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Η Κρήτη είναι γνωστή σαν µια από τις πλουσιότερες περιοχές της Μεσογείου σε 

σπάνια θεραπευτικά φυτά, τα οποία χρησιµοποιούνται εκτεταµένα βάσει παραδοσιακών 

κυρίως τρόπων. Η εκµετάλλευση τους περιορίζεται στην εµπορική διάθεση των πλέον 

γνωστών ειδών τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως ως αφεψήµατα. Στην περιοχή της 

Βόρειας Κρήτης και ιδιαίτερα στον νοµό Ηρακλείου, απαντώνται σπάνια θεραπευτικά 

φυτά όπως το Cistυs creticυs L., από το οποίο παράγεται η ρητίνη Λάδανο. 

Το Cistυs creticυs L., είναι ένα θαµνώδες υποτροπικό φυτό το οποίο 

αναπτύσσεται στην περιοχή της Μεσογείου και έχει πλήθος υποειδών, ορισµένα από τα 

οποία φύονται κύρια στην Βόρεια Κρήτη. Οι φαρµακευτικές ιδιότητες της ρητίνης (Gum) 

Λάδανο, του φυτού ήταν γνωστές από την αρχαιότητα[1]. Βιβλιογραφικές αναφορές του 

170υ αιώνα µΧ αναφέρουν ότι η κύρια παραγωγική περιοχή ήταν η νήσος Κρήτη [2]. Τα 

υποείδη του φυτού τα οποία απαντώνται στην Κρήτη είναι τα Cistυs creticυs subsp. 

creticυs και Cistυs creticυs subsp. eriocephalυs [3]. Τα υποείδη αυτά δεν διαφέρουν 

µόνο µορφολογικά αλλά και χηµειοταξονοµικά, δηλ. περιλαµβάνουν και διαφορετικά 

συστατικά. 

Η µεθοδολογία χαρακτηρισµού των συστατικών ήταν η εξής: Τα αιθέρια έλαια 

των υποειδών Cistυs creticυs subsp. creticυs και Cistυs creticυs subsp. eriocephalυs 

αποµονώθηκαν µε χηµικές διεργασίες και τα συστατικά τους ταυτοποιήθηκαν σε µεγάλο 

ποσοστό. Ο χαρακτηρισµός των συστατικών των φυτών έγινε µε την µέθοδο του 

συνδυασµού της Αέριας Χρωµατογραφίας/Φασµατοσκοπίας Μάζας (GC/MS). Από την 

µελέτη αυτή προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα : 

 

1. Ο µεγαλύτερος αριθµός των συστατικών των δύο ειδών της Κρήτης απαντάται 

και στα άλλα υποείδη του φυτού [3] τα οποία φύονται και σε άλλες περιοχές της 



Μεσογείου. 

 

2. Όπως προκύπτει από τα χρωµατογραφήµατα οι οµάδες των συστατικών 

(µονοτερπένια, σεσκιτερπένια, διτερπένια) καθώς και το πλήθος των συστατικών σε 

κάθε οµάδα, παρουσιάζουν σηµαντικές οµοιότητες σε όλα τα υποείδη του γένους. 

 

3. Μια οµάδα διτερπενίων και συγκεκριµένα τα Manoyl oxides απαντάται µόνο στα 

υποείδη Cistυs cretίcus subsp. creticυs, Cistυs creticυs subsp. eriocephalυs και σε 

ποσοστά τα οποία υπερβαίνουν το 40% του αιθέριου ελαίου. 

 

4. Μεγάλα ποσοστά των Manoyl oxides απαντώνται επίσης και στην εµπορικά 

διαθέσιµη ρητίνη (ποιότητα gum) [4, 8] η οποία παράγεται στην Βόρεια Κρήτη. 

 

5. Οι ενώσεις αυτές παρουσίασαν συγκεκριµένη αντιµικροβιακή δράση. Οι 

αντιµικροβιακές µελέτες έγιναν σε συνεργασία µε τον Τοµέα της Φαρµακογνωσίας του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών [5-7, 9]. 
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