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∆ΙΚΤΑΜΟΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Ονοµασίες επιστηµονικές ,λαϊκές, σε διάφορες γλώσσες (∆ρογοετυµολογία) . 
2. Ορισµός δρόγης (µέρη του φυτού). 
3. Ταξινόµηση,βοτανική περιγραφή,διαφοροδιαγνωστικά χαρακτηριστικά,γεωγραφική 

εξάπλωση,καλλιέργεια, συλλογή,ξήρανση. 
4. Iστορικά στοιχεία (∆ρογοϊστορία), Εθνοβοτανική. 
5. Έλεγχοι : Μακροσκοπικός ,µικροσκοπικός ,χρωµατογραφίες ,νοθείες.  
6. Χηµικά συστατικά κατά κατηγορίες,ποσοτικός προσδιορισµός ,συντήρηση. 
7. Τοξικολογία,τοξικολογική δράση,δηλητηριώδη µέρη του φυτού. 

Τροπος δράσης ,∆ιάγνωση.Κατά συστήµατα δράση της δρόγης .Οξεία και χρόνεια 
επίδραση της δρόγης σε ενήλικες,παιδιά,ζώα.  

8. Κινητική:οδοί εισόδου,απορρόφηση ,κατανοµή,αποβολή. 
9. Ενδείξεις :θεραπευτικες χρήσεις,φαρµακολογία,εθνοφαρµακολογία. 
10. Κλινικά αποτελέσµατα,παρουσίαση περιπτώσεων,πορεία και πρόγνωση.Αντενδείξεις 

,καρκινογένεση,τερατογένεση,µεταλλάξεις ,αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα 
11. Παρενέργειες ,αλλεργίες, πρώτες βοήθειες, αντίδοτα ,πρόληψη  
12. Σκευάσµατα και συντήρηση αυτών.∆οσολογία 
13. Nοµικό καθεστώς διακίνησης .Φαρµακοποιίες. 
14. Βιβλιογραφία 
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1. Ονοµασίες επιστηµονικές ,λαϊκές ,σε διάφορες γλώσσες (∆ρογοετυµολογία). 

• Επιστηµονικές ονοµασίες  
- Origanum dictamnus L.(Sp.,Pl:589, ηµ.προσδ.1753). ή Amaracus dictamnus Benth.[Lab. Gen 

Sp.33 ηµ.προσδ. 1834] 
Άλλα συνώνυµα :  
- Amaracus tomentosus Moench.[ Meth.Suppl. 137] 
- Οriganum psedodictamnus Sieb[Fl.1:273.] 
- Origanum creticum Bauh 
- Origanum creticum ,latifolium tomentosum Tourn 

• Ελληνικές ονοµασίες – κοινόχρηστα ονόµατα: 
Στην αρχαία Ελλάδα το φυτό ονοµαζόταν Αρτεµίδιο, από την θεά του κυνηγιού 

Άρτεµη.(Bauman Η.,1982). Ο ∆ιοσκουρίδης τον ονοµάζει Βελουάκο και Βελοτόκο λόγω της 
ιδιότητας του, όταν φαγωθεί από τους κτυπηµένους µε βέλη αίγαγρους, να βγάζει τα βέλη από το 
σώµα τους. Τέλος επειδή φύεται αποκλειστικά στην Κρήτη ονοµάζεται και Κρητική.(Γεννάδιος 
Π.Γ.,1914.) 

Συνήθως το φυτό αποκαλείται ∆ίκταµνος ή δίκταµος ή Ηρακλειώτικη ρίγανη (Πάνου-
Φιλοθέου Eλ..κ.ά. 1997).Στην Κρήτη ανάλογα την περιοχή, έχει και διαφορετική ονοµασία. 
Αναφέρονται ορισµένες από τις ονοµασίες του φυτού και πιθανές επεξηγήσεις τους σχετικά µε την 
προέλευση του ονόµατος.∆ίκταµο, ∆ίχταµος ή Aδίχταµος [νοµός Λασιθίου], ∆ικτάµι ή ∆ίταµο 
[Ιεράπετρα], Σταµατόχορτο [Χανιά, Κίσσαµος, Σφακιά] πιθανώς λόγω της αιµοστατικής του 
ιδιότητας. Στοµατόχορτο [Χανιά, Κίσσαµος, Σφακιά, Σέλινο] επειδή καταπολεµά την κακοσµία αν 
µασηθεί. Στοµαχόχορτο, επειδή κάνει καλό στις δηλητηριάσεις και τις στοµαχικές παθήσεις. 
Λιβανόχορτο [Σφακιά], Αττίταµος [Επαρχία του Αγίου Βασιλείου Ρεθύµνης, περιοχή Αγίας Γαλήνης 
και Ιεράπετρα], Αττίταµος ή Τίταµος [Επαρχία Μονοφατσίου], Πουντόχορτο, Σταµνόχορτο, Σταθάρι, 
Σταθώρι, Μαλλιαρόχορτο,επειδή είναι χνουδωτό. Σταµνόχορτο [σπήλαιο Ρεθύµνης και στην Ασή 
Γωνιά],Έρωντας ή Έροντας [περιοχή Ψηλορείτη, Γωνιές Μαλεβιζίου, Ασίτες, Ζαρός, Κρουσώνας, 
Βιάνος, Ιεράπετρα, Αρκαλοχώρι, Μονοφάτσι, Αρχάνες Τεµένους, Επαρχία Αγίου Βασιλείου, Λασήθι, 
Πόρος Ρεθύµνης].Άλλες λαογραφικές ονοµασίες του ∆ίκταµνου είναι: Συµψυχή,∆ιάψυχος, 
Αγριορίγανη, Κεφαλόχορτο (Πληµάκης Α.Γ.1997). Παλαιότερα το φυτό ονοµαζόταν και Γέροντας ή 
Βελόνοξο.  
• Ετυµολογία ονοµασιών  
Αµάρακος-Amaracus dictamnus (Benth):

To φυτό, που από τους Σικελούς ονοµαζόταν Αµάρακος, κατά τον Κοραή, ταυτίζεται µε αυτό 
που οι Ρωµαίοι ονοµάζουν Μαντζουράνα (όπου ιταλ. Maggiorana και γαλ. Marjolaine). Προέρχεται 
από παρηκµασµένο λατινικό όνοµα Maioraca, (ο Βιργίλιος το ονοµάζει Amaracon Αινειάδα 1,693). 
Από το οποίο γεννήθηκε η κοινώς ονοµαζόµενη σήµερα Μαντζουράνα. (Άτακτα, ∆, 416) (Γεννάδιος 
Π.Γ, 1914).Κατά άλλους το Αmaracus είναι µεταγραφή του ελληνικού αµάρακος (amaracos), που 
αποτελεί το αρχαίο όνοµα της µαντζουράνας, και έχει βόρειο-αφρικάνικη προέλευση. (Fournier 
P.,1947). Ο επιθετικός προσδιορισµός tomentosus (tomentosum) µεταφράζεται τριχωτός (Sugden 
A.,1984)  
∆ίκταµνος(Origanum dictamnus L., Amaracus dictamnus Benth):  

Η ονοµασία δίκταµνος, πιθανώς προέρχεται από το "∆ίκτη" (ονοµασία όρους της Κρήτης) και 
το "θάµνος" . (Skrubis B.,1979, Πάνου-Φιλοθέου Eλ.κ.ά., 1997). Tο όρος "∆ίκτη" που κατά τα 
Μινωικά χρόνια ήταν αφιερωµένο στο ∆ία, αλλιώς γνωστή και ως “Κνωσία ∆ίκτη”, σήµερα καλείται 
“Γιούκτα”, (ο ∆ίκταµνος του Γιούχτα) .Το βουνό αυτό ανέκαθεν υπήρξε δικταµοπαραγωγικό. 
Έρωντας /Έροντας : 

Η ονοµασία πιθανώς να έχει δωθεί λόγω των αναζωογονητικών ιδιοτήτων του φυτού.Άλλοι 
συγγραφείς θεωρούν ότι το όνοµα σχετίζεται µε τον θεό Έρωτα ,γι’αυτό και προσφερόταν στις 
κοπέλες όταν ήθελαν να τους εκφράσουν τον έρωτα τους (όπως στις Άλπεις τα Εντελβάϊς). 
 
Οriganum- Ρίγανη: 
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Η ονοµασία Origanum προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις "όρος" (βουνό) και «γάνος» εκ του 
"γάνυµαι -γάνουσθαι",που σηµαίνει γίνοµαι φωτεινός, χαίροµαι.Η ονοµασία πιθανώς έχει δωθεί γιατί 
στο µεσογειακό κλίµα τα φυτά του γένους Οriganum φύονται κυρίως σε µεγάλο υψόµετρο και κατά 
µια έννοια δίνουν αίγλη ,λαµπρύνουν,στολίζουν το βουνό. Ίσως όµως να προέρχεται και από το 
"οράν"-βλέπω και "γάνος", λαµπερό, φωτεινό, διότι στην αρχαιότητα το θεωρούσαν θεραπευτικό των 
µατιών. (Μοσχούτη Μ. Ε.,,, Πάνου-Φιλοθέου Eλ.κ.ά. 1997). Επίσης έχει προταθεί και µία προ-
ελληνική ή Σηµιτική προέλευση του ονόµατος. Ένας παρόµοιος συσχετισµός φαίνεται να υπάρχει και 
µεταξύ του ονόµατος της µέντας και του Νορβηγικού βουνού Βergmynte (εξάλλου και τα δύο φυτά 
ανήκουν στα Lamiaceae).
Ξενόγλωσσες ονοµασίες : 

 Αγγλικά: Dittany of Crete,dictamna hops ,Dictamnus,Winter Sweet,Dictamnus ,Dittany 
,Dittany Of Crete ,Hop Marjoram ,Hop Plant . 

 Τούρκικα: Mangirotu . 
 Γερµανικά :Diptamdosten ,Kretadiptam,Dictamno,Kreta-Majoran,Majoran,Kreta (Schaden G., 

1976).  
 Ιταλικά: Origano de Creta,dittamo di Candia , dittamo Cretico. (Vincenzi M.et al.,2003, 

Skrubis B.,1979)  
 Γαλλικά :Dictame de Crete (Fournier P.,1947).  

Άλλα φυτά µε το όνοµα ∆ίκταµνος : 
 Dictamnus albus ,∆ίκταµνος ο λευκός [γαλ. :Fraxinelle ή Dictame blanc, αγγ.:Dittamy ή 

Fraxinella] 
[Ταξινόµηση:Υποοικ.:Rutoideae,Οικ.:Rutaceae ,Τάξη:Rutales,Υποκλάση (Engler ,1964): 
Archichlamydeae ,Κλάση : Dicotyledones] 

Φυτό φαρµακευτικό και διακοσµητικό, αυτοφυές σε ορεινά δάση της ηπειρωτικής Ελλάδας 
και αλλού. Είναι γνωστό µε το κοινό όνοµα ρακοβότανο. Το φυτό αυτό δεν έχει καµία σχέση µε το 
∆ίκταµνο της Κρήτης (Origanum dictamnus L.) που ανήκει στην οικ. Lamiaceae. Καλλιεργείται σαν 
διακοσµητικό φυτό σε κήπους, έχοντας εντυπωσιακά λουλούδια ασπρου, ροζ ή µωβ χρώµατος. Τα 
αποξηραµένα φύλλα του χρησιµοποιούνται σαν τσάι. Έχει χρησιµοποιηθεί ως διουρητικό 
,εµµηναγωγό και αποχρεµπτικό. Ιδιαίτερο γνώρισµα του ∆ίκταµνου του λευκού, είναι η έκκριση 
µεγάλων ποσοτήτων αιθερίου ελαίου, που τις θερµές µέρες λόγω της µεγάλης συγκέντρωσης τους 
γύρω απο το φυτό µπορεί να υποστούν αυτανάφλεξη. (Simon J.E. et al., 1984,Hamden C.T., 1971-
1980, Γιαννίτσαρος Α. ,Τζάκου Ο.,2003) 

 Cunila origanoides Britt : 
Είναι ένα ακόµη φυτό που καλείται ∆ίκταµος(dittany), Maryland dittany, και πετρο-µέντα (stone-

mint).Πρόκειται για πολυετές ποώδες φυτό,ιθαγενές της ∆.Αµερικής.Το φυτό ταξινοµείται ως 
Satureja origanoides L. ή Cunila mariana L. και χρησιµοποιείται ως διακοσµητική περίφραξη σε 
κήπους ,αν και τα φύλλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν αφέψηµα. (Simon J.E. et al., 
1984,Hamden C.T., 1971-1980) 
 

2. ∆ρόγη :ορισµός (µέρη του φυτού) 
Χρησιµοποιούνται τα υπέργεια µέρη του φυτού,φύλλα λουλούδια, αποξηραµένα ή νωπά.  συλλογή 
γίνεται στα τέλη του καλοκαιριού. (Υπουργείο Οικονοµίας-Γεωπονικό Παν.,2003)  
 

3. Ταξινόµηση, βοτανική περιγραφή, διαγνωστικά χαρακτηριστικά, 
γεωγραφική εξάπλωση, καλλιέργεια, συλλογή, ξήρανση. 

 
Ταξινόµηση :  

Είδος :Origanum dictamnus L. , Οικ. :Lamiaceae,Τάξη :Tubiflorae,Υποκλάση (Engler 
1964):Sympetalae,Κλάση : Dicotyledones (Γιαννίτσαρος Α. ,Τζάκου Ο.,2003) 

Παλαιότερα οι βοτανικοί (Καββάδας Σ.,1956) θεωρούσαν τον Αµάρακο διαφορετικό γένος 
από τα γένη Ορίγανο και Μαντζουράνα, λόγω της εξής µορφολογικής διαφοροποίησης : στην 
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Μαντζουράνα και τον Αµάρακο ο κάλυκας είναι δίχειλος ,µε το κάτω χείλος διοδοντωτό στον 
Αµάρακο και απλό ή ελλειπές στην Μαντζουράνα.Στην Ρίγανη ο κάλυκας είναι κυλινδρικός και 
καταλήγει σε 5 σχεδόν ισοµήκη δόντια (βλ.και βοτανική περιγραφή).(∆ιαπούλης Χαρ.Α.,1949, 
Rechinger K.H.,Flora Aegaea, 1943). Σύµφωνα µε σύγχρονες ταξινοµικές µελέτες το τµήµα (Section) 
Αmaracus (Gleidisch) Bentham,θεωρείται οτι περιλαµβάνει αρχέγονες µορφές του γένους Origanum 
και η δηµιουργία των περισσότερων ειδών τοποθετείται χρονικά στο Παλαιόκαινο (Ιestwaart 1980). 
Στο Section Αmaracus κατατάσονται εκτός από το Origanum dictamnus L. και τα φυτά: Ο.boissieri, 
O. calcaratum (Ελλάδα),O. Cordifolium (Montbret et Auchere Benth. Vogel (Κύπρος),Ο.saccatum 
(Davis),O.solymicum (Davis).  

Υπάρχουν επίσης τα υβρίδια: Οriganum X hybridinum Miller(Origanum dictamnus Χ 
O.solymicum), Οriganum amanum X dictamnus, O.calcaratum Χ dictamnus Davis (O.calcaratum Χ 
Origanum dictamnus), (Πάνου-Φιλοθέου Eλ.κ.ά. 1997).  Έτσι σε πιο σύγχρονα έργα ο ∆ίκταµνο 
κατατάσσεται στο γένος Origanum (Fernandes R.,Heywood V.H. -Flora Europaea ,1972).  
 
Βοτανική περιγραφή: 
 
Μακροσκοπική περιγράφη του φυτού: 
 Το φυτό Ο. dictamnus L., Sp. Pl. (Amaracus dictamnus (L.) Bentham) είναι. θαµνώδης πόα , µε 
λευκό εριώδες τρίχωµα, φτάνει µέχρι τα 20cm σε ύψος. Ο βλαστός του είναι τετραγωνικός, 
πολύκλαδος και έχει φύλλα 13-25x12-25mm ,ωοειδή , µε αποστρογγυλωµένη ή ελαφρώς 
καρδιόσχηµη βάση, ακέραια, δικτυωτής νεύρωσης, µε νεύρα περίβλεπτα και κατώτερα φύλλα 
µικρόµισχα. Παρασχίδες σε οµάδες των 3-10, πυκνές, ωοειδείς ή επιµήκεις, κατανεµηµένες σε 
σπονδυλωτή διάταξη. Βράκτια 7-10 mm, πορφυρά, µακρύτερα του κάλυκα. Κάλυκα µήκους 5mm 
σωληνοειδή ,µονόχειλο. Το κατώτερο τµήµα του έλλοβο, µε δύο λοβούς. Στεφάνη ρόδινη, µε αυλό 
διπλάσιο σε µήκος από αυτόν του κάλυκα.(βλ.εικ..1-2α,2β,2γ). Εµφανίζει συνάφεια µε το φυτό O. 
calcaratum Juss(συν.O. tournefortii) που φύεται στην Αµοργό, νοτιοδυτικές κυκλάδες και 
∆.Κρήτη.(Baden C., Mountain Flora of Greece,1991) 
 

 
εικ.1.[Φωτ. Χριστοδουλάκης N.Σ.]Άνθος δίκταµου 2α 
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2β  
2γ  

εικ.2α,2β,2γ ;φωτογραφίες  του φυτού στο φυσικό του περιβάλλον: 
[2α -Φωτ. Χριστοδουλάκης N.Σ] 
[1β και 1γ Καλπουτζάκης Ελ.]:Τοποθεσία χοστό νερό στη νότια πλευρά όρους Ίδη(Ψηλορείτης) πάνω 
απο το χωριό Ζαρός . 
 

Μακροσκοπική περιγραφή φύλλου:Στο είδος O.dictamnus τα φύλλα είναι αποστρογγυλλωµένα µε 
µέση επιφάνεια 358,75mm (Bosabalidis Α.Μ. ,1990a).To φύλλο καλύπτεται από µεγάλο αριθµό µη 
αδενωδών οξύληκτων διακλαδισµένων τριχών. Σε αυτές οφείλεται η βελούδινη υφή του φύλλου.Ο 
ρόλος τους είναι προστατευτικός, γι’αυτό και απο πολλούς συγγραφείς ονοµάζονται προστατευτικές ή 
αµυντικές. H κατανοµή τους στην επιφάνεια του φύλλου είναι οµοιόµορφη. Ο αριθµός τους όµως 
είναι µεγαλύτερος για την αποαξονική (κάτω) επιδερµίδα του φύλλου, γι‘αυτό και φαίνεται 
ανοιχτότερου χρώµατος από την παραξονική (άνω). 
Το φύλλο φέρει επίσης αδενώδης τρίχες οι οποίες εµφανίζονται ως διαυγή σταγονίδια 
διασκορπισµένα σ’ολη την επιφάνεια του ,σε αριθµό υπολείπονται των µή αδενωδών 
τριχών.(βλ.εικόνα 3 και 4]) (Bosabalidis Α.Μ.,2002)  

εικ.3[φωτ.Bosabalidis A.]Μερική άποψη της κάτω 
επιφάνειας του φύλλου δίκταµου[χ19]. 

εικ.4.[φωτ.Bosabalidis A.]Μερική άποψη της 
κάτω επιφάνειας του φύλλου Origanum x 
intercedens [χ11],τα βέλη δείχνουν αδενώδεις 
τρίχες. 
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Μικροσκοπική περιγραφή του φυτού:  
∆ιαφοροποιητικά στοιχεία φύλλου Κατά την ανατοµική εξέταση των ώριµων φύλλων(πλήρως 
ανεπτυγµένα φύλλα µήκους 10mm) δεν διακρίνουµε κάποια  ιδιαίτερα διαφοροποιητικά στοιχεία σε 
σχέση µε τα γενικά χαρακτηριστικά των δικοτυλήδονων. Οι µόνες αξιοσηµείωτες διαφορές 
εντοπίζονται στο µήκος και στο πλάτος των κυτ. του πασσαλώδους παρεγχύµατος και στην πυκνότητα 
των χλωροπλαστών που περιέχουν.  

 
 

Εικ.5 [φωτ.Bosabalidis A.Μ.2002] 
Eγκάρσιες τοµές φύλλων (από άνω προς τα 
κάτω)των φυτών Ο.vulgare subsp hirtum,Origanum 
x intercedens,O.dictamnus[χ200],αξιοσηµείωτες 
διαφορές εντοπίζονται µόνο στο µήκος και στο 
πλάτος των κυτ. του πασσαλώδους παρεγχύµατος 
και στην πυκνότητα των χλωροπλαστών που 
περιέχουν 

 
Σε εγκάρσια τοµή παρατηρούµε από την απαξονική(άνω) προς την (παραξονική)κάτω επιδερµίδα του 
φύλλου µε τη σειρά που απαντώνται(βλ.εικόνα [b.mic.9-15,21-29]και[b.mic.31]): 

1. Επιδερµίδα 
2. Φωτοσυνθετικό παρέγχυµα ή χλωρέγχυµα  

I. πασσαλώδες παρέγχυµα 
II. Σπογγώδες παρέγχυµα 

3. Κάτω Επιδερµίδα  
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9 

 
10 

 
11 

12 
 

Εικ.6-12[Φωτ.Χριστοδουλάκης Ν.Σ., Νικολακάκη 
Α.].Εγκάρσια τοµή του φύλλου-ηλεκτρονικό 
µικροσκόπιο σάρωσης (SEM) [x100]. 
∆ιακρίνεται το πυκνό τριχώµα στην άνω και κάτω 
επιφάνεια του φυλλού,τα επιδερµικά κύτταρα, το 
χλωρέγχυµα (πασσαλώδες, σπογγώδες) και οι 
µεσοκυττάριοι χώροι 

 
1. Επιδερµίδα-επιδερµικά κύτταρα 
Τόσο κατά την εγκάρσια τοµή όσο και κατά την επιφανειακή τοµή παρατηρείται ότι τα επιδερµικά 

κύτταρα µεταξύτης άνα και κάτω πλευράς του φύλλου διαφέρουν σε αριθµό και µέγεθος.Στην 
εγκάρσια τοµή παρατηρούµε ότι τα επιδερµικά κύτταρα της άνω επιδερµίδας είναι αρκετά 
µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα της κάτω, αλλά υπολείπονται σε αριθµό.Σε επιφανειακή τοµή τα 
επιδερµικά κύτταρα εµφανίζονται µε ακαθόριστο περίγραµµα, που έχει τη µορφή εκτεταµένων 
εγκολπώσεων. Ο αριθµός των εγκολπώσεων είναι µεγαλύτερος για τα κύτταρα της άνω επιδερµίδας 
(βλ.εικόνες.14-21).Το φαινόµενο δεν αποτελεί διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο για το δίκταµο καθώς 
παρατηρείται σε αρκετά δικοτυλήδονα, και είναι αποτέλεσµα κατάλληλης οργάνωσης των 
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µικροϊνιδίων κυτταρίνης. Στην επιφανειακή τοµή της κάτω επιδερµίδας παρατηρούµε στόµατα και 
αδενώδεις τρίχες. Στόµατα υπάρχουν και στις δύο επιδερµίδες του φύλλου (άνω, κάτω), αλλά ο 
αριθµός τους είναι σηµαντικά µεγαλύτερος για την κάτω επιδερµίδα.(βλ.εικ.20) 

 
13 

 
14 

 
15 16 

 
17 

 
18 
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19 20 
εικ.13-20.[Φωτ. Χριστοδουλάκης Ν.Σ., Νικολακάκη Α].Το τρίχωµα του φυτού στο ηλεκτρονικό 
µικροσκόπιο σάρωσης (SEM). 
13-14: ∆ιακρίνονται οι προστατευτικές τρίχες: επιµήκεις, αρθωτές, διακλαδισµένες και σχηµατίζουν 
ένα πυκνό πλεγµα.  
15-16: Εκτός από τις αρθρωτές τρίχες, διακρίνουµε αδενώδεις τρίχες µε µονοκυττάρια κεφαλή και 
πολυκυττάριο µίσχο. 
17 : Αδενώδης τρίχα µε πολυκύτταρη κεφαλή και αρθρωτές τρίχες. 
18-19: ∆ιαρρηγµένη αδενώδης τρίχα µε πολυκύτταρη κεφαλή,διακρίνονται σταγονίδια αιθ.ελαίου στο 
εσωτερικό. 
20: (κέντρο) Αδενώδης τρίχα µε µονοκυττάρια κεφαλή και πολυκυττάριο µίσχο.(άνω) στόµατα 
 
 
Κατά την εξέταση των επιδερµικών κυττάρων µε ηλ.µικρ.διέλευσης (ΤΕΜ) παρατηρούµε ότι: 

Και στις δύο επιδερµίδες του φύλλου τα επιδερµικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη 
σφαιρικών εγκλείστων µέσα στα πλαστίδια τους, που περιβάλλονται από µια απλή µεµβράνη.Στα 
νεαρά επιδερµικά κύττάρα παρατηρούµε πυκνότερο κυτταρόπλασµα ,µεγάλο πυρήνα ,τα πλαστίδια 
είναι ολιγάριθµα και περιέχουν σφαιρικά έγκλειστα αδιαφανή στο ηλ.µικ.διέλευσης.(Bosabalidis 
A.M.,1987) 
 

2. Φωτοσυνθετικό παρέγχυµα ή χλωρέγχυµα (chlorenchyma) 
I. πασσαλώδες παρέγχυµα 
Τα χλωρεγχυµατικά κύτταρα του πασσαλώδους παρεγχύµατος είναι επιµήκη ,διατεταγµένα σε µία 

στοιβάδα,µε µικρούς µεσοκυτταριους χώρους µεταξύ τους. Οι χλωροπλάστες και τα άλλα κυτταρικά 
οργανίδια,καθώς και ο πυρήνας είναι κατανεµηµένα περιφερικά.Τα κύτταρα του πασσαλώδους 
παρεγχύµατος, συγκριτικά µε τα ανάλογα κυτ. στο είδος Ο.vulgare subsp hirtum , είναι πλατύτερα και 
περιεχουν λιγότερους χλωροπλάστες.(βλ.εικόνα 5). 

II. Σπογγώδες παρέγχυµα 
Τα κύτταρα του σπογγώδους παρεγχύµατος είναι ακαθόριστου σχήµατος ,σχετικά 

αποστρογγυλωµένα ,µε µεγάλους µεσοκυττάριους χώρους µεταξύ τους.Παρατηρούνται επίσης οι 
χλωροπλάστες ,που βρισκονται περιορισµένοι σε µία στρώση κοντά στο τοίχωµα,λόγω του 
εκτεταµένου χυµοτοπιακού συστήµατος (βλ. εικόνα 21).  
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Εικ.21 [Φωτ. Bosabalidis A.Μ., 1987] 
µικροφωτογραφίες από φύλλα µήκους 10mm 
O.dictamnus L. 
21-1:Εγκάρσια τοµή φύλλου (χ230) 
21-2,3:Άνω επιφάνεια φύλλου(2-χ200),κάτω 
επιφάνεια φύλλου(3-χ270) 

21-4,5:Ηλεκτρονικές µικροφωτογραφιες από 
πρώιµα και ώριµα φύλλα 
21-4:Νεαρό επιδερµικό κυτ. µε πυκνο 
κυτταρόπλασµα και µεγάλο πυρήνα,πλαστίδια 
ολιγάριθµα περιέχουν σφαιρικούς αδιαφανείς 
σχηµατισµούς (χ5100) 

21-5:Μερική άποψη ανεπτυγµένου επιδερµικού 
κυτ.Το κυτταρόπλασµα είναι περιορισµένο σε ένα 
περιφερικό πεδίο.,ενώ σε ένα ενδοχυµοτοπιακό 
χώρο βρίσκεται ο µικρός πυρήνας περιβαλλόµενος 
από πλαστίδια ,που περιέχουν έγκλειστα.(χ6200) 

 

 
22 

Εικ.22 [Φωτ. Χριστοδουλάκης Ν.Σ., Νικολακάκη 
Α.].Εγκάρσια τοµή του φύλλου σε οπτικό 
µικροσκόπιο (χ40)(ΟΜ). 

23 
 24
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25 26 
Εικ.23-26 [Φωτ.:Νικολακάκη Α.,Χριστοδουλάκης Ν.Σ.,Εγκάρσια τοµή του φύλλου σε οπτικό 
µικροσκόπιο(χ10)] 
α: επιδερµικά κυτ.χρωµατισµένα µε τολουιδίνη 
b:πασσαλώδες παρέγχυµα ,µε τους χλωροπλάστες εκτοπισµένους περιφερικά. 
c:σπογγώδες παρέγχυµα.Οι χλωροπλάστες βρίσκονται και εδώ εκτοπισµένοι περιφερικά από το 
ανεπτυγµένο χυµοτοπιακό σύστηµα. 
d:κάτω επιδερµίδα 
c1 στην εικ.23 µεσοκυττάριος χώρος. 
c2 στην εικ.25 νεύρο φύλλου,ηθµαγγειώδης δεσµίδα 
n.g.h:βάση πολυκύτταρης αµυντικής τρίχας. 
g.h.1: έκκριµα αδενώδης κεφαλοτή τρίχα µε πολυκύτταρη κεφαλή µετά τη διάρρηξη της εφυµενίδας. 

 
Ανάλυση τριχώµατος (trichomes) του δικτάµου 

Το τρίχωµα του ∆ικτάµου αποτελεί ενα σηµαντικό µορφολογικό χαρακτηριστικό, γι’αυτό και 
πρέπει να εξετάστεί ξεχωριστά και αναλυτικά.Τα διαφορά είδη τριχών που απαντώνται είναι : 
Μη αδενώδεις τρίχες (non glanular hairs):Είναι πολυκύτταρες και στο ∆ίκταµο συνήθως 
διακλαδισµένες(βλ.εικόνες 6-14)Γενικά για το Origanum taxon έχουν παρατηρηθεί στα βλαστικά και 
στα αναπαραγωγικά τµήµατα του φυτόυ (Werker et al. 1985). Έχουν αµυντικό ρόλο, γι’αυτό και 
χαρακτηρίζονται ως αµυντικές ή προστατευτικές .Στο φύλλο του ∆ίκταµνου απαντώνται και στις δύο 
επιφάνειες, µε µεγαλύτερη συχνότητα κοντά στις φλέβες της κάτω επιφάνειας. Επίσης κοντά στη 
βάση του φύλλου αυξάνεται η πυκνότητα και το µήκος τους. Ο µίσχος του φύλλου καλύπτεται επίσης 
µε παχύ χνούδι (indumentum), λόγω των αµυντικών τριχών.(Vrachnakis T., 2003). 
Αδενώδεις τρίχες: Αδενώδεις τρίχες χαρακτηριστικές για τα Lamiaceae έχουν παρατηρηθεί εκτός 
από τα φύλλα ,στα οποία αναφέρονται και οι περισσότερες µελέτες, σε όλα τα υπέργεια τµήµατα π.χ 
βλαστός (βλ.εικόνες 27-33),κάλυκας ,στεφάνη και στήµονες.(Bosabalidis A.M.,2002.) 
 

27 28 
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29 30 
 

31 32 
 

33 

Φωτ.27-33:[Χριστοδουλάκης Ν.Σ.,Νικολακάκη 
Α.]Τρίχωµα στη επιφάνεια του βλαστού 
Origanum dictamnus, όπως φαίνεται σε 
εγκάρσια τοµή-οπτικό µικροσκόπιο(χ10) 
27-29:κεφαλωτή αδενώδης τρίχα µε 
πολυκύτταρη κεφαλή. 
30-33:αδενώδεις τρίχες µε µονοκυτάρια κεφαλή 
και προστατευτικές-αµυντικές πολυκυττάριες 
τρίχες 

 
Οι αδενώδεις τρίχες θεωρούνται οι βασικές πηγές παραγωγής του αιθ.ελαίου. Η πυκνότητα 

τους σχετίζεται µε την ηλικία του φύλλου και µειώνεται όσο το φύλλο ωριµάζει και διακρίνονται σε 
:(Bosabalidis A.M.,2002)  
1.Κεφαλωτές αδενώδεις τρίχες µε πολυκύτταρη κεφαλή (βλ.εικόνες 27-29,34) 

Είναι κοντές, ογκώδεις και συνήθως αποτελούνται από ένα µεγάλο κύτταρο βάσης (basal 
cell),ένα κυτ. µίσχου και µια πολυκύτταρη εκκριτική κεφαλή. Για το ∆ίκταµο ο µίσχος αποτελείται 
από ένα κύτταρο το ίδιο και η βάση, ενώ τα κύτταρα της κεφαλής είναι 12.Ο αριθµός των κυττάρων 
της κεφαλής αποτελεί διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο σε σεχεση µε συγγενή φυτά της ίδιας 
οικογένειας. 

Το αιθέριο έλαιο, κατά το σχηµατισµό του, περιορίζεται σε ένα χώρο-θύλακα, που 
σχηµατίζεται µεταξύ της εφυµενίδας και του κορυφώδους τοιχώµατος των εκκριτικών κυττάρων της 
κεφαλής. Ο ενδοεφυµενιδιακός αυτός χώρος αρχικά είναι περιορισµένος και στη συνέχεια µεγαλώνει, 
ώσπου τελικά η εφυµενίδα θράυεται και ελευθερώνει το αιθ.έλαιο (Bosabalidis Α.Μ.,Tsekos Ι. 1982, 
Γαλάτης Β.,κ.ά,1998,Fahn A., 1979).  
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Εικ.34[Φωτ. Bosabalidis A.M., Tsekos I., 1982] 
Οντογένεση αδενώδους τρίχας µε πολυκύτταρη 
κεφαλή(peltate glandular hair)(x500) 
34-1:Κύτταρο βάσης και αρχικό της αδενώδους 
τρίχας,µητρικό κυτ. κεφαλής,κύτταρο µίσχου 
34-1,2,3:∆ιαφορετικά στάδια ανάπτυξης του 
αρχικού κυτ. 
34-4:Πρώτη περικλινής διαίρεση του 
αρχικού,σχηµατισµός κυτ.βάσης.Περιφερικά 
κύτταρα πλούσια σε πλάσµα.  
34-5:Ανεπτυγµένη αδενώδης τρίχα αποτελούµενη 
από :1 κυτ.βάσης ,1 κυτ.µίσχου,και το µητρικό 
της  κεφαλης.   
34-6,7:Μεταγενέστερες αντικλινείς διαρέσεις του 
µητρικού κυττάρου της κεφαλής .Ανάπτυξη 12 
κυτ.(4 κεντρικά,8 περιφερικά)  
34-8,9:Ανάπτυξη αδενώδους τρίχας:παραγωγή 
έκκρισης και αποθήκευση της σε θύλακο κάτω 
από την εφυµενίδα. 
34-10:γερασµένη αδενώδης τρίχα απελευθερώνει 
την έκκριση της µετά τη σχάση της εφυµενίδας 

 
2.Κεφαλωτές αδενώδεις τρίχες µε µονοκυττάρια κεφαλή 

Οι αδενώδεις αυτές τρίχες αποτελούνται από ένα κυτ. βάσης ,ένα ή περισσότερα κυτ. µίσχου 
9µονοκυττάριες,πολύκυττάριες) και ένα εκκριτικής κεφαλής. (βλ.εικόνες 15,16,20,30-33)Το κυτ. της 
κεφαλής µοιάζει µε δάκτυλο(finger-like) ή µε γουδοχέρι (pestle-like).(Bosabalidis Α.Μ.,Tsekos Ι., 
1982) ( 
 
∆ιαφοροποιητικά στοιχεία Βλαστού  

Η εγκάρσια τοµή του έχει το χαρακτηριστικό τετράγωνο σχήµα των Lamiaceae.Από το 
εξώτερικό προς το κέντρο του βλαστού βλέπουµε (βλ.εικόνες 27-33,35-37):  

• Επιδερµίδα, από µιά σειρά κυττάρων. 
• Γωνιώδες κολλέγχυµα. Μια οµάδα κολεγχυµατικά κύτταρα καταλαµβάνει κάθε γωνία του 
βλαστού.Τα κύτταρα αυτα συχνά εκτείνονται και στις πλευρές του βλαστού. 
• Φλοίωµα.Ο φλοιός είναι σχετικά λεπτός και αποτελείται από µικρά παρεγχυµατικά κύτταρα 
,µε στρογγυλό ή ελλειψοειδές περίγραµµα. 
• Ενδοδερµίδα από επίπεδα κύτταρα βρίσκεται στο φλοιώδες τµήµα(Parry 1969) . 
• Αγωγό ιστό από ηθµαγγειώδεις δεσµίδες , ποικίλου σχήµατος, διατεταγµένες σε κύκλο µεταξύ 
εντεριώνης και φλοιού. 
• Εντεριώνη από αποταµιευτικό παρέγχυµα,µε µικρά µεσοκυττάρια διαστήµατα.Το µέγεθος των 
οποίων µειώνεται από το κέντρο προς την περιφέρεια. 
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Εικ.35.[φωτ.Bosabalidis A.Μ.2002]Eγκάρσια 
τοµή βλαστού O.vulgare (χ66) ,  co 
:κολλέγχυµα,cx:φλοιός(cortex), ep:επιδερµίδα 
(epidermis),ph:φλοίωµα(phloem),pi:εντεριώνη(pit
h), xy:ξύλωµα(xylem) 

36 
 

37 
Εικ.36-37 [Φωτ. Χριστοδουλάκης Ν.Σ.,Νικολακάκη Α.] Εγκάρσια τοµή του βλαστού Origanum 
dictamnus όπως φαίνεται στο οπτικό µικροσκόπιο  
 
∆ιαφοροδιαγνωστικά χαρακτηριστικά :Με βάση τα προαναφερθέντα µακροσκοπικά και 
µικροσκοπικά χαρακτηριστικά του φυτού µπορεί να γίνει ο διαχωρισµός του από συγγενικά είδη π.χ. 
Origanum vulgare. 
  
Γεωγραφική εξάπλωση - βιότοπος : 

Το φυτό Origanum dictαmnus L.(Labiatae ή Lamiaceae) φύεται σε ασβεστούχα πετρώµατα, σε 
θραύσµατα και σχισµές βράχων, συνήθως σε σκιώδη µέρη και σε υψόµετρο από 300 µέχρι 1500µ.  
Μια λαϊκή ρήση τονίζει ιδιαίτερα την προτίµηση του φυτού για τις βραχώδεις και απόκρυµνες 
τοποθεσίες - "Ο ∆ίας που το φύτεψε στ' απάνω µέρη µανίζει, όταν οι κατωµερίτες το καλλιεργούν και 
γι’αυτό του παίρνει το θυµό".Έτσι εξηγεί ο λαός, σε ορισµένες περιοχές της Κρήτης, το γεγονός ό,τι 
το καλλιεργούµενο δίκταµο δεν έχει το άρωµα και τον "θυµό" του άγριου. 
Πρόκειται για είδος ενδηµικό της Κρήτης, και έχει χαρακτηρισθεί απειλούµενο εξαιτίας της 
υπερεκµετάλλευσης. Kάποιοι από τους πληθυσµούς βρίσκονται στο φαράγγι της Σαµµαριάς, όπου ως 
εθνικό πάρκο η συλλογή απαγορεύεται από το νόµο. Στην Κρήτη παρουσιάζει ευρεία εξάπλωση,αν 
και είναι σπανιότερο στην ανατολική πλευρά του νησιού (βλ.εικόνα 38).Αναφορές που βρίσκουν το 
είδος στην Ν.∆. Τουρκία, πιθανότατα αναφέρονται σε συγγενές µη πλήρως προσδιορισµένο είδος 
[Tutland N.J.-Red Data Book ,1999, Bern Conversion Appendix 1 ,1990,EUROPA-Environment- 
Annex II Habitats Directive,Med-Checklist 477-64-294,1986]. Πρέπει να σηµειωθεί ότι παρόλο που 
έγιναν προσπάθειες να καλλιεργηθεί και σε άλλες περιοχές (π.χ. Ιωάννινα) παρουσίασαν µειωµένη 
δυναµικότητα. (Υπουργείο Οικονοµίας-Γεωπονικό Παν.2003, Penelope O.M, ∆εληπέτρου Πην.1995, 
Πλυµάκης A.Γ.1997) 
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Εικ.38. [Turland N.J.The Red Data Book,1995].Eξάπλωση του φυτού σε διάφορες περιοχές της Κρήτης  

 
 
Καλλιέργεια,συλλογή, ξήρανση,παραγωγή :  

Συλλογή :Το Ο. dictαmnus υπήρξε είδος µε ιδιαίτερη οικονοµική σηµασία στο παρελθόν, όπως και 
σήµερα. Αρχικά συλλεγόταν (και ακόµα συλλέγεται) από άγριους πληθυσµούς. Η υπερβολική όµως 
εκµετάλλευση του άγριου Ο. dictαmnus προκάλεσε µείωση των πληθυσµών ακόµα και την εξαφάνιση 
τους από ορισµένες περιοχές. Το φυτό στις µέρες µας προστατεύεται από τη Συνθήκη της Βέρνης, 
αλλά οι νόµοι δεν εφαρµόζονται εύκολα στις αποµακρυσµένες περιοχές της Κρήτης. 

 Το άγριο ∆ίκταµο σε παλαιότερα χρόνια συλλεγόταν σε ολόκληρη την Κρήτη από χωρικούς, 
για δική τους χρήση ή προκειµένου να το πουλήσουν.Οι συλλέκτες ήταν µεµονοµένοι ή σε οµάδες 
των 2 έως 8 ατόµων, οι οποίες το συγκέντρωναν πιο συστηµατικά και περιόδευαν σε διάφορες 
περιοχές του νησιού προκειµένου να εξασφαλίσουν άφθονο υλικό. Αναλογικά µε την ονοµασία του 
∆ικτάµνου Έρωντας, τους συλλέκτες αυτούς στην ανατολική Κρήτη και Ρέθυµνο,τους ονόµαζαν 
Ερωντάδες. Σε άλλες περιοχές π.χ. κάτω Πόρος Αργυρούπολης Ρεθύµνου είχαν άλλα ονόµατα όπως: 
Αττιτανολόγοι, Βοτανολόγοι, Μαζωχτάδες. Οι οµάδες αυτές χωρίς να έχουν ιδιαίτερες γνώσεις 
αναρριχητικής τεχνικής και µε πρωτόγονο εξοπλισµό, έφθαναν στα πλέον απόκρυµνα σηµεία των 
φαραγγιών και γκρεµών, προκειµένου να εξασφαλίσουν το ∆ίκταµο.  
 Τα απροσπέλαστα µέρη και τα ατυχήµατα που έγιναν κατά τη διάρκεια της συλλογής, 
ανάγκασαν τους Κρητικούς, ιδιαίτερα κοντά σε τοποθεσίες που βρίσκονταν οι φυσικοί πληθυσµοί, να 
ξεκινήσουν την συστηµατική καλλιέργεια το 1920-23. (Υπουργείο Οικονοµίας-Γεωπονικό Παν.2003 
,Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή.σελ72, τόµος 5) 

Η συλλογή γίνεται όταν το φυτό βρίσκεται στο στάδιο της άνθισης. Συλλέγονται οι ανθοφόροι 
βλαστοί µε τα λίγα φύλλα της βάσης τους και χωριστά τα υπόλοιπα µέρη του φυτού. Σε όλη τη 
βλαστική περίοδο γίνονται 2-4 συλλογές. Η πρώτη συλλογή γίνεται στο τέλος του Μαΐου και ένα 
µήνα αργότερα, µέχρι και Αύγουστο. Λαογραφικές αναφορές αναφέρουν ως περίοδο συλλογής µετά 
του Προφήτη Ηλία, 20 Ιουλίου, όταν είναι πια “λαδωµένος”(Φραγκάκη Ευαγ.,1969). Κατά άλλους 
µαζωχτάδες η συλλογή πρέπει να γίνεται µετά της Αγ.Μαρίνας,17 Ιουλίου. Αναφέρεται µαλιστα ότι ο 
∆ίκταµος τότε έχει τόσο θυµό ώστε ο αέρας που τον περιβάλει αναφλέγεται “αρπά και ανάφτει και 
όποιος θωρεί τη λάµψη”. To φαινόµενο της ανάφλεξης του φυτού, παρατηρείται αν κάποιος ανάψει 
ένα σπίρτο κοντά του, όµοια µε το φυτό Dictamnus albus. 

Συλλέγονται κυρίως οι ανθισµένες κορυφές και τα φύλλα του, πριν την πλήρη άνθιση, χωρίς 
να ξεριζώνεται το φυτό. Όταν πρόκειται για άγριο πρέπει πάντα να λαµβάνεται πρόνοια για την 
πιθανή καταστροφή του βιότοπου και του συνολικού πληθυσµού .H συλλογή του, όπως και όλων των 
αρωµατικών φυτών δεν πρέπει να γίνεται µετά από βροχή ή τις πολύ υγρές µέρες, γιατί 
καταστρέφονται τα συλλεγόµενα τµήµατα. Συνήθως τα φυτά µε αιθ.έλαια συλλέγονται το πρωί, 
καθώς η ζέστη της ηµέρας εξατµίζει το αιθ.έλαιο του φυτού. Αν το πρωινό είναι ιδιαίτερα υγρό η 
συλλογή καλύτερα να γίνεται πριν τη δύση του ηλίου.(Πλυµάκη A.Γ., 1997, Βερυκοκίδου-Β. Ε.,1997). 
Τέλος πρέπει να αναφερθεί οτι η συλλογή δεν πρέπει να γίνεται από περιοχές µε περιβαλλοντική 
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(βιοµηχανική,πυρηνική κτλ.) µόλυνση. 
 

Καλλιέργεια :Συγκεκριµένα το 1923 η εντατική καλλιέργεια άρχισε στα χωριά του Ρεθύµνου Κάτω 
Πόρος και Αργυρούπολη. Αρχικά το καλλιεργούσαν σε γλάστρες, στις σχισµές των βράχων, τις 
τρύπες τοίχων κλπ. Από το 1928 επεκτάθηκε η καλλιέργεια και σε άλλες περιοχές της Κρήτης και 
κυρίως στην περιοχή Αρχάνες, Ξενιάκο και Έµπαρος Ηρακλείου. Από το 1935 κυρίως άρχισε η 
αλµατώδης επέκταση της καλλιέργειας του για να φθάσει λίγο πριν από τον πόλεµο του 1940, η 
συνολική παραγωγή καλλιεργούµενου ξηρού δικτάµου, τις 8.000 οκάδες στην περιοχή Εµπάρου, 
Ξενιάκου, και Αρχάνων. 

 Η Γερµανική κατοχή ανέκοψε την καλλιέργεια και κατέστρεψε την παραγωγή. Αµέσως µετά 
την κατοχή ξανάρχισε η καλλιέργεια κυρίως σε χωριά του Ηρακλείου π.χ.Έµπαρος, Ξενιάκο, 
Μηλιαράδω,. Θωµαδιανό, Αφρατί, από 370 καλλιεργητές σε έκταση 125 στρεµµάτων και µε 
παραγωγή 50 τόννων περίπου το χρόνο. Οι περισσότεροι κάτοικοι των περιοχών αυτών ασχολούνταν 
µε την συγγεκριµένη καλλιέργεια, η οποία αποτελούσε την κυριώτερη πηγή εισοδήµατος τους. Το 
1964 έχουµε εξαγωγή 24 τόννων περίπου ξηρού ∆ικτάµνου από το λιµάνι του Ηρακλείου (εγκ.∆οµή, 
σελ.72, τόµος 5). Είχε µάλιστα δηµιουργηθεί και συνεταιρισµός καλλιεργητών δικτάµου,που 
δανειοδοτούσε η Αγροτική Τράπεζα. Πληροφορίες από τοπικούς καλλιεργητές θέλουν το 
Συνεταιρισµό Καλλιεργητών ∆ικτάµου να ιδρύεται το 1956. Από το 1982 ο συνεταιρισµός φαίνεται 
να ατονεί, ενώ την τελευταία περίοδο του είχε 130 µέλη (Πλυµάκης A.Γ., 1997).  

Γενικά, υπάρχει έλλειψη δεδοµένων έρευνας που να σχετίζονται µε την καλλιέργεια του Ο. 
dictαmnus, ό,τι γνωρίζουµε βασίζεται στην εµπειρία των αγροτών, οι οποίοι ασχολήθηκαν µε την 
καλλιέργειά του χωρίς καµία τεχνική και επιστηµονική στήριξη ακόµα και σήµερα. Προς το παρόν, 
συνδυάζουν την πείρα τους µε τις δοκιµές και τα λάθη τους, προκειµένου να πετύχουν καλύτερα 
αποτελέσµατα και την παραγωγή  υψηλής βιοµάζας (Υπουργείο Οικονοµίας-Γεωπονικό Παν.2003)  

Ο ∆ίκταµος µπορεί να παραµείνει στο ίδιο χωράφι για 4-5 χρόνια (Αυγουλάς Χ.Ε.,2003). 
Σύµφωνα όµως µε τοπικούς καλλιεργητές,  το ∆ίκταµο φυτεύεται κάθε Οκτώβριο, γιατί αν αφεθεί το 
ίδιο φυτό η παραγωγή ατονεί. Φυτεύονται φυντανάκια τα οποία και ποτίζονται, αναλόγως µε την 
ξηρότητα του εδάφους, δύο έως τρεις φορές την εβδοµάδα. Επίσης χρησιµοποιείται λίπασµα δύο έως 
τρεις φορές (Θεϊκή - Νιτραµωνία κ.α) και σε αναλογία 10-15 κιλά ανά χίλια φυτά περίπου (και αυτά 
τα µεγέθη όµως εξαρτώνται από το έδαφος). Ράντισµα δεν  γίνεται συνήθως.(Πλυµάκης A.Γ.,1997)  
Συµφωνα µε τον Καθ. Χ.Ε Αυγουλά του Γεωπονικού Παν/µίου Αθηνών, η φύτευση των φυτών που 
προέρχονται από σπόρο, από µοσχεύµατα ή παραφυάδες, γίνεται το φθινόπωρο(Οκτώβριο-Νοέµβριο) 
ή την άνοιξη(Φεβρουάριο-Μάρτιο). 

Πρέπει να αναφερθεί εδώ, ό,τι έχουν γίνει και προσπάθειες υδροπονικής καλλιέργειας Ν.F.T 
(Nutrient Film Technique) του ∆ικτάµου, οι οποίες έχουν στεφτεί µε επιτυχία (Εconomakis C.D. 
1992,1993). Kατά την ποιοτική-ποσοτική ανάλυση των πτητικών συστατικών, φύλλων και βράκτιων, 
µεταξύ άγριου και καλλιεργηµένου µε τεχνική Ν.F.T (Nutrient Film Technique) βρέθηκαν ποιοτικές 
και ποσοτικές διαφορές σχετικά µε τη χηµική τους σύσταση.(βλ.κεφ.Χηµικά συστατικά). 

Σήµερα ο ∆ίκταµος καλλιεργείται συστηµατικά στο χωριό Έµπαρος της επαρχίας Πεδιάδας, 
του Νοµού Ηρακλείου (υψόµετρο 430m, στις Ν∆ υπώρειες της ∆ίκτης) καθώς και στις γύρω 
κοινότητες: Μηλιαράδο, Ξενιάκο, Κατωψύγι και Θωµαδιανό. Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι 
προσπάθεια καλλιέργειας του στα lωάννινα δεν απέδωσε. Το µεγαλύτερο µέρος της καλλιέργειας 
πραγµατοποιείται κυρίως στο Νοµό Ηρακλείου. Η έκταση ποικίλει από 40 ως 100 στρέµµατα, και η 
αυξοµείωσή της είναι ευθέως ανάλογη της τιµής του προϊόντος. 
 
Ξήρανση:Μετά την συλλογή τα τµήµατα που συλλέγονται, τοποθετούνται στη σκιά για ξήρανση. Η 
διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται σύντοµα µετά τη συλλογή και µε συνθήκες που δεν επηρρεάζουν τα 
δραστικά συστατικά του π.χ. υψηλές θερµοκρασίες ελαττώνουν το ποσοστό του αιθ.ελαίου. Η 
ξήρανση έχει ως σκοπό τη µείωση της ποσότητας του νερού κάτω από 10%, ώστε να εµποδιστεί η 
ενζυµατική δράση. Το νωπό φυτό µπορεί να περιέχει µια υπολογίσιµη ποσότητα νερού (80% 
φύλλα,35% φλοιό). Ο ∆ίκταµος σύµφωνα µε τοπικούς “µαζωχτάδες” χάνει περίπου τα 2/3 του 
αρχικού του βάρους µετά την ξήρανση. Άλλες οφέλειες από την διαδικασία της ξήρανσης είναι η 
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µείωση των εξόδων µεταφοράς ,λόγω µείωσης του βάρους ,και η µείωση της πιθανότητας προσβολής 
της δρόγης από βακτήρια και µύκητες κατά την αποθήκευση ,αν και για το δίκταµο το τελευταίο είναι 
λιγότερο πιθανό(βλ. ∆ράση) ( Πλυµάκη A.Γ., 1997,Βερυκοκίδου Ε.,1997). 
 
Η ξήρανση πραγµατοποιείται µε φυσικό ή τεχνητό τρόπο: 

 Η φυσική ξήρανση αποτελεί το παλιότερο τρόπο ξήρανσης και είναι µέθοδος απλή και 
οικονοµική.  

Γίνεται µε τοποθέτηση του ∆ίκταµου σε στεγασµένους ,σκιερούς, καλά αεριζόµενους χώρους 
,δίχως υγρασία. Το φυτό ξηραίνεται κρεµασµένο σε µατσάκια ή απλωµένο σε λεπτές στιβάδες, πάνω 
σε κάποιο είδος σχάρας ή τελάρου. Η ξήρανση του δεν πρέπει να γίνεται σε πλαστικές σακούλες, γιατί 
τότε ο δίκταµος, σύµφωνα και µε παραγωγούς-συλλέκτες “µαυρίζει” και χαλάει. Η µέθοδος αυτή 
είναι χρονοβόρα ,µε διάρκεια που εξαρτάται από τις κλιµατολογικές συνθήκες του χώρου και το φυτό. 
Η ξήρανση στον ήλιο συντοµεύει το χρόνο ξήρανσης ,αλλά δεν είναι κατάλληλη για δρόγες µε 
πτητικά συστατικά π.χ. αιθ.έλαια καθότι οδηγεί σε απώλειες των συστατικών αυτών. 

 Τεχνητή ξήρανση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε: 
1. Κλίβανο υπό κενό. Είναι µια γρήγορη εργαστηριακή µέθοδος ,που στη περίπτωση πτητικών 
συστατικών π,χ αιθ.έλαια έχουµε απώλεια. 
2. Ρεύµα ξηρού αέρα Υπάρχουν δύο ειδών ξηραντήρες για τη µέθοδο: οι απλοί ξηραντήρες και οι 
ξηραντήρες τύπου σύραγγας.  Στους πρώτους απλώνεται η δρόγη και διαβιβάζεται ρεύµα ξηρού αέρα 
από πηγή θερµότητας. Στους ξηραντήρες τύπου σύραγγας, µια πιο σύγχρονη µέθοδο, η δρόγη 
διέρχεται µέσα από σύραγγα µε µια ορισµένη κατεύθυνση κίνησης.,ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση 
από αυτή διέρχεται ρεύµα θερµού αέρα. Έτσι το φυτικό υλικό έρχεται σε επαφή µε τον θερµό αέρα 
και ξηραίνεται, ενώ υγρός αέρας ωθείται µε εξαεριστήρες προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η 
θερµοκρασία ξήρανσης για υλικά όπως. φύλλα και άνθη δίκταµου, διατηρείται στους 20-400 C . 
3. Λυοφιλοποίηση. Είναι η πιο ήπια µέθοδος όπου η ξήρανση επιτυγχάνεται µε εξάχνωση του νερού. 
Η δρόγη ψύχεται σε θερµοκρασία –20 έως – 60ο C, έτσι το νερό από την υγρή περνά στην στερρεή 
κατάσταση, και στη συνέχεια ο πάγος εξαχνώνεται σε ειδική συσκευή που λειτουργεί υπό κενό, 
έρχεται δηλ. στην αέρια φάση-υδρατµοί, χωρίς να περάσει από την υγρή. Το υπόλειµµα είναι 
σπογκώδες και ευδιάλυτο στο νερό. Η µέθοδος είναι ιδιαίτερα ακριβή, απαιτεί πολύπλοκο εξοπλισµό 
και δεν χρησιµοποιείται σε διαδικασίες ρουτίνας. 
4.  
Φύλαξη,εµπορία:Το προϊόν διατίθεται στην αγορά αφού έχει ξεραθεί καλά. Μετά την ξήρανση 
συνηθίζεται να τινάζεται ελαφρά το φυτό, προκειµένου να απαλαγεί απο το παγιδευµένο χώµα και 
σκόνη στο χνούδι των φύλλων του. Kατά τη φύλαξη του φυτού µεγάλη ζέστη , υγρασία και έντονο 
φως µπορεί να έχουν αρνητική επίδραση και να οδηγήσουν σε απώλεια πολύτιµων συστατικών. Οι 
συλλέκτες που το εµπορεύονται το φυλλάσουν σε τσουβάλια, σε σκοτεινούς και ξηρούς χώρους .  
 
Οικονοµικά στοιχεία παραγωγής και εµπορίας του Origanum dictamnus L.  

Η παραγωγή από την καλλιέργεια ποικίλει ακολουθώντας τη διακύµανση της έκτασης, από 12 
ως 38 τόνοι. Η παραγωγικότητα (µπορεί να µετρηθεί µόνο στην καλλιέργεια) είναι 250-400 kgr 
/στρέµµα, µε πρόσοδο 400.000 - 800.000 δρχ/στρέµµα . Σύµφωνα µε άλλη µελέτη που έγινε το 1999 
για 2 παραγωγούς,η µέση απόδοση είναι 387 kgr./στρ. σε τιµή 5,9 €/kgr. Η ποσότητα από την 
ελεύθερη συλλογή του  φυτού κυµαίνεται µεταξύ 0,5 και 2 τόνων. Παραγωγή από συλλογή γίνεται 
στους Νοµούς Χανίων και Ρεθύµνης. Η ακαθάριστη αξία του καλλιεργηµένου ∆ίκταµου κυµαίνεται 
µεταξύ 20 και 70 εκατ. δρχ. ενώ η αξία από τον αυτoφυή είναι σταθερή, στα 20 εκατ. δρχ. . 

Η µέση σταθµική τιµή παραγωγού, κυµαίνεται από 1.500 µέχρι 2.500 δρχ το κιλό ,για τον 
καλλιεργούµενο και από 8.000 ως 10.000 δρχ το κιλό για τον αυτοφυή. Το 2001 οι τιµές χovδρικής 
για το κιλό του αυτοφυούς  δίκταµου ήταν 19.000 δρχ .Tελευταία το ενδιαφέρον για τον δίκταµο 
αναθερµάνθηκε και η αγορά της Iταλίας επαναπροσέγγισε τους Κρητικoύς παραγωγoύς, σε µια 
προσπάθει να καλλιεργηθεί ο ∆ίκταµος στην Ιταλία. (Υπουργείο Οικονοµίας-Γεωπονικό Παν.2003) 
Συµπεράσµατα-σχολιασµός δεδοµένων:  Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα δεδοµένα ((Υπουργείο Οικονοµίας-
Γεωπονικό Παν.2003)) ο ∆ίκταµνος αντιστοιχεί στο 0,35% της συνολικής ετήσιας παραγωγής εµπορικά 
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εκµεταλεύσιµων αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών (9565,2 τόνοι το χρόνο), από το οποίο το 
0,33% αποτελείται από καλλιεργούµενο και µόλις το 0,02% από άγριο. [βλ. γράφηµα 1,0] Το ποσοστό 
αυτό είναι το µικρότερο συγκριτικά µε την παραγωγή των υπόλοιπων Lamiaceae 
(βλ.µέντα,φασκόµηλο). 

 

Γράφηµα 1.0:Εκτιµούµενη Μέση παραγωγή (Τόνοι/ Χρόνο)
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Επιµέλεια Λιόλιος Χ. 

 
5. Ιστορικά στοιχεία (∆ρογοϊστορία), Εθνοβοτανική 

Ο Κρητικός ∆ίκταµος είναι είδος γνωστό από την αρχαιότητα µε τα ονόµατα ∆ίκταµνος ή 
∆ίκταµνον. Από την Ελληνική µυθολογία γνωρίζουµε ότι ήταν φυτό αφιερωµένο στην θεά του 
κυνηγιού Άρτεµη, εκεί οφείλει και την ονοµασία του Αρτεµίδιο. Ο συσχετισµός αυτός µε τη θεά 
Άρτεµη την Ειλειθυία οφείλεται πιθανώς στο ότι η θεά, όπως και το φυτό, κατά την παράδοση, 
διευκόλυνε τους δύσκολους τοκετούς και την υστεροτοκία. Επιπλέον η θεά του κυνηγιού Άρτεµη, 
τόξευε τα θηράµατα µε τα δηλητηριώδη βέλη της και γιάτρευε τις πληγές των λαβωµένων από βέλη 
ακριβώς όπως και ο ∆ίκταµος . 

Μετά από ανασκαφές στο παλάτι της Κνωσού, στο Ζακρό, στα βασιλικά ανάκτορα  των 
Μυκηνών και στο µυκηναϊκό παλάτι της Πύλου βρέθηκαν σπέρµατα από ορισµένα αρωµατικά φυτά 
µεταξύ των οποίων και ο δίκταµος, η αψιθιά κ.α Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει ό,τι από τα 
προϊστορικά ακόµα χρόνια υπήρχαν εργαστήρια παρασκευής αρωµάτων και καλλυντικών µε πρώτες 
ύλες αρωµατικά φυτά. Ειδικά κατά την περίοδο 1700-1450 π.Χ, που καλείται και φυσιολατρική, ο 
Μινωικός πολιτισµός για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, χρησιµοποίησε σε 
διακοσµητικά µοτίβα αγγείων και σε τοιχογραφίες διαφορά φυτά για την οµορφιά τους. Μάλιστα οι 
απεικονίσεις τους είναι τόσο λεπτοµερείς ώστε είναι εύκολα αναγνωρίσιµα. Μεταξύ των είκοσι 
φυτικών ειδών που αναγνωρίζονται από τον Moebius απαντάται και ο δίκταµνος.(Diapoulis C.1980) 

Από τα αρχαία χρόνια, το φυτό αποτελούσε πανάκεια για πολλές παθήσεις. Έτσι το 
χρησιµοποιούσαν για παθήσεις του στοµάχου και γενικότερα του πεπτικού συστήµατος, του σπλήνα, 
για τους ρευµατισµούς, αρθριτικά και τέλος για παθήσεις της µήτρας και δυστοκίες. Οι θεραπευτικές 
ιδιότητες του φυτού έχουν σηµειωθεί από τουλάχιστον 24 συγγραφείς µέχρι τον 4ο αι. Π.Χ.Ο Όµηρος 
(9ος αι. Π.Χ. ) στην Ιλιάδα (στιχ.843-847) αναφέρει οτι οι ρίζες του θεραπεύουν το έλκος και 
σταµατάνε την αιµοραγία (η πικρή ρίζα για την οποία µιλάει ο ποιητής, κατά τον Berendes, 
αναφέρεται στο ∆ίκταµνο).Ο τραγικός ποιητής Ευριπίδης (480-406 π.Χ.) υποστηρίζει ό,τι επάγει τον 
τοκετό [Ευριπίδης αναφερόµενος στον Ιππόλυτο «Στρέφεσθε την εν Αγραίς Άρτεµιν Απολλόδωρος δε 
παρά Κρήσιν ∆ίκταµνος ή Σίνον είναι φήσιν αυτής στεφανώµατα» (Πάνου-Φιλοθέου Eλ.,κ.ά 1997)].  
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Ο Ιπποκράτης ο Κώος, ο πατέρας της Ιατρικής, (460-377 π.Χ.) το χρησιµοποιούσε για τις 
παθήσεις της χοληδόχου κύστης, για τη φυµατίωση, σε καταπλάσµατα για πληγές, αλλά κυρίως για το 
δύσκολο τοκετό σε γυναίκες (Historia Animalium 9.16.1, Γυν.Φυσ. ΙΙ σελ. 553). Ο µεγάλος 
φιλόσοφος Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) στο έργο του “Περί Ζώων Ιστορίαν” (Η.Α. 612α) αναφέρει 
ότι οι πληγωµένοι αίγαγροι του βουνού Ίδη (κρι-κρι, Caprα αegagrus creticα) τρώνε τον ∆ίκταµο 
προκειµένου να βγάλουν το βέλος από το σώµα τους και να κλείσει η πληγή.Ο Θεόφραστος (372-287 
π.Χ.) όταν περιγράφει το φυτό επαναλαµβάνει µε σκεπτικισµό την ιστορία του δάσκαλου του για τους 
αίγαγρους (Historia Animalium 9.16.1.). Η ιστορία αυτή επαναλαµβάνεται πολύ αργότερα και από 
τον Φλαµανδό περιηγητικό συγγραφέα Ο.Dapper στο έργο “Descryption exacte dei iles de 
l’Archipelago” (Amsterdam, 1703) όπου συναντάµε και την περίφηµη λιθογραφία.(Bauman Η., 1982) 
(βλ. Εικ.39) 

Παρόµοιες ιδιότητες µε τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς αποδίδουν στο φυτό και οι 
µεταγενέστεροι Λατίνοι συγγραφείς Κικέρωνας (106-43 π.Χ.) και Βιργίλλιος(70-19 π.Χ.). Ο 
Βιργίλλιος συγκεκριµένα στο έργο του Αινειάδα (κεφ.ΧΙΙ στιχ.411) φαντάζεται τη θεά Αφροδίτη 
προκειµένου να θεραπεύσει το πόνο του γιού της Αινεία ,να σπεύδει στο βουνό Ίδη της Κρήτης προς 
αναζήτηση του ∆ίκταµου.1

 
 

Εικ.39: [Bauman Η. 1982].Λιθογραφία που 
παριστάνει τις επουλωτικές ιδιότητες του 
φυτού.(Άµστερνταµ 1703) Εικ.40: Κώδικας Καρλοµάγνου

 

                                                 
1 Απόσπασµα από την Αινειάδα: 
hic Venus, indigno nati concussa dolore, 
dictamnum genetrix Cretaea carpit ab Ida,  
puberibus caulem foliis et flore comantem 
purpureo (nοn illa feris incognita capris 
gramina, cum tergo volucres haesere sagittae): 
hoc Venus, obscuro faciem circumdata nimbo,  
detulit hoc fusum labris splendentibus amnem  
inficit occulte medicans spargitque salubris  
ambrosiae sucos et odoriferam panaceam. 
<<VERGILI AENEIS XII (411-419), LIPSIAE:IN AEDIBUS B.G. TEYBNERI,D.N.PAPADIMAS ATHENIS>> 
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εικ.45 

 
 
Εικ.41-43.[Linnéherbariet (S-LINN), Sektionen 
för fanerogambotanik Naturhistoriska riksmuseet 
(S)].Εικόνες του φυτού από το πρωτότυπο αρχείο 
του Λινναίου. 
Εικ.44.Εικόνα του φυτού καταχωρηµένο ως 
“Ditamo bianco” βλ.επιγραφή πάνω αριστερά 
Εικ .45.Dyctamnus Creticus, verticillatus, 
odoratus [Dictamnus], σχέδιο µε µελάνι που 
αποδίδεται στον Claude Aubriet (1665–1742),για 
τον Jacques Barrelier’s (Jacobo Barreliero, 1606–
1673) Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam 
Observatae, Iconobus Aeneis Exhibitae (Paris, 
1714, pl. 130) 

. 
Το φυτό αναφέρεται επίσης από τους Λατίνους Πλίνιο (Gajus Plinius secundus, 23-79 µ.Χ.) 

[HN 26.90.160-61] και Celsus (Aulus Cornelius Celsus, 1ος αι. Μ.Χ.) ο οποίος προτείνει κατάποση 
τεσσάρων γουλιών από αµµωνιακό διάλυµα  ή από υδατικό διάλυµα του «Cretan dittany».(Med. 
5.25.13.) προκειµένου να έχουµε την ανάλογη δράση. Αργότερα αναφέρεται από τους Έλληνες 
Πλούταρχο (46-127 µ.Χ.) και ∆ιοσκουρίδη (54-79 µ.X.),στο έργο του “Περί Ιατρικής Ύλης”, όπου 
και αποδίδονται στο ∆ίκταµο παρόµοιες θεραπευτικές ιδιότητες “φάσι δε και τας αιγάς έν Κρήτη 
τοξευθείσας και νεµηθείσας την πόαν εκβάλλειν τα τοξεύµατα”(βιβλίο Γ’,λδ΄). Τέλος ο Έλληνας 
ιατρός και πατέρας τηςΦαρµακευτικής Γαληνός, αποδίδει στο ∆ίκταµνο επουλωτικές, αντιρευµατικές 
και εκτρωτικές ιδιότητες.  

Κατά το µεσαίωνα ο ∆ίκταµος καταγράφεται και στον κώδικα του Καρλοµάγνου (742-814) 
(βλ.εικόνα 40) περίπου το 795 µ.Χ. (κεφ.LXX. intubas, diptamnum, sinape, satureiam, sisimbrium, 
mentam, mentastrum...,).  

Kαταγραφή του φυτού έχουµε σε διάφορα µεσαιωνικά χειρόγραφα όπου απεικονίζεται άλλοτε 
µε περισσότερο συµβατικό χαρακτήρα και άλλοτε πιο ρεαλιστικά.Χαρακτηριστικά αναφέρεται 
χειρόγραφο του 15ου αι.(Italy, S. XV) µάλλον Βενετικής προέλευσης, µε την υπογραφή “Rafael 
Gomez…”,όπου το φυτό που χαρακτηρίζεται ως“Ditamo bianco”(29,29v) υποστηρίζεται ότι 
αντιστοιχεί στο Origanum dictamnus L.Ο συγγραφέας του συγκεκριµένου χειρόγραφου φαίνεται να 
έχει συµβουλευτεί παλιαιότερα µεσαιωνικά βοτανολόγια όπως αυτό του Απούλιου(Apulius 
Herbarium)(βλ εικ.44 και αντίστοιχη ιστοσ/δα).Μια περισότερο ρεαλιστική απεικόνιση του φυτού 
βρίσκουµε σε χειρόγραφο του 16ου αι από τον Claude Aubriet (1665–1742).Ενώ απο τον Λινναίο 
(1707-1778 µ.Χ.) προσδιορίζεται το 1753 (βλ.εικ.41-43). 

O Ν. Παπαδόπουλος στο έργο του “Ερµής ο Κερδώος ήτοι Εµπορική Εγκυκλοπαίδεια”, όπου 
καταχωρείται και το “λεξικόν της εµπορικής ύλης” και πολλά φαρµακευτικά φυτά (Βενετία 1815) 
αναφέρει για το ∆ίκταµν: ”Η ρίζα του ∆ικτάµου επαινείται ως ιατρικόν εις τα δείγµατα των 
φαρµακερών ζώων, ανθελµινθικό και ωφέλιµο εις τα κώλυκας”, ενώ αναφέρει ότι οι “Παλαιοί 
εδόξαζον ότι αποβάλει τα βέλη απο τα πληγάς και τα γιατρεύει”( Καραµπερόπουλος ∆.Α. 1997) 
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6. Έλεγχοι: Μακροσκοπικός,µικροσκοπικός,χρωµατογραφίες,νοθείες 
 Μακροσκοπικός έλεγχος  

Βασίζεται στα εξωτερικά µορφολογικά χαρακτηριστικά του φυτού τα οποία αναφέρονται 
αναλυτικά στη µακροσκοπική βοτανική περιγραφή του φυτού(Βλ.κεφ.3). 

 Μικροσκοπικός έλεγχος  
Εξετάζεται η δρόγη µε µικροσκόπιο,(οπτικό,ηλεκτρονικό)και αναζητούνται τα µικροσκοπικά 

χαρακτηριστικά  του φυτού που περιγράφηκαν αναλυτικά στη µικροσκοπική βοτανική περιγραφή 
του φυτού,πχ.το έντονο και ποικίλο τρίχωµα ,ο αριθµός των κυττάρων της κεφαλής στις 
πολυκυττάριες αδενώδης τρίχες (12),που το διαχωριζουν από συγγενικά είδη. 

 Χρωµατογραφικός Έλεγχος  
Γίνεται χρωµατογράφηµα του αιθ.ελαίου του φυτού µε χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας 

[TLC,Thin Layer Chromatography] σε Silica gel (60F254 pre-coated plates,Merck,Darmastadt) µε 
σύστηµα ανάπτυξης toluene-ethyl acetate (93:7),όπου εµφανίζεται η κυρίαρχη ζώνη ανάπτυξης 
µεταξύ των Rf 0,5-0,55 ,η οποία οφείλεται Στο συστατικό της καρβακρόλης που αποτελεί και το 
χαρακτηριστικό συστικό του αιθερίου ελαίου ∆ίκταµου. (Wagner H.  Et al.Ετ αλ.1984) 

H  πιο ενδεδειγµένη µέθοδος χρωµατογραφίας όµως είναι µε Αέριο Xρωµατογράφο σε 
συνδυασµό µε Φασµατογράφο Μάζας (GC-MS). Έτσι για χρήση κλασσικής στήλης DB-5 
(0,25mmi.d.x30m,0,25 micron πάχος επικάλυψης ) για τα βασικά συστατικά του αιθ.ελαίου 
καρβακρόλη(51,74%),p-cymene(8,78%),gama-terpinene(14,10%),παίρνουµε τα παρακάτω 
αποτελέσµατα. 

 

 

Συστατικό Χρόνος ανάσχεσης  [Rt] ∆είκτης Kovats [K.I] 
καρβακρόλη 20.14 1299 
gama-terpinene 9.78 1060 
p-cymene 8.53 1025 

 Νοθείες  
Ως νοθείες για το φυτό έχουν καταγραφεί οι εξής: 
1. Ο καλλιεργούµενος ∆ίκταµος να πωλείται ως αυτοφυής. 
2. Προσθήκη φύλλων από ένα άλλο φυτό που µοιάζει µε το δίκταµνο και ονοµάζεται 
ψευδοδίκταµνος. Το φυτό αυτό ονοµάζεται Ballota acetabulosa (L.) Benth οικ.Lamiaceae και φύεται 
σε βραχώδεις, απότοµες πλαγιές , στην Ελλάδα και Τουρκία, την άνοιξη.  
Σύµφωνα µε µαρτυρίες ντόπιων ηλικιωµένων κατοίκων και καλλιεργητών χωριών της Κρήτης,στα 
σακιά που πουλούσαν το ∆ίκταµο στους εµπόρους, προκειµένου να αυξηθεί το βάρος γινόταν 
προσθήκη : ξύσµατος από κορµό Αγριαπιδιάς, χώµατος ή άµµου ,ακόµα και σιδήρου.( Πλυµάκη A.Γ., 
1997) 
 

7. Χηµικά συστατικά κατά κατηγορίες,ποσοτικός προσδιορισµός ,συντήρηση : 
 

 Λιπίδια και λιπαρά οξέα ,στερόλες υδρογονάνθρακες  
Ξηρά φύλλα του φυτού Origanum dictamnus εξετάστηκε ως προς την περιεκτικότητα του σε 

λιπίδια και λιπαρά οξέα. Για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό αυτό χρησιµοποιήθηκε ένας 
συνδυασµός χρωµατογραφικών τεχνικών. Από µη πολικά λιπίδια βρέθηκαν στερόλες,στεαρυλικοί 
εστέρες,λιπαρες αλκοόλες,ελεύθερα λιπαρά οξέα,κηροί (waxes), ίχνη τριγλυκεριδίων, τριτερπενικών 
οξέων και αιθέριο έλαιο. Τα σηµαντικότερα λιπαρά οξέα ήταν τα: παλµιτικό, ελαϊκό και λινελαϊκό. 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν τα παρακάτω πολικά λιπίδια: µονο-, δι-,και πολυ-διγαλακτικά διγλυκερίδια, 
σουλφολιπίδια, και φωσφατίδιλο-αιθανολαµίνη, φωσφατιδιλο-σερίνη, φωσφατιδυλο-γλυκερόλη, 
φωσφατιδυλο-ινοσιτόλη, φωσφατιδυλο-χολίνη και φωσφατιδικό οξύ (Revinthi-Moraiti K. Et 
al.,1985).. 

Με  χρωµατογραφικές τεχνικές, που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό των συστατικών 
του λιπαρού τµήµατος νωπών φύλλων του φυτού, εµφανίστηκαν τα ίδια συστατικά µε τα ξηρά φύλλα 
και επιπλέον: υδρογονάνθρακες, καρβακρόλη (carvacrol) και εστέρες. Όσον αφορα τα πολικά λιπίδια 
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ήταν τα ίδια µε τα ξηρά φύλλα, εκτός του ότι δεν εµφανίστηκε φωσφατιδικό οξύ (Komaitis Μ.Ε.et 
al.,1988). 

 Πολυφαινολικά συστατικά,φλαβονοειδή,κουµαρίνες. 
Από το εκχύλισµα των φύλλων του φυτού µε οξικό αιθυλεστέρα αποµονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν 
οι παρακάτω ενώσεις: τα φλαβονοειδή Εριοδικτυόλη και ο 7-γλυκοσίδης της, Απιγενίνη και 7 
γλυκοσίδης της, λουτεολίνη και ο 7-γλυκοσίδης της, κερκετρίνη, οριεντίνη και ισο-οριεντίνη, βιτεξίνη 
και ισο-βιτεξίνη. Επίσης η Βικενίνη-2 και η κουµαρίνη αεσκουλίνη (aesculin) αποµονώθηκαν από το 
βουτανολικό εκχύλισµα.(Skaltsa Η., Ηarvala C.,1986,1987)  

 Τριτερπενικά συστατικά 
Από τα υπέργεια τµήµατα του φυτού Origanum dictamnus αποµονώθηκαν τα τριτερπένια: ολεανολικό 
και ουρσολικό οξύ, ουβαόλη και το σπάνιο 21 α-υδροξυολεανολικό οξύ όπως επίσης και ένα νέο 21a-
υδροξυουρσολικό οξύ. Η ίδια µελέτη αναφέρει ότι δεν εντοπίστηκαν διτερπενικά παράγωγα στο 
εκχύλισµα ακετόνης των φύλλων και βλαστών ή στο αντίστοιχο των λουλουδιών (Ρiozzi F.et al. 1986)  
 

 Συστατικά του αιθερίου ελαίου:  
Tα βασικά συστατικά του είναι η καρβακρόλη,το γ-τερπινένιο και το π-κυµένιο.Συγκεκριµένα 

µετά από ανάλυση του αιθ.ελαίου από άγριο δίκταµο µε GC-MS βρέθηκαν τα εξής : 
Καρβακρόλη (carvacrol) 58.8-82.3%, καµφένιο(camphene) 0.07%, β-πινένιο(β-pinene) 0.05-1.109%, 
µυρκένιο (myrcene) 0.25%, α-τερπινένιο(a-terpinene) 0.42%, λιµονένιο(limonene)0.10%, γ-τερπινένιο 
(γ-terpinene)4.45%, π-κυµένιο(p-cymene)7.50%, τερπινολένιο(terpinolene)0.09%, α-κοπαένιο(α-
copaene)0.50%, µεθυλαιθέρας της καρβακρόλης (carvacrol methyl ether),  1.10%, 
καρυοφυλένιο(caryophylene) 2.10%, βισαβολένιο (bisabolene) 0.37%, γ-καδινένιο(γ-cadinene) 0.285, 
καλαµένιο(calamine)0.36%, θυµόλη(thymol) 0.435, 1,8 κινεόλη(1,8-cineole) 0.39%, 3-οκτανόλη (3-
octanol) 0.20%, οκτ-1-εν-όλη(oct-1-en-3-ol) 0.48%, ένυδρο σαβινένιο (sabinene hydrate) 0.57%, 
λιναλοόλη (linalool) 0.90-0.778%, τερπιν-1-εν-4-όλη(terpin-1-en-4-ol) 1.12%, βορνεόλη (borneol) 
1.71 %, καρβόνη (carvone)0.49 %, ανηθόλη (anethol) 0.06 %, π-κουµενόλη(p-cumenol) 0.08%, 
οξείδιο του καρυοφυλενίου (caryophylene oxide) 0.76%.(Harvala C.et al. 1987, Scrubis B. 1979, 
Schaden G.Hesse C,1979), β-φελανδρένιο (β-phellandrene) 18.34%, β-καρυοφυλένιο (β-
caryophylene) 0.039 %, οξικός εστέρας της κιτρονελλόλης (citronellyl acetate) 0.364 %, 
λονγκιφολένιο (longifolene) 0.669% (Scrubis B. 1979) 
 

καρβακρόλη 
  

καρβακρόλη               θυµόλη 

γ-τερπινένιο (γ-terpinene) 
π-κυµένιο (p-cymene) 

 
Σε συγκριτική µελέτη του παραγόµενου αιθ.ελαίου µεταξύ φύλλων και βρακτίων άγριου και 

καλλιεργηµένου ∆ικτάµου βρέθηκαν τα εξής :  
Για διαφορετικές συγκεντρώσεις νιτρικών (nitrogen)στα καλλιεργητικά υλικά (ιn nutrient 

solution)(100,150,200 mg/l). Η απόδοση σε αιθ.έλαιο από βράκτια και φύλλα του άγριου δίκταµνου 
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ήταν 1,1% και 0,8% (v/w) . Ενώ για τον καλλιεργούµενο 4,0% και 3,5% αντίστοιχα.  Τα ποσοστά 
αζώτου στα θρεπτικά υλικά δεν επηρρέασαν το ποσοστό του αιθ.ελαίου από τα βράκτια, αντίθετα για 
τα φύλλα η αύξηση του αζώτου, από 100 σε 200mg NO3-N/l είχε ως συνέπεια µια σηµαντική µείωση 
από 91,74 % σε 73,03% (συνολικό ποσοστό εξακριβώσιµων συστατικών). Ακόµα στο αιθ.έλαιο από 
βράκτια του καλλιεργούµενου δικτάµνου παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση του ποσοστού της 
θυµόλης και του z-καρυοφυλένιο, µε την αύξηση της συγκέντρωσης του αζώτου στα θρεπτικά υλικά. 
Σηµαντικές ποιοτικές διαφορές παρουσιάστηκαν µεταξύ αιθ.ελαίου από τα φύλλα και αιθ.ελαίου από 
τα βράκτια,καθώς και µεταξύ της σύστασης του αιθ.ελαίου απο άγριο και καλλιεργούµενο 
δίκταµνο.(Εconomakis C.D.,Demetzos C.,1999) 
  Για διαφορετικές συγκεντρώσεις φωσφόρου (5,30,60 mg/L) στα καλλιεργητικά υλικά η 
απόδοση σε αιθ.έλαιο ήταν: Για τα φύλλα (3,1)(2,7)(2,8)% v/w αντίστοιχα.Για τα βράκτια 
(3,8)(4,0)(4,3) % v/w αντίστοιχα.Τα ποσοστά της απόδοση σε αιθ.έλαιο µε προσθήκη φώσφορου 
πλησιάζουν τα αντίστοιχα µε προσθήκη νιτρικών και είναι σίγουρα υψηλότερα από αυτά που 
αντιστοιχούν στον άγριο δίκταµο. Όσον αφορά τα βασικά συστατικά του αιθ.ελαίου καρβακρόλη και 
p-cymene,καρβακρόλη παρέµεινε σε υφηλά ποσοστά ενώ το p-cymene ήταν σε µεγαλύτερο ποσοστό 
από ότι για τις άλλες δυο περιπτώσεις .Με την προσθήκη φωσφόρου η αύξηση σε p-cymene 
συνοδεύτηκε από µείωση της καρβακρόλης για τα φύλλα. (Εconomakis C.D,Demetzos C.,2002). Στον 
άγριο ∆ίκταµο τα συστατικά: σαβινένιο (sabinene), οκτ-1-εν-3-όλη (oct-1-en-3-ol), 3-οκτανόλη (3-
octanol), β-βισαβολένιο (β-bisabolene), καρβόνη (carvone), θυµοκινόνη (thymoquinone), δ-καδινένιο 
(δ-cadinene) βρέθηκαν µόνο στο αιθ.έλαιο από τα φύλλα, ενώ απουσίαζαν από το αιθ.έλαιο που 
αποµονώθηκε από τα βράκτια. Αντίθετα, myrcene βρέθηκε µόνο στο αιθ.έλαιο των βρακτίων. Στον 
καλλιεργούµενο ∆ίκταµο τα συστατικά: καρβόνη (carvone),  θυµοκινόνη (thymoquinone), δ- 
καδινένιο cadinene (όπως και στον άγριο) βρέθηκαν µόνο σε αιθ.έλαιο από τα φύλλα. Στα φύλλα του 
άγριου δίκταµνου προσδιορίστηκαν υψηλά ποσοστά α-πινένιο (α-pinene), καµφένιο (camphene), 3-
οκτανόλη (3-octanol), γ-τερπινένιο (γ-terpinene), λιναλοόλη (linalool), τερπινέν-4-όλη (terpinene-4-
ol) και θυµόλη (thymol). Όλα τα συστατικά που αναφέρθηκαν βρέθηκαν σε χαµηλότερα ποσοστά στο 
αιθ.έλαιο του καλλιεργούµενου ∆ικτάµου από ότι στον άγριο. (Εconomakis C.D,Demetzos C.,1999). 
Σε όλες τις περιπτώσεις η καρβακρόλη (carvacrol) είναι βασικό συστατικό του αιθ.ελαίου.(Για τα 
βράκτια από 72,70-89,0% στον καλλιεργούµενου και 67,97 % για τον άγριο. Για τα φύλλα 60,94-
45,60% για καλλιεργούµενο και 46,30% για άγριο.) 

Συγκριτική µελέτη αιθ. Ελαίων από Origanum dictamnus και Origanum vulgare ssp. 
Hirtum(κοινή ρίγανη):Τα αιθ.έλαια απο τα δύο φυτά σε πρώτη φάση υποβλήθηκαν σε ανάλυση µε 
αέριο χρώµατογραφία(GC-Ms),όπου εµφανίστηκαν σηµαντικές ποσοτικές διαφορές για τις ισοµερείς 
φαινολές καρβακρόλη και θυµόλη και για τους βιοσυνθετικούς τους πρόδροµους γ-τερπινένιο,p-
κυµένιο.Συγκεκριµένα είχαµε τις εξής συγκεντρώσεις συστατικών :καρβακρόλης 79,58% και 62,44%, 
θυµόλη : 2,45%,και 0,44%, γ-τερπινένιο 2,07% και 11,41%, p-κυµένιο 8,76% και 13,49 % για 
Origanum vulgare ssp. Hirtum ,Origanum dictamnus αντίστοιχα.(Sivropoulou A.,Papanicolaou E., et 
al.1996) 
 

 Πρόσφατες µελέτες σύστασης αιθ.ελαίου.  
Μετά από µελέτη του αιθ.ελαίου σε δείγµα καλλιεργηµένου δικτάµου µε (GC-MS) σε φετινή 

µελέτη στο Τοµέα Φαρµακογνωσίας-Χηµείας Φυσικών Προϊόντων του Φαρµακευτικού Τµήµατος του 
Παν/µίου Αθηνών βρέθηκαν τα εξής αποτελέσµατα : 
 
Πίνακας χηµικών συστατικών  αιθερίου ελαίου δίκταµου (καλλιεργηµένο φυτό, δείγµα #1#  Ε. 
Καστρινάκης, 2002)  
Α/Α Συστατικό Ποσοστό Αναγνώριση 
1 Thujene 1,44 Rt 
2 Α-Pinene (α-πινένιο) 0,63 Rt 
3 Camphene (καµφένιο) 0,15 Rt 
4 Sabinene (σαβινένιο) 0,22 Rt 
5 Beta-Pinene (β-πινένιο) 0,12 Rt 
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6 1-Octen-3-ol  (1-οκτεν-3-όλη) 0,27 Rt 
7 Myrcene (µυρκένιο) 1,63 Rt 
8 3-Octanol (3-οκτανόλη) 0,11 Rt 
9 Alpha-Phellandrene (α-

φελανδρένιο) 
0,33 Ki 

10 Delta-3-Carene (δ-καρένιο) 0,09 Rt 
11 Alpha-Terpinene (α-τερπινένιο) 2,82 Ki 
12 Para-Cymene (π-κυµένιο) 8,78 Ki 
13 Limonene (Λιµονένιο) 0,48 Ki 
14 Trans-Beta-Ocimene (trans-β-

κυµένιο) 
0,10 Ki 

15 Gamma-Terpinene (γ-τερπινένιο) 14,10 Ki 
16 Cis-Sabinene Hydrate (cis-ένυδρο 

σαβινένιο) 
1,07 Ki 

17 Terpinolene 8τερπινολένιο) 0,10 Ki 
18 Linalool (λιναλοόλη) 1,10 Ki 
19 Iso-Borneol (Ισοβορνεόλη) 0,42 Ki 
20 Terpinen-4-ol (τερπινεν-4-όλη) 0,46 Ki 
21 Cis-dihydrocarvone (cis-διυδρο-

καρβόνη) 
0,09 Ki 

22 Trans-Dihydrocarvone (trans-
διυδρο-καρβόνη) 

0,11 Ki 

23 Carvacrol Methyl Ether 
(µεθυλαιθέρας της καρβακρόλης) 

0,28 Ki 

24 L-Carvone (L-καρβόνη) 1,52 Rt 
25 Thymol (Θυµόλη) 0,13 Rt 
26 Carvacrol (καρβακρόλη) 51,74 Ki 
27 Dihydrocarvyl Acetate (οξικό 

διυδρο-καρβύλιο) 
0,27 Rt 

28 Alpha-Cubebene (α-κουβεβένιο) 0,38 Ki 
29 Cis-Carvyl Acetate (cis-οξικό-

καρβύλιο) 
0,14 Ki 

30 Alpha-Copaene (α-κοπαένιο) 2,24 Rt 
31 Beta Bourbonene (β-

βουρβονένιο) 
0,19 Ki 

32 Beta Cubebene (β-κουβεβένιο) 0,32 Ki 
33 Caryophyllene (4,8-alpha-epoxy) 

(4,8-α-επόξυ-καρυοφυλένιο) 
2,6 Ki 

34 Alpha Humulene (α-χουµουλένιο) 0,14 Ki 
35 Epi-Bicyclosesquiphellandrene 

(επι-δικυκλο σεσκιφελλανδρένιο) 
0,34  

36 Germacrene D (γερµακρένιο D) 0,47 Ki 
37 Beta Bisabolene (β-βισαβολένιο) 0,42 Ki 
38 Delta Cadinene (δ-καδινένιο) 1,07 Ki 
39 Caryophyllene oxide (οξείδιο του 

καρυοφυλενίου) 
0,21 Ki 

40 T-Cadinol (Τα-καδινόλη) 0,12 Rt 
 Σύνολο 97.2  
 

Ποσοτικός προσδιορισµός και συντήρηση 
Ο ποσοτικός προσδιορισµός των συστατικών γίνεται µε χρωµατογραφικές µεθόδους ,όπως 

(GC-MS).   
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Συντήρηση: ακολουθεί τις αρχές που ισχύουν για τρόφιµα. 
 

8. Τοξικολογία,τοξικολογική δράση,δηλητηριώδη µέρη του φυτού. 
Τρόπος δράσης,διάγνωση. Κατά συστήµατα δράση της δρόγης.Οξεία και χρόνια επίδραση της 
δρόγης σε ενήλικες, παιδιά,ζώα.  
 
• ∆ηλητηριώδη µέρη του φυτού :O ∆ίκταµνος της Κρήτης γενικά έχει χαρακτηριστεί ασφαλές 
προς κατανάλωση καρύκευµα (21 CFR section 172.510 [1982]). 
 
• Τρόπος δράσης,διάγνωση. Κατά συστήµατα δράση της δρόγης.Οξεία και χρόνια επίδραση της 
δρόγης σε ενήλικες, παιδιά,ζώα.  
 

Για τo λάδι από Origanum έχει αναφερθεί ότι κατά τη χορήγηση σε ποντίκια επάγει την δράση 
της γλουταθειόνης της S-τρανσφεράσης(GST-glutathione S-transferase) σε κάποιους ιστούς.To 
ένζυµο (GST) αυτό θεωρείται ότι αποτοξινώνει από χηµικά καρκινογόνα. (Lam L.K.T.,Zweng B., 
1991) 

Όσον αφορά  τα επιµέρους συστατικά του αιθ.ελαίου έχει µελετηθεί η καρβακρόλη, το κύριο 
συστατικό του, 51,74% (βλ.κεφ.Χηµικά συστατικα),ενώ τοξικολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και 
οι 1,8-cineole και terpinen-4-ole.Για τα συστατικά αυτά έχουν καταγραφεί τα παρακάτω τοξικολογικά 
δεδοµένα : 

• Καρβακρόλη:βλ.κινητική,ανώτατα όρια 
• 1,8-Κινεόλη (1,8-cineole):προσωρινή TDI= 0,2 mg/kg 
• Τερπινεν-4-όλη (terpinen-4-ole):Έχει αναφερθεί νεφρικός ερεθισµός λόγω του συστατικού 

αυτού από λήψη εµπορικά διαθέσιµου λαδιού Juniperus (περιεκτικότητα 10%).Παρόλαυτα σε 
µελέτη που έγινε για δύο ελάχιστα διαφορετικές παρτίδες λαδιού Juniperus και καθαρή 
terpinen-4-ole πανώ σε αρσενικά ποντίκια Srague-Dawley δεν εµφανίστηκε τέτοιος ερεθισµός. 
Στα πειραµατόζωα δόθηκε για 28 µέρες από το στόµα δόση λαδιού:100-300 και 1000mg/kg 
bw/d (1η παρτίδα),100-300 και  900 mg/kg bw/d (2η παρτίδα) και τερπινεν-4-όλη (terpinen-4-
ole) σε δόση 400 mg/kg.Καµία απο τις δοκιµαζόµενες ουσίες δεν προκάλεσε λειτουργικές 
αλλαγές στα νεφρά,για τις δόσεις που αναφέρθηκαν. 

 
Τοξικολογική κατηγοριοποίηση δρόγης και ανώτατα επιτρεπτά όρια κατανάλωσης : 

Η δρόγη (άνθη,ανθικές απολήξεις και φύλλα) κατατάσσεται στην βαθµίδα 5. Στην κατηγορία 
αυτή περιλαµβάνονται φυτά,ζώα και άλλοι οργανισµοί,τµήµατα τους  ή προιόντα που προκύπτουν 
από αυτούς,για τα οποία απαιτούνται επιπλέον τοξικολογικά ή χηµικά δεδοµένα για την τοξικολογική 
τους δράση.Η χρήση τους είναι επιτρεπτή αρκεί να τηρούνται τα θεσπισµένα όρια για τα «ενεργά 
συστατικά» και τα συστατικά που εµπεριέχονται.Έτσι για το ∆ίκταµο οπου το βασικό δραστικό 
συστατικό είναι η καρβακρόλη έχουµε τα παρακάτω όρια: 
Ανώτατα όρια καρβακρόλης:Σε τρόφιµα 5ppm,σε ποτά 2ppm .σε καραµέλες-είδη ζαχαροπλαστικής 
25ppm.(Vincenzi M., et al.2003) 

 
9. Κινητική : Οδοί εισόδου, απορρόφηση ,κατανοµή,αποβολή. 

Έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες µόνο για την καρβακρόλη ,το βασικό συστατικό του αιθ.ελάιου του 
φυτού  

Xορήγηση από το στόµα (per os): Παρουσιάζει αργή εντερική απορρόφηση σε κουνέλια. 
Μετά την πάροδο 24 ωρών από τη χορήγηση δόσης 1.5g, τo 30% βρισκόταν ακόµα στην 
γαστρεντερική οδό, ενώ το 25% περίπου της δόσης, αποβλήθηκε στο ίδιο χρόνο απο τα ούρα. 

∆ιαδερµική απορρόφηση: Κατά την εφαρµογή της καρβακρόλης σε ξυρισµένο δέρµα της 
κοιλιακής χώρας αρουραίου, δεν εµφανίστηκε καµία απορρόφηση µετά από 2ώρες. Κατά τη 
χορήγηση δόσης  1mM/kg σε αρουραίους, το µεγαλύτερο ποσοστό αποβλήθηκε στα ούρα µετά απο 
24 ώρες .Μεγάλη ποσότητες της ένωσης αποβλήθηκαν αµετάβλητες ή ως παράγωγα σύζευξης µε 
γλυκουρονικό οξύ (γλυκουρονίδια) ή θεϊκή ρίζα. Εκτεταµένη οξείδωση εµφανίστηκε κυρίως στις 
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µεθυλοµάδες αυξάνοντας τα ποσοστά παραγώγων της βενζυλικής αλκοόλης (benzyl-alcohol), 2-
φαινυλοπροπανόλης (2-phenyl-propanol), και των αντίστοιχων καρβοξυλικών οξέων. Η κυκλική 
υδροξυλίωση έδωσε µόνο ένα δευτερεύοντα µεταβολίτη.(Vincenzi M., et al.2003 
 

10. Ενδείξεις :θεραπευτικές χρήσεις,φαρµακολογία, εθνοφαρµακολογία. 
 
Θεραπευτικές χρήσεις-Φαρµακολογία 

• Αντιµικροβιακές δράσεις του αιθ.ελαίου 
Κατά γενικό κανόνα το αιθ.έλαιο των φυτών της οικ.Lamiaceae(π.χ.Τhymus vulgaris,Rosmarinus 

officinalis…), πλούσια σε φαινολικά παραγώγα π.χ θυµόλη, καρβακρόλη κ.α. κατέχουν υψηλό 
αντιµικροβιακό χαρακτήρα.(Panizzi L.et al 1993 , Pellecuer et al. 1980 ,Gergis et al., 1990, 
Sivropoulou et al 1995) 

Συγκεκριµένα αιθ.έλαιο του Origanum dictamnus (καλλιεργηµένου και άγριου)µε βασικό 
συστατικό την καρβακρόλη δοκιµάστηκε για αντιµικροβική δράση κατά των µικροοργανισµών : 
Staphylococcus aureus, S. Epidermidis, S. Hominis, Escherichia coli, και Pseudomonas aeruginosa. 
Το αιθ.έλαιο µε προέλευση τα βράκτια τόσο του καλλιεργούµενου όσο και του άγριου φυτού 
εµφάνισε ασθενή αντισταφυλοκκοκική δράση. Αντίθετα το αιθ.έλαιο των φύλλων καλλιεργούµενου 
και άγριου εµφάνισε αξιοσηµείωτη δράση, ενώ  όλα τα  αιθ. Έλαια δεν παρουσίασαν κάποια 
αντιµικροβιακή δράση εναντίον των Gram - : E. Coli, και Ps. Aeruginosa. (Economakis C.et al., Mar. 
1999) 

Το αιθ.έλαιο του φυτού παρουσιάζει αντιµικροβιακή δράση και εναντίον στελεχών του 
φυτοπαθογόνου βακτηρίου κονδύλων πατάτας Erwinia carotovora . Η δράση αυτή όπως και στις 
προηγούµενες περιπτώσεις οφείλεται στα υψηλά ποσοστά καρβακρόλης. Ιδιαίτερα σε χώρες της 
Μεσογείου, που κυριαρχούν οι υψηλές θερµοκρασίες, και η συντήρηση των κονδύλων απαιτεί 
δραστικά και υψηλού κόστους µέτρα, η χρήση των αρωµατικών φυτών µπορεί να αποδειχθεί ένας 
ασφαλής και οικονοµικός τρόπος αύξησης της δυνατής διάρκειας αποθήκευσης κονδύλων πατάτας 
,προστατεύοντας τους παράλληλα από µικροβιακές µολύνσεις. (Vokou  D., Vareltzidou S., Katinakis 
P., 1993) 

Σε µια µελέτη αντιµικροβιακών ιδιοτήτων, των αιθερίων ελαίων του φυτού καθώς και άλλων της 
οικογένειας Lamiaceae, έγινε προσπάθεια προσδιορισµού των συγκεκριµένων συστατικών του 
αιθ.ελαίου, που  ήταν υπεύθυνα για τις δράσεις αυτές. Συγκεκριµένα εξετάστηκαν το γ-τερπινένιο και 
ρ-κυµένιο, που είναι οι κύριοι βιοσυνθετικοί πρόδροµοι της καρβακρόλης και της θυµόλης. Α 
συστατικά αυτά δεν παρουσίασαν αντιµικροβιακή δράση στα στελέχη : S. Aureus, E. Coli, Ps. 
Aeruginosa,Β. Subtillis, Rhizobium leguminosarum και Salmonella typhimurium .Αντίθετα τα 
βιοσυνθετικά τους προϊντα καρβακρόλη και θυµόλη εµφάνισαν υψηλή αντιµικροβιακή δράση για το 
σύνολο των βακτηρίων µε εξαίρεση την Ps. Aeruginosa (Sivropoulou et al. 1996, Didry et al. 1993, 
Sivropoulou A.,et al. 1995 ,Panizzi et al. 1993). Η καρβακρόλη επίσης, έχει µεγάλη δράση έναντι του 
παθογόνου στελέχους Bacillus cereus, το οποίο αναπτύσσεται σε τρόφιµα (Ultee A. Et al., 1998). 
Επίσης έναντι µυκήτων του γένους Rhizopus (9 είδη), Mucor (4 είδη) και Aspergillus (7 είδη), µε 
αποτελεσµατική αναστολή όλων των παραπάνω στελεχών. (Thomson D. Ρ., 1989) 

Σε πρόσφατη µελέτη στο Τοµέα Φαρµακογνωσίας-Χηµείας Φυσικών Προϊόντων του 
Φαρµακευτικού Τµήµατος του Παν/µίου Αθηνών µελέτες µελετήθηκαν δύο δείγµατα αιθ.ελαίων από 
δίκταµο ως προς την αντιµικροβιακή τους δράση.Το 1ο ήταν από καλλιεργηµένο δίκταµο(βλ.χηµικά 
συστατικά Ε.Καστρινάκης)και το 2ο από άγριο πού συλλέχθηκε από τον Ελ.Καλπουτζάκη 
(υπ.∆ιδάκτορα γεωπόνο)στην Κρητη.Τα δυο αυτά δείγµατα εξετάστηκαν έναντι έξι προτύπων 
παθογόνων στελεχών Gram(+) και Gram(-) βακτηρίων (S.aureus, S.epidermidis, E.coli, E.cloacae, 
P.aeruginosa, K.pneumoniae), δύο παθογόνων βακτηρίων της στοµατικής κοιλότητας (S.mutans, 
S.viridans) και  τριών ανθρωπο-παθογόνων µυκήτων (Candida albicans, C. Tropicalis, C. Glabrata). 
Ο βιολογικός έλεγχος έγινε και έναντι του τροφογενούς βακτηρίου Listeria monocytogenes που είναι 
υπεύθυνο για  τροφo-λοιµώξεις. To συγκεκριµένο βακτηριακό στέλεχος, είναι τύπου DP-L1044 
(D.Portnoy, University of Pensylvania), και µέσω διεργασιών, έχει µετατραπεί σε µη παθογόνο. Το 
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στέλεχος αυτό, έδειξε ευαισθησία σε όλα τα χρησιµοποιούµενα αντιβιοτικά ενώ παρουσίασε 
ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά Erythromycin, Moxifloxacin, Clindamycin. 

Οι αντιµικροβιακές δράσεις των µελετηθέντων δειγµάτων και των αποµονωµένων ουσιών έγιναν 
µε τις µεθόδους διάλυσης και διάχυσης(diffusion-dilution). Tα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών 
έδειξαν ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόµενη αντιµικροβιακή δράση, που καθιστά χρησιµοποιήσιµο 
το αιθέριο έλαιο και σε οδοντοπλύµατα και ως συστατικό µε συντηρητικές ιδιότητες τροφίµων. Τα 
αποτελέσµατα των βιολογικών ελέγχων φαίνονται στoν παρακάτω πίνακα.( Λιόλιος Χ.,  Χήνου 
Ιωάννα κ.ά. 2003-2004) 
Αντιµικροβιακές δράσεις (ζώνες αναστολείς σε mm) των εξεταζόµενων δειγµάτων αιθερίων ελαίων 
1 και 2. 
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• Εντοµοκτόνος δράση αιθερίου ελαίου: 
Εκτός από κυτταροτοξική το αιθ.έλαιο του Origanum dictamnus εµφανίζει και εντοµοκτόνο 

δράση.(παρόµοια ισχύει και για άλλα φυτά του είδους : Origanum vulgare, ssp hirtum, O.mojorana 
και της οικ.Lamiaceae ).Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων είχαν ως εξής :Το 37-40%του συνολικού 
ποσοστού ενήλικων εντόµων Drosophila auraria πέθαναν µετά από 24 h έκθεσης στο αιθ. Έλαιο 
µέσω του θρεπτικού τους υλικού.Μετά από 48 h έκθεση αυγών από τα έντοµα στο αιθ.έλαιο,είχαµε 
αναστολή της εκκόλαψης τους ,σε ποσοστό λιγότερο από 10-40%. Τέλος πρέπει αν αναφερθεί ότι στις 
νεκρές Drosophila  ήταν συχνές οι µορφολογικές παραµορφώσεις, γεγονός που πιθανολογεί 
τοξικότητα του αιθ.ελαίου κατά την ανάπτυξη του εντόµου.(Konstantopoulou I. Et al 1991) 
 

• Αντιµικροβιακή δράση εκχυλισµάτων 
Τα υδατικά εκχυλίσµατα εκχυλίσµατα του φυτού Origanum dictamnus, καθώς και άλλων φυτών 

την οικ. Lamiaceae, έχουν δοκιµαστεί ως προς την ανασταλτική τους δράση, έναντι του 
µικροργανισµού Yarrowia lipolytica. Από το σύνολο των υδατικών εκχυλισµάτων, του ∆ίκταµνου και 
του Rosmarinus officinallis, παρουσίασαν το µεγαλύτερο χρόνο ανάσχεσης (lag time) και τη 
µεγαλύτερη ανασταλτική δράση στο ρυθµό αύξησης του µικροβίου.(Karanika M.S, et al. Feb. 28, 
2001)  

• ∆ράση του υδατικού και µεθανολικού εκχυλίσµατος του φυτού κατά του έλκους του 
στοµάχου(gasric ulsers): 

Όπως έχουµε ήδη προαναφέρει ο ∆ίκταµος χρησιµοποιείται παραδοσιακά ως αντι-αιµοραγική, 
επουλωτική δρογή (Fournier 1914,Berendes 1970), τελευταία επιβεβαιώθηκε η δράση του κατά του 
έλκους του στοµάχου µε πειράµατα που έγιναν σε στελέχη Helicobacter pylori. ∆οκιµάστηκε in vitro 
70% υδατικό µεθανολικό εκχύλισµα του φυτού σε ένα καθορισµένο στέλεχος και 15 κλινικά 
αποµονωµένα στελέχη Helicobacter pylori. Τόσο ο ∆ίκταµος όσο και τα συγγενή O.vulgare και O. 
Majorana αποδείχθηκαν δραστικά εναντίον του µικροβίου, ενώ προσδιορίστηκε και η ελάχιστη 
δραστική συγκέντρωση(MIC).(Stamatis G. Et al.,2003) 

• Αντιοξειδωτική δράση εκχυλισµάτων: 
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Σε µελέτες που έγιναν για πληθώρα αρωµατικων φυτών της οικ. Lamiaceae µεταξύ των οποίων 
και στο Origanum dictamnus L., τα αιθανολικά εκχυλίσµατα παρουσίασαν αντιοξειδωτική δράση 
παρόµοια µε αυτή της α-τοκοφερόλης. (Moller J.K.S. et al.,1999)  
Σε µελέτες ,που αφορούσαν αποκλειστικά το ∆ίκταµνο, δοκιµάστηκαν εκχυλίσµατα του φυτού µε 
διαλύτες διαφορετικής πολικότητας: 

1. µε ESR (electron spin resonance (ESR) spectrometry) για την αποτελεσµατικότητα τους ως 
εκκαθαριστές ελευθέρων ριζών, 

2. µε τη µέτρηση της µείωσης του οξυγόνου σε γαλάκτωµα methyl linoleate για την 
αποτελεσµατικότητα τους ως αντιοξειδωτικά θραυσµατοποιητές αλυσίδων (chain-breaking 
antioxidants). 
Τα υδατικά εκχυλίσµατα του ∆ίκταµου αποδείχθηκαν αποτελεσµατικοί εκκαθαριστές για τις 
ρίζες υδροξυλίου (ΟΗ’) που παράχθηκε από την αντίδραση Fenton, ενώ µείωσαν 
αποτελεσµατικά και την κατανάλωση οξυγόνου κατά την ενεργοποίηση µε methyl-myoglobin. 
Τα ακετονικά εκχυλίσµατα εµφάνισαν µειωµένη δραστηριότητα και για τις δύο δοκιµές, ενώ 
το µεθανολικό εκχύλισµα εµφάνισε µέτρια δραστικότητα. Η υψηλή δραστικότητα των 
υδατικών και µεθανολικών εκχυλισµάτων αποδίδεται στην υψηλή περιεκτικότητα τους σε 
φαινολικά παράγωγα, τα οποία αντίθετα βρίσκονται σε µικρότερα ποσοστά στο ακετονικό 
εκχύλισµα. (Moller J.K.S.,et al., 1999,Chang S.S. et al.,1977) 

 Η αντιοξειδωτική δράση σε υδατικά εκχυλίσµατα του φυτού επιβεβαιώθηκε και µε πειράµατα 
µέτρησης των δευτερογενών προϊόντων οξείδωσης των λιπιδίων (secondary lipid oxidation products) 
σε οµογενοποιηµένο κρέας γαλοπούλας. Έτσι έγιναν µετρήσεις περιεκτικότητας σε TBARS 
(thiobarbituric acid-reactive substances) ενεργοποιητές του θειοβαρβιτουρικού οξέος. Σε  κρέας που 
δεν είχε προστεθεί ∆ίκταµος παρουσιάστηκε ραγδαία αύξηση του δείκτη TBARS, αντίθετα µε 
προσθήκη δόσης 0,0018 mg αποξηραµένου δίκταµνου/gr κρέατος( 0,025mL υδατικού εκχ. Και 
0,025mg δίκταµνου/mL νερού προστιθέµενα σε 3,7 mL οµογενοποιηµένου κρέατος ) περιορίστηκε 
εξαιρετικά η οξείδωση. (Moller J.K.S.,et al., 1999). 

Η αντιοξειδωτική δράση του υδατικού εκχυλίσµατος είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς είναι 
εµφανής η δυνατότητα εκµετάλευσης της στη βιοµηχανία τροφίµων ως συντηρητικού (Economou 
K.D.,et al.1991)   

Για τα πολικά εκχυλίσµατα του φυτού (τα οποία κατα κύριο λόγο δεν είναι βρώσιµα) έχει 
µελετηθεί εκτεταµένα η αντιοξειδωτική τους δράση,αντίθετα για τα άπολα κλάσµατα υπάρχουν 
λιγότερα δεδοµένα.Το άπολο κλάσµα ,που λαµβάνεται µε εξάνιο (hexane) εµφανίζει επίσης 
αντιοξειδωτική δράση, ενώ καταπολεµά και την µεταλαξιογόνο (mutagenicity) ιδιότητα του Trp-P-2, 
ενός διαιτητικού καρκινογόνου.Από τα εκχυλίσµατα αυτά αποµονώθηκαν και ανιχνεύθηκαν και τα 
τέσσερα ανάλογα τοκοφερόλης (tocopherol, α,β,δ,γ) ενώ η συγκέντρωση των γ-τοκοφερολών ήταν 
σηµαντικά µεγαλύτερη. Το συνολικό ποσοστό τοκοφερόλης κυµαινόταν από 288ppm µέχρι 672ppm. 
(Lagouri V, Boskou D.,1996)  

• Kυτταροτοξική δράση διχλωροµεθανικού,µεθανολικού και υδατικού εκχυλίσµατος του 
φυτού: 

Με βάση προηγούµενες βιοδοκιµές για πιθανή κυτταροτοξική δράση, εκχυλίσµατα µε διαλύτες 
διαφορετικών πολικοτήτων του φυτού,εξετάστηκαν φαρµακολογικά. To διχλωροµεθανικό 
εκχύλισµα του φυτού παρουσίασε σηµαντική κυτταροτοξική δράση, αντίθετα µε το µεθανολικό και 
το υδατικό, που ήταν σχεδόν αδρανή. Βιοκατευθυνόµενη κλασµάτωση του διχλωροµεθανολικού 
εκχυλίσµατος οδήγησε στην αποµόνωση και ταυτοποίηση του ουρσολικού οξέος. Το 
διχλωροµεθανολικό κλάσµα δοκιµάστηκε σύµφωνα µε το πρωτόκολο του NCI ,και αποδείχθηκε 
δραστικό in vitro σε κυτταρική σειρά λευχαιµίας ποντικίσιας προέλευσης P388 (murine leukemia) 
καθώς και στη κυτταρική σειρά NSCLC-N6 (non small cell lung cancer) ανθρώπινων επιδερµικών 
κυττάρων καρκίνου πνεύµονα, και εµφάνισε ID50 =8 και 14 µg/ml αντίστοιχα. Αλλά και το 
ουρσολικό οξύ αποδείχθηκε εξαιρετικά δραστικό εναντίον των ίδιων κυτταρικών σειρών ,µε ID50 
=3,5 και 9 µg/ml αντίστοιχα. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν in vivo πειράµατα κυτταρική σειρά λευχαιµίας ποντικίσιας 
προέλευσης P388 (murine leukemia), όπου εµφανίστηκε οριακή αντιλευχαιµική δράση.(Τ/C=125% 
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στα 50 mg/kg). Τα πειράµατα έγιναν σε ανοσοκατεσταλµένα ποντίκια (nude mice) βάρους περίπου 20 
gr,ίδιου γένους και φύλου.(Roussakis C.et al.1998) 

Εξάλλου στο ουρσολικό οξύ (αποµόνωση από Origanum vulgare ssp.hirtum)έχει αποδοθεί εκτός 
από κυτταροτοξική και αντιθροµβωτική δράση (Ε.Gount et al.2002, Sivropoulou et al.1996) 
 
Εθνοφαρµακολογία,λαϊκές θεραπευτικές χρήσεις  

Οι συνήθεις χρήσεις του, σύµφωνα µε µαρτυρίες ντόπιων ηλικιωµένων κατοίκων χωριών και 
µε εθνογραφικές αναφορές (Φραγκάκη Ευαγ.,1969) είναι ως :πεπτικό, αντιµικροβιακό, αντισηπτικό, 
ανθελµινθικό ,αντιαιµορραγικό, επουλωτικό, εµµηναγωγό, σπασµολυτικό, καταπραϋντικό των 
στοµαχικων πόνων και των νευρικών διεγέρσεων.Έχει αναφερθεί επίσης ό,τι διευκολύνει την 
κατάκλιση(έγκυες) και ως αντιεπιληπτικό(Steinmetz E.F.,1954). 
 
Χρησιµοποιείται παραδοσιακά µε τους παρακάτω τρόπους : 
Έγχυµα:Το έγχυµα είναι ένας απλός τρόπος χρήσης των βοτάνων, εύκολος στην Παρασκευή ,που 
χρησιµοποιείται συνήθως για τα άνθη ή φυλλώδη τµήµατα του φυτού. 
Παρασκευή : Το βότανο τοποθετείται σε δοχείο ,το οποίο µπορεί και κλείνει καλά, σε ποσότητα 
περίπου 20-30 gr.Στη συνέχεια στο δοχείο τοποθετείται ζεστό νερό (περίπου 500-1000mL για την 
συγκεκριµένη ποσότητα βοτάνου) ακριβώς πριν βράσει. Τούτο επιδιώκεται γιατί το νερό όταν 
κοχλάζει µπορεί να διασκορπίσει τα πτητικά έλαια στον ατµό. Το µίγµα αφήνεται 10 λεπτά  και 
σουρώνεται πριν καταναλωθεί. 
Χρήσεις :ως τονωτικό και αντισπασµωδικό 
Αφέψηµα ή “Βραστάρι”:Με τη µέθοδο αυτή παραλαµβάνονται µε πιο δυναµικό τρόπο τα ενεργά 
συστατικά του φυτού (συνήθως χρησιµοποιείται σε ρίζες, φλοιούς,κλαδιά και ορισµένες ράγες). 

Για την Παρασκευή θερµαίνεται µια ποσότητα νερού σε κάποιο σκεύος (κατσαρόλα, µπρίκι) 
µόλις αρχίσει ο βρασµός ρίχνουµε, ανάλογα µε την ποσότητα του νερού ,δίκταµο και το αφήνουµε 
λίγα δευτερόλεπτα ,το κατεβάζουµε και το αφήνουµε σκεπασµένο τουλάχιστον για πέντε λεπτά. Η 
ποσότητα που ρίχνουµε σε ένα µεγάλο µπρίκι είναι όση πιάνουν οι άκρες των δακτύλων του χεριού ή 
περίπου τρία γραµµάρια στο µπρίκι (1.5 – 5 gr. Σε 150 gr νερό) .Mπορεί να χρησιµοποιηθoύν και 
αναλογίες παρόµοιες µε το έγχυµα. Προκείµενου για άλλο φυτό ο χρόνος παραµονής στο βραστό νερο 
µπορεί να είναι µεγαλύτερος.Όµως θεωρείται και από εθνογραφικές αναφορές ότι αν το δίκταµο 
«βράσει» για παραπάνω χρονικό διάστηµα τότε τα ευεργετικά του συστατικά καταστρέφονται.Το ίδιο 
συµβαινει αν το “βραστάρι” παραµείνει για περισσότερο από 24 ώρες.  
∆οσολογία-χρήσεις :2 φλυτζάνια την ηµέρα, κατά προτίµηση πρωί και βράδυ. 

Έχει χρησιµοποιηθεί για πονοκεφάλους, νευραλγίες , κατά της ουλίτιδας και του πονόδοντου. 
Eπίσης δίνεται κατά της αµυγδαλίτιδας, του κρυολογήµατος, του βήχα και του πονόλαιµου.Είναι καλό 
για στοµαχικές διαταραχές ,λειτουργεί χωνευτικά και ανακουφίζει τους στοµαχοπόνους .Θεωρείται 
επίσης σπασµολυτικό, διουρητικό και ότι ανακουφίζει τους πόνους στα νεφρά.Χρησιµοποιείται, για 
τις παθήσεις του ήπατος αλλά και ως εµµηναγωγό (πιστεύεται ότι µπορεί να επιφέρει και αποβολή βλ. 
Ιστορικά στοιχεία).Τέλος αναφέρεται ότι το αφέψηµα βοηθά στους πόνoυς από ρευµατισµoύς. 
(Υπουργείο Οικονοµίας-Γεωπονικό Παν.2003) 
Βάµµα:Η Παρασκευή του γίνεται µε εµβαπτίσµό αποξηραµένου ή νωπου βότανου ( 15-20 gr ή 20-30 
gr βότανο σε 1 λίτρο κρασί ή ρακί) σε διάλυµα 25% αλκοόλης . Το βότανο αφήνεται σε γυάλινο 
δοχείο µε το αλκοόλικο διάλυµα για χρονικό διάστηµα περίπου 3 µέρες (το χρονικό διάστηµα ποικιλεί 
για τα διάφορα φυτά) και κατά καιρούς αναδεύεται.Το αλκοολικό διάλυµα αποχωρίζεται (µε απόχυση 
ή µετά από συµπίεση σε σταφυλοπιεστήριο)και τοποθετείται σε σκουρόχρωµες φιάλες .(Άλλες 
αναφορές δίνουν την αναλογία :2 µέρη του φυτού σε 20 – 30 µέρη κρασιού  και κατεργασία 2 – 3 
ήµερων, δόση 20 -30 γραµµαρίων την ηµέρα.). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί κάθε υπέργειο µέρος του 
φυτού. Με τη διαδικασία αυτή τα δραστικά συστατικά παραλαµβάνονται από την αλκοόλη (Η 
αλκοόλη δρα και ως συντηρητικό.Το βάµµα του φυτόυ µπορεί να διατηρηθεί για αρκετό χρόνο).Στα 
βάµµατα του εµπορίου χρησιµοποιείται αιθυλική αλκοόλη, ενώ κατά την οικιακή Παρασκευή 
οινοπνευµατώδη ποτά. Συνήθως για τον δίκταµο χρησιµοποιείται κρασί,κατά προτίµηση λευκό, ή 
ρακί. 
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Χρήσεις –∆όσεις :Το βάµµα χρησιµοποιείται συνήθως αραιωµένο όπως και το αφέψηµα. 
Επιθέµατα- Kατάπλασµα:Παρασκευή:Χρησιµοποιείται ολόκληρο το νωπό βότανο,το οποίο και 
ψιλοκόβεται σε µίξερ για µερικα δευτερόλεπτα ή πολτοποιείται και βράζονται για µερικά λεπτα (2-5) 
σε νερό.Στίβεται το υπερβάλον υγρό και απλώνεται ο πολτός του βοτάνου στην πάσχουσα 
περιοχή.Ενίοτε τοποθετείται και λάδι πάνω στο δέρµα για να µην κολλήσει το βότανο.Πάνω από το 
βότανο τοποθετείται γάζα ή βαµβάκι προκειµένου να συγκρατηθεί.Τα καταπλάσµατα 
χρησιµοποιούνται ζεστά.Για την Παρασκευή εκτός από τον πολτό του βοτάνου µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί το βάµµα ή ποσότητα από το βραστάρι. 
Χρήσεις :Καταπλάσµατα ή επιθέµατα χρησιµοποιούνται εξωτερικά για τους πονοκεφάλους,για τους 
πόνους του στοµαχιού και τις παθήσεις του συκωτιού.Επίσης για φλεγµονές του δέρµατος, 
µώλωπες,εξελκώσεις ,για τους δοθιήνες και ως αντισηπτικό. 
Τα επιθέµατα στο υπογάστριο βοηθούν κατά τον τοκετό.Το κατάπλασµα από πολτό είναι πολύ 
αποτελεσµατικό για τις εκχυµώσεις κατά της δυσοσµίας του στόµατος .Το ίδιο αποτελεσµατικό είναι 
και το µάσηµα των φύλλων,το οποίο κατά πολλούς ενδείκνυται και για τον πονόλεµο.  
Σκόνη : χρησιµοποιείται ως αντιµικροβιακό, αντισηπτικό, ανθελµινθικό αντιαιµορραγικό και 
επουλωτικό φάρµακο. 
 

11. Κλινικά αποτελέσµατα,παρουσίαση περιπτώσεων,πορεία και πρόγνωση. 
∆εν υπάρχουν καταγεγραµµένα δεδοµένα στη διεθνή βιβλιογραφία. 
 

12. Αντενδείξεις ,καρκινογένεση, τερατογένεση,µεταλλάξεις ,αλληλεπιδράσεις µε 
άλλα φάρµακα 

∆εν υπάρχουν καταγεγραµµένα δεδοµένα στη διεθνή βιβλιογραφία. 
 

13. Παρενέργειες ,αλλεργίες,πρώτες βοήθειες, αντίδοτα ,πρόληψη  
Υπάρχουν δεδοµένα µόνο σχετικά µε τις αλλεργείες .Έχει αναφερθεί συστηµατική αλλεργική 

αντιδρασή σε άνθρωπο όσον αφορά το συγγενές φυτό Origanum vulgare και το Thymus vulgaris,τα 
οποία ανήκουν στα Lamiaceae.(Benito M. Et al. 1996)  
 

14. Σκευάσµατα και συντήρηση αυτών.∆οσολογία : 
 
Αποξηραµένη δρόγη 

Από τοπικούς παραγωγούς και συλλέκτες της Κρήτης διατίθεται ακατέργαστη αποξηραµένη 
δρόγη συσκευασµένη σε πλαστικές σακούλες. Επίσης από διάφορες εταιρίες συσκευασίας και 
διάθεσης αρωµατικών φυτών π.χ.Μίνως, Ήλιος Μπαχαρικά, Ζαχαρίας Χατζάκης, Ταλιάνης ΑΕ.Β.Ε 
κ.α. διατίθεται αποξηραµένη ψιλοκοµµένη δρόγη σε σακουλάκια από κυτταρίνη ,για Παρασκευή 
αφεψηµάτων. 
 
Γαληνικά σκευάσµατα-Χρήση σε φαρµακευτικές συνταγές  

Κατά το 18ο αι.  Το φυτό ,ιδιαίτερα στην Γαλλία ,το καλλιεργούσαν σε κήπους και αποτελούσε 
συστατικό σε ορισµένες φαρµακευτικές συνταγές όπως :”orvie’tan” “oriat de Salomon”ενώ ήταν και 
βασικό συστατικό για την Παρασκευή του βάµµατος Floravanti. (βλ.και κεφ. Εθνοφαρµακολογία, 
λαϊκές θεραπευτικές χρήσεις) (Secrets et vertus des plantes médicinales,Fournier P.,1947). Για τη 
συντήρηση τους ισχύουν οι αρχές που καθορίζουν τη συντήρηση γαληνικών σκευασµάτων. 
 
Σκεύασµα αιθερίου ελαίου του δικτάµου.Παρασκευή και χρήσεις: 
 
Μέθοδος απόσταξης αιθ.ελαίου:Για την αποµόνωση του αιθ.ελαίου µπορεί να χρησιµοποιήθει 
συσκευή τύπου Clevenger(Hydrodistilation-απόσταξη µε νερό),µε απόδοση περίπου 2,130ml/100 g 
d.wt,αποξηραµένου φυτικού υλικού .(Konstantopoulοu Ι., 1992). 
Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι µέθοδοι:  
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- Μικρο-απόσταξη µε υδρατµούς και εκχύλιση µε οργανικό διαλύτη (micro steam distillation 
Extraction-MSDE) 

- Αποµόνωση από το χώρο πάνω από το φυτό (Ανάλυση πτητικών συστατικών υπερκείµενου 
χώρου- Head Space. HS) 

- Aπόσταξη µε κενό (Vacuum Head Space distillation,VHSD ) 
- Eκχύλιση µε υπερεκρίσιµα ρευστά  

Για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα ως προς την απόδοση ή την αποτελεσµατικότητα για το 
συγκεκριµένο φυτό. 
Εµπορικές χρήσεις αιθ.ελαίου :Το αιθ.έλαιο χρησιµοποείται ως αντιµικροβιακό, ως αρωµατικό ,στην 
παρασκευή ποτών π.χ. Σαρτρέζ, Βενεδικτίνη, Τραπιστίνη, Βερµούτ (Cinzano), Martini. Στην 
Παρασκευή αυτών των ηδύποτων  χρησιµοποιούνταν και άλλα βότανα, αλλά το δίκταµο ήταν το 
πλέον περιζήτητο. Βενεδικτίνη ονοµάσθηκε το λικέρ που παρασκευάσθηκε για πρώτη φορά το 1510 
από µοναχό της Μονής των Βενεδικτίνων στο Φέκαµ της Ιταλίας, ενώ η Τραπιστίνη παρασκευαζόταν 
από Τραπιστές καθολικούς µοναχούς.Επίσης παλαιότερα ένα από τα αιθέρια έλαια, ίσως το 
κυριώτερο, µε τα οποία αρωµατιζόταν το βερµούτ Cinzano ήταν αυτό του ∆ίκταµου, γι’αυτό υπήρχε 
αρκετή εξαγωγή του φυτού στην Ιταλία.(Φωκάς Γ.,1984,Bauman Η., 1980, Scrubis Β., 1979, 
Πλυµάκης Α.Γ., 1997). Mεγάλη ποσότητα του καλλιεργούµενου ∆ίκταµου αγοράζεται σήµερα από 
τον ιταλικό οίκο MARTINI & ROSSI και χρησιµοποιείται στην Παρασκευή του ποτού Martini. 
(Υπουργείο Οικονοµίας-Γεωπονικό Παν.2003) 
 

15. Νοµικό καθεστώς διακίνησης .Φαρµακοποιίες. 
Χρησιµοποιείται και διατίθεται από φαρµακεία αιθ.έλαιο του φυτού αυτούσιο ή αραιωµένο 
,καθώς και Βάµµατα που το περιέχουν.Τα παραπάνω ακολουθούν το νόµο που διέπει τη 
διακίνηση Γαληνικών σκευάσµατα σύµφωνα µε τις ισχύουσες φαρµακοποιές της Ε.Ε. Η δρόγη 
αυτούσια δεν αναφέρεται στις σύγχρονες Φαρµακοποιίες της Ε.Ε.   

 
16. Βιβλιογραφία  

Βλ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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Επιλεγµένες πηγές στο διαδίκτυο 

1. http://www.mountainvalleygrowers.com/oridictamnus.htm 
2. http://mobot.mobot.org/cgi-bin/search_vast 
3. http://www.indiana.edu/~ancmed/midwife.HTM 

http://ablemedia.com/ctcweb/consortium/demandgreekmidwives.html 
4. http://www.actahort.org/books/331/331_46.htm 
5. http://mobot.mobot.org/cgi-bin/search_pick?NAME=Origanum+dictamnus 
6. https://home.frognet.net/~complants/secure/cart/od-oz.htm 
7. http://sres.anu.edu.au/associated/fpt/nwfp/essoil/EssOil.html 
8. Linnean herbarium (S-LINN), Origanum dictamnus L. 

http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/o/origa/origdic.html.en 
9. Royal Society of Chemistry, the leading organisation in Europe for advancing the chemical 

sciences  http://www.rsc.org/ 
10. Herbs Rule 

http://groups.msn.com/HerbsRule/dittanyofcrete.msnw 
11. Herbal Remedies USA LLC for the best natural herb, vitamin and mineral supplements, 

alternative medicine products, aromatherapy 
http://www.herbalremedies.com/ 

12. http://ftp.metalab.unc.edu/herbmed/faqs/culi-2-29-marjoram.html 
13. http://machaut.uchicago.edu/cgi-bin/WEBSTER.page.sh?PAGE=437 
14. http://ridgwaydb.mobot.org/mobot/rarebooks/page.asp?relation=QK91C7431790V4&identifier=

0153 
15. http://www.plant-talk.org/cpages/greece.html 
16. http://www.pi-schools.gr/sxoleia/gym-platania/cdrom/fae_xlorida_diktamo.htm 
17. http://www.ebeh.gr/diatrofi/greek/data/herbs1.htm 
18. http://www.hepo.gr/IGA_GREECE/entipo2.1.htm 
19. http://www.chania.gr/eldocs/g-flora.jsp 
20. http://www.lasithinet.gr/nomarxia/a_thmia/page3.html 
21. http://www.mani.org.gr/hlorida/giatros/giatr.htm 
22. http://www.psiloritis.net.gr/perivallon/perivallon_gr.htm 
23. http://www.ert.gr/afieromata/votana/greece.html 
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