική  κάνναβη:  είναι  Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη υπαίτια
για όλες τις επιπτώσεις της;)
https://sci-hub.cc/10.1211/0022357022304 

(Από την περίληψη της  μελέτης  εξάγουμε το συμπέρασμα)  Οι  επιστήμονες
διαπίστωσαν ότι το SCE παρεμπόδισε τη σπαστικότητα στο μοντέλο MS σε ένα
συγκρίσιμο επίπεδο με την THC μόνη της και προκάλεσε μια ταχύτερη έναρξη
της χαλάρωσης των μυών και μια μείωση του χρόνου στο μέγιστο αποτέλεσμα
από ότι μόνο η THC. Η CBD δεν προκάλεσε παρεμπόδιση της σπαστικότητας.
Ωστόσο, στο μοντέλο της επιληψίας, το SCE ήταν ένα πολύ ισχυρότερο και
πάλι  ταχύτερα  δραστικό  αντισπασμωδικό  από  την  απομονωμένη  THC.
Ωστόσο,  σε  αυτό  το  μοντέλο,  η  CBD  παρουσίασε  επίσης  αντισπασμωδική
δράση.  Η  CBD δεν  ανέστειλε  τις  επιληπτικές  κρίσεις  ούτε  τροποποίησε  τη
δραστικότητα  της  THC  σε  αυτό  το  μοντέλο.  Ως  εκ  τούτου,  όσον  αφορά
ορισμένες  δράσεις  της  κάνναβης  (πχ.  αντι-σπαστικότητα),  η  THC  ήταν  το
δραστικό  συστατικό,  το  οποίο  μπορεί  να  τροποποιηθεί  από την  παρουσία
άλλων  συστατικών.  Ωστόσο,  για  άλλες  επιδράσεις  (πχ.  αντισπασμωδικές
ιδιότητες),  η THC, αν και δραστική, μπορεί να μην είναι απαραίτητη για το
παρατηρούμενο  αποτέλεσμα.  Πάνω  απ'  όλα,  αυτά  τα  αποτελέσματα
κατέδειξαν  ότι  δεν  οφείλονται  όλες  οι  θεραπευτικές  δράσεις  του  φυτού
κάνναβης στην περιεκτικότητα σε THC.
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Ο Dr. Ethan Russo υποστηρίζει περαιτέρω αυτή τη θεωρία με επιστημονικές
αποδείξεις[10]  αποδεικνύοντας  ότι  τα  μη  κανναβινοειδή  φυτικά συστατικά
όπως  τα  τερπένια  χρησιμεύουν  ως  αναστολείς  των  αποτελεσμάτων  των
τοξικών επιδράσεων της THC,  αυξάνοντας έτσι  τον θεραπευτικό δείκτη της
THC.  Αυτή  η  “συνέργεια  φυτοκανναβινοειδών  -  τερπενοειδών”,  όπως  την
ονομάζει ο Russo, αυξάνει το δυναμικό των φαρμακευτικών εκχυλισμάτων με
βάση  την  κάνναβη  για  τη  θεραπεία  του  πόνου,  των  φλεγμονών,  των
μυκητιακών και  βακτηριακών λοιμώξεων,  της κατάθλιψης,  του άγχους,  του
εθισμού, της επιληψίας και ακόμη και του καρκίνου.
[10]  “Taming  THC:  potential  cannabis  synergy  and  phytocannabinoid-
terpenoid entourage effects” (Δαμάζοντας την THC: πιθανή συνέργεια στην
κάνναβη  και  οι  συνδυαστικές  επιδράσεις  φυτοκανναβινοειδούς  -
τερπενοειδούς)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/pdf/bph0163-
1344.pdf 
Περίληψη

“Η τετραϋδροκανναβινόλη (THC) είναι το επίκεντρο της έρευνας για την
κάνναβη από το 1964, όταν ο Raphael Mechoulam την απομόνωσε και
την σύνθεσε. Πιο πρόσφατα, η συνεργατική συμβολή της κανναβιδιόλης
στη  φαρμακολογία  και  αναλγησία  της  κάνναβης  έχει  αποδειχθεί
επιστημονικά.  Άλλα  φυτοκανναβινοειδή,  όπως  η
τετραϋδροκανναβιβαρίνη,  η  κανναβιγερόλη  και  το  κανναβιχρωμένη,
ασκούν  επιπρόσθετα  αποτελέσματα  θεραπευτικού  ενδιαφέροντος.  Η
καινοτόμος συμβατική αναπαραγωγή φυτών έχει δώσει χημειότυπους
(chemotypes)  κάνναβης  που  εκφράζουν  υψηλούς  στόχους  για  κάθε
συστατικό για μελλοντική μελέτη. Αυτή η ανασκόπηση θα διερευνήσει
ένα άλλο κλιμάκιο φυτοθεραπευτικών παραγόντων, τα τερπενοειδή της
κάνναβης: το λιμονένιο, το μυρσένιο, το α-πινένιο, η λιναλοόλη, το β-
καρυοφυλλένιο,  το  καρυοφιλλένιο  οξείδιο,  την  νερολιδόλη  και  την
φυτόλη.  Τα  τερπενοειδή  μοιράζονται  ένα  πρόδρομο  με  τα
φυτοκανναβινοειδή και είναι όλα τους συστατικά γεύσης και αρώματος
κοινά  στις  ανθρώπινες  δίαιτες  που  έχουν  χαρακτηριστεί  γενικά
αναγνωρισμένα ως ασφαλή από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων
και Φαρμάκων και άλλους ρυθμιστικούς οργανισμούς. Τα τερπενοειδή
είναι  αρκετά  ισχυρά  και  επηρεάζουν  τη  συμπεριφορά  των  ζώων και
ακόμη και την ανθρώπινη όταν εισπνέονται από τον ατμοσφαιρικό αέρα
σε  επίπεδα  ορού  στα  μονοψήφια  ng·mL-1.  Εμφανίζουν  μοναδικά
θεραπευτικά αποτελέσματα που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά
στις  συνέπειες  των  κλινικών  εκχυλισμάτων  που  βασίζονται  στην
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κάνναβη.  Ιδιαίτερη  έμφαση  θα  δοθεί  στις  αλληλεπιδράσεις  των
φυτοκανναβινοειδών - τερπενοειδών που θα μπορούσαν να παράγουν
συνέργεια  σε  σχέση  με  τη  θεραπεία  του  πόνου,  της  φλεγμονής,  της
κατάθλιψης, του άγχους, του εθισμού, της επιληψίας, του καρκίνου, των
μυκητιακών  και  βακτηριακών  λοιμώξεων  (συμπεριλαμβανομένου  του
Staphylococcus  aureus  ανθεκτικού  στη  μεθικιλλίνη).  Επιστημονικές
ενδείξεις παρουσιάζονται για τα μη κανναβινοειδή φυτικά συστατικά ως
υποτιθέμενα αντίδοτα ως προς τις τοξικές επιδράσεις της THC που θα
μπορούσαν  να  αυξήσουν  το  θεραπευτικό  της  δείκτη.  Θα  προταθούν
μέθοδοι  για  τη  διερεύνηση  των  επιδράσεων  του  περιβάλλοντος  σε
μελλοντικά  πειράματα.  Η  συνεργία  φυτοκανναβινοειδών  -
τερπενοειδών,  εάν  αποδειχθεί,  αυξάνει  την  πιθανότητα  να  είναι
δυνατός ένας εκτεταμένος αγωγός νέων θεραπευτικών προϊόντων από
αυτό το σπάνιο σε πληθώρα χημικών ενώσεων φυτό”.

Τι είναι τα Φλαβονοειδή;
Τα φλαβονοειδή είναι μια από τις μεγαλύτερες οικογένειες θρεπτικών ουσιών
που είναι  γνωστές στους επιστήμονες και  περιλαμβάνουν πάνω από 6.000
ήδη αναγνωρισμένα μέλη στην οικογένεια. Περίπου 20 από αυτές τις ενώσεις,
όπως η απιγενίνη, η κουκεσττίνη, η κανφλαβίνη Α και η κανφλαβίνη Β (μέχρι
στιγμής μοναδική στην κάνναβη), η β-σιτοστερόλη, η βιτεξίνη, η ισοβιτεξίνη, η
καμπεφερόλη, η λουτεολίνη και η ανατολίνη έχουν ταυτοποιηθεί στο φυτό της
κάνναβης.  Τα  φλαβονοειδή  είναι  γνωστά  για  τα  αντιοξειδωτικά  και
αντιφλεγμονώδη οφέλη τους για την υγεία, καθώς και για τη συμβολή τους
στο  ζωντανό  χρώμα  σε  πολλές  από  τις  τροφές  που  τρώμε  (το  μπλε  στα
βακκίνια / blueberries ή το κόκκινο στα σμέουρα).

Ορισμένα  φλαβονοειδή  που  εξάγονται  από  το  φυτό  της  κάνναβης  έχουν
ελεγχθεί για φαρμακολογικές επιδράσεις. Τα κλινικά ευρήματα είναι πολλά
υποσχόμενα  αλλά  απαιτούνται  περαιτέρω  έρευνες  για  να  κατανοήσουμε
πλήρως  το  ρόλο  που  διαδραματίζουν  τα  φλαβονοειδή  στις  συνολικές
θεραπευτικές  επιδράσεις  της  θεραπείας  με  κάνναβη,  ιδιαίτερα  στο  πώς
αλληλεπιδρούν  με  τα  κανναβινοειδή  είτε  ενισχύοντας  τα  συνεργατικά  είτε
μειώνοντας τις επιδράσεις τους.

Ο Τροχός των Τερπενίων
Τα  τερπένια  έχει  βρεθεί  ότι  είναι  απαραίτητα  δομικά  στοιχεία  σύνθετων
φυτικών  ορμονών  και  μορίων,  χρωστικών,  στερολών  και  ακόμη  και
κανναβινοειδών. Πιο συγκεκριμένα, τα τερπένια ευθύνονται για τα ευχάριστα,



ή  όχι  και  τόσο  ευχάριστα,  αρώματα  της  κάνναβης  και  τις  φυσιολογικές
επιπτώσεις  που  συνδέονται  με  αυτά.  Οι  ασθενείς  συχνά  θα  ζητήσουν  να
μυρίσουν την κάνναβη κατά την επιλογή του φαρμάκου τους. Η ιδέα είναι ότι
ορισμένα αρώματα βοηθούν στην ταυτοποίηση διαφορετικών ποικιλιών και
των αποτελεσμάτων τους.

Όπως δείχνουν οι μελέτες του Casano et. al.[11], οι ποικιλίες της κάνναβης
που  χρησιμοποιούνται  για  ιατρικούς  σκοπούς  μπορεί  να  ποικίλλουν  σε
μεγάλο  βαθμό  από  τη  μια  πηγή  στην  άλλη  και  ακόμη  και  από  τη  μια
συγκομιδή  στην  άλλη.  Όσες  διαθέτουν  σχετικά  υψηλές  συγκεντρώσεις
συγκεκριμένων τερπενίων, ωστόσο, καθιστούν ευκολότερο να ταυτιστούν με
τη  μυρωδιά  τους  σε  σχέση  με  τις  άλλες  ποικιλίες.  Οι  περισσότεροι
συμφωνούν  ότι  οι  ποικιλίες  που  μυρίζουν  musk ή  clove  παράγουν
ηρεμιστικές,  χαλαρωτικές  επιδράσεις  (υψηλό  επίπεδο  του  τερπενίου
μυρσένιο).  Οι  μυρωδιές  πεύκου  συμβάλλουν  στην  προαγωγή  της  ψυχικής
εγρήγορσης και της διατήρησης της μνήμης (υψηλό επίπεδο του τερπενίου
πινένιο). Και αρώματα λεμονιού ευνοούνται για τη γενική άνοδο στη διάθεση
(υψηλό επίπεδο λιμονένιου).
[11] “Variations in Terpene Profiles of Different Strains of Cannabis sativa L”
(Παραλλαγές των προφίλ τερπενίων διαφόρων ποικιλιών κάνναβης sativa L)
https://sci-hub.cc/10.17660/ActaHortic.2011.925.15 
Περίληψη

“Οι  δευτερογενείς  ενώσεις  του  φυτού  είναι  απαραίτητες  για  την
αντιμετώπιση  του  συχνά  εχθρικού  του  περιβάλλοντος  και  η  μεγάλη
χημική  ποικιλομορφία  και  η  μεταβλητότητα  του  ενδοειδικού  και  του
εξειδικευμένου δευτερογενούς μεταβολισμού είναι το αποτέλεσμα της
φυσικής  επιλογής.  Η  αναγνώριση  των  βιολογικών  ιδιοτήτων  των
δευτερογενών ενώσεων έχει αυξήσει τη μεγάλη χρησιμότητά τους για
ανθρώπινη  χρήση.  Πολυάριθμες  ενώσεις  τώρα  λαμβάνουν  ιδιαίτερη
προσοχή από τη φαρμακευτική βιομηχανία και είναι σημαντικές πηγές
μιας  ευρείας  ποικιλίας  εμπορικά  χρήσιμων  βασικών  προϊόντων.  Οι
ιατρικές  και  άλλες  επιδράσεις  της  Cannabis  sativa  L.  οφείλονται  σε
συγκέντρωση  και  ισορροπία  διαφόρων  δραστικών  δευτερογενών
μεταβολιτών,  ιδιαίτερα  των  κανναβινοειδών,  αλλά  περιλαμβάνουν
επίσης ένα ευρύ φάσμα τερπενοειδών και φλαβονοειδών. Μια ευρεία
ποιοτική  και  ποσοτική  μεταβλητότητα  των  περιεχομένων
κανναβινοειδών,  τερπενοειδών  και  φλαβονοειδών  σε  είδη  κάνναβης
είναι εμφανής από δημοσιεύσεις στη βιβλιογραφία. Τα τερπένια είναι
ισχυρά κληρονομικά και επηρεάζονται ελάχιστα από περιβαλλοντικούς

https://sci-hub.cc/10.17660/ActaHortic.2011.925.15


παράγοντες  και  ως  εκ  τούτου  έχουν  χρησιμοποιηθεί  ευρέως  ως
βιοχημικός  δείκτης  σε  χημειοσυστηματικές  μελέτες  για  τον
χαρακτηρισμό φυτικών ειδών, προελεύσεων, κλώνων και υβριδίων. Η
μελέτη αυτή διερεύνησε τη μεταβλητότητα των προφίλ τερπενίων στην
C.  sativa.  Η  σύνθεση  τερπενίων  σε  ταξιανθίες  των  δειγμάτων  που
συλλέχθηκαν από προγόνους 16 φυτών προερχόμενων από διαφορετικά
στελέχη αναλύθηκε με GC / FID (gas chromatography / flame ionization
detector).  Η ποσότητα κάθε τερπενίου (σε επαρκείς ποσότητες για να
ληφθεί υπόψη στη στατιστική ανάλυση) εκφράστηκε ως ποσοστό των
συνολικών  τερπενίων.  Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  μία  μεγάλη
διακύμανση μεταξύ των διαφόρων στελεχών στα σχετικά περιεχόμενα
για μερικά μονοτερπένια (α-πινένιο, καμφένιο, β-πινένιο, σαβινένιο, Δ-
3-καρένη,  α-φελανδρένιο,  β-μυρσένιο,  α-  τερπινένιο,  λιμονένιο,  1,8-
σινεόλη, γ-τερπινένιο, σισ-β-οκιμένιο, τρανς-β-οκιμένιο, α-τερπινολένιο)
και  ένα  σεσκιτερπένιο,  η  β-καρυοφιλίνη.  Αυτή  η  μεταβλητότητα  της
σύνθεσης τερπενίων μπορεί να αποτελέσει ένα πιθανό εργαλείο για τον
χαρακτηρισμό  των  βιοτύπων  κάνναβης  και  να  απαιτήσει  περαιτέρω
έρευνα  για  την  αξιολόγηση  της  ιατρικής  αξίας  του  φαρμάκου  και,
ταυτόχρονα,  για  την επιλογή λιγότερο ευαίσθητων χημειότυπων στην
επίθεση από φυτοφάγα και ασθένειες”. 



Ο Τροχός της Γεύσης
(πηγή: GreenHouse Seeds Co.)

Εικόνα: https://resize.mantisadnetwork.com/mantis-ad-
network/image/fetch/w_1000,q_75,c_limit,f_jpg/http://uploads.medicaljane.c

om/wp-content/uploads/2016/06/flavorwheel.png

Σε μια φασματική ανάλυση που πραγματοποίησαν στην Green House Seed Co.
[12],  ήταν  σε  θέση  να  αναγνωρίσουν  τα  τερπένια  σε  κάθε  μια  από  τις
ποικιλίες  τους και  ανέπτυξαν έναν “τροχό γεύσης” για να βοηθήσουν τους
ασθενείς  να αποφασίσουν για την ποικιλία της  επιλογής τους  με βάση τις
επιθυμητές  επιδράσεις.  Αν  και  ένας  από  τους  πρωταρχικούς  σκοπούς  του
τροχού  ήταν  η  διάθεση  διαφορετικών  σπόρων  από  την  συγκεκριμένη
εταιρεία,  η  έννοια  και  το  λεξιλόγιο  που  χρησιμοποιείται  γίνεται  ένα
ανεκτίμητο εργαλείο για τους ασθενείς που χρησιμοποιούν κάνναβη, για τους
παρόχους και για τους καλλιεργητές.
[12] https://shop.greenhouseseeds.nl/ 

Έκτοτε, αρκετές εταιρείες έχουν αναπτύξει δικούς τους τροχούς με τερπένια
και ποικιλίες κάνναβης, για τους ίδιους λόγους, να εμπορευθούν τα δικά τους
προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά και αυτό είναι εντάξει. Με τη χαρτογράφηση των
προφίλ τερπενίων, είμαστε σε θέση να προβλέψουμε και να χειραγωγούμε τα
αποτελέσματα και  τη φαρμακευτική αξία των ποικιλιών,  παρέχοντας στους
καλλιεργητές  ατελείωτες  ευκαιρίες  για  την  ανάπτυξη  νέων,  ιδιαίτερα
επιθυμητών  ποικιλιών  κάνναβης,  βασίζοντας  τις  αποφάσεις  τους  για  την
παραγωγή  τους  σε  πραγματικά  αναλυτικά  δεδομένα.  Όσο  περισσότερο
μπορούμε να επικοινωνήσουμε χρησιμοποιώντας την ίδια γλώσσα, τόσο πιο
εύκολο είναι για όλους να καταλάβουν με σαφήνεια ποια φάρμακα παίρνουν.

Τερπένια στην Κάνναβη

Μυρσένιο (Myrcene)
Το μυρσένιο, ειδικά το β-μυρσένιο, είναι ένα μονοτερπένιο και
το πιο συνηθισμένο τερπένιο που παράγεται από την κάνναβη
(μερικές ποικιλίες περιέχουν έως και 60% αιθέριο έλαιο).  Το
άρωμά του έχει  περιγραφεί ως  musk,  γήινο,  βοτάνου – σαν
γαρύφαλλο.  Ένα  υψηλό  επίπεδο  μυρσενίου  στην  κάνναβη

(συνήθως  πάνω  από  το  0,5%)  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  γνωστή  επίδραση
“couch-lock”[13] των κλασικών ποικιλιών Indica[14].  Το μυρσένιο βρίσκεται
στο έλαιο λυκίσκου, στα εσπεριδοειδή, στα φύλλα δάφνης, στον ευκάλυπτο,
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στο άγριο θυμάρι, στο λεμόνι και πολλά άλλα φυτά.
[13] Ορισμός του “couch lock”: Ένας όρος της αργκό της κάνναβης, το “cough
lock” είναι μια κοινή παρενέργεια από το κάπνισμα ή την κατάποση ποικιλιών
κάνναβης indica. Όταν ο χρήστης βρεθεί σε “couch lock” είναι σε πολύ υψηλή
ευφορική επίδραση ή πολύ “φτιαγμένος” για να σηκωθεί από τον καναπέ και
να λειτουργήσει κανονικά. Το άτομο είναι τόσο “φτιαγμένο” που δεν μπορεί
να κάνει τίποτα και απλά κάθεται στον καναπέ  (από εκεί και ο όρος  couch
lock,  δηλ. κλειδωμένος στον καναπέ) ή όπου αλλού κάθεται, χωρίς να κάνει
απολύτως τίποτα.
Ενώ υπάρχουν πολλές συζητήσεις σχετικά με το τι πραγματικά προκαλεί ένα
“couch lock”, πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι οι ποικιλίες indica είναι ο
κύριος  ένοχος.  Ωστόσο,  υπάρχουν και  μερικές  ποικιλίες  sativa,  που επίσης
μπορεί να προκαλέσουν το ίδιο φαινόμενο. 
[14] “Variations in Terpene Profiles of Different Strains of Cannabis sativa L”
(Παραλλαγές των προφίλ τερπενίων διαφόρων ποικιλιών κάνναβης sativa L)
https://www.fundacion-canna.es/en/variations-terpene-profiles-different-
strains-cannabis-sativa-l 

Το  μυρσένιο  έχει  κάποιες  πολύ  ιδιαίτερες  φαρμακευτικές  ιδιότητες,
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της αντίστασης σε όλο το αίμα προς τον
εγκεφαλικό  φραγμό,  επιτρέποντας  στον  εαυτό  του  και  σε  πολλές  άλλες
χημικές ουσίες να διασχίσουν το φράγμα ευκολότερα και πιο γρήγορα. Στην
περίπτωση  των  κανναβινοειδών  (όπως  η  THC),  το  μυρσένιο  επιτρέπει  την
αποτελεσματικότερη  επίδραση  του  κανναβινοειδούς.  Πιο  συγκεκριμένα,  το
μυρσένιο  έχει  αποδειχθεί  ότι  αυξάνει  το  μέγιστο  επίπεδο  κορεσμού  του
υποδοχέα CB1, επιτρέποντας μέγιστο ψυχοδραστικό αποτέλεσμα.

Το μυρσένιο είναι ένα ισχυρό αναλγητικό, αντιφλεγμονώδες, αντιβιοτικό και
αντι-μεταλλαξιογόνο.  Αναστέλλει  τη  δράση  του  κυτοχρώματος,  της
αφλατοξίνης Β και άλλων προ-μεταλλαξιογόνων καρκινογόνων παραγόντων. Η
μελέτη Bonamin et.  al.[15]  επικεντρώθηκε στο ρόλο του β-μυρσενίου στην
πρόληψη  της  νόσου του  πεπτικού  έλκους.  Η  μελέτη  αποκάλυψε ότι  το  β-
μυρσένιο δρα ως αναστολέας των γαστρικών και δωδεκαδακτυλικών ελκών,
υποδηλώνοντας ότι μπορεί να είναι χρήσιμο στην πρόληψη της νόσου του
πεπτικού  έλκους.  Τα  ηρεμιστικά  και  χαλαρωτικά  αποτελέσματά  του  το
καθιστούν ιδανικό για τη θεραπεία της αϋπνίας και του πόνου.
[15] “The effect of a minor constituent of essential oil from Citrus aurantium:
The role of β-myrcene in preventing peptic ulcer disease” (Η επίδραση ενός
δευτερεύοντος συστατικού αιθέριου ελαίου από Citrus aurantium: Ο ρόλος
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του β-μυρσενίου στην πρόληψη της πεπτικής έλκους)
https://sci-hub.cc/10.1016/j.cbi.2014.01.009 
Περίληψη

“Το  μονοτερπένιο  β-μυρσένιο  έχει  χρησιμοποιηθεί  ευρέως  σε
καλλυντικά, τρόφιμα και ποτά και συνήθως βρίσκεται στο αιθέριο έλαιο
εσπεριδοειδών.  Σκοπός  αυτής  της  μελέτης  ήταν  η  διερεύνηση  των
επιπτώσεων κατά του έλκους του β-μυρσενίου σε πειραματικά μοντέλα
ελκών που προκαλούνται από αιθανόλη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
φάρμακα (ΜΣΑΦ), στρες, ελικοβακτήριο του πυλωρού, βλάβη ισχαιμίας
- επαναιμάτωσης και κυστεαμίνη για να συγκριθεί με το αιθέριο έλαιο
Citrus  aurantium  και  το  κύριο  συστατικό  του  το  λιμονένιο.  Τα
αποτελέσματα  υποδεικνύουν  ότι  η  από  του  στόματος  χορήγηση  β-
μυρσενίου σε δόση 7,50 mg / kg έχει σημαντική δραστικότητα κατά του
έλκους  με  σημαντικά  μειωμένες  γαστρικές  και  δωδεκαδακτυλικές
αλλοιώσεις  καθώς  και  αυξημένη  παραγωγή  γαστρικής  βλέννας.  Τα
αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  η  θεραπεία  με  β-μυρσένιο  προκάλεσε
σημαντική  αύξηση  στο  επίπεδο  των  βλεννοδιαλδεϋδών  του
βλεννογόνου, έναν σημαντικό δείκτη οξειδωτικής βλάβης ιστού. Το β-
μυρσένιο  ήταν  επίσης  προικισμένο  με  αξιοσημείωτη  ενίσχυση  της
αντιοξειδωτικής ενζυματικής δραστηριότητας από το σύστημα GR, όπως
αποδεικνύεται  από  τη  μειωμένη  δραστικότητα  υπεροξειδίου
δισμουτάσης  (SOD)  και  αυξημένα  επίπεδα  υπεροξειδάσης
γλουταθειόνης  (GPx),  αναγωγάσης  γλουταθειόνης  (GR)  και  ολικής
γλουταθειόνης  στον  γαστρικό  ιστό.  Τα  αποτελέσματα  μας  έδειξαν
επίσης ότι η θεραπεία με β-μυρσένιο δεν εμπλέκεται με δραστικότητα
αναγωγάσης θειορεξοξίνης (TrxR). Τα αποτελέσματα μας αποκαλύπτουν
για  πρώτη  φορά  τη  σημασία  του  β-μυρσενίου  ως  αναστολέα  των
γαστρικών  και  δωδεκαδακτυλικών  ελκών  και  αποδεικνύουν  ότι  η
αύξηση  των  επιπέδων  των  παραγόντων  άμυνας  του  γαστρικού
βλεννογόνου  εμπλέκεται  στην  αντι-ελκώδη  δραστηριότητα  του  β-
μυρσενίου”.

Δεδομένου  ότι  το  μυρσένιο  συνήθως  βρίσκεται  στο  αιθέριο  έλαιο
εσπεριδοειδών, πολλοί ισχυρίζονται ότι όταν τρως φρέσκο μάνγκο περίπου 45
λεπτά  πριν  καταναλώσεις  κάνναβη  θα  οδηγήσει  σε  ταχύτερη  εμφάνιση
ψυχοδραστικής δραστηριότητας και μεγαλύτερη ένταση. Βεβαιώσου ότι έχεις
επιλέξει ένα ώριμο μάνγκο, διαφορετικά το επίπεδο μυρσενίου θα είναι πολύ
χαμηλό για να κάνει τη διαφορά.

https://sci-hub.cc/10.1016/j.cbi.2014.01.009


Πινένιο (Pinene)
Το πινένιο είναι  ένα δικυκλικό μονοτερπενοειδές.  Όπως λέει
και  το  όνομά  του,  το  πινένιο  έχει  διακριτικά  αρώματα  από
πεύκο και έλατο. Υπάρχουν δύο δομικά ισομερή του πινένιου
που απαντώνται στη φύση: το α-πινένιο και το β-πινένιο. Και
οι δύο μορφές είναι σημαντικά συστατικά της ρητίνης πεύκου.

Το  α-πινένιο  είναι  το  πιο  ευρέως  απαντημένο  τερπενοειδές  στη  φύση.  Το
πινένιο βρίσκεται σε πολλά άλλα κωνοφόρα[16], καθώς και σε μη κωνοφόρα
φυτά. Βρίσκεται κυρίως σε βαλσαμική ρητίνη, στο ξύλο πεύκου και σε μερικά
εσπεριδοειδή. Τα δύο ισομερή του πινένιου αποτελούν το κύριο συστατικό
της τερεβινθίνης του ξύλου. Το πινένιο είναι ένα από τα κύρια μονοτερπένια
που είναι σημαντικό φυσιολογικά και στα φυτά και στα ζώα. Τείνει να αντιδρά
με  άλλα  χημικά,  σχηματίζοντας  μια  ποικιλία  άλλων  τερπενίων  (όπως  το
λιμονένιο) και άλλων ενώσεων.
[16] “Conifer plant” (Κωνοφόρο φυτό)
https://www.britannica.com/plant/conifer 

Το  πινένιο  χρησιμοποιείται  στην  ιατρική  ως  αντιφλεγμονώδες[17],
αποχρεμπτικό,  βρογχοδιασταλτικό[18]  και  τοπικό  αντισηπτικό.  Το  α-πινένιο
είναι μια φυσική ένωση που απομονώνεται από το έλαιο πευκοβελόνας που
έχει εμφανίσει αντικαρκινική δραστηριότητα[19] και έχει χρησιμοποιηθεί ως
αντικαρκινικός  παράγοντας  στην  παραδοσιακή  κινεζική  ιατρική  για  πολλά
χρόνια. Πιστεύεται επίσης ότι οι επιδράσεις της THC μπορεί να μειωθούν εάν
αναμειχθούν με το πινένιο.
[17]  βλ.  παραπάνω:  “Taming  THC:  potential  cannabis  synergy  and
phytocannabinoid-terpenoid entourage effects” (Δαμάζοντας την THC: πιθανή
συνέργεια  στην  κάνναβη  και  οι  συνδυαστικές  επιδράσεις
φυτοκανναβινοειδούς - τερπενοειδούς)
[18] “Upper airway and pulmonary effects of oxidation products of (+)-alpha-
pinene,  d-limonene,  and  isoprene  in  BALB/c  mice”  (Άνω  αεραγωγοί  και
πνευμονικές επιδράσεις των προϊόντων οξείδωσης των (+)-άλφα-πινένιου, d-
λιμονένιου και ισοπρένιου σε BALB / c ποντίκια)
https://sci-hub.cc/10.1080/08958370290084575 
Περίληψη

“Τα  προϊόντα  οξείδωσης  του  όζοντος  και  των  ακόρεστων
υδρογονανθράκων  δ-λιμονένιο,  (+)-άλφα-πινένιο  και  ισοπρένιο  έχουν
προηγουμένως  αποδειχθεί  ότι  προκαλούν  ερεθισμό  των  άνω
αεραγωγών σε ποντίκια κατά τη διάρκεια οξείας έκθεσης 30 λεπτών.
Αυτή η μελέτη αξιολόγησε τις επιδράσεις των προϊόντων οξείδωσης και

https://sci-hub.cc/10.1080/08958370290084575
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των ίδιων των υδρογονανθράκων στους ανώτερους αεραγωγούς, τους
συνδετικούς αεραγωγούς και τους πνεύμονες για μεγαλύτερη περίοδο
έκθεσης.  Η  χρονική  πορεία  της  ανάπτυξης  των  επιδράσεων  και  η
αναστρεψιμότητα  των  αποτελεσμάτων  ερευνήθηκαν.  Επιπλέον,
εκτιμήσαμε  πιθανή  επιδείνωση  των  αισθητηριακών απαντήσεων  των
αεραγωγών  στους  μη  προκαλούμενους  υδρογονάνθρακες.  Οι
αναπνευστικές  παράμετροι  σε  αρσενικούς  ποντικούς  BALB  /  c
παρακολουθήθηκαν μέσω πλεισματοσκοπίας κεφαλής. Οι εκθέσεις σε
προϊόντα  οξείδωσης  ή  υδρογονάνθρακες  ήταν  για  60  λεπτά,
ακολουθούμενη  από  περίοδο  προκλήσεως  30  λεπτών  με  αέρα  ή
υδρογονάνθρακα και περίοδο αποκατάστασης 15 λεπτών με αέρα μόνο.
Πραγματοποιήθηκαν επίσης πειράματα όπου διαχωρίστηκαν εκθέσεις
με λιμονένιο / όζον 6 ώρες από την περίοδο πρόκλησης. Η συγκέντρωση
του  όζοντος  στο  μείγμα  της  αντίδρασης  ήταν  3,4  ppm  και  οι
συγκεντρώσεις των υδρογονανθράκων ήταν 47 ppm (άλφα-πινένιο), 51
ppm (δ-λιμονένιο)  και  465 ppm (ισοπρένιο).  Λόγω της  αντίδρασης,  η
συγκέντρωση του όζοντος στο σημείο έκθεσης ήταν μικρότερη από 0,35
ppm.  Η  έκθεση  σε  0,30  ppm  όζοντος  για  60  λεπτά  δεν  παράγει
αποτελέσματα διαφορετικά από τα ζώα μάρτυρες που εκτέθηκαν στον
αέρα. Όπως διαπιστώθηκε προηγουμένως, ο ανώτερος ερεθισμός των
αεραγωγών ήταν ένα σημαντικό αποτέλεσμα της έκθεσης σε προϊόντα
οξείδωσης.  Επιπλέον,  κατά  τη  διάρκεια  της  μακρύτερης  περιόδου
έκθεσης παρατηρήσαμε την ανάπτυξη περιορισμού της ροής αέρα που
συνεχίστηκε  για  τουλάχιστον  45  λεπτά  μετά  την  έκθεση.  Όλες  οι
επιδράσεις  από  την  έκθεση  σε  λιμονένιο  /  όζον  ήταν  αναστρέψιμες
εντός  6  ωρών.  Οι  εκθέσεις  σε  προϊόντα  οξείδωσης  δεν  προκάλεσαν
αυξημένο  ερεθισμό  των  ανώτερων αεραγωγών κατά τη  διάρκεια  της
πρόκλησης με τους υδρογονάνθρακες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η
έκθεση 1 ώρας σε προϊόντα οξείδωσης δεν αύξησε την ευαισθησία του
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Ωστόσο, ο περιορισμός της ροής
αέρα επιδεινώθηκε σε ζώα που εκτέθηκαν μόνο σε δ-λιμονένιο αμέσως
μετά την έκθεση σε λιπογλυκερίνη. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι
τα προϊόντα αντίδρασης τερπενίου / όζοντος μπορεί να έχουν μέτριες
διαρκείς  δυσμενείς  επιδράσεις  τόσο  στις  περιοχές  των  ανώτερων
αεραγωγών όσο και στις πνευμονικές περιοχές. Αυτό μπορεί να είναι
σημαντικό  στο  πλαίσιο  της  αιτιολογίας  ή  της  επιδείνωσης  των
συμπτωμάτων των κατώτερων αεραγωγών σε εργαζόμενους γραφείου ή
του  επαγγελματικού  άσθματος  σε  εργαζόμενους  που  εργάζονται  σε
βιομηχανικές εργασίες καθαρισμού”.



[19] “Anti-tumor effect of α-pinene on human hepatoma cell lines through
inducing G2/M cell  cycle  arrest”  (Επίδραση κατά όγκου του α-πινενίου σε
κυτταρικές  γραμμές  ανθρώπινου  ηπατώματος  μέσω  διέγερσης  διακοπής
κυτταρικού κύκλου G2 / M)
https://sci-hub.cc/10.1016/j.jphs.2015.01.008 
Περίληψη

“Το  έλαιο  από  βελόνες  πεύκου  από  ακατέργαστο  εκχύλισμα
πευκοβελόνων έχει χρησιμοποιηθεί ως αντικαρκινικός παράγοντας στην
παραδοσιακή κινεζική ιατρική. Το α-πινένιο είναι μια φυσική ένωση που
απομονώνεται από έλαιο πευκοβελόνων το οποίο έχει δει αντικαρκινική
δραστηριότητα.  Σε  προηγούμενη  μελέτη,  διαπιστώσαμε  ότι  το  έλαιο
από  πευκοβελόνες  εμφάνισε  σημαντική  ανασταλτική  επίδραση  στα
κύτταρα  ΒΕΤ-7402  του  καρκινώματος  του  ηπατώματος.  Σε  αυτή  τη
μελέτη,  ερευνούμε  την  αναστολή  του  α-πινενίου  σε  κύτταρα
καρκινώματος ηπατώματος ΒΕL-7402 in vitro και in vivo και περαιτέρω
διερεύνηση του μηχανισμού. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ανάπτυξη
κυττάρων  καρκίνου  του  ήπατος  αναστέλλεται  προφανώς  με  ρυθμό
αναστολής 79,3% in vitro και 69,1%  in νίνο, τα επίπεδα Chk1 και Chk2
ρυθμίζονται αυξητικά, τα επίπεδα CyclinB, CDC25 και CDK1 ρυθμίζονται
προς τα κάτω”.

Λιμονένιο (Limonene)
Το λιμονένιο είναι ένα μονοκυκλικό μονοτερπενοειδές και μία
από τις δύο κύριες ενώσεις που σχηματίζονται από το πινένιο.
Όπως  υποδηλώνει  το  όνομα,  οι  ποικιλίες  με  υψηλή
περιεκτικότητα  σε  λιμονένιο  έχουν  ισχυρές  μυρωδιές
εσπεριδοειδών  όπως  πορτοκάλια,  λεμόνια  και  λάϊμ.  Οι

ποικιλίες με υψηλή περιεκτικότητα σε λιμονένιο προωθούν μια γενική άνοδο
στη διάθεση. Αυτό το εσπεριδοειδές τερπένιο είναι το κύριο συστατικό των
φλοιών εσπεριδοειδών, δεντρολίβανου, αρκεύθου και μέντας, καθώς και σε
πολλά έλαια πευκοβελόνων.

Το λιμονένιο απορροφάται έντονα από την εισπνοή και εμφανίζεται γρήγορα
στην κυκλοφορία του αίματος.  Βοηθά στην  απορρόφηση άλλων τερπενίων
μέσω του δέρματος και άλλων σωματικών ιστών. Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι
το  λιμονένιο  καταστέλλει  την  ανάπτυξη  πολλών  ειδών  μυκήτων  και
βακτηριδίων,  καθιστώντας  το  έναν  ιδανικό  αντιμυκητιακό  παράγοντα  για
ασθένειες όπως ο μύκητας toenail. Το λιμονένιο μπορεί να είναι ευεργετικό
στην  προστασία  από  διάφορους  καρκίνους  και  το  στοματικά  χορηγούμενο
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λιμονένιο υπόκειται σήμερα σε κλινικές δοκιμές στη θεραπεία του καρκίνου
του  μαστού.  Το  λιμονένιο  έχει  βρεθεί  ότι  συμβάλλει  ακόμη  και  στην
προώθηση της απώλειας βάρους[20].
[20] “Find a Vitamin or Supplement: LIMONENE” (Βρες μια βιταμίνη ή ένα
συμπλήρωμα: Λιμονένιο)
http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-1105-
limonene.aspx?
activeingredientid=1105&amp;activeingredientname=limonene 

Τα  φυτά  χρησιμοποιούν  το  λιμονένιο  ως  φυσικό  εντομοκτόνο  για  να
αποτρέψουν τα φυτοφάγα. Το λιμονένιο χρησιμοποιήθηκε αρχικά και κυρίως
σε  τρόφιμα  και  αρώματα  μέχρι  πριν  από  μερικές  δεκαετίες,  όταν  έγινε
γνωστότερο  ως  το  κύριο  δραστικό  συστατικό  στο  υγρό  καθαρισμού  citrus
cleaner. Έχει πολύ χαμηλή τοξικότητα και ανεπιθύμητες παρενέργειες σπάνια
συνδέονται με αυτό.

Καρυοφυλλένιο (Caryophyllene)
Το βήτα-καρυοφυλλένιο είναι ένα σεσκιτερπένιο που βρίσκεται
σε πολλά φυτά όπως τον βασιλικό Ταϊλάνδης, στο γαρύφαλλο,
στα  φύλλα  κανέλλας  και  στο  μαύρο  πιπέρι  και  σε  μικρές
ποσότητες  στην λεβάντα.  Το άρωμά του έχει  περιγραφεί  ως
πιπερώδες, ξυλώδες ή/και πικάντικο. Το καρυοφυλλένιο είναι

το  μόνο  τερπένιο  που  είναι  γνωστό  ότι  αλληλεπιδρά  με  το
ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  (CB2).  Οι  μελέτες  δείχνουν  ότι  το  β-
καρυοφυλλένιο έχει υπόσχεση σε σχέδια θεραπείας του καρκίνου. Οι έρευνες
δείχνουν ότι το β-καρυοφυλλένιο συνδέεται επιλεκτικά στον υποδοχέα CB2
και  ότι  είναι  ένας  λειτουργικός  αγωνιστής  CB2.  Περαιτέρω,  το  β-
καρυοφυλλένιο  ταυτοποιήθηκε  ως  ένας  λειτουργικός  μη  ψυχοδραστικός
συνδετήρας  υποδοχέα  CB2  σε  τρόφιμα  και  ως  ένα  μακροκυκλικό
αντιφλεγμονώδες κανναβινοειδές στην κάνναβη.

Μια  μελέτη  για  τον  πόνο  Fine/Rosenfeld[21]  καταδεικνύει  ότι  άλλα
φυτοκανναβινοειδή  σε  συνδυασμό,  ειδικά  η  κανναβιδιόλη  (CBD)  και  το  β-
καρυοφυλλένιο, τα οποία χορηγούνται μέσω της στοματικής οδού, φαίνονται
πολλά υποσχόμενα υποψήφια για τη θεραπεία του χρόνιου πόνου εξαιτίας
των  υψηλών  προτύπων  ασφαλείας  τους  και  των  χαμηλών  δυσμενών
επιδράσεων.
[21]  “The  Endocannabinoid  System,  Cannabinoids,  and  Pain”  (Το
ενδοκανναβινοειδές σύστημα, τα κανναβινοειδή και ο πόνος)
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3820295/pdf/rmmj-4-4-
e0022.pdf 
Περίληψη

“Το  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  εμπλέκεται  σε  μια  σειρά
ομοιοστατικών  και  φυσιολογικών  λειτουργιών,  συμπεριλαμβανομένης
της διαμόρφωσης του πόνου και της φλεγμονής. Οι συγκεκριμένοι ρόλοι
των επί του παρόντος αναγνωρισμένων ενδοκανναβινοειδών που δρουν
ως  προσδέματα  σε  ενδογενείς  υποδοχείς  κανναβινοειδών  εντός  του
κεντρικού  νευρικού  συστήματος  (κυρίως  αλλά  όχι  αποκλειστικά  CB1
υποδοχείς)  και  στην  περιφέρεια  (κυρίως  αλλά  όχι  αποκλειστικά  CB2
υποδοχείς) είναι μόνο εν μέρει διαφωτισμένοι,  αλλά ασκούν επιρροή
στη  αίσθηση  του  πόνου.  Τα  εξωγενή  φυτικά  κανναβινοειδή
(φυτοκανναβινοειδή)  και  οι  χημικά  συγγενείς  ενώσεις,  όπως  τα
τερπένια, που βρίσκονται συνήθως σε πολλά τρόφιμα, έχουν βρεθεί ότι
ασκούν σημαντικά αναλγητικά αποτελέσματα σε διάφορες καταστάσεις
χρόνιου  πόνου.  Επί  του  παρόντος,  η  χρήση  της  Δ9-
τετραϋδροκανναβινόλης  περιορίζεται  από  τις  ψυχοδραστικές  της
επιδράσεις και την κυρίαρχη διαδρομή παράδοσης (κάπνισμα), καθώς
και  από  ρυθμιστικούς  ή  νομικούς  περιορισμούς.  Ωστόσο,  άλλα
φυτοκανναβινοειδή σε συνδυασμό, ιδιαίτερα η κανναβιδιόλη και το β-
καρυοφυλλένιο,  τα  οποία  χορηγούνται  μέσω  της  στοματικής  οδού
φαίνεται  ότι  είναι  υποσχόμενα   ως  υποψήφια  για  τη  θεραπεία  του
χρόνιου  πόνου  λόγω  των  υψηλών  προφίλ  ασφαλείας  τους  και  των
χαμηλών δυσμενών επιδράσεων. Αυτή η ανασκόπηση θα παρέχει στον
αναγνώστη τη θεμελιώδη βασική και κλινική επιστήμη που συνδέει το
ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  και  τα  φυτοκανναβινοειδή  με  τον
ενδεχομένως  θεραπευτικό  τους  ρόλο  στη  διαχείριση  του  χρόνιου
πόνου”.

Η  μελέτη  Horváth  et.  al.[22]  υποδηλώνει  β-καρυοφυλλένιο,  μέσω  ενός
μονοπατιού  που  εξαρτάται  από  υποδοχέα  CB2,  μπορεί  να  είναι  ένας
εξαιρετικός  θεραπευτικός  παράγων για την πρόληψη της  νεφροτοξικότητας
(δηλητηριώδη επίδραση επί των νεφρών) που προκαλείται από αντικαρκινικά
φάρμακα χημειοθεραπείας όπως η σισπλατίνη.
[22]  “β-caryophyllene  ameliorates  cisplatin-induced  nephrotoxicity  in  a
cannabinoid 2 receptor-dependent manner” (Το β-καρυοφυλλένιο βελτιώνει
την επαγόμενη από σισπλατίνη νεφροτοξικότητα σε έναν τρόπο εξαρτώμενο
από τον υποδοχέα κανναβινοειδούς 2)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312970/pdf/nihms354421.p
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df 
Περίληψη

“Το  β-καρυοφυλλένιο  (BCP)  είναι  ένα  φυσικό  σεσκιτερπένιο  που
απαντάται σε πολλά αιθέρια έλαια μπαχαρικών (καλύτερα γνωστό για
τη συμβολή στην πικάντικη αίσθηση του μαύρου πιπεριού) και τα σε
φαγώσιμα  φυτά  με  αναγνωρισμένες  αντι-φλεγμονώδεις  ιδιότητες.
Πρόσφατα  δείχθηκε  ότι  το  BCP  είναι  ένας  φυσικός  αγωνιστής  των
ενδογενών κανναβινοειδών 2 (CB2) υποδοχέων, τα οποία εκφράζονται
σε  κύτταρα  του  ανοσοποιητικού  συστήματος  και  μεσολαβούν  αντι-
φλεγμονώδη αποτελέσματα. Σε αυτή τη μελέτη με στόχο να εξεταστούν
τα  αποτελέσματα  του  BCP  σε  ένα  κλινικά  σχετικό  μοντέλο  ποντικού
νεφροπάθειας  (που  επάγεται  από  το  ευρέως  χρησιμοποιούμενο
αντινεοπλαστικό  φάρμακο  σισπλατίνη)  στο  οποίο  το  η  ζημιά
σωληνοειδούς  εξαρτάται  από  φλεγμονή  και  το  οξειδωτικό  /  nitrative
στρες  σε  μεγάλο  βαθμό.  Το  β-καρυοφυλλένιο  ανακουφίζει
δοσοεξαρτώμενα την δυσλειτουργία των νεφρών που προκαλείται από
σισπλατίνη,  μορφολογική  βλάβη  και  νεφρική  φλεγμονώδη  απόκριση
(χημειοκίνες  MCP-1  και  ΜΙΡ-2,  κυτταροκίνες  TNF-α  και  IL-1β,  μόριο
προσκόλλησης  ICAM-1,  και  διείσδυση  των  ουδετερόφιλων  και
μακροφάγων). Επίσης, μείωσε σημαντικά το οξειδωτικό / νιτρικό στρες
(έκφραση ΝΟΧ-2,  ΝΟΧ-4,  περιεχόμενο  4-ΗΝΕ και  3-ΝΤ)  και  κυτταρικό
θάνατο. Τα προστατευτικά αποτελέσματα του BCP κατά των βιοχημικών
και ιστολογικών δεικτών νεφροπάθειας ήταν απόντα στα CB2 knockout
ποντίκια. Έτσι,  το BCP μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός θεραπευτικός
παράγοντας  για  την  πρόληψη  της  προκαλούμενης  από  σισπλατίνη
νεφροτοξικότητας  μέσω  μιας  διαδρομής  που  εξαρτάται  από  τον
υποδοχέα CB2. Δεδομένου του εξαιρετικού προφίλ ασφάλειας του BCP
στους  ανθρώπους,  έχει  τεράστιο  θεραπευτικό  δυναμικό  σε  πλήθος
ασθενειών που σχετίζονται με φλεγμονή και οξειδωτικό στρες”.

Η μελέτη Jeena, Liju et. al.[23], διερεύνησε τη χημική σύνθεση του αιθέριου
ελαίου  που  απομονώθηκε  από  το  μαύρο  πιπέρι,  του  οποίου  το
καρυοφυλλένιο είναι κύριο συστατικό και μελέτησε τις φαρμακολογικές του
ιδιότητες.  Το  έλαιο  μαύρου  πιπεριού  βρέθηκε  ότι  έχει  αντιοξειδωτικές,
αντιφλεγμονώδεις  και  αντιπυρετικές  ιδιότητες.  Αυτό  υποδηλώνει  ότι  οι
ποικιλίες  με  υψηλό  καρυοφυλλένιο  μπορεί  να  είναι  χρήσιμες  στην
αντιμετώπιση ενός αριθμού ιατρικών ζητημάτων όπως είναι η αρθρίτιδα και ο
πόνος της νευροπάθειας.
[23] “Black Pepper Essential Oil to Enhance Intravenous Catheter Insertion in
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Patients  With  Poor  Vein  Visibility:  A  Controlled  Study”  (Το  αιθέριο  έλαιο
μαύρου πιπεριού για την ενίσχυση της ενδοφλέβιας εισαγωγής καθετήρα σε
ασθενείς με κακή ορατότητα φλεβών: Μια ελεγχόμενη μελέτη)
https://sci-hub.cc/10.1089/acm.2012.0106 
Περίληψη

“Στόχοι:  Αξιολόγηση της επίδρασης τοπικώς εφαρμοζόμενου αιθέριου
ελαίου πιπεριού για  την ελάφρυνση της  ενδοφλέβιας  εισαγωγής του
καθετήρα  (IVC)  σε  ασθενείς  χωρίς  ογκώδεις  ή  ορατές  φλέβες  σε
σύγκριση με ομάδα ελέγχου (κανονική νοσηλευτική πρακτική).
Σχεδιασμός: Τυχαία, ελεγχόμενη μελέτη.
Θέματα:  Εκατόν  είκοσι  νοσοκομειακοί  ασθενείς,  οι  οποίοι
παραπέμφθηκαν σε αγγειακή ομάδα νοσοκομείων λόγω της δυσκολίας
πρόσβασης στις φλέβες για την εισαγωγή του IVC.
Παρεμβάσεις: Τοπική εφαρμογή 20% αιθέριου ελαίου μαύρου πιπεριού
σε πηκτή αλόης βέρα ή κανονική νοσηλευτική φροντίδα (θερμά πακέτα
με ή χωρίς έντονη διέγερση).
Μέτρα Αποτέλεσμα: Ορατότητα ή/και πεπτικότητα της φλέβας πριν και
μετά την εξέταση και αριθμός προσπαθειών στην εισαγωγή IVC.
Αποτελέσματα:  Ένα  υψηλότερο  ποσοστό  ασθενών  πέτυχε  βέλτιστη
βαθμολογία (σκορ φλέβας = 2) ή βελτιωμένη βαθμολογία (σκορ φλέβας
1 ή 2) στην παρέμβαση μαύρης πιπεριάς από την κανονική νοσηλευτική
φροντίδα.  Η ομάδα μαύρου πιπεριού μείωσε επίσης τον αριθμό των
ασθενών των οποίων οι φλέβες δεν ήταν ακόμα ορατές ή ψηλαφώδεις
μετά την παρέμβαση σχεδόν στο μισό της ομάδας ελέγχου (p <0,05). Ο
αριθμός των πειραμάτων IVC μετά από μαύρο πιπέρι ήταν επίσης το
μισό από εκείνο της ομάδας ελέγχου.
Συμπέρασμα:  Η  τοπική  εφαρμογή  του  μαύρου  πιπεριού  είναι  ένας
βιώσιμος και αποτελεσματικός τρόπος για την ενίσχυση της ορατότητας
και  της  παλλόμενης  φλέβας  πριν  από  την  ενδοφλέβια  ένθεση  σε
ασθενείς με περιορισμένη προσπελάσιμη φλέβα. Βελτιώνει επίσης την
ευκολία της εισαγωγής του IVC”.

Το βήτα-καρυοφυλλένιο χρησιμοποιείται ειδικά σε τσίχλες όταν συνδυάζεται
με άλλα πικάντικα μίγματα ή αρώματα εσπεριδοειδών.

Λιναλοόλη (Linalool)
Το λιναλοόλη είναι ένα μη κυκλικό μονοτερπενοειδές και έχει
περιγραφεί ότι έχει υποτόνους λουλουδιών και λεβάντας. Οι
ποικιλίες υψηλής περιεκτικότητας σε λιναλοόλη προωθούν τα
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ηρεμιστικά, χαλαρωτικά αποτελέσματα.

Η  λιναλοόλη  έχει  χρησιμοποιηθεί  για  αιώνες  ως  βοηθητικό  ύπνου.  Η
λιναλοόλη μειώνει τα συναισθήματα ανησυχίας που προκαλεί η καθαρή THC,
καθιστώντας την έτσι χρήσιμη στη θεραπεία τόσο της ψύχωσης όσο και του
άγχους. Μελέτες δείχνουν επίσης ότι η λιναλοόλη ενισχύει το ανοσοποιητικό
σύστημα.  Μπορεί  να μειώσει  σημαντικά την  φλεγμονή του πνεύμονα.  Και
μπορεί  να  αποκαταστήσει  τη  γνωστική  και  συναισθηματική  λειτουργία
(καθιστώντας τη χρήσιμη στη θεραπεία της νόσου του Alzheimer).

Όπως φαίνεται από τη μελέτη Ma, J., Xu et. al.[24], η λιναλοόλη μπορεί να
μειώσει  σημαντικά  τη  φλεγμονή  του  πνεύμονα  που  προκαλείται  από  τον
καπνό τσιγάρων,  εμποδίζοντας  την  καρκινογένεση που προκαλείται  από το
βενζο[α]ανθρακένιο, ένα συστατικό της πίσσας που παράγεται από την καύση
του καπνού. Αυτό το εύρημα δείχνει ότι η λιναλοόλη μπορεί να βοηθήσει στη
μείωση της βλάβης που προκαλείται από την εισπνοή καπνού κάνναβης.
[24]  “Linalool  inhibits  cigarette  smoke-induced  lung  inflammation  by
inhibiting NF-κB activation” (Η λιναλοόλη αναστέλλει την επαγόμενη από τον
καπνό τσιγάρου φλεγμονή του πνεύμονα αναστέλλοντας την ενεργοποίηση
του NF-κΒ)
https://sci-hub.cc/10.1016/j.intimp.2015.09.005 
Περίληψη

“Η  λιναλοόλη,  μια  φυσική  ένωση  που  υπάρχει  στα  αιθέρια  έλαια
αρκετών  ειδών  αρωματικών  φυτών,  έχει  αναφερθεί  ότι  έχει
αντιφλεγμονώδη  αποτελέσματα.  Ωστόσο,  δεν  έχουν  αναφερθεί  οι
επιδράσεις  της λιναλοόλης στην επαγόμενη από καπνό τσιγάρου (CS)
οξεία  πνευμονική  φλεγμονή.  Στην  παρούσα  μελέτη,  ερευνήσαμε  τα
προστατευτικά αποτελέσματα της λιναλοόλης στην επαγόμενη από CS
οξεία πνευμονική φλεγμονή σε ποντίκια. Η λιναλοόλη χορηγήθηκε i.p.
σε ποντικούς 2 ώρες πριν από την έκθεση σε CS καθημερινά για πέντε
διαδοχικές  ημέρες.  Οι  αριθμοί  μακροφάγων  και  ουδετερόφιλων  στο
υγρό  βρογχοκυψελιδικής  έκπλυσης  (BALF)  μετρήθηκαν.  Η  παραγωγή
TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-8 και MCP-1 ανιχνεύθηκε με ELISA. Η έκφραση του
NF-κΒ ανιχνεύθηκε με κηλίδωση Western. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν
ότι η θεραπεία της λιναλοόλης εξασθένησε σημαντικά την επαγόμενη
από CS φλεγμονή του πνεύμονα σε συνδυασμό με την παρεμπόδιση της
διήθησης των φλεγμονωδών κυττάρων και της παραγωγής TNF-α, IL-6,
IL-1β,  IL-8  και  MCP-1.  Εν  τω  μεταξύ,  η  θεραπευτική  αγωγή  της
λιναλοόλης  αναστέλλει  την  επαγόμενη  από  CS  δράση  του  πνεύμονα
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MPO και  τις  παθολογικές αλλαγές.  Επιπλέον,  η λιναλοόλη κατέστειλε
την επαγόμενη από CS ενεργοποίηση του NF-κΒ με τρόπο εξαρτώμενο
από  τη  δόση.  Συμπερασματικά,  τα  αποτελέσματά  μας  έδειξαν  ότι  η
λιναλοόλη  προστατεύεται  από  την  επαγόμενη  από  CS  φλεγμονή  του
πνεύμονα μέσω της αναστολής της επαγόμενης από CS ενεργοποίησης
του NF-κΒ”.

Η λιναλοόλη ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα καθώς ενεργοποιεί άμεσα τα
ανοσοκύτταρα  μέσω  ειδικών  υποδοχέων  ή/και  μονοπατιών.  Η  μελέτη
Sabogal-Guáqueta  et.  al.[25]  υποδεικνύει  ότι  η  λιναλοόλη  μπορεί  να
αναστρέψει την ιστοπαθολογική (μικροσκοπική εξέταση των βιολογικών ιστών
για την παρατήρηση της εμφάνισης ασθενών κυττάρων και  ιστών σε πολύ
μεγάλη  λεπτομέρεια)  χαρακτηριστικών  της  νόσου  του  Alzheimer και  θα
μπορούσε  να  αποκαταστήσει  γνωστικές  και  συναισθηματικές  λειτουργίες
μέσω αντιφλεγμονώδους αποτελέσματος.
[25] “Linalool reverses neuropathological and behavioral impairments in old
triple  transgenic  Alzheimer's  mice”  (Η  λιναλοόλη  αντιστρέφει  τις
νευροπαθολογικές  και  συμπεριφορικές  διαταραχές  στα  παλιά  τριπλά
διαγονιδιακά ποντίκια Alzheimer)
https://sci-hub.cc/10.1016/j.neuropharm.2015.11.002 
Περίληψη

“Η νόσος του Alzheimer (Alzheimer's disease, AD) είναι μια προοδευτική
νευροεκφυλιστική  διαταραχή  που  σχετίζεται  με  την  ηλικία.  Αρκετοί
τύποι  θεραπειών  έχουν  δοκιμαστεί  για  να  εμποδίσουν  ή  να
καθυστερήσουν  την  εμφάνιση  της  νόσου,  αλλά  κανένας  δεν  ήταν
απολύτως  επιτυχημένος.  Η  διατροφή,  ο  τρόπος  ζωής  και  τα  φυσικά
προϊόντα  αποτελούν  σήμερα  τα  κύρια  επιστημονικά  σημεία.  Εδώ,
αξιολογούμε  τα  αποτελέσματα  της  στοματικής  χορήγησης  του
μονοτερπενίου λιναλοόλη (25 mg / kg), κάθε 48 ώρες για 3 μήνες, σε
ηλικιωμένους  (ηλικίας  21-24  μηνών)  ποντικούς  με  ένα  τριπλό
διαγονιδιακό μοντέλο AD (3xTg-AD) ποντικών. Τα ποντίκια 3xTg-AD που
υποβλήθηκαν  σε  θεραπεία  με  λιναλοόλη  παρουσίασαν  βελτιωμένη
μάθηση και χωρική μνήμη και μεγαλύτερη συμπεριφορά αξιολόγησης
κινδύνου  κατά  τη  διάρκεια  του  αυξημένου  συν  λαβυρίνθου.  Οι
ιππόκαμποι και οι αμυγδαλές από ποντικούς 3xTg-AD που υποβλήθηκαν
σε  αγωγή  με  λιναλοόλη  παρουσίασαν  σημαντική  μείωση  στην
εξωκυτταρική  β-αμυλοείδωση,  ταυοπάθεια,  αστρογγώωση  και
μικρογλοίωση  καθώς  και  σημαντική  μείωση  στα  επίπεδα  των  προ-
φλεγμονωδών  δεικτών  p38  ΜΑΡΚ,  NOS2,  COX2  και  IL-1β.  Μαζί,  τα
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συμπεράσματά  μας  υποδεικνύουν  ότι  η  λιναλοόλη  αναστρέφει  τα
ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά της AD και αποκαθιστά τις γνωστικές
και  συναισθηματικές  λειτουργίες  μέσω  αντιφλεγμονώδους  δράσης.
Έτσι, η λιναλοόλη μπορεί να είναι υποψήφια για πρόληψη από AD για
προκλινικές μελέτες”.

Ο  Οργανισμός  Προστασίας  του  Περιβάλλοντος  (Environmental  Protection
Agency[26])  ενέκρινε τη χρήση του ως παρασιτοκτόνου, παράγοντα γεύσης
και αρλωματος. Χρησιμοποιείται σε μια ευρεία ποικιλία προϊόντων μπάνιου
και ειδών περιποίησης σώματος και συνήθως αναφέρεται ως συστατικό για τα
προϊόντα  αυτά,  όπως  η  βιταναλίνη,  η  λιναλλυλική  αλκοόλη,  το
λιναλοϋλοξείδιο,  η  ρ-λιναλοόλη  και  η  αλλοοκιμενόλη.  Οι  ατμοί  της  έχουν
αποδειχθεί ότι είναι ένα αποτελεσματικό εντομοκτόνο κατά των μυγών των
φρούτων, των ψύλλων και των κατσαρίδων.
[26]
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agenc
y 

Η λιναλοόλη έχει απομονωθεί σε αρκετές εκατοντάδες διαφορετικά φυτά. Το
φυτό Lamiaceae και η οικογένεια των βοτάνων, που περιλαμβάνει μέντες και
άλλα αρωματικά βότανα, είναι κοινές πηγές. Η οικογένεια φυτών Lauraceae, η
οποία  περιλαμβάνει  δάφνη,  κανέλα  και  τριανταφυλλιά,  είναι  επίσης  μια
άμεσα  διαθέσιμη  πηγή.  Η  οικογένεια  Rutaceae,  η  οποία  περιέχει  φυτά
εσπεριδοειδών,  είναι  μια  άλλη  βιώσιμη  πηγή.  Τα  birch  δέντρα  και  πολλά
διαφορετικά φυτικά είδη που βρίσκονται σε τροπικές και βόρειες κλιματικές
ζώνες  παράγουν επίσης  λιναλοόλη.  Αν και  τεχνικά δεν  είναι  φυτά,  μερικοί
μύκητες  παράγουν  λιναλοόλη,  επίσης.  Η  λιναλοόλη  είναι  ένας  κρίσιμος
πρόδρομος στο σχηματισμό της βιταμίνης Ε.

Τερπινολένιο (Terpinolene)
Το τερπινολένιο είναι ένα κοινό συστατικό του φασκόμηλου και
του δενδρολίβανου και  βρίσκεται  στο έλαιο που προέρχεται
από  το  κυπαρίσσι  Monterey.  Η  μεγαλύτερη  χρήση  του  στις
Ηνωμένες Πολιτείες είναι τα σαπούνια και τα αρώματα. Είναι
επίσης  ένα  πολύ  καλό  απωθητικό  εντόμων.  Το  τερπινολένιο

είναι  γνωστό  ότι  έχει  ένα  άρωμα  πεύκου  με  ελαφρές  φυτικές  και
λουλουδιαστές  αποχρώσεις.  Τείνει  να  έχει  μια  γλυκιά  γεύση  που  θυμίζει
εσπεριδοειδή όπως τα πορτοκάλια και τα λεμόνια.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency
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Το  τερπινολένιο  έχει  βρεθεί  ότι  είναι  ένα  κατασταλτικό  του  κεντρικού
νευρικού συστήματος[27] που χρησιμοποιείται για να προκαλέσει υπνηλία ή
ύπνο ή για να μειώσει τον ψυχολογικό ενθουσιασμό ή το άγχος. Περαιτέρω,
βρέθηκε ότι το τερπινολένιο μειώνει σημαντικά την πρωτεϊνική έκφραση της
ΑΚΤ1 σε κύτταρα Κ562 και  αναστέλλει  τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων
που εμπλέκεται σε μια ποικιλία ανθρώπινων καρκίνων[28].
[27]  “The sedative effect of  inhaled terpinolene in  mice and its  structure-
activity  relationships”  (Η  κατασταλτική  επίδραση  του  εισπνεόμενου
τερπινολένιου στα ποντίκια και οι σχέσεις της δομής-δραστικότητας)
https://sci-hub.cc/10.1007/s11418-012-0732-1 
Περίληψη

“Το τερπινολένιο είναι μια κυκλική ένωση μονοτερπενίου που βρίσκεται
σε  ορισμένα  βότανα  Labiatae.  Στην  προηγούμενη  μελέτη  μας,
αξιολογήσαμε το ηρεμιστικό αποτέλεσμα των εισπνεόμενων αιθέριων
ελαίων  των  φύλλων  παθοφυλίων  Microtoena  σε  ποντικούς  και
απομονωμένο  τερπινολένιο  ως  ενεργό  συστατικό.  Ερευνήσαμε  τις
σχέσεις δομής-δραστικότητας του τερπινολένιου για να προσδιορίσουμε
το δομικό μέρος που είναι απαραίτητο για το ηρεμιστικό αποτέλεσμα.
Σύγκριση  δραστικών  αναλόγων  τερπινολένιου  έδειξε  ότι  ένας  διπλός
δεσμός στους δεσμούς πλευρικής αλύσου ή pi στον εξαμελή δακτύλιο
παίζει  σημαντικούς  ρόλους  στο  ηρεμιστικό  αποτέλεσμα.  Σε  ένα  άλλο
πείραμα  που  χρησιμοποιεί  οσφρητικά  ποντίκια,  αποκαλύφθηκε
περαιτέρω  ότι  το  εισπνεόμενο  τερπινολένιο  άσκησε  το  αποτέλεσμα
μετά από ρινική απορρόφηση στο σώμα”.

[28]  “Terpinolene,  a  component  of  herbal  sage,  downregulates  AKT1
expression  in  K562  cells”  (Το  τερπινολένιο,  ένα  συστατικό  του  φυτού
φασκόμηλου, μειώνει την έκφραση της ΑΚΤ1 σε κύτταρα Κ562)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3362481/pdf/ol-03-02-
0321.pdf 
Περίληψη

“Η  πρωτεΐνη  κινάση  AKT  διαμεσολαβεί  σήματα  πολλαπλασιασμού
κυττάρων  και  επιβίωσης  και  συμβάλλει  επίσης  στην  πρόοδο  του
καρκίνου. Η αυξημένη έκφραση ή/και ενεργοποίηση της ΑΚΤ εμπλέκεται
σε μια ποικιλία ανθρώπινων καρκίνων. Στα κύτταρα που υποβλήθηκαν
σε  επεξεργασία  με  εκχύλισμα  φασκόμηλου  ή  δενδρολίβανου,  τα
επίπεδα  έκφρασης  mRNA  και  πρωτεΐνης  της  ΑΚΤ1  μειώθηκαν  σε
σύγκριση  με  αυτά  των  κυττάρων  ελέγχου  48  ώρες  μετά  τις  φυτικές
θεραπείες.  Βρήκαμε  ότι  το  τερπινολένιο,  ένα  κοινό  συστατικό  του
φασκόμηλου και του δενδρολίβανου, μείωσε σημαντικά την πρωτεϊνική

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3362481/pdf/ol-03-02-0321.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3362481/pdf/ol-03-02-0321.pdf
https://sci-hub.cc/10.1007/s11418-012-0732-1


έκφραση του ΑΚΤ1 σε κύτταρα Κ562 και ανέστειλε τον πολλαπλασιασμό
των κυττάρων”.

Kαμφένιο (Camphene)
Το  καμφένιο,  ένα  φυτικό  μονοπεπτίδιο,  εκπέμπει  πικάντικες
μυρωδιές από υγρές δασικές εκτάσεις και βελόνες από έλατα.
Το  καμφένιο  μπορεί  να  διαδραματίσει  κρίσιμο  ρόλο  στις
καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η μελέτη Vallianou et. al.[29] έδειξε ότι το καμφένιο μειώνει τη χοληστερόλη
και  τα  τριγλυκερίδια  στο  πλάσμα  σε  υπερλιπιδαιμικούς  αρουραίους.
Δεδομένης  της  σημασίας  που  παίζει  ο  έλεγχος  της  υπερλιπιδαιμίας  στην
καρδιακή νόσο, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης παρέχουν πληροφορίες
για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  το  καμφένιο  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως
εναλλακτική  λύση  σε  φαρμακευτικούς  παράγοντες  μείωσης  λιπιδίων,  οι
οποίοι αποδεδειγμένα προκαλούν εντερικά προβλήματα, ηπατική βλάβη και
μυϊκή  φλεγμονή.  Η  διαπίστωση  αυτή  καθεαυτή  δικαιολογεί  περαιτέρω
διερεύνηση.
[29] “Camphene, a Plant-Derived Monoterpene, Reduces Plasma Cholesterol
and  Triglycerides  in  Hyperlipidemic  Rats  Independently  of  HMG-CoA
Reductase  Activity”  (Το  καμφένιο,  ένα  μονοτερπένιο  που  προέρχεται  από
φυτά,  μειώνει  τη  χοληστερόλη  πλάσματος  και  τα  τριγλυκερίδια  σε
υπεριλιπιδαιμικούς  αρουραίους  Ανεξάρτητα  από  τη  δραστικότητα  της
αναγωγάσης του HMG-CoA)
https://goo.gl/UvAueS 
Περίληψη

“Ιστορικό: Κεντρικό ρόλο στην παθολογία της στεφανιαίας νόσου είναι η
συσσώρευση λιπιδίων, χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, μέσα στο έσω
των  αρτηριών  αιμοφόρων  αγγείων.  Η  αναζήτηση  φαρμάκων  για  τη
θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας παραμένει μια σημαντική φαρμακευτική
εστίαση. Σε αυτή τη μελέτη, αξιολογήσαμε τις υπολιπιδαιμικές ιδιότητες
του αιθέριου ελαίου από την τσίχλα μαστίχας Χίου (essential oil  from
Chios mastic gum, MGO).
Μεθοδολογία / κύρια συμπεράσματα: Η υπολιπιδαιμική επίδραση του
MGO διερευνήθηκε τόσο σε αφελείς όσο και σε αρουραίους επιρρεπείς
σε  υπερλιπιδαιμία  που  προκαλείται  από  απορρυπαντικά.  Η
χοληστερόλη  και  τα  τριγλυκερίδια  ορού  προσδιορίστηκαν
χρησιμοποιώντας εμπορικά κιτ. Η δραστικότητα ρεδουκτάσης HMG-CoA
(3-υδροξυ-3-μεθυλγλουταρυλ συνένζυμο Α) μετρήθηκε σε εκχυλίσματα

https://goo.gl/UvAueS


κυττάρων  HepG2  χρησιμοποιώντας  ραδιενεργό  προσδιορισμό.  Η
κυτταρική χοληστερόλη και οι εστέρες της χοληστερόλης αξιολογήθηκαν
χρησιμοποιώντας χρωματογραφία αερίου. Η χορήγηση MGO σε αφελείς
αρουραίους οδήγησε σε μια δοσοεξαρτώμενη μείωση της συστατικής
σύνθεσης  της  χοληστερόλης  και  των  τριγλυκεριδίων  στον  ορό.  Σε
υπερλιπιδαιμικούς αρουραίους, η θεραπεία με MGO είχε επίσης ισχυρό
υπολιπιδαιμικό αποτέλεσμα. Με τη δοκιμή διαφόρων συστατικών του
MGO,  παρουσιάζουμε  για  πρώτη  φορά  ότι  η  υπολιπιδαιμική  δράση
σχετίζεται με το καμφένιο. Η χορήγηση καμφένιου σε δόση 30 μg / gr
σωματικού  βάρους  σε  υπερλιπιδαιμικούς  αρουραίους  οδήγησε  σε
54,5%  μείωση  της  ολικής  χοληστερόλης  (p  <0,001),  54%  χαμηλής
πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL) -χοληστερόλης (p <0,001) και 34,5 %
Τριγλυκεριδίων  (ρ  <0.001).  Η  θεραπεία  των  κυττάρων  HepG2  με
καμφένιο  οδήγησε  σε  μείωση  της  περιεκτικότητας  σε  κυτταρική
χοληστερόλη  στην  ίδια  έκταση  όπως  η  μεβινολίνη,  ένας  γνωστός
αναστολέας της αναγωγάσης του HMG-CoA.  Η υπολιπιδαιμική δράση
του  καμφενίου  είναι  ανεξάρτητη  από τη  δραστικότητα  της  HMG-CoA
αναγωγάσης,  υποδηλώνοντας  ότι  τα  υποχοληστερολαιμικά  και
υποτριγλυκεριδικά αποτελέσματά της σχετίζονται με μηχανισμό δράσης
διαφορετικό από εκείνον των στατινών.
Συμπεράσματα:  Δεδομένου του κρίσιμου  ρόλου που διαδραματίζει  ο
έλεγχος  της  υπερλιπιδαιμίας  στην  καρδιαγγειακή  νόσο,  τα
αποτελέσματα της μελέτης μας παρέχουν πληροφορίες για τη χρήση του
καμφένιου  ως  εναλλακτικού  παράγοντα  μείωσης  λιπιδίων  και  αξίζει
περαιτέρω αξιολόγηση”.

Το καμφένιο είναι ένα δευτερεύον συστατικό πολλών αιθέριων ελαίων όπως η
τερεβεντίνη, το έλαιο καμφοράς, το έλαιο κιτρονέλλας και το έλαιο τζίντζερ.
Χρησιμοποιείται  ως  πρόσθετο  τροφίμων  για  την  αρωματοποίηση  και
χρησιμοποιείται  επίσης  για  την  παρασκευή  αρωμάτων.  Παράγεται
βιομηχανικά με καταλυτικό ισομερισμό του πιο κοινού α-πινένιου.

Τερπινεόλη (Terpineol)
Η α-τερπινεόλη, η τερπινε-4-όλη και η 4-τερπινεόλη είναι τρία
στενά  σχετιζόμενα  μονοτερπενοειδή  (υπάρχουν  τέσσερα
ισομερή η άλφα, βήτα, γάμμα τερπινεόλη και η τερπινε-4-όλη).
Το  άρωμα  της  τερπινεόλης  έχει  συγκριθεί  με  αυτήν  της

πασχαλιάς και των λουλουδιών. Η τερπινεόλη βρίσκεται συχνά σε ποικιλίες
κάνναβης  που έχουν υψηλά επίπεδα πινενίου,  που το  δυνατό του άρωμα



δυστυχώς καλύπτουν τα αρώματα της τερπινεόλης.

Η  τερπινεόλη,  ειδικά  η  α-τερπινεόλη,  είναι  γνωστό  ότι  έχει  ηρεμιστικά,
χαλαρωτικά αποτελέσματα. Επίσης παρουσιάζει αντιβιοτική, αναστολέα AChe
και αντιοξειδωτικές ανθελονοσιακές ιδιότητες.

Φελλανδρένιο (Phellandrene)
Το  φελλανδρένιο  περιγράφεται  ως  πιπεράτο,  με  ελαφρύ
άρωμα εσπεριδοειδών.  Το φελλανδρένιο  πιστεύεται  ότι  έχει
ειδικές  φαρμακευτικές  αξίες.  Έχει  χρησιμοποιηθεί  στην
παραδοσιακή  κινεζική  ιατρική  για  τη  θεραπεία  πεπτικών
διαταραχών.  Είναι  μια  από  τις  κύριες  ενώσεις  στο  έλαιο

φύλλων  κουρκούμης,  το  οποίο  χρησιμοποιείται  για  την  πρόληψη  και  τη
θεραπεία συστηματικών μυκητιασικών λοιμώξεων.

Το φελλανδρένιο είναι ίσως το πιο εύκολο τερπένιο που μπορεί να ταυτιστεί
στο  εργαστήριο.  Όταν ένα διάλυμα φελλανδρενίου σε ένα διαλύτη (ή  ένα
έλαιο  που  περιέχει  φελλανδρένιο)  υποβάλλεται  σε  κατεργασία  με  ένα
συμπυκνωμένο διάλυμα νιτρικού νατρίου και  κατόπιν  με  μερικές  σταγόνες
παγετώδους οξικού οξέος, σχηματίζονται γρήγορα πολύ μεγάλοι κρύσταλλοι
νιτρικού φελανδρενίου.

Το φελλανδρένιο ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά σε έλαιο ευκαλύπτου. Αλλά
δεν ήταν παρά στις αρχές του 1900 που εντοπίστηκε ότι στην πραγματικότητα
το φελλανδρένιο από έλαιο ευκαλύπτου περιείχε δύο ισομερή φελλανδρένια
(συνήθως  αναφερόμενα  ως  α-φελανδρένιο  και  β-φελλανδρένιο)  και  στην
οξείδωση με υπερμαγγανικό κάλιο έδωσε ξεχωριστά οξέα, καταλήγοντας στο
συμπέρασμα  ότι,  τα  οξέα  είχαν  προέλθει  από  δύο  διαφορετικά  ισομερή
φελλανδρένια. Πριν από αυτό, το φελλανδρένιο θεωρούνταν κατά λάθος για
το πινένιο  ή  το λιμονένιο.  Σήμερα,  γνωρίζουμε πολλά αιθέρια έλαια όπου
υπάρχει φελλανδρένιο. Είναι, ωστόσο, ένα κάπως αβέβαιο τερπένιο, καθώς
μπορεί  να  ανιχνευθεί  μόνο  στα  έλαια  ορισμένων  ειδών,  ειδικά  στους
ευκάλυπτους, σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους.

Το φελλανδρένιο μπορεί να βρεθεί σε διάφορα βότανα και μπαχαρικά, όπως
κανέλα, σκόρδο, άνηθο, τζίντζερ και μαϊντανό. Ορισμένα φυτά παράγουν β-
φελλανδρένιο  ως  συστατικό  των  αιθέριων  ελαίων  τους,
συμπεριλαμβανομένης  της  λεβάντας  και  της  μεγάλης  ελάτης.  Οι
αναγνωρίσιμες  οσμές  ορισμένων  αιθέριων  ελαίων  εξαρτώνται  σχεδόν  εξ



ολοκλήρου από την παρουσία του φελλανδρενίου. Το έλαιο πιπεριού και το
έλαιο  άνηθου  αποτελούνται  σχεδόν  αποκλειστικά  από  φελλανδρένιο.  Το
κύριο συστατικό στο έλαιο τζίντζερ είναι το φελλανδρένιο. Το φελλανδρένιο,
ιδιαίτερα το α-φελανδρένιο, απορροφάται μέσω του δέρματος, καθιστώντας
το ελκυστικό για χρήση σε αρώματα. Χρησιμοποιείται επίσης ως αρωματική
ουσία για τα προϊόντα διατροφής.

Καρένιο (Carene)
Το  δέλτα-3-καρένιο  είναι  ένα  δικυκλικό  μονοτερπένιο  με
γλυκιά,  έντονη  οσμή.  Βρίσκεται  φυσικά  σε  πολλά  υγιή,
ευεργετικά αιθέρια έλαια,  όπως το κυπαρισσέλαιο,  το έλαιο
juniper  berry και  τα  αιθέρια  έλαια  πευκοβελόνων.  Σε
υψηλότερες  συγκεντρώσεις,  το  δέλτα-3-καρένιο  μπορεί  να

είναι  κατασταλτικό  του  κεντρικού  νευρικού  συστήματος.  Συχνά
χρησιμοποιείται  για να στεγνώσει  τα υπερβολικά σωματικά υγρά, όπως τα
δάκρυα, η βλέννα και ο ιδρώτας.

Είναι μη τοξικό, αλλά μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό όταν εισπνέεται. Ίσως
υψηλές συγκεντρώσεις δέλτα-3-καρένιου σε μερικά στελέχη μπορεί να είναι
μερικώς  υπεύθυνα  για  συμπτώματα  βήχα,  φαγούρα  στο  λαιμό  και
επηρεασμού των ματιών όταν καπνίζεται η κάνναβη.

Το  δέλτα-3-καρένιο  είναι  επίσης  φυσικά  παρόν  σε  εκχύλισμα  πεύκου,
πιπεριάς,  έλαιο  βασιλικού,  χυμό  γκρέιπφρουτ  και  πορτοκαλιού,  έλαια
φλούδας  εσπεριδοειδών  από  φρούτα  όπως  λεμόνια,  λάιμ,  μανταρίνια,
μανταρίνια, tangarines και κουμκουάτς.

Το  καρένιο  είναι  ένα  σημαντικό  συστατικό  της  τερεβινθίνης[30]  και
χρησιμοποιείται ως αρωματική ουσία σε πολλά προϊόντα.
[30] “Turpentine” (τερεβινθίνη)
https://www.drugs.com/npp/turpentine.html 

Χουμουλένιο (Humulene)
Το χουμουλένιο είναι ένα σεσκιτερπένιο, επίσης γνωστό ως α-
βουτυλένιο  και  α-καρυοφαινυλένιο.  Είναι  ένα  ισομερές  β-
καρυοφαινυλενίου.  Το  χουμουλένιο  βρίσκεται  στον  λυκίσκο,
στα  στελέχη  της  κάνναβης  sativa  και  στο  βιετναμέζικο
κόλιανδρο,  μεταξύ  άλλων  φυσικών  ουσιών.  Το  χουμουλένιο

είναι αυτό που δίνει στη μπύρα το ξεχωριστό “hoppy” (λυκίσκου) άρωμα.

https://www.drugs.com/npp/turpentine.html


Το χουμουλένιο θεωρείται  αντικαρκινικό,  αντιβακτηριακό,  αντιφλεγμονώδες
και  ανορεκτικό  (καταστέλλει  την  όρεξη).  Συνήθως  αναμιγνύεται  με  β-
καρυοφυλλένιο και χρησιμοποιείται ως μείζων φάρμακο για τη φλεγμονή. Το
χουμουλένιο  έχει  χρησιμοποιηθεί  για  γενεές  στην  κινεζική  ιατρική.  Βοηθά
στην απώλεια βάρους ενεργώντας ως κατασταλτικό της όρεξης.

Πουλεγόνη (Pulegone)
Η πουλεγόνη,  ένα  μονοκυκλικό  μονοτερπενοειδές,  είναι  ένα
δευτερεύον  συστατικό  της  κάνναβης.  Υψηλότερες
συγκεντρώσεις  πουλεγόνης βρίσκονται  στο δεντρολίβανο.  Το
δεντρολίβανο  διαλύει  την  ακετυλοχολίνη  στον  εγκέφαλο,
επιτρέποντας  στα  νευρικά  κύτταρα  να  επικοινωνούν  πιο

αποτελεσματικά μεταξύ τους.

Μια  μελέτη  εθνοφαρμακολογίας  δείχνει  ότι  η  πουλεγόνη  μπορεί  να  έχει
σημαντικές  ηρεμιστικές  ιδιότητες  και  ιδιότητες  που  μειώνουν  τον  πυρετό.
Μπορεί  επίσης  να  ανακουφίσει  τις  παρενέργειες  της  απώλειας
βραχυπρόθεσμης  μνήμης  που  συνδέονται  μερικές  φορές  με  υψηλότερα
επίπεδα THC.

Η  πουλεγόνη  έχει  ένα  ευχάριστο  άρωμα  μέντας  και  θεωρείται  ισχυρό
εντομοκτόνο.

Σαβινένιο (Sabinene)
Το σαβινένιο είναι ένα δικυκλικό μονοτερπένιο του οποίου τα
αρώματα  θυμίζουν  ένα  μείγμα  από  πεύκα,  πορτοκάλια,
μπαχαρικά.  Τα  αποτελέσματα  μίας  μελέτης  που  διεξήχθη
Valente et. al.[31] υποδηλώνουν ότι το σαβινένιο θα πρέπει να
εξεταστεί  περαιτέρω ως  φυσική  πηγή νέων  αντιοξειδωτικών

και  αντιφλεγμονωδών  φαρμάκων  για  την  ανάπτυξη  συμπληρωμάτων
διατροφής ή φυτικών φαρμάκων.

Το  σαβινένιο  εμφανίζεται  σε  πολλά  φυτά,  όπως  η  ερυθρελάτη,  το  μαύρο
πιπέρι,  ο  βασιλικός  και  το  Myristica  fragrans  (αειθαλές  ιθαγενές  στις
Μολούκες) - τα νησιά Spice της Ινδονησίας. Οι σπόροι των μυκήτων Myristica
είναι η κύρια πηγή μοσχοκάρυων στον κόσμο. Το σαβινένιο υπάρχει ως (+)- και
ως (-)- εναντιομερή.
[31]  “Margotia  gummifera  essential  oil  as  a  source  of  anti-inflammatory



drugs”  (Αιθέριο  έλαιο  Margotia  gummifera  ως  πηγή  αντιφλεγμονωδών
φαρμάκων)
https://goo.gl/7ogggw 
Περίληψη

“Ως μέρος  της  διεξαγόμενης  μελέτης  μας  σχετικά  με  την  αξιοποίηση
αρωματικών  φυτών,  η  παρούσα  μελέτη  σχεδιάστηκε  για  να
διασαφηνίσει  τη  σύνθεση,  το  δυναμικό  καθαρισμού,  την
αντιφλεγμονώδη  δράση  και  την  κυτταροτοξικότητα  των  αιθέριων
ελαίων  Margotia  gummifera.  Οι  ουδέτεροι  υποβλήθηκαν  σε
υδροδιυτίλλωση σε συσκευή τύπου Clevenger και τα έλαια αναλύθηκαν
με  GC  και  GC-MS.  Για  την  αντιφλεγμονώδη  δραστικότητα
χρησιμοποιήθηκε in vitro μοντέλο διεγερμένων με λιποπολυσακχαρίδια
μακροφάγων  και  η  αναστολή  της  παραγωγής  νιτρικού  οξειδίου  (ΝΟ)
ποσοτικοποιήθηκε  μέσω  του  αντιδραστηρίου  Griess  παρουσία  του
αιθέριου  ελαίου  ή  των  κύριων  ενώσεών  του.  ΔΕΝ  αξιολογήθηκε
δυναμικό  καθαρισμού  με  χρήση  δότη  ΝΟ  και  η  κυτταροτοξικότητα
αξιολογήθηκε  σε  μακροφάγα,  κερατινοκύτταρα  και  κυψελιδικά
επιθηλιακά  κύτταρα.  Τα  έλαια  χαρακτηρίστηκαν  από  υψηλές
περιεκτικότητες  σε  υδρογονάνθρακες  μονοτερπενίου,  οι  οποίες
αποτελούν τις  κύριες  ενώσεις  μυρσενίου (20,4-23,0%) και  σαβινενίου
(21,0-  23,5%).  Το  έλαιο,  το  μυρσένιο  και  το  σαβινένιο  συγκεκριμένα,
αναστέλλει  σημαντικά  την  παραγωγή  ΝΟ  χωρίς  επηρεασμό  της
κυτταρικής βιωσιμότητας και έδειξε ένα πολύ αποτελεσματικό δυναμικό
καθαρισμού ΝΟ, με το σαβινένιο να είναι  η πιο δραστική ένωση.  Τα
αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι το αιθέριο έλαιο Μ. Gummifera,
το σαβινένιο και το μυρσένιο, πρέπει να διερευνηθούν ως φυσική πηγή
νέων  αντιοξειδωτικών  και  αντιφλεγμονωδών  φαρμάκων  για  την
ανάπτυξη συμπληρωμάτων διατροφής ή φυτικά φάρμακα”.

Γερανιόλη (Geraniol)
Η γερανιόλη παράγει μια γλυκιά, ευχάριστη οσμή παρόμοια με
τα  τριαντάφυλλα.  Αυτό  κάνει  την  γερανιόλη  μια  δημοφιλής
επιλογή  για  πολλά  προϊόντα  μπάνιου  και  σώματος.  Είναι
επίσης  γνωστό  ότι  είναι  ένα  αποτελεσματικό  απωθητικό
κουνουπιών. Ιατρικά, η γερανιόλη δείχνει πολλές υποσχέσεις

για τη θεραπεία της νευροπάθειας.

Συχνές ερωτήσεις
* “How do I use my nose to identify Indica cannabis strains?” (Πώς μπορώ να

https://goo.gl/7ogggw


χρησιμοποιήσω  τη  μύτη  μου  για  να  εντοπίσω  τις  ποικιλίες  της  κάνναβης
Indica;)
https://www.medicaljane.com/question/how-do-i-use-my-nose-to-identify-
indica-weed-strains/ 
* “How are terpenes extracted out of the cannabis plant?” (Πώς εκχυλίζονται
τα τερπένια από το φυτό κάνναβης;)
https://www.medicaljane.com/question/how-are-terpenes-extracted-out-of-
the-weed-cannabis-plant/ 
* “What are terpenes?” (Τι είναι τα τερπένια;)
https://www.medicaljane.com/question/why-do-terpenes-matter-in-weed/ 
* “Why is a weed strain’s  terpene profile so important?”  (Γιατί το προφίλ
τερπενίων της κάνναβης είναι τόσο σημαντικό;)
https://www.medicaljane.com/question/why-is-a-weed-strains-terpene-
profile-so-important/ 
* “What is the terpene Pinene found in cannabis?”  (Ποιο είναι το τερπένιο
πινένιο που βρέθηκε στην κάνναβη;)
https://www.medicaljane.com/question/what-is-the-terpene-pinene-found-in-
weed/ 
* “What is the boiling point of flavonoids?”  (Ποιο είναι το σημείο βρασμού
των φλαβονοειδών;)
https://www.medicaljane.com/question/what-is-the-boiling-point-of-
flavonoids/ 
* “What is the difference between terpenes and terpenoids?”  (Ποια είναι η
διαφορά μεταξύ τερπενίων και τερπενοειδών;)
https://www.medicaljane.com/question/what-is-the-difference-between-
terpenes-and-terpenoids/ 
*  “Why  do  some  marijuana  strains  give  me  ‘couch-lock’?”  (Γιατί  μερικές
ποικιλίες κάνναβης μου δίνουν την επίδραση “couch lock”;)
https://www.medicaljane.com/question/why-do-some-weed-strains-give-me-
couch-lock/ 

Σχετικά Άρθρα
*  “Terpene  Isolation  Could  Be  The  Future  Of  Cannabis”  (Η  απομόνωση
τερπεπίων θα μπορούσε να είναι το μέλλον της κάνναβης)
https://www.medicaljane.com/2013/10/30/terpene-isolation-could-be-the-
future-of-cannabis/ 
Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για απομονωμένα τερπένια, τα τερπένια
είναι  αρωματικές  ενώσεις  που  σε  μεγάλο  βαθμό  είναι  υπεύθυνες  για  τη
μυρωδιά και τη γεύση της κάνναβης. Τα τερπένια πιστεύεται ότι ...
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*  “Kenneth  ‘K’  Morrow  Discusses  The  Future  Of  Dabs  &  Cannabis
Concentrates”  (Ο Kenneth 'K'  Morrow συζητά το μέλλον των  dabs  και  των
συμπυκνωμάτων κάνναβης)
https://www.medicaljane.com/2014/04/01/kenneth-k-morrow-discusses-the-
future-of-dabs-cannabis-concentrates/ 
Σημείωση  συντάκτη:  Ο  Kenneth  ‘K’  Morrow  είναι  ο  ιδρυτής  της  Trichome
Technologies και ο συγγραφέας του “Marijuana Horticulture Fundamentals: A
Comprehensive Guide to Cannabis Cultivation and Hashish Production”...

* “Terpenes May Improve Effectiveness of Medical Marijuana” (Τα τερπένια
μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της κάνναβης για χρήση σε
ιατρικούς σκοπούς)
https://www.medicaljane.com/2013/09/23/terpenes-may-improve-
effectiveness-of-medical-marijuana/ 
Τα  τερπένια  επηρεάζουν  την  επίδραση  της  συνέργειας  (entourage  effect  /
συνδυαστική επίδραση) της κάνναβης όπως την γνωρίζουμε, η επιστήμη έχει
εντοπίσει  και  χαρακτηρίσει  τη  μοριακή  δομή  περίπου  20.000  τερπενίων,
γεγονός που τα καθιστά τη μεγαλύτερη...
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