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1.Εισαγωγή 

 

1.1 Τυρί -Τυροκομία
1,4 

 

 Το τυρί είναι τροφή που παρασκευάζεται από το γάλα, με την επίδραση ουσιών, οι οποίες 

δρουν φυραματικά. Υπάρχουν διάφορα είδη τυριών (σκληρά, μαλακά κλπ.), με γνωστότερα 

ελληνικά τη φέτα , το μανούρι, το κασέρι και άλλα. Το τυρί είναι πολύ ωφέλιμο για τον 

ανθρώπινο οργανισμό, καθώς στα συστατικά του συμπεριλαμβάνονται οι βιταμίνες, 

το ασβέστιο, το λίπος, η λακτόζη, η καζεΐνη, υδατάνθρακες, σάκχαρα και πρωτεΐνες. Τα ίδια 

συστατικά έχει και το γάλα, από το οποίο παράγεται. Το πλεονέκτημά του είναι ότι έχει πολύ 

μικρότερο όγκο από το γάλα και συνέπεια αυτού είναι να απορροφάται καλύτερα από τον 

οργανισμό.  

Ωστόσο το γάλα δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολύ χρονικό διάστημα, διότι εύκολα 

αλλοιώνεται και γίνεται ακατάλληλο για κατανάλωση. Έτσι προέκυψε η ανάγκη να 

μετατραπεί το γάλα σε κάποιο προϊόν που να διατηρείται και να έχει την υψηλή βιολογική 

αξία του γάλακτος. 'Ένα τέτοιο προϊόν είναι και το τυρί του οποίου η ανακάλυψη ήταν  τυχαία 

και ξεκίνησε όταν άρχισε η μεταφορά του γάλακτος μέσα σε φλασκιά.  

 Η παρασκευή του τυριού μετρά πολλούς αιώνες πίσω και συνδέεται με διάφορους μύθους.  

Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, η τέχνη της τυροκομίας δόθηκε ως πολύτιμο δώρο 

στους θνητούς από τους θεούς του Ολύμπου. Σύμφωνα με άλλο μύθο, η ανακάλυψη του 

τυριού χρεώνεται στον Αριστέα, γιο του Απόλλωνα. 

Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν το γάλα ιερή τροφή γιατί ο Δίας, κυνηγημένος από τον 

πατέρα του Κρόνο, κρύφτηκε με την βοήθεια της μητέρας του Ρέας και τράφηκε με το γάλα 

της ιερής κατσίκας Αμάλθειας. Επιπλέον ο Δίας προκειμένου να θρέψει το γιο του Ηρακλή με 

θεϊκό γάλα ώστε να γίνει αθάνατος, προκάλεσε κατάκλιση του ουρανού από γάλα και έτσι 

γέμισε ο ουρανός με γαλαξίες (milk way). Ο Αριστοφάνης, ο Ησύχιος, ο Αριστοτέλης κ.α. 

κάνουν αναφορά σε επαγγέλματα που είχαν σχέση με την προβατοτροφία, ὀπως 

«προβατοπώλαι», «γαλακτοκόμοι», «γαλακτουργοί», «τυροποιοί», «τυρευτύρες.». Η αγορά 

των Αθηνών είχε ειδικό χώρο για τα τυριά, ενώ οι νέοι της Σπάρτης προέβαιναν σε κλοπή 

τυριών στο πλαίσιο τελετουργικής εορτής, ως ένδειξη ανδρείας. Ο Αριστοτέλης και ο 

Διοσκουρίδης περιέγραφαν την ανάμιξη γίδινου γάλακτος με φύλλα, ενώ άλλοι την ανάμιξη 

γάλακτος με λεμόνι ή ξίδι για την δημιουργία τυριού. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AD%CF%84%CE%B1_(%CF%84%CF%85%CF%81%CE%AF)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CE%AD%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%B6%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B5%CF%82
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Κατά την Βυζαντινή περίοδο, Ο Μυστράς ονομάστηκε Μιζυθράς, από το γνωστό τυρί. 

Υπάρχουν αναφορές ότι την ίδια περίοδο παρασκευάζεται τυρί με τρόπο συγγενή αυτού της 

φέτας. Την ίδια εποχή γίνονται οι πρώτες αναφορές σε τυριά τυρογάλακτος (μυζήθρα, 

ανθότυρος). Σε διατιμήσεις επί της τουρκοκρατίας, γίνεται αναφορά σε τυρί μυζήθρα. Μετά 

την Τουρκοκρατία, το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος κατάλαβε την αξία της κτηνοτροφίας και 

της τυροκόμησης για την διατροφή του πληθυσμού και υπό την καθοδήγηση του Εμμανουήλ 

Μπενάκη έφεραν τον ρ. Δημητριάδη, ο οποίος κατασκεύασε την πρώτη γραβιέρα, για να 

εκπαιδεύσει νέους τυροκόμους. Παρόλα αυτά στην Ελλάδα, μόνο κατά την διάρκεια του 20ου 

αιώνα άρχισε η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος. Μοναδική εξαίρεση στην αγελαδοτροφία 

αποτέλεσαν τα νησιά των Κυκλάδων, όπου κατά τη διάρκεια της ενετοκρατίας καθολικοί  

μοναχοί εισήγαγαν βοοειδή στις Κυκλάδες, προκειμένου να προσεγγίσουν τον ορθόδοξο 

πληθυσμό. 

 

 

1.2  Θρεπτική Αξία του τυριού
2 

 

Το τυρί ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα λόγω της επεξεργασίας την 

οποία έχει υποστεί αλλά και λόγω της θρεπτικής τους σύστασης. Τα τυριά ανάλογα με την 

παρασκευή και τον χρόνο ωρίμανσης του διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: 

α. Μαλακά (φέτα, ανθότυρο, cottage, μυζήθρα κτλ) 

β. Ημίσκληρα (gouda, edam, Roquefort) 

γ. Σκληρά (γραβιέρα, κεφαλοτύρι, κασέρι, παρμεζάνα, cheddar κτλ). Εδώ πρέπει να 

σημειώσουμε ότι τα σκληρά τυριά έχουν και τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ασβέστιο 

καθώς επίσης και μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη όπου φθάνει και το 30% , 

ποσοστό που ξεπερνάει κάποιες φορές και αυτή του κρέατος. 

Το τυρί έχει τεράστια θρεπτική αξία. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, ασβέστιο, βιταμίνη Α και 

D, βιταμίνη του συμπλέγματος Β, φώσφορο. Το τυρί είναι πλούσια πηγή πρωτεΐνης υψηλής 

βιολογικής αξίας και παρέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Λόγω της ωρίμανσης που 

υφίσταται το τυρί, η πρωτεΐνη διασπάται με αποτέλεσμα να αφομοιώνεται πλήρως από τον 

οργανισμό και να είναι περισσότερο εύπεπτο. Το υψηλό ποσοστό του τυριού σε πρωτεΐνες 

βοηθά στην ανάπτυξη του μυϊκού ιστού και στην αποκατάσταση των φθαρμένων ιστών του 

οργανισμού. Επίσης, το τυρί και τα τυροκομικά προϊόντα περιέχουν σημαντικές ποσότητες 
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βιταμινών του συμπλέγματος Β που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του νευρικού 

συστήματος. 

Μεταξύ άλλων, τα τυριά αποτελούν εξαιρετική πηγή ασβεστίου. Η περιεκτικότητα των 

τυριών σε ασβέστιο ποικίλλει ανάλογα με το είδος και με την υγρασία που περιέχουν και τον 

τρόπο παρασκευής τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις το 60γρ τυριού μας παρέχουν το 30-

60% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες 

μελέτες και έρευνες καταδεικνύουν την σπουδαιότητα του ασβεστίου στη ρύθμιση του 

μεταβολισμού και στη μείωση του σωματικού λίπους μέσω της λιπόλυσης. Γενικότερα, όσο 

πιο σκληρό είναι ένα τυρί (π.χ. παρμεζάνα, γραβιέρα, grana padano) τόσο περισσότερο 

ασβέστιο περιέχει. 

Το ασβέστιο που προέρχεται από το τυρί είναι άμεσα απορροφήσιμο από το εντερικό μας 

σύστημα γι' αυτό και πρέπει να καταναλώνεται από άτομα με αυξημένες ανάγκες σε ασβέστιο 

όπως είναι τα παιδιά όπου κατά την παιδική ηλικία δομούν το μυϊκό και σκελετικό τους 

σύστημα, οι έγκυες ή οι θηλάζουσες, άτομα με οστεοπόρωση ή οστεοπενία. 

Το τυρί όμως μεταξύ άλλων, έχει και αυξημένη περιεκτικότητα σε λίπος και νάτριο. Η φέτα 

έχει ποσοστό λίπους που κυμαίνεται κοντά στο 25%. Τα κίτρινα τυριά περιέχουν πολύ 

περισσότερα λιπαρά όπου φθάνουν ή και ξεπερνάνε το 50% . Τα λιπαρά των τυριών είναι 

κορεσμένα αφού προέρχονται από ζωικό λίπος. Η υψηλή κατανάλωση κορεσμένου λίπους 

έχει κατηγορηθεί ως παράγοντας κινδύνου για την εκδήλωση καρδιαγγειακών νοσημάτων. 

Για το λόγο αυτό, οι βιομηχανίες τροφίμων έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια στην 

παραγωγή τυριών με χαμηλότερα λιπαρά, διατηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο 

αναλλοίωτα τα θρεπτικά τους συστατικά. (cottage 4% λιπαρά), κατίκι Δομοκού (12% 

λιπαρά), τσαλαφούτι (10% λιπαρά), philadelphia light(12% λιπαρά) κ.α. Η μυζήθρα, το 

ανθότυρο και το μανούρι παρασκευάζονται από το τυρόγαλα που απομένει μετά την 

παρασκευή άλλων τυριών, όπως η φέτα. Από αυτά, το πιο άπαχο είναι η μυζήθρα, ακολουθεί 

το ανθότυρο και τέλος το μανούρι που είναι πιο πλούσιο σε λιπαρά. Το αλάτι συντελεί στην 

γεύση του τυριού και βοηθά στη συντήρηση του. Ορισμένα είδη τυριών είναι αρκετά πλούσια 

σε Νa, όπως είναι τα αλμυρά επεξεργασμένα τυριά τύπου cambembert ,ροκφόρ, αλμυρή φέτα 

κτλ.  Γενικά, το τυρί ως τρόφιμο μπορεί να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ισορροπημένης 

και υγιεινής διατροφής αφού μας παρέχει τόσα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, θα πρέπει όμως 

η κατανάλωση του να γίνεται πάντα με μέτρο, σε ποσότητα ανάλογη με τις ανάγκες του κάθε 

οργανισμού. 
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1.3  Είδη και χαρακτηριστικά τυριών  

 

 Γραβιέρα Κρήτης:  

Η γραβιέρα Κρήτης είναι ένα από τα πιο γνωστά  ελληνικά τυριά με γεύση υπόγλυκη και 

βουτυράτη. Είναι πλούσια σε ασβέστιο, παρασκευάζεται από πρόβειο και κατσικίσιο (έως 

20%) γάλα και διατίθεται στην αγορά μετά από τρίμηνη ωρίμανση. Η ονομασία Γραβιέρα 

Κρήτης αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ( ΠΟΠ ) για το τυρί που 

παράγεται παραδοσιακά στην Κρήτη από γάλα πρόβειο ή μείγμα αυτού με κατσικίσιο. 

Σημαντικά για την ανάδειξη της γεύσης του τυριού είναι ο χρόνος ωρίμανσης, η εποχή 

συλλογής του γάλακτος και η περιοχή εκτροφής των ζώων. 

 

Στάδια παρασκευής γραβιέρας:  

 

 

Αρχικά πήζει το  παστεριωμένο γάλα με την βοήθεια πυτιάς (πηκτικό ένζυμο) και προσθήκη 

ειδικής οξυγαλακτικής καλλιέργειας γραβιέρας, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην 

διαμόρφωση της χαρακτηριστικής γεύσης και οσμής του τυριού. Στη συνέχεια 

πραγματοποιείται η  διαίρεση του τυροπήγματος και ακολουθεί ανάδευση και αναθέρμανση 

του. Έπειτα τοποθετείται το τυρόπηγμα σε καλούπια και υφίσταται πίεση με τη βοήθεια 

ειδικών πιεστηρίων. Ακολουθεί το αλάτισμα   

με την μέθοδο της εμβάπτισης σε άλμες και την παραμονή αυτών από 3-5 ημέρες ανάλογα με 

το μέγεθος των τυριών. Στη συνέχεια γίνεται προωρίμανση για 15 ημέρες στους 12 
ο
C  και 

μετά ωρίμανση για 2,5 μήνες στους 16-18 
ο
C. Συντηρείται σε ψυγεία και τέλος τυποποιείται 

και συσκευάζεται σε ολόκληρα κεφάλια και σε τεμάχια. 

 

 

 

  Κεφαλογραβιέρα Κρήτης:  

 

Η  κεφαλογραβιέρα είναι ένα σκληρό επιτραπέζιο τυρί, ελαφρώς αλμυρό, το οποίο  παράγεται 

από πρόβειο γάλα ή μίγμα αυτού με γίδινο (έως 10%) με μέγιστη υγρασία 40% και 

λιποπεριεκτικότητα 40% επί ξηρού. Φέρει ιδιότητες μεταξύ γραβιέρας και κεφαλοτυριού. 
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Στάδια παρασκευής κεφαλογραβιέρας:  

 

 

Αρχικά πήζει το γάλα στους  32-34 
ο
C και στη συνέχεια το τυρόπηγμα διαιρείται. 

Αναθερμαίνεται στους 48
 ο

C  περίπου, με συνεχή ανάδευση και μεταφέρεται σε καλούπια 

όπου υποβάλλεται  σε πίεση. Έπειτα το τυρί μεταφέρεται σε χώρο θερμοκρασίας 14-16
 ο

C και 

σχετικής υγρασίας 85% περίπου για μία ημέρα. Μετά τοποθετείται σε άλμη 18-20
 ο

C για 2 

ημέρες. Η ωρίμανση γίνεται αρχικά σε θαλάμους θερμοκρασίας 14-16
 ο

C και σχετική υγρασία 

85-90% ενώ ταυτόχρονα γίνονται 10 περίπου επιφανειακά ξηρά αλατίσματα. Η δεύτερη 

φάση  της ωρίμανσης γίνεται σε θαλάμους με θερμοκρασία < των 6
 ο

C.  Η ωρίμανση διαρκεί 

τουλάχιστον τρεις μήνες. Συντηρείται σε ψυγεία και τέλος τυποποιείται και συσκευάζεται σε 

ολόκληρα κεφάλια και σε τεμάχια. 

 

 Κεφαλοτύρι:  

 

Το κεφαλοτύρι είναι σκληρό, αλμυρό κίτρινο τυρί φτιαγμένο από πρόβιο γάλα ή/και 

κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αν και ένα παρόμοιο τυρί, η κεφαλογραβιέρα, 

που είναι φτιαγμένη από αγελαδίσιο γάλα, ή από μείγμα πρόβειου και αγελαδίσιου γάλατος 

πωλείται μερικές φορές έξω από την Ελλάδα και την Κύπρο σαν κεφαλοτύρι. Ανάλογα με το 

μείγμα του γάλατος που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, το τυρί ποικίλει μεταξύ του 

κίτρινου και του άσπρου χρώματος. Το κεφαλοτύρι είναι δημοφιλές και πασίγνωστο τυρί, 

έχοντας τις ρίζες του ήδη από την βυζαντινή εποχή. Το κεφαλοτύρι ωριμάζει μετά από δύο με 

τρεις μήνες. Ένα ώριμο κεφαλοτύρι, ενός χρόνου ή και περισσότερο, είναι πιο ξερό και με 

δυνατότερη γεύση. Ο τρόπος παρασκευής είναι παρόμοιος όπως περιγράφηκε παραπάνω για 

τα άλλα τυριά. 

 

 Άπαχη γραβιέρα Κρήτης: 

 

Η άπαχη γραβιέρα είναι ημίσκληρο τυρί χαμηλών λιπαρών (περίπου 18%) από πρόβειο γάλα. 

Έχει ιδιαίτερο άρωμα και γεύση και ελαστική μάζα. Υφίσταται και αυτό ειδική επεξεργασία 

και ωρίμανση και μετά διατίθεται στην αγορά.  

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CE%AF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%BF_%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF
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  Καπνιστό τυρί: 

 

Είναι ημίσκληρο  τυρί με λεπτεπίλεπτη χρυσαφένια επιδερμίδα, ελαφρά πικάντικη 

γεύση και παράγεται από αγελαδινό και γίδινο γάλα. Έχει χαρακτηριστικό άρωμα 

που οφείλεται στο φυσικό του κάπνισμα.  Μετά από ειδική επεξεργασία και ωρίμανση 

διατίθεται στην αγορά.  
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2. Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού NMR
5,6 

 

2.1 Θεωρία 

 

       Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) είναι η μελέτη της 

μοριακής δομής μέσω της μέτρησης της αλληλεπίδρασης ενός ταλαντευόμενου μαγνητικού 

πεδίου ραδιοσυχνοτήτων (συχνότητα 3x10
6 

- 3x10
8
 Hz), με μία συλλογή πυρήνων 

‘’βυθισμένων’’ σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Αυτοί οι πυρήνες είναι μέρη ατόμων τα 

οποία με τη σειρά τους συναθροίζονται σε μόρια. Ως εκ τούτου, ένα φάσμα NMR μπορεί να 

παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τη μοριακή δομή και τη δυναμική, πληροφορίες που θα 

ήταν δύσκολο έως αδύνατο να αποκτηθούν με άλλη μέθοδο. Ήταν το 1902 όπου ο φυσικός 

P.Zeeman μοιράστηκε το βραβείο Nobel για την ανακάλυψη ότι οι πυρήνες συγκεκριμένων 

ατόμων συμπεριφέρονται περίεργα όταν υπόκεινται σε ένα ισχυρό εξωτερικό μαγνητικό 

πεδίο. Και ακριβώς 50 χρόνια μετά οι φυσικοί  F.Bloch και Ε.Purcell μοιράστηκαν το βραβείο 

Nobel επειδή έθεσαν σε πρακτική εφαρμογή το γνωστό φαινόμενο Zeeman κατασκευάζοντας 

το πρώτο φασματόμετρο NMR.  

      Η φασματοσκοπία NMR είναι εφαρμόσιμη σε οποιοδήποτε δείγμα περιέχει μόρια με 

πυρήνα με περιττό αριθμό πρωτονίων ή νετρονίων (
13

C, 
1
H) ,σε οποιαδήποτε φάση 

δείγματος,(στερεή, υγρή και αέρια) και σε οποιοδήποτε μέγεθος μορίων (από απλά μόρια 

μέχρι πρωτεΐνες). Ανάλογα το είδος του μορίου επιλέγεται και διαφορετική τεχνική φάσματος 

όπως 1-D,2-D,3-D. Για τους παραπάνω λόγους, η φασματοσκοπία NMR χρησιμοποιείται 

ευρέως για την ταυτοποίηση διαφόρων ουσιών.  Χρησιμεύει τόσο για ποιοτική όσο και για 

ποσοτική ανάλυση, καθώς το εμβαδόν των κορυφών είναι ανάλογο του αριθμού των πυρήνων 

που ευθύνονται για την κορυφή. Έτσι επιτυγχάνεται απευθείας ποσοτικός προσδιορισμός του 

δείγματος χωρίς να προηγηθεί κάποια διαδικασία βαθμονόμησης. 

      Η φασματοσκοπία NMR έφερε την επανάσταση στην μελέτη της χημείας και της 

βιοχημείας και είχε σημαντική επίδραση σε ένα πλήθος άλλων κλάδων. Η φασματοσκοπία 

πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού έχει γίνει αναμφισβήτητα η περισσότερο ευρέως 

χρησιμοποιούμενη τεχνική για την διευκρίνιση (καθορισμό) της δομής των μορίων. 
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2.2 Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης 

 

Οι  τρεις κύριοι τύποι αλληλεπιδράσεων είναι η απορρόφηση, η εκπομπή και η διασπορά.  

Κατά την απορρόφηση το φωτόνιο εξαφανίζεται και ολόκληρη η ενέργεια του μεταφέρεται 

στο σωματίδιο που το απορρόφησε. Το σωματίδιο με την επιπλέον ενέργεια λέγεται ότι 

βρίσκεται στη διεγερμένη κατάσταση και μπορεί να επιστρέψει στην θεμελιώδη κατάσταση 

εκπέμποντας ένα φωτόνιο. Η ακτινοβολία είναι διασκορπισμένη (διεσπαρμένη) όταν η 

κατεύθυνση της διάδοσης του φωτονίου μετατοπίζεται υπό κάποια γωνία, δηλ. το αποτέλεσμα 

όταν περνάει κοντά από ένα διεγερμένο σωματίδιο. Στην περίπτωση της φασματοσκοπίας 

NMR μας αφορά μόνο η απορρόφηση και η εκπομπή της  rf  ακτινοβολίας. Σύμφωνα όμως με 

την κβαντική μηχανική και την κλασική φυσική υπάρχει μία απαίτηση που ισχύει για όλους 

τους τύπους απορρόφησης και εκπομπής: Για να απορροφήσει ή να εκπέμψει ένα σωματίδιο 

ένα φωτόνιο, θα πρέπει το σωματίδιο να βρίσκεται σε ένα είδος ομοειδούς περιοδικής κίνησης 

με μία χαρακτηριστική καθορισμένη συχνότητα. Η συχνότητα αυτής της κίνησης πρέπει να 

ταιριάζει ακριβώς με την συχνότητα του απορροφημένου ή εκπεμπόμενου φωτονίου 

 

νmotion = νphoton 

 

ένα φωτόνιο για να απορροφηθεί, η ενέργεια του, η οποία βρίσκεται αρχικά στην μορφή 

ταλαντωμένων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων, πρέπει να μετασχηματιστεί σε ενέργεια 

της κίνησης του σωματιδίου. Η μεταφορά ενέργειας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν οι 

ταλαντώσεις των ηλεκτρικών ή/και  μαγνητικών πεδίων του φωτονίου μπορούν να 

(παρέμβουν) να ‘’συγκρουστούν’’ εποικοδομητικά με τις ταλαντώσεις  των ηλεκτρικών ή/και 

μαγνητικών πεδίων της ομοειδούς περιοδικής κίνησης του σωματιδίου.  Όταν ισχύει μία 

τέτοια συνθήκη, τότε λέμε ότι το σύστημα είναι σε συντονισμό και μόνο τότε η απορρόφηση 

μπορεί να συμβεί. 
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2.3 Πυρηνικό σπιν   

 

Το πρωτόνιο είναι ένα περιστρεφόμενο φορτισμένο (Z=1) σωματίδιο, επομένως εμφανίζει μία 

μαγνητική απεικόνιση. Όπως με το ηλεκτρόνιο,  έτσι και με το πρωτόνιο η μαγνητική του 

απεικόνιση έχει μόνο δύο πιθανούς προσανατολισμούς οι οποίοι εκφυλίζονται με την απουσία 

ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Οι καταστάσεις του πυρηνικού σπιν συμβολίζονται με 

τον μαγνητικό κβαντικό αριθμό m. Έτσι για ένα πρωτόνιο το m μπορεί να λάβει τιμές + 1/2 , -

1/2. Ο πυρήνας που περιγράφεται έχει σπιν 1/2. Επειδή όμως το φορτίο του πυρήνα είναι 

αντίθετο από το φορτίο του ηλεκτρονίου, ένας πυρήνας του οποίου η μαγνητική απεικόνιση 

είναι ευθυγραμμισμένη  με το μαγνητικό πεδίο (m= +1/2) έχει την χαμηλότερη ενέργεια. 

 

 

 

 

Παρόλο που  τα  νετρόνια είναι ουδέτερα εμφανίζουν μαγνητική απεικόνιση και πυρηνικό 

σπιν Ι= ½. Επομένως, μπορούν να υιοθετήσουν δύο διαφορετικούς προσανατολισμούς σ’ένα 

μαγνητικό πεδίο. Επειδή όμως η μαγνητική ροπή μ για το νετρόνιο είναι αρνητική, ο πιο 

σταθερός προσανατολισμός αντιστοιχεί σε m= -1/2. Όσον αφορά άλλα ισότοπα, πέρα του 

πυρήνα 
1
H, ο Zeeman είχε βρει ότι μόνο συγκεκριμένα ισότοπα δίνουν πολλαπλές 

καταστάσεις πυρηνικού σπιν όταν ‘’βυθίζονται’’ σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Αυτό 

συμβαίνει διότι μόνο ισότοπα με περιττό αριθμό πρωτονίων (περιττό Z) και/ή με περιττό 

αριθμό νετρονίων (περιττό N) έχουν μη μηδενικό πυρηνικό σπιν. Πυρήνες με μηδενικό 

πυρηνικό σπιν (άρτιο Z και N) έχον μηδενική μαγνητική απεικόνιση και δεν μπορούν να 

ανιχνευθούν με μεθόδους NMR. 

 



13 

 

2.4 Πυρήνας σε μαγνητικό πεδίο (Φαινόμενο Zeeman) 

 

Ένας πυρήνας με πυρηνικό σπιν Ι υιοθετεί 2Ι+1 μη εκφυλισμένους προσανατολισμούς σπιν σε 

ένα μαγνητικό πεδίο. Οι καταστάσεις διαχωρίζονται ανάλογα με την ενέργεια, με την 

μεγαλύτερη θετική τιμή του m να αντιστοιχεί στην κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας (πιο 

σταθερή). Αυτός ο διαχωρισμός των καταστάσεων σε ένα μαγνητικό πεδίο είναι η ουσία του 

φαινομένου Zeeman. Η ενέργεια της κατάστασης  σπιν ith (Εi) είναι ευθέως ανάλογη με την 

τιμή του mi και την ένταση του μαγνητικού πεδίου Bο.  

 

Όπου:  

h: σταθερά του Planck 

π: μαθηματική σταθερά 3,14 

γ: γυρομαγνητικός λόγος 
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Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται η μεταβολή της ενεργειακής κατάστασης του σπιν ως 

συνάρτηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου για δύο διαφορετικούς πυρήνες, ο ένας με 

κβαντικό αριθμό σπιν Ι= ½ και ο άλλος με Ι= 1. Όσο αυξάνεται η ένταση του πεδίου, η 

διαφορά στην ενέργεια (ΔΕ) ανάμεσα σε δύο οποιεσδήποτε καταστάσεις σπιν αυξάνεται 

επίσης αναλογικά. Για ένα πυρήνα με Ι=1/2 η διαφορά είναι ίση με:  

 

 

 

 

Απ’την παραπάνω σχέση φαίνεται ότι η διαφορά στην ενέργεια μεταξύ δύο γειτονικών 

καταστάσεων σπιν θα είναι πάντα ακέραιο πολλαπλάσιο του γ h Bo /2π.  

 

Ο γυρομαγνητικός λόγος περιγράφει πόσο οι ενέργειες των καταστάσεων σπιν ενός 

δεδομένου πυρήνα ποικίλλουν με τις αλλαγές στο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Κάθε ισότοπο 

με μη μηδενικό πυρηνικό σπιν έχει την δικιά του μοναδική τιμή γ, αν και το μέγεθος του γ 

εξαρτάται από τις επιλεγμένες μονάδες για  το Bo. Η μονάδα μέτρησης της έντασης του 

μαγνητικού πεδίου είναι το Tesla(T), έτσι ο γυρομαγνητικός λόγος γ έχει μονάδα μέτρησης 

rad/T*sec. 
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2.5 Οργανολογία-Τεχνικές λήψης φασμάτων 

 

 

Η λήψη του φάσματος ΝMR μπορεί να γίνει είτε με σάρωση (αλλαγή) της συχνότητας σε μία 

σχετικά στενή περιοχή συχνοτήτων, υπό σταθερή ένταση μαγνητικού πεδίου Βο, είτε με 

σάρωση πεδίου (αλλαγή της έντασης του μαγνητικού πεδίου) υπό σταθερή ραδιοσυχνότητα, 

που είναι και ο συνηθέστερος τρόπος. Σε κάθε περίπτωση, συντονισμός και επομένως 

απορρόφηση θα πραγματοποιηθεί, όταν επιτευχθεί η συνθήκη συντονισμού. Ένα 

φασματόμετρο NMR σαρώσεως πεδίου, τα οποία ήταν τα πρώτα φασματόμετρα NMR που 

διαδόθηκαν ευρέως, αποτελείται από τα εξής βασικά τμήματα: 

 

α) Ένα μαγνήτη για τη δημιουργία πολύ ισχυρού και ομογενούς μαγνητικού πεδίου, με 

μεγάλη σταθερότητα στο χώρο του δείγματος κατά τη διάρκεια του πειράματος, καλύτερη από 

1 μέρος στα 10
8
 (αυτές οι σταθερές προδιαγραφές αποτελούν τις κύριες αιτίες για το υψηλό 

κόστος και την πολυπλοκότητα των φασματόμετρων NMR). Χρησιμοποιείται είτε μόνιμος 

μαγνήτης, που επιτυγχάνει εξαιρετική σταθερότητα και ομοιογένεια πεδίου, αλλά χωρίς 

δυνατότητα μεταβολής της έντασης, είτε ηλεκτρομαγνήτης, που απαιτεί ακριβά συστήματα 

σταθεροποίησης, αλλά με δυνατότητα μεταβολής της έντασης του πεδίου Βο, είτε 

υπεραγώγιμο πηνίο για πεδία πάνω από 20.000 gauss. Επειδή η ένταση του συστήματος 

απορρόφησης κατά το συντονισμό εξαρτάται από την  ένταση του πεδίου, η τελευταία πρέπει 

να είναι όσο το δυνατόν πιο μεγάλη. 

 

β) Μία γεννήτρια σαρώσεως πεδίου χρησιμοποιείται για να μεταβάλλει την αποτελεσματική 

ένταση του πεδίου σε μία στενή περιοχή (δέκατα gauss). Αυτό πετυχαίνεται με τη διαβίβαση 

μεταβλητού συνεχούς ρεύματος δια μέσου πηνίων, ομοαξονικών προς τη διεύθυνση του 

κυρίως μαγνητικού πεδίου Βο. Η ταχύτητα σαρώσεως είναι πολύ κρίσιμη, γιατί όταν είναι 

πολύ μικρή προκαλεί φαινόμενα κορεσμού (στην κατάσταση κορεσμού, το πλήθος των 

πυρήνων που διεγείρεται με απορρόφηση ενέργειας είναι ίσο με το πλήθος που αποδιεγείρεται 

με εκπομπή ακτινοβολίας και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει περίσσεια πυρήνων στη βασική 

κατάσταση και κατά συνέπεια δεν παρατηρείται σήμα συντονισμού), ενώ όταν είναι πολύ 

μεγάλη δημιουργεί ένα σύνολο σημάτων, «κουδούνισμα» («ringing»), δηλαδή μετά από μια 

κορυφή εμφανίζονται μικρότερα κύματα (wiggles) του σήματος, που η ένταση τους μειώνεται 

εκθετικά και τελικά μηδενίζεται. 
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γ) Ένα πομπό (ταλαντωτή) ραδιοσυχνοτήτων, που δημιουργεί το στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο 

Β1, συνδεδεμένο με ένα πηνίο, που μεταβιβάζει ενέργεια στο δείγμα, σε διεύθυνση κάθετη 

προς το μαγνητικό πεδίο. 

 

δ) Ένα δέκτη ραδιοσυχνοτήτων, συνδεδεμένο με ένα πηνίο, που περιβάλλει το δείγμα. Τα δύο 

πηνία είναι κάθετα μεταξύ τους και προς το μαγνητικό πεδίο. Κατά το συντονισμό 

δημιουργείται στο πηνίο του δέκτη επαγωγικό ρεύμα, που ενισχύεται και καταγράφεται. Στη 

μέθοδο αυτή (μέθοδος διπλού πηνίου ή πυρηνικής επαγωγής) χρησιμοποιείται μια γέφυρα 

ραδιοσυχνοτήτων (όπως η γέφυρα Wheatstone) και το εφαρμοζόμενο σήμα αντισταθμίζεται 

από το εκπεμπόμενο σήμα. Κατά το συντονισμό, η απορρόφηση ενέργειας συνεπάγεται 

διαταραχή στη ροή του ρεύματος στο κύκλωμα του πομπού, οπότε πρωτόνια από τη βασική 

κατάσταση μεταβαίνουν στη διεγερμένη. 

 

ε) Ένα σύστημα ενισχύσεως-μετρήσεως και ολοκληρώσεως, που αποτελείται από ένα 

ενισχυτή του ασθενούς σήματος, ένα καταγραφέα για την καταγραφή του φάσματος σε 

προβαθμονομημένο χάρτη (που μηδενίζεται με τη βοήθεια της ουσίας αναφοράς) και ένα 

ηλεκτρονικό ολοκληρωτή για την καταγραφή (στον ίδιο χάρτη) της επιφάνειας κάτω από την 

κορυφή. 

 

στ) Έναν υποδοχέα δείγματος, που συνήθως είναι ένας ειδικός γυάλινος σωλήνας, μαγνητικά 

ισότροπος, που περιστρέφεται γύρω από το διαμήκη άξονά του, συνήθως με 20-40 στροφές 

ανά δευτερόλεπτο, με τη βοήθεια αεροστρόβιλου, για την εξασφάλιση ισοκατανομής του 

μαγνητικού πεδίου προς όλες τις διευθύνσεις του δείγματος. Πολύ μεγάλη ταχύτητα 

περιστροφής προκαλεί διατάραξη, που επηρεάζει την διαχωριστική ικανότητα. Αντίθετα, πολύ 

μικρή ταχύτητα συνεπάγεται ανομοιογένεια του πεδίου, που προκαλεί διαπλάτυνση των 

κορυφών συντονισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις εμφάνιση πλευρικών ζωνών πολλαπλών 

μικρών κορυφών στις δύο πλευρές ισχυρών κορυφών (πλευρικές ζώνες λόγω περιστροφής, 

spinning side-bands). 

 

Οι απαιτήσεις για μεγάλη διακριτική ικανότητα είναι τόσο αυστηρές, ώστε να μην είναι 

πρακτικό να κατασκευασθεί ένα φασματόμετρο ευρείας περιοχής χρήσεως. Συνήθως κάθε 

φασματόμετρο χρησιμοποιείται για την εξέταση ενός μόνο είδους πυρήνων, π.χ. πρωτονίων. 

Μερικά όργανα έχουν ανταλλάξιμους ταλαντωτές ραδιοσυχνοτήτων, ώστε να μπορούν να 

μελετηθούν πολλά είδη πυρήνων, όχι όμως ταυτόχρονα.  
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Τα πρώτα φασματόμετρα NMR πρωτονίων λειτουργούσαν στα 60MHz και 14.092G ορθότερα 

1,04092 Tesla), με διαχωριστική ικανότητα ≤0,5Hz , στα 90MHz και 21.140G ή στα 100MHz 

και 23.490G. Καλύτερη διαχωριστική ικανότητα και ευαισθησία επιτυγχάνεται με τη 

χρησιμοποίηση μαγνητικών πεδίων από υπεραγώγιμα σωληνοειδή, που ψύχονται με υγρό ήλιο 

και λειτουργούν σε υψηλότερες συχνότητες (μέχρι και 1 GHz για πρωτόνια). Το κόστος των 

πρώτων φασματομέτρων NMR ήταν αρκετά υψηλό, αλλά αυτό δεν εμπόδισε  τη διάδοσή 

τους, εξαιτίας της ώθησης που έδωσαν στον επιτυχή χαρακτηρισμό και την ανάλυση χημικών 

ενώσεων. Σήμερα, αντί των φασματομέτρων NMR συνεχούς ρεύματος, διατίθονται στην 

αγορά φασματόμετρα παλμών NMR με μετασχηματισμό Fourier (FT-NMR), σε αντιστοιχία 

προς την τεχνική FT-IR, με τα οποία πετυχαίνεται περίπου δεκαπλασιασμός της ευαισθησίας. 

Η ευαισθησία ενός κλασικού φασματομέτρου NMR μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση ειδικού 

υπολογιστή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα αθροίσεως των τμημάτων του φάσματος σε 

διαδοχικές, επαναλαμβανόμενες , με τις ίδιες συνθήκες, σαρώσεις, οπότε οι τυχαίοι 

ηλεκτρονικοί θόρυβοι εξουδετερώνονται και ενισχύεται το κανονικό σήμα. Με τη χρήση 

υπολογιστή λαμβάνεται ικανοποιητικό φάσμα μετά από ~1000σαρώσεις διαλύματος 

συγκέντρωσης <0,1%. Η ευαισθησία είναι ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας του αριθμού των 

σαρώσεων. 

 

Χειρισμός δείγματος: για τη λήψη φάσματος NMR χρησιμοποιούνται διαλύματα 

συγκέντρωσης 1-10% (w/v) και ο απαιτούμενος όγκος διαλύτη είναι ~0,5ml. Καθαρές υγρές 

ουσίες παρέχουν εξαίρετα φάσματα, όταν όμως έχουν υψηλό ιξώδες, είναι προτιμότερο να 

αραιώνονται με ευκίνητο διαλύτη. Στερεές ουσίες δεν μπορούν να μελετηθούν με την τυπική 

φασματοσκοπία 
1
H-NMR , γιατί δίνουν πλατιές ταινίες απορρόφησης (μέχρι και 20 ΚHz), που 

στερούνται ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Με ανάπτυξη όμως ειδικών φασματομέτρων 

στερεάς κατάστασης είναι δυνατή η λήψη φασμάτων στερεών ουσιών. Τα αέρια μπορούν 

επίσης να μελετηθούν με ειδικούς δοκιμαστές (probes). 

 

Οι χρησιμοποιούμενοι διαλύτες πρέπει να είναι χημικά αδρανείς, μαγνητικά ισότροποι, να 

στερούνται υδρογόνων (αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό) και να είναι πτητικοί, για πιθανή 

ανάκτηση του δείγματος. Συνήθως χρησιμοποιούνται CCl4, CS2, υγρό SO2 και άλλοι, όπως 

CHCl3, κυρίως στη δευτεριωμένη μορφή, για να μην έχουμε κάλυψη των σημάτων 

συντονισμού από τα σήματα των πρωτονίων του διαλύτη (το D με I=1 δεν παρουσιάζει 

συντονισμό στις συνθήκες του 
1
H), όπως CDCl3, CD3COCD3, C6D6, CD3COOD, CF3COOD 

κ.α. Για δείγματα που διαλύονται μόνο στο νερό, χρησιμοποιείται D2O. 
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 Όταν η ένωση περιέχει –OH, που συχνά δίνει πλατιά κορυφή, το φάσμα λαμβάνεται με 

διαλύτη (CD3)2SO, οπότε λαμβάνονται οξείες κορυφές, γιατί το πρωτόνιο του υδροξυλίου 

επιδιαλυτώνεται και δεν υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής. 

Τα φασματόμετρα NMR διαθέτουν σύστημα ρυθμίσεως της θερμοκρασίας του δείγματος από 

-100 σε 200
ο
C, οπότε διευκολύνονται κινητικές μελέτες και διερευνήσεις ισορροπιών 

διαμορφώσεως και δεσμών υδρογόνου. 

 

Η ύπαρξη παραμαγνητικών προσμίξεων στο δείγμα ή στο διαλύτη προκαλεί διαπλάτυνση των 

κορυφών συντονισμού, για αυτό και πρέπει να γίνεται προσπάθεια απομάκρυνσης των 

προσμίξεων. Μικρά ποσά διαλυμένου οξυγόνου, που προκαλούν σοβαρή διαπλάτυνση 

κορυφών και μείωση διαχωριστικής ικανότητας του φάσματος, μπορούν να απομακρυνθούν 

με τη βοήθεια διαλύματος διθειονικού νατρίου (Na2S2O6) 10% ή απόσταξης υπό κενό ή με 

επανειλημμένες πήξεις ή με διαβίβαση αργού ή αζώτου πριν από τη λήψη του φάσματος. 

 

2.6 Χαρακτηριστικά φάσματος NMR 

 

 

Χημική μετατόπιση: η φασματομετρία NMR άρχισε να ενδιαφέρει τη χημεία όταν 

διαπιστώθηκε: 

 

1) Η ύπαρξη της χημικής μετατόπισης (chemical shift) , που συνίσταται στην εξάρτηση 

της συχνότητας συντονισμού των μαγνητικών πυρήνων από το χημικό τους 

περιβάλλον και  

2) Του φαινομένου της spin-spin σύζευξης (spin-spin coupling), δηλαδή του διαχωρισμού 

μίας κορυφής συντονισμού σε ομάδα πολλαπλών συμμετρικών κορυφών, που 

οφείλεται στην αλληλεπίδραση των spin γειτονικών πυρήνων. 

 

Τα πρωτόνια συντονίζονται σε διαφορετικές συχνότητες, ανάλογα με το είδος του δεσμού H-

X και την ύπαρξη στο μόριο ομάδων, που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των πρωτονίων. Το 

φαινόμενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ηλεκτρόνια «προστατεύουν» ή «θωρακίζουν» 

τον πυρήνα (διαμαγνητική θωράκιση), δημιουργώντας με την επίδραση του εφαρμοζόμενου 

μαγνητικού πεδίου (Βο) ένα μικρό τοπικό μαγνητικό πεδίο αντίθετης κατεύθυνσης από το 

εφαρμοζόμενο.  
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Εάν Βπ είναι η ένταση του πεδίου που πραγματικά εφαρμόζεται στον πυρήνα μέσα στο άτομο 

ισχύει η σχέση: 

 

Βπ = Βο (1 - σ) 

 

 

Όπου σ: η σταθερά θωράκισης ή προστασίας του ατόμου, που είναι καθαρός αριθμός     και 

εξαρτάται από την ηλεκτρονική πυκνότητα γύρω από το πρωτόνιο, η οποία είναι συνάρτηση 

της δομής της ένωσης. Ως αποτέλεσμα αυτού, η συχνότητα συντονισμού μετατοπίζεται σε 

διαφορετική τιμή πεδίου και δίνεται από τη σχέση: 

 

ν = γ Βο (1 - σ)/ 2π 

 

Μετατόπιση της συχνότητας συντονισμού σε μεγαλύτερες τιμές πεδίου καλείται διαμαγνητική  

μετατόπιση  (σ θετικό) ή διαμαγνητική προστασία (diamagnetic shielding), ενώ μετατόπιση σε 

μικρότερες τιμές πεδίου καλείται παραμαγνητική μετατόπιση  (σ αρνητικό) ή παραμαγνητική 

αποπροστασία (paramagnetic deshielding). Σημειώνεται ότι οι όροι διαμαγνητική και 

παραμαγνητική μετατόπιση είναι σχετικοί και αναφέρονται σε μετατόπιση με βάση μία 

ορισμένη συχνότητα συντονισμού. Εξάλλου σ με θετική τιμή σημαίνει  Βπ < Βο και για να 

φθάσουμε σε κατάσταση συντονισμού, θα πρέπει να αυξηθεί το πεδίο κατά Βοσ, ώστε να 

έχουμε Βπ = Βο.  

  

 

Σε δεσμούς H-X, όπου Χ είναι δέκτης ηλεκτρονίων, η ηλεκτρονική πυκνότητα στον πυρήνα 

υδρογόνου είναι ελαττωμένη, με επακόλουθο τη μειωμένη ηλεκτρονική προστασία και τη 

μετατόπιση του σήματος συντονισμού σε μικρότερες τιμές πεδίου. Αντίθετα, σε δεσμούς H-Y, 

όπου Y είναι δότης ηλεκτρονίων, η ηλεκτρονική πυκνότητα στον πυρήνα υδρογόνου θα είναι 

αυξημένη και η συχνότητα συντονισμού μετατοπισμένη σε μεγαλύτερες τιμές πεδίου. Εκτός 

από την ηλεκτρονική πυκνότητα, τη θωράκιση του πρωτονίου επηρεάζει και η ύπαρξη 

πολλαπλών δεσμών (π-ηλεκτρόνια) , λόγω της δυνατότητας περιστροφής των π-ηλεκτρονίων 

μόνο σε ορισμένες κατευθύνσεις. Διαμαγνητική ανισοτροπία παρατηρείται στο αιθυλένιο, το 

ακετυλένιο και το βενζόλιο. Η θέση συντονισμού ενός πρωτονίου εκφράζεται σε σχέση με μία 

πρότυπη ένωση, το τετραμέθυλο-σιλάνιο, (CH3)4Si (TMS). Το TMS είναι ένα ιδανικό 

εσωτερικό πρότυπο για τη βαθμονόμηση του φάσματος NMR, επειδή είναι χημικώς αδρανές, 

μαγνητικώς ισότροπο, δίνει μόνο μία απλή και οξεία κορυφή σε υψηλότερες τιμές πεδίου από 

όλα σχεδόν τα πρωτόνια που αναγνωρίζεται εύκολα, είναι διαλυτό σε πολλούς διαλύτες και 



20 

 

οργανικές υγρές ουσίες και είναι πτητικό (σημείο ζέσεως: 27 
0
C), ώστε να είναι δυνατή η 

απομάκρυνσή του  και επομένως εύκολη η ανάκτηση πολύτιμων ή σπάνιων δειγμάτων. 

Προστίθεται στα διαλύματα σε συγκεντρώσεις 0,5-1%. Επειδή το TMS είναι αδιάλυτο σε H2O 

ή D2O, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υδατικά διαλύματα. Στα διαλύματα αυτά 

χρησιμοποιείται το (CH3)3Si(CH2)3SO3Na (DSS) ή (CH3)3Si(CD2)2COONa (TSP). 

 

 

2.7 Εφαρμογές φασματοσκοπίας NMR 

 

 

Προσδιορισμός δομής: από όλα τα είδη φασμάτων, τις περισσότερες πληροφορίες για τη δομή 

των ενώσεων δίνουν τα φάσματα NMR. Για τη διευκρίνιση της δομής και την ταυτοποίηση 

μίας ένωσης, τα φάσματα NMR συνήθως χρησιμοποιούνται σε συσχετισμό με άλλα δεδομένα, 

που λαμβάνονται με άλλες τεχνικές, όπως π.χ. φασματοφωτομετρία υπεριώδους και 

υπερύθρου και φασματομετρία μαζών. Ο συνδυασμός της χημικής μετατόπισης και της 

γενικής εικόνας (pattern) της  σύζευξης spin-spin  παρέχει πληροφορίες για τον προσδιορισμό: 

 

α) του αριθμού των μετρούμενων πρωτονίων (ή και άλλων ατόμων) 

β) του χημικού περιβάλλοντος κάθε πρωτονίου (ατόμου) 

γ) των στερεοχημικών ισομερών και σε μερικές περιπτώσεις και διαμορφομερών  

δ) την ύπαρξη προσμίξεων.  

 

Συνδυασμός των παραπάνω πληροφοριών μπορεί συχνά να μας οδηγήσει στην εύρεση της 

δομής μιας άγνωστης ένωσης. Η ολοκλήρωση των εμβαδών των κορυφών είναι χρήσιμη στη 

εύρεση της δομής, αφού ο λόγος των εμβαδών παρέχει το σχετικό λόγο των διαφόρων ειδών 

πρωτονίων. Επιπλέον, η ολοκλήρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ποσοτική ανάλυση. 

 

Σημαντικές πληροφορίες για τη δομή παρέχει η σταθερά σύζευξης J, το μέγεθος της οποίας 

διαφέρει για τα διάφορα ισομερή, όρθο- μέτα- και πάρα-, cis-trans κ.λ.π. 

 

 Όταν οι κορυφές συντονισμού περιορίζονται σε στενή περιοχή του φάσματος και 

αλληλεπικαλύπτονται, όπως π.χ. στους αιθέρες, εστέρες και κετόνες, όπου οι κορυφές 

βρίσκονται μεταξύ 1-3ppm, προστίθενται στο διάλυμα αντιδραστήρια μετατοπίσεως (shift 

reagents), συνήθως ενώσεις του Eu(3), Yb(3), ή Pr,  με τα οποία οι παραπάνω ομάδες 

δημιουργούν σύμπλοκα, με αποτέλεσμα σημαντική μετατόπιση προς μικρότερες (Eu , Yb), ή 

μεγαλύτερες Pr τιμές πεδίου και καλύτερο διαχωρισμό των κορυφών, λόγω της κατανομής 
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τους σε ευρύτερη περιοχή εντάσεων πεδίου. Επίσης καλύτερος διαχωρισμός των κορυφών 

πετυχαίνεται με τη χρήση φασματόμετρων μεγαλύτερης συχνότητας συντονισμού 

(μεγαλύτερα πεδία), π.χ. 600 MHz. 

 

Ποιοτική ανάλυση: κατά την ποιοτική ανάλυση, καταρχάς υπολογίζεται ο ολικός αριθμός 

πρωτονίων από την ολοκλήρωση των κορυφών. Ακολούθως, από τη θέση των κορυφών 

συντονισμού καθορίζεται με τη βοήθεια πινάκων το είδος των ομάδων, που υπάρχουν στο 

μόριο, π.χ. –CH3, -CH2, -COCH2- κ.λ.π. Κατά κανόνα, ομάδες με αυξημένο χαρακτήρα 

αλκυλίου συντονίζονται σε υψηλές τιμές πεδίου (0,9-2,4 ppm), ενώ πρωτόνια που γειτνιάζουν 

με ηλεκτραρνητικές ομάδες υφίστανται αποθωράκιση και συντονίζονται σε χαμηλές τιμές 

πεδίου (υψηλό δ). 

 

Ποσοτική ανάλυση: στην ποσοτική ανάλυση χρησιμοποιείται το εμβαδό της κορυφής, που 

οφείλεται σε ορισμένη ομάδα του μορίου και συνήθως υπολογίζεται με ολοκλήρωση. Όλες οι 

τεχνικές βασίζονται σε σύγκριση εμβαδών και κορυφών. Χρησιμοποιούνται υψηλές τιμές Βο , 

ώστε να μεγιστοποιείται, κατά το δυνατόν, ο λόγος S/N. Χρησιμοποιώντας πολλαπλές 

ολοκληρώσεις επιτυγχάνεται επαναληψιμότητα ~2%. 

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα της ποσοτικής φασματοσκοπίας NMR είναι τα εξής: 

 

1) η τεχνική είναι μη καταστροφική και επιτρέπει την ανάκτηση του δείγματος. 

2) η ένταση του σήματος για δεδομένο πυρηνικό ισότοπο είναι ανάλογη του αριθμού των 

πυρήνων, που συνεισφέρουν στο σήμα, αλλά ανεξάρτητη από τη  χημική του φύση. 

3) η προσδιοριζόμενη ουσία σε ένα μείγμα δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει σε καθαρή 

μορφή για να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπη (αρκεί να υπάρχει άλλη πρότυπη ουσία σε 

καθαρή μορφή). 

 

4) οι κορυφές συντονισμού είναι στενές σε σχέση με διαφορές στη χημική μετατόπιση 

(θέση κορυφών). Ως εκ τούτου, η πιθανότητα αισθητής αλληλεπικάλυψης στα σήματα 

των συστατικών ενός μείγματος ελαττώνεται και επομένως καθίσταται δυνατή η 

ανάλυση του μείγματος, πολλές φορές χωρίς προηγούμενο διαχωρισμό των 

συστατικών του. 

 

Ως μειονεκτήματα της τεχνικής μπορούν να θεωρηθούν η μικρή ευαισθησία της και η 

δυσκολία εφαρμογής της σε στερεά δείγματα. 
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Ποσοτική ανάλυση με φασματοσκοπία NMR μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε με βάση τα 

σχετικά εμβαδά των κορυφών των συστατικών ενός μείγματος ουσιών, είτε με τη χρήση 

εσωτερικού προτύπου. Στον πρώτο τρόπο, που εφαρμόζεται κυρίως για τον προσδιορισμό 

προσμείξεων, το εμβαδό μιας κορυφής συντονισμού της κύριας ομάδας συγκρίνεται, 

πρωτόνιο προς πρωτόνιο, με το εμβαδό μίας διαφορετικής κορυφής μίας δεύτερης ένωσης ή 

προσμείξεως και προσδιορίζεται η εκατοστιαία περιεκτικότητα σε mol %. Για μεγαλύτερη 

ακρίβεια πρέπει να συγκρίνονται εμβαδά κορυφών που οφείλονται σε ίσους αριθμούς 

πρωτονίων. Στη μέθοδο εσωτερικού προτύπου, το εμβαδό μίας κορυφής συντονισμού της 

προσδιοριζόμενης ουσίας συγκρίνεται με το εμβαδό μίας κορυφής συντονισμού του 

εσωτερικού προτύπου. Αν το δείγμα και η πρότυπη ουσία ζυγίζονται επακριβώς, μπορεί να 

υπολογισθεί η καθαρότητα μιας ουσίας. Ένα ιδανικό εσωτερικό πρότυπο πρέπει να έχει τις 

παρακάτω ιδιότητες: 

 

α) να παρουσιάζει μία κορυφή συντονισμού αναφοράς, κατά προτίμηση απλή, που να απέχει 

τουλάχιστον 30Hz από την κορυφή της προσδιοριζόμενης ουσίας.   

β) να είναι διαλυτό στο χρησιμοποιούμενο διαλύτη. 

γ) να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο ισοδύναμο βάρος σε πρωτόνια. 

δ) να μην αντιδρά με την προσδιοριζόμενη ουσία. 

 

2.8 Επιλογή Τεχνικής NMR 

 

Η επιλογή της τεχνικής NMR έγινε διότι απαιτείται η διατήρηση του τυριού στην ακέραιη του 

μορφή. Οποιαδήποτε κατεργασία θα καθιστούσε αδύνατη την ανίχνευση ευαίσθητων ουσιών 

λόγω καταστροφής τους, π.χ. λόγω υψηλών θερμοκρασιών που χρησιμοποιούνται στην 

ανάλυση με την τεχνική της αέριας χρωματογραφίας (GC). Επίσης, η τεχνική NMR απαιτεί 

λιγότερο χρόνο και αποτελεί πολύ ικανή τεχνική για την ανάλυση πολύπλοκων μειγμάτων 

οργανικών ενώσεων. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία πειράματα με την τεχνική 

της αέριας χρωματογραφίας GC-MS για την ανίχνευση των πτητικών ενώσεων των τυριών. 
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3.Σκοπός της Εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την διαπίστωση της καταλληλότητας της 

φασματοσκοπίας NMR για την ανάλυση των προαναφερθεισών τυριών κρητικής προέλευσης. 

Στόχος ήταν η ανάπτυξη μιας ποιοτικής και ποσοτικής αναλυτικής μεθοδολογίας για την 

ανάλυση των συστατικών των τυριών. 

 

 

4.Πειραματικό Μέρος 

 

Δείγματα 

 

Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν πέντε (5) δείγματα τυριών:  

Δείγμα 1 : Γραβιέρα Καργάκης 

Δείγμα 2 : Κεφαλογραβιέρα Καργάκης 

Δείγμα 3 : Κεφαλοτύρι Καργάκης 

Δείγμα 4: Γραβιέρα χαμηλών λιπαρών Καργάκης 

Δείγμα 5: Καπνιστό τυρί Καργάκης 

 

Προετοιμασία δειγμάτων για ανάλυση με NMR 

 

Τα 5 αυτά δείγματα, αφού καταψύχθηκαν, κόπηκαν σε κύβους (1 κύβος από κάθε δείγμα) και 

στην συνέχεια τοποθετήθηκαν σε λυοφιλιωτή Telstar Freeze-Dryer Cryodos στους -50
ο
 C για 

24 ώρες, έτσι ώστε να αποβληθεί όσο το δυνατόν περισσότερη υγρασία. Στην συνέχεια, τα 

δείγματα κονιορτοποιήθηκαν με υγρό άζωτο. Από το δείγμα, ποσότητα περίπου 0,31 

γραμμαρίων και 1ml υπερκάθαρου νερού εισήχθησαν σε 6 φιαλίδια Εppendorf των 1,5ml. 

Μετά από λουτρό υπερήχων για 30', τα διαλύματα φυγοκεντρήθηκαν στις 10.000 rpm για 10'. 

Από τις 3 φάσεις που δημιουργήθηκαν, η κεντρική φάση είναι η υδατική, η οποία και 

αφαιρέθηκε με προσοχή μόνο από τα 5 φιαλίδια Εppendorf, προστέθηκε σε 2 φιαλίδια Vial 

των 4ml και καταψύχθηκε για να τοποθετηθεί στο freeze-dryer για 16 ώρες έτσι ώστε να 

εξατμιστεί ο διαλύτης. Στην συνέχεια, προστέθηκαν στα φιαλίδια vial 100μl D2O/TSP και 

900μl D2O (450 μl στο κάθε vial)  και τοποθετήθηκαν σε λουτρό υπερήχων για 5'. Τέλος το 

δείγμα διηθήθηκε απευθείας μέσα σε σωλήνα ΝMR για την λήψη του φάσματος. 
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Οι δύο φάσεις που έμειναν στα φιαλίδια Εppendorf μετά την φυγοκέντρηση στην παραπάνω 

διαδικασία, ξηράνθηκαν με φυγοκέντρηση στις 1.000 rpm για 5'. Προστέθηκε 1ml CΗCl3 σε 

κάθε φιαλίδιο Eppendorf, τα οποία τοποθετήθηκαν σε λουτρό υπερήχων για 10' και στη 

συνέχεια φυγοκεντρήθηκαν για 10' στις 10.000 rpm. Δημιουργήθηκαν 2 φάσεις από τις οποίες 

αφαιρέθηκε η οργανική και τοποθετήθηκε σε 2 φιαλίδια vial των 4ml. Το δείγμα στα φιαλίδια 

αφέθηκε να ξηρανθεί μέχρι ξηρού υπό κενό. Τέλος, προστέθηκαν 700μl CDCl3 (350μl σε κάθε 

vial) και το δείγμα διηθήθηκε απευθείας μέσα σε σωλήνα ΝMR για την λήψη του φάσματος. 

 

Παράμετροι πειραμάτων NMR 

 

Όλα τα φάσματα 
1
H NMR λήφθηκαν σε φασματογράφο AMX-500 λειτουργικής συχνότητας 

500 MHz. Μετά τον μετασχηματισμό Fourier έγινε διόρθωση της γραμμής βάσης του 

φάσματος (baseline correction) με ένα πολυώνυμο πέμπτης τάξης και ακολούθησε διόρθωση 

φάσης μηδενικής και πρώτης τάξης. Όλες οι χημικές μετατοπίσεις των σημάτων 
1
H NMR 

αναφέρονται στην κλίμακα δ έχοντας την πρότυπη ουσία (TSP) σε χημική μετατόπιση δ 0.0 

ppm. 

 

 

 

 

5.Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 

Τα αποτελέσματα που αναφέρονται στην παρούσα εργασία προέκυψαν από την ανάλυση μιας 

σειράς φασμάτων 1D και 2D NMR που λήφθηκαν για κάθε δείγμα.  

Φάσματα 1D ΝΜR : 
1
H και 

13
C 

Φάσματα 2D ΝΜR: gCOSY, gTOCSY, gHSQC, gHSQC-TOCSY. 
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Ποιοτικός Έλεγχος 

 

5.1  Ανάλυση φασμάτων υδατικού εκχυλίσματος της γραβιέρας
3,7,9,11,13,15 

  

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα φάσματα NMR που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ταυτοποίηση και ποσοτική ανάλυση των ενώσεων του υδατικού μέρους του τυριού. Στο  

φάσμα NMR του σχήματος 1 μπορούμε να διακρίνουμε μια πληθώρα αμινοξέων που 

περιέχονται στη γραβιέρα καθώς και το βασικό οξύ που αναμένεται, το λακτικό οξύ (δ 4.12, δ 

1.30). Επίσης, είναι ευδιάκριτες οι κορυφές των αρωματικών αμινοξέων τυροσίνη (δ 6.89) και 

φαινυλαλανίνη (δ 7.40). Ακόμα, παρατηρούνται οι κορυφές τον μεθυλίων των αμινοξέων 

αλανίνη (δ 1.48), βαλίνη (δ 0.99, δ 1.05), λευκίνη (δ 0.97) και  ισολευκίνη (δ 0.94, δ 1.013). 

Οι αριθμοί αντιστοιχούν στις χημικές μετατοπίσεις των ενώσεων όπως δίνονται στον Πίνακα 

1. 

 

Σχήμα 1:  Φάσμα 
1
Η του τυριού Γραβιέρα Κρήτης ‘’Καργάκης’’ σε D2O-TSP.  

 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ppm
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Αναλυτικότερα το φάσμα: 

 

Σχήμα 2: Φάσμα 
1
Η του τυριού γραβιέρα Κρήτης ‘’Καργάκης’’  σε D2O-TSP. Αλειφατική περιοχή, περιοχή 

κορεσμένων δευτεροταγών και τριτοταγών πρωτονίων, περιοχή μεθυλοκετονικών πρωτονίων. 

 

Στο σχήμα 2, διακρίνονται: η διπλή κορυφή των πρωτονίων στον β-C του λακτικού σε δ 1.35, 

η διπλή κορυφή των πρωτονίων στον β-C στης αλανίνης σε δ 1.48, οι δύο διπλές κορυφές των 

πρωτονίων στους γ-C και γ'-C της βαλίνης σε δ 0.99 και 1.049 αντίστοιχα. Ανάμεσα στις δύο 

διπλές κορυφές της βαλίνης παρατηρείται η διπλή κορυφή των πρωτονίων του β'-C σε δ 1.014 

της ισολευκίνης και λίγο πιο κάτω η κορυφή των πρωτονίων του δ-C σε δ 0.94. Επίσης 

παρατηρείται η τριπλή κορυφή των πρωτονίων των δύο ισοδύναμων μεθυλίων της λευκίνης 

σε δ 0.96. Στα αριστερά παρατηρείται η απλή κορυφή των πρωτονίων του μεθυλίου του 

οξικού οξέος σε δ 1.94. Επιπλέον, οι πολλαπλές κορυφές σε δ 1.72 και 2.1 περίπου που 

αντιστοιχούν σε πρωτόνια των ανθράκων: γ-C της αργινίνης, β-C και γ-C της λευκίνης και β-

C της ισολευκίνης, γ-C της προλίνης και β-C του γλουταμινικού οξέος αντίστοιχα.  

 

0.91.01.11.21.31.41.51.61.71.81.92.02.12.2 ppm

1 

2 3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 10 
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Σχήμα 3: Φάσμα 
1
Η του τυριού γραβιέρα Κρήτης ‘’Καργάκης’’ σε D2O-TSP. Συνέχεια της περιοχής των 

δευτεροταγών πρωτονίων και περιοχή πρωτονίων δίπλα σε καρβονύλιο. 

 

 

Στο σχήμα 3, βρίσκονται οι κορυφές του πρωτονίου του β-C της βαλίνης σε δ 2.3 και αμέσως 

μετά, σε δ 2.35 βρίσκονται οι κορυφές των πρωτονίων στον γ-C του γλουταμινικού οξέος. 

Τέλος, υπάρχει μία απλή κορυφή των ισοδύναμων πρωτονίων των 2,3-C του ηλεκτρικού 

οξέος σε δ 2.39. Στη συνέχεια, παρατηρούνται οι δύο διπλές κορυφές του κιτρικού οξέος σε δ 

2.55 και 2.7. Ακολουθούν οι κορυφές του ασπαραγινικού οξέος και της ασπαραγίνης στην 

περιοχή δ 2.6- 2.9. Στην συνέχεια ακολουθούν οι εξής κορυφές: σε 3.05 η τριπλή κορυφή των 

πρωτονίων του ε-C της λυσίνης, και σε δ 3.10-3.15 οι δύο διπλές κορυφές των πρωτονίων του 

β-C της φαινυλαλανίνης.  

 

2.22.32.42.52.62.72.82.93.03.13.2 ppm

11 

12 

13 

14

44

2 

15 16 

17 

18 



28 

 

 

Σχήμα 4: Φάσμα 
1
Η του τυριού γραβιέρα Κρήτης ‘’Καργάκης’’ σε D2O-TSP. Περιοχή πρωτονίων σε άνθρακα 

δίπλα σε ηλεκτραρνητικά άτομα. 

 

Σε δ 3.21 η απλή κορυφή των πρωτονίων του α-C του ακετοξικού οξέος, σε δ 3.24 η τριπλή 

κορυφή των πρωτονίων του δ-C της αργινίνης, σε δ 3.35 η απλή κορυφή των πρωτονίων της 

μεθανόλης, Από την μέση του φάσματος και προχωρώντας προς τα αριστερά γίνεται πιο 

δύσκολη η ανάθεση των κορυφών. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες κορυφές που ξεχωρίζουν ως 

προς την ένταση τους αλλά και ως προς την ελάχιστη αλληλεπικάλυψη με άλλες κορυφές. 

Έτσι, διακρίνουμε την απλή κορυφή των πρωτονίων της γλυκίνης σε δ 3.56, η οποία 

βρίσκεται ανάμεσα στις δύο από τις 4 διπλές κορυφές των πρωτονίων των 1-C και 3-C της 

γλυκερόλης σε δ 3.55 και 3.57, οι υπόλοιπες 2 βρίσκονται σε δ 3.64 και 3.66. Αμέσως μετά, 

υπάρχουν 2 διπλές κορυφές σε δ 3.60 και 3.63 οι οποίες ανήκουν στα πρωτόνια των α-C της 

θρεονίνης και της βαλίνης αντίστοιχα. Ακολουθεί η τετραπλή κορυφή των πρωτονίων του α-C 

της αλανίνης σε δ 3.78.  

3.23.33.43.53.63.73.8 ppm

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
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Σχήμα 5: Φάσμα 
1
Η του τυριού γραβιέρα Κρήτης ‘’Καργάκης’’ σε D2O-TSP. Συνέχεια της περιοχής των 

πρωτονίων σε άνθρακα δίπλα σε ηλεκτραρνητικά άτομα. 

 

Σε δ 4.16 παρατηρούμε την τετραπλή κορυφή του λακτικού οξέος. Ανάμεσά στην διπλή της 

βαλίνης και στην τετραπλή του λακτικού οξέος, βρίσκονται, με πολλές επικαλύψεις, οι 

κορυφές των πρωτονίων των α-C των: ισολευκίνη, αργινίνη, λευκίνη, λυσίνη, γλουταμινικό 

οξύ, σερίνη (όπως και τα πρωτόνιά της στον β-C), ασπαρτικό οξύ, ασπαραγίνη, 

φαινυλαλανίνη και τα πρωτόνια του 2-C της γλυκερόλης. Αριστερά της τετραπλής του 

λακτικού οξέος βρίσκεται η κορυφή των πρωτονίων του β-C της θρεονίνης.  

 

 

 

3.853.903.954.004.054.104.154.204.254.30 ppm

27 28 

29 

30 

31 
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Σχήμα 6: Φάσμα 
1
Η του τυριού γραβιέρα Κρήτης ‘’Καργάκης’’ σε D2O-TSP. Περιοχή πρωτονίων αρωματικών 

δακτυλίων. 

 

Στο σχήμα 6 φαίνεται η πολλαπλή κορυφή της τυροσίνης σε δ 6.90 λόγω των πρωτονίων των 

C  2, 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7: Φάσμα 
1
Η του τυριού γραβιέρα Κρήτης ‘’Καργάκης’’ σε D2O-TSP. Συνέχεια της περιοχής των 

πρωτονίων αρωματικών δακτυλίων. 

 

 

Σε δ 7.20 εμφανίζεται η επόμενη πολλαπλή κορυφή της τυροσίνης εξαιτίας των πρωτονίων 

των C 3,5. 

6.786.806.826.846.866.886.906.926.946.966.98 ppm

7.107.127.147.167.187.207.227.247.267.287.30 ppm

32 

33 
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Σχήμα 8: Φάσμα 
1
Η του τυριού γραβιέρα Κρήτης ‘’Καργάκης’’ σε D2O-TSP. Συνέχεια της περιοχής των  

πρωτονίων αρωματικών δακτυλίων. 

 

 

Σε δ 7.32 , 7.36 και 7.42 εμφανίζονται οι πολλαπλές κορυφές της φαινυλαλανίνης. 

 

δ 7.32: διπλή κορυφή λόγω των πρωτονίων των  C 6,2  

δ 7.36 πολλαπλή κορυφή λόγω του πρωτονίου του C 4 

δ 7.42 πολλαπλή κορυφή λόγω των πρωτονίων  των C 5,3. 

 

 

 

7.287.307.327.347.367.387.407.427.447.467.48 ppm

34 
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Σχήμα 9: Φάσμα 
1
Η του τυριού γραβιέρα Κρήτης ‘’Καργάκης’’ σε D2O-TSP. Περιοχή αλδευδικών πρωτονίων. 

 

Σε δ 8.45 παρουσιάζεται η απλή κορυφή του φορμικού οξέος. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επιπρόσθετα φάσματα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάθεση 

των κορυφών του υδατικού μέρους του τυριού.  

 

 

Σχήμα 10: Φάσμα 
13

C dept του τυριού γραβιέρα Κρήτης  σε D2O-TSP. 

8.428.448.468.488.508.528.548.568.588.608.62 ppm

35 
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Σχήμα 11: Φάσμα gTOCSY του τυριού γραβιέρα Κρήτης σε D2O-TSP. Επισημαίνονται με βέλη οι κορυφές των 

πυρήνων 
1
Η της αλανίνης. 

 

Σε δ 1.48 έχω μία διπλή κορυφή όπου τα 3 Η του 6-C ‘’βλέπουν’’ ένα γειτονικό πρωτόνιο και 

σχάζονται δίνοντας μία διπλή κορυφή. Σε δ 3.8 εμφανίζεται μια τετραπλή κορυφή καθώς το 

πρωτόνιο του 4–C έχει 3 γειτονικά πρωτόνια, σχάζεται και δίνει μία τετραπλή.  

 

 

 

           Σχήμα 12: Φάσμα gTOCSY του τυριού γραβιέρα Κρήτης σε D2O-TSP. (αρωματική περιοχή) 
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 Σχήμα 13 : Φάσμα ΗSQC του τυριού γραβιέρα Κρήτης σε D2O-TSP. 

 

Σ’αυτό το φάσμα παρουσιάζεται η σύζευξη του κάθε C (στην περίπτωση της αλανίνης 2 C) 

με κάθε ένα με τα Η τους. 

 

 

 Σχήμα 14 : Φάσμα ΗSQC του τυριού γραβιέρα Κρήτης σε D2O-TSP. (αρωματική περιοχή) 
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 Σχήμα 15: Φάσμα gHSQC-TOCSY του τυριού γραβιέρα Κρήτης σε D2O-TSP.  

 

Στο φάσμα έχουμε 4 σήματα για την αλανίνη. Σε δ 1.47 τα 2 σήματα αντιστοιχούν στην 

σύζευξη του 4-C με το πρωτόνιο του και τον γειτονικό C (-COOH). Σε δ 3.8 εμφανίζονται 

άλλα 2 σήματα που αντιστοιχούν στην σύζευξη του C (-CH3) με τα 3 του πρωτόνια και τον 

γειτονικό του C (-CH). 

 

 

          Σχήμα 16: Φάσμα gHSQC-TOCSY του τυριού γραβιέρα Κρήτης σε D2O-TSP. (αρωματική περιοχή) 
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5.2 Ανάλυση φασμάτων του εκχυλίσματος με χλωροφόρμιο της γραβιέρας
3,8,10,16,17

 

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα φάσματα NMR που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ταυτοποίηση των ενώσεων του οργανικού μέρους του τυριού σε διαλύτη CDCl3. Οι αριθμοί 

αντιστοιχούν στις χημικές μετατοπίσεις των ενώσεων όπως δίνονται στον Πίνακα 2. 

 

 

Σχήμα 17: Φάσμα 
1
H NMR σε διαλύτη CDCl3 του τυριού Γραβιέρα Κρήτης ΄΄Καργάκης’’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 ppm
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Αναλυτικότερα:  

 

 

Σχήμα 17: Φάσμα 
1
H NMR σε διαλύτη CDCl3 του τυριού Γραβιέρα Κρήτης. Περιοχή πρωτονίων σε C δίπλα σε 

κορεσμένα κέντρα. 

 

Σε δ 0.66 εμφανίζεται η απλή κορυφή της χοληστερόλης λόγω του πρωτονίου του C-18. 

 

 

               Σχήμα 18: Φάσμα 
1
H NMR σε διαλύτη CDCl3 του τυριού Γραβιέρα Κρήτης.  

 

Σε δ 0.83 εμφανίζεται μία τριπλή κορυφή που αντιστοιχεί στα λιπαρά οξέα εκτός από το 

βουτυρικό και n-3. Αμέσως μετά σε δ 0.90 ακολουθεί η τριπλή κορυφή του βουτυρικού οξέος 

λόγω των πρωτονίων του 6-C. 

0.580.600.620.640.660.680.700.72 ppm

0.780.800.820.840.860.880.900.920.940.96 ppm

1 

2 

3 
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                   Σχήμα 19: Φάσμα 
1
H NMR σε διαλύτη CDCl3 του τυριού Γραβιέρα Κρήτης. 

 

Σε δ 1.21 εμφανίζεται η πολλαπλή κορυφή των λιπαρών οξέων με λειτουργική ομάδα 

 -(CH2)n. 

 

 

                  Σχήμα 20: Φάσμα 
1
H NMR σε διαλύτη CDCl3 του τυριού Γραβιέρα Κρήτης. 

 

Σε δ 1.56 η επόμενη πολλαπλή κορυφή των λιπαρών οξέων με λειτουργική ομάδα –OOC-

CH2-CH2. 

 

1.161.181.201.221.241.261.281.301.321.341.361.38 ppm

1.441.461.481.501.521.541.561.581.601.621.641.66 ppm

4 

5 
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Σχήμα 21: Φάσμα 
1
H NMR σε διαλύτη CDCl3 του τυριού Γραβιέρα Κρήτης. 

 

 

Σε δ 1.95 παρουσιάζεται η πολλαπλή κορυφή των trans λιπαρών οξέων των οποίων η 

λειτουργική ομάδα είναι -CH2-CH=CH-Αμέσως μετά σε δ 2.01 η πολλαπλή των cis λιπαρών 

οξέων, λειτουργική ομάδα -CH2-CH=CH-. 

 

 

 

1.881.901.921.941.961.982.002.022.042.062.082.102.122.14 ppm

7 

6 
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                         Σχήμα 22: Φάσμα 
1
H NMR σε διαλύτη CDCl3 του τυριού Γραβιέρα Κρήτης. 

 

Σε δ 2.26 είναι η τριπλή κορυφή όλων των λιπαρών οξέων και η λειτουργική ομάδα είναι η –

OOC-CH2-CH2. 

 

 

 

 

Σχήμα 23: Φάσμα 
1
H NMR σε διαλύτη CDCl3 του τυριού Γραβιέρα Κρήτης. 

 

Σε δ 2.72 η τριπλή κορυφή του λινολεικού οξέος λόγω των πρωτονίων του C-13 και 

ακολουθεί σε δ 2.76 η πολλαπλή κορυφή του λινολενικού λόγω των πρωτονίων 13,16. 

2.202.212.222.232.242.252.262.272.282.292.302.312.322.33 ppm

2.552.602.652.702.752.802.85 ppm

8 

10 
9 
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  Σχήμα 24: Φάσμα 
1
H NMR σε διαλύτη CDCl3 του τυριού Γραβιέρα Κρήτης. 

 

Σε δ 3.41 εμφανίζεται η πολλαπλή κορυφή της χολίνης λόγων των πρωτονίων του 3-C. 

Ακολουθεί σε δ 3.52 η πολλαπλή κορυφή της χοληστερόλης των πρωτονίων του 15-C. Σε δ 

3.68 η διπλή κορυφή των πρωτονίων σε 1,2 διγλυκερίδια των οποίων λειτουργική ομάδα είναι 

HO-CH2-CH. 

 

                 Σχήμα 25: Φάσμα 
1
H NMR σε διαλύτη CDCl3 του τυριού Γραβιέρα Κρήτης. 

 

Σ’αυτό το σχήμα εμφανίζεται  σε δ 4.06 η πολλαπλή κορυφή των πρωτονίων σε 1,3 

διγλυκερίδια,  λειτουργική ομάδα των οποίων είναι η –CH2-OOC. Ακολουθεί σε δ 4.25 η 

διπλή της διπλής κορυφή των πρωτονίων σε τριγλυκερίδια, λειτουργική ομάδα –CH2-OOC. 

 

 

3.253.303.353.403.453.503.553.603.653.703.75 ppm

4.064.084.104.124.144.164.184.204.224.244.264.284.304.32 ppm

14 
15 

13 

12 
11 
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           Σχήμα 26: Φάσμα 
1
H NMR σε διαλύτη CDCl3 του τυριού Γραβιέρα Κρήτης. 

 

Σε δ 4.87 και 4.92 εμφανίζονται οι 2 διπλές της διπλής κορυφές του καπρολεικού οξέος, 

λειτουργική ομάδα =CH. Ακολουθεί η πολλαπλή κορυφή των πρωτονίων των 1,2 

διγλυκεριδίων σε δ 5.04, λειτουργική ομάδα –CH-OOC. 

 

 

 

                   Σχήμα 27: Φάσμα 
1
H NMR σε διαλύτη CDCl3 του τυριού Γραβιέρα Κρήτης. 

 

Σε δ 5.28 εμφανίζεται  η πολλαπλή κορυφή των πρωτονίων σε τριγλυκερίδια με λειτουργική 

ομάδα –CH2-OOC. Ακολουθεί η πολλαπλή κορυφή σε δ 5.32 των cis ακόρεστων λιπαρών 

οξέων και στη συνέχεια σε δ 5.36 η πολλαπλή κορυφή των trans λιπαρών οξέων, λειτουργική 

ομάδα -CH=CH-. 

 

 

 

4.654.704.754.804.854.904.955.005.055.10 ppm

5.185.205.225.245.265.285.305.325.345.365.385.40 ppm

16 
17 

18 

19 

20 
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Σχήμα 28: Φάσμα 
1
H NMR σε διαλύτη CDCl3 του τυριού Γραβιέρα Κρήτης. 

 

 Σε δ 5.58 εμφανίζεται η διπλή της τριπλής κορυφή του συζευγμένου λινολεϊκού οξέος, 

λειτουργική ομάδα -CH=. Ακολουθεί η πολλαπλή κορυφή του καπρολεϊκού οξέος σε δ 5.73 

και η τριπλή κορυφή του συζευγμένου λινολεϊκού οξέος σε δ 5.88. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 29: Φάσμα 
1
H NMR σε διαλύτη CDCl3 του τυριού Γραβιέρα Κρήτης. 

  

Στο σχήμα παρουσιάζεται η διπλή της διπλής κορυφή του συζευγμένου λινολεϊκού οξέος σε δ 

6.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.555.605.655.705.755.805.855.905.95 ppm

6.106.156.206.256.306.35 ppm

21 

22 

23 

24 
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5.3 Παράθεση φασμάτων υδατικού και οργανικού εκχυλίσματος λοιπών τυριών 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα φάσματα των υπόλοιπων τυριών που αναλύθηκαν όπου οι 

μετατοπίσεις των κορυφών παρατηρούνται στα ίδια ppm με εκείνα της γραβιέρας με κάποιες 

μικρές διαφοροποιήσεις. 

 

 Κεφαλογραβιέρα 

Σχήμα 30: Φάσμα 
1
Η του τυριού κεφαλογραβιέρα Κρήτης σε D2O-TSP.  

 

 

Σχήμα 31: Φάσμα 
1
Η του τυριού κεφαλογραβιέρα Κρήτης σε CDCl3. 
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 Κεφαλοτύρι 

 

 

Σχήμα 32: Φάσμα 
1
Η του τυριού κεφαλοτύρι Κρήτης σε D2O-TSP.  

 

 

 

 

Σχήμα 33: Φάσμα 
1
Η του τυριού κεφαλοτύρι Κρήτης σε CDCl3.  
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 Άπαχη γραβιέρα  

 

 

 

Σχήμα 34: Φάσμα 
1
Η του τυριού άπαχης γραβιέρας Κρήτης σε D2O-TSP. 

 

 

 

Σχήμα 35: Φάσμα 
1
Η του τυριού άπαχης γραβιέρας Κρήτης σε CDCl3.  
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 Καπνιστό τυρί 

 

 

Σχήμα 36: Φάσμα 
1
Η του καπνιστού τυριού  Κρήτης σε D2O-TSP.  

 

 

 

 

 

Σχήμα 37: Φάσμα 
1
Η του καπνιστού τυριού Κρήτης σε CDCl3.  
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5.4 Σύγκριση φασμάτων υδατικού και οργανικού εκχυλίσματος όλων των τυριών  

 

 

Σχήμα 38: φάσματα  
1
Η όλων των τυριών σε D2O-TSP. 

 

 

 

Σχήμα 39: φάσματα  
1
Η όλων των τυριών σε D2O-TSP (αρωματική περιοχή) 
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Οι βασικές διαφορές εντοπίζονται στο φάσμα του καπνιστού τυριού όπου η διπλή κορυφή του 

κιτρικού σε δ 2.52 δεν υπάρχει και η επόμενη διπλή κορυφή σε δ 2.65 υπάρχει σε πολύ μικρή 

ένταση. Επίσης, η πολλαπλή κορυφή της γλυκερόλης σε δ 3.63 παρατηρούμε ότι βρίσκεται σε 

αρκετά μεγαλύτερη ένταση στο φάσμα του καπνιστού τυριού σε σχέση με τα άλλα φάσματα. 

 

 

 

Σχήμα 40: φάσματα  
1
Η όλων των τυριών σε CDCl3. 

 

         

   Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν αφορούν στο καπνιστό τυρί όπως αναφέρθηκε. Στη 

συνέχεια  παρατίθενται τα 2D φάσματα που λήφθηκαν για την περαιτέρω ανάλυση και 

ανάθεση των κορυφών στο καπνιστό τυρί Κρήτης. 
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      Σχήμα 41: φάσμα  COSY του καπνιστού τυριού  σε CDCl3. 

 

 

 

Σχήμα 42: φάσμα  COSY του καπνιστού τυριού  σε CDCl3 (περιοχή βινυλικών και αρυλικών πρωτονίων). 
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      Σχήμα 43: φάσμα  HSQC του καπνιστού τυριού  σε CDCl3. 

 

 

 

 

            

            Σχήμα 44: συνέχεια φάσματος  HSQC του καπνιστού τυριού  σε CDCl3. 
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Ποσοτικός Έλεγχος 

Μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των ενώσεων ακολουθεί η ποσοτικοποίηση 

ορισμένων βασικών συστατικών των τυριών έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί σύγκριση των 

ποσοστών στα οποία βρίσκονται. Οι ολοκληρώσεις πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του 

λογισμικού προγράμματος WINNMR της εταιρείας Bruker. 

 

5.5 Ποσοτικοποίηση ενώσεων του υδατικού εκχυλίσματος όλων των τυριών 

Η διαδικασία της ποσοτικοποίησης πραγματοποιήθηκε ολοκληρώνοντας την πρότυπη ουσία 

TSP στα μονοδιάστατα φάσματα πρωτονίου. Έχοντας σημείο αναφοράς την ολοκλήρωση του 

TSP, ολοκληρώθηκαν οι κορυφές των επιθυμητών ενώσεων για τον υπολογισμό των 

ποσοτήτων στις οποίες υπάρχουν στα εκάστοτε δείγματα. 

Πίνακας 1: ποσότητες ενώσεων του υδατικού εκχυλίσματος των δειγμάτων των αντίστοιχων 

τυριών. 

 Ποσότητα μmol σε 1γρ.τυριού 

Ένωση 
Γραβιέρα 

 

Κεφαλογραβιέρα 
Άπαχη 

γραβιέρα 
Κεφαλοτύρι  

Καπνιστό 

τυρί 

Βαλίνη 5,3  4,5 4,2 5,8  6,6  

Ισολευκίνη 4,1 3,9 1,8 2,5  2,9  

Αλανίνη 4,2 3,8 3,6 5,8  5,0  

Λακτικό οξύ 93,0 83,6 152,6  259,4  162,6  

Κιτρικό 2,7 2,2 3,5  8,6  0,0  

Θρεονίνη 1,1 1,0 0,4 0,3  0,6  

Γλυκερόλη 0,4 0,4 0,5 0,4  5,2  

Φαινυλαλανίνη 3,8 2,6 2,0  3,0 3,3  

Τυροσίνη 0,9 0,6 0,5 0,9 0,8  

Ασπαραγινικό 2,2 1,4 1,2 1,4 2,6  

Ασπαραγίνη 4,0 2,9 2,6  3,8  3,5  

Γλυκίνη 1,2 0,9 0,6  0,7  0,9  

Ηλεκτρικό οξύ 1,9 1,2 1,3  3,0  3,5  

Οξικό οξύ 2,4 1,8 1,8 1,7 8,0 

   Γλουταμινικό οξύ 16,1 9,4 7,8  10,7  9,5  

Φορμικό οξύ 0,6 0,5  1,1  1,9  2,4  
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Πίνακας 2: μέσοι όροι  και τυπικές αποκλίσεις των ποσοτήτων των ενώσεων στο κάθε δείγμα. 

Ένωση Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Βαλίνη 5,3 1,0 

Ισολευκίνη 3,0 1,0 

Αλανίνη 4,5 0,9 

Λακτικό 150,2 70,4 

Κιτρικό 3,4 3,2 

Θρεονίνη 0,7 0,4 

Γλυκερόλη 1,4 2,1 

Φαινυλαλανίνη 2,9 0,7 

Τυροσίνη 0,8 0,2 

Ασπαραγινικό 1,7 0,6 

Ασπαραγίνη 3,4 0,6 

Γλυκίνη 0,9 0,2 

Ηλεκτρικό Οξύ 2,2 1,0 

Οξικό Οξύ 3,1 2,8 

Γλουταμινικό οξύ 10,7 3,2 

Φορμικό οξύ 1,3 0,8 

 

Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν οι βασικές διαφορές εντοπίζονται στο καπνιστό τυρί, το 

οποίο δεν περιέχει κιτρικό καθώς δεν υπήρχαν ολοκληρώσιμες κορυφές για τον προσδιορισμό 

ποσότητας του. Σημαντική απόκλιση παρατηρείται στην γλυκερόλη που βρίσκεται σε ποσότητα 

5,2 μmol. Επίσης, οι ενώσεις: βαλίνη, ηλεκτρικό οξύ, οξικό οξύ και φορμικό οξύ βρίσκονται σε 

μεγαλύτερη ποσότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα τυριά. Η γραβιέρα και κεφαλογραβιέρα 

παρουσιάζουν παραπλήσιες τιμές στις ποσότητες των ενώσεων με εξαίρεση τις εξής που 

βρίσκονται σε μεγαλύτερη ποσότητα στην γραβιέρα: φαινυλαλανίνη, τυροσίνη, ασπαραγινικό οξύ, 

ασπαραγίνη, ηλεκτρικό οξύ, οξικό οξύ και το γλουταμινικό οξύ που βρίσκεται σε μεγαλύτερη 

ποσότητα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τυριά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κεφαλογραβιέρα το 

λακτικό οξύ περιέχεται στην μικρότερη ποσότητα 83,7 μmol καθώς και το φορμικό οξύ 0,5 μmol. 

Στην άπαχη γραβιέρα τα περισσότερα αμινοξέα  βρίσκονται στην μικρότερη ποσότητα και είναι τα 

ακόλουθα: βαλίνη, ισολευκίνη, αλανίνη, φαινυλαλανίνη, τυροσίνη, ασπαραγινικό, ασπαραγίνη, 

γλυκίνη και γλουταμινικό οξύ. Το κεφαλοτύρι περιέχει την μέγιστη ποσότητα λακτικού οξέος 

259,4 μmol και ακολουθούν τα αμινοξέα αλανίνη, κιτρικό οξύ και φορμικό οξύ. Ωστόσο το οξικό 

οξύ βρίσκεται στην μικρότερη ποσότητα 1,7 μmol στο κεφαλοτύρι. 
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5.6  Ποσοτικοποίηση ενώσεων του οργανικού εκχυλίσματος όλων των τυριών 

 

Η διαδικασία της ποσοτικοποίησης στα φάσματα της οργανικής φάσης πραγματοποιήθηκε 

θέτοντας το ολοκλήρωμα της μεγαλύτερης κορυφής στο κάθε φάσμα ίσο με 100000 και με 

βάση αυτό έγιναν οι ολοκληρώσεις των υπόλοιπων κορυφών. Έτσι υπολογίστηκαν οι 

ποσότητες των ενώσεων που υπάρχουν στο κάθε δείγμα αναλογικά και εκφράζονται με τα 

ακόλουθα ποσοστά.  

Πίνακας 3: ποσότητες ενώσεων  εκφρασμένες σε ποσοστά  του οργανικού  εκχυλίσματος των       

δειγμάτων των αντίστοιχων τυριών. 

 

 

 

Ένωση 

 

Ποσοστά (% mol) 

 Γραβιέρα Κεφαλογραβιέρα Άπαχη 

γραβιέρα 

Κεφαλοτύρι Καπνιστό 

τυρί 

CLA 
1,3 1,5 1,4 1,4 1,3 

Καπρολεϊκό οξύ 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 

Βουτυρικό οξύ 8,7 11,1 8,4 8,3 9,5 

Λινολενικό οξύ 0,9 1,2 0,8 0,7 0,8 

Λινολεϊκό οξύ 1,6 1,3 1,7 1,9 1,8 

Ολεϊκό οξύ 26,8 18,6 28,6 26,8 18,5 

Κορεσμένα 

λιπαρά οξέα 
60,5 65,9 58,9 60,9 67,7 

1,2-διγλυκερίδια 0,9 0,8 1,0 1,2 0,9 

στερόλες 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Μονοακόρεστα 

λιπαρά οξέα 
27,0 18,9 28,7 27,0 18,8 

Διακόρεστα 

λιπαρά οξέα 
2,9 2,8 3,1 3,2 3,1 

Πολυακόραστα 

λιπαρά οξέα  
0,9 1,2 0,8 0,7 0,8 

Ολικά 

κορεσμένα 

λιπαρά οξέα  

69,2 76,9 67,3 69,1 77,3 

Ολικά λιπαρά 

οξέα 
100,0 

 

99,9 100,0 100,0 99,9 

trans λιπαρά 

οξέα  
25,5 28,6 22,1 23,3 22,7 

Αριθμός ιωδίου 26,6 19,1 28,3 23,5 23,8 
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Πίνακας 4: μέσοι όροι  και τυπικές αποκλίσεις των ποσοτήτων των ενώσεων στο κάθε δείγμα. 

 

Ένωση Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

CLA 1,4 0,1 

Καπρολεϊκό οξύ 0,2 0,1 

Βουτυρικό οξύ 9,2 1,2 

Λινολενικό οξύ 0,9 0,2 

Λινολεϊκό οξυ 1,7 0,2 

Ολεϊκό οξύ 23,8 4,9 

Κορεσμένα λιπαρά οξέα 62,8 3,8 

1,2-διγλυκερίδια 1,0 0,1 

στερόλες 0,4 0,0 

Μονοακόρεστα λιπαρά 

οξέα 
24,1 4,8 

Διακόρεστα λιπαρά οξέα 3,0 0,2 

Πολυακόραστα λιπαρά 

οξέα 
0,9 0,2 

Ολικά κορεσμένα λιπαρά 

οξέα 
72,0 4,7 

Ολικά λιπαρά οξέα 100,0 0,0 

trans λιπαρά οξέα 24,4 2,7 

Αριθμός ιωδίου 24,3 3,5 

 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων για τα λιπαρά οξέα παρατηρείται ότι το συζευγμένο 

λινολεϊκό οξύ (CLA) υπάρχει σχεδόν στο ίδιο ποσοστό σε όλα τυριά με μικρή απόκλιση, το 

ίδιο ισχύει και για το καπρολεϊκό οξύ. Το κεφαλοτύρι περιέχει βουτυρικό οξύ στο μικρότερο 

ποσοστό 8,3% ενώ στην κεφαλογραβιέρα βρίσκεται σε ποσοστό 11,1 %. Η μικρότερη 

ποσότητα λινολενικού  περιέχεται στο κεφαλοτύρι 0,7% και στη μεγαλύτερη στην 

κεφαλογραβιέρα 1,2%. Τα ποσοστά περιεκτικότητας σε λινολεϊκό έχουν μικρή σχετικά 

απόκλιση με το μεγαλύτερο ποσοστό να υπάρχει στο κεφαλοτύρι  1,9% και το μικρότερο 

στην κεφαλογραβιέρα 1,3%.  Στο ολεϊκό οξύ υπάρχει σημαντική απόκλιση όπως φαίνεται 

από τα παραπάνω δεδομένα με την κεφαλογραβιέρα και το καπνιστό τυρί να έχουν την 

μικρότερη ποσότητα και η άπαχη γραβιέρα την μεγαλύτερη.  
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Απόκλιση παρατηρείται και στα ποσοστά των κορεσμένων λιπαρών οξέων ξεκινώντας με το 

μικρότερο ποσοστό 58,9% της άπαχης γραβιέρας και το μεγαλύτερο 67,7%  που περιέχεται 

στο καπνιστό τυρί. Η ποσότητα των 1,2-διγλυκεριδίων είναι σχεδόν η ίδια σε όλα τα τυριά με 

μικρή τυπική απόκλιση. Το ποσοστό των στερολών δεν παρουσιάζει διαφορά ανάμεσα στα 5 

δείγματα τυριών, σε αντίθεση με τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα των οποίων το ποσοστό 

κυμαίνεται από 18,8% στο καπνιστό τυρί έως 28,7% που περιέχεται  στην άπαχη γραβιέρα. Η 

ποσότητα των διακόρεστων λιπαρών οξέων δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές  

υπάρχοντας σε ποσοστό 3 % κατά μέσο όρο. Το κεφαλοτύρι εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό 

σε πολυακόρεστα 0,7% , ενώ το μεγαλύτερο συναντάται στην κεφαλογραβιέρα 1,2%. Ολικά 

κορεσμένα λιπαρά οξέα βρίσκονται σε μικρότερη ποσότητα στην άπαχη γραβιέρα σε 

ποσοστό 67,3% ,  ενώ το καπνιστό τυρί τα περιέχει στην μεγαλύτερη αναλογία 77,3%. Τα 

trans λιπαρά περιέχονται σε ποσοστό 22,1% στην άπαχη γραβιέρα, ενώ η κεφαλογραβιέρα 

εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό 28,6% σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ο αριθμός ιωδίου 

εκφράζει την ποσότητα του ιωδίου που συνδέεται με 100γρ. λιπαρού οξέος, δηλ. το ιώδιο 

προσλαμβάνεται στους διπλούς δεσμούς των λιπαρών οξέων (αντίδραση υποκατάστασης) και 

έτσι αποτελεί βαθμό εκτίμησης των ακόρεστων λιπαρών. Παρουσιάζει τυπική απόκλιση 3,5 ,  

με  μικρότερο το ποσοστό της κεφαλογραβιέρας 19,1%  και μέγιστο να εμφανίζεται στην  

άπαχη γραβιέρα 28,3%.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Δομές ενώσεων που ταυτοποιήθηκαν στα φάσματα του υδατικού εκχυλίσματος 

 

 

 αλανίνη 

 

 

 

 αργινίνη 

 

 

 

  ασπαραγίνη 

 

 

 

 ασπαρτικό οξύ 
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 βαλίνη 

 

 

 βουτυρικό οξύ 

 

 

 

 γλουταμινικό οξύ 

 

 

 

 γλυκερόλη 

 

 

 

 γλυκίνη 
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 ηλεκτρικό οξύ 

 

 

 θρεονίνη 

 

 

 

 ισολευκίνη 

 

 

 κιτρικό οξύ 

 

 

 

 

 λακτικό οξύ 
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 λευκίνη  

 

 

 λυσίνη  

 

 

 μεθανόλη 

 

 

 οξικό οξύ 

 

 

 

 προλίνη 
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 σερίνη 

 

 

 τυροσίνη 

 

 

 

 φαινυλαλανίνη 

 

 

 φορμικό οξύ 
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Δομές ενώσεων που ταυτοποιήθηκαν στα φάσματα του οργανικού εκχυλίσματος 

 

 

 χοληστερόλη 

 

 

 λινολεϊκό οξύ 

 

 

 

 

 συζευγμένο λινολεϊκό οξύ 

 

 

 

 

 βουτυρικό οξύ 
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 cis-ολεϊκό οξύ 

 

 

 

 trans- ολεϊκό οξύ 

 

 

 

 

 

 καπρολεϊκό οξύ  

 

 

 

 

 α-λινολενικό οξύ 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 γ-λινολενικό οξύ 

 

 

 

 

 

 ενδεικτική δομή τριγλυκεριδίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  γλυκερόλη 

Παλμιτικό οξύ 

ολεϊκό οξύ 

α-λινολενικό οξύ 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ   

 

Πίνακας 5: Χημικές μετατοπίσεις ενώσεων του τυριού γραβιέρας Κρήτης  σε υδατικό 

εκχύλισμα D2O-TSP. 

Αριθμός 

κορυφής 

(φάσμα) 

Ένωση Ανάθεση 
1
Η ppm 

13
C ppm 

5 
αλανίνη β-CH3 

 

1.47 

 

16.15 

26 
αλανίνη α-CH 

 

3.77 

 

50.6 

6 
αργινίνη γ-CH2 

 

1.68 

 

26.4 

 
αργινίνη β,β′-CH2 

 

1.90 

 

29.76 

19 
αργινίνη δ,δ′-CH2 

 

3.23 
 

 
αργινίνη α-CH 

 

3.74 
 

16 
ασπαραγίνη β-CH2 

 

2.89 / 2.95 

 

36.4 

28 
ασπαραγίνη α-CH 

 

4.00 

 

51.5 

15 
ασπαρτικό οξύ β′-CH2 

 

2.66 / 2.80 

 

36.6 

 
ασπαρτικό οξύ α-CH 

 

3.90 

 

52.1 

 
βαλίνη γ-CH3 

 

0.98 

 

16.8 

3 
βαλίνη γ′-CH3 

 

1.05 

 

18.1 

11 
βαλίνη β-CH 

 

2.28 

 

29.06 

24 
βαλίνη α-CH 

 

3.62 

 

60.37 

 βουτυρικό οξύ γ-CH3 

 

0.9  

 βουτυρικό οξύ β-CH2 

 

1.56  

 βουτυρικό οξύ α-CH2 

 

2.15  



66 

 

10 
γλουταμινικό 

οξύ β,β′-CH2 

 

2.14 

 

27.03 

12 γλουταμινικό 

οξύ γ,γ′-CH2 

 

2.36 

 

33.52 

 
γλουταμινικό 

οξύ α-CH 

 

3.76 

 

54.6 

25 γλυκερόλη 2-CH 
 

3.78 
71.8 

25 γλυκερόλη 1,3-CH2 
 

3.65  
62.5 

22 γλυκίνη 
α-CH2 

 

3.56 
41.5 

13  

ηλεκτρικό οξύ 
2,3 CH2 

 

2.45 
33.65 

 
θρεονίνη 

γ-CH3 

 

1.32 
19.5 

23 θρεονίνη 
α-CH 

 

3.59 
62.22 

31 θρεονίνη 
β-CH 

 

4.25 
65.96 

1 
ισολευκίνη 

δ-CH3 

 

0.94 
11.2 

 ισολευκίνη 
β'-CH3 

 

1.014 
14.83 

 
ισολευκίνη 

γ'-CH2 

 

1.26 
24.52 

 
ισολευκίνη 

γ-CH2 

 

1.46 
24.52 

8 ισολευκίνη 
β-CH 

 

1.99 
35.93 

 ισολευκίνη 
α-CH 

 

3.67 
59.71 

14  

κιτρικό οξύ 

 

2,4 -CH2 

 

2.68 / 2.55 
44.84 

4 λακτικό οξύ β-CH3 
 

1.34 
20.19 

30 λακτικό οξύ α-CH 
 

4.12 
68.64 

2 λευκίνη δ,δ′-CH3 
 

0.96 
20.95 / 22.09 

7 λευκίνη β-CH2 
 

1.72 
39.78 

7 λευκίνη γ-CH 
 

1.72 
24.2 

 λευκίνη α-CH 
 

3.73 
53.41 

 λυσίνη β,β′-CH2 
 

1.89 
29.94 



67 

 

17 λυσίνη γ-CH2 
 

3.05 
39.2 

 λυσίνη α-CH 
 

3.75 
54.3 

20 
 

μεθανόλη 
CH3 3.34 61.92 

9 οξικό οξύ α-CH3 1.91 23.21 

10 
προλίνη γ,γ′-CH2 2.03 24.5 

 
προλίνη β-CH2 

2.34 33.4 

21 
προλίνη δ-CH2 

3.35 46.2 

 
προλίνη δ′-CH2 

3.41 46.2 

29 προλίνη α-CH 4.13 61.27 

 
σερίνη α-CH 3.84 56.1 

27 σερίνη β,β′-CH2 3.97 60.1 

32 
τυροσίνη 3,5-H 

 

6.90 
115.8 

33 
τυροσίνη 2,6-H 

 

7.21 
130.28 

18 
φαινυλαλανίνη β-CH2 

 

3.14 
36.37 

 
φαινυλαλανίνη α-CH2 

4.00 56.07 

34 
φαινυλαλανίνη 2,6-CH 7.33 129.38 

34 
φαινυλαλανίνη 4-CH 7.37 127.7 

34 
φαινυλαλανίνη 3,5-CH 7.42 129.12 

35 φορμικό οξύ HCOO 8.5 182 

 ακετοξικό οξύ α-CΗ 3.21  
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Πίνακας 6: Χημικές μετατοπίσεις ενώσεων του τυριού γραβιέρας Κρήτης  σε οργανικό 

διάλυμα   CDCl3. 

Αριθμός κορυφής 

(φάσμα) Ένωση Άτομο Ανάθεση 
1
H ppm 

1 , 12 Χοληστερόλη  -CH3 0.656 

2 
Λ.Ο. εκτός n-3/Βουτυρικό 

οξύ 
ω1 -CH3 0.858 

3 Βουτυρικό Λιπαρό Οξύ H4 -CH3 0.925 

4 Όλα τα Λιπαρά Οξέα  -(CH2)n- 1.233 

5 Όλα τα Λιπαρά Οξέα H3 -OOH-CH2-CH2- 1.588 

6 Ακόρεστα -trans Λ.Ο.  -CH2-CH=CH- 1.943 

7 Ακόρεστα -cis Λ.Ο.  -CH2-CH=CH- 1.986 

8 Όλα τα Λιπαρά Οξέα H2 -OOH-CH2-CH2 2.287 

9 
Πολυακόρεστα Λ.Ο. 

(λινολεϊκό) 
H11 =CH-CH2-CH= 2.747 

10 
Πολυακόρεστα Λ.Ο. 

(λινολενικό) 

H11 

H14 
=CH-CH2-CH= 2.78 

13 Γλυκερόλη-1,2-DAG  HO-CH2-CH- 3.7 

14 Γλυκερόλη-1,3-DAG  -CH2-OOC- 3.98 

15 Γλυκερόλη-TAG  -CH2-OOC- 4.12 

15 Γλυκερόλη-TAG  -CH2-OOC- 4.27 

16 Καπρολεϊκό Οξύ H10a =CH 4.9 

22 Καπρολεϊκό Οξύ H10b =CH 4.95 

17 Γλυκερόλη-1,2-DAG  -CH-OOC- 5.06 

18 Γλυκερόλη-TAG  -CH-OOC- 5.24 

19 Ακόρεστα -cis Λ.Ο.  -CH=CH- 5.31 

20 Ακόρεστα -trans Λ.Ο.  -CH=CH- 5.35 

21 Συζευγμένο Λινολεϊκό Οξύ H12 -CH= 5.62 

22 Καπρολεϊκό Οξύ H9 -CH=CH2 5.77 

23 Συζευγμένο Λινολεϊκό Οξύ H10 -CH= 5.9 

24 Συζευγμένο Λινολεϊκό Οξύ H11 -CH= 6.26 

11 Χολίνη   -CH2 3.42 
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