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Περίληψη 
Ο έλεγχος της ποιότητας και της αυθεντικότητας των τροφίμων επιτυγχάνεται 

σήμερα με μια πληθώρα τεχνικών, όπως η αέρια και υγρή χρωματογραφία (GC και 

HPLC), η φασματοσκοπία UV και IR, οι διαφόρων ειδών τιτλοδοτήσεις κα. 

Ορισμένες από τις τεχνικές αυτές, παρά τα πλεονεκτήματα τους, παρουσιάζουν και 

κάποια μειονεκτήματα, όπως τη μεγάλη διάρκεια των πειραμάτων, την καταστροφή 

του δείγματος, καθώς και το γεγονός, ότι για τον προσδιορισμό πολλών συστατικών 

σε ένα τρόφιμο απαιτείται συνδυασμός διαφόρων μεθόδων. Επίσης, σε ορισμένες 

περιπτώσεις οι τεχνικές αυτές δεν είναι αποτελεσματικές και παρουσιάζουν αδυναμία 

για τον προσδιορισμό και την ταυτοποίηση ορισμένων σημαντικών ενώσεων που 

απαντούν στα τρόφιμα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για την ανάπτυξη νέων μεθόδων 

ανάλυσης των τροφίμων, οι οποίες θα συμπληρώνουν ή/και θα αντικαθιστούν τις 

παλιές ή θα καλύπτουν το κενό στις περιπτώσεις που οι συμβατικές μέθοδοι δεν είναι 

αποτελεσματικές. 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αναφέρεται στην εφαρμογή της 

φασματοσκοπίας ΝΜR μιας και δυο διαστάσεων στην ανάλυση τροφίμων. Πιο 

συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ποσοτικός προσδιορισμός της γλυκερόλης σε 

κρασιά και ελαιόλαδα με φωσφιτυλίωση των υδροξυλίων αυτής με 2-χλωρο-4,4,5,5-

τετραμεθυλοδιοξαφωσφολάνιο και ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό του 

φωσφιτυλιωμένου παραγώγου με τη φασματοσκοπία 31P NMR. Στην περίπτωση του 

κρασιού, τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με ανάλογα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τη συμβατική μέθοδο υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC). 

Επίσης, προσδιορίστηκε η υγρασία σε 14 δείγματα παρθένου ελαιολάδου και ένα 

δείγμα πυρηνελαίου με τη φασματοσκοπία 31P NMR χρησιμοποιώντας δυο 

αντιδραστήρια φωσφιτυλίωσης. Το 2-χλωρο-4,4,5,5-τετραμεθυλοδιοξαφωσφολάνιο 

και το χλώρο-διφαινυλοφωσφινοξείδιο. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 

συγκρίθηκαν με τη επίσημη μέθοδο προσδιορισμού της υγρασίας, την τιτλοδότηση 

Karl-Fisher. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός 

φωσφολιπιδίων σε ελαιόλαδο με τη χρήση εσωτερικού προτύπου και της 

φασματοσκοπίας 31P NMR. Πραγματοποιήθηκε ανάθεση των κορυφών των 

φωσφολιπιδίων του ελαιολάδου στα φάσματα πρωτονίου και άνθρακα-13 με τη 

χρήση της φασματοσκοπίας NMR δύο διαστάσεων. Η ανάθεση των κορυφών στα 
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φάσματα οδήγησε στον προσδιορισμό της σύστασης των φωσφολιπιδίων σε λιπαρά 

οξέα (με τη φασματοσκοπία 1H NMR), και στη κατανομή της θέσης των λιπαρών 

οξέων στο μόριο της γλυκερόλης (με τη φασματοσκοπία 13C NMR). 
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 Abstract 
This study describes two novel analytical techniques based on 31P NMR spectroscopy 

for the determination of (a) glycerol in Greek wines of Protected Designation of 

Origin (PDO) and extra virgin olive oils, and (b) moisture in extra virgin olive oils. 

This methodology is based on the replacement of the two hydrogen atoms of the water 

molecule with tagging phosphorus agents and the use of the 31P chemical shifts to 

identify the phosphitylated compounds. Quantification of glycerol in wines and olive 

oils and moisture in olive oils was accomplished by integration of the appropriate 

signals in the 31P NMR spectra and the use of phosphitylated internal standards. The 

method was reproducible and accurate. A comparison study was conducted and the 

agreement between 31P NMR and HPLC methods for the glycerol determination, and 

between NMR and Karl Fisher titration was evaluated by using the Bland & Altman 

statistical analysis. Also, 31P NMR spectroscopy with no derivatization was employed 

for the quantification of phospholipids extracted from olive oils. This method was 

faster, simpler and more accurate than conventional analytical techniques. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ NMR ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
1.1. Γενικά 

Η σωστή διατροφή αποτελεί βασικό -αν όχι τον βασικότερο- παράγοντα για τη 

σωστή και καλή υγεία του ανθρώπου. Η ευεργετική δράση που μπορεί να έχει στον 

ανθρώπινο οργανισμό μια διατροφή που βασίζεται στην κατανάλωση αγνών και 

πιστοποιημένων τροφίμων, μπορεί να μετατραπεί σε άκρως επικίνδυνη και βλαβερή 

από την κατανάλωση τροφίμων χαμηλής ποιότητας. Οι κίνδυνοι που προέρχονται από 

τη νοθεία, την κακή παρασκευή, συσκευασία ή αποθήκευση των τροφίμων συνεχώς 

αυξάνουν. Καθημερινά, γνωστοποιούνται όλο και περισσότερες ασθένειες και 

παρενέργειες όπως καρδιοπάθειες, καρκινογεννέσεις, υψηλή αρτηριακή πίεση ή 

ακόμα και θάνατος, που οφείλονται σε υποβαθμισμένης ποιότητας τρόφιμα. 

Είναι λοιπόν φανερό, ότι απαιτούνται αποτελεσματικές μέθοδοι για τον ποιοτικό 

έλεγχο των τροφίμων, ο οποίος συμβάλλει στη βελτίωση τους, στη γνώση της 

σύστασης τους και γενικότερα σε όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να φτάνουν 

στον καταναλωτή προϊόντα ασφαλή και υψηλής διατροφικής αξίας. 

Ο πρώτος που ασχολήθηκε με τη χημική ανάλυση στα τρόφιμα ήταν ο Σουηδός 

χημικός Scheel (1742-1786), που απομόνωσε το γαλακτικό οξύ και μελέτησε τις 

ιδιότητές του, ενώ ανάλογες μελέτες για φυτικά οργανικά οξέα έκανε και ο Lavoisier 

(1743-1794). Ο πρώτος νόμος για τα τρόφιμα έγινε το 1860 στην Αγγλία, η 

πραγματική όμως ανάπτυξη της χημικής ανάλυσης και ελέγχου των τροφίμων 

εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1950. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετές τεχνικές που συμβάλλουν στον 

έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων. Οι πιο συνηθισμένες και ευρέως 

χρησιμοποιούμενες, είναι η αέρια (GC) και υγρή χρωματογραφία (HPLC), οι 

φασματοσκοπίες UV, ΙR (mid και far) και Raman, η φασματομετρία μάζας, η 

ηλεκτροφόρηση, οι διαφόρων ειδών τιτλοδοτήσεις κλπ. 

Μια από τις πολλά υποσχόμενες όσο και δυναμικά αναπτυσσόμενες τεχνικές, 

είναι και η φασματοσκοπία NMR υψηλής διακριτικής ικανότητας, με τη χρήση της 

οποίας είναι δυνατός ο καθορισμός της δομής διαφόρων χημικών ενώσεων που 

υπάρχουν στα τρόφιμα, καθώς και ο ποσοτικός τους προσδιορισμός. Η πρώτη 

εφαρμογή της φασματοσκοπίας NMR (low resolution ΝΜR) στην ανάλυση των 

τροφίμων έγινε το 1950, ενώ το 1962 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εφαρμογή NMR 
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υψηλής διακριτικής ικανότητας, στον υπολογισμό του βαθμού ακορεστότητας των 

ελαίων. 

 

1.2. Φασματοσκοπία 1H NMR και 13C NMR 

Ήδη, με τη φασματοσκοπία 1H NMR και 13C NMR έχουν πραγματοποιηθεί 

μελέτες σε διάφορα τρόφιμα, κυρίως ελαιόλαδα1,2,3 και κρασιά.4 Αυτές αποσκοπούν 

στον έλεγχο της ποιότητας και αυθεντικότητας όπως, γεωγραφική ταξινόμηση 

ελαιολάδων και κρασιών, έλεγχος νοθείας, ανίχνευση νέων συστατικών των 

τροφίμων και ποσοτικός προσδιορισμός μεγάλου αριθμού χημικών ενώσεων που 

καθορίζουν την ποιότητα ενός τροφίμου. Στο σχήμα 1.1 φαίνεται το φάσμα 600 MHz 
1H NMR δείγματος κρασιού,5 στην περιοχή που εμφανίζονται οι κορυφές των 

αμινοξέων και της γλυκερόλης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.1. 600 MHz φάσμα 1H NMR δείγματος κρασιού, στην περιοχή που εμφανίζονται οι κορυφές 

των αμινοξέων και της γλυκερόλης. (Kosir, I.; Kidric, J. Identification of Amino Acids in wines by 

one- and two– Dimensional Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. J. Agric. Food Chem. 2001, 

49, 50-56). 

 

 Ένα ακόμα ενδιαφέρον παράδειγμα της χρήσης της φασματοσκοπίας 1H NMR 

στην ανάλυση των τροφίμων, είναι στη μελέτη και τον προσδιορισμό των 

συστατικών του χυμού της τομάτας6 και του χυμού μήλου.7 Στο σχήμα 1.2 

παρουσιάζεται το 600 MHz φάσμα 1H NMR ενός δείγματος χυμού τομάτας.6 Όπως 

φαίνεται στο σχήμα, εμφανίζονται στο φάσμα αρκετές εκατοντάδες σήματα που 

ανήκουν σε μια πληθώρα συστατικών του τροφίμου. Παρόλο που στο φάσμα 

κυριαρχούν οι κορυφές των υδατανθράκων (D-Γλυκόζη, D-φρουκτόζη), χάρη στην 
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υψηλή ευαισθησία και διακριτική ικανότητα που παρέχουν οι σύγχρονοι 

φασματογράφοι NMR, είναι δυνατός ο προσδιορισμός συστατικών που βρίσκονται σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις, όπως τα αμινοξέα και τα οργανικά οξέα.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.2. 600 MHz φάσμα 1H NMR χυμού τομάτας. Στο ένθετο φαίνεται η αρωματική περιοχή του 

φάσματος. 

  

Πολλές φορές, με τη χρήση μόνο της μονοδιάστατης φασματοσκοπίας NMR, 

δεν είναι δυνατό να γίνει πλήρης ανάθεση των κορυφών ενός φάσματος, κάτι που 

συχνά είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση και την αυθεντικότητα ενός τροφίμου. 

Για τον λόγο αυτό, γίνεται χρήση της φασματοσκοπίας NMR δύο διαστάσεων. Στο 

σχήμα 1.3Α παρουσιάζεται η περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων του φάσματος 1Η 

NMR ενός δείγματος χυμού τομάτας και στο σχήμα 1.3Β το φάσμα TOCSY (Total 

Correlation Spectroscopy) του ίδιου δείγματος, με τη χρήση του οποίου κατέστη 

εφικτή η πλήρης ανάθεση όλων των κορυφών του φάσματος.6 

 

 

 

Α 
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Σχήμα 1.3. Α. Περιοχή χαμηλών συχνοτήτων (3.1-0.3 ppm) του φάσματος 1H NMR δείγματος χυμού 

τομάτας. Β. Περιοχή χαμηλών συχνοτήτων του φάσματος TOCSY του χυμού της τομάτας. (Sobolev, 

A; Segre, A; Lamanna, R. Proton high field NMR study of tomato juice. Magn. Reson. Chem. 2003, 

41, 237-245). 

 

 Στα φάσματα του παραπάνω σχήματος, φαίνονται οι χημικές μετατοπίσεις 

των κορυφών των αλειφατικών πρωτονίων του γ-αμινοβουτυρικού εστέρα (GABA), 

του ασπαραγινικού (Asn), του ασπαρτικού (Asp), του κιτρικού εστέρα (citrate), της 

γλυκόζης (Glu), του γλουταμινικού (Gln), της αλανίνης (Αla), της θρεονίνης (Τhr), 

και της βαλίνης. 

Στο σχήμα 1.4 παρουσιάζεται ένα τυπικό φάσμα 13C NMR δείγματος 

ελαιολάδου, ενώ στο σχήμα 1.5 φαίνεται η βινυλική περιοχή του φάσματος 13C NMR 

δείγματος ελαιολάδου, όπου διακρίνονται τα σήματα του ελαϊκού (Ο), του λινολεϊκού 

(L) και του λινολενικού (Ln) οξέος, τα οποία καθορίζουν την κατανομή τους στο 

μόριο της γλυκερόλης.2 
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Σχήμα 1.4.  13C NMR φάσμα δείγματος ελαιολάδου. 

 

Η ανάθεση των κορυφών του παραπάνω φάσματος παρουσιάζεται στον πίνακα 1.2. 

 
Πίνακας 1.1. Χημικές μετατοπίσεις και ανάθεση κορυφών στο φάσμα 13C NMR δείγματος 

ελαιολάδου. 
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Σχήμα 1.5 13C NMR φάσμα της βινυλικής περιοχή δείγματος ελαιολάδου. (Vlahov, G. Application of 

NMR to the study of olive oils. Progr. NMR Spectrosc. 1999, 35, 341-357). 

 

Στο σχήμα 1.6 παρουσιάζεται το 500 MHz φάσμα 1Η NMR δείγματος 

ελαιολάδου.8 Στο ένθετο φαίνεται η διευρυμένη περιοχή του φάσματος, όπου 

εμφανίζονται τα σήματα των μεθυλικών πρωτονίων (Ε) του λινολενικού οξέος. Η 

ανάθεση των κορυφών του παραπάνω φάσματος παρουσιάζεται στον πίνακα 1.2. Από 

το φάσμα αυτό, είναι δυνατό να υπολογιστεί η σύσταση σε λιπαρά οξέα ενός 

ελαιολάδου. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.6. Φάσμα 1Η NMR δείγματος ελαιολάδου. 
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Πίνακας 1.2. Χημικές μετατοπίσεις και ανάθεση κορυφών στο φάσμα 1Η NMR δείγματος ελαιολάδου 

σε μικτό διαλύτη πυριδίνη/χλωροφόρμιο.  

 

 
 

Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή της φασματοσκοπίας 13C NMR αφορά τον 

ποσοτικό προσδιορισμό των σακχάρων στα τρόφιμα, όπως για παράδειγμα στο μέλι,9 

ένα προϊόν με μεγάλη διατροφική αξία. Στο σχήμα 1.7 φαίνεται το φάσμα 13C NMR 

ενός δείγματος μελιού. Με τη χρήση εσωτερικού προτύπου είναι δυνατόν να 

προσδιοριστούν ποσοτικά οι ποσότητες των υδατανθράκων του μελιού. 

 
 

Σχήμα 1.7. 13C NMR φάσμα δείγματος μελιού της ποικιλίας Asphodelus στην περιοχή που 

εμφανίζονται οι ανωμερικοί άνθρακες των σακχάρων. F = Φρουκτόζη, G = Γλυκόζη, M = Mελισιτόζη, 

E = Eρλόζη, Maltu = Μαλτουλόζη, T = Tυρανόζη, M = Μαλτόζη, Isom = Ισομαλτοτριόζη, FF = 

Φρουκτοφουρανόζη, FP = Φρουκτοπυρανόζη, GP = Γλυκοπυρανόζη. (Mazzoni, V.; Bradesi, P.; Tomi, 

F.; Casanova, J. Direct Qualitative and Quantitative Analysis of Carbohydrate  Mixtures Using 13C 

NMR Spectroscopy: Application to Honey. Magn. Reson. Chem. 1997, 35, S81-S90). 
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1.3. SNIF-NMR 

Η σχετική συγκέντρωση των πυρήνων δευτερίου σε ένα μόριο, μπορεί να 

υπολογιστεί με την τεχνική Site-Specific Natural Isotope Fractionation-Nuclear 

Magnetic Resonance (SNIF-NMR). Για ένα δεδομένο μόριο (π.χ. αιθανόλη), η 

τεχνική SNIF-NMR μπορεί να δώσει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο 

σχηματίστηκε (φυσικό ή συνθετικό προϊόν), αλλά και για τη γεωγραφική προέλευση 

του προϊόντος στο οποίο υπάρχει. Η τεχνική αυτή, η οποία στηρίζεται στον φυσικό 

ισοτοπικό διαχωρισμό ως συνάρτηση του μεταβολισμού των φυτών και του 

γεωκλιματικού περιβάλλοντος, εφαρμόζεται με επιτυχία κυρίως σε κρασιά και άλλα 

αλκοολούχα προϊόντα, όπως τα αποστάγματα, καθώς και σε χυμούς φρούτων. Είναι 

χαρακτηριστικό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει στη δημιουργία 

κανονισμού για την ανάπτυξη τράπεζας δεδομένων με τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων των προϊόντων του αμπελοϊνικού τομέα με το SNIF-NMR, σε μια 

προσπάθεια να διαφυλάξει την αυθεντικότητα και την ποιότητα των προϊόντων 

αυτών. Στο σχήμα 1.8 παρουσιάζεται το φάσμα 2H NMR της αιθανόλης,10 που 

παράγεται από τη ζύμωση του μούστου (κόκκινο) και από σάκχαρα (μαύρο). Ως 

εσωτερικό πρότυπο στις συγκεκριμένες αναλύσεις, έχει χρησιμοποιηθεί η 

τετραμεθυλοουρία (TMU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.8. Φάσμα D της αιθανόλης που παράγεται μέσω ζύμωσης (κόκκινο) και από σάκχαρα 

(μαύρο). 
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1.4. Φασματοσκοπία 31P NMR 

Αν και η φασματοσκοπία NMR πρωτονίου και άνθρακα-13 είναι ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την ανάλυση τροφίμων, παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα. Οι μεγάλοι 

χρόνοι αποδιέγερσης του πυρήνα άνθρακα-13 επιμηκύνουν κατά πολύ τον χρόνο 

διάρκειας των πειραμάτων, ενώ η χαμηλή φυσική αφθονία του (1.108 % ) σε 

συνδυασμό με τον χαμηλό γυρομαγνητικό του λόγο (6.72 107 rad T-1 s-1), έχουν σαν 

αποτέλεσμα τη μεγάλη διάρκεια και τη χαμηλή ευαισθησία των πειραμάτων. Το 

πρωτόνιο έχει μεν μεγάλη φυσική αφθονία (99.98 %) και τον μεγαλύτερο 

γυρομαγνητικό λόγο (26.75 107 rad T-1 s-1), αλλά το μικρό εύρος των χημικών 

μετατοπίσεων που χαρακτηρίζουν τα φάσματα 1H NMR, παρέχουν χαμηλή 

διακριτική ικανότητα με συχνή αλληλοεπικάλυψη των κορυφών. Επίσης, η 

πολυπλοκότητα που συχνά εμφανίζουν τα φάσματα 1Η NMR, λόγω της σύζευξης 

σπιν-σπιν μεταξύ των πυρήνων, καθιστούν σε πολλές περιπτώσεις τη συγκεκριμένη 

φασματοσκοπία αναποτελεσματική. 

Είναι λοιπόν αναγκαία η ανάπτυξη νέων, συμπληρωματικών τεχνικών, που 

βασίζονται σε άλλους πυρήνες, ευαίσθητους στη φασματοσκοπία NMR. Ένας τέτοιος 

πυρήνας, είναι αυτός του φωσφόρου-31. Η φυσική του αφθονία είναι 100% ενώ ο 

γυρομαγνητικός του λόγος (10.84 107 rad T-1 s-1) είναι μόλις 2.5 φορές μικρότερος 

εκείνου του πυρήνα του πρωτονίου. Επίσης, το φάσμα NMR του φωσφόρου καλύπτει 

ένα ευρύ φάσμα χημικών μετατοπίσεων (περίπου 1000 ppm) με συνέπεια τη 

μεγαλύτερη διασπορά των κορυφών. Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι ο 

πυρήνας του φωσφόρου μας παρέχει φάσματα NMR υψηλής ευαισθησίας και 

εξαιρετικής διακριτικής ικανότητας. 

Ελεύθερα λιπαρά οξέα, πολυφαινόλες, ελεύθερες και ολικές στερόλες, μόνο- και 

διγλυκερίδια είναι κάποια από τα συστατικά τροφίμων, κυρίως του ελαιολάδου, που 

έχουν προσδιοριστεί με βάση τη φασματοσκοπία 31P NMR.11,12,13 Η τεχνική αυτή, η 

οποία έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριό μας βασίζεται στην αντικατάσταση των όξινων 

πρωτονίων χαρακτηριστικών ομάδων (υδροξύλια, καρβοξύλια) με το αντιδραστήριο 

2-χλώρο-4,4,5,5-τετραμέθυλο διοξαφωσφολάνιο (1), σύμφωνα με την αντίδραση του 

σχήματος 1.9 και τη χρήση της φασματοσκοπίας 31P NMR για την ταυτοποίηση των 

φωσφυτιλιωμένων παραγώγων (2). Η αντίδραση λαμβάνει χώρα σε ήπιες συνθήκες 

(εντός του σωλήνα ΝΜR σε θερμοκρασία δωματίου), είναι ποσοτική και 

ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 15 λεπτά.  
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R-OH + H-Cl + P
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1 2  
Σχήμα 1.9. Αντίδραση αλκοόλης με 2-χλώρο-4,4,5,5- τετραμέθυλοδιοξαφωσφολάνιο. 
 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός των προϊόντων της αντίδρασης (σχήμα 1.7), γίνεται 

με ολοκλήρωση των κορυφών του φάσματος σε σχέση με ένα εσωτερικό πρότυπο 

(κυκλοεξανόλη). Στο σχήμα 1.10 παρουσιάζεται το φάσμα 31P NMR σε 202 MHz 

ενός δείγματος ελαιολάδου, τα συστατικά του οποίου έχουν αντιδράσει με το 

αντιδραστήριο 1.14 

 

 
Σχήμα 1.10. Φάσμα 202 MHz 31P NMR δείγματος ελαιολάδου. 1,2 –DG (1,2 διγλυκερίδια), 1,3 – DG 

(1,3 – διγλυκερίδια), ΚΕ (κυκλοεξανόλη), STE (ελεύθερες στερόλες), ACID (ελεύθερα λιπαρά οξέα). 

 

 Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήμα, με τη χρήση της 

φασματοσκοπίας 31P NMR είναι δυνατός ο ταυτόχρονος ποσοτικός προσδιορισμός 

πολλών συστατικών του ελαιολάδου. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατός ο 

χαρακτηρισμός ενός ελαιολάδου με βάση τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά, 

μόνο με τη χρήση της φασματοσκοπίας 31P NMR. 

Επίσης, έχουμε μελετήσει και άλλα ποιοτικά του χαρακτηριστικά του 

παρθένου ελαιολάδου, όπως η παλαιότητα, αλλά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, όπως 

ο προσδιορισμός της ηλικίας με βάση τη μεταβολή της συγκέντρωσης των 
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διγλυκεριδίων και της οξύτητας του παρθένου ελαιολάδου κατά την αποθήκευση.14 Η 

δυνατότητα υπολογισμού της ηλικίας ενός ελαιολάδου με τον λόγο D, οφείλεται σε 

μια μαθηματική εξίσωση, η οποία συνδέει το πηλίκο της περιεκτικότητας των 1,2-

διγλυκεριδίων προς τα συνολικά διγλυκερίδια και την οξύτητά του. Τα φρέσκα λάδια 

αναμένεται να έχουν υψηλές τιμές του λόγου D, ενώ όσο το λάδι παλιώνει, ο λόγος D 

μειώνεται. Αιτία των αλλαγών στα ποσοστά των διγλυκεριδίων αποτελεί ο 

ισομερισμός των 1,2-DGs σε 1,3-DGs με την πάροδο του χρόνου.15 Οι αλλαγές στη 

συγκέντρωση των διγλυκεριδίων κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης του ελαιολάδου 

δεν επηρεάζουν τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά, έχουν όμως όπως ήδη 

αναφέρθηκε, σχέση με την ηλικία, η οποία συνδέεται άμεσα με την διάσπαση των 

φυσικών του αντιοξειδωτικών, όπως για παράδειγμα της α-τοκοφερόλης. Επίσης μετά 

από παρατεταμένη αποθήκευση, το ελαιόλαδο γίνεται δύσοσμο και με 

υποβαθμισμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Το παραπάνω παράδειγμα, είναι 

χαρακτηριστικό της υπεροχής της φασματοσκοπίας 31P NMR έναντι άλλων τεχνικών 

NMR, αφού ο υπολογισμός της συγκέντρωσης των διγλυκεριδίων με τη 

φασματοσκοπία NMR πρωτονίου είναι αδύνατος, λόγω της επικάλυψης των κορυφών 

των διγλυκεριδίων από αυτές των τριγλυκεριδίων,11 τουλάχιστον σε λειτουργική 

συχνότητα 500 MHz. 

Η ίδια μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί και για τον ποσοτικό προσδιορισμό 

των συστατικών του πολικού μέρους του ελαιολάδου13 το οποίο περιέχει τα φυσικά 

αντιοξειδωτικά του ελαιολάδου, τις φαινολικές ενώσεις, ή πολυφαινόλες, όπως αυτές 

αποκαλούνται συμβατικά. Οι πολυφαινόλες είναι ενώσεις με μεγάλη βιολογική αξία, 

για τον ποσοτικό προσδιορισμό των οποίων, χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως η υγρή 

χρωματογραφία (HPLC) και η φασματοσκοπία υπεριώδους. Η φασματοσκοπία 31P 

NMR αποδείχτηκε μια μέθοδος ικανή να προσδιορίσει ποσοτικά τις πολυφαινόλες, 

παρουσιάζοντας μάλιστα αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες τεχνικές. Στο 

σχήμα 1.11 παρουσιάζεται το 202 MHz φάσμα 31P NMR του φωσφιτυλιωμένου 

πολικού μέρους του ελαιολάδου, το οποίο απομονώθηκε κατόπιν εκχύλισης με 

διαλύτη μεθανόλη/νερό. Η ανάλυση του φάσματος και η ανάθεση των χημικών 

μετατοπίσεων έγινε σε πρόσφατες εργασίες.13 

Μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου 31P NMR αποτελούν η 

παρασκευή του αντιδραστηρίου 1, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται για την 

πραγματοποίηση της αντίδρασης φωσφυτιλίωσης του σχήματος 1.9, γεγονός που 

επιμηκύνει τη μέθοδο χρονικά σε σχέση τη φασματοσκοπία 1H NMR. Παρόλα αυτά, 
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η φασματοσκοπία 31P NMR είναι ταχύτερη από τις περισσότερες κλασσικές μεθόδους 

ανάλυσης, όπως η τιτλοδότηση, και η αέρια (GC) και υγρή χρωματογραφία (HPLC), 

οι οποίες επιπρόσθετα χρησιμοποιούν εσωτερικά πρότυπα τα οποία πολλές φορές δεν 

είναι διαθέσιμα. Επιπλέον, με τη χρήση της μεθόδου αυτής αποφεύγονται 

προβλήματα αλλοίωσης του τροφίμου, όπως η οξείδωση των λιπών, μια διαδικασία 

που λαμβάνει χώρα κατά την ανάλυση με GC.16,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Σχήμα 1.11. 202 MHz φάσμα 31P NMR του φωσφιτυλιωμένου πολικού μέρους δείγματος ελαιολάδου 

από τη Μεσσηνία. (Α) Αρωματική περιοχή, (Β) αλειφατική περιοχή. Α: Απιγενίνη, L: Λουτεολίνη, 1–

MG: 1-μονογλυκερίδια, 2-MG: 2-μονογλυκερίδια, f-hydroxytyrosol: ελεύθερη υδροξυτυροσόλη, f-

tyrosol: ελεύθερη τυροσόλη, α: α-D-γλυκοπυρανόζη, β: β-D-γλυκοπυρανόζη. Τα απροσδιόριστα 

σήματα των προϊόντων υδρόλυσης της ελευρωπαίνης σημειώνονται με αστερίσκους. 
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Συνδυάζοντας τη φασματοσκοπία 31P NMR με στατιστικές μεθόδους 

ανάλυσης όπως ανάλυση διασποράς (ANOVA), ανάλυση συστάδων (CΑ) και 

διακριτική ανάλυση (DA), είναι δυνατός ο διαχωρισμός ελαιολάδων σύμφωνα με τη 

γεωγραφική τους προέλευση, το είδος τους και την ποιότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, 

υπολογίζοντας μια πληθώρα συστατικών του ελαιολάδου δημιουργούμε μια μεγάλη 

βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, με τη χρήση της ανάλυσης της διασποράς βρίσκουμε 

τις μεταβλητές εκείνες που διαφοροποιούν τα ελαιόλαδα. Οι μεταβλητές που τελικά 

επιλέγονται, χρησιμοποιούνται από την DA και τη CA για τον διαχωρισμό και την 

κατηγοριοποίηση των δειγμάτων. Ένα επιτυχημένο παράδειγμα της χρήσης αυτής της 

μεθοδολογίας, αποτελεί ο διαχωρισμός 192 δειγμάτων, 13 τύπων εδώδιμων ελαίων. 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.12, τα 192 δείγματα έχουν ομαδοποιηθεί ανάλογα με 

το είδος τους (ελαιόλαδα, φουντουκέλαια, καλαμποκέλαια, σισαμέλαια, σογιέλαια, 

ηλιέλαια, κλπ). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.12. Διάγραμμα των συναρτήσεων διάκρισης Root 1 και Root 2 για τον διαχωρισμό 192 

δειγμάτων, 13 τύπων ελαιολάδου. 

 

Η παραπάνω προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί σε μίγματα ελαιολάδου με 

άλλα έλαια, σε μια προσπάθεια να υπολογιστεί το χαμηλότερο όριο ανίχνευσης στη 

νοθεία του ελαιολάδου με φυτικά έλαια. Για τον σκοπό αυτό, τέσσερα διαφορετικά 

μίγματα ελαιολάδου με φουντουκέλαιο, ελαιολάδου με καλαμποκέλαιο, ελαιολάδου 

με ηλιέλαιο και ελαιολάδου με σογιέλαιο αναλύθηκαν σαν άγνωστα. Στο σχήμα 1.13 
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φαίνεται το διάγραμμα των συναρτήσεων διάκρισης Root1 και Root2 του μοντέλου 

DA για τον διαχωρισμό πέντε τύπων εδώδιμων ελαιολάδων. 

 
Σχήμα 1.13. Διάγραμμα των συναρτήσεων διάκρισης Root1 και Root2 του μοντέλου DA για τον 

διαχωρισμό πέντε τύπων εδώδιμων ελαιολάδων. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το φουντουκέλαιο, 

το ηλιέλαιο, το σογιέλαιο και το καλαμποκέλαιο, δείχνονται με σταυρό και συμπαγή σύμβολα. 

Τέσσερις ομάδες μιγμάτων από 5, 10, 15, 35 και 50% w/w παρθένου ελαιολάδου με φουντουκέλαιο 

(mhazelnut), ηλιελαίου (msun), σογιελαίου (msoybean) και καλεμποκελαίου (mcorn) και μια δεύτερη 

ομάδα μιγμάτων 5, 10, 15 και 20% w/w παρθένου ελαιολάδου με φουντουκέλαιο (mhazelnut), 

δείχνονται με κενά σύμβολα. Τα βέλη υποδηλώνουν μίγματα 5% w/w σπορελαίων σε παρθένα 

ελαιόλαδα. 

 

 Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήμα, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί 

πολύ καλός διαχωρισμός μεταξύ των πέντε ειδών λαδιού. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο για την αντιμετώπιση της νοθείας του ελαιολάδου με άλλα φυτικά έλαια και 

κυρίως με το φουντουκέλαιο, το οποίο έχει παρόμοια σύσταση με το ελαιόλαδο και η 

ανίχνευση της νοθείας με το συγκεκριμένο έλαιο είναι πολύ δύσκολη. 

Με τη χρήση των ίδιων μεθόδων, μπορούμε επίσης να ανιχνεύσουμε 

ποσότητες ελαιολάδων υποβαθμισμένης ποιότητας στα εξαιρετικά παρθένα 

ελαιόλαδα σε περιπτώσεις νοθείας.18 Στο σχήμα 1.14 παρουσιάζεται το διάγραμμα 

των συναρτήσεων διάκρισης Root 1 και Root 2 για την ταξινόμηση του εξαιρετικά 

παρθένου ελαιολάδου (EVOO) με ραφιναρισμένα και λαμπάντε ελαιόλαδα.  
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Σχήμα 1.14. Διάγραμμα των συναρτήσεων διάκρισης Root 1 και Root 2 για τη νοθεία του εξαιρετικά 

παρθένου ελαιολάδου (EVOO) με ραφιναρισμένα και λαμπάντε ελαιόλαδα. 

 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι η φασματοσκοπία 31P NMR είναι μια 

μεθοδολογία με πολύ μεγάλες δυνατότητες στην ανάλυση και την πιστοποίηση των 

τροφίμων. H αποτελεσματικότητα της φασματοσκοπίας 31P NMR στην ποσοτική 

ανάλυση, έχει πιστοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις με τη χρήση προτύπων 

διαλυμάτων των προς ανάλυση ενώσεων.10,12 Τα διαγράμματα που προέκυψαν, 

έδωσαν μια γραμμική συσχέτιση με πολύ καλούς συντελεστές συσχέτισης (0.998 – 

0.999). Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες, όπου εξετάζεται η συμφωνία ή όχι 

της μεθόδου με τις κλασσικές και αναγνωρισμένες μεθόδους ανάλυσης. Όπως 

φαίνεται και από τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν σε πρόσφατη εργασία19, η 

φασματοσκοπία 31P NMR εμφανίζει πολύ καλή συμφωνία με τις επίσημες και τις 

ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους ανάλυσης, όπως η αέρια (GC) και υγρή 

χρωματογραφία (HPLC). Στο σχήμα 1.15, παρουσιάζεται το διάγραμμα που 

συσχετίζει τη διαφορά των αποτελεσμάτων που δίνει η φασματοσκοπία 31P NMR και 

η υγρή χρωματογραφία (HPLC) για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ελεύθερης 

υδροξυτυροσόλης με τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων αυτών. Όπως φαίνεται και 

από το σχήμα, οι δύο μέθοδοι παρουσιάζουν μια πολύ καλή συμφωνία. Εξίσου καλά 

αποτελέσματα δίνει και η σύγκριση της φασματοσκοπίας 31P NMR με άλλες 

μεθόδους για μια πληθώρα συστατικών όπως για παράδειγμα τον υπολογισμό της 

οξύτητας με τιτλοδότηση, άλλων πολυφαινολών με την HPLC και των διγλυκεριδίων 

με GC. 
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H επαναληψιμότητα και η αναπαραγωγιμότητα της μεθόδου, έχει επίσης 

εξεταστεί αρκετές φορές, δίνοντας πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, αφού οι τιμές 

τους, κυμαίνονται από 1.0 – 1.5% και 2.2 – 2.5% αντίστοιχα. 

Από τα παραπάνω είναι φανερό, ότι η φασματοσκοπία 31P NMR είναι μια 

μεθοδολογία που μπορεί να χρησιμοποιείται ανεξάρτητα ή και παράλληλα με τις 

συμβατικές μεθόδους ανάλυσης, δίνοντας ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσματα. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Σχήμα 1.15. Διάγραμμα συσχέτισης μεταξύ της διαφοράς των αποτελεσμάτων της φασματοσκοπίας 
31P NMR και της υγρής χρωματογραφία (HPLC) και του μέσου όρου αυτών, στον ποσοτικό 

προσδιορισμό της ελεύθερης υδροξυτυροσόλης του ελαιολάδου. 

 

 Τέλος, η ανάπτυξη νέων οργανολογιών όπως το LC-NMR που συνδυάζει τη 

φασματοσκοπία NMR με την υγρή χρωματογραφία, δίνει μια νέα δυναμική στην 

ανάλυση των τροφίμων. Η τεχνική αυτή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην 

ανάλυση τροφίμων, όπως για παράδειγμα στον προσδιορισμό των οξέων της 

μπύρας.20 Με τη χρήση του LC-NMR επιλύονται σοβαρά προβλήματα, όπως η 

αλληλοεπικάλυψη των κορυφών, που μέχρι τώρα αποτελούσαν εμπόδια στον 

προσδιορισμό και την ταυτοποίηση των συστατικών των τροφίμων. Με την τεχνική 

αυτή κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ποσοτικός προσδιορισμός των 

πολυφαινολών του ελαιολάδου, ενώ ανακαλύφθηκαν και νέες πολυφαινόλες που 

μέχρι τώρα δεν είχαν αναφερθεί ως συστατικά του πολικού του μέρους.21 Στο σχήμα 

1.16 παρουσιάζεται το φάσμα τμημάτων του 600 MHz LC-SPE 1H NMR, όπου 

φαίνονται τέσσερα διαφορετικά παράγωγα της ελευρωπαίνης. 

 



 17

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.16. Φάσμα 600 MHz LC-SPE 1H NMR των παραγώγων της ελευρωπαίνης. Α: Διαλδεϋδική 

μορφή της ελευρωπαίνης χωρίς την καρβοξυμεθυλο ομάδα, Β: Δύο ισομερή της αλδεϋδικής μορφής 

της ελευρωπαίνης, Γ: Ημιακετάλη της αλδεϋδικής μορφής της ελευρωπαίνης. Τα σήματα των 

διαλυτών, νερού και κυανονιτριλίου, φαίνονται σε δ 1.95 και δ 2.18. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΜΕ ΤΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 31P NMR 
2.1.1. Εισαγωγή 

 Το κρασί είναι ένα προϊόν γνωστό από την αρχαιότητα και διαδραματίζει εδώ 

και χιλιάδες χρόνια σημαντικό ρόλο στην οικονομία των χωρών που το παράγουν. 

Παράγεται από τον χυμό των καρπών της αμπέλου μετά από τη διαδικασία της 

αλκοολικής ζύμωσης, κατά την οποία τα σάκχαρα των σταφυλιών διασπώνται με την 

καταλυτική παρουσία ζυμομυκήτων και παράγεται αιθανόλη, διοξείδιο του άνθρακα 

και άλλες ενώσεις. Οι ζυμομύκητες είναι μονοκύτταροι οργανισμοί οι οποίοι 

βρίσκονται στον φλοιό του σταφυλιού και ενεργοποιούνται με το σπάσιμο της ρώγας. 

 Οι παράγοντες που καθορίζουν κυρίως την ποιότητα του κρασιού, είναι η 

ποικιλία του σταφυλιού, το κλίμα, το έδαφος και η καλλιεργητική και οινοποιητική 

πρακτική. Η καλλιέργεια του αμπελιού, εντοπίζεται κυρίως σε δύο ζώνες του 

πλανήτη, όπου επικρατεί εύκρατο κλίμα. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή είναι 

η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Ελλάδα, ενώ πάνω από 37 

εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται με την παραγωγή κρασιού παγκοσμίως. Στην 

Ελλάδα, οι εκτάσεις που διατίθενται για την αμπελοκαλλιέργεια είναι 870.740 

στρέμματα, ενώ σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Οίνου και Αμπέλου, στη χώρα 

μας παράγονται 4532 HL κρασιού (1HL = 100 L). 

 Tα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια πτώση στην κατανάλωση κρασιού σε 

παγκόσμια κλίμακα. Η πτώση αυτή βέβαια, αφορά κυρίως τα επιτραπέζια κρασιά. 

Αντίθετα, οι V.Q.P.R.D. (οίνοι ποιότητας παραγόμενοι σε καθορισμένη περιοχή), 

παρουσιάζουν αύξηση στην κατανάλωσή τους. Στους οίνους ποιότητας (V.Q.P.R.D) 

ανήκουν κρασιά, για τα οποία μετά τη διαπίστωση ότι είναι εκλεκτά, η νομοθεσία 

θέσπισε τους όρους παραγωγής τους. Για τους επιτραπέζιους και τους τοπικούς 

οίνους αντίθετα, οι κανόνες που ισχύουν για την αμπελοκαλλιέργεια και την 

οινοποίηση αυτών των κρασιών είναι πιο ελαστικοί με συνέπεια να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διάφορες ποικιλίες για την παραγωγή τους. 

 Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο προϊόν αυξάνεται συνεχώς, εφόσον 

υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, ότι η μέτρια χρήση του έχει ευεργετική επίδραση στον 

άνθρωπο. Προστασία από καρδιοπάθειες, φλεγμονές και χολόλιθους, βελτίωση στη 
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λειτουργία της πέψης και της κυκλοφορίας του αίματος, είναι κάποιες μόνο από τις 

ευεργετικές του επιδράσεις. 

 Το κρασί αποτελείται από αρκετές εκατοντάδες συστατικά τα οποία 

βρίσκονται σε διάφορες συγκεντρώσεις και μπορούν να χωριστούν σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες: το νερό, τα οργανικά συστατικά (αιθανόλη, γλυκερόλη, μεθανόλη, 

οργανικά οξέα, πρωτείνες, πεπτίδια, αμινοξέα, φαινολικές ενώσεις) και τα ανόργανα 

συστατικά (F-, Cl-, Br-, I-, SO4
-2, PO4

-3, K+, Na+, Ca+2, Fe+2, Fe+3, Mg+2, Cu+2, κλπ). 

 

2.1.2. Προέλευση της γλυκερόλης στο κρασί 

 Η γλυκερόλη σχηματίζεται ως προϊόν της αλκοολικής ζύμωσης και αποτελεί 

το μεγαλύτερο σε περιεκτικότητα συστατικό του οίνου μετά το νερό και την 

αιθανόλη. Είναι η πλέον σημαντική πολυόλη του κρασιού, ανάμεσα στις πολλές που 

υπάρχουν, όπως η ερυθροτριόλη, η αραβιτόλη, η μανιτόλη, η σορβιτόλη, η μεσο-

ινοσιτόλη και η 2,3-βουτανοδιόλη. 

 Η προσθήκη του ζαχαρομύκητα στο μούστο, δεν οδηγεί απευθείας στον 

σχηματισμό της αιθανόλης. Αρχικά, η ζύμωση οδηγεί σε περίσσεια ενέργειας (ATP). 

Αυτή η περίσσεια ενέργειας με τη σειρά της προκαλεί ενεργοποίηση των ενζύμων, 

αποκαρβοξυλάση και αφυδρογονάση του πυροσταφυλλικού οξέος.21 Η ενεργοποίηση 

των παραπάνω ενζύμων στη συνέχεια, οδηγεί στον σχηματισμό του ηλεκτρικού οξέος 

μέσω του κύκλου του κιτρικού οξέος. Μέσω του κύκλου του κιτρικού οξέος, 

παράγεται η ανηγμένη μορφή του νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (NADH, 

όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.1, το οποίο χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό της 

γλυκερόλης.  

 
                                                                  Καρβοξυλάση 
                                                                πυροσταφυλικού 
            Πυροσταφυλικό                                                 Ακετυλο-CoA     

                                            

 NAD+        NADH NAD+ NADH

            Ακετυλο-CoA                         Κιτρικό                 cis-Ακονιτικό 

               Ισοκιτρικό                  α-Κετογλουταρικό                   Ηλεκτρικό 

 
NAD+ NADH NAD+ NADH

 

Σχήμα 2.1. Παραγωγή NADH κατά την αλκοολική ζύμωση. 
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 Στην αρχή της ζύμωσης, η αποκαρβοξυλάση του πυροσταφυλικού οξέος και η 

αλκοολική αφυδρογονάση δεν είναι και τόσο ενεργές, μια και η δραστικότητα αυτών 

των ενζύμων επηρεάζεται από τη συγκέντρωση της γλυκόζης.22 Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα, στην αρχή της ζύμωσης να παράγονται αντί της αιθανόλης, ενώσεις 

όπως η γλυκερόλη, το πυροσταφυλικό οξύ, το ηλεκτρικό οξύ και άλλα οργανικά 

οξέα. 

 Η γλυκερόλη σχηματίζεται από την αντίδραση αναγωγής της φώσφο 

διυδροξυακετόνης σε 3-φωσφορική γλυκερόλη με τη μετατροπή ενός μορίου NADH 

σε NAD+. Η 3-φωσφορική γλυκερόλη στη συνέχεια, αποφωσφορυλιώνεται από την 

3-φωσφατάση της γλυκερόλης σχηματίζοντας τη γλυκερόλη. Στο σχήμα 2.2 

παρουσιάζεται η συνθετική πορεία για την παρασκευή της γλυκερόλης κατά την 

αλκοολική ζύμωση. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2.2. Πορεία σχηματισμού της γλυκερόλης κατά την αλκοολική ζύμωση. 

 

 Η συγκέντρωσή της γλυκερόλης στο κρασί εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως την ποικιλία των σταφυλιών, τη συγκέντρωση του SO2, του 

οξυγόνου και του αζώτου, τη θερμοκρασία της ζύμωσης και το pH.23 Είναι 

χαρακτηριστικό, ότι τα κόκκινα κρασιά είναι πλουσιότερα σε γλυκερόλη από τα 

λευκά, λόγω της υψηλότερης θερμοκρασίας στην οποία πραγματοποιείται η 

ζύμωση.23 Η συνολική ποσότητα της γλυκερόλης στο κρασί, επηρεάζεται επίσης από 

την συγκέντρωση των αμινοξέων. Για παράδειγμα, όσο μικρότερη ποσότητα 

θειονίνης υπάρχει, τόσο περισσότερο μειώνεται η συγκέντρωση της γλυκερόλης. 
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Μελέτες έχουν δείξει, ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του σχηματισμού της 

ακεταλδεύδης και της γλυκερόλης.24 Ο σημαντικότερος ίσως παράγοντας που 

καθορίζει την τελική συγκέντρωση της γλυκερόλης στο κρασί, είναι το είδος των 

ζυμομυκήτων που χρησιμοποιούνται για τη ζύμωση.24 Αυτό οφείλεται στις 

διαφορετικές ποσότητες της αφυδρογονάσης της 3-φωσφορικής γλυκερόλης που 

υπάρχουν στα διάφορα είδη των μυκήτων που χρησιμοποιούνται για την αλκοολική 

ζύμωση. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ακόμα και αν διατηρηθούν όλες οι συνθήκες της 

ζύμωσης ίδιες, διαφοροποίηση στο είδος του μύκητα επιφέρει μέχρι και διπλασιασμό 

ή και παραπάνω, της συγκέντρωσης της γλυκερόλης στο τελικό προϊόν.24 

 

2.1.3. Συμβολή της γλυκερόλης στην ποιότητα του οίνου 

 Η περιεκτικότητά της γλυκερόλης στο κρασί κυμαίνεται από 4-15 mg/mL αν 

και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι και μεγαλύτερη. Είναι γνωστό για 

παράδειγμα, ότι σταφύλια τα οποία έχουν προσβληθεί από τον μύκητα Botrytis 

cinerea, παράγουν κρασιά με υψηλές τιμές γλυκερόλης, που σε κάποιες περιπτώσεις 

ξεπερνούν τα 21 mg/mL.25 Η μετατροπή της γλυκερόλης σε διυδροξυακετόνη από 

βακτήρια που μεταβολίζουν οξικό οξύ, έχει ευρέως μελετηθεί και ίσως παίζει 

σημαντικό ρόλο στα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος.26 Το ίδιο συμβαίνει και 

με βακτήρια του λακτικού οξέος, τα οποία μετατρέπουν τη γλυκερόλη σε 

ακρολείνη.26 Ο P. Romano και οι συνεργάτες του, έδειξαν ότι με τη χρήση μυκήτων 

του μελιού, είναι δυνατή η παραγωγή κρασιού με ιδανικές ποσότητες γλυκερόλης που 

βελτιώνουν την ποιότητά του.27  

 Η παρουσία της γλυκερόλης στο κρασί επηρεάζει σημαντικά κάποια από τα 

χαρακτηριστικά του, όπως τη γεύση28 και το ιξώδες. Όταν η συγκέντρωσή της 

υπερβεί τα 25 mg/mL, παρατηρείται μια αύξηση στην πυκνότητα του κρασιού. 

Επίσης, παρ’ ότι δεν είναι πτητική ένωση, συνεισφέρει σημαντικά στο άρωμα του.29 

Γενικότερα, η παρουσία της στο κρασί θεωρείται ως ένα θετικό χαρακτηριστικό του. 

Για τον λόγο αυτό, παρατηρείται πολλές φορές το φαινόμενο της εξωγενούς 

προσθήκης γλυκερόλης, κάτι το οποίο απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 

παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα, η περιεκτικότητα της γλυκερόλης να θεωρείται σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας του 

κρασιού. Έτσι, ο ποσοτικός προσδιορισμός της γλυκερόλης στο κρασί αποτελεί ένα 

σημαντικό βήμα για την πιστοποίηση της ποιότητάς του. 
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2.1.4. Γλυκερόλη στο ελαιόλαδο 

 Η γλυκερόλη στο ελαιόλαδο, προέρχεται από την υδρόλυση των 

τριγλυκεριδίων του ελαιολάδου και ανάλογα με το αίτιο που την προκαλεί, 

διακρίνεται σε μικροβιακή και ενζυμική. Η διαδικασία αυτή, περιγράφεται από την 

παρακάτω αντίδραση: 

 

Τριγλυκερίδιο  +  3 Η2Ο                Γλυκερόλη  +  3 Λιπαρά οξέα 

 

 Η μικροβιακή υδρόλυση προκαλείται από τη δράση μικροοργανισμών, οι 

οποίοι αναπτύσσονται στη σάρκα της ελιάς και η δράση ορισμένων από αυτών είναι 

τόσο ταχεία, ώστε ο χρόνος που μεσολαβεί από την έκθλιψη του καρπού μέχρι και το 

διαχωρισμό του ελαιολάδου από την ζύμη, είναι αρκετός για να αρχίσει η υδρόλυση 

των τριγλυκεριδίων μέσω της οποία σχηματίζεται η γλυκερόλη. 

 Το σημαντικότερο είδος υδρόλυσης των τριγλυκεριδίων είναι η ενζυμική, η 

οποία προκαλείται, τόσο από τα φυσικά ένζυμα (λιπάσες) του καρπού της ελιάς, όσο 

και ένζυμα, τα οποία ελευθερώνονται από τα διάφορα είδη μυκήτων που 

αναπτύσσονται κατά την έκθλιψη. Η δράση των φυσικών ενζύμων στον άγουρο 

καρπό είναι ασήμαντη. Αντίθετα, στον ώριμο καρπό η δράση της είναι σημαντική και 

γι’ αυτό αναμένεται σε ώριμους καρπούς, αυξημένη ποσότητα ορισμένων 

συστατικών, όπως τα ελεύθερα λιπαρά οξέα και η γλυκερόλη.  

Η συγκέντρωσή της γλυκερόλης στο ελαιόλαδο σχετίζεται και με άλλα συστατικά 

του, όπως τα διγλυκερίδια και τα μονογλυκερίδια, εφόσον είναι δυνατόν να λάβουν 

χώρα αντιδράσεις του τύπου: 

 

                Τριγλυκερίδιο  +  2Γλυκερόλη                     3 Μονογλυκερίδια 

                 

       Τριγλυκερίδιο  +  Γλυκερόλη                         Διγλυκερίδιο  +  Μονογλυκερίδιο 

 

2.1.5. Μέθοδοι προσδιορισμού της γλυκερόλης στο κρασί 

 Από τη βιβλιογραφία γνωρίζουμε, ότι η γλυκερόλη στο κρασί μπορεί να 

προσδιοριστεί ποσοτικά με αρκετές μεθόδους αν και αυτές είναι συνήθως αρκετά 

χρονοβόρες. Η παλιά μέθοδος περιλάμβανε απομόνωση, καθαρισμό και τελικά 

ζύγιση της γλυκερόλης. Παλιότερα, η επίσημη μέθοδος ανάλυσης συνίστατο στην 

οξείδωση της γλυκερόλης με διχρωμικά ιόντα.30 Σήμερα υπάρχουν πολλές αναλυτικές 
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μέθοδοι για τον προσδιορισμό της στο κρασί, οι οποίες συνδυάζουν ενζυμικές με 

αναλυτικές τεχνικές και είναι γρηγορότερες από τις παλιότερες μεθόδους. Επίσης, η 

φασματοσκοπία υπερύθρου31, HPLC,32,33 φασματοσκοπία 1H NMR34 και τεχνικές με 

ισότοπα του άνθρακα,35 έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση των ελασσόνων 

συστατικών του κρασιού, μεταξύ άλλων και της γλυκερόλης. Η τελευταία 

χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση της νοθείας του κρασιού με γλυκερόλη 

που έχει προστεθεί εξωγενώς. 

 Οι ενζυμικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον ποσοτικό προσδιορισμό 

της γλυκερόλης σε κρασιά, μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη 

βασίζεται σε μια σειρά ενζυμικών αντιδράσεων με τη χρήση της κινάσης της 

γλυκερόλης σε συνδυασμό με τη αφυδρογονάση του φωσφορικού εστέρα της 3-

γλυκεραλδεύδης.36 Η δεύτερη κατηγορία χρησιμοποιεί την οξειδάση της γλυκερόλης, 

η οποία καταλύει την αντίδραση  

 

Γλυκερόλη + Ο2  →  Διυδροξυακετόνη + Η2Ο2 

 

Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι ότι η οξειδάση της γλυκερόλης δεν 

είναι εμπορικά διαθέσιμη, γι’ αυτό και δε χρησιμοποιείται συχνά. 

 Η τρίτη κατηγορία των ενζυμικών μεθόδων, κάνει χρήση της αφυδρογονάσης 

της γλυκερόλης, η οποία καταλύει την αντίδραση 

 

Γλυκερόλη + NAD+  →  Διυδροξυακετόνη + NADH 

 

Το NADH που παράγεται, μπορεί να ανιχνευτεί είτε αμπερομετρικά,37 είτε με 

φθορισμό. Η παραπάνω, είναι μια συνηθισμένη και ικανοποιητική μέθοδος για την 

ανάλυση της γλυκερόλης και έχει όριο ανίχνευσης περίπου 2.5 10-5 mol L-1. Οι 

ενζυμικές μέθοδοι έχουν το πλεονέκτημα, ότι παρουσιάζουν μεγάλη εξειδίκευση για 

τη γλυκερόλη και συνήθως δίνουν αποτελέσματα τα οποία δεν επηρεάζονται από την 

προκαταρκτική επεξεργασία του δείγματος. Μειονέκτημα αυτών των μεθόδων είναι η 

μεγάλη διάρκεια του πειράματος. 

 Ποσοτικός προσδιορισμός της γλυκερόλης, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με 

τη χρήση της αέριας χρωματογραφίας (GC). Στην περίπτωση αυτή όμως, πριν την 

ανάλυση είναι απαραίτητη η μετατροπή της γλυκερόλης, σε κάποιο περισσότερο 

πτητικό παράγωγό της. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με σιλυλοποίηση38 και 
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ακετυλίωση39. Πολλές φορές, πριν από την ανάλυση, είναι απαραίτητο να γίνει μια 

προεργασία του δείγματος. Για παράδειγμα, τα γλυκά κρασιά πρέπει να υποστούν 

προεργασία που περιλαμβάνει ανταλλαγή ιόντων,40 Χρησιμοποιώντας κολώνες με 

μικροπόρους, όπως η Chromosorb 101, κατέστη δυνατός ο απ’ ευθείας ποσοτικός 

προσδιορισμός της γλυκερόλης σε κρασί,41 Τα όρια ανίχνευσης με την αέρια 

χρωματογραφία, διαφέρουν από μέθοδο σε μέθοδο. 

 Η πλέον συνηθισμένη μέθοδος προσδιορισμού της γλυκερόλης στο κρασί 

είναι η υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC). Ο καλύτερος διαχωρισμός 

της γλυκερόλης από τα υπόλοιπα συστατικά του κρασιού, επιτυγχάνεται με τη χρήση 

HPLC ιοντοανταλλαγής και HPLC αντίστροφης φάσης. Συνήθως, ως κινητές φάσεις 

επιλέγονται το νερό και το μίγμα νερό-μεθανόλη σε διάφορες αναλογίες. Η ανίχνευση 

κατά την έκλουση πραγματοποιείται με ανιχνευτή διάθλασης. Η ροή του διαλύτη, 

καθώς και η θερμοκρασία του πειράματος εξαρτάται από το είδος του δείγματος. Αν 

και η ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την απ’ ευθείας εισαγωγή του 

δείγματος στον βρόγχο, για την καλύτερη προστασία της κύριας κολώνας, είναι καλό 

να προηγείται φιλτράρισμα του δείγματος πριν την εισαγωγή με τη χρήση 

προστατευτικής κολώνας. Πολλές φορές, με σκοπό να προσδιοριστούν ταυτόχρονα 

με τη γλυκερόλη και άλλα οργανικά συστατικά του κρασιού, όπως τα οξέα, 

ταυτόχρονα με τον ανιχνευτή διάθλασης χρησιμοποιείται και ανιχνευτής UV.42 Παρά 

την ευρεία χρήση και των πλεονεκτημάτων που χαρακτηρίζουν την HPLC ,όπως το 

χαμηλό όριο ανίχνευσης και η καλή επαναληψιμότητα των μετρήσεων, η τεχνική 

HPLC έχει το βασικό μειονέκτημα ότι είναι αρκετά χρονοβόρος διαδικασία, εφόσον 

πριν από την ανάλυση, απαιτείται βαθμονόμηση με πρότυπα διαλύματα. 

 Εφόσον η γλυκερόλη είναι το σημαντικότερο δευτερογεννές προϊόν της 

αλκοολικής ζύμωσης, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές που παρακολουθούν τον 

σχηματισμό της κατά τη διάρκεια της ζύμωσης και οι οποίες βασίζονται σε δύο ειδών 

βιοαισθητήρες. Το πρώτο είδος ανάλυσης βασίζεται στην αντίδραση που καταλύει το 

ένζυμο αφυδρογονάση της γλυκερόλης και ανίχνευση των προϊόντων με ανιχνευτή 

φθορισμού.43 Το δεύτερο είδος περιλαμβάνει ανίχνευση με φωτομετρία και χρήση 

του ενζύμου κινάση της γλυκερόλης και οξειδάση του φωσφορικού εστέρα της 3-

γλυκεραλδεύδης.44 Βελτιστοποιημένοι βιοαισθητήρες έχουν χρησιμοποιηθεί για τον 

προσδιορισμό της γλυκερόλης, της γλυκόζης και της αιθανόλης στο κρασί, με όρια 

ανίχνευσης 0.1 έως 1.0 mol L-1 για τη γλυκερόλη.45 
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 Αντίθετα με το κρασί, που όπως αναφέραμε πιο πάνω, υπάρχει μια πληθώρα 

τεχνικών για τον ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκερόλης, στο ελαιόλαδο δε 

συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Εκτός από το γεγονός, ότι δεν υπάρχει μια επίσημη 

μέθοδος, δεν υπάρχουν και βιβλιογραφικές αναφορές για τεχνικές που να 

αναπτύσσονται στον τομέα αυτό, ώστε να καλυφθεί το κενό στην ανίχνευση της στο 

ελαιόλαδο. 
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2.1.6 Σκοπός της εργασίας 

 Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζεται η ανάπτυξη μίας νέας μεθοδολογίας 

ποσοτικού προσδιορισμού της γλυκερόλης σε κρασιά και σε ελαιόλαδα, η οποία 

βασίζεται στη φωσφιτυλίωση των υδροξυλίων της γλυκερόλης (2), σύμφωνα με την 

αντίδραση του σχήματος 2.3 και τη χρήση της φασματοσκοπίας 31P NMR για την 

ταυτοποίηση και ποσοτικό προσδιορισμό του φωσφιτυλιωμένου παραγώγου 3. 
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Σχήμα 2.3. Αντίδραση της γλυκερόλης με το αντιδραστήριο 1. 
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2.2 Πειραματικό μέρος  

 

2.2.1. Αντιδραστήρια, πρότυπες ενώσεις και διαλύματα  

 Ως διαλύτες NMR χρησιμοποιήθηκαν δευτεριωμένο χλωροφόρμιο CDCl3 

περιεκτικότητας 99,8% σε δευτέριο καθώς και δευτεριωμένη πυριδίνη καθαρότητας 

99,5%. Οι παραπάνω διαλύτες αγοράστηκαν από τη Merck. Για την προστασία των 

διαλυμάτων προτύπων από την υγρασία χρησιμοποιήθηκαν μοριακά κόσκινα 

(Molecular SievesTM) διαμέτρου οπών 0,5 nm και μεγέθους 2 mm, τα οποία 

αγοράστηκαν, επίσης, από την Merck. Η κυκλοεξανόλη (99%), η πινακόλη, η 

πυριδίνη, ο τριχλωριούχος φωσφόρος, το εξάνιο και το τρις(ακετυλοακετονικό) 

χρώμιο (97%) [Cr(acac)3] και η γλυκερόλη, αγοράστηκαν από την Aldrich. 

 

Παρασκευή πρότυπου διαλύματος. 

Σε ογκομετρική φιάλη των 10 mL ζυγίστηκαν 13.5 mg κυκλοεξανόλης (14.47 

μΜ). Σε άλλο φιαλίδιο ζυγίστηκαν 0.6 mg Cr(acac)3 (0.165 μΜ), και προστέθηκαν 

6.15 mL ξηρής πυριδίνης και 3.85 mL CDCl3 (1.6:1 v/v). Το μίγμα των διαλυτών 

αναδεύθηκε και αποθηκεύτηκε για παραπέρα χρήση. Το πρότυπο διάλυμα 

προστατεύεται από την υγρασία με την προσθήκη μοριακών κόσκινων 5Å. 

 

Παρασκευή. 2-χλώρο-4,4,5,5–τετραμεθυλοδιοξαφωσφολανίου 

Το αντιδραστήριο 1 παρασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο της 

βιβλιογραφίας,46 κατά την αντίδραση της πινακόλης με τριχλωριούχο φωσφόρο και 

απόσταξη σε χαμηλή πίεση. Στο εργαστήριο μας έγιναν κάποιες αλλαγές με σκοπό 

την αύξηση της απόδοσης της αντίδρασης. Αντί για βενζόλιο χρησιμοποιήσαμε 

εξάνιο και στη θέση της τριαιθυλαμίνης προσθέσαμε πυριδίνη. Η αντίδραση για την 

παρασκευή του αντιδραστηρίου 1 παρουσιάζεται στο σχήμα 2.4. 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 250 mL με ψυκτήρα, μαγνητικό αναδευτήρα 

και προσθετική χοάνη των 100 mL προστέθηκαν 20 mL PCl3 (0,1 mol=8.7 mL) 

διαλυμένα σε 180 mL n-εξανίου. Σε μία κωνική φιάλη τοποθετήθηκαν 23,7 gr 

πινακόλης, τα οποία διαλύθηκαν σε 32 mL πυριδίνης και 150 mL εξανίου. Η 

προσθήκη του διαλύματος πινακόλης γίνεται στάγδην για μία ώρα υπό ανάδευση σε 

λουτρό πάγου, γιατί η αντίδραση είναι εξώθερμη. Το μίγμα αφήνεται για μία ώρα σε 

θερμοκρασία δωματίου να αντιδράσει και στη συνέχεια διηθήθηκε (με φίλτρο 

χαρτιού). Ακολουθεί έκπλυση του λευκού ιζήματος (C5H5N+ Cl-) που έχει 
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σχηματιστεί με 100 mL εξάνιο. Το εξάνιο απομακρύνεται με απόσταξη από το 

διήθημα στους 30 οC και κατόπιν γίνεται απόσταξη του προϊόντος στους 60 °C σε 

αντλία κενού (2.0 mbar). Η απόδοση της αντίδρασης ήταν ~45% σε σύγκριση με το 

~19% της μεθόδου της βιβλιογραφίας. 

 

Σχήμα 2  Αντίδραση παρασκευής του αντιδραστηρίου 1 από πινακόλη και τριχλωριούχο φώσφορο. 

.2.2. Δείγματα οίνων και ελαιολάδων 

ι κόκκινα κρασιά από διάφορες περιοχές της βορείου, κεντρικής και 

οτίου 

OH

OH
+ PCl3

O

O
P Cl + 2 HCl

 
.4.

 

2

 Οίνος 

 Δεκαέξ

ν Ελλάδας (Μακεδονία, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, νησιά Αιγαίου πελάγους και 

Κρήτη) και διαφόρων ποικιλιών (αγιοργίτικο, κοτσιφάλι, μαντηλαριά, ξινόμαυρο, 

λιάτικο, μερλό, σιρά, καμπερνέ, σεβινιόν, ή/και ανάμιξη των δύο τελευταίων 

ποικιλιών) αγοράστηκαν από τοπικά σούπερ μάρκετ και χρησιμοποιήθηκαν για την 

παρούσα εργασία. Όλες οι εταιρίες προέλευσης των κρασιών που χρησιμοποιήθηκαν, 

είναι πιστοποιημένες όσον αφορά τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων τους, 

καθώς και των ποικιλιών του σταφυλιού που χρησιμοποίησαν για την παραγωγή τους. 

Τα κρασιά φιλτραρίστηκαν και διατηρήθηκαν σε 4 οC πριν από την ανάλυση με 

HPLC και NMR. Στον πίνακα 2.1 συγκεντρώνονται τα κρασιά τα οποία αναλύθηκαν. 

Στον ίδιο πίνακα αναφέρονται η γεωγραφική προέλευση, η ποικιλία του κρασιού, το 

έτος παραγωγής και η πυκνότητα των διαφόρων τύπων κρασιού. 
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Πίνακας 2.1. Στοιχεία προέλευσης δειγμάτων οίνου και πυκνότητες αυτών σε mg/mL.  

λαιόλαδο 

6 δείγματα ελαιολάδου που αναλύθηκαν, ήταν των καλλιεργητικών 

 

 

Disignated Origin Περιοχή Ποικιλία 
Έτος 

παραγωγής 

Πυκνότητα

mg/mL 
Μιχαλάκης Ηράκλειο Σιρά-Μαντηλάρι 2003 0.98 10-3 

Σητεία Σητεία Λιάτικο 2003 1.01 10-3 

Καραβιτάκης Χανιά 
Κοτσιφάλι-
Μαντηλάρι 2003 0.99 10-3 

Δουλουφάκης Δαφνές Λιάτικο 2003 0.99 10-3 

Μηλιαράκης Πεζά 
Κοτσιφάλι-
Μαντηλάρι 2003 0.99 10-3 

Παπαϊωάννου Νεμέα Αγιοργίτικο 2000 0.98 10-3 
Δερέσκου Τριφυλλία Καπερνέ 2002 0.99 10-3 

Μερκούρη Ηλεία 
Ρεφόσκο-
Μαυροδάφνη 2003 0.98 10-3 

Χατζημιχάλης Αταλάντη Καπερνέ 2002 0.99 10-3 

Πάρος Πάρος 
Μαντηλάρι- 
Μονεμβασιά 2004 0.99 10-3 

Γιαννακοχώρι   Ημαθεία 
Ξινόμαυρο-
Μερλώ 2002 0.98 10-3 

Γεροβασιλείου Επανομή Σιρά-Μερλώ 2002 0.99 10-3 
Πύργος-Ιουλία   Δράμα Μερλώ 2003 0.99 10-3 

Αρχοντικό Ρόδος 
Μαντηλάρι-
Γκρενάτσε 2002 0.98 10-3 

Τσάνταλης Χαλκιδική
Κρασάτο-
Ξινόμαυρο 2000 0.98 10-3 

Βίβλια Χώρα Παγγαίο Μερλώ-Καπερνέ 2002 0.99 10-3 

Ε

 Τα 2

περιόδων 2002-2003 και 2003-2004 και προέρχονταν από διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, 12 δείγματα προέρχονται από την Πελοπόννησο 

(Μεσσηνία, Ηλεία), 11 δείγματα από την Κρήτη (Ηράκλειο, Χανιά, Λασίθι), 2 

δείγματα από τη Λέσβο και 1 δείγμα από την Κέρκυρα. Τα δείγματα ελαιολάδου από 

την Κρήτη, προέρχονται από τις ποικιλίες Κορωνέικη, Τσουνάτη και μίγμα 

Κορωνέικης Ψιλολιάς. Τα δείγματα της Πελοποννήσου προέρχονται από την ίδια 

ποικιλία ελαιοκάρπου, την Κορωνέικη, ενώ τα ελαιόλαδα της Λέσβου ανήκουν στην 

ποικιλία κολοβή. Τέλος τα δείγματα από την Κέρκυρα προέρχονται από τοπική 

ποικιλία ελαιοκάρπου. Τα ελαιόλαδα αποθηκεύτηκαν υπό ψύξη στους -20 οC πριν 

από τις αναλύσεις 
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2.2.3. Προετοιμασία δειγμάτων οίνου και ελαιολάδου για τα πειράματα 31P NMR 

σ

κχύλιση του πολικού μέρους του ελαιολάδου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 

ε τη 

ιαλύμ

.2.4. Πειράματα 31P NMR 

 ελήφθησαν σε φασματογράφο NMR Bruker AMX500 

η ποσοτικών φασμάτων 31P NMR, θα πρέπει να αποκλειστεί η 

λληλε

 Μετά από διήθηση μέσω φίλτρου μεμβράνης 2 μm, 0.3 g κρασιού 

τοποθετήθηκαν σε φαιρική φιάλη των 5 mL και αφαιρέθηκαν η αιθανόλη και το 

νερό με τη χρήση αντλίας κενού για 20 λεπτά. Στη συνέχεια, προστέθηκαν 0.4 mL 

από το πρότυπο διάλυμα και 100 μL αντιδραστηρίου (1). Το μίγμα αφέθηκε για 15 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου μέχρις ότου ολοκληρωθεί η αντίδραση της 

φωσφυτιλίωσης και μεταφέρθηκε σε σωλήνα 5 mm NMR για τη λήψη του φάσματος 
31P NMR. 

 Η ε

μ βιβλιογραφία.46 Σε φιάλη φυγοκέντρισης των 250 mL ζυγίστηκαν 35 g 

ελαιολάδου, τα οποία διαλύθηκαν σε 50 mL εξανίου. Το διάλυμα εκχυλίστηκε με 3 × 

30 mL μίγματος μεθανόλη/νερό (80:20, v/v) και στη συνέχεια φυγοκεντρήθηκε για 15 

λεπτά στις 2000 στροφές/min. Τα τρία εκχυλίσματα συνενώθηκαν σε νέο φυαλίδιο 

φυγοκέντρισης των 250 mL, εκχυλίστηκαν με 50 mL εξανίου και φυγοκεντρήθηκαν 

για 15 λεπτά στις 2000 στροφές/min. Η φάση MeOH/H2O μεταφέρθηκε σε σφαιρική 

φιάλη των 250 mL και οι διαλύτες εξατμίστηκαν υπό κενό σε θερμοκρασία δωματίου. 

 Το πολικό μέρος του ελαιολάδου διαλύθηκε σε 0.4 mL του προτύπου 

δ ατος φωσφυτιλίωσης. Προστέθηκαν 70 μL αντιδραστηρίου 1, το μίγμα 

αφέθηκε να αντιδράσει για 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και χρησιμοποιήθηκε 

απευθείας για τη λήψη των φασμάτων NMR. 

 

2

 Tα φάσματα 31P NMR

λειτουργικής συχνότητας 202.2 MHz για τον πυρήνα φώσφορος-31. Η θερμοκρασία 

στον δοκιμαστή ήταν 26 οC και ελέγχθηκε με τη χρήση διαγράμματος με 

αιθυλενογλυκόλη. 

 Για τη λήψ

α πίδραση NOE (μεταξύ του πυρήνα του φωσφόρου και γειτονικών πρωτονίων 

των μορίων. Το φαινόμενο ΝΟΕ προκαλεί μεταβολές στις εντάσεις των κορυφών με 

αποτέλεσμα τα φάσματα 31P NMR να μην είναι ποσοτικά. Για τον λόγο αυτό, 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική inverse gated decoupling (αποσύζευξη αντίστροφης 

εισόδου), κατά την οποία ο αποσυζευκτής πρωτονίων λειτουργεί μόνο κατά την 

διάρκεια του χρόνου ανάκτησης του σήματος, ενώ παραμένει κλειστός σε όλη την 

υπόλοιπη διάρκεια του πειράματος, καταστέλλοντας έτσι τις δίπολο-δίπολο 
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αλληλεπιδράσεις (πηγή προέλευσης του ΝΟΕ). Για την ελάττωσ  των χρόνων 

αποδιέγερσης σπιν πλέγμα Τ1 των πυρήνων 31P, χρησιμοποιήθηκε το παραμαγνητικό 

αντιδραστήριο Cr(acac)3, έτσι ώστε ο μεγαλύτερος χρόνος αποδιέγερσης να μην 

υπερβαίνει τα 5 s. Ο χρόνος αναμονής που χρησιμοποιήθηκε ήταν 25 sec ίσος με 

5Τ1max, όπου Τ1max ο μεγαλύτερος χρόνος αποδιέγερσης (4.57 s) που ανήκει στον 

πυρήνα φωσφόρου του μορίου της φωσφυτιλιωμένης κυκλοεξανόλης (εσωτερικό 

πρότυπο). Οι τυπικοί παράμετροι λήψης φάσματος 31P NMR της γλυκερόλης ήταν: 

εύρος παλμού 90ο 12 μs, φασματικό εύρος 10 KHz, χρόνος αναμονής 25 s, αριθμός 

πραγματικών δεδομένων (data points) 16 K. Για κάθε φάσμα στο φωσφυτιλιωμένο 

δείγμα κρασιού συλλέχθηκαν 32 FIDs, ενώ για το ελαιόλαδο συλλέχθηκαν 128 FIDs. 

Πριν από τον μετασχηματισμό Fourier, η FID πολλαπλασιάστηκε με μια εκθετική 

συνάρτηση με εκθέτη lb = 1 Hz και τα δεδομένα αυξήθηκαν με την προσθήκη 

μηδενικών (zero filling) στη μνήμη του υπολογιστή έως 32 K. Πριν από την 

ολοκλήρωση, η γραμμή βάσης του φάσματος διορθώθηκε χρησιμοποιώντας ένα 

πολυώνυμο τέταρτης τάξης και έγινε διόρθωση φάσης. 

 Όλες οι χημικές μετατοπίσεις των κορυφώ

η

ν στα φάσματα 31P NMR 

 

δ ο

.2.5. Ποσοτικός προσδιορισμός της γλυκερόλης με HPLC 

ματοποιήθηκε σε ένα σύστημα υγρής χρωματογραφίας 

ψηλής

.2.5.2. Χρωματογραφική ανάλυση. 

όλης από τα υπόλοιπα συστατικά του κρασιού, 

αναφέρονται ως προς την κορυφή που προκύπτει από την αντίδραση του 

αντιδραστηρίου (1) με το νερό, ή οποία σε ιαλύτη πυριδίνη/χλωρ φόρμιο (1.6/1), 

εμφανίζεται σε δ 132.20. 

 

2

2.2.5.1. Σύστημα HPLC 

 Η ανάλυση πραγ

υ  απόδοσης (VP, Shimadtzu, Japan), αποτελούμενο από μια LC-10AD VP 

ισοκρατική αντλία (Shimadtzu, Japan), ένα βρόγχο δείγματος (7725, Rheodyne, 

USA) 20μL, κλίβανο (CTO-10VP, USA), ανιχνευτή διάθλασης (Shimadzu RID-10A, 

Japan) και σύστημα επεξεργασίας δεδομένων (CLASS VP, Germany). 

 

2

 Για τον διαχωρισμό της γλυκερ

ακολουθήθηκε η επίσημη μέθοδος48, χρησιμοποιήθηκε όμως διαφορετικός τύπος 

κολώνας. Μετά από φιλτράρισμα μέσω φίλτρου μεμβράνης με διάμετρο οπής 2 μm 

πραγματοποιήθηκε απευθείας ένεση μέσω ενός βρόγχου 20 μL σε κολώνα 250/4.6 

Νucleosil 100-5 C18 (Supelco, Hora, USA) για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός της 
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γλυκερόλης από τα υπόλοιπα συστατικά του κρασιού. Κατά τη διάρκεια της 

ανάλυσης, η θερμοκρασία της κολώνας διατηρήθηκε σταθερή στους 60 οC, με τη 

χρήση κλιβάνου που διαθέτει θερμοστάτη. Η ροή του διαλύτη ήταν 0.4 mL/min. 5 

πρότυπα δείγματα με συγκεντρώσεις 0.300, 0.500, 0.700, 1.000 και 1.500 mg/mL 

χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία καμπύλης βαθμονόμησης, με τη διάλυση 

γνωστών ποσοτήτων γλυκερόλης σε απεσταγμένο νερό. 
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2.3. Αποτελέσματα-συζήτηση 

 και ελαιολάδου 

 31P NMR δείγματος κρασιού μετά 

πό αν

 

χήμα 2.5. Φάσμα 31P NMR δείγματος κρασιού μετά τη φωσφιτυλίωση με το αντιδραστήριο 1. 

να τυπικό φάσμα 31P NMR του φωσφιτυλιωμένου ελαιολάδου στην περιοχή, όπου 

 

χήμα 2.6. Φάσμα 31P NMR του φωσφιτυλιωμένου πολικού μέρους του ελαιολάδου στην περιοχή, 

όπου εμφανίζονται οι φωσφιτυλιωμένες πρωτοταγείς και δευτεροταγείς υδροξυλομάδες της 

γλυκερόλης. 

2.3.1 Φάσματα 31P NMR οίνου

 Στο σχήμα 2.5 φαίνεται ένα τυπικό φάσμα

α τίδραση με το αντιδραστήριο 1 (σχήμα 2.5), στην περιοχή όπου εμφανίζονται 

τα σήματα των φωσφιτυλιωμένων υδροξυλομάδων της γλυκερόλης. Τα σήματα σε δ 

147.35 και δ 146.31, ανήκουν στις φωσφιτυλιωμένες πρωτοταγείς και δευτεροταγείς 

υδροξυλομάδες της γλυκερόλης, αντίστοιχα (αναλογία 1:2), ενώ η κορυφή στα δ 

145.13 ανήκει στη φωσφιτυλιωμένη υδροξυλομάδα της κυκλοεξανόλης (εσωτερικό 

πρότυπο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

 

Έ

εμφανίζονται οι φωσφιτυλιωμένες πρωτοταγείς (δ 147.35) και δευτεροταγείς (δ 

146.31) υδροξυλομάδες της γλυκερόλης παρουσιάζεται στο σχήμα 2.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

(p p m)

1 4 6 . 41 4 6 . 61 4 6 . 81 4 7 . 01 4 7 . 21 4 7 . 4

-CH2-OP 

>CH-OP 
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 Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω σχήματα, η φωσφυτιλιωμένη γλυκερόλη 

δίνει δύο σήματα στο φάσμα 31P NMR. Λόγω της συμμετρίας του μορίου, τα δύο  

ώ   

 κρασιού του  

 γλυκερόλης εμφανίζονται

 της 

τρόπους. Ο πρώτος τρόπος βασίζεται σε 

τρόπο

P NMR 

, αναπαραγωγιμότητα και όριο ανίχνευσης της 

κυκλοεξανό

 

συγκεντρώσεων στα

 των

 

πρωτοταγή φωφυτιλιωμένα υδροξύλια εμφανίζουν μια κορυφή. Ο προσδιορισμός των 

κορυφών της γλυκερόλης έγινε με τη λήψη φάσματος μετά από την αντίδραση 

φωσφυτιλίωσης καθαρής γλυκερόλης στο μίγμα των διαλυτών πυριδίνης/ 

χλωροφορμίου και επιβεβαι θηκε με την προσθήκη γνωστών ποσοτήτων γλυκερόλης 

(spiking) στα δείγματα του  και  ελαιολάδου. Στο φάσμα 31P NMR του 

φωσφυτιλιωμένου ελαιολάδου, τα σήματα της ,  στην ίδια 

περιοχή όπου εμφανίζονται τα φωσφυτιλιωμένα αλειφατικά υδροξύλια ορισμένων 

φαινολικών ενώσεων στο πολικό μέρος του ελαιολάδου13. Η ανάθεση των κορυφών 

των πολυφαινολών, παρουσιάστηκε στο σχήμα 1.11 της εισαγωγής. 

 

2.3.2. Επικύρωση της μεθόδου 31P NMR 

 Η καταλληλότητα της παρούσας μεθόδου για τον ποσοτικό προσδιορισμό

γλυκερόλης σε κρασί εξετάστηκε με δύο 
31πειράματα με τη φασματοσκοπία P NMR και τη χρήση προτύπων διαλυμάτων, ενώ 

στον δεύτερο  γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων (συγκεντρώσεις της 

γλυκερόλης) της φασματοσκοπίας 31P NMR με τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

από τη χρωματογραφία HPLC. 

 

2.3.2.1. Σύγκριση της μεθόδου 31 με διαλύματα γνωστής ποσότητας 

. Επαναληψιμότηταγλυκερόλης

μεθόδου. 

 Για την επικύρωση της μεθόδου με τον πρώτο τρόπο, παρασκευάστηκε μια 

σειρά προτύπων διαλυμάτων μεταβαλλόμενης συγκέντρωσης της γλυκερόλης από 

0.055 – 9.200 mg/mL διαλύτη, ενώ η συγκέντρωση του εσωτερικού προτύπου 

( λη) σε κάθε διάλυμα παρέμεινε σταθερή. Στη συνέχεια, προστέθηκε το 

αντιδραστήριο 1 και ελήφθησαν φάσματα 31P NMR για κάθε διάλυμα και 

προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις της γλυκερόλης με τη βοήθεια του εσωτερικού 

προτύπου. Ο προσδιορισμός των  της γλυκερόλης  πρότυπα 

διαλύματα, έγινε με ολοκλήρωση των κορυφών  φωσφιτυλιωμένων υδροξυλίων 

και του εσωτερικού προτύπου, κάνοντας χρήση της εξίσωσης: 
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V
MA}/]I)/I{[(

)L(mg/m Wsp ×××+
=Γ

−31022
λυκερολη (2.1)    

που Α και ΜW είναι το βάρος (σε μmol) και το μοριακό βάρος του εσωτερικού 

προτύπου αντίστοιχα, Ιp και Is είναι τα ολοκληρώματα των σημάτων που 

αντιστοιχούν στα πρωτοταγή και στο δευτεροταγές φωσφιτυλιω οξύλιο της 

ό α

Συγκέντρωση 
γλυκερόλης 

Πρωτοταγές 
ΟΗ  

Δευτεροταγές 
ΟΗ 

Μέσος όρος 
(31P NMR) 

g/mL 

ό

μένο υδρ

γλυκερόλης αντίστοιχα και V είναι ο όγκος του διαλύματος. Τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 2.2. Η πρώτη στήλη περιέχει τη 

συγκέντρωση της γλυκερόλης στα πρότυπα διαλύματα (θεωρητική συγκέντρωση), η 

δεύτερη και τρίτη στήλη περιέχουν τις συγκεντρώσεις της γλυκερόλης στα πρότυπα 

διαλύματα, πως προσδιορίστηκαν πό τα ολοκληρώματα των φωσφυτιλιωμένων 

πρωτοταγών και δευτεροταγών υδροξυλίων, αντίστοιχα. Η τέταρτη στήλη περιέχει 

τον μέσο όρο των μετρήσεων της δεύτερης και της τρίτης στήλης. 

 
Πίνακας 2.2. Πραγματική και θεωρητική συγκέντρωση γλυκερόλης (mg/mL). 

 

(mg/mL) mg/mL mg/mL m
0.055 0.059 0.057 0.057 
0.184 0.175 0.184 0.179 
0.552 0.563 0.580 0.554 
0.920 1.009 1.062 1.035 
1.472 1.512 1.497 1.505 
1.840 1.915 1.956 1.935 
2.760 2.698 2.674 2.685 
3.128 3.020 3.090 3.056 
3.680 3.682 3.743 3.712 
4.600 4.813 4.813 4.813 
5.520 5.542 5.529 5.535 
7.360 7.220 7.239 7.229 
9.200 9.086 9.187 9.136 

 

Στο σχ .7, απεικονίζεται η συσχ της μετρούμενης ποσότητας 

γλυκερόλης με σματοσκο NMR με αγματική χέτιση είναι 

ραμμική με συντελεστή συσχέτισης 0.999, κλίση 0.997 ± 0.001 και τεταγμένη επί 

την αρχ

ήμα 2 έτιση 

 τη φα πία P 31  την πρ . Η συσ

γ

ή 0.074 ± 0.078., ρ = 0.000. Η κλίση της ευθείας που προκύπτει είναι σχεδόν 

ίση με τη μονάδα, ενώ η τεταγμένη επί την αρχή είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Από τα 

παραπάνω φαίνεται, ότι η προτεινόμενη μέθοδος NMR είναι κατάλληλη για τον 

ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκερόλης. 
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χήμα 2.7. Συσχέτιση μεταξύ της μετρούμενης συγκέντρωσης γλυκερόλης με την φασματοσκοπία 31P 

R με τη θεωρητική. 

Στη φασματοσκοπία NMR το όριο ανίχνευσης καθορίζεται από  

ίγματος, η οποία με τη σειρά της καθορίζει τον λόγο σήμα προς 

όρυβο (S/N) για κάθε κορυφή στο φάσμα. Η μικρότερη σε ένταση ανιχνεύσιμη 

ορυφή

L

με τη λήψη 

ολλών

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

NM

 

 τη

συγκέντρωση του δε

θ

κ  πρέπει να έχει τουλάχιστον λόγο σήμα προς θόρυβο ίσο με 3 (S/N = 3). Όταν 

S/N = 3, τότε το ολοκλήρωμα της κορυφής αντανακλά τη μικρότερη ανιχνεύσιμη 

ποσότητα της εκάστοτε προσδιοριζόμενης κορυφής, δηλαδή αποτελεί το όριο 

ανίχνευσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν δείγματα 0.4 

mL, η συγκέντρωση η οποία αντιστοιχεί στο σήμα με την ελάχιστη ευαισθησία το 

(S/N = 3) ήταν 0.009 μmol/0.4 mL. Επειδή 0.3 g κρασιού διαλύθηκαν σε 0.4 m , το 

όριο ανίχνευσης της μεθόδου υπολογίστηκε σε 0.030 mg/mL (30 ppm). 

 Η αξιοπιστία της μεθόδου 31P NMR για ποσοτική ανάλυση της γλυκερόλης, 

αντανακλάται επίσης στην επαναληψιμότητα και την αναπαραγωγιμότητα των 

μετρήσεων. Η επαναληψιμότητα της μεθόδου 31P NMR εξετάστηκε 

π  διαφορετικών φασμάτων 31P NMR, χρησιμοποιώντας το ίδιο δείγμα 

γλυκερόλης. Η αναπαραγωγιμότητα δεν κατέστη δυνατό να υπολογιστεί με τη λήψη 
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φασμάτων 31P NMR σε διαφορετικά φασματόμετρα NMR. Έτσι, για την εξέταση της 

αναπαραγωγιμότητας προετοιμάστηκαν πολλά και διαφορετικά δείγματα με την ίδια 

ποσότητα γλυκερόλης κάθε φορά και ελήφθη φάσμα 31P NMR για κάθε δείγμα 

χωριστά και σε αραιά χρονικά διαστήματα. Η λήψη των φασμάτων 31P NMR έγινε με 

το ίδιο πειραματικό πρωτόκολλο. Στον πίνακα 2.3 παρουσιάζονται τα πειραματικά 

αποτελέσματα της μέτρησης της επαναληψιμότητας η οποία υπολογίστηκε από την 

ανάλυση επτά δειγμάτων φωσφιτυλιωμένης γλυκερόλης (10 mg/mL έκαστο) και 

βρέθηκε ίση με 10.428 ± 0.138 (%CV = 1.331%), ενώ η αναπαραγωγιμότητα ήταν 

10.235 ± 0.246 (% CV = 2.408 %). Η τελευταία υπολογίστηκε από μετρήσεις οκτώ 

διαφορετικών δειγμάτων γλυκερόλης (10 mg/mL έκαστο). 

 
Πίνακας 2.3. Πειραματικά αποτελέσματα μέτρησης της επαναληψιμότητας και της 

αναπαραγωγιμότητας της μεθόδου 31P NMR. 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ 

Μετρήσεις 
Συγκέντρωσ

mg/m
Συγκέντρωση η

L Μετρήσεις mg/mL 
1 10.445 1 10.651 
2 10.452  2 10.383
3 10.526 3 10.224 
4 9.856 4 10.322 
5 10.134 5 10.480 
6 10.485 6 10358 
7 10.239 7 10.579 
8 9.957   

Μέσο  10.235 Μέσο   ς όρος ς όρος 10.428 
Τυπική όκλιση 0.246 Τυπική όκλιση 0.138 απ απ

%CV 2.408 %  CV 1.331 
 

 

2.3.3. ου 31P με τ PL

Μια πιο αυστηρή διαδικασία επικύρωσης της μεθόδου 31P NMR αποτελεί η 

ύγκριση των αποτελεσμάτων αυτής, με εκείνα της χρωματογραφίας HPLC, η οποία 

Σύγκρι  μεθόδση της  NMR η χρωμ αφία Hατογρ C 

 

σ

αποτελεί συμβατική μέθοδο ανάλυσης της γλυκερόλης σε κρασιά. 
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2.3.3.1. Προσδιορισμός της γλυκερόλης στο κρασί με τη χρωματογραφία HPLC 

Ένα τυπικό HPLC χρωματογράφημα δείγματος κρασιού παρουσιάζεται στο 

χήμα 2.8. 

 

 

 

χήμα 2.8. Χρωματογράφημα HPLC δείγματος κρασιού. 

Η γλυκερόλη εκλούεται σε 8.02 λεπτά, μετά τις κορυφές Α και Β και πριν από 

γλυκερόλης, έγινε με προσθήκη στο 

είγμα κρασιού γνωστής ποσότητας γλυκερόλης. Δεν έγιναν περεταίρω προσπάθειες 

ια κα

 διαλύματα με συγκεντρώσεις 0.30, 0.50, 0.70, 1.00 και 1.50 

g/mL

 

σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

 

 

την κορυφή C. Η επιβεβαίωση της κορυφής της 

δ

γ λύτερο διαχωρισμό των υπολοίπων κορυφών, γιατί δεν επηρεάζουν τον 

ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκερόλης. Παρόλα αυτά, οι κορυφές Α μπορεί να 

αποδοθούν στα σάκχαρα D-γλυκόζη και D-φρουκτόζη, ενώ η κορυφή Β ανήκει σε 

οργανικά οξέα του κρασιού. Οι κορυφές C ανήκουν στη αιθανόλη και τη μεθανόλη. 

Η συγκέντρωση της γλυκερόλης υπολογίστηκε από το χρωματογράφημα με τη χρήση 

προτύπων διαλυμάτων. 

 Για τον υπολογισμό της γλυκερόλης με τη χρωματογραφία HPLC, έγινε 

καμπύλη βαθμονόμησης με τη χρήση προτύπων διαλυμάτων. Για τον σκοπό αυτό, 

παρασκευάστηκαν πέντε

m . Το διάγραμμα που προέκυψε ήταν μια ευθεία γραμμή με συντελεστή 

συσχέτισης 0.9995 και παρουσιάζεται στο σχήμα 2.9. 
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χήμα 2.9. Διάγραμμα συσχέτισης της μετρούμενης συγκέντρωσης γλυκερόλης με την 
ρωματογραφία HPLC ως προς την πραγματική. 

 
Η επαναληψιμότητα και η αναπαραγωγιμότητα της μεθόδου HPLC 

  

mg/ml. H σχετική τυπική απόκλιση για τη  επαναληψιμότητα ήταν 1.444% (6.923 ± 

.100)  Τ

. 

 
 

 
Σ
χ

 

υπολογίστηκε με την ανάλυση υδατικού διαλύματος γλυκερόλης, περιεκτικότητας 7.0 

ν

0 και για την αναπαραγωγιμότητα, 1.692% (6.896 ± 0.120). α αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2.4. 

 

Πίνακας 2.4. Πειραματικά αποτελέσματα μέτρησης της επαναληψιμότητας και της 

αναπαραγωγιμότητας της μεθόδου HPLC

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 

 Μετρήσεις 
τρωση

mg/mL   Μετρήσεις 
Συγκέντρωση 
mg/mL 

Συγκέν

1 7.029 1 7.031 
2 6.912 2 6.839 
3 3 6.830 6.820 

Μέσος όρος 3 ος 6.896 6.92 Μέσος όρ
Τυπική όκλιση 0.100 Τυπική όκλιση 0.120 απ απ

%CV %  1.444 CV 1.692 
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2.3.3.2. Συσχέτιση των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων 

Στον πίνακα 2.5 παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις της γλυκερόλης δεκαέξι 

κεντρικά, Νότος) και 

προέλευσης, ποικιλίας και έτους παραγωγής και 

γκεντρώσεις της γλυκερόλης (σε mg/ml) που προσδιορίστηκαν με την φασματοσκοπία 31P NMR και 

Disignated Origin  Περιοχή Ποικιλία 
Έτος 

παραγωγής
31P 

NMR HPLC 

 

κρασιών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Βορράς, 

διαφόρων ποικιλιών, που υπολογίστηκαν με τις δύο μεθόδους. Όπως φαίνεται από 

τον πίνακα 2.5, η συγκέντρωση της γλυκερόλης στο κρασί δεν εξαρτάται από τη 

γεωγραφική προέλευση και την ποικιλία. 

  
Πίνακας 2.5. Δείγματα κρασιού διαφορετικής 

συ

με HPLC. 
 

Μιχαλάκης Ηράκλειο 
Σιρά-
Μαντηλάρι 8.071 7.539 2003 

Σ Σ Λιάητεία ητεία τικο 2003 10.712 10.231 

Καραβιτάκης 
φάλι-

Χανιά 
Κοτσι
Μαντηλάρι 2003 11.073 11.815 

Δουλουφάκης Δαφνές Λιάτικο 2003 10.018 9.615 

Μηλιαράκης Πεζά 
Κοτσιφάλι-
Μαντηλάρι 2003 7.977 8.570 

Παπαϊωάννου Νεμέα Αγιοργίτικο 2000 9.702 10.384 
Δερέσκου Τριφυλλία 2002 Καπερνέ 11.251 12.141 

Μερκούρι Ηλεία 
Ρεφόσκο-
Μαυροδάφνη 2003 10.589 10.360 

Χατζημιχάλη Αταλάντη Καπερνέ 2002 9.770 10.426 

Πάρος Πάρος 
Μαντηλάρ
Μονεμβασιά 

ι-
2004 8.991 9.752 

Giannakoxori  Ημαθία 
ο-

2002 
Ξινόμαυρ
Μερλώ 8.393 10.008 

Γεροβασιλείου ή Επανομ Σιρά-Μερλώ 2002 9.190 10.480 
Πύργος-Ιουλία   Δράμα 2003 Μερλώ 9.648 10.202 

Αρχοντικό Ρόδος 
Μαντηλάρι-
Γκρενάτσε 2002 8.711 8.694 

Τσάνταλης Χαλκιδική
-

2000 
Κρασάτο
Ξινόμαυρο 10.813 10.516 

Βίβλια Χώρα Παγγαίο 2002 10.486 9.601 Μερλώ-
Καπερνέ 

 

 Στο σχήμα 2.10 ζε γραμμα που  συσχέτιση 

ς φασματοσκοπίας 31P NMR και της χρωματογραφίας HPLC. Η συσχέτιση είναι 

 παρουσιά ται το διά  δίνει τη μεταξύ 

τη

γραμμική με συντελεστή συσχέτισης 0.785, κλίση 2.259 ± 1.581 και τεταγμένη επί 

την αρχή 0.743 ± 0.157.  
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χήμα 2.10. Διάγραμμα συσχέτισης της μεθόδου 31P NMR με τη χρωματογραφία HPLC για τον 

οσοτικό προσδιορισμό της γλυκερόλης στο κρασί. 

ό τον πίνακα 2.5, τα αποτελέσματα των 

ναλύσεων με τις δύο μεθόδους βρίσκονται σε καλή συμφωνία μεταξύ τους, η τιμή 

υ σ

δ λ ν   

Στην αναλυτική χημεία, συχνά απαιτείται η σύγκριση μιας νέας τεχνικής με 

οδειχθεί η μεταξύ τους ή όχι συμφωνία. Πολλές 

ορές, 

 

Σ

π

 

 Παρόλο που, όπως φαίνεται και απ

α

το υντελεστή συσχέτισης όπως προκύπτει από το γράφημα δεν είναι 

ικανοποιητική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι οι συγκεντρώσεις της γλυκερόλης 

στα είγματα κρασιού που ανα ύθηκα  καλύπτουν μια πολύ στενή περιοχή (7.539 

έως 12.141 mg/mL). Επιλέχθηκε λοιπόν ένας εναλλακτικός τρόπος για τη σύγκριση 

των δύο μεθόδων, NMR και HPLC, ο οποίος υπερέχει της μεθόδου της γραμμικής 

διακύμανσης για λόγους που θα εξηγηθούν παρακάτω. 

 

2.3.3.3. Μέθοδος Bland-Altman 

 

μία ήδη καθιερωμένη, για να απ

φ η χρήση του συντελεστή συσχέτισης που προκύπτει από το διάγραμμα 

συσχέτισης μεταξύ των δύο μεθόδων, αποδεικνύεται αναποτελεσματική49. Αυτό 

συμβαίνει, γιατί με τη μέθοδο της απλής συσχέτισης θεωρείται ότι η μία από τις δύο 

τεχνικές δεν παρουσιάζει σφάλματα στις μετρήσεις, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Επίσης, 

ο συντελεστής συσχέτισης δίνει πληροφορίες για τη σχέση δύο μεθόδων, όχι όμως 
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και για τη μεταξύ τους συμφωνία. Έτσι, μπορεί να έχουμε δεδομένα με καλή 

συσχέτιση αλλά κακή συμφωνία και το αντίθετο. Τέλος, η τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης εξαρτάται από το εύρος το μετρήσεων, κάτι το οποίο μπορεί να δώσει 

εσφαλμένη πληροφορία για την αποτελεσματικότητα μιας μεθόδου στη χημική 

ανάλυση. Για τους παραπάνω λόγους, έγινε χρήση μιας εναλλακτικής προσέγγισης 

στη σύγκριση μεταξύ της φασματοσκοπίας 31P NMR και της HPLC, η οποία 

αναπτύχθηκε από τους J. Martin Bland και G. Douglas Altman.49 

 H στατιστική μέθοδος των Bland και Altman, εξετάζει ουσιαστικά το αν και 

κατά πόσο η νέα μεθοδολογία διαφέρει από την καθιερωμένη ή πρότυπη μέθοδο και 

22 mg/ml. Επομένως, τα όρια συμφωνίας των 

ύο με

αν η διαφορά αυτή προκαλεί προβλήματα στις αναλύσεις. Για τον σκοπό αυτό, 

σχηματίζουμε το διάγραμμα μεταξύ της διαφοράς των αποτελεσμάτων των δύο 

μεθόδων, της νέας NMR και της καθιερωμένης HPLC (NMR-HPLC), η οποία 

καλείται και τάση (bias) σε σχέση με τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων τους [(NMR 

+ HPLC)/2]. Επιπλέον, στο διάγραμμα εμφανίζονται δύο οριζόντιες γραμμές που 

αντιπροσωπεύουν τα όρια συμφωνίας των δύο μεθόδων και χαράσσονται σε 

απόσταση ±2×τυπική απόκλιση από τον μέσο όρο της διαφοράς. Αν η διαφορά των 

αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων βρίσκεται μεταξύ των ορίων συμφωνίας, τότε οι 

δύο μέθοδοι βρίσκονται σε συμφωνία. 

 Η διαφορά των αποτελεσμάτων (31P NMR-HPLC) έχει μέση τιμή ίση με 

0.309 mg/mL με τυπική απόκλιση ±0.7

δ θόδων (άνω και κάτω όριο), τα οποία αντιπροσωπεύουν το 95% της 

πιθανότητας να βρίσκονται οι τιμές των μέσων όρων της διαφοράς μεταξύ των δύο 

γραμμών, βρέθηκαν να είναι: -0.309 ± 2 × 0.722 = 1.135 mg/ml και -1.753 mg/ml. Το 

εύρος των τιμών αυτών, περιλαμβάνει και την τιμή μηδέν, κάτι το οποίο αποδεικνύει 

ότι δεν υπάρχει συστηματικό σφάλμα στις μετρήσεις. Στο σχήμα 2.11, όπου 

παρουσιάζεται το διάγραμμα συμφωνίας των δύο μεθόδων φαίνεται ότι όλες οι 

διαφορές βρίσκονται μέσα στα όρια συμφωνίας. Επομένως η φασματοσκοπία 31P 

NMR αποτελεί μια αξιόπιστη, γρήγορη και ακριβή μέθοδο για τον προσδιορισμό της 

γλυκερόλης στο κρασί. 
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Σχήμα 2.11. Διάγραμμα συμφωνίας μεταξύ των μεθόδων 31P NMR και HPLC. 

 

ογισθεί η περιοχή 

μπιστοσύνης (confidence Integral, CI) 95% για τη μέση τιμή και τα όρια συμφωνίας 

. τάσης ή διαφοράς = 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Από τις παρακάτω εξισώσεις (2) ως (4), μπορεί να υπολ

ε

αντίστοιχα. 
 

95% CI Μ.Ο  t × nSD 2d ±                           (2.2) 

 

95% CI Για το άνω όριο συμφωνίας = (  t × nSD 2+ 2 SD ) ±d 3     (2.3) 

 

× nSD 23     (2.4) 95% CI Για το κάτω όριο συμφωνίας = ( - 2 )  t d SD ±

 

Αυτές ήταν -0.694 έως +0.076 για τον μέσο ό  τ ν διαφορών, +0.469 ρο ω έως 1.801 για 

 άνω όριο συμφωνίας και -2.419 έως -1.087 για το κάτω όριο συμφωνίας. Στις το

εξισώσεις (2)-(4), d είναι ο μέσος όρος, SD2 είναι η μεταβολή (variance) στη διαφορά 

και t είναι η τιμή (t-test) για το 5% για n-1 βαθμούς ελευθερίας, όπου n ο αριθμός των 

δειγμάτων κρασιού. 
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 Από τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η νέα μέθοδος (31P 

NMR) συμφωνεί με τη μέθοδο αναφοράς (HPLC) και είναι κατάλληλη για τον 

ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκερόλης στο κρασί. 

 

2.4. Ποσοτικός προσδιορισμός της γλυκερόλης στο ελαιόλαδο με τη 

φασματοσκοπία 31P NMR 

 Στην παρούσα εργασία προσδιορίστηκε ποσοτικά η γλυκερόλη σε 32 

δείγματα ελαιολάδου εσοδείας 2002-2003 και 2003-2004, διαφορετικών 

γεωγραφικών προελεύσεων και διαφορετικών ποικιλιών. Οι αναλύσεις 

πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το ίδιο εσωτερικό πρότυπο (κυκλοεξανόλη) 

και τον ίδιο μαθηματικό τύπο που χρησιμοποιήθηκε και για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό της γλυκερόλης στο κρασί με τη διαφορά, ότι χρησιμοποιήθηκε η μάζα 

και όχι ο όγκος του ελαιολάδου (εξίσωση 2.5). 

 

ελαιολαδου
λυκερολη

m
MA}/]I)/I{[(

)g(mg/ Wsp ×××+
=Γ

−31022
            (2.5) 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 2.6.  
 

Πίνακας 2.6. Περιεκτικότητα γλυκερόλης σε mg/g ελαιολάδου για 26 δείγματα. 

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΚΙΛΙΑ ΕΣΟΔΕΙΑ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ

1 Ηλεία Κορωνέικη 2003 3.52 10-3 

2 Μεσσηνία Κορωνέικη 2003 7.36 10-3 

3 Μεσσηνία Κορωνέικη 2003 1.51 10-3 

4 Μεσσηνία Κορωνέικη 2003 0.53 10-3 

5 Μεσσηνία  Κορωνέικη 2003 1.22 10-3 

6 Μεσσηνία Κορωνέικη 2003 1.02 10-3 

7 Μεσσηνία Κορωνέικη 2003 1.35 10-3 

8 Μεσσηνία Κορωνέικη 2003 0.90 10-3 

9 Νεάπολη Κορωνέικη 2003 8.70 10-3 

10 Λασίθι Κορρωνέικη 2003 0.880 10-3 

11 Λέσβος Κολοβή 2003 6.92 10-3 

12 Λέσβος Κολοβή 2003 1.90 10-3 

13 Χανιά Τσουνάτη 2003 3.74 10-3 
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ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΚΙΛΙΑ ΕΣΟΔΕΙΑ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ

14 Χανιά Τσουνάτη 2003 1.06 10-3 

15 Ηράκλειο Κορωνέικη 2003 7.20 10-3 

16 Ηράκλειο Κορωνέικη 2003 1.43 10-3 

17 Ηράκλειο Κορωνέικη 2003 2.73 10-3 

18 Ηράκλειο Ψιλολιά-

Κορωνέικη 

2004 2.06 10-3 

19 Ηράκλειο Ψιλολιά-

Κορωνέικη 

2004 8.48 10-3 

20 Χανιά Ψιλολιά-

Κορωνέικη 

2004 1.74 10-3 

21 Χανιά Ψιλολιά-

Κορωνέικη 

2004 1.34 10-3 

22 Μεσσηνία  Κορωνέικη 2004 1.59 10-3 

23 Μεσσηνία Κορωνέικη 2004 2.31 10-3 

24 Ηλεία Κορωνέικη 2004 1.58 10-3 

25 Μεσσηνία Κορωνέικη 2004 2.83 10-3 

26 Κέρκυρα Κερκύρας 2004 180.33 10-3 
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2.5. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάστηκε μια νέα μέθοδος για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό της γλυκερόλης στο κρασί και στο ελαιόλαδο με τη χρήση της 

φασματοσκοπίας 31P NMR. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη φωσφιτυλίωση των τριών 

υδροξυλίων της γλυκερόλης και την ανίχνευση του φωσφιτυλιωμένου παραγώγου 

στο φάσμα 31P NMR χρησιμοποιώντας ένα εσωτερικό πρότυπο (κυκλοεξανόλη) για 

την ποσοτικοποίηση των αντίστοιχων ολοκληρωμάτων. 

Το φάσμα 31P NMR, λαμβάνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά και επιτρέπει τον 

ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκερόλης στο κρασί. Η μέθοδος πιστοποιήθηκε με τη 

χρήση προτύπων διαλυμάτων γλυκερόλης. Υπολογίστηκαν επίσης, η 

επαναληψιμότητα, η αναπαραγωγιμότητα και το όριο ανίχνευσης της μεθόδου. 

 Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν 16 δείγματα από κόκκινα κρασιά, στα 

οποία προσδιορίστηκε ποσοτικά η γλυκερόλη. Από τις αναλύσεις αυτές, δε φάνηκε να 

υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ποικιλίας, της γεωγραφικής προέλευσης και του έτους 

παραγωγής του κρασιού, με την ποσότητα της γλυκερόλης που αυτό περιέχει. Το 

αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο, καθώς όπως αναφέρθηκε και στη εισαγωγή, η 

ποσότητα της γλυκερόλης εξαρτάται κυρίως από το είδος του ζαχαρομύκητα που 

χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της ζύμωσης. 

Η μέθοδος με τη φασματοσκοπία 31P NMR συγκρίθηκε με συμβατική μέθοδο 

ανίχνευσης της γλυκερόλης στο κρασί, την υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης 

(HPLC). Όπως φάνηκε από τα διαγράμματα που προέκυψαν, οι δύο μέθοδοι 

βρίσκονται σε καλή συμφωνία μεταξύ τους και δίνουν παραπλήσια αποτελέσματα. 

Αυτό καθιστά τη φασματοσκοπία 31P NMR, μια αξιόπιστη μέθοδο για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό της γλυκερόλης στο κρασί. Παρά το ότι η HPLC έχει καλύτερη 

επαναληψιμότητα και αναπαραγωγιμότητα, καθώς και χαμηλότερο όριο ανίχνευσης 

από τη φασματοσκοπία 31P NMR, η δεύτερη υπερέχει στο ότι δε χρειάζεται καμπύλη 

βαθμονόμησης με πρότυπα διαλύματα. Επίσης, όπως φαίνεται από τα φάσματα 31P 

NMR (Σχήμα 2.5) και το χρωματογράφημα HPLC (σχήμα 2.8), η φωσφιτυλιωμένη 

γλυκερόλη δίνει κορυφές πλήρως διακριτές μεταξύ τους στο φάσμα 31P NMR, ενώ η 

HPLC δε διαχωρίζει πάντα πλήρως τη γλυκερόλη από τα άλλα συστατικά του 

κρασιού. Τέλος, όσον αφορά το όριο ανίχνευσης, ουσιαστικά δεν αποτελεί 

μειονέκτημα της φασματοσκοπίας 31P NMR, αφού οι συγκεντρώσεις της γλυκερόλης 

που περιέχονται στο κρασί είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από το όριο αυτό. 
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Η ίδια μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε και για τον ποσοτικό προσδιορισμό της 

γλυκερόλης σε ελαιόλαδο. Αναλύθηκαν συνολικά 26 δείγματα ελαιολάδου. Τα 

αποτελέσματα αυτά δεν κατέστη δυνατό να συγκριθούν με αυτά κάποιας άλλης 

μεθόδου, μια και δεν υπάρχει επίσημη μέθοδος για τον ποσοτικό προσδιορισμό της 

γλυκερόλης στο ελαιόλαδο. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ της 

περιεκτικότητας της γλυκερόλης με την ποικιλία ή/και τη γεωγραφική προέλευση. Οι 

διαφορές πιθανόν να οφείλονται στην αγροτική πρακτική και ιδιαίτερα στη 

αποθήκευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
31P NMR 

 

3.1. Εισαγωγή 

3.1.1. Γενικά 

 Όπως είναι γνωστό όλα τα τρόφιμα περιέχουν νερό, το οποίο σχετίζεται 

άμεσα με τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες, την εμφάνισή και το άρωμά τους. Σε 

σχέση με άλλα μόρια του ίδιου μοριακού βάρους, το νερό παρουσιάζει ασυνήθιστα 

υψηλές τιμές στο σημείο βρασμού, τη διηλεκτρική σταθερά και τη 

θερμοχωρητικότητα. Αυτές οι ιδιότητές, οφείλονται στην εξαιρετικά πολική του 

φύση, λόγω της οποίας το νερό σχηματίζει δεσμούς υδρογόνου, είτε με τον εαυτό 

του, είτε με άλλα μόρια. Στα τρόφιμα, το νερό εμφανίζεται σε δύο μορφές: το 

ελεύθερο (free water) και το δεσμευμένο νερό (bound water).50 Η πιο κοινή μορφή 

είναι το ελεύθερο ή μηχανικά συγκρατημένο νερό μέσα στο σώμα του υλικού. Στη 

συγκεκριμένη μορφή το νερό διατηρεί σχεδόν αμετάβλητες τις φυσικές του ιδιότητες, 

όπως για παράδειγμα το σημείο βρασμού και το σημείο πήξης. Το δεσμευμένο νερό, 

με δεσμούς υδρογόνου ή/και διαμοριακές δυνάμεις Van der Waals, βρίσκεται 

προσροφημένο στις πολικές ομάδες (π.χ. –ΟΗ, -COOH, -NH2) των μακρομορίων του 

τροφίμου. Ο προσδιορισμός του νερού στα τρόφιμα είναι ιδιαίτερης σημασίας, αφού 

αποτελεί συνηθισμένο τρόπο νοθείας. Επίσης, η παρουσία του νερού στα τρόφιμα 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα, τόσο για την αντοχή τους στον χρόνο, όσο και για 

την ποιότητά τους, εφόσον το νερό, κυρίως στην ελεύθερη μορφή, ευνοεί την 

ανάπτυξη μικροβίων, εντομολογικές προσβολές, ενζυμικές δράσεις και άλλες χημικές 

μεταβολές. 

 Παρά την άπολη φύση του, το ελαιόλαδο περιέχει μικρή ποσότητα νερού 

(υγρασία). Η συγκέντρωσή του νερού στο ελαιόλαδο εξαρτάται, τόσο από τον τρόπο 

παραγωγής του, όσο και από τη διάρκεια και τις συνθήκες αποθήκευσης. Όπως 

συμβαίνει στα περισσότερα τρόφιμα, η υγρασία στο ελαιόλαδο επηρεάζει σημαντικά 

την ποιότητά του, αφού η παρουσία της ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών που 

το αλλοιώνουν και του προσδίδουν δυσάρεστη γεύση και οσμή. Μικρές ποσότητες 

νερού στο ελαιόλαδο ευθύνονται για τη δημιουργία και παρουσία αιωρούμενων 
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σωματιδίων, που αποτελούν αυτό που ονομάζεται “θόλωμα” στο εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο.51,52 Παρόλο που υπάρχουν αντικρουόμενα πειραματικά αποτελέσματα 

στη βιβλιογραφία51-55 σχετικά με την οξειδωτική σταθερότητα του μη διαυγούς 

ελαιόλαδου σε σχέση με το φιλτραρισμένο ελαιόλαδο, το πρώτο δεν είναι ελκυστικό 

στον καταναλωτή κυρίως λόγω της εμφάνισής του. 

 Από την άλλη μεριά, η παρουσία της υγρασίας στο λάδι αυξάνει την 

πολικότητά του και ευνοεί την αύξηση της συγκέντρωσης των φαινολικών ενώσεων 

(πολυφαινολών), με ισχυρή αντιοξειδωτική ικανότητα. Σε γενικές γραμμές πάντως, η 

αύξηση της συγκέντρωσης του νερού σε ένα ελαιόλαδο, θεωρείται ότι υποβαθμίζει 

την ποιότητά του, ενώ η εμφάνιση του ελαιολάδου παραμένει απωθητική για τον 

καταναλωτή. 

 

3.1.2. Μέθοδοι προσδιορισμού της υγρασίας στο ελαιόλαδο 

 Αν και το νερό είναι το απλούστερο συστατικό των τροφίμων, ο ποσοτικός 

προσδιορισμός του είναι σχετικά δύσκολος. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για τον ποσοτικό προσδιορισμό του νερού στα τρόφιμα, όπως η 

φασματοσκοπίες Raman56 και υπερύθρου (IR),57 η φασματοσκοπία 1Η ΝΜR,58 η 

αγωγιμομετρία, η μέτρηση της διηλεκτρικής σταθεράς, η σταθμική ανάλυση,50 η 

απόσταξη με οργανικούς διαλύτες50 και η τιτλοδότηση Karl Fischer.59 Οι τρεις 

τελευταίες τεχνικές, είναι αυτές που εφαρμόζονται πρακτικά για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό της υγρασίας στο ελαιόλαδο. 

 Η σταθμική ανάλυση είναι από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους για τον 

ποσοτικό προσδιορισμό της υγρασίας στο ελαιόλαδο. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, 

το δείγμα του ελαιολάδου θερμαίνεται περίπου στους 110 oC. Η διαφορά βάρους πριν 

και μετά τη θέρμανση, αντιπροσωπεύει την απώλεια σε νερό και έτσι υπολογίζεται η 

περιεκτικότητά του. Παρά την ευρεία χρήση αυτής της μεθόδου, κυρίως λόγω της 

απλότητάς της, είναι ακατάλληλη, εφόσον φαίνεται ότι δίνει ανακριβή αποτελέσματα, 

εφόσον η απώλεια βάρους κατά τη θέρμανση περιλαμβάνει και τις πτητικές ενώσεις 

του ελαιολάδου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της θέρμανσης λαμβάνουν χώρα 

ενδεχομένως χημικές αντιδράσεις των συστατικών του ελαιολάδου, κυρίως με τον 

ατμοσφαιρικό αέρα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων μορίων με διαφορετικά 

μοριακά βάρη από τις πρόδρομές ενώσεις, τα οποία ενδέχεται να αλλοιώνουν την 

ποιότητα του ελαιολάδου. Ένα ακόμα μειονέκτημα της μεθόδου αυτής, είναι ότι 

απαιτούνται μεγάλες ποσότητες ελαιολάδων, επειδή το νερό στο ελαιόλαδο βρίσκεται 
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σε μικρή ποσότητα. Η ακρίβεια στις αναλύσεις με τη χρήση θέρμανσης, επηρεάζεται 

ακόμα από την ατμοσφαιρική υγρασία. Τέλος, με τη σταθμική ανάλυση δεν είναι 

δυνατόν να προσδιοριστεί ποσοτικά το δεσμευμένο στο τρόφιμο νερό. Η θέρμανση 

στους 110 oC δεν μπορεί να υπερνικήσει τις πολικές ενδομοριακές δυνάμεις που το 

συγκρατούν. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η συγκεκριμένη μέθοδος, παρά την 

απλότητά της, έχει ιδιαίτερα χαμηλή ακρίβεια με αποτέλεσμα να μην αποτελεί ένα 

αξιόπιστο μέσον για τον ποσοτικό προσδιορισμό της υγρασίας στο ελαιόλαδο. Η 

μέθοδος της θέρμανσης δίνει σχετικά καλύτερα αποτελέσματα, αν πραγματοποιηθεί 

με λάμπα υπερύθρου ή με μικροκύματα, εφόσον μειώνεται ο χρόνος της ανάλυσης 

και δεν προχωρούν οι αντιδράσεις των συστατικών του ελαιολάδου με τον 

ατμοσφαιρικό αέρα. 

 Η απόσταξη του νερού με τολουόλιο είναι και αυτή επίσης ευρέως 

διαδεδομένη μέθοδος προσδιορισμού της υγρασίας στο ελαιόλαδο, Αυτή βασίζεται 

στην ιδιότητα του νερού να σχηματίζει αζεοτροπικό μίγμα και να αποστάζεται μαζί 

με το τολουόλιο χωρίς όμως να αναμιγνύεται με αυτό. H μέθοδος αυτή έχει το 

πλεονέκτημα, ότι είναι απλή στην εφαρμογή της και δε χρειάζεται εξειδικευμένο 

εργαστηριακό εξοπλισμό. Έχει όμως χαμηλή ακρίβεια, λόγω της αδυναμίας της να 

προσδιορίσει το δεσμευμένο νερό. Επίσης, απαιτούνται μεγάλες ποσότητες 

δειγμάτων για τις αναλύσεις. 

 Η επίσημη μέθοδος ποσοτικής ανάλυσης της υγρασίας στο ελαιόλαδο, είναι η 

τιτλοδότηση Karl-Fisher, η οποία βασίζεται στην αντίδραση αναγωγής του I2 από 

SO2. Η αντίδραση πραγματοποιείται σε διαλύτη μεθανόλη-πυριδίνη και συμμετέχει 

σε αυτήν το νερό που περιέχεται στο τρόφιμο. 

 

                           H2O + I2 + SO2 → SO3 + 2 HI                     (3.1) 

 

 Ο ρόλος της πυριδίνης είναι να δεσμεύει τα σχηματιζόμενα οξέα. Έτσι, 

σύμφωνα με την αρχή του Le Chatelier η αντίδραση μετατοπίζεται προς τα δεξιά και 

είναι ποσοτική. 

 

H2O + I2 + SO2 + 3 C5H5N→ C5H5NOSO2 + 2 (C5H5N+H I-)   (3.2)  

 

 To άλας της πυριδίνης με το SO3, είναι δυνατό να αντιδράσει με το νερό του 

συστήματος (αντίδραση 3.3) γεγονός ανεπιθύμητο.  
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           C5H5NOSO2 + H2O → C5H5NΗ+ + ΗΟSΟ3
-                 (3.3) 

 

Η ανεπιθύμητη αυτή αντίδραση, παρεμποδίζεται από τη μεθανόλη σύμφωνα με την 

παρακάτω αντίδραση. 

 

       C5H5NOSO2 + CH3OH → C5H5NΗ+ CH3ΟSΟ3
-              (3.4) 

 

 Η μέθοδος με τιτλοδότηση Karl-Fischer αποτελεί ένα αξιόπιστο και ασφαλή 

τρόπο για τον ποσοτικό προσδιορισμό της υγρασίας, ακόμα και σε τρόφιμα με 

χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό. Το βασικό της μειονέκτημα, είναι η χρήση 

προτύπων διαλυμάτων με γνωστές συγκεντρώσεις νερού για τη δημιουργία καμπύλης 

βαθμονόμησης. Αυτή η διαδικασία επιμηκύνει τον χρόνο ανάλυσης. 

 Η φασματοσκοπία NMR (1Η NMR) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν 

από αρκετά χρόνια για τον ποσοτικό προσδιορισμό του νερού στο ελαιόλαδο και στα 

τρόφιμα γενικότερα, υπολογίζοντας το ολοκλήρωμα που αντιστοιχεί στην κορυφή 

των πρωτονίων του νερού, σε σχέση με ένα εσωτερικό πρότυπο.58 Σημαντικό 

πρόβλημα αυτής της ανάλυσης ήταν η συχνή επικάλυψη των πρωτονίων του νερού με 

τις κορυφές των πρωτονίων άλλων συστατικών του τροφίμου. Σε περιπτώσεις 

μάλιστα τροφίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό, ο ποσοτικός προσδιορισμός 

ήταν αδύνατος. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, της λήψης του φάσματος 

προηγείτο θέρμανση ή ξήρανση με τη χρήση κάποιου ξηραντικού μέσου. Με αυτό 

τον τρόπο όμως, αυξανόταν κατά πολύ η διάρκεια του πειράματος, εφόσον η 

ανάλυση περιλάμβανε δύο στάδια. Τέλος, λόγω της πιθανής ανταλλαγής των 

πρωτονίων μεταξύ των μορίων νερού και νερού-άλλων πολικών-πρωτικών ενώσεων 

στο δείγμα, η ακρίβεια του πειράματος παρουσίαζε ανακρίβεια, ιδιαίτερα σε υψηλές 

θερμοκρασίες όπου η ανταλλαγή ήταν πολύ γρήγορη. Η κατάσταση βελτιώθηκε μετά 

από μερικά χρόνια με τη χρήση της παλμικής ακολουθίας spin-echo, η οποία 

κατέστησε τη φασματοσκοπία 1Η NMR χαμηλής διακριτικής ικανότητας, μια μέθοδο 

με αρκετές δυνατότητες στον ποσοτικό προσδιορισμό της υγρασίας. Το σχήμα 3.1 

παρουσιάζεται η παλμική ακολουθία spin-echo. Η S1 είναι η συνιστώσα της FID που 

οφείλεται σε όλα τα πρωτόνια του τροφίμου συμπεριλαμβανομένων και του νερού 

και S2 είναι η συνιστώσα της FID των πρωτονίων του τροφίμου. 
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Σχήμα 3.1. Η παλμική ακολουθία NMR Hahn-echo, που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της 

υγρασίας και του λίπους στα τρόφιμα. 

 

 Η μέθοδος αυτή, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι τα πρωτόνια του νερού, λόγω 

του μικρού μεγέθους, έχουν πολύ μικρότερο χρόνο αποδιέγερσης από τα πρωτόνια 

των άλλων συστατικών του τροφίμου. Αρχικά εφαρμόζεται παλμός 90ο (π/2) και μετά 

από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου η συνιστώσα του 

νερού έχει αποσβέσει, ακολουθεί παλμός 180ο (π). Η διαφορά των δύο σημάτων S1 

και S2 στον χώρο του χρόνου (FID) αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα σε νερό. 

Μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί η ανάγκη δημιουργίας καμπύλης βαθμονόμησης, 

καθώς και το ότι σε περιπτώσεις όπου το τρόφιμο περιέχει μεγάλες ποσότητες (πάνω 

από 15%) νερού, θα πρέπει να προηγηθεί ξήρανση ή θέρμανση, εφόσον τα πρωτόνια 

του ελεύθερου νερού έχουν μεγαλύτερους χρόνους αποδιέγερσης από αυτά του 

δεσμευμένου. 

 Στο εργαστήριο μας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχει αναπτυχθεί μια 

μεθοδολογία για τον ποσοτικό προσδιορισμό διαφόρων συστατικών του ελαιολάδου11 

και του κρασιού. Σε όλες τις μελέτες, οι χημικές μετατοπίσείς των σημάτων των 

φωσφυτιλιωμένων συστατικών αναφέρονται σε σχέση με την κορυφή που 

εμφανίζεται σε δ 132.20. Αυτή αποδίδεται στον ανυδρίτη 2 που σχηματίζεται 

σύμφωνα με την αντίδραση 3.5 του αντιδραστηρίου 1 με το νερό. Το ίδιο 

αντιδραστήριο 1 έχει χρησιμοποιηθεί παλαιότερα για τον ποσοτικό προσδιορισμό της 

υγρασίας σε κάρβουνο.60 
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3.1.3. Σκοπός της εργασίας 

 Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται δύο νέες μέθοδοι ποσοτικού 

προσδιορισμού της υγρασίας στο ελαιόλαδο βασισμένες στη φασματοσκοπία 31P 

NMR. Η πρώτη βασίζεται στην αντίδραση του νερού με το ήδη γνωστό 

αντιδραστήριο 2-χλώρο-4,4,5,5–τετραμεθυλο-διοξαφωσφολάνιο (1), ενώ η δεύτερη 

στην αντίδρασή του νερού με το αντιδραστήριο χλωρο-διφαινυλο φωσφινοξείδιο 

(Diphenyl phosphinic chloride, Ph2P(O)Cl (3). Στην πρώτη περίπτωση, φαίνεται να 

σχηματίζονται τρία διαφορετικά προϊόντα ενώ στη δεύτερη μόνο ένα.60 Και στις δύο 

περιπτώσεις, η συγκέντρωση της υγρασίας υπολογίζεται με την ολοκλήρωση των 

κορυφών που αποδίδονται στα προϊόντα των αντιδράσεων σε σχέση με εσωτερικό 

πρότυπο. Οι δύο αυτές μέθοδοι υπολογισμού της υγρασίας, συγκρίνονται με τη 

συμβατική μέθοδο για τον προσδιορισμό της υγρασίας, την τιτλοδότηση Karl-Fisher. 
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3.2. Πειραματικό μέρος  

 

3.2.1. Δείγματα ελαιολάδου και αντιδραστήρια 

 Δεκατέσσερα δείγματα εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων, της ελαιοκομικής 

περιόδου 2004-2005, καθώς και ένα δείγμα ραφιναρισμένου πυρηνελαίου 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. Τα ελαιόλαδα που ανήκουν στην ποικιλία 

κορωνέϊκη προέρχονται από τη Ζάκυνθο (δείγματα # 1-3), τη Μεσσηνία (δείγματα # 

4-6), την Λακωνία (δείγμα # 7) και το Ηράκλειο (δείγματα # 8-10), ενώ αυτά που 

προέρχονται από τη Λέσβο ανήκουν σε διάφορες ποικιλίες, όπως αδραμιτινή 

(δείγματα # 11-13) και κολοβή (δείγμα # 14). Το μεθυλοϊωδίδιο, η 

τριφαινυλοφωσφίνη και το βρωμοβενζόλιο αγοράστηκαν από τη Merck. Το εξάνιο 

αγοράστηκε από τη Sigma. Ο αιθέρας και το θειονυλοχλωρίδιο αγοράστηκαν από την 

Aldrich. Τα αντιδραστήρια HYDRANAL-composite 5 και HYDRANAL methanol 

dry αγοράστηκαν από τη Riedel-de-Haën. 
 

3.2.2. Παρασκευή χλωρο-διφαινυλοφωσφινοξειδίου 

 Το χλωρο-διφαίνυλοφωσφινοξείδιο (3) παρασκευάστηκε σύμφωνα με τη 

μέθοδο της βιβλιογραφίας (αντίδραση 3.6).61 Σε προξηραμένη τρίλαιμη σφαιρική 

φιάλη των 500 mL εφοδιασμένη με κάθετο ψυκτήρα, μαγνητικό αναδευτήρα και δύο 

προσθετικές χοάνες των 100 mL, τοποθετήθηκαν 6.00 g (0,245 mol) Mg και 30 mL 

ξηρού αιθέρα. Ακολούθησε στάγδην προσθήκη 38.75 g (0.240 mol) βρωμοβενζολίου 

διαλυμένα σε 60 mL ξηρού αιθέρα υπό ανάδευση σε παγόλουτρο με διοχέτευση 

αερίου αζώτου. Για την ξήρανσή του ο αιθέρας αποστάχθηκε από Na, υπό αδρανή 

ατμόσφαιρα, παρουσία βενζοφαινόνης σαν δείκτη. Μετά το πέρας της παρασκευής 

του αντιδραστηρίου Grignard, ακολούθησε προσθήκη 13.30 g (0.069 mol) 

διβουτοξυφωσφινοξειδίου (Dibutyl phosphite) διαλυμένου σε 40 mL ξηρού αιθέρα. 

Στη συνέχεια, προστέθηκαν 100 mL HCl 3.5 N και 100 mL H2O. H βουτανόλη και ο 

αιθέρας απομακρύνθηκαν με απόσταξη υπό κενό. Το υπερκείμενο έλαιο εκχυλίστηκε 

με τολουόλιο (5 × 50 mL) και ακολούθησε διήθηση και απόσταξη του τολουολίου σε 

αντλία κενού. Το διφαινυλοφωσφινοξείδιο (Diphenylphosphine oxide) που 

παρασκευάστηκε, διαλύθηκε σε 150 mL CCl4 και το διάλυμα αφέθηκε υπό ανάδευση 

για 7 ημέρες. Το παραγόμενο οξύ μετατράπηκε σε χλωρίδιο, κατά την αντίδρασή του 
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υπό βρασμό με SOCl2 (40 % περίσσεια). H συνολική απόδοση της αντίδρασης ήταν 

65 % (73 % στη βιβλιογραφία).  
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Στο σχήμα 3.2 παρουσιάζεται το φάσμα 31P NMR της ένωσης 3, η οποία εμφανίζει 

μια απλή κορυφή σε δ 43.36. 
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Σχήμα 3.2. Φάσμα 31P NMR του χλωροδιφαινυλοφωσφινοξειδίου. 

 

 

 

 

] 
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3.2.3. Παρασκευή ιωδιούχου μεθυλοτριφαινυλοφωσφονίου (Methyltriphenyl 

phosphonium iodide) 

 Το ιωδιούχο μεθυλοτριφαινυλο φωσφόνιο (4) παρασκευάστηκε σύμφωνα με 

τη μέθοδο της βιβλιογραφίας (αντίδραση 3.7).62 Σε προξηραμένη δίλαιμη σφαιρική 

φιάλη των 100 mL εφοδιασμένη με κάθετο ψυκτήρα, μαγνητικό αναδευτήρα και 

προσθετική χοάνη των 100 ml, τοποθετήθηκαν 3.8 mμol τριφαινυλοφωσφίνης 

διαλυμένης σε 50 mL εξανίου. Ακολούθησε προσθήκη 5.5 mμοl ιωδομεθανίου και το 

μίγμα αναδεύτηκε υπό βρασμό και υπό ρεύμα αζώτου για 12 h. Στη συνέχεια έγινε 

διήθηση και πλύση του άλατος που σχηματίστηκε, με 50 mL εξάνιο. Ακολούθησε 

ανακρυστάλλωση με διαλύτες εξάνιο και χλωροφόρμιο. Η συνολική της απόδοση 

μετά και την ανακρυστάλλωση, ήταν 55 %. (Τιμή βιβλιογραφίας 65 %) 

 

( ppm )

118. 019. 020. 021. 022. 023. 024. 025. 026. 0

 

                                                                                 
Ph3P + MeI

hexane
reflux

MePh3PI (3.7)

                                                                                 4 
  

Η καθαρότητα του προτύπου ελέγχθηκε με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδος (TLC) 

και φασματοσκοπία NMR. Στο σχήμα 3.3Α και 3.3Β φαίνονται τα φάσματα 31P NMR 

και 1H NMR αντίστοιχα, της ένωσης 4. 
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( ppm )

3. 23. 64. 04. 44. 85. 25. 66. 06. 46. 87. 27. 68. 0
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Σχήμα 3.3 (Α) Φάσμα 31P NMR και (Β) Φάσμα 1H NMR της ένωσης 4. 

 
31P NMR (CDCl3): 22.00 (s, 1P). 
1H NMR (CDCl3): 7.83 (m, 3H-p), 7.70-7.78 (m, 12H-o.m), 3.17 (d, 3H-2JP-H = 13.23 

Hz, 3H-Μe). 

 

3.2.4. Παρασκευή προτύπου διαλύματος ιωδιούχου μεθυλοτριφαινυλο 

φωσφονίου (Methyltriphenylphosphonium iodide) 

 Σε φιαλίδιο ζύγισης των 10 mL τοποθετήθηκαν 0.2 g του εσωτερικού 

προτύπου 4, 20 mg Cr(acac)3, πυριδίνη και CDCl3 σε αναλογία 2:1 v/v. Το πρότυπο 

διάλυμα προστατεύθηκε από την υγρασία με την προσθήκη μοριακών κόσκινων 

(molecular sieves) 5Ǻ. 

 

3.2.5. Παρασκευή του 2-χλώρο-4,4,5,5–τετραμεθυλοδιοξαφωσφολάνιο-2-οξειδίου 

(5) 

 Σε δοκιμαστικό σωλήνα τοποθετήθηκαν 100 μL του αντιδραστηρίου 1 και 5 

mL τολουολίου που χρησιμοποιήθηκε ως διαλύτης. Στη συνέχεια προστέθηκε 

φωτοευαισθητοποιητής τετραφαινυλοπορφυρίνη (TPP) ώστε η συγκέντρωσή του να 

είναι περίπου 10-4 M. Ως φωτοευαισθητοποιητής επιλέχθηκε η TPP, λόγω του ότι 

είναι μη πολική ένωση και η αντίδραση της φωτοξείδωσης έλαβε χώρα σε μη πολικό 

διαλύτη (τολουόλιο). Στο διάλυμα της αντίδρασης διαβιβάστηκε οξυγόνο με ελαφρά 
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συνεχή ροή για 4 h υπό συνεχή ανάδευση. Για να αποφευχθεί η είσοδος υγρασίας στο 

διάλυμα της αντίδρασης, το οξυγόνο διαβιβάζεται μέσα από παγίδα με H2SO4. Ο 

δοκιμαστικός σωλήνας τοποθετήθηκε σε παγόλουτρο και ακτινοβολήθηκε από λάμπα 

ξένου μεταβλητής έντασης Cermax 300 W. 

 

3.2.6. Προετοιμασία δειγμάτων για τη λήψη φάσματος 31P NMR 

Στις αναλύσεις με το 2-χλώρο-4,4,5,5–τετραμεθυλο-διοξα φωσφολάνιο, 

χρησιμοποιήθηκε το ίδιο πρότυπο διάλυμα και ουσία αναφοράς (κυκλοεξανόλη), που 

χρησιμοποιήθηκε για τον ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκερόλης. 0.4 mL του 

προτύπου διαλύματος και 100 μL από το αντιδραστήριο 1 τοποθετήθηκαν σε σωλήνα 

NMR 5 mm. Μετά τη λήψη φάσματος με το διάλυμα αναφοράς, για τον 

προσδιορισμό της υγρασίας του διαλύματος (backround moisture), προστέθηκαν 100 

mg ελαιολάδου και ελήφθη δεύτερο φάσμα. Η συγκέντρωση της υγρασίας 

υπολογίστηκε από τη διαφορά στις ολοκληρώσεις της κορυφής που αντιστοιχεί στο 

φωσφυτιλιωμένο μόριο του νερού, πριν και μετά την προσθήκη της γνωστής 

ποσότητας ελαιολάδου. 

Στην περίπτωση του αντιδραστηρίου του φωσφόρου 3, το εσωτερικό πρότυπο 

ήταν το ιωδιούχο μεθυλοτριφαινυλοφωσφόνιο (Methyltriphenyl phosphonium iodide) 

(4). Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία, 0.4 mL προτύπου διαλύματος 4 

τοποθετήθηκαν σε σωλήνα NMR 5 mm και προστέθηκαν 100 μL από το 

αντιδραστήριο 3. Μετά τη λήψη φάσματος, προστέθηκαν 0.100 g ελαιολάδου και 

ελήφθη δεύτερο φάσμα. Η συγκέντρωση της υγρασίας υπολογίστηκε από τη διαφορά 

στις ολοκληρώσεις της κορυφής που αντιστοιχεί στο φωσφυτιλιωμένο μόριο του 

νερού, πριν και μετά την προσθήκη της γνωστής ποσότητας ελαιολάδου. 

 

3.2.7. Αντίδραση των αντιδραστηρίων 1 και 3 με γνωστές ποσότητες νερού 

 Τα αντιδραστήρια 1 και 3 προστέθηκαν σε περίσσεια (150 μL) σε 400 μL των 

προτύπων διαλυμάτων της κυκλοεξανόλης και της ένωσης 4 αντίστοιχα, όπως 

περιγράφεται πιο πάνω. Στη συνέχεια, μετά τον προσδιορισμό της υγρασίας των 

διαλυτών, προστέθηκαν 50 μL διάλυματος ξηρής πυριδίνης (5 mL) που περιείχε 

γνωστή ποσότητα υπερκαθαρού (nanopure) νερού και ακολούθησε η λήψη φάσματος 
31P NMR. Τα πρότυπα διαλύματα με γνωστές ποσότητες νερού παρασκευάστηκαν με 

την προσθήκη, της κατάλληλης κάθε φορά, ποσότητας νερού σε 5 mL ξηρής 
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πυριδίνης. Η πυριδίνη ξηράνθηκε μετά από απόσταξη πάνω από BaO και φυλάχθηκε 

σε φιαλίδιο με CaO. 

 

3.2.8. Αντίδραση του αντιδραστηρίου 1 σε διαλύματα με διαφορετικές αναλογίες 

πυριδίνης/χλωροφορμίου 

 Αρχικά, παρασκευάστηκαν μια σειρά από διαλύματα (5 mL έκαστο) με 

διαφορετικές αναλογίες ξηρής πυριδίνης/ χλωροφορμίου. Μετά την προσθήκη των 

καταλλήλων ποσοτήτων Cr(acac)3 και κυκλοεξανόλης, προστέθηκαν με πιπέτα 

ακριβείας 12.5 mg υπερκαθαρού (nanopure) νερού. Στη συνέχεια, 400 μL από κάθε 

διάλυμα μεταφέρθηκε σε σωλήνα NMR 5 mm και προστέθηκαν 60 μL από το 

αντιδραστήριο 1. Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης ακολούθησε λήψη 

φάσματος 31P NMR. 

 

3.2.9. Φάσματα 31P NMR 

 Όπως και στην περίπτωση της γλυκερόλης, τα φάσματα 31P NMR ελήφθησαν 

με την τεχνική inverse gated decoupling (αποσύζευξη αντίστροφης εισόδου), για την 

καταστολή του NOE. Οι τυπικές παράμετροι των πειραμάτων για ποσοτικές 

μετρήσεις με το αντιδραστήριο 1 ήταν: εύρος παλμού 90ο 12.5 μs, φασματικό εύρος 

55 KHz, χρόνος αναμονής 25 s, αριθμός δεδομένων (data points) 32 Κ. Ο χρόνος 

αναμονής των 25 s υπολογίστηκε με βάση τον μέγιστο χρόνο αποδιέγερσης (4.57 s) 

σπιν-πλέγμα των διαφόρων συστατικών του διαλύματος. Για κάθε φάσμα 

συλλέχθηκαν 32 FIDs. Πριν από τον μετασχηματισμό Fourier, η FID 

πολλαπλασιάστηκε με μια εκθετική συνάρτηση με εκθέτη lb = 1 Hz και τα δεδομένα 

αυξήθηκαν με την προσθήκη μηδενικών στη μνήμη του υπολογιστή στα 64 Κ. Όλες 

οι χημικές μετατοπίσεις των κορυφών στα φάσματα 31P NMR αναφέρονται ως προς 

την κορυφή που προκύπτει από την αντίδραση του αντιδραστηρίου (1) με το νερό, η 

οποία σε διαλύτη πυριδίνη/χλωροφόρμιο (1.6/1 v/v), εμφανίζεται σε δ 132.20. 

 Στα πειράματα με τo αντιδραστήριο 3, για τη γρήγορη αποδιέγερση των 

πυρήνων φωσφόρου-31 χρησιμοποιήθηκε επίσης το παραμαγνητικό αντιδραστήριο 

Cr(acac)3. Ο χρόνος αναμονής των 0.5 s μεταξύ δύο ακολουθιών παλμών 

υπολογίστηκε με βάση τον μέγιστο χρόνο αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα (0.1 s), ο οποίος 

μετρήθηκε για το εσωτερικό πρότυπο. Οι τυπικές παράμετροι των πειραμάτων για 

ποσοτικές μετρήσεις με το αντιδραστήριο 3 ήταν: εύρος παλμού 90ο 12.5 μs, 

φασματικό εύρος 12 KHz, αριθμός δεδομένων (data points) 16 K και τα δεδομένα 
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αυξήθηκαν με την προσθήκη μηδενικών στη μνήμη του υπολογιστή στα 32 K. Για 

κάθε φάσμα συλλέχθηκαν 32 FIDs. Πριν από τον μετασχηματισμό Fourier, η FID 

πολλαπλασιάστηκε με μια εκθετική συνάρτηση με εκθέτη lb = 1 Hz. Και στις δύο 

περιπτώσεις, πριν από την ολοκλήρωση η γραμμή βάσης του φάσματος διορθώθηκε 

χρησιμοποιώντας ένα πολυώνυμο τέταρτης τάξης και έγινε διόρθωση φάσης. 

 

3.2.10. Φάσματα IR 

 Τα φάσματα IR ελήφθησαν σε φασματογράφο FT IR Spectrum ΒΧ 

(PerkinElmer, USA). Αρχικά, σε 1 mL του μίγματος των διαλυτών 

πυριδίνη/χλωροφόρμιο (1.6/1, v/v) προστέθηκαν 100 μL από το αντιδραστήριο 1. 

Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης του 1 με την υγρασία των διαλυτών (15 min), 

200 μL του μίγματος της αντίδρασης τοποθετήθηκαν σε κυψελίδα (παράθυρο) NaCl. 

Οι διαλύτες απομακρύνθηκαν με ρεύμα αζώτου και ελήφθη φάσμα IR (εύρος 400-

4000 cm-1). Στη συνέχεια, στο αρχικό διάλυμα προστέθηκαν 5 mg νερού με χρήση 

πιπέτας ακριβείας και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. Τα φάσματα ελήφθησαν με 

20 σαρώσεις και διακριτική ικανότητα 1 cm-1. 

 

3.2.11. Συσκευή Karl Fischer 

 Η τιτλοδότηση Karl-fisher πραγματοποιήθηκε σε ένα σύστημα TURBO2 

Blending Karl-Fisher Titrator (Thermo Orion, USA). Χρησιμοποιήθηκαν τα 

αντιδραστήρια HYDRANAL-composite 5 (Riedel-de-Haën, Germany) και 

HYDRANAL methanol dry (Riedel-de-Haën, Germany). 

 
3.2.12. Τιτλοδότηση Karl Fischer 

 Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της υγρασίας με τη μέθοδο της τιτλοδότησης 

Karl-Fisher, ακολουθήθηκε η επίσημη διαδικασία. 0.8 g ελαιολάδου τοποθετήθηκαν 

στην κυψελίδα της συσκευής στην οποία είχαν ήδη προστεθεί 40 mL ξηρής 

μεθανόλης και 20 ml χλωροφορμίου και τιτλοδοτήθηκαν με το αντιδραστήριο Karl-

Fisher σε σταθερή θερμοκρασία 23οC. 

 
 
 
 
 

 



 62

3.3. Αποτελέσματα-συζήτηση 

3.3.1. Ποσοτικός προσδιορισμός της υγρασίας με το αντιδραστήριο 2-χλώρο-

4,4,5,5–τετραμεθυλοδιοξαφωσφολάνιο (1) 

 Στο σχήμα 3.6 φαίνεται ένα τυπικό φάσμα 31P NMR δείγματος ελαιολάδου 

μετά από αντίδραση με το 1.12 Αυτό το φάσμα είναι το ίδιο με αυτό του σχήματος 

1.10, από το οποίο προσδιορίστηκαν τα διγλυκερίδια, οι ολικές στερόλες και η 

οξύτητα. Αν προεκτείνουμε αυτό το φάσμα στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων, 

παρατηρούμε τρεις νέες κορυφές (2, 5, 6). Αυτές οφείλονται στα προϊόντα της 

αντίδρασης του αντιδραστηρίου 1 με το νερό. Η κορυφή σε δ 132.20 ανήκει στον 

ανυδρίτη 2, ο οποίος προκύπτει από την αντικατάσταση των δύο υδρογόνων του 

νερού από το αντιδραστήριο 1 (εξ. 3.5). Οι κορυφές σε δ 15.99 και δ 15.87 

οφείλονται σε δύο προϊόντα 6 και 5 αντίστοιχα, τα οποία έχουν τον φώσφορο στην 

οξειδωτική κατάσταση +5 (V), γεγονός που αποδίδεται στην εμφάνισή τους σε 

χαμηλότερες συχνότητες από την ένωση 2, στην οποία ο φώσφορος βρίσκεται στην 

οξειδωτική κατάσταση +3 (III).63 Το ένθετο φάσμα στο σχήμα 3.4 εμφανίζει σε 

μεγέθυνση τις κορυφές των προϊόντων 5 και 6. Η κορυφή της περίσσειας του 

αντιδραστηρίου 1 εμφανίζεται σε δ 175.00 και δε φαίνεται στο φάσμα. 

146147148149 ppm 15.916.016.1 ppm

2030405060708090100110120130140150 ppm
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Σχήμα 3.4. Φάσμα 31P NMR δείγματος ελαιολάδου μετά από αντίδραση φωσφιτυλίωσης με το 2-

χλώρο-4,4,5,5–τετραμεθυλοδιοξαφωσφολάνιο. Στο ένθετο αριστερά εμφανίζονται σε μεγέθυνση οι 

κορυφές των διγλυκεριδίων, ενώ στο ένθετο δεξιά εμφανίζονται σε μεγέθυνση οι κορυφές των 

προϊόντων της αντίδρασης του αντιδραστηρίου 1 με το νερό. 
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Η υγρασία προσδιορίζεται ποσοτικά με την ολοκλήρωση των τριών κορυφών 

2, 5 και 6 σε σχέση με το εσωτερικό πρότυπο (κυκλοεξανόλη). Ο υπολογισμός της 

συγκέντρωσης του νερού στο ελαιόλαδο με το αντιδραστήριο 1 γίνεται με βάση την 

ακόλουθη εξίσωση 

%Υγρασία = 
ελαιολαδοοm

MA]
I

)II(
[ OH

×

×××
×

+
−

ΚΕ

10

10
2

2
2

36
2

                     (3.8) 

 

όπου I2, και I6 τα ολοκληρώματα των ενώσεων 2, και 6 αντίστοιχα, IΚΕ το 

ολοκλήρωμα του προτύπου (κυκλοεξανόλη), Α η ποσότητα του προτύπου 

(κυκλοεξανόλη) σε mmol, ΜH2O το μοριακή μάζα του νερού και mελαιολάδου η μάζα του 

ελαιολάδου (σε γραμμάρια), που χρησιμοποιήθηκε. Επειδή η ένωση 2 περιέχει δύο 

άτομα φωσφόρου, το αντίστοιχο ολοκλήρωμα I2 θα πρέπει να διαιρεθεί δια του δύο. 

Όπως φαίνεται και από το φάσμα του σχήματος 1.10 και το ένθετο στο σχήμα 

3.4 είναι δυνατό να προσδιοριστούν ταυτόχρονα με την υγρασία, τα 1,2 και 1,3–

διγλυκερίδια, τα μονογλυκερίδια, οι ελεύθερες στερόλες και η οξύτητα του 

ελαιολάδου. Αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη μέθοδο ιδιαίτερα χρήσιμη και πολλά 

υποσχόμενη, εφόσον με τη χρήση της είναι δυνατό να προσδιοριστούν ποσοτικά 

αρκετά συστατικά του ελαιολάδου (και η υγρασία) με ένα μόνο φάσμα. Ας σημειωθεί 

ότι για τον ποσοτικό προσδιορισμό αυτών των συστατικών και της υγρασίας στο 

ελαιόλαδο απαιτείται ένας συνδυασμός μιας πληθώρας διαφορετικών τεχνικών, όπως 

αέρια και υγρή χρωματογραφία GC και HPLC, χρωματογραφία λεπτής στοιβάδος 

(TLC), τιτλοδοτήσεις κ.α. 
 

Ταυτοποίηση των προϊόντων της αντίδρασης του νερού με το αντιδραστήριο 1 

 Για την ταυτοποίηση των προϊόντων της αντίδρασης του νερού με το 

αντιδραστήριο 1 έγινε μια σειρά πειραμάτων με NMR και IR. Στην αρχή, προστέθηκε 

το αντιδραστήριο 1 στο μίγμα διαλυτών πυριδίνης/χλωροφορμίου, απουσία 

ελαιολάδου. Η λήψη του φάσματος 31P NMR έδειξε τρεις κορυφές με τις ίδιες 

χημικές μετατοπίσεις του φάσματος 31P NMR του σχήματος 3.4, οι οποίες 

αποδόθηκαν σε ισάριθμα προϊόντα αντίδρασης του 1 με την υγρασία του μίγματος 

των διαλυτών. Οι χημικοί τύποι του αντιδραστηρίου 1 και των ενώσεων 2, 5 και 6 

που σχηματίζονται κατά την αντίδρασή του με το νερό, παρουσιάζονται στο σχήμα 

3.5. 
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Σχήμα 3.5. Χημικοί τύποι των ενώσεων 1, 2, 5 και 6. 

 

Ένα τυπικό φάσμα 31P NMR της αντίδρασης του αντιδραστηρίου 1 με την 

υγρασία παρουσιάζεται στο σχήμα 3.6 και είναι το ίδιο με αυτό του σχήματος 3.4, με 

τη μόνη διαφορά, ότι η αντίδραση πραγματοποιήθηκε απουσία ελαιολάδου. 
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Σχήμα 3.6. Φάσμα 31P NMR της αντίδρασης του αντιδραστηρίου 1 με την υγρασία του μίγματος των 

διαλυτών. 

 

Υπενθυμίζεται ότι η κορυφή στα δ 132.2 αντιστοιχεί στην ένωση 2. Όπως 

είναι γνωστό,63 σε υψηλές συχνότητες συντονίζεται ο τρισθενής φώσφορος. Από τη 

δομή της ένωσης 2 στο σχήμα 3.5, φαίνεται ότι και τα δύο πρωτόνια του νερού έχουν 
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αντικατασταθεί από άτομα φωσφόρου. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι αν 

είχε αντικατασταθεί μόνο το ένα πρωτόνιο από άτομο φωσφόρου, τότε στο 

συζευγμένο φάσμα 31P NMR η κορυφή του φωσφόρου αυτού θα έπρεπε να 

εμφανίζεται ως διπλή λόγω της σύζευξης με το γειτονικό πρωτόνιο. Μια επιπλέον 

απόδειξη, αποτελεί το γεγονός, ότι στο φάσμα 1H NMR δεν υπάρχει σήμα που να 

οφείλεται στο πρωτόνιο αυτό. Οι κορυφές σε δ 15.78 και δ 15.99 αποδίδονται στα 

προϊόντα 5 και 6, όπως θα αποδείξουμε πιο κάτω. 

Στο σχήμα 3.7, παρουσιάζεται το φάσμα 1Η NMR των προϊόντων της 

αντίδρασης του αντιδραστηρίου 1 με το νερό. Στο ένθετο του σχήματος 3.7 

απεικονίζεται η περιοχή, όπου συντονίζονται τα μεθυλικά πρωτόνια των ενώσεων 1, 

3, 5 και 6. Η διπλή κορυφή σε δ 7.25 οφείλεται στην κορυφή του πρωτονίου P-H της 

6, το οποίο παρουσιάζει την τυπική σταθερά σύζευξης με τον τρισθενή φώσφορο 1JP-

H = 710 Hz.64 Να σημειωθεί, ότι η κορυφή σε δ 15.99 σχάζεται σε μια διπλή (JP-H = 

710.13 Hz) στο συζευγμένο φάσμα 31P NMR (Σχήμα 3.8) λόγω σύζευξης με το 

πρωτόνιο και επομένως αυτή η κορυφή αποδίδεται στο προϊόν 6. Τα ολοκληρώματα 

των δύο ισχυρών απλών κορυφών σε δ 1.40 και 1.29 παρουσιάζουν αναλογία 6:6:1 με 

τη διπλή κορυφή σε δ 7.25 και αποδίδονται στα μεθυλικά πρωτόνια της ένωσης 6. Οι 

τέσσερις μεθυλικές ομάδες της 6 σχηματίζουν δύο ζεύγη χημικά ισοδύναμων 

μεθυλικών ομάδων λόγω ύπαρξης επιπέδου συμμετρίας, το οποίο διέρχεται από το 

επίπεδο των δεσμών H-P=O και τέμνει τον δεσμό που σχηματίζουν τα δύο άτομα 

άνθρακα του διοξαφωσφολανικού δακτυλίου, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.5. Η δομή 

της ένωσης 6 με τη χαμηλότερη ενέργεια, η οποία απεικονίζεται στο σχήμα 3.5 

προσδιορίστηκε θεωρητικά με το λογισμικό μοριακής μηχανικής NMR. Για τον ίδιο 

λόγο, οι τέσσερις μεθυλικές ομάδες των υπόλοιπων ενώσεων σχηματίζουν ζεύγη από 

ισοδύναμες μεθυλικές ομάδες. 
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Σχήμα 3.7. Φάσμα 1Η NMR των προϊόντων της αντίδρασης του αντιδραστηρίου 1 με την υγρασία σε 

διαλύτη πυριδίνη-χλωροφόρμιο. 

 

14.014.515.015.516.016.517.017.518.0

710.13 Hz
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Σχήμα 3.8. Συζευγμένο φάσμα 31P NMR της ένωσης 6, στην περιοχή συντονισμού του φωσφόρου 

στον δεσμό P-H. 

 

Απόδειξη ότι το πρωτόνιο που συνδέεται με τον φώσφορο στην ένωση 6 

προέρχεται από το νερό αποτελεί το φάσμα 31P NMR της αντίδρασης του 

αντιδραστηρίου 1 με D2O (Σχήμα 3.9). Η μια τριπλή κορυφή με JP-D = 106.81 Hz 
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οφείλεται στη σπιν-σπιν σύζευξη του φωσφόρου με το απ’ ευθείας συνδεδεμένο 

δευτέριο. Η τιμή αυτή της σταθεράς σύζευξης είναι τυπική για τη σύζευξη P-D ενός 

δεσμού.64 Η κορυφή του πυρήνα του φωσφόρου εμφανίζεται σε δ 15.81, ελαφρώς 

μετατοπισμένη δηλαδή σε χαμηλότερες συχνότητες από την κορυφή του φωσφόρου 

της ένωσης 6 όταν αυτός είναι συνδεδεμένος με πρωτόνιο, λόγω του ισοτοπικού 

φαινομένου που προκαλεί το δευτέριο. 

15.215.315.415.515.615.715.815.916.016.116.216.316.416.5 ppm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 3.9. Φάσμα 31P NMR της ένωσης 6 στην περιοχή όπου συντονίζεται ο φώσφορος στον δεσμό 

P-D. 

 

Στο φάσμα 1H NMR του σχήματος 3.7, η αναλογία των ζευγών μεθυλικών 

πρωτονίων σε δ 1.42, δ 1.43 και δ 1.37, δ 1.20 είναι 1:1. Το πρώτο ζεύγος κορυφών 

αποδίδεται στα μεθυλικά πρωτόνια της ένωσης 5, ενώ το δεύτερο ζεύγος στα 

μεθυλικά πρωτόνια της ένωσης 2. Η ευρεία κορυφή σε δ 1.35 αποδίδεται στα 12 

μεθυλικά πρωτόνια του εναπομείναντος αντιδραστηρίου 1.  

Η ανάθεση των κορυφών των μεθυλίων των ενώσεων 1, 2, 5 και 6, έγινε 

παρακολουθώντας τις μεταβολές των ολοκληρωμάτων των κορυφών τους, κατά την 

προσθήκη ποσοτήτων νερού (spiking) στο μίγμα της αντίδρασης και σε σχέση με τις 

μεταβολές των ολοκληρωμάτων των κορυφών των ενώσεων αυτών στα αντίστοιχα 

φάσματα 31P NMR. Στο σχήμα 3.10 παρουσιάζονται οι περιοχές από δ 1.18 έως δ 

1.45 των φασμάτων 1H NMR των ενώσεων 1, 2, 5 και 6 πριν (Α) και μετά (Β) την 

προσθήκη νερού. 
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Σχήμα 3.10. Φάσμα 1Η NMR των προϊόντων της αντίδρασης του αντιδραστηρίου 1 με το νερό 

(ενώσεις 1, 2, 5 και 6) στην περιοχή που συντονίζονται τα μεθυλικά πρωτόνια. (Α) πριν και (Β) μετά 

την προσθήκη νερού. 
 

Όπως φαίνεται και από το φάσμα του σχήματος 3.10, κατά την προσθήκη 

νερού η ένταση της κορυφής του αντιδραστηρίου 1 μειώνεται σημαντικά, ενώ οι 

εντάσεις των κορυφών των μεθυλίων των ενώσεων 2 και 6 αυξάνονται. Οι εντάσεις 

των κορυφών που αποδίδονται στα μεθύλια της ένωσης 5, παραμένουν πρακτικά 

σταθερές. Αντίστοιχες μεταβολές παρατηρούνται και στις κορυφές των παραπάνω 
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ενώσεων στο φάσμα 31P NMR. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι ενώ τα 

μεθύλια του αντιδραστηρίου 1 δίνουν μια ευρεία κορυφή στο μίγμα των διαλυτών 

πυριδίνη/χλωροφόρμιο (Σχήμα 3.11 Α), σε διαλύτη χλωροφόρμιο σχάζονται σε δύο 

συνιστώσες κορυφές σε δ 1.53 και δ 1.33, όπως αναμένεται από την ισοδυναμία των 

μεθυλικών πρωτονίων και στο φάσμα του σχήματος 3.11Β. Αυτή η διαφορετική 

συμπεριφορά πιθανώς να προκύπτει από την επίδραση του διαλύτη.  
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Σχήμα 3.11. Φάσμα 1Η NMR του αντιδραστηρίου 1 (Α): σε διαλύτη πυριδίνη/CDCl3 και (Β) σε 

διαλύτη CDCl3. 

 

Για την ταυτοποίηση της δομής του προϊόντος 5 της αντίδρασης του 

αντιδραστηρίου 1 με το νερό, έγινε χρήση της φασματοσκοπίας υπερύθρου (IR). 

Ελήφθησαν φάσματα για να διαπιστωθεί η ύπαρξη του δεσμού >P(Ο)-Cl, αλλά και 

των δεσμών >P(O)-Η και >P-Cl. 

Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία,65 ότι ο δεσμός P-Cl τρισθενούς φωσφόρου 

απορροφά μεταξύ 500 και 650 cm-1. To φάσμα IR της ένωσης 2-χλώρο-1,3,2-
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διοξαφωσφολάνιο (7) εμφανίζει κορυφή στα 599 cm-1, η οποία οφείλεται στην 

απορρόφηση του δεσμού >P-Cl.66 Το αντιδραστήριο 1, το τετραμεθυλιωμένο 

παράγωγό του 7, εμφανίζει την κορυφή απορρόφησης για τον ίδιο δεσμό στα  578 

cm-1, δηλαδή μετατοπισμένη σε χαμηλότερες συχνότητες κατά 21 cm-1.67 Κατ΄ 

αντιστοιχία, στο φάσμα IR της ένωσης 2-χλώρο-1,3,2-διοξαφωσφολάνιο-2-οξείδιο 

(8), εμφανίζεται η κορυφή απορρόφησης του δεσμού >P-Cl του πεντασθενούς 

φωσφόρου στα 520 cm-1,68 επομένως η κορυφή απορρόφησης του ίδιου δεσμού της 

ένωσης 5, το τετραμεθυλιωμένο παράγωγό του 8, αναμένεται να απορροφά σε 

χαμηλότερες συχνότητες κατά ~ 20 cm-1. Πράγματι, όπως φαίνεται και στο σχήμα 

3.12A όπου παρουσιάζεται το φάσμα IR της αντίδρασης του αντιδραστηρίου 1 με το 

νερό, υπάρχει μια κορυφή στα 503 cm-1. H κορυφή αυτή, αποδίδεται στον δεσμό 

>P(Ο)-Cl της ένωσης 5 και για ένα επιπλέον λόγο. Όπως θα δούμε παρακάτω, η 

συγκέντρωση της ένωσης 5 παραμένει σταθερή κατά την προσθήκη περίσσειας 

νερού. Στο φάσμα IR του σχήματος 3.12Β, η κορυφή του δεσμού >P(O)Cl παραμένει 

σταθερή σε συμφωνία με το πείραμα. Αντίθετα, η κορυφή P-Cl του αντιδραστηρίου 1 

εξαφανίζεται με την προσθήκη περίσσειας νερού, λόγω κατανάλωσης του 

αντιδραστηρίου. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3.12. Φάσμα IR των προϊόντων της αντίδρασης του αντιδραστηρίου 1 (Α) με το νερό (Β) με 

την προσθήκη περίσσειας νερού. 
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Στο φάσμα IR (Σχήμα 3.12) φαίνονται επίσης η κορυφή στα 578 cm-1 η οποία 

οφείλεται στον δεσμό >P-Cl του αντιδραστηρίου 1, η κορυφή στα 2358 cm-1 η οποία 

αποδίδεται στον δεσμό P-H της ένωσης 6 και η κορυφή στα 1240 cm-1 η οποία 

προκύπτει από την απορρόφηση του δεσμού P=O. 

Mία ακόμα ένδειξη ότι η ένωση 5 έχει τη δομή που προτείνεται, αποτελεί το 

γεγονός ότι το εύρος της κορυφής της στο μέσο ύψος στο φάσμα 31P NMR είναι 

περίπου ~6 Hz Το εύρος αυτό, είναι μεγαλύτερο από αυτά των άλλων κορυφών που 

εμφανίζονται σε αυτήν την περιοχή (~4 Hz) και έχει παρόμοια τιμή με αυτή άλλων 

χλωριδίων του πεντασθενούς φωσφόρου, όπως για παράδειγμα ο 

χλωροδιαίθυλοφωσφίτης. Αυτή η αύξηση του εύρους στο μέσο ύψος της κορυφής της 

ένωσης 5 σε σχέση με τις άλλες κορυφές είναι αναμενόμενη, αφού το χλώριο είναι 

τετραπολικός πυρήνας (I = 3/2) και προκαλεί μείωση του χρόνου αποδιέγερσης T2 

του πυρήνα του φωσφόρου με τον οποίο συνδέεται με αποτέλεσμα την λήψη πλατιών 

κορυφών στο φάσμα NMR. 

Τέλος, για να διασφαλίσουμε ακόμα περισσότερο ότι η ένωση 5 έχει τον 

χημικό τύπο που προτείνουμε, προχωρήσαμε στην παρασκευή της πραγματοποιώντας 

φωτοξείδωση του αντιδραστηρίου 1 με ατμοσφαιρικό οξυγόνο, σύμφωνα με την 

παρακάτω αντίδραση69. 
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Η ένωση που παρασκευάστηκε, είχε την ίδια χημική μετατόπιση στο φάσμα 31P NMR 

με την ένωση 5, γεγονός που οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι έχει τον χημικό 

τύπο που προτείνουμε στο σχήμα 3.5. 

 

Μηχανισμός της αντίδρασης του αντιδραστηρίου 1 με το νερό 

Για την αποσαφήνιση του μηχανισμού για τον σχηματισμό των προϊόντων της 

αντίδρασης του 1 με το νερό, έγιναν τα εξής πειράματα. Πρώτον, έλεγχος της 

μεταβολής της συγκέντρωσης των προϊόντων και του αντιδραστηρίου 1 (το οποίο 

διατηρήθηκε συνεχώς σε περίσσεια), μετά την προσθήκη γνωστών ποσοτήτων νερού 

και δεύτερον, τη μελέτη της επίδρασης του διαλύτη στον σχηματισμό των προϊόντων 

της αντίδρασης. Στο πρώτο πείραμα, το πρώτο φάσμα 31P NMR ελήφθη μετά την 

αρχική προσθήκη 150 μL αντιδραστηρίου 1 στο δείγμα των διαλυτών πυριδίνης και 
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χλωροφορμίου. Στη συνέχεια, προστέθηκαν βαθμιαίως αυξανόμενες ποσότητες νερού 

με τη σύγχρονη λήψη φασμάτων 31P NMR. Τα αποτελέσματα της μεταβολής της 

ποσότητας (μmol) των προϊόντων 2, 5, 6 και του αντιδραστηρίου 1, παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον πίνακα 3.1. 
 

Πίνακας 3.1. Μεταβολή της συγκέντρωσης (% w/w) των προϊόντων και του αντιδραστηρίου 1, κατά 

την προσθήκη γνωστών ποσοτήτων (mg) νερού. 
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 0.324  0.028  0.003 0.009  

+ 0.1  0.321   0.034      0.004 0.010    

+ 0.5  0.277    0.046      0.008 0.010    

+ 0.7  0.200    0.057      0.012 0.009    

+ 1.0  0.172    0.081    0.022 0.010    

+ 1.0  0.137    0.099    0.034 0.009    

+ 1.0  0.104    0.105    0.048 0.010    

 

Οι αρχικές συγκεντρώσεις του αντιδραστηρίου 1 και των προϊόντων 2, 5 και 

6, τα οποία σχηματίστηκαν από την υγρασία του μίγματος πυριδίνης-χλωροφορμίου 

πριν την προσθήκη νερού, ήταν 0.324, 0.028, 0.003 και 0.009 % w/w αντίστοιχα. Από 

τον πίνακα 3.1 φαίνεται ότι, ενώ οι ποσότητες των προϊόντων 2 και 6 αυξάνουν με 

την προσθήκη νερού, η ποσότητα της ένωσης 5 παραμένει πρακτικά σταθερή. Η 

σταθερότητα της συγκέντρωσης της ένωσης 5 με την προσθήκη νερού, απεικονίζεται 

και στο φάσμα IR (Σχήμα 3.12). Συγκρίνοντας τα φάσματα Α και Β παρατηρούμε, ότι 

η απορρόφηση του δεσμού (Ο)P-Cl στα 503 cm-1 παραμένει σταθερή με την 

προσθήκη νερού, ενώ αντίθετα η απορρόφηση του δεσμού >P-Cl του αντιδραστηρίου 

1 έχει σχεδόν εξαφανιστεί από το φάσμα, σε συμφωνία με το πείραμα 31P NMR, 

(Πίνακας 3.1). 

 Κατά το δεύτερο πείραμα, μελετήθηκε επίσης η επίδραση του διαλύτη στο 

σχηματισμό των προϊόντων της αντίδρασης. Για τον σκοπό αυτό, παρασκευάστηκαν 

έξι διαλύματα με διαφορετικές αναλογίες διαλύματος πυριδίνης χλωροφορμίου στα 

οποία πραγματοποιήθηκε η αντίδραση. Σε όλα τα πειράματα, η ποσότητα του νερού 

στα διαλύματα καθώς και η αρχική ποσότητα του αντιδραστηρίου 1 που προστέθηκε 
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ήταν η ίδια. Στο μίγμα των διαλυτών παρατηρήθηκε ότι, η σχετική αναλογία των 

τριών προϊόντων της αντίδρασης εξαρτάται από την αναλογία των διαλυτών στο 

μίγμα και από την ποσότητα του νερού που περιέχεται στο μίγμα. Τα αποτελέσματα 

συνοψίζονται στον πίνακα 3.2. 
 

Πίνακας 3.2. Συγκεντρώσεις (% w/w) των προϊόντων της αντίδρασης του 1 το νερό, σε διαφορετικές 

αναλογίες πυριδίνης χλωροφορμίου. 

 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι (α) σε όλες τις περιπτώσεις το 

άθροισμα των ολοκληρώσεων των τριών κορυφών που αντιστοιχούν στις ποσότητες 

σε μmol των προϊόντων της αντίδρασης παραμένει περίπου σταθερό. (β) Η 

διαφοροποίηση στην αναλογία των διαλυτών ευνοεί τον σχηματισμό κάποιων 

προϊόντων, ενώ δεν ευνοεί των σχηματισμό άλλων. Όταν η αντίδραση λάβει χώρα σε 

μίγμα πυριδίνης/χλωροφορμίου, όπου το χλωροφόρμιο είναι σε περίσσεια (πχ 1:5) 

σχηματίζονται και τα τρία προϊόντα, με κύριο προϊόν την ένωση 6. Σε μίγμα 

πυριδίνης/χλωροφορμίου με αναλογία 1.6:1, που είναι και η αναλογία όπου 

πραγματοποιούνται οι αναλύσεις με την αντίδραση φωσφυτιλίωσης, η αναλογία των 

προϊόντων 2, 6 και 5 είναι 2:1:3. Αυτό όμως εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, 

όπως η παλαιότητα του αντιδραστηρίου και η υγρασία που αυτό δεσμεύει κατά τη 

φύλαξή του. (γ) Οι συγκεντρώσεις των προϊόντων 2 και 5 αυξάνονται με την αύξηση 

της ποσότητας της πυριδίνης, ενώ η συγκέντρωση του προϊόντος 6 ελαττώνεται κατά 

την ίδια κατεύθυνση. Βλέπουμε επίσης από τον πίνακα 3.2, ότι αν και η αρχική 

ποσότητα του αντιδραστηρίου 1 ήταν η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις, όπως και η 

ποσότητα του νερού, η συγκέντρωση του 1 μετά το τέλος της αντίδρασης δεν είναι η 

ίδια σε κάθε περίπτωση, αλλά μειώνεται, όσο αυξάνεται η ποσότητα της πυριδίνης 

στο μίγμα των διαλυτών, πιθανόν λόγω του σχηματισμού συμπλόκου μεταξύ της 

πυριδίνης και του αντιδραστηρίου 1. Σύμφωνα με τα προηγούμενα πειράματα, 

Πυριδινη/CDCl3     Άθροισμα 
1-5 0.092  0.007  0.011  0.008  0.026 
3-5 0.089    0.012     0.011     0.006      0.029 
1-1 0.077    0.012      0.007     0.008      0.027 

1.6-1 0.075   0.014     0.003     0.012      0.029 
1-0 0.067    0.013     0.003       0.012      0.028 
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προτείνεται ο παρακάτω μηχανισμός της αντίδρασης του αντιδραστηρίου 1 με το 

νερό που λαμβάνει χώρα. 
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Σχήμα 3.13. Μηχανισμός της αντίδρασης του αντιδραστηρίου 1 με το νερό. 

 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.13, το αντιδραστήριο 1 αντικαθιστά αρχικά το 

ένα από τα δύο πρωτόνια του νερού, σχηματίζοντας το ενδιάμεσο II. Το ενδιάμεσο 

αυτό, είτε ταυτομερίζεται στην ένωση 6 (ο φώσφορος, από τον βαθμό οξείδωσης +3 

στην ένωση II, μεταβαίνει σε βαθμό οξείδωσης +5, ενώ το πρωτόνιο από +1 σε -1. Η 

μεταβολή και στις δύο περιπτώσεις είναι 2 μονάδες), είτε, μπορεί να αντιδράσει 

ταυτόχρονα με ένα δεύτερο μόριο του αντιδραστηρίου 1, το οποίο αντικαθιστά και το 

δεύτερο πρωτόνιο του νερού και να σχηματιστεί η ένωση 2. Επειδή η ένωση 2 

σχηματίζεται ταχύτερα από την 6 (μεγαλύτερες συγκεντρώσεις της 2 από την 6 στον 

πίνακα 3.1), συμπεραίνουμε, ότι η ταχύτητα της αντίδρασης 3.10 θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από την ταχύτητα σχηματισμού της ένωσης 6 στην αντίδραση 3.9. O 

τρόπος με τον οποίο σχηματίζεται η ένωση 5, δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Πιθανόν 

να αποτελεί προϊόν οξείδωσης του 1 από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο ή της αντίδρασης 

της ένωσης 2 με ιόντα χλωρίου που δεν πρόλαβαν να δεσμευτούν από την πυριδίνη. 

Το τελευταίο ενδεχόμενο στηρίζεται στο γεγονός, ότι σε διαλύτη χλωροφόρμιο δε 

σχηματίζονται οι ενώσεις 2 και 5. Μπορεί επομένως να υποτεθεί, ότι ο σχηματισμός 

της ένωσης 5 συνδέεται με αυτόν της 2. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι, η 

σημασία της ένωσης 5 δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, εφόσον η συγκέντρωσή της δεν 

επηρεάζει τα αποτελέσματα των αναλύσεων, μια και όπως είδαμε παραμένει σταθερή 

πριν και μετά την προσθήκη του νερού στο μίγμα της αντίδρασης. 

H διαφοροποίηση στην αναλογία των διαλυτών, επηρεάζει και τις χημικές 

μετατοπίσεις των σημάτων των προϊόντων. Με σημείο αναφοράς τη χημική 



 75

μετατόπιση της ένωσης 2 σε δ 132.2, παρατηρείται μια διαφορά Δδ στη χημική 

μετατόπιση της ένωσης 5 κατά 0.60 ppm και της ένωσης 6 κατά 0.74 ppm για τις 

περιπτώσεις που χρησιμοποιηθεί η αναλογία πυριδίνης/χλωροφορμίου 1:5 και 1:0. 

 

3.3.2. Επικύρωση της μεθόδου 31P NMR με το αντιδραστήριο 1. 

 Η καταλληλότητα της συγκεκριμένης μεθόδου για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό της υγρασίας σε ελαιόλαδο, πιστοποιήθηκε με την ανάλυση δειγμάτων 

που περιείχαν γνωστές ποσότητες νερού. Για τον σκοπό αυτό, παρασκευάστηκαν 

επτά διαλύματα με διαλύτη πυριδίνη/χλωροφόρμιο σε αναλογία 1.6/1 τα οποία 

περιείχαν γνωστές ποσότητες νερού. Ακολούθησε προσθήκη 100μL από το 

αντιδραστήριο 1 και λήψη φάσματος 31P NMR. Η σύγκριση των πραγματικών 

ποσοτήτων του νερού σε σχέση με αυτές που υπολογίστηκαν με τη φασματοσκοπία 
31P NMR παρουσιάζεται στον πίνακα 3.3. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα αυτό, 

υπάρχει μια πολύ καλή συσχέτιση μεταξύ της φασματοσκοπίας 31P NMR και των 

γνωστών ποσοτήτων νερού. 

 
Πίνακας 3.3. Σύγκριση τιμών προσδιορισμού της συγκέντρωσης νερού με το αντιδραστήριο 1 και τη 

φασματοσκοπία 31P NMR και της πραγματικής συγκέντρωσης νερού. 

 

Η2Ο (% w/w) 31P NMR (% w/w) 

0.594 0.486 

1.000 1.026 

2.000 2.016 

3.000 2.665 

4.000 4.320 

5.000 5.130 

9.000 9.540 

 

Το σχήμα 3.14 απεικονίζει τη συσχέτιση των πραγματικών συγκεντρώσεων 

της υγρασίας με συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν με τη φασματοσκοπία 31P 

NMR και το αντιδραστήριο 1. Η συσχέτιση που προκύπτει από το γράφημα είναι 

γραμμική, με συντελεστή συσχέτισης 0.998, κλίση ευθείας 1.074 ± 0.029 και 

τεταγμένη επί την αρχή -0.177 ± 0.128. 
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Σχήμα 3.14. Διάγραμμα συσχέτισης της μετρούμενης συγκέντρωσης υγρασίας με την φασματοσκοπία 
31P NMR και το αντιδραστήριο 1 ως προς την πραγματική συγκέντρωση. 
 

 Η επαναληψιμότητα της μεθόδου 31P NMR με το αντιδραστήριο 1 εξετάστηκε 

με τη λήψη πολλών διαφορετικών φασμάτων 31P NMR, χρησιμοποιώντας πάντα το 

ίδιο δείγμα. Η αναπαραγωγιμότητα δεν κατέστη δυνατό να υπολογιστεί με τη λήψη 

φασμάτων 31P NMR σε διαφορετικά φασματόμετρα NMR. Έτσι, για την εξέταση της 

αναπαραγωγιμότητας προετοιμάστηκαν πολλά και διαφορετικά δείγματα με την ίδια 

ποσότητα νερού κάθε φορά και ελήφθη φάσμα 31P NMR για κάθε δείγμα χωριστά και 

σε αραιά χρονικά διαστήματα ακολουθώντας σε όλες τις περιπτώσεις το ίδιο 

πειραματικό πρωτόκολλο. Η λήψη των φασμάτων 31P NMR έγινε με το ίδιο 

πειραματικό πρωτόκολλο. Στον πίνακα 3.4 παρουσιάζονται τα πειραματικά 

αποτελέσματα της μέτρησης της επαναληψιμότητας η οποία υπολογίστηκε από την 

ανάλυση πέντε δειγμάτων (0.100 % w/w έκαστο) και βρέθηκε ίση με 0.201 ± 0.003 

(% CV = 1.801 %), ενώ η αναπαραγωγιμότητα ήταν 0.200 ± 0.005 (% CV = 2.810 

%). Η τελευταία υπολογίστηκε από μετρήσεις πέντε διαφορετικών δειγμάτων.  
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Πίνακας 3.4. Πειραματικά αποτελέσματα μέτρησης της επαναληψιμότητας και της 

αναπαραγωγιμότητας προσδιορισμού της υγρασίας με τη μέθοδο 31P NMR και το αντιδραστήριο 1. 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ  

Μετρήσεις 
Συγκέντρωση

%w/w Μετρήσεις 
Συγκέντρωση 

%w/w 
1 0.209 1 0.203 
2 0.194 2 0.205 
3 0.196 3 0.198 
4 0.204 4 0.202 
5 0.197 5 0.195 

Μ.Ο. 0.200 Μ.Ο. 0.201 
Τυπική απόκλιση 0.005 Τυπική απόκλιση 0.003 

% CV 2.500 % CV 1.492 
 

 

3.3.3. Ποσοτικός προσδιορισμός της υγρασίας με το αντιδραστήριο 3 και τη 

φασματοσκοπία 31P NMR 

 Η επόμενη επιλογή για τον ποσοτικό προσδιορισμό της υγρασίας ήταν το 

λιγότερο δραστικό αντιδραστήριο χλωρο-διφαίνυλοφωσφινοξείδιο (Diphenyl 

phosphinic chloride) (3), το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί από τον Verkade70 και τους 

συνεργάτες του για τον ποσοτικό προσδιορισμό της υγρασίας στον άνθρακα και από 

τον Dadey63 και τους συνεργάτες του για τον προσδιορισμό των ολικών φαινολών σε 

διάφορα παράγωγα του άνθρακα. Η αντίδραση που λαμβάνει χώρα, παρουσιάζεται 

στο σχήμα 3.15. Όπως φαίνεται και στο σχήμα, το αντιδραστήριο 3 κατά την 

αντίδρασή του με το νερό, παρουσία βάσης, μετατρέπεται αποκλειστικά στον 

ανυδρίτη 9 χωρίς τον σχηματισμό άλλων προϊόντων. Σε αντίθεση με το 

αντιδραστήριο 1, αν η αντίδραση του 3 με το νερό πραγματοποιηθεί σε διαλύτη 

χλωροφόρμιο, απουσία βάσης, δε λαμβάνεται κανένα προϊόν. 

 
 

Ph2PCl
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Σχήμα 3.15. Φωσφιτυλίωση του νερού με το αντιδραστήριο 3. 
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Επειδή το αντιδραστήριο 3 βρέθηκε ότι είναι λιγότερο δραστικό με τις 

υδροξυλομάδες οργανικών ενώσεων σε σχέση με το αντιδραστήριο 1, η χρήση της 

κυκλοεξανόλης ως εσωτερικό πρότυπο για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ένωσης 9 

κρίθηκε ακατάλληλη, εφόσον η αντίδραση φωσφυτιλίωσης της κυκλοεξανόλης από 

το αντιδραστήριο 3 απαιτεί πάνω από μια ώρα για να ολοκληρωθεί. Για τον σκοπό 

αυτό παρασκευάσαμε το ιωδιούχο μεθυλοτριφαινυλο φωσφόνιο (4), το οποίο και 

χρησιμοποιήσαμε ως εσωτερικό πρότυπο. Στο σχήμα 3.16 παρουσιάζεται ένα τυπικό 

φάσμα 31P NMR δείγματος ελαιολάδου μετά από αντίδραση με το αντιδραστήριο 3. 

Η κορυφή σε δ 28.05 είναι το προϊόν της αντίδρασης του αντιδραστηρίου με την 

υγρασία. Η κορυφή σε δ 22.00 οφείλεται στο εσωτερικό πρότυπο 4 και η κορυφή σε δ 

43.36 οφείλεται στην περίσσεια αντιδραστηρίου.  
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Σχήμα 3.16. Φάσμα 31P NMR του ελαιολάδου μετά την προσθήκη του αντιδραστηρίου 3. Η κορυφή 

σε δ 28.05 οφείλεται στο προϊόν της φωσφυτιλίωσης του νερού. 

 

Η ποσότητα νερού προσδιορίζεται ποσοτικά με την ολοκλήρωση της 

κορυφής, σε δ 28.05 ppm σε σχέση με το εσωτερικό πρότυπο 4 κάνοντας χρήση της 

σχέσης 3.11. 

 

%Υγρασία = 
ελαιολαδουm

MA]I[ OH

×

××× −

10

102 2

39

                       (3.11) 
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,όπου I9 το ολοκλήρωμα της ένωσης 9, Α η ποσότητα του προτύπου 3 σε mmol, ΜH2O 

το μοριακό βάρος του νερού και mελαιολάδου η μάζα του ελαιολάδου (σε γραμμάρια), 

που χρησιμοποιήθηκε. 

Όπως και με το αντιδραστήριο 1, η καταλληλότητα της μεθόδου στον 

ποσοτικό προσδιορισμό της υγρασίας, πιστοποιήθηκε με την ανάλυση δειγμάτων που 

περιείχαν γνωστές ποσότητες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 3.5. 

 
Πίνακας 3.5. Σύγκριση τιμών προσδιορισμού της συγκέντρωσης νερού με το αντιδραστήριο 3 και τη 

φασματοσκοπία 31P NMR και πραγματικής συγκέντρωσης νερού (% w/w). 

 

Η2Ο (% w/w) 31P NMR (% w/w) 

0.594 0.522 

1.000 1.026 

2.000 1.908 

3.000 2.808 

4.000 3.888 

5.000 4.986 

9.000 9.882 

 

Το σχήμα 3.17 απεικονίζει τη συσχέτιση των πραγματικών συγκεντρώσεων 

της υγρασίας με τη συγκέντρωση που προσδιορίστηκε με τη φασματοσκοπία 31P 

NMR. Η συσχέτιση που προκύπτει από το γράφημα είναι γραμμική, με συντελεστή 

συσχέτισης 0.998. Η κλίση της ευθείας είναι 1.103 ± 0.033 και η τεταγμένη επί την 

αρχή είναι -0.301 ± 0.149. 
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Σχημα 3.17. Διάγραμμα συσχέτισης της μετρούμενης συγκέντρωσης υγρασίας με την φασματοσκοπία 
31P NMR, ως προς την πραγματική (% w/w). 

 

 Η επαναληψιμότητα της μεθόδου 31P NMR με το αντιδραστήριο 3 μελετήθηκε 

με τη λήψη πολλών διαφορετικών φασμάτων 31P NMR, χρησιμοποιώντας το ίδιο 

δείγμα. Όπως και για το αντιδραστήριο 1, η αναπαραγωγιμότητα δεν κατέστη δυνατό 

να υπολογιστεί με τη λήψη φασμάτων 31P NMR σε διαφορετικά φασματόμετρα 

NMR. Έτσι, για την εξέταση της αναπαραγωγιμότητας προετοιμάστηκαν πολλά και 

διαφορετικά δείγματα με την ίδια ποσότητα νερού κάθε φορά και ελήφθη φάσμα 31P 

NMR για κάθε δείγμα χωριστά και σε αραιά χρονικά διαστήματα. Η λήψη των 

φασμάτων 31P NMR έγινε με το ίδιο πειραματικό πρωτόκολλο. Στον πίνακα 3.6 

παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα της μέτρησης της επαναληψιμότητας 

η οποία υπολογίστηκε από την ανάλυση πέντε δειγμάτων (0.200 %w/w έκαστο) και 

βρέθηκε ίση με 0.200 ± 0.002 (% CV = 1.239 %), ενώ η αναπαραγωγιμότητα ήταν 

0.201 ± 0.005 (% CV = 2.759 %). Η τελευταία υπολογίστηκε από μετρήσεις πέντε 

διαφορετικών δειγμάτων νερού.  
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Πίνακας 3.6 Πειραματικά αποτελέσματα μέτρησης της επαναληψιμότητας και της 

αναπαραγωγιμότητας της μεθόδου 31P NMR και το αντιδραστήριο 3. 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ 

Μετρήσεις 
Συγκέντρωση

%w/w Μετρήσεις 
Συγκέντρωση 

%w/w 
1 0.201 1 0.202 
2 0.205 2 0.199 
3 0.196 3 0.201 
4 0.193 4 0.203 
5 0.208 5 0.196 

Μ.Ο. 0.201 Μ.Ο 0.200 
Τυπική απόκλιση 0.005 Τυπική απόκλιση 0.002 

% CV 2.487 % CV 1.000 
 

 

3.3.4 Βαθμονόμηση της μεθόδου Karl Fischer 

 Η καταλληλότητα της μεθόδου Κarl Fischer στον ποσοτικό προσδιορισμό της 

υγρασίας σε ελαιόλαδο, πιστοποιήθηκε με την ανάλυση πέντε προτύπων δειγμάτων 

που περιείχαν γνωστές ποσότητες νερού διαλυμένου σε μεθανόλη. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3.7. 

 
Πίνακας 3.7. Σύγκριση τιμών προσδιορισμού της συγκέντρωσης νερού με την τιτλοδότηση Karl 

Fisher και της πραγματικής συγκέντρωσης νερού. 

 

Weighted (%w/w) Measured (%w/w) 

0.300 0.419 

0.500 0.575 

0.700 0.684 

1.000 1.017 

1.300 1.453 

 

Η συσχέτιση που προκύπτει από το γράφημα, είναι γραμμική με συντελεστή 

συσχέτισης 0.986, κλίση ευθείας 1.021 ± 0.100 και τεταγμένη επί την αρχή 0.053 ± 

0.084 (Σχήμα 3.18). 
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Σχήμα 3.18. Διάγραμμα συσχέτισης της μετρούμενης συγκέντρωσης (%w/w) υγρασίας με 

τιτλοδότηση Karl Fischer, ως προς την πραγματική. 

 

 Η επαναληψιμότητα της μεθόδου Karl Fisher εξετάστηκε με την 

πραγματοποίηση πολλών τιτλοδοτήσεων, χρησιμοποιώντας το ίδιο δείγμα. Για την 

εξέταση της αναπαραγωγιμότητας, προετοιμάστηκαν πολλά και διαφορετικά 

δείγματα με την ίδια συγκέντρωση νερού κάθε φορά και γίνονταν τιτλοδότηση για 

κάθε δείγμα χωριστά και σε αραιά χρονικά διαστήματα. Οι τιτλοδοτήσεις Karl Fisher 

έγιναν με το ίδιο πειραματικό πρωτόκολλο. Στον πίνακα 3.8 παρουσιάζονται τα 

πειραματικά αποτελέσματα της μέτρησης της επαναληψιμότητας η οποία 

υπολογίστηκε από την ανάλυση επτά δειγμάτων (0.200 % w/w έκαστο) και βρέθηκε 

ίση με 0.202 ± 0.005 (%CV = 2.643%), ενώ η αναπαραγωγιμότητα ήταν 0.206 ± 

0.006 (% CV = 2.797 %). Η τελευταία υπολογίστηκε από μετρήσεις πέντε 

διαφορετικών δειγμάτων.  
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Πίνακας 3.8. Πειραματικά αποτελέσματα μέτρησης της επαναληψιμότητας και της 

αναπαραγωγιμότητας της μεθόδου Karl Fisher. 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ 

Μετρήσεις 
Συγκέντρωση

%w/w Μετρήσεις 
Συγκέντρωση 

%w/w 
1 0.213 1 0.205 
2 0.212 2 0.201 
3 0.202 3 0.211 
4 0.205 4 0.196 
5 0.198 5 0.198 

Μ.Ο. 0.206 Μ.Ο. 0.202 
Τυπική απόκλιση 0.006 Τυπική απόκλιση 0.005 

% CV 2.912 % CV 2.475 
 

3.3.5 Σύγκριση των μεθόδων 31P NMR και της τιτλοδότησης Karl Fischer 

 Για τη σύγκριση της μεθόδου της φασματοσκοπίας 31P NMR με την 

τιτλοδότηση Karl Fischer, προσδιορίστηκε η υγρασία σε 15 δείγματα ελαιολάδου 

ελαιοκομικής περιόδου 2004-2005 από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και 

διαφορετικές ποικιλίες με τις δύο μεθόδους. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3.9. 
 
Πίνακας 3.9. Σύγκριση μεθόδων NMR με τη μέθοδο Karl Fischer στον υπολογισμό της συγκέντρωσης  
της υγρασίας (% w/w) σε δείγματα ελαιολάδου. 
 
 

 
A/A ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

αντιδραστήριο 
1a 

αντιδραστήριο 
3b ΚARL FISCHER 

1 Ζάκυνθος Κωρονέικη 0.274 0.309 0.284 
2 Ζάκυνθος Κωρονέικη 0.230 0.291 0.277 
3 Ζάκυνθος Κωρονέικη 0.252 0.288 0.266 
4 Μεσσηνία Κωρονέικη 0.750 0.771 0.769 
5 Μεσσηνία Κωρονέικη 0.228 0.259 0.259 
6 Μεσσηνία Κωρονέικη 0.264 0.271 0.260 
7 Λακωνία Κωρονέικη 0.287 0.267 0.287 
8 Ηράκλειο Κωρονέικη 0.272 0.249 0.245 
9 Ηράκλειο Κωρονέικη 0.202 0.267 0.243 
10 Ηράκλειο Κωρονέικη 0.247 0.213 0.204 
11 Λέσβος Αδραμιτινή 0.572 0.552 0.603 
12 Λέσβος Αδραμιτινή 0.191 0.270 0.253 
13 Λέσβος Αδραμιτινή 0.310 0.335 0.329 
14 Λέσβος Κολοβή 0.257 0.300 0.289 
15 Ηράκλειο Πυρηνέλαιο 0.372 0.397 0.419 

 
a Υπολογισμός της υγρασίας με το αντιδραστήριο 1 και τη φασματοσκοπία 31P NMR. 
b Υπολογισμός υγρασίας με το αντιδραστήριο 3 και τη φασματοσκοπία 31P NMR. 
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 Στο σχήμα 3.19 παρουσιάζεται το διάγραμμα συσχέτισης των συγκεντρώσεων 

της υγρασίας, όπως αυτή υπολογίστηκε με τις δύο μεθόδους της φασματοσκοπίας 31P 

NMR και την ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο για τον ποσοτικό προσδιορισμό της 

υγρασίας, την τιτλοδότηση Karl Fischer. Παρατηρούμε ότι η συσχέτιση είναι πολύ 

καλή και για τις δύο μεθόδους 31P NMR. 

 Για τη μέθοδο που βασίζεται στο αντιδραστήριο 1 ευθεία που προκύπτει έχει 

κλίση 0.998 ± 0.055. Η τιμή αυτή βρίσκεται μέσα στην περιοχή εμπιστοσύνης κάτι το 

οποίο σημαίνει ότι το σφάλμα δεν είναι συστηματικό αλλά τυχαίο. Η τιμή του 

συντελεστή συσχέτισης είναι 0.983 και τεταγμένη επί την αρχή -0.015 ± 0.002. 

 Η ευθεία που προκύπτει από τη συσχέτιση της μεθόδου με το αντιδραστήριο 3 

με την τιτλοδότηση Karl Fischer έχει κλίση 1.008 ± 0.059. Και στην περίπτωση αυτή, 

η τιμή βρίσκεται μέσα στο όριο εμπιστοσύνης κάτι το οποίο σημαίνει ότι το σφάλμα 

δεν είναι συστηματικό αλλά τυχαίο. Η τιμή του συντελεστή συσχέτισης είναι 0.978 

και η τεταγμένη επί την αρχή είναι 0.008 ± 0.021. 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
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 31P NMR (R3) = 0.008 + 1.006 (KF)
 31P NMR (R1) = -0.015 + 0.998 (KF)

 
Σχήμα 3.19. Διάγραμμα συσχέτισης των δύο μεθόδων 31P NMR με την τιτλοδότηση Karl Fischer για 
τον ποσοτικό προσδιορισμό της υγρασίας στο ελαιόλαδο. 
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3.3.6. Μέθοδος Bland-Altman 

 Όπως και στην περίπτωση της γλυκερόλης, για τους λόγους που έχουν ήδη 

αναφερθεί, εξετάστηκε με τη μέθοδο Bland-Altman αν οι δύο μέθοδοι προσδιορισμού 

της υγρασίας με τη φασματοσκοπία 31P NMR βρίσκονται σε συμφωνία με την 

επίσημη μέθοδο, την τιτλοδότηση Karl Fischer. 

 Στο σχήμα 3.20Α παρουσιάζεται το διάγραμμα σύγκρισης (bias) των δύο 

μεθόδων μεταξύ της μεθόδου με το αντιδραστήριο 1 και την τιτλοδότηση Karl Fisher 

και στο σχήμα 3.20Β το διάγραμμα συμφωνίας μεταξύ της μεθόδου με το 

αντιδραστήριο 3 και την τιτλοδότηση Karl Fisher. Ο μέσος όρος των διαφορών των 

αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο μεθόδων για τις μετρήσεις στην υγρασία, ήταν 

ελαφρώς διαφορετικός από το μηδέν. (-0.015 για το αντιδραστήριο 1 και 0.010 για το 

αντιδραστήριο 3). Αυτό σημαίνει, ότι δεν υπάρχει συστηματικό σφάλμα στις 

αναλύσεις με τις δύο μεθόδους. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.20Α, όλα τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων με το αντιδραστήριο 1 βρίσκονται μεταξύ του άνω 

(0.044) και του κάτω (-0.075) ορίου συμφωνίας των δύο μεθόδων. Για το 

αντιδραστήριο 3, με εξαίρεση μια μέτρηση, η οποία βρίσκεται κοντά στο άνω όριο 

συμφωνίας, (0.004), οι υπόλοιπες 14 μετρήσεις βρίσκονται μέσα στα όρια συμφωνίας 

των δύο μεθόδων (κάτω όριο -0.025). 

 Η περιοχή εμπιστοσύνης (confidence intervals, CIs) ήταν από -0.032 έως -

0.000 για τον μέσο όρο των διαφορών των αποτελεσμάτων με το αντιδραστήριο 1 και 

την τιτλοδότηση Karl Fisher [31P NMR(R1)-KF] και 0.000 έως 0.020 για τον μέσο 

όρο των διαφορών των αποτελεσμάτων με το αντιδραστήριο 3 και την τιτλοδότηση 

Karl Fisher [31P NMR(R3)-KF]. Το ± 95% του CIs για τα πάνω και κάτω όρια 

συμφωνίας υπολογίστηκαν από 0.016 έως 0.073 και -0.046 έως 0.104 για το 

αντιδραστήριο 1 και από 0.028 έως 0.063 και -0.008 έως 0.042 για το αντιδραστήριο 

3. 
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Σχήμα 3.20. Διάγραμμα συμφωνίας (bias) των δύο μεθόδων (31P NMR και τιτλοδότησης Karl Fischer) 

(Α) με το αντιδραστήριο φωσφόρου 1 (Β) με το αντιδραστήριο φωσφόρου 3. 
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3.4. Συμπεράσματα 

 Στην παρούσα εργασία, παρουσιάστηκε μια νέα μέθοδος για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό της υγρασίας στο ελαιόλαδο με τη χρήση της φασματοσκοπίας 31P 

NMR. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην αντικατάσταση των δύο υδρογόνων του νερού 

από τα αντιδραστήρια 2-χλώρο-4,4,5,5–τετραμεθυλο-διοξαφωσφολάνιο (1), και 

χλωρο-διφαινυλοφωσφινοξείδιο (3) και την ανίχνευση των φωσφυτιλιωμένων 

παραγώγων στο φάσμα 31P NMR χρησιμοποιώντας ένα εσωτερικό πρότυπο για την 

ποσοτικοποίηση των αντίστοιχων ολοκληρωμάτων. 

 Στην περίπτωση του αντιδραστηρίου 1, το φάσμα λαμβάνεται σε λιγότερο από 

20 λεπτά, ενώ με το αντιδραστήριο 3 σε ένα λεπτό. Και με τα δύο αντιδραστήρια 

κατέστη δυνατός ο ποσοτικός προσδιορισμός της υγρασίας στο ελαιόλαδο. Η 

δυνατότητα αυτή, εξετάστηκε με τη χρήση προτύπων διαλυμάτων που περιείχαν 

γνωστές ποσότητες νερού. 

Για τις αναλύσεις, χρησιμοποιήθηκαν 14 δείγματα ελαιολάδου και ένα δείγμα 

ραφιναρισμένου πυρηνελαίου. Από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν δε φάνηκε 

να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γεωγραφικής προέλευσης ή της ποικιλίας και της 

ποσότητας της υγρασίας στο λάδι. 

Η μέθοδος με τη φασματοσκοπία 31P NMR και τα αντιδραστήρια 1 και 3, 

συγκρίθηκε με τη συμβατική μέθοδο προσδιορισμού της υγρασίας στο ελαιόλαδο, 

την τιτλοδότηση Karl Fischer. Από τα διαγράμματα που προέκυψαν, τόσο με τη 

χρήση του συντελεστή συσχέτισης, όσο και με τη μέθοδο που συσχετίζει τη διαφορά 

με τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων, φάνηκε ότι οι δύο τεχνικές βρίσκονται σε καλή 

συμφωνία μεταξύ τους και δίνουν παρόμοια αποτελέσματα. 

Παρόλα αυτά, μόνο το αντιδραστήριο 3 παρέχει μια καθαρή αντίδραση 

δίνοντας ένα προϊόν, ενώ το 1 δίνει κατά την αντίδρασή του με το νερό δύο προϊόντα, 

τα οποία ταυτοποιήθηκαν με τις φασματοσκοπίες NMR και IR. Μια τρίτη κορυφή 

στο φάσμα 31P NMR των πρωτονίων της αντίδρασης του αντιδραστηρίου 1 με το 

νερό αποδόθηκε στο προϊόν της οξείδωσης του αντιδραστηρίου 1 από το 

ατμοσφαιρικό οξυγόνο. Η συγκέντρωση αυτού του προϊόντος είναι ανεξάρτητη της 

ποσότητας της υγρασίας και δε χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της. Αυτό 

καθιστά τη μέθοδο με το αντιδραστήριο 3 πιο εύχρηστη, εφόσον για τους 

υπολογισμούς απαιτείται η ολοκλήρωση μίας και μόνο κορυφής, κάτι το οποίο 

μειώνει και την πιθανότητα για σφάλματα στις αναλύσεις. Από την άλλη μεριά, με τη 

χρήση του αντιδραστηρίου 1 είναι δυνατό να προσδιοριστούν ταυτόχρονα πολλά από 
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τα συστατικά του ελαιολάδου (υγρασία, μονο- και διγλυκερίδια, στερόλες, ελεύθερα 

λιπαρά οξέα κ.α.) σε ένα μόνο φάσμα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία 

μιας βάσης δεδομένων με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά πολλών δειγμάτων 

ελαιολάδου, μόνο με τη χρήση της φασματοσκοπίας 31P NMR. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΤΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
 
4.1. Εισαγωγή 

 

4.1.1. Χημική δομή φωσφολιπιδίων 

 Τα φωσφολιπίδια ή φωσφογλυκερίδια είναι από τα κύρια συστατικά των 

βιολογικών μεμβρανών. Για τον λόγο αυτό, βρίσκονται σε όλες τις τροφές ζωικής και 

φυτικής προέλευσης. Από χημική άποψη, τα φωσφολιπίδια είναι εστέρες της 

γλυκερόλης. Το πρώτο φωσφολιπίδιο που συντίθεται στα βιολογικά συστήματα είναι 

το φωσφατιδικό οξύ ή 3-φωσφορική διακυλογλυκερόλη (1), όπου το πρώτο και το 

δεύτερο υδροξύλιο έχουν εστεροποιηθεί με κάποιο λιπαρό οξύ, ενώ το τρίτο 

υδροξύλιο είναι εστεροποιημένο με φωσφορικό οξύ. Επειδή υπάρχει η δυνατότητα 

εστεροποίησης της γλυκερόλης με διάφορα λιπαρά οξέα, δεν υπάρχει μόνο ένα 

φωσφατιδικό οξύ. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας των 

φωσφολιπιδίων, τα οποία συντίθενται από το φωσφατιδικό οξύ με εστεροποίηση ενός 

ακόμα υδροξυλίου της φωσφορικής του ομάδας. Τα κυριότερα από αυτά είναι η 

φωσφατιδυλοχολίνη (2), η φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη (3), η φωσφατιδυλοινοσιτόλη 

(4) και φωσφατιδυλογλυκερόλη (5). Με την αφαίρεση ενός λιπαρού οξέος από το 

μόριο ενός φωσφολιπιδίου, προκύπτουν τα λυσο-φωσφολιπίδια, πχ λυσο-

φωσφατιδικό οξύ (6). Τα λυσο-φωσφολιπίδια μπορούν να σχηματιστούν με υδρόλυση 

όξινο ή σε αλκαλικό περιβάλλον (πχ παρουσία ΚΟΗ). Σε αλκαλικό pH, υδρολύονται 

μόνο οι δεσμοί της γλυκερόλης με τα λιπαρά οξέα, ενώ ο εστερικός δεσμός με το 

φωσφορικό οξύ, παραμένει ανέπαφος. Και αυτός ο δεσμός όμως υδρολύεται, αλλά σε 

όξινες συνθήκες. Υδρόλυση των φωσφολιπιδίων πραγματοποιείται επίσης ενζυμικά 

και καταλύεται από τις φωσφολιπάσες. Κάθε φωσφολιπάση καταλύει την υδρόλυση 

συγκεκριμένου εστερικού δεσμού μεταξύ της γλυκερόλης και των λιπαρών οξέων, 

καθώς και του φωσφορικού οξέος. Στο λάδι, η υδρόλυση είναι είτε όξινη, είτε 

ενζυμική. 

 Εάν προσέξουμε τους χημικούς τύπους των φωσφογλυκεριδίων (Σχήμα 4.1) 

παρατηρούμε ότι όλα περιέχουν φορτία. Σε pH = 7 το μη εστεροποιημένο υδροξύλιο 

του φωσφορικού οξέος είναι ιονισμένο και έχει ένα αρνητικό φορτίο. Στη 

φωσφατιδυλοχολίνη (2) και φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη (3) τα άτομα αζώτου των 
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βάσεων του πολικού τμήματος είναι επίσης φορτισμένα, αλλά θετικά. Γι’ αυτό και οι 

δύο αυτές ενώσεις, όπως και τα ουδέτερα αμινοξέα, σε pH = 7 είναι διπολικά ιόντα 

(zwitter-ions) με μηδέν καθαρό φορτίο. Κατ’αντίστοιχο τρόπο, υπάρχουν και θετικά 

φορτισμένα φωσφατίδια, όπως λ.χ. το λιποαμινοξύ ο-λυσοφωσφατιδυλογλυκερίνη 

που έχει δύο φορτισμένες αμινομάδες. Επειδή το διπλό λιπιδικό στρώμα (κυστίδια) 

των βιολογικών μεμβρανών αποτελείται κυρίως από φωσφολιπίδια, η ύπαρξη 

φορτίων παίζει σημαντικό ρόλο στην αρχιτεκτονική των διαφόρων μεμβρανών. 
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Σχήμα 4.1. Χημικοί τύποι του φωσφατιδικού οξέος PA, της φωσφατιδυλοχολίνης PC, της 

φωσφατιδυλοαιθανολαμίνης PE, της φωσφατιδυλοινοσιτόλης PI, της φωσφατυδιλογλυκερόλης PG και 

του λυσο-φωσφατιδικού οξέος. 
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Με τη χρησιμοποίηση τεχνικών ανάλυσης, κυρίως της υγρής και της αέριας 

χρωματογραφίας, βρέθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των λιπαρών οξέων του 

ελαιολάδου συνίσταται από ακόρεστα οξέα. Το μονοακόρεστο ελαικό οξύ (C18:1) 

περιέχεται σε μεγαλύτερη ποσότητα (53-83 %). Το δεύτερο κατά σειρά σε 

περιεκτικότητα (3.5-21%) ακόρεστο λιπαρό οξύ είναι το λινολεικό οξύ (C18: 2) και 

το τρίτο κατά σειρά (<0,9%) είναι το λινολενικό οξύ (C18:3). Τα υπόλοιπα ακόρεστα 

λιπαρά οξέα συναντώνται στο ελαιόλαδο σε πολύ μικρές ποσότητες σε ποσοστό 

μικρότερο του 0,9% όπως το αραχιδονικό οξύ (C20:4) και το παλμιτολεϊκό οξύ 

(C16:1). Από τα κορεσμένα οξέα σε μεγαλύτερο ποσοστό συναντάται το παλμιτικό 

(C16:0) σε ποσοστό 7,5-20% και το στεατικό (C18:0), 0,5-5%. Σε ίχνη συναντώνται 

το μυριστικό (C14:0), λαουρικό (C12:0) και αραχιδικό (C20:0). Οι χημικοί τύποι των 

κυριότερων λιπαρών οξέων φαίνονται στο Σχήμα 4.2. Να σημειωθεί, ότι οι διπλοί 

δεσμοί στα ακόρεστα λιπαρά οξέα έχουν τη cis στερεοχημεία. 
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Σχήμα 4.2. Χημικές δομές των λιπαρών οξέων του ελαιολάδου. 
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 Λόγω της χημικής δομής των φωσφολιπιδίων, η οποία αποτελείται από ένα μη 

πολικό μέρος (την υδρογονανθρακική αλυσίδα των λιπαρών οξέων) και από ένα 

πολικό μέρος (τη φορτισμένη φωσφορική ομάδα), τα φωσφολιπίδια σχηματίζουν 

κυστίδια σε υδατικό περιβάλλον, ενώ είναι διαλυτά σε μίγμα μεθανόλης–

χλωροφορμίου. Οι φυσικοχημικές ιδιότητες των φωσφολιπιδίων εξαρτώνται τόσο 

από τη φύση της πολικής τους ομάδας, όσο και από το είδος των λιπαρών οξέων που 

έχουν στο μόριό τους, ιδίως από τον βαθμό ακορεστότητας. Το είδος των λιπαρών 

οξέων, καθώς και η αναλογία τους στο μόριο των φωσφολιπιδίων, εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την πηγή προέλευσής τους72. Για παράδειγμα, άλλα λιπαρά οξέα 

συναντώνται σε φωσφολιπίδια που έχουν απομονωθεί από λεκιθίνες και άλλα σε 

φωσφολιπίδια που έχουν απομονωθεί από ζωικές μεμβράνες. 

 

4.1.2. Προέλευση φωσφολιπιδίων 

 Το φωσφατιδικό οξύ είναι ένα κοινό ενδιάμεσο στη σύνθεση των 

φωσφογλυκεριδίων και των τριακυλογλυκερολών (τριγλυκερίδια). Το σημείο 

έναρξης είναι ο σχηματισμός της 3-φωσφορικής γλυκερόλης, η οποία σχηματίζεται 

κυρίως με αναγωγή της φωσφορικής διυδροξυακετόνης και λιγότερο με κατ΄ ευθείαν 

φωσφορυλίωση της γλυκερόλης. Η 3-φωσφορική γλυκερόλη ακυλιώνεται με δότη 

ακυλομάδας το ακέτυλο-CoA προς σχηματισμό λυσοφωσφατιδικού, το οποίο 

ακυλιώνεται πάλι με δότη το ακέτυλο-CoA για να δώσει τελικά φωσφατιδικό οξύ. Οι 

ακυλιώσεις αυτές καταλύονται από το ένζυμο ακυλο-μεταφοράση της φωσφορικής 

γλυκερόλης. Μετά την παραγωγή του φωσφατιδικού οξέος, οι δύο βιοσυνθετικές 

πορείες διαχωρίζονται. Για τη σύνθεση τριακυλογλυκερολών υδρολύεται αρχικά η 

φωσφορική ομάδα του φωσφατιδικού με μια ειδική φωσφατάση και δίνει 

διακυλογλυκερόλη (διγλυκερίδιο). Το ενδιάμεσο αυτό στη συνέχεια ακυλιώνεται 

προς τριακυλογλυκερόλη με μια αντίδραση που καταλύεται από το ένζυμο ακυλο-

μεταφοράση του διγλυκεριδίου. Όλα τα ένζυμα αυτά είναι συζευγμένα και 

απαρτίζουν το ενζυμικό σύμπλεγμα της συνθετάσης των τριακυλογλυκερολών. Η 

βιοσυνθετική πορεία που περιγράψαμε παραπάνω, παρουσιάζεται στο σχήμα 4.3. 
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Σχήμα 4.3. Βιοσυνθετική πορεία σχηματισμού φωσφολιπιδίων και τριγλυκεριδίων. 

 

 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα φωσφολιπίδια υδρολύονται και 

σχηματίζουν λυσο-φωσφολιπίδια. Η υδρόλυση μπορεί να λάβει χώρα, είτε σε κάποιο 

από τα εστεροποιημένα υδροξύλια της γλυκερόλης, είτε στην ομάδα που έχει 

εστεροποιήσει το φωσφορικό οξύ. Αυτή πραγματοποιείται χημικά, σε όξινες ή 

αλκαλικές συνθήκες, ή ενζυμικά, με τη δράση των φωσφολιπασών. Υπάρχουν 

τέσσερα είδη φωσφολιπασών, η Α, η B, η C, και η D. Οι φωσφολιπάσες Α 

διακρίνονται στις Α1, οι οποίες υδρολύουν τον εστερικό δεσμό στο πρώτο υδροξύλιο 

της γλυκερόλης και στις Α2, οι οποίες υδρολύουν τον εστερικό δεσμό, τόσο στο 

πρώτο, όσο και στο δεύτερο υδροξύλιο, Οι φωσφολιπάσες Β υδρολύουν στο δεύτερο 

υδροξύλιο και οι C στο τρίτο. Οι φωσφολιπάσες D υδρολύουν τον εστερικό δεσμό 

μεταξύ του φωσφορικού οξέος και των ομάδων (χολίνη, ινοσιτόλη, γλυκερόλη κλπ) 

που έχει εστεροποιήσει. 
 

4.1.3. Βιολογικός ρόλος των φωσφολιπιδίων 

 Τα φωσφολιπίδια, βοηθούν τη χοληστερίνη και τα λίπη να διαλυθούν στο 

αίμα και δεν τους επιτρέπει να συγκεντρωθούν πάνω στα τοιχώματα των αρτηριών. 
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Για τον λόγο αυτό, παίζουν σημαντικό ρόλο σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, 

όπως οι καρδιοπάθειες, ο καρκίνος, η θρόμβωση και η αρτηριοσκλήρωση. Επίσης, 

δεν επιτρέπουν στα λιπίδια να σχηματίζουν φυσαλίδες και να ανέβουν στην επιφάνεια 

μέσα στο αίμα, ενώ μελετάται και η συμβολή τους στην απορρόφηση διαφόρων 

φαρμάκων και άλλων ουσιών από τον οργανισμό. Η ικανότητά τους να σχηματίζουν 

κυστίδια, τα καθιστά ιδιαίτερα σημαντικά για τον σχηματισμό μεμβρανών που 

διαχωρίζουν το κύτταρο από το εξωτερικό περιβάλλον και το προστατεύουν από 

ξένους οργανισμούς Χωρίς τα φωσφολιπίδια να συγκρατούν την πρωτείνη της 

μεμβράνης στη θέση της, η μεμβράνη δε θα μπορούσε να επιτελέσει τις σημαντικές 

λειτουργίες της. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι ακόμα και μικρές αλλαγές στη 

λιπιδική σύσταση των μεμβρανών επηρεάζουν την εξέλιξη ασθενειών. 

 Το φωσφατιδικό οξύ και το λυσο-φωσφατιδικό οξύ θεωρείται ότι έχουν 

ιδιότητες, των οποίων η σημασία στη μοριακή βιολογία αποδεικνύεται ολοένα και 

μεγαλύτερη. Μόλις πριν από μερικά χρόνια73 αποδείχτηκε ότι το φωσφατιδικό οξύ 

είναι ένας σημαντικός λιπομεταφορέας, τόσο σε ζωικά όσο και σε φυτικά βιολογικά 

συστήματα. Αρκετές πρωτεΐνες όπως οι κινάσες, καθώς και μικρές G-πρωτεΐνες 

ενεργοποιούνται από αυτό το φωσφολιπίδιο. Αν και η λειτουργία του στα φυτά δεν 

έχει πλήρως διευκρινιστεί, θεωρείται ότι το φωσφατιδικό οξύ παρασκευάζεται στους 

φυτικούς ιστούς όταν έρθουν σε επαφή με την φυτική ορμόνη abscisic acid.74 

Πρόσφατα έχει αναφερθεί, ότι αυξημένα επίπεδα στη συγκέντρωση του 

φωσφατιδικού οξέος παρατηρούνται σε περιπτώσεις τραυματισμού,75 καθώς και σε 

συνθήκες έλλειψης νερού.76 

 To λυσο-φωσφατιδικό, βρίσκεται σε αφθονία στον ορό του αίματος των 

σπονδυλωτών και παίζει ρόλο στον πολλαπλασιασμό και την ανάπτυξη των 

κυττάρων. Το μόριο αυτό απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της συσσώρευσης των 

αιμοπεταλίων και γι’ αυτό θεωρείται ότι επηρεάζει την επούλωση των πληγών. 

Επίσης, πιστεύεται ότι το λυσο φωσφατιδικό που απελευθερώνεται από τα 

αιμοπετάλια, μπορεί να μειώσει την σύνθεση της μελανίνης σε κάποια κύτταρα77.  

 H φωσφατιδυλοχολίνη βρίσκεται σε όλα σχεδόν τα βιολογικά συστήματα και 

σε ορισμένες περιπτώσεις οι βιολογικές μεμβράνες αποτελούνται κατά 50 % από το 

συγκεκριμένο μόριο. Η φωσφατιδυλοχολίνη και η φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη, 

συναντώνται και σε πολλά τρόφιμα, όπως τα αυγά καθώς και σε πρόσθετα των 

τροφίμων, όπως τα βελτιωτικά των αλεύρων. Χρησιμοποιούνται επίσης και σαν 
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γαλακτοματοποιητές ή σταθεροποιητές γαλακτωμάτων, όταν συμπλοκοποιούνται με 

πρωτείνες78.  

 

4.1.4. Τα φωσφολιπίδια στο ελαιόλαδο 

 Τα φωσφολιπίδια, όπως και τα τριγλυκερίδια, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα κ.α., 

ανήκουν στο σαπωνοποιήσιμο μέρος του ελαιολάδου. Το παρθένο ελαιόλαδο είναι 

γενικά φτωχό σε φωσφολιπίδια. Η συγκέντρωσή τους κυμαίνεται από 40 έως 35 

mg/kg. Η μεγαλύτερη ποσότητα των φωσφολιπιδίων αυτών προέρχεται από τον 

πυρήνα του ελαιοκάρπου. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες,79,80 τα φωσφολιπίδια που 

βρίσκονται στο ελαιόλαδο είναι κυρίως η φωσφατιδυλοχολίνη και η 

φωσφατιδυλοαιθυλαμίνη. Έχουν επίσης αναφερθεί η φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη και η 

φωσφατιδυλογλυκερόλη. 

 Λόγω του γεγονότος, ότι το ελαϊκό οξύ είναι το πλέον άφθονο από τα λιπαρά 

οξέα του ελαιολάδου, αναμένεται να είναι το κυριότερο λιπαρό οξύ στα μόρια των 

φωσφολιπιδίων του ελαιολάδου. 

 Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη χημεία και τεχνολογία τροφίμων, 

είναι η αυτοοξείδωση των λιπών η οποία λαμβάνει χώρα μέσω σχηματισμού 

ελευθέρων ριζών και προκαλείται κυρίως από την παρουσία μετάλλων, του 

ατμοσφαιρικού οξυγόνου και των υπεροξειδίων, τα οποία βρίσκονται ως προσμίξεις 

στα λάδια. Ο μηχανισμός της αυτοοξείδωσης των ακόρεστων λιπαρών οξέων που 

περιλαμβάνει τρία στάδια, το στάδιο της έναρξης, της διάδοσης και του τερματισμού, 

παρουσιάζεται στο σχήμα 4.4. 

 

Έναρξη 

RH R + H  
 

Διάδοση 

R + O2 ROO  

ROO RH+ R ROOH+  
 

Τερματισμός 

R + R RR  
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R ROO+ ROOR  

ROO ROO+ ROOR + O2  
Σχήμα 4.4. Μηχανισμός της αυτοοξείδωσης των λιπών, όπου R = ανθρακική αλυσίδα λιπαρού οξέος. 

 

 Όπως ήδη προαναφέρθηκε, το ατμοσφαιρικό οξυγόνο είναι από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που προκαλούν οξείδωση. Έρχεται σε επαφή με το 

ελαιόλαδο κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της συσκευασίας του, αλλά κυρίως 

κατά τη μάλαξη της ελαιοζύμης. Το ποσοστό του στο ελαιόλαδο κυμαίνεται από 2 

έως 2.5% κ.ο. 

 Τα μέταλλα, κυρίως ο χαλκός και ο σίδηρος, δρουν ως καταλύτες στην 

αυτοοξείδωση των λιπαρών υλών. Στις αντιδράσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα, τα 

μέταλλα αλλάζουν οξειδωτικές καταστάσεις και συνεχίζουν την καταλυτική τους 

δράση. Τα μέταλλα που απαντώνται στο ελαιόλαδο σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, 

είναι ο σίδηρος, ο χαλκός και το μαγνήσιο. Η παρουσία του σιδήρου οφείλεται 

κυρίως στον τρόπο παραγωγής του ελαιολάδου (χρήση νερού, επαφή με μεταλλικές 

επιφάνειες κλπ), ενώ ο χαλκός και το μαγνήσιο αποτελούν συστατικά της ελιάς. 

 Τα φωσφολιπίδια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, στην ποιότητα των 

τροφίμων, μια και εμφανίζουν έντονη αντιοξειδωτική δραστικότητα.81,82 Η 

δραστικότητα αυτή οφείλεται κυρίως στην ικανότητά τους να δεσμεύουν τα μέταλλα 

που προκαλούν οξείδωση, να εμποδίζουν το ατμοσφαιρικό οξυγόνο να έρθει σε 

επαφή με το ελαιόλαδο και τέλος να διασπούν τα υδρουπεροξείδια μέσω μηχανισμού 

που δεν περιλαμβάνει σχηματισμό ριζών. Επίσης, έχει βρεθεί,83 ότι τα φωσφολιπίδια 

δρουν συνεργιστικά, αυξάνοντας την αντιοξειδωτική ικανότητα άλλων ενώσεων, 

όπως των πολυφαινολών και των τοκοφερολών. Τέλος, είναι γνωστό ότι τα 

φωσφολιπίδια βελτιώνουν το άρωμα και τη γεύση των λιπών. 

 

4.1.5. Αναλυτικές τεχνικές για τον προσδιορισμό των φωσφολιπιδίων 

4.1.5.1 Συμβατικές μέθοδοι ανάλυσης 

 Η ανίχνευση των φωσφολιπιδίων στα τρόφιμα και άλλες πηγές αποτελεί ένα 

αντικείμενο με ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον, εφόσον όπως είδαμε, τα 

φωσφολιπίδια και ο μεταβολισμός τους, ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας σε βασικές 

βιολογικές λειτουργίες, ενώ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα των 

τροφίμων λόγω της αντιοξειδωτικής τους δράσης. Για τον ποιοτικό και ποσοτικό 
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προσδιορισμό των φωσφολιπιδίων χρησιμοποιούνται αρκετές τεχνικές, οι οποίες 

βασίζονται στην απομόνωση τους και στη συνέχεια στον χρωματογραφικό τους 

διαχωρισμό. Η χρωματογραφία λεπτής στοιβάδος (TLC),84 η υγρή χρωματογραφία 

υψηλής απόδοσης (HPLC)84,85,86 και η ηλεκτροφόρηση87 είναι ορισμένες από αυτές 

τις τεχνικές. 

 Για τον διαχωρισμό των φωσφολιπιδίων με TLC χρησιμοποιείται συνήθως ως 

στατική φάση η silica gel. Ως κινητή φάση επιλέγεται συνήθως ένα σύστημα 

διαλυτών αποτελούμενο από χλωροφόρμιο, μεθανόλη και νερό σε διάφορες 

αναλογίες. Τα φωσφολιπίδια ανιχνεύονται στη συνέχεια με ψεκασμό του πλακιδίου 

με φωσφομολυβδαινικό οξύ88. Η μέθοδος με TLC χρησιμοποιείται πολύ συχνά για 

τον προσδιορισμό των φωσφολιπιδίων, γιατί είναι απλή στην εφαρμογή της και έχει 

χαμηλό κόστος. Το βασικό της μειονέκτημα είναι, ότι δε δίνει ακριβή ποσοτικά 

αποτελέσματα και δεν παρέχει πληροφορίες για τη σύσταση των φωσφολιπιδίων σε 

λιπαρά οξέα. Τα μειονεκτήματα αυτά, αντιμετωπίζονται από τον συνδυασμό της 

χρωματογραφίας TLC με την αέρια χρωματογραφία (GC). Μετά τον διαχωρισμό με 

TLC, ακολουθεί ενζυμική υδρόλυση των φωσφολιπιδίων και προσδιορισμός της 

σύστασης των λιπαρών οξέων με GC. Η διαδικασία αυτή, αν και δίνει αξιόπιστα 

αποτελέσματα είναι αρκετά χρονοβόρα. 

 Για τον διαχωρισμό των φωσφολιπιδίων με την HPLC, χρησιμοποιείται μια 

πληθώρα στατικών φάσεων. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν παραδείγματα χρήσης της 

silica gel, της αλουμίνας88 κλπ. Δυσκολία στη συγκεκριμένη τεχνική αποτελεί η 

επιλογή του κατάλληλου συστήματος διαλυτών. Συνήθως, χρησιμοποιείται ένα μίγμα 

ακετονιτριλίου-μεθανόλης-νερού σε διάφορες αναλογίες για τα φωσφολιπίδια που 

περιέχουν χολίνη, ενώ για τα υπόλοιπα συνίσταται η χρήση μίγματος εξανίου-

προπανόλης-νερού.89 Για την ανίχνευση των φωσφολιπιδίων κατά την έκλουση, 

χρησιμοποιούνται διάφοροι ανιχνευτές, όπως ο ανιχνευτής υπεριώδους (ultraviolet, 

UV), ο ανιχνευτής σκέδασης φωτός (Light Scattering Detector, ELSD), ανιχνευτής 

διάθλασης (Refractive Detector, RI) και ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (Flame 

Ionization Detector, FID). Ο ποσοτικός προσδιορισμός των φωσφολιπιδίων με 

χρωματογραφία HPLC θεωρείται από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους, κυρίως 

λόγω των χαμηλών ορίων ανίχνευσης. Το κύριο μειονέκτημα των παραπάνω μεθόδων 

είναι οι μεγάλοι χρόνοι διάρκειας των πειραμάτων, λόγω των μεγάλων χρόνων 

έκλουσης και της ανάγκης βαθμονόμησης με πρότυπα δείγματα, καθώς και η συχνά 

περιορισμένη διαχωριστική ικανότητα. Επίσης, με τη χρήση ανιχνευτών UV, που 
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είναι και οι πιο συνηθισμένοι, δεν καθίσταται δυνατή η ανίχνευση φωσφολιπιδίων 

που περιέχουν μόνο κορεσμένα λιπαρά οξέα.. Στο σχήμα 4.5 φαίνεται το 

χρωματογράφημα μίγματος φωσφολιπιδίων που έχουν απομονωθεί από λεκιθίνη.88 H 

ανάλυση πραγματοποιήθηκε στους 150 oC. Ως στατική φάση χρησιμοποιήθηκε silica 

και ως διαλύτης έκλουσης χρησιμοποιήθηκε το σύστημα 2-προπανόλη, εξάνιο και 

φορμικό οξύ σε αναλογία 8:8:1 (v/v). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.5. Διαχωρισμός φωσφολιπιδίων από λεκιθίνη με HPLC. NL μη πολικά λιπίδια, CER 

κεραμίδιο, PE φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη, NAPE Ν-ακυλοφωσφατιδυλοαιθανολαμίνη, PA 

φωσφατιδικό οξύ, PI φωσφατιδυλοινοσιτόλη, PC φωσφατιδυλοχολίνη. 

  

 Μια νέα μέθοδος που αναπτύσσεται για τον προσδιορισμό των 

φωσφολιπιδίων, βασίζεται στη φασματοσκοπία μάζας90, συνδυαζόμενη μάλιστα με 

την αέρια χρωματογραφία90. Tο βασικό μειονέκτημα της μεθόδου αυτής, είναι ότι μας 

δίνει πληροφορίες μόνο για τη σύσταση των φωσφολιπιδίων σε λιπαρά οξέα και όχι 

για το είδος των φωσφολιπιδίων. Αυτό προκαλείται από την αδυναμία των 

περισσοτέρων πηγών ιοντισμού να ιοντίσουν τα φωσφολιπίδια χωρίς να τα 

διασπάσουν. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξή νέων τεχνικών ιοντισμού έχει κάνει προόδους 

στο συγκεκριμένο θέμα.91 Οι κυριότερες τεχνικές ιοντισμού που χρησιμοποιούνται 

είναι η φασματομετρία μαζών ιοντισμού με ηλεκτροψεκασμό (Electronspray 

Ionization mass spectroscopy, ΕSI), o ιοντισμός εκρόφησης με τη βοήθεια υλικού 

μήτρας (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization, MALDI) και ο βομβαρδισμός 

με άτομα μεγάλης ταχύτητας (Fast Atom Bombardment, FAB). 
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4.1.5.2 Φασματοσκοπία NMR  

 Η φασματοσκοπία 1H NMR χρησιμοποιείται κυρίως για τον προσδιορισμό 

του αριθμού ιωδίου, καθώς και της σύστασης των λιπαρών οξέων στα ελαιόλαδα και 

γενικότερα στα λίπη.1,92 Μας παρέχει επίσης πληροφορίες για το βαθμό οξείδωσης 

τους, καθώς και για τα προϊόντα που σχηματίζονται κατά τη διαδικασία της 

οξείδωσης.92 Με τη φασματοσκοπία 13C NMR είναι δυνατό να γίνει διάκριση μεταξύ 

των ω-3, ω-6, ω-9 και των κορεσμένων λιπαρών οξέων.93-95 Οι περιοχές των 

φασμάτων με τη μεγαλύτερη σημασία είναι η περιοχές που εμφανίζονται οι 

καρβονυλικοί και οι ολεφινικοί άνθρακες. Μελετώντας τις περιοχές αυτές, είναι 

δυνατό να προσδιοριστεί η κατανομή των λιπαρών οξέων στο σκελετό της 

γλυκερόλης. Παρόλα αυτά, η φασματοσκοπία 13C NMR δε χρησιμοποιείται για τον 

ποσοτικό προσδιορισμό των φωσφολιπιδίων στο ελαιόλαδο λόγων των μεγάλων 

χρόνων αποδιέγερσης του πυρήνα άνθρακα-13, καθώς και της χαμηλής φυσικής του 

αφθονίας, που αυξάνουν τη χρονική διάρκεια των πειραμάτων. 

 Η ανάλυση των φωσφολιπιδίων με τη φασματοσκοπία 31P NMR, φαίνεται ότι 

είναι η πλέον αποτελεσματική αναλυτική τεχνική για τον προσδιορισμό των 

φωσφολιπιδίων. Ήδη, με τη φασματοσκοπία 31P NMR έχουν πραγματοποιηθεί 

μελέτες για τον ποσοτικό προσδιορισμό των φωσφολιπιδίων σε λεκιθίνες,88 φύκια,96 

ζωικούς ιστούς κ.α.97 Στο σχήμα 4.6 παρουσιάζεται το 600 MHz φάσμα 31P NMR 

μίγματος φωσφολιπιδίων που απομονώθηκαν από λεκιθίνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 4.6. 600 MHz φάσμα 31P NMR μίγματος φωσφολιπιδίων που απομονώθηκαν από λεκιθίνη. 

LPA λυσο-φωσφατιδικό οξύ, PA φωσφατιδικό οξύ, LPE λυσο-φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη, LPC λυσο-

φωσφατιδυλοχολίνη, PE φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη, PS φωσφατιδυλοσερίνη, PI 

φωσφατιδυλοινισιτόλη, PC φωσφατιδυλοχιλίνη. 
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4.1.5.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την ευαισθησία του πειράματος 

 Μια σημαντική φάση της διεργασίας προσδιορισμού των φωσφολιπιδίων με 

τη φασματοσκοπία 31P NMR είναι η κατεργασία του δείγματος, πριν τη λήψη του 

φάσματος. Αυτό οφείλεται στην παρουσία διαμαγνητικών και παραμαγνητικών 

κατιόντων στο διάλυμα, τα οποία συνδέονται με τη φωσφορική ομάδα των 

φωσφολιπιδίων και επηρεάζουν σημαντικά την ευαισθησία και τη διακριτική 

ικανότητα του πειράματος και τη χημική μετατόπιση των διαφόρων κορυφών στο 

φάσμα 31P NMR. Οι μεταβολές στις χημικές μετατοπίσεις, εξαρτώνται από το είδος 

και τη συγκέντρωση των κατιόντων. Στις περιπτώσεις κατιόντων των αλκαλίων και 

του αμμωνίου, οι μεταβολές είναι σχεδόν αμελητέες. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και 

με τα πολυσθενή κατιόντα όπως το Mg2+ και ο Fe3+ τα οποία προκαλούν αρκετά 

μεγάλες μεταβολές στη χημική μετατόπιση. Ιδιαίτερα ο παραμαγνητικός Fe3+ 

προκαλεί σημαντική διεύρυνση των κορυφών στο φάσμα 31P NMR. 

 Το ελαιόλαδο, τόσο από τη φύση του, όσο και λόγω της κατεργασίας του με 

νερό (μάλαξη) και της επαφής του με μεταλλικές επιφάνειες κατά τη διαδικασία 

παραγωγής του, είναι πλούσιο σε τέτοια κατιόντα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 

μειώνονται κατά πολύ οι χρόνοι αποδιέγερσης των πυρήνων του φωσφόρου, με 

άμεση συνέπεια την εμφάνιση πολύ πλατιών κορυφών,98,99 που οδηγούν σε φάσματα 

με μειωμένη ευαισθησία και διακριτική ικανότητα. Υπερβολικές συγκεντρώσεις των 

κατιόντων αυτών, μπορούν να οδηγήσουν στην πλήρη εξαφάνιση των σημάτων κάτω 

από τον θόρυβο. 

 Το παραπάνω πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με τη μετατροπή των 

φωσφολιπιδίων σε άλατα μονοσθενών κατιόντων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη πλύση 

του δείγματος με διάλυμα KCl. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη χρήση 

διαλύματος EDTA, συμπλοκοπoιημένου με αμμώνιο, κάλιο ή καίσιο.88,96 Στο σχήμα 

4.7 φαίνεται το φάσμα 31P NMR μίγματος φωσφολιπιδίων απομονωμένων από φύκη. 

Στο πάνω φάσμα έχει γίνει χρήση διαλύματος KCl, ενώ στο κάτω φάσμα διαλύματος 
+K-EDTA.  
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Σχήμα 4.7. Φάσμα 31P NMR μίγματος φωσφολιπιδίων απομονωμένων από φύκη μετά από εκχύλιση 

με διάλυμα KCl (πάνω) και διάλυμα +Κ EDTA (κάτω). 

 

Ήδη αναφέρθηκε, ότι η ευαισθησία του πειράματος και οι χημικές μετατοπίσεις των 

κορυφών των αλάτων των φωσφολιπιδίων με μονοσθενή κατιόντα δεν επηρεάζονται. 

Το άλας του EDTA με νάτριο δεν είναι αποτελεσματικό, καθώς σε ελάχιστα λεπτά 

κρυσταλλώνεται στο μίγμα των διαλυτών (χλωροφόρμιο/μεθανόλη) που 

χρησιμοποιείται για την απομόνωσή των φωσφολιπιδίων από τις διάφορες πηγές. 

Αυτό δυσκολεύει την περαιτέρω επεξεργασία του δείγματος. Αντίθετα, τα διαλύματα 

EDTA με κάλιο και καίσιο διαλυονται πολύ καλύτερα σε διαλύτη 

χλωροφόρμιο/μεθανόλη. H πλύση του δείγματος με υδατικό διάλυμα EDTA, βοηθάει 

επίσης στην απομάκρυνση του ανόργανου φωσφόρου από το δείγμα, εφόσον ο 

ανόργανος φώσφορος περνάει στην υδατική φάση. Αυτό είναι ορισμένες φορές πολύ 

σημαντικό, γιατί στις περιπτώσεις που η ποσότητα του ανοργάνου φωσφόρου είναι 

μεγάλη, προκαλούνται προβλήματα στην ευαισθησία του πειράματος καθώς 

εμφανίζονται προβλήματα στο dynamic range του πειράματος. 

 Είναι γνωστό ότι, το εύρος των κορυφών των φωσφολιπιδίων στα φάσματα 
31P NMR αυξάνει από το γεγονός ότι δημιουργούνται κυστίδια. Αυτό συμβαίνει στις 
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περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ως διαλύτης δευτεριωμένο νερό. Το ίδιο φαινόμενο 

παρατηρείται και στην περίπτωση που τα φάσματα 31P NMR ληφθούν σε διαλύτη 

χλωροφόρμιο, εφόσον σε αυτόν τον μη πολικό διαλύτη σχηματίζονται αντίστροφα 

κυστίδια (οι πολικές κεφαλές βρίσκονται στο εσωτερικό του κυστιδίου, ενώ οι μη 

πολικές ουρές στο εξωτερικό του, σε επαφή με τον διαλύτη). Για τον λόγο αυτό, 

συνίσταται η χρήση μίγματος διαλυτών. Σημαντικές βελτιώσεις στα φάσματα, 

προκύπτουν από τη χρήση του μίγματος χλωροφορμίου-μεθανόλης, το οποίο 

καταστρέφει τη συγκρότηση των κυστιδίων. Σε πιο πρόσφατες εργασίες100 έχει 

αναφερθεί, ότι περαιτέρω βελτίωση του φάσματος επιτυγχάνεται με τη χρήση 

μίγματος χλωροφορμίου, μεθανόλης και μιας μικρής ποσότητας κορεσμένου 

υδατικού διαλύματος EDTA σε αναλογία 125:8:1 (v/v). Εναλλακτικά, η διάσπαση 

των κυστιδίων μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση απορρυπαντικών.101,102 Τα 

απορρυπαντικά διαθέτουν ένα πολικό και ένα άπολο τμήμα στο μόριό τους και έχουν 

την τάση να δημιουργούν μικκύλια όπως και τα φωσφολιπίδια. Κάποια από αυτά, 

σχηματίζουν συσσωματώματα που αποτελούνται από πολύ λίγα μόρια. Όταν τα 

φωσφολιπίδια εισέλθουν στα συσσωματώματα των απορρυπαντικών, εμποδίζεται η 

δημιουργία μεγάλων φωσφολιπιδικών συσσωματωμάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, 

την αύξηση της διακριτικής ικανότητας των φασμάτων 31P NMR. Η μέθοδος αυτή 

όμως έχει το σοβαρό μειονέκτημα ότι, με τη χρήση της δεν είναι δυνατό να γίνουν 

μελέτες με φασματοσκοπία 1Η και 13C NMR, λόγω της αλληλεπικάλυψης των 

κορυφών των φωσφολιπιδίων από τις κορυφές που οφείλονται στους πυρήνες 

πρωτονίου και άνθρακα-13 των απορρυπαντικών. 

 Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει τα φάσματα 31P NMR των 

φωσφολιπιδίων, κυρίως σε σχέση με τις χημικές μετατοπίσεις τους, είναι η υγρασία 

που περιέχει ο διαλύτης, όπου λαμβάνεται το φάσμα 31P NMR. Η επίδραση της 

υγρασίας στις χημικές μετατοπίσεις των φωσφολιπιδίων, έχει μελετηθεί από τον 

Edzes και τους συνεργάτες του103. H ευαισθησία των χημικών μετατοπίσεων των 

φωσφολιπιδίων σε σχέση με την υγρασία του δείγματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σαν εργαλείο για τον προσδιορισμό τους, αφού κάθε φωσφολιπίδιο ανταποκρίνεται 

διαφορετικά σε σχέση με την ποσότητα της υγρασίας. 

 Το pH είναι ένας ακόμα παράγοντας που επιδρά στις χημικές μετατοπίσεις 

των φωσφολιπιδίων.104 Το φωσφολιπίδιο που επηρεάζεται περισσότερο είναι το 

φωσφατιδικό οξύ, του οποίου οι χημικές μετατοπίσεις φαίνεται να έχουν μεγάλη 

εξάρτηση από το pH, όταν αυτό κυμαίνεται από 5 ως 13. Τα υπόλοιπα φωσφολιπίδια 
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επηρεάζονται πολύ λιγότερο από τις τιμές του pH. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το pH του διαλύματος, είναι ο κίνδυνος που υπάρχει για 

τη χημική υδρόλυση των εστερικών δεσμών των φωσφολιπιδίων. Για τον λόγο αυτό, 

είναι προτιμότερο το pH καθόλη τη διάρκεια της μελέτης των φωσφολιπιδίων να έχει 

τιμές 6-7. Τέλος, η θερμοκρασία επηρεάζει αισθητά τις χημικές μετατοπίσεις των 

φωσφολιπιδίων, κυρίως του φωσφατιδικού οξέος, στα φάσματα 31P NMR. Στο σχήμα 

4.8 παρουσιάζονται τα φάσματα 31P NMR μίγματος προτύπων φωσφολιπιδίων σε 

διαφορετικές τιμές pH και θερμοκρασίας και συγκεκριμένα σε pH 7.7 και 10.6 και 

θερμοκρασία 10οC και 50οC. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.8. Φάσματα 31P NMR μίγματος προτύπων φωσφολιπιδίων, που ελήφθησαν σε διαφορετικές 

τιμές pH και θερμοκρασίας. PA φωσφατιδικό οξύ, PG φωσφατιδυλογλυκερόλη, PE 

φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη, DHSM διυδροσφιγομυελίνη, PS φωσφατιδυλοσερίνη, SM σφιγγομυελίνη, 

PI φωσφατιδυλοινοσιτόλη, PC φωσφατιδυλοχολίνη. 
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4.2. Πειραματικό μέρος  

4.2.1. Αντιδραστήρια και πρότυπες ουσίες 

 Ως διαλύτες NMR χρησιμοποιήθηκαν δευτεριωμένο χλωροφόρμιο CDCl3 

περιεκτικότητας 99,8% σε δευτέριο καθώς και δευτεριωμένη μεθανόλη καθαρότητας 

99,8%. Οι παραπάνω διαλύτες αγοράστηκαν από τη Merck (USA). Το εξάνιο, η 

αιθανόλη και το χλωροφόρμιο αγοράστηκαν από τη Riedel-de-Haën (Germany), ενώ 

η μεθανόλη, το υδροξείδιο του καισίου και το EDTA από τη Fluka. Το κιτρικό οξύ 

και το τριφαίνυλοφωσφορικό αγοράστηκαν από την Aldrich (USA). 

 

4.2.2. Δείγματα 

 Δεκαπέντε δείγματα ελαιολάδου και δύο δείγματα ακατέργαστου πυρηνέλαιου 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε η 

περιεκτικότητα σε φωσφολιπίδια σε έξι δείγματα εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου 

από το Ηράκλειο, τα οποία ανήκουν στην κορωνέϊκη ποικιλία (δείγματα # 3-8). Δύο 

δείγματα εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου προέρχονταν από τη Χαλκιδική και 

ανήκαν σε τοπική ποικιλία της Χαλκιδικής (δείγματα # 1 και 10), ένα δείγμα από την 

Άρτα που προέρχονταν από ελαιόκαρπο της ποικιλίας χονδροελιά (δείγμα # 2), δύο 

δείγματα από τη Λακωνία που ανήκαν στη ποικιλία αθηνολιά (δείγματα 11 και 13), 

ένα δείγμα από τη Λέσβο που ανήκε στη ποικιλία κολοβή και ένα δείγμα από τη 

Μεσσηνία, που ήταν Κορωνέϊκης ποικιλίας (δείγμα # 9). Χρησιμοποιήθηκαν επίσης 

τρία δείγματα ραφιναρισμένου ελαιολάδου (δείγματα # 14-16) και δύο δείγματα 

ακατέργαστου πυρηνελαίου (δείγματα # 17, 18). 

 

4.2.3. Παρασκευή διαλύματος κιτρικού οξέος 2.0 Μ 

 Σε κωνική φιάλη των 100 mL, τοποθετούνται 9.21 g κιτρικού οξέος και 50 

mL απεσταγμένου νερού. Το μίγμα αναδεύεται και στη συνέχει προστίθεται 

υδροξείδιο του καλίου μέχρι το pH του διαλύματος να φτάσει στην τιμή 7. 

 

4.2.4. Παρασκευή διαλύματος EDTA 1.0 M 

 Σε φιαλίδιο ζύγισης των 5 mL, τοποθετούνται 0.58 g EDTA και 2 mL 

απεσταγμένου νερού. Το μίγμα αναδεύεται και στη συνέχεια προστίθεται υδροξείδιο 

του καισίου μέχρι το pH του διαλύματος να φτάσει στην τιμή 7. 
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4.2.5. Παρασκευή προτύπου διαλύματος τριφαίνυλοφωσφορικού εστέρα 

 Σε φιαλίδιο ζύγισης των 5 mL, τοποθετήθηκαν 0.033 g τριφαίνυλο 

φωσφορικού, τα οποία διαλύθηκαν σε 50 μL μίγματος δευτεριωμένου 

χλωροφορμίου/δευτεριωμένης μεθανόλης (2:1). 

 

4.2.6. Απομόνωση φωσφολιπιδίων από το ελαιόλαδο 

 Για την απομόνωση των φωσφολιπιδίων από το ελαιόλαδο, ακολουθήθηκε η 

παρακάτω διαδικασία.105 100 g ελαιολάδου διαλύονται σε 400 ml εξανίου. Το 

διάλυμα εκχυλίζεται τρεις φορές από 100 ml διαλύματος αιθανόλης/νερού (87:13 

v/v). Οι αιθανολικές στοιβάδες συγκεντρώνονται και ξεπλένονται με 100 ml εξανίου. 

Το μίγμα των διαλυτών, απομακρύνεται σε κενό αντλίας. 

 

4.2.7. Κατεργασία δειγμάτων φωσφολιπιδίων για τη λήψη φάσματος NMR 

 30 mg δείγματος, διαλύονται σε 10 ml διαλύματος CHCl3/MeOH (2:1). Στο 

διάλυμα αυτό προστίθενται 2 ml διαλύματος κιτρικού οξέος 1.0 Μ (pH=7) και το 

μίγμα ανακινείται για ένα λεπτό. Στη συνέχεια αφήνεται σε ηρεμία για 6 ώρες και 

από τις δύο φάσεις που σχηματίστηκαν, η κάτω φάση συμπυκνώθηκε υπό κενό και το 

ελαιώδες υπόλειμμα διαλύθηκε σε CDCl3/MeOH/D2O(EDTA Cs+) με αναλογία 

400:80:5. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε σωλήνα NMR 5 mm και προστέθηκαν 0.5 

μmol τριφαινυλοφωσφορικό ως εσωτερικό πρότυπο. Το υδατικό διάλυμα EDTA Cs+ 

1.0 Μ, παρασκευάστηκε με τιτλοδότηση διαλύματος EDTA με διάλυμα CsOH, 1.0 

M. 

 

4.2.8. Πειράματα NMR 

Tα φάσματα NMR ελήφθησαν σε φασματογράφο NMR Bruker AMX500 

λειτουργικής συχνότητας 202.2 MHz για τον πυρήνα φώσφορος-31, 500.1 ΜHz για 

το πρωτόνιο και 125.7 MHz για τον πυρήνα άνθρακας-13. Η θερμοκρασία στον 

δοκιμαστή ήταν 26 οC και ελέγχθηκε με τη χρήση διαγράμματος με 

αιθυλενογλυκόλη. 
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4.2.8.1. Μονοδιάστατα πειράματα NMR 

Φάσματα 31P NMR 

 Τα φάσματα 31P NMR ελήφθησαν με την τεχνική inverse gated decoupling 

(αποσύζευξη αντίστροφης εισόδου), για την καταστολή του φαινομένου NOE Οι 

τυπικές παράμετροι για τα φάσματα 31P NMR ήταν : εύρος παλμού 90ο 12.5 μs, και 

φασματικό εύρος 10 ppm. Ο χρόνος αναμονής που χρησιμοποιήθηκε ήταν 10.5 sec 

ίσος με 5Τ1max, όπου Τ1max ο μεγαλύτερος χρόνος αποδιέγερσης (2.12 s) που ανήκει 

στον πυρήνα φωσφόρου του μορίου του τριφαινυλοφωσφορικού (εσωτερικό 

πρότυπο), αριθμός δεδομένων (data points) 16 K. Για κάθε φάσμα συλλέχθηκαν 4000 

FIDs. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης 4 ψευδοσαρώσεις ώστε η θερμοκρασία του 

δείγματος και το σύστημα των σπιν να φτάσει σε δυναμική ισορροπία, πριν από την 

πραγματική ανάκτηση του σήματος. Πριν από τον μετασχηματισμό Fourier, η FID 

πολλαπλασιάστηκε με μια εκθετική συνάρτηση με εκθέτη lb = 5 Hz και τα δεδομένα 

αυξήθηκαν με την προσθήκη μηδενικών στη μνήμη του υπολογιστή στα 32K. Πριν 

από την ολοκλήρωση, η γραμμή βάσης του φάσματος διορθώθηκε χρησιμοποιώντας 

ένα πολυώνυμο τέταρτης τάξης και έγινε διόρθωση φάσης. 

 

Φάσματα 1Η NMR 

Τα μονοδιάστατα πρωτονιακά φάσματα, ελήφθησαν με 64K πραγματικά 

δεδομένα. Το φασματικό εύρος για τα φωσφολιπίδια και για τα δείγματα ελαιολάδου 

ήταν 12 ppm. Για κάθε φάσμα ελήφθησαν 32 FIDs, οι οποίες αποθηκεύτηκαν στην 

μνήμη του υπολογιστή. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης 4 ψευδοσαρώσεις ώστε η 

θερμοκρασία του δείγματος και το σύστημα των σπιν να φτάσει σε δυναμική 

ισορροπία, πριν από την πραγματική ανάκτηση του σήματος. Ο χρόνος αναμονής 

πριν την εφαρμογή της επόμενης ακολουθίας παλμών ήταν 2 s. Μετά τον 

μετασχηματισμό Fourier έγινε διόρθωση φάσης μηδενικής και πρώτης τάξης και 

ακολούθησε διόρθωση της γραμμής βάσης του φάσματος με ένα πολυώνυμο 

τέταρτης τάξης. 

 

Φάσματα 13C NMR 

Τα μονοδιάστατα φάσματα του άνθρακα-13 ελήφθησαν με 64K πραγματικά 

δεδομένα και φασματικό εύρος από 200 έως 220 ppm. Για κάθε φάσμα ελήφθησαν 

8000 FIDs, οι οποίες αποθηκεύτηκαν στην μνήμη του υπολογιστή. 

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης 4 ψευδοσαρώσεις ώστε η θερμοκρασία του δείγματος και 



 107

το σύστημα των σπιν να φτάσει σε δυναμική ισορροπία. Ο χρόνος αναμονής πριν την 

εφαρμογή της επόμενης ακολουθίας παλμών ήταν 3 s. Η τιμή του παλμού 90o είχε 

διάρκεια 10.3 μs. Πριν τον μετασχηματισμό Fourier η ελεύθερη επαγωγική απόσβεση 

(FID) πολλαπλασιάστηκε με μία εκθετική συνάρτηση, με εκθέτη lb =3 Hz, για την 

αύξηση της ευαισθησίας του πειράματος και τα δεδομένα αυξήθηκαν με την 

προσθήκη 64K μηδενικών στη μνήμη του υπολογιστή. Μετά τον μετασχηματισμό 

Fourier, έγινε διόρθωση φάσης μηδενικής και πρώτης τάξης και ακολούθησε 

διόρθωση της γραμμής βάσης του φάσματος με ένα πολυώνυμο τέταρτης τάξης.  

 

4.2.8.2 Δισδιάστατα πειράματα NMR  

Για την απεικόνιση των δισδιάστατων πειραμάτων με βαθμωτά πεδία 

(gradients) gCOSY, gHMQC και gHMΒC, χρησιμοποιήθηκε η απόλυτη τιμή 

(magnitude mode), ενώ δεν έγινε διόρθωση φάσης. Για τα φάσματα TOCSY 

εφαρμόστηκε η διόρθωση φάσης στην t1 και t2 διάσταση (phase-sensitive, purely real 

data). 

 

gCOSY 

Τα ομοπυρηνικά πειράματα Η,Η-gCOSY με βαθμωτά πεδία 

πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας 512 πραγματικά δεδομένα κατά τη διάρκεια 

εξέλιξης t1 και 2K πραγματικά δεδομένα κατά τη διάρκεια ανίχνευσης t2. Οι χρονικές 

προσαυξήσεις Δt1 είχαν αρχική τιμή 3 μs και συνολική διάρκεια 182 μs. Συλλέχθηκαν 

16 ψευδωσαρώσεις και 16 πραγματικές FIDs με χρόνο αναμονής 1 s. 

Χρησιμοποιήθηκαν τρία ημιτονοειδή παλμικά βαθμωτά πεδία με αναλογία 1:1:3, 

διάρκειας 1 ms έκαστο. Πριν το μετασχηματισμό Fourier τα δεδομένα στη δεύτερη 

διάσταση αυξήθηκαν στα 1K πραγματικά δεδομένα με την τεχνική της γραμμικής 

πρόβλεψης (linear prediction) και κατόπιν στα 2K με την προσθήκη μηδενικών 

σημείων στην μνήμη του υπολογιστή. Έτσι τα δεδομένα σχημάτισαν τον τελικό 

πίνακα δεδομένων 2Κ×2Κ. Τα δεδομένα και των δύο διαστάσεων 

πολλαπλασιάστηκαν με κατάλληλη μαθηματική συνάρτηση (sine –bell squared). 

 

 

 

 

 



 108

 

 

 
tD  

 

 

 

 

 

 
R 

 
 
 
Σχήμα 4.9 Ακολουθία παλμών gCOSY ομοπυρηνικού συστήματος σπιν. Οι παλμοί (90ο)x 
απεικονίζονται με ορθογώνια παραλληλόγραμμα, ενώ οι παλμοί βαθμωτών πεδίων με σκιασμένα 
παραλληλόγραμμα. Στο κάτω μέρος απεικονίζεται το διάγραμμα διαδρομής των coherences ενός 
κβάντου. Με R συμβολίζεται ο δέκτης του φασματόμετρου NMR. 
 

TOCSY: Τα πειράματα TOCSY σε ευαισθητοποιημένη φάση (phase-

sensitive) πραγματοποιήθηκαν με την ακολουθία παλμών MLEV17. 

Χρησιμοποιήθηκαν 512 πραγματικά δεδομένα κατά τη διάρκεια εξέλιξης t1 και 2K 

πραγματικά δεδομένα κατά τη διάρκεια ανίχνευσης t2. Οι χρονικές προσαυξήσεις Δt1 

είχαν αρχική τιμή 3 μs και συνολική διάρκεια 91 μs. Συλλέχθηκαν 16 

ψευδωσαρώσεις και 16 πραγματικές FIDs με χρόνο αναμονής 1 s. Η επανακύκλωση 

της φάσης (phase-cycling) των παλμών και του δέκτη πραγματοποιήθηκε με 

ανίχνευση quadrature (TPPI, Time Proportional Phase Incrementation). Πριν το 

μετασχηματισμό Fourier στη δεύτερη διάσταση τα δεδομένα αυξήθηκαν με τις 

τεχνικές της γραμμικής πρόβλεψης (linear prediction) στα 1K πραγματικά δεδομένα 

(data points) και με την προσθήκη μηδενικών σημείων στην μνήμη του υπολογιστή 

όπου λήφθηκε η τελική μήτρα δεδομένων 2Κ×2Κ. Τα δεδομένα και των δύο 

διαστάσεων πολλαπλασιάστηκαν με κατάλληλη μαθηματική συνάρτηση (sine –bell 

squared). 

 
 

 

 

 



 109

 

 

 
t2  

 t1 

 

 

 
tD  

 

 

 

Σχήμα 4.10 Παλμική ακολουθία για τη λήψη ενός δισδιάστατου πειράματος TOCSY με τη χρήση της 

παλμικής ακολουθίας MLEV17. 
 

H,C-gHMQC: Το ετεροπυρηνικό πείραμα gHMQC με βαθμωτά πεδία 

πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 256 πραγματικά δεδομένα κατά τη διάρκεια 

εξέλιξης t1 και 1K πραγματικά δεδομένα κατά τη διάρκεια ανίχνευσης t2. Οι χρονικές 

προσαυξήσεις Δt1 είχαν αρχική τιμή 3 μs και συνολική διάρκεια 20.8 μs. 

Συλλέχθηκαν 16 ψευδωσαρώσεις και 64 πραγματικές FIDs με χρόνο αναμονής 1 s 

και χρόνο ανάμιξης Δ = 1/2J = 3.45 ms, ώστε το πείραμα να είναι βελτιστοποιημένο 

για ανίχνευση σύζευξης ενός δεσμού C-H (1JC,H= 145 Hz), που είναι μια τυπική τιμή. 

Χρησιμοποιήθηκε η σύνθετη παλμική ακολουθία GARP για την αποσύζευξη των 

πρωτονίων κατά την διάρκεια ανίχνευσης. Η αναλογία των εντάσεων των βαθμωτών 

πεδίων G1, G2 και G3 ημιτονοειδούς σχήματος ήταν 5:3:4, ώστε να ικανοποιείται η 

εξίσωση G1(γΗ + γC) + G2 (-γΗ + γC) + G3 (-γΗ) = 0, και είχαν διάρκεια 1 ms. Πριν το 

μετασχηματισμό Fourier στη δεύτερη διάσταση τα δεδομένα αυξήθηκαν με τις 

τεχνικές της γραμμικής πρόβλεψης (linear prediction) στα 1K πραγματικά δεδομένα 

(data points) και με την προσθήκη μηδενικών σημείων στην μνήμη του υπολογιστή 

όπου λήφθηκε η τελική μήτρα δεδομένων 1Κ×1Κ. Τα δεδομένα και των δύο 

διαστάσεων πολλαπλασιάστηκαν με κατάλληλη μαθηματική συνάρτηση (sine –bell 

squared).  
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Σχήμα 4.11 Παλμική ακολουθία για το gHMQC πείραμα, με μαύρα παραλληλόγραμμα συμβολίζονται 
οι παλμοί των 90ο και με γκρι των 180ο, αντίστοιχα. Ως Χ συμβολίζεται ο ετεροπυρήνας που 
ανιχνεύεται με την αντίστροφη τεχνική, στην προκειμένη περίπτωση, ο άνθρακας-13 NMR. Κατά την 
περίοδο ανίχνευσης t2 ακολουθεί αποσύζευξη ευρείας ζώνης (decouple) για το πρωτόνιο. 
 

H,C-gHMBC: Το ετεροπυρηνικό πείραμα gHMBC με βαθμωτά πεδία 

πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 256 πραγματικά δεδομένα κατά τη διάρκεια 

εξέλιξης t1 και 2K πραγματικά δεδομένα κατά τη διάρκεια ανίχνευσης t2. Οι χρονικές 

προσαυξήσεις Δt1 είχαν αρχική τιμή 3 μs και συνολική διάρκεια 20.8 μs. 

Συλλέχθηκαν 16 ψευδωσαρώσεις και 64 πραγματικές FIDs με χρόνο αναμονής 1 s. 

Αρχικά, τα σήματα λόγω σύζευξης ενός δεσμού C-H (1JC,H= 145 Hz) καταστέλλονταν 

με την εφαρμογή ενός χρόνου ανάμιξης 3.45 ms και στη συνέχεια η εφαρμογή ενός 

δεύτερου χρόνου ανάμιξης, επέτρεπε την ανίχνευση συζεύξεων μακριάς εμβέλειας. Ο 

δεύτερος χρόνος ανάμιξης είχε τιμή 65 ms ώστε το πείραμα να είναι 

βελτιστοποιημένο για ανίχνευση σύζευξης 8 Hz, που είναι τυπική τιμή σύζευξης 

μακριάς εμβέλειας (2/3J). Η αναλογία των εντάσεων των βαθμωτών πεδίων 

ημιτονοειδούς σχήματος ήταν 5:3:4, όπως και στην περίπτωση του H,C-gHMQC, 

διάρκειας 1 ms. Πριν το μετασχηματισμό Fourier στη δεύτερη διάσταση τα δεδομένα 

αυξήθηκαν με τις τεχνικές της γραμμικής πρόβλεψης (linear prediction) στα 1K 

πραγματικά δεδομένα (data points) και με την προσθήκη μηδενικών σημείων στην 

μνήμη του υπολογιστή όπου λήφθηκε η τελική μήτρα δεδομένων 2Κ×2Κ. Τα 

δεδομένα και των δύο διαστάσεων πολλαπλασιάστηκαν με κατάλληλη μαθηματική 

συνάρτηση (sine –bell squared). 
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Σχήμα 4.12 Παλμική ακολουθία για τη λήψη φάσματος gHMΒC, με μαύρα παραλληλόγραμμα 
συμβολίζονται οι παλμοί των 90ο και με γκρι των 180ο. Ως Χ συμβολίζεται ο ετεροπυρήνας που 
ανιχνεύεται με την αντίστροφη τεχνική, στην προκειμένη περίπτωση, ο άνθρακας -13 NMR. 
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4.3 Αποτελέσματα-συζήτηση 

4.3.1. Λήψη φάσματος 31P NMR φωσφολιπιδίων-συνθήκες 

 Στο σχήμα 4.13 παρουσιάζεται ένα φάσμα 31P NMR σε CDCl3, 

φωσφολιπιδίων απομονωμένα από ελαιόλαδο. Το δείγμα, μετά την απομόνωση των 

φωσφολιπιδίων υπέστη την κατεργασία με EDTA Cs+. 
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Σχήμα 4.13. Φάσμα 31P NMR σε CDCl3, μίγματος φωσφολιπιδίων απομονωμένων από ελαιόλαδο, 
μετά από κατεργασία με EDTA +Cs. 

 
Σε δ -0.87 εμφανίζεται η φωσφατιδυλοχολίνη και σε δ -0.03 η 

φωσφατιδυλοαιθυλαμίνη. Η ισχυρής έντασης κορυφή του φωσφατιδικού οξέος 

εμφανίζεται σε δ 2.00, ενώ η κορυφή σε δ 2.97 αποδίδεται στο λυσο-φωσφατιδικό 

οξύ. Για την ταυτοποίηση των φωσφολιπιδίων από το φάσμα 31P NMR έγινε 

προσθήκη μικρών ποσοτήτων (spiking) των παραπάνω ενώσεων στο διάλυμα. Οι 

χημικές μετατοπίσεις των φωσφολιπιδίων δίνονται σε σχέση με τη μετατόπιση του 

εσωτερικού προτύπου τριφαινυλοφωσφορικού, το οποίο εμφανίζει μια απλή κορυφή 

σε δ -2.20. 

 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, καλύτερης ποιότητας φάσματα 

λαμβάνονται όταν αντί για δευτεριωμένο χλωροφόρμιο, χρησιμοποιηθεί το μίγμα 

χλωροφορμίου, μεθανόλης και μιας μικρής ποσότητας υδατικού διαλύματος EDTA 

1.0 Μ σε αναλογία 400:80:5 (v/v). Στο σχήμα 4.14A παρουσιάζεται το φάσμα 31P 

NMR φωσφολιπιδίων απομονωμένα από εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ποικιλίας 
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κορωνέϊκη με προέλευση το Ηράκλειο στα οποία έγινε προεργασία με EDTA Cs+, 

όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Το φάσμα ελήφθη σε διαλύτη χλωροφόρμιο, ενώ στο 

σχήμα 4.14Β φαίνεται το φάσμα 31P NMR του ίδιου δείγματος στο μίγμα  των 

διαλυτών χλωροφορμίου/μεθανόλης και υδατικού διαλύματος EDTA 1.0 Μ σε 

αναλογία 400:88:5 (v/v).  
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Σχήμα 4.14. Α: Φάσμα 31P NMR φωσφολιπιδίων απομονωμένων από εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 

κορωνέϊκης ποικιλίας με προέλευση το Ηράκλειο, σε διαλύτη χλωροφόρμιο. Β: Φάσμα 31P NMR του 

ίδιου δείγματος στο μίγμα χλωροφορμίου, μεθανόλης και κορεσμένου υδατικού διαλύματος EDTA σε 

αναλογία 400/88/5/v/v. 

 

 Η άμεση σύγκριση των δύο φασμάτων αποκαλύπτει τη μεγαλύτερη 

ευαισθησία του πειράματος στο μικτό διαλύτη χλωροφόρμιο/μεθανόλη/υδατικό 
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διάλυμα EDTA. Η παρουσία της μεθανόλης κατέστρεψε τα συσσωματώματα των 

φωσφολιπιδίων, ενώ η προσθήκη του EDTA απομακρύνει τα παραμαγνητικά 

μεταλλικά ιόντα που τυχόν υπάρχουν μετά την κατεργασία. 

 Στο φάσμα του σχήματος 4.15Β, παρατηρούμε σε δ -0.35 την κορυφή της 

φωσφατιδυλοινοσιτόλης (PI) και σε δ 0.30 την κορυφή της λυσο- 

φωσφατιδυλοινοσιτόλης (LPI). Σε δ 2.35 εμφανίζεται το σήμα του φωσφατιδικού 

οξέος (PA) και σε δ .3.30 το σήμα του λυσο-φωσφατιδικού οξέος (LPA). Όλες οι 

χημικές μετατοπίσεις δίνονται σε σχέση με τον τριφαινυλοφωσφορικό εστέρα 

(εσωτερικό πρότυπο) που εμφανίζεται σε δ -2.20. Στο φάσμα 4.15Α, εκτός από την 

κορυφή του φωσφατιδικού οξέος, οι κορυφές των υπόλοιπων φωσφολιπιδίων μόλις 

εξέχουν ή χάνονται στον θόρυβο του φάσματος. Παρατηρείται επίσης, σημαντική 

διαφορά στη χημική μετατόπιση του PA και του LPA της τάξης των 0.8 ppm, γεγονός 

που καταδεικνύει την επίδραση του διαλύτη και των παραμαγνητικών κατιόντων στις 

χημικές μετατοπίσεις των φωσφολιπιδίων. 

 Η χρήση του EDTA ως συμπλοκοποιητή, είναι απαγορευτική σε τιμή pH που 

ξεπερνά το 8. Σε αυτή την τιμή, προκαλείται βασική υδρόλυση των φωσφολιπιδίων 

με αποτέλεσμα το σχηματισμό λυσο-φωσφολιπιδίων. Μειονέκτημα του EDTA είναι 

ότι σε τιμή pH κοντά στο 7, δεν μπορεί να σχηματίσει σύμπλοκα με όλα τα μέταλλα. 

Έτσι, παραμαγνητικά κατιόντα, όπως Fe+3 παραμένουν στο διάλυμα και προκαλούν 

διεύρυνση των κορυφών στα φάσματα 31P NMR. Για τον λόγο αυτό, δοκιμάστηκε 

ένας άλλος συμπλοκοποιητής, το κιτρικό οξύ. Η αποτελεσματικότητα του κιτρικού 

οξέος σε σύγκριση με το EDTA Cs+ φαίνεται στο σχήμα 4.15, το οποίο παρουσιάζει 

φάσματα 31P NMR φωσφολιπιδίων απομονωμένων από εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο ποικιλίας κορωνέϊκη σε διαλύτη χλωροφόρμιο/μεθανόλη/υδατικό διάλυμα 

EDTA. Στο πρώτο πείραμα του σχήματος 4.15Α χρησιμοποιήθηκε EDTA Cs+ για την 

απομάκρυνση των παραμαγνητικών μεταλλικών ιόντων, ενώ στο πείραμα του 

σχήματος 4.15Β κιτρικό οξύ. Παρόλο που το κιτρικό οξύ είναι αποτελεσματικότερο 

από το EDTA και γι’ αυτό προτιμήθηκε για την εκχύλιση, στο σύστημα των διαλυτών 

που χρησιμοποιήσαμε για τη λήψη του φάσματος 31P NMR προτιμήσαμε το EDTA 

Cs+ γιατί είναι πιο ευδιάλυτο, ενώ το άλας του κιτρικού οξέος με κάλιο ή καίσιο 

κρυσταλλώνεται στο σύστημα των διαλυτών μετά από μερικές ώρες. 
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Σχήμα 4.15. (Α) Φάσμα 31P NMR φωσφολιπιδίων από δείγμα ελαιολάδου και επεξεργασμένου με 

EDTA Cs+. (Β) Φάσμα 31P NMR του ίδιου δείγματος όπου η εκχύλιση έγινε με διάλυμα κιτρικού 

οξέος σε PH 7. Και στις δύο περιπτώσεις τα φάσματα ελήφθησαν στο μίγμα των διαλυτών 

CDCl3/MeOH/H2O(EDTA Cs+) με αναλογία 400/80/5 (v/v). 

 

 Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήμα, η χρήση του κιτρικού οξέος ως 

συμπλοκοποιητή, παρέχει φάσματα με λιγότερο θόρυβο και καλύτερη διακριτική 

ικανότητα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η φωσφατιδυλοινισοτόλη και η λυσο-

φωσφατιδυλοινοσιτόλη δε θα μπορόύσαν να ανιχνευτούν στο συγκεκριμένο δείγμα, 

αν στις εκχυλίσεις χρησιμοποιήσουμε EDTA Cs+. 

 Για την ταυτοποίηση των κορυφών των φωσφολιπιδίων πραγματοποιήθηκε 

προσθήκη μικρών ποσοτήτων των προτύπων ουσιών (spiking) στο διάλυμα των 

φωσφολιπιδίων. Έτσι, για την ταυτοποίηση του φωσφατιδικού οξέος (PA), της 

φωσφατιδυλοχολίνης (PC), της φωσφατιδυλοαιθυλαμίνης (PE) και του λυσο-
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φωσφατιδικού οξέος (LPA) και της φωσφατιδυλοινοσιτόλης (PI), σε ένα δείγμα 

φωσφολιπιδίων απομονωμένων από ελαιόλαδο προστέθηκαν ποσότητες από τις 

παραπάνω ενώσεις. 

 Εκτός από το ελαιόλαδο, μελετήθηκε ως προς την περιεκτικότητά του σε 

φωσφολιπίδια και το ακατέργαστο πυρηνέλαιο, το οποίο περιέχει ένα μεγάλο αριθμό 

φωσφολιπιδίων  σε αρκετά μεγάλες συγκεντρώσεις. Στο σχήμα 4.16 παρουσιάζεται 

το φάσμα 31P NMR φωσφολιπιδίων που απομονώθηκαν από πυρηνέλαιο με 

προέλευση τη Λακωνία στο μίγμα των διαλυτών CDCl3/MeOH/H2OEDTA Cs
+ με 

αναλογία 400/80/5 (v/v). Η επεξεργασία του εκχυλίσματος των φωσφολιπιδίων έγινε 

με διάλυμα του μετά καισίου άλατος του κιτρικού οξέος σε pH = 7. Στο φάσμα αυτό, 

φαίνονται καθαρά οι κορυφές της φωσφατιδυλοινοσιτόλης (PI), της λυσο-

φωσφατιδυλοχολίνης (LPC), της λυσο-φωσφατιδυλοινοσιτόλης (LPI), της 

φωσφατιδυλογλυκερόλης (PG), του φωσφατιδικού οξέος (PA) και του λυσο-

φωσφατιδικού οξέος (LPA). Διακρίνεται επίσης σε δ 1.4, η κορυφή κάποιου 

άγνωστου φωσφολιπιδίου. Οι χημικές μετατοπίσεις δίνονται σε σχέση με το 

εσωτερικό πρότυπο τριφαινυλοφωσφορικό εστέρα. 
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Σχήμα 4.16. Φάσμα 31P NMR φωσφολιπιδίων απομονωμένων από πυρηνέλαιο. 
 

 Ποιοτικός προσδιορισμός των φωσφολιπιδίων πραγματοποιήθηκε και στη 

μούργα. Στο σχήμα 4.17 παρουσιάζεται το φάσμα 31P NMR φωσφολιπιδίων 

απομονωμένων από τη μούργα του ελαιολάδου. Στο φάσμα αυτό, φαίνονται οι 
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κορυφές της φωσφατιδυλοϊνισοτόλης (PI) σε δ -0.37, του φωσφατιδικού οξέος (PA) 

σε δ 0.90 και του λυσοφωσφατιδικού οξέος (LPA) σε δ 1.50. Παρατηρείται μια 

μεγάλη διαφορά στις χημικές μετατοπίσεις των κορυφών του PA και του LPA στη 

μούργα και στο διαυγές ελαιόλαδο. Αυτή πιθανόν να οφείλεται στη μεγάλη διαφορά 

της τιμής του pH μεταξύ της μούργας και του ελαιολάδου. Επίσης, είναι γνωστό, ότι 

οι χημικές μετατοπίσεις των φωσφολιπιδίων, κυρίως του PA και του LPA, αλλάζουν 

ανάλογα την πηγή που έχουν απομονωθεί. Η απολιπασμένη μούργα είναι ένα στερεό 

προϊόν διαφορετικό από το ελαιόλαδο ως προς τη σύσταση του, αφού περιέχει 

πρωτείνες, σάκχαρα και άλλες ενώσεις. Το διαφορετικό περιβάλλον δηλαδή που 

βρίσκονται τα φωσφολιπίδια, φαίνεται να επηρεάζει τις χημικές τους μετατοπίσεις. 
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Σχήμα 4.17. Φάσμα 31P NMR μίγματος φωσφολιπιδίων σε διαλύτη CDCl3/MeOD/D2O (EDTA) 

απομονωμένων από μούργα ελαιολάδου, μετά από κατεργασία με διάλυμα κιτρικού οξέος. 

 

4.3.2. Επικύρωση της μεθόδου 

 Η καταλληλότητα της συγκεκριμένης μεθόδου για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των φωσφολιπιδίων, πιστοποιήθηκε με την ανάλυση δειγμάτων που 

περιείχαν γνωστές ποσότητες προτύπων φωσφολιπιδίων. Ως εσωτερικό πρότυπο 

χρησιμοποιήθηκε ο τριφαινυλοφωσφορικός εστέρας (TPP). Αξίζει να αναφερθεί, ότι 

δοκιμάστηκαν και άλλες ενώσεις φωσφόρου ως εσωτερικά πρότυπα. Απορρίφθηκαν 

όμως γιατί οι πυρήνες φωσφόρου σε αυτές τις ενώσεις είχαν μεγάλους χρόνους 
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αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα (T1) με αποτέλεσμα η λήψη των φασμάτων να είναι 

υπερβολικά μεγάλης διαρκείας. Ενδεικτικά, ο τριμεθυλοφωσφορικός εστέρας είχε 

χρόνο T1 = 9.5 s και ο τριαιθυλοφωσφορικός εστέρας 6.5 s. Παραμαγνητικές ενώσεις, 

όπως το Cr(acac)3, οι οποίες μειώνουν τους χρόνους αποδιέγερσης των πυρήνων 31P 

δε χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον τόσο το εύρος, όσο και 

οι χημικές μετατοπίσεις των κορυφών των φωσφολιπιδίων στα φάσματα 31P NMR 

επηρεάζονται σημαντικά από την παρουσία παραμαγνητικών ενώσεων. 

Ο τριφαινυλοφωσφορικός εστέρας με χρόνο αποδιέγερσης 2.17 s εντός του 

διαλύματος του μίγματος των φωσφολιπιδίων είναι το πιο κατάλληλο πρότυπο για 

ποσοτικές μετρήσεις. Επίσης, οι χρόνοι αποδιέγερσης T1 των φωσφολιπιδίων που 

μελετήθηκαν ήταν μικρότεροι από εκείνου του εσωτερικού προτύπου και 

κυμαίνονταν από 0.7 έως 1.0 s. Έτσι, η επιλογή του τριφαινυλοφωσφορικού εστέρα 

είναι η πλέον ενδεδειγμένη για τη συντόμευση της διάρκειας των πειραμάτων. Τα 

φωσφολιπίδια (PL) προσδιορίζονται ποσοτικά με την ολοκλήρωση των κορυφών 

τους σε σχέση με το εσωτερικό πρότυπο. Ο υπολογισμός της ποσότητας τους σε μmol 

στο ελαιόλαδο γίνεται με βάση την ακόλουθη εξίσωση, 

 

ΚΕ

×
=

I
AI

)mol(PL PLμ  

όπου IPL και IKE τα ολοκληρώματα των κορυφών των φωσφολιπιδίων (της 

φωσφατιδυλοχολίνης για τις αναλύσεις με πρότυπα) και του τριφαινυλοφωσφορικού 

αντίστοιχα και Α η ποσότητα του προτύπου σε μmol. 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων προτύπων δειγμάτων φωσφολιπιδίων και 

συγκεκριμένα της φρωσφατιδυλοχολίνης με το εσωτερικό πρότυπο 

τριφαινυλοφωσφορικό παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1. 

 
Πίνακας 4.1. Σύγκριση τιμών προσδιορισμού της ποσότητας φωσφατιδυλοχολίνης με τη 

φασματοσκοπία 31P NMR και της πραγματικής ποσότητας φωσφατιδυλοχολίνης. 

 
PC (μmol) 31P NMR (μmol) 

1.000 1.041 

4.000 4.184 

5.500 5.473 

6.500 6.771 

10.000 9.939 
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Το σχήμα 4.18 απεικονίζει τη συσχέτιση των πραγματικών ποσοτήτων της 

φωσφατιδυλοχολίνης με τις ποσότητες που προσδιορίστηκαν με τη φασματοσκοπία 
31P NMR. Η συσχέτιση που προκύπτει από το γράφημα είναι γραμμική, με 

συντελεστή συσχέτισης 0.995 και κλίση ευθείας 0.999 ± 0.061 ενώ η ευθεία έχει 

(τεταγμένη επί την αρχή α = 0.277). Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η 

συγκεκριμένη μέθοδος είναι κατάλληλη για τον ποσοτικό προσδιορισμό των 

φωσφολιπιδίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.18. Συσχέτιση των πραγματικών ποσοτήτων της φωσφατιδυλοχολίνης με ποσότητες που 

προσδιορίστηκαν με τη φασματοσκοπία 31P NMR. 

 

Επίσης, για να διαπιστωθεί αν και κατά πόσον υπάρχουν απώλειες στις 

ποσότητες των φωσφολιπιδίων κατά τη διαδικασία της εκχύλισης με το διάλυμα του 

κιτρικού οξέος, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με γνωστή συγκέντρωση 

φωσφατιδικού οξέος (6.00 μmol). H ποσότητα που υπολογίστηκε με τη 

φασματοσκοπία 31P NMR, ήταν 6.04 μmol. 

Συνολικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο πειραματικό 

μέρος απομονώθηκαν φωσφολιπίδια από 18 δείγματα ελαιολάδου διαφόρων ειδών 
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και ποικιλιών και από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Οι ποσότητες των 

φωσφολιπιδίων που απομονώθηκαν από 100 g ελαιολάδου, υπολογίστηκαν με τη 

φασματοσκοπία 31P NMR και παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 4.2. Επειδή τα 

φωσφολιπίδια απομονώθηκαν από 100 g ελαιολάδου, τα αποτελέσματα δίνονται σε 

μmol φωσφολιπιδίων ανά 100 g ελαιολάδου. 

 
Πίνακας 4.2. Ποσότητες φωσφολιπιδίων (μmol) που απομονώθηκαν από 100 g ελαιολάδου. 

 

 

ΛΑΔΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ PCa PEa PIa LPIa PGa PAa LPAa

1 Χαλκιδική Τοπική 0.08 0.02    0.28  

2 Άρτα Χονδροελιά      0.51  

3 Ηράκλειο Κορωνέϊκη      0.59 0.09 

4 Ηράκλειο Κορωνέϊκη      0.26  

5 Ηράκλειο Κορωνέϊκη   0.12 0.30  0.81 0.13 

6 Ηράκλειο Κορονέϊκη   0.09 0.13  1.63 0.21 

7 Ηράκλειο Κορωνέϊκη   0.43 0.87  9.17 1.77 

8 Ηράκλειο Κορωνέϊκη   1.55 1.48  10.88 2.09 

9 Μεσσηνία Κορωνέϊκη   1.09 1.26  13.44 1.02 

10 Χαλκιδική Τοπική      1.25  

11 Λακωνία Αθηνολιά   8.66 5.98  14.41 7.01 

12 Λέσβος Κολοβή      0.967 1.87 

13 Λακωνία Αθηνολιά   1.94   13.76  

14 - Ραφινέ        

15 - Ραφινέ        

16 - Ραφινέ        

17 Οινόφυτα Πυρηνέλαιο   0.51 2.13  12.76 4.88 

18 Λακωνία Πυρηνέλαιο   12.19 11.86 5.81 33.38 18.66 

PC: Φωσφατιδυλιχολίνη, PE: φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη, PI: φωσφατιδυλοινοσιτόλη, LPI: λυσο-

φωσφατιδυλοινοσιτόλη PG: φωσφατιδυλογλυκερόλη, PA φωσφατιδικό οξύ, LPA: λυσο-φωσφατιδικό 

οξύ. a μmol/100 g ελαίου. 

 

 Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, τα κυρίαρχα φωσφολιπίδια στο 

ελαιόλαδο είναι το φωσφατιδικό οξύ (PA), το λυσο-φωσφατιδικό οξύ (LPA), η 

φωσφατιδυλοινοσιτόλη (PI) και η λυσο-φωσφατιδυλοινοσιτόλη (LPI). Σε μικρότερες 

ποσότητες υπάρχουν η φωσφατιδυλοχολίνη (PC) και η φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη 

(PE). Τα ραφιναρισμένα ελαιόλαδα δεν περιέχουν, όπως φάνηκε, φωσφολιπίδια. 
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Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός, ότι κατά τη διαδικασία του εξευγενισμού 

(ραφινάρισμα), λαμβάνει χώρα εξουδετέρωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων με τη 

χρήση καυστικού νατρίου, η οποία οδηγεί σε υδρόλυση των φωσφολιπιδίων. Το 

πυρηνέλαιο είναι πλουσιότερο σε φωσφολιπίδια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι ο 

πυρήνας του ελαιοκάρπου περιέχει μεγάλες ποσότητες φωσφολιπιδίων, αλλά και στο 

ότι το πυρηνέλαιο έχει μεγάλες ποσότητες υγρασίας. Από τα δείγματα που 

αναλύθηκαν δε φάνηκε να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας των 

φωσφολιπιδίων και της γεωγραφικής και βοτανικής προέλευσης του ελαιολάδου. 
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4.3.3. Ανάλυση φασμάτων 1H NMR και 13C NMR των φωσφολιπιδίων 

 Σε αυτήν την παράγραφο θα αναφερθούμε στην ανάθεση των κορυφών των 

φασμάτων 1H NMR και 13C NMR των φωσφολιπιδίων. Οι πρότυπες ενώσεις που 

μελετήθηκαν ήταν η φωσφατιδυλοχολίνη (PC), η φωσφατιδυλοαιθυλαμίνη (PE) το 

φωσφατιδικό οξύ (PA), και η φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη (PI). 

 

Φωσφατιδυλοχολίνη (PC) 

 Ο χημικός τύπος και το σύστημα αρίθμησης των πρωτονίων και των 

ανθράκων της φωσφατιδυλοχολίνης καθώς και ο χημικός τύπος του λινολενικού 

οξέος, το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό λιπαρό οξύ, φαίνεται στο σχήμα 4.19. Το 

σύστημα αρίθμησης των πρωτονίων και των ανθράκων των λιπαρών οξέων φαίνονται 

στο σχήμα 4.2. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, επειδή η γλυκερόλη είναι 

δυνατό να εστεροποιηθεί με διαφορετικά λιπαρά οξέα, τα μόρια της 

φωσφατιδυλοχολίνης και φωσφατιδυλοαιθανολαμίνης περιέχουν διαφορετικά λιπαρά 

οξέα, η αναλογία και τύπος των οποίων μπορεί να προσδιοριστεί με τη 

φασματοσκοπία 1H NMR. Για την απλούστευση στην αρίθμηση των πρωτονίων των 

αλειφατικών οξέων στα φωσφολιπίδια, ορίσαμε τα άλφα πρωτόνια ως προς το 

καρβοξύλιο Η2, τα βήτα πρωτόνια ως προς το καρβοξύλιο Η3 τα αλλυλικά Η8, τα 

βινυλικά πρωτόνια ως Η9 (ή/και Η10), τα δις αλλυλικά ως Η11, τα τελευταία 

μεθυλενικά πρωτόνια στο άκρο της αλυσίδας Η17 και τα μεθυλικά Η18. Πρωτόνια 

Η1 δεν υπάρχουν στο σύστημα αρίθμησης, επειδή C1 ονομάστηκε ο καρβονυλικός 

άνθρακας (C1a στο πρώτο και C1b στο δεύτερο υδροξύλιο), ο οποίος δε συνδέεται με 

πρωτόνια. 
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Σχήμα 4.19. Χημικός τύπος και αρίθμηση της φωσφατιδυλοχολίνης. 
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Το φάσμα 1H NMR 500 MHz της φωσφατιδυλοχολίνης παρουσιάζεται στο σχήμα 

4.20. Στο φάσμα του σχήματος 4.20, φαίνονται οι κορυφές των πρωτονίων του 

γλυκεριδικού σκελετού και των λιπαρών οξέων, καθώς επίσης και τα πρωτόνια Η6΄΄ 

των τριών μεθυλίων που συνδέονται με το άζωτο σε δ 3.36, τα πρωτόνια H4΄΄ σε δ 

4.31 και τα πρωτόνια H5΄΄ σε δ 3.81. Η ανάθεση των κορυφών στο φάσμα 1Η NMR 

έγινε με τη φασματοσκοπία NMR δύο διαστάσεων. 
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Σχήμα 4.20. Φάσμα 1Η ΝΜR της φωσφατιδυλοχολίνης. 

 

 Στο σχήμα 4.21, παρουσιάζεται το φάσμα gCOSY της φωσφατιδυλοχολίνης. 

Στο φάσμα αυτό, φαίνεται η συσχέτιση του πρωτονίου Η2΄ του γλυκεριδικού 

σκελετού της φωσφατιδυλοχολίνης με τα διαστερεοτοπικά πρωτόνια Η3΄a και Η3΄b 

που εμφανίζουν μια πολλαπλή κορυφή σε δ 3.94 και τα διαστερεοτοπικά πρωτόνια 

Η1΄a και Η1΄b σε δ 4.41 και δ 4.12 αντίστοιχα. Φαίνεται επίσης η συσχέτιση των 

βινυλικών πρωτονίων Η(9,10) σε δ 5.33 με τα δις αλλυλικά πρωτόνια Η11 σε δ 2.81 

και με τα αλλυλικά Η8 σε δ 2.03. Ακόμα, φαίνεται η συσχέτιση μεταξύ των 

πρωτονίων Η4΄΄ και Η5΄΄ της χολίνης, καθώς επίσης και οι συσχετίσεις μεταξύ των 

αλειφατικών πρωτονίων Η3, Η4 και Η17, Η18 (Σχήμα 4.21). 
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Σχήμα 4.21. Φάσμα gCΟSY της φωσφατιδυλοχολίνης. 

 

Η πιστοποίηση της ανάθεσης της απλής κορυφής των πρωτονίων Η6΄΄ των τριών 

μεθυλίων της χολίνης σε δ 3.36, καθώς και η επιβεβαίωση της ανάθεσης και άλλων 

κορυφών στο φάσμα COSY πραγματοποιήθηκε με το πείραμα TOCSY της ένωσης 

που παρουσιάζεται στο σχήμα 4.22. Στο φάσμα αυτό, φαίνεται η συσχέτιση μεταξύ 

των πρωτονίων Η6΄΄ με τα πρωτόνια Η5΄΄. Επιβεβαιώνεται επίσης η χημική 

μετατόπιση των πρωτονίων Η3΄a και Η3΄b, καθώς στο φάσμα TOCSY φαίνεται η 

συσχέτιση τόσο με τα πρωτόνια Η2΄, όσο και με τα πρωτόνια Η1΄a και Η1΄b. Επίσης, 

στο ίδιο φάσμα, παρατηρούμε τη συσχέτιση των ομάδων πρωτονίων Η2-Η3-Η9(10)-

(Η4-Η17)-Η18 και Η8-Η5-Η11-(Η7-Η17). 
 

 

 

. 
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Σχήμα 4.22. Φάσμα TOCSY της φωσφατιδυλοχολίνης 
 

Οι χημικές μετατοπίσεις των πρωτονίων του σκελετού της γλυκερόλης, των 

λιπαρών οξέων με τα οποία έχει εστεροποιηθεί, καθώς και της χολίνης που έχει 

εστεροποιηθεί από τη φωσφορική ομάδα, φαίνονται στον πίνακα 4.3. Στον ίδιο 

πίνακα, φαίνεται και ο συμβολισμός, με κεφαλαία αγγλικά, των πρωτονίων που 

χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς για τη σύσταση των φωσφολιπιδίων σε 

λιπαρά οξέα, όπως θα δούμε παρακάτω. Στο σχήμα 4.23 παρουσιάζεται το φάσμα 13C 

NMR της φωσφατιδυλοχολίνης.  
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Πίνακας 4.3 Χημική μετατόπιση και ανάθεση των κορυφών στο φάσμα 1Η NMR της 

φωσφατιδυλοχολίνης. Τα πρωτόνια στα οποία αντιστοιχούν οι χημικές μετατοπίσεις στην τρίτη στήλη 

παρουσιάζονται με italics. 

 
Αρίθμηση Πρωτόνιο δ Ανάθεση 

1΄a CH2-OCOR 4.41 Γλυκερόλη 

1΄b CH2-OCOR 4.12 Γλυκερόλη 

2΄ CH-OCOR 5.20 Γλυκερόλη 

3΄ CH2-OP(O)2O 3.94 Γλυκερόλη 

2 (B) CH2-COOH 2.28 Όλα τα ακύλια 

3 (D) CH2-CH2COOH 1.58 Όλα τα ακύλια 

4΄΄ P-O-CH2 4.31 Xολίνη 

5΄΄ CH2-N(CH3)3 3.81 Xολίνη 

6΄΄ -N(CH3)3 3.36 Xολίνη 

8 (C) 
CH2-CH=CH 

2.03 Όλα τα ακόρεστα 

λιπαρά οξέα 

9 
CH=CH 

5.33 Όλα τα ακόρεστα 

λιπαρά οξέα 

11 (A) CH=CH-CH2-

CH=CH 

2.81 Λινελαϊκό και 

λινολενικό οξύ 

17 (CH2)n 1.28 Όλα τα ακύλια 

18 (F) 

CH2CH2CH2-CH3 

0.88 Όλα τα οξέα 

εκτός του 

λινολενικού 
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Σχήμα 4.23. Φάσμα 13C NMR της φωσφατιδυλοχολίνης. 

 

Η ανάθεση των πρωτονιωμένων ατόμων άνθρακα έγινε με το ετεροπυρηνικό 

πείραμα δύο διαστάσεων gHMQC που παρουσιάζεται στο σχήμα 4.24Α. Το φάσμα 

gHMQC συσχετίζει τις χημικές μετατοπίσεις των ατόμων άνθρακα με τα απευθείας 

συνδεδεμένα πρωτόνια. (σύζευξη ενός δεσμού). Η κορυφή σε δ 54.96 αποδίδεται 

στον άνθρακα C6΄΄, η οποία συσχετίζεται με τα πρωτόνια H6΄΄ σε δ 3.36, ενώ η 

κορυφή σε δ 66.37 στον άνθρακα C5΄΄ η οποία συσχετίζεται με τα πρωτόνια H5΄΄ σε 

δ 3.81 και το σήμα σε δ 59.34 αποδίδεται στον άνθρακα C4΄΄, επειδή συσχετίζεται 

στο δισδιάστατο φάσμα με τα μεθυλενικά πρωτόνια Η4΄΄ σε δ 4.31. Φαίνεται επίσης, 

η συσχέτιση των αλλυλικών ανθράκων C8 σε δ 29.00 με τα αλλυλικά πρωτόνια Η8 

και των βινυλικών ανθράκων C9 σε δ 127.00 με τα βινυλικά πρωτόνια Η9 σε δ 5.33. 

Η κορυφή σε δ 70.49 αποδίδεται στον άνθρακα C2΄, λόγω της συσχέτισης με το 

πρωτόνιο Η2΄ σε δ 5.20, ενώ οι κορυφές σε δ 62.94 και 63.41 αποδίδονται στους 

άνθρακες C1΄ και C3΄, αντίστοιχα, λόγω συσχέτισης με τα πρωτόνια Η1΄και Η3΄, 

όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.24Β, το οποίο παρουσιάζει σε μεγέθυνση την περιοχή 

του φάσματος HMQC ,όπου εμφανίζονται οι συσχετίσεις των παραπάνω πυρήνων 13C 

με τα απ’ ευθείας συνδδεμένα πρωτόνιά. Η συσχέτιση ενός δεσμού των πυρήνων 13C 

και 1Η NMR επιτρέπει και την ανάθεση των κορυφών των αλειφατικών ατόμων 

άνθρακα C2, C3, C4-C17 και C18. Η περαιτέρω ανάθεση των αλειφατικών ατόμων 
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13C δεν είναι δυνατή, εφόσον οι κορυφές των αντιστοίχων αλειφατικών πρωτονίων 

δεν αναλύονται και εμφανίζονται υπό τη μορφή φακέλου. Η ανάθεση αυτών των 

κορυφών μπορεί να γίνει μερικώς από το φάσμα gHMBC και να συμπληρωθεί με 

πειράματα πυρηνικής μαγνητικής αποδιέγερσης. 
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Σχήμα 4.24.(Α): Φάσμα gHMQC της φωσφατιδυλοχολίνης και (Β): Φάσμα HMQC της 

φωσφατιδυλοχολίνης στην περιοχή, όπου εμφανίζονται οι άνθρακες C1΄, C2΄, C3΄, C4΄΄,C5΄΄C6΄΄. 
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Μια προσεκτική εξέταση της καρβονυλικής περιοχής του ίδιου φάσματος 

(Σχήμα 4.26) αποκαλύπτει, ότι ο καρβονυλικός άνθρακας C1a του λιπαρού οξέος που 

έχει εστεροποιήσει τη γλυκερόλη στο πρωτοταγές υδροξύλιο εμφανίζεται σε δ 173.53 

και συσχετίζεται με τα πρωτόνια Η1΄a και H1΄b, σε χαμηλότερα πεδία δηλαδή, από 

τον καρβονυλικό άνθρακα C1b του δευτέρου υδροξυλίου που εμφανίζεται σε δ 

173.14 και συσχετίζεται με τα πρωτόνια Η2΄. Στον πίνακα 4.4 παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά οι χημικές μετατοπίσεις των πυρήνων άνθρακα της 

φωσφατιδυλοχολίνης. Επίσης, ο καρβονυλικός άνθρακας C1 εμφανίζει συσχέτιση 

δύο και τριών δεσμών με τα αλειφατικά πρωτόνια Η2 και Η3 (Σχήμα 4.26). 
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Σχήμα 4.25. Φάσμα HMBC της φωσφατιδυλοχολίνης. 
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Σχήμα 4.26. Φάσμα HMBC της φωσφατιδυλοχολίνης στην καρβονυλική περιοχή. 
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Πίνακας 4.4 Χημική μετατόπιση και ανάθεση των κύριων κορυφών του φάσματος 13C NMR της 

φωσφατιδυλοχολίνης. Οι άνθρακες, οι οποίοι αντιστοιχούν στις χημικές μετατοπίσεις στην τρίτη στήλη 

παρουσιάζονται με italics. 

 

Αρίθμηση Άνθρακας δ Ανάθεση 

1΄a CH2-OCOR 62.94 Γλυκερόλη 

1΄b CH2-OCOR 62.94 Γλυκερόλη 

2΄ CH-OCOR 70.49 Γλυκερόλη 

3΄ CH2-OP(O)2O- 63.41 Γλυκερόλη 

5΄΄ CH2-N(CH3)3 66.37 Xολίνη 

6΄΄ -N(CH3)3 54.41 Xολίνη 

1 -OCOR 173.53 Όλα τα οξέα 

2 -CH2-COO- 34.10 Όλα τα ακύλια 

3 -CH2-CH2COO- 24.90 Όλα τα ακύλια 

8 
CH2-CH=CH 

27.15 Όλα τα ακόρεστα 

λιπαρά οξέα 

9 
CH=CH-CH2-CH=CH- 

127.00 Όλα τα ακόρεστα 

οξέα 

11 
CH=CH-CH2-CH=CH 

25.60 Λινελαϊκό και 

λινολενικό οξύ 

17 (CH2)n 22.70 Όλα τα ακύλια 

18 
CH2CH2CH2-CH3 

14.09 Όλα τα οξέα εκτός 

του λινολενικού 

 

 Με ανάλογο τρόπο, έγινε η ανάθεση των κορυφών και στα υπόλοιπα 

φωσφολιπίδια που μελετήθηκαν, τη φωσφατιδυολοαιθανολαμίνη (PE), το 

φωσφατιδικό οξύ (PA) και τη φωσφατιδυλοινοσιτόλη (PI). 
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Φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη (PE) 
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 Το 500 MHz φάσμα 1H NMR της παρουσιάζεται στο σχήμα 4.27. 
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Σχήμα 4.27. Φάσμα 1Η ΝΜR της φωσφατιδυολοαιθανολαμίνης. 

 

Όπως φαίνεται και από το φάσμα αυτό, οι χημικές μετατοπίσεις των πρωτονίων της 

φωσφατιδυλοαιθανολαμίνης είναι παρόμοιες με αυτές του PC με τη διαφορά, ότι αντί 

των πρωτονίων των τριών μεθυλίων του PC υπάρχει η ευρεία κορυφή των αμιδικών 

πρωτονίων Η6΄΄ σε 8.43. Επίσης, όπως φαίνεται και στο ένθετο του φάσματος, η 

φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη που χρησιμοποιήσαμε περιείχε και ίχνη λινολενικού 

οξέος, του οποίου η μεθυλομάδα εμφανίζει μια τριπλή κορυφή σε δ 0.96. Τα 

μεθυλικά πρωτόνια του λινολενικού οξέος ορίσθηκαν ως Η18a. Σε αντίθεση με τα 

προηγούμενα πρωτόνια, τα οποία είναι κοινά για περισσότερα του ενός αλειφατικά 

οξέα, τα μεθυλικά πρωτόνια Η18a ανήκουν αποκλειστικά στο λινολενικό οξύ. Αυτό 

οφείλεται στον διπλό δεσμό, ο οποίος βρίσκεται πλησίον του ελευθέρου άκρου της 

αλυσίδας. Τα φάσματα 13C NMR, COSY, TOCSY, HMQC και HMBC της 

φωσφατιδυλοαιθανολαμίνης, καθώς και τα φάσματα 1Η NMR, 13C NMR, COSY, 

TOCSY, HMQC και HMBC του φωσφατιδικού οξέος (PA) και της 

φωσφατιδυλοινοσιτόλης (PI) παρουσιάζονται στο Παράρτημα στο τέλος του 

κεφαλαίου. Στο ίδιο Παράρτημα, φαίνονται και οι πίνακες με τις χημικές 

μετατοπίσεις των πρωτονίων και των πυρήνων άνθρακα-13 των παραπάνω 

φωσφολιπιδίων. Να σημειωθεί, ότι το φωσφολιπίδιο φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη (PI) δε 
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διαλύεται καλά σε διαλύτη χλωροφόρμιο με αποτέλεσμα τη λήψη φασμάτων κακής 

ποιότητας. Καλύτερης ποιότητας φάσματα, λαμβάνονται με τη διάλυση του PI στο 

σύστημα διαλυτών MeOH(d4)/CDCl3/D2O σε αναλογία 100:40:5 v/v. 

 

4.3.4. Υπολογισμός της σύστασης σε λιπαρά οξέα των φωσφολιπιδίων και των 

τριγλυκεριδίων του ελαιολάδου 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα φωσφολιπίδια είναι εστέρες της γλυκερόλης με 

λιπαρά οξέα. Στο ελαιόλαδο συναντώνται κυρίως λιπαρά οξέα με 16 και 18 άτομα 

άνθρακα, το μονοακόρεστο ελαϊκό οξύ, τα πολυακόρεστα λινολεικό και λινολενικό 

οξύ και τα κορεσμένα παλμιτικό και στεαρικό οξύ.  

Από τα ολοκληρώματα των κορυφών του φάσματος 1Η NMR των φυτικών 

ελαίων είναι δυνατόν να υπολογιστεί η επί τοις % σύσταση τους σε κορεσμένα 

(SFA), μονοακόρεστα (MUFA), λινελαϊκό οξύ (ΛΕ) και λινολενικό οξύ (ΛΝ). Στο 

φάσμα του σχήματος 1.6 της εισαγωγής εμφανίζονται 10 κύριες κορυφές, οι χημικές 

μετατοπίσεις των οποίων σε διαλύτη CDCl3 συνοψίζονται στον πίνακα 4.3. Οι 

κορυφές αυτές εμφανίζονται και στα φάσματα 1Η NMR των φωσφολιπιδίων (Σχήμα 

4.20 και 4.27). Οι περισσότερες κορυφές αντιστοιχούν σε μη ισοδύναμες ομάδες 

πρωτονίων, οι οποίες είναι κοινές για τα περισσότερα λιπαρά οξέα. Επομένως, η 

συγκέντρωση των οξέων στα έλαια μπορεί να υπολογιστεί μόνο με συνδυασμό των 

ολοκληρωμάτων ποικίλων κορυφών του φάσματος 1Η NMR39,40. Εξαίρεση αποτελεί 

η κορυφή Ε σε δ 0,98 η οποία αντιστοιχεί στα μεθυλικά πρωτόνια του λινολενικού 

οξέος. Άρα η συγκέντρωση για το λινολενικό οξύ δίνεται από τη σχέση: 

[Λινολενικό]
Ε+

Ε
=

F
 

Στην παραπάνω εξίσωση, το F είναι η τιμή του ολοκληρώματος όλων των μεθυλικών 

πρωτονίων εκτός του λινολενικού. 

Άρα, ο προσδιορισμός των λιπαρών οξέων γίνεται από τα ολοκληρώματα των 

κορυφών στο φάσμα 1Η-NMR (Σχήματα 4.20 και 4.27 και Πίνακες 4.3 και 4.7) με 

βάση τις παρακάτω εξισώσεις: 

Το ελάϊκό, λινολεϊκό και τα συνολικά κορεσμένα λιπαρά οξέα (κυρίως παλμιτικό και 

στεαρικό οξέα) (SFA) υπολογίζονται από τις εντάσεις των κορυφών A, C και F, 

σύμφωνα με τις σχέσεις: 
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[ ]
F)2(E

4Ε-3ΑΛινολεϊκό
+

=  (4.1) 

ό][λινολενικ][λινολεϊκό
F)4(E

3C[Eλαϊκό] −−
+

=  (4.2) 

]λινολενικό[ελαϊκό]][λινολεϊκό
FE

F[SFA] [−−−
+

=  (4.3) 

Η ένταση της κορυφής Β των CH2 πρωτονίων όλων των ακυλικών αλυσίδων 

συνδέεται με τις εντάσεις των κορυφών Ε και F σύμφωνα με τη σχέση: 

 

2
B

=
+
3

FE  (4.4) 

 

Επομένως, αντικαθιστώντας τη σχέση 4,4 στις 4,1 και 4.2 προκύπτουν δύο νέες 

σχέσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων 

του λινολεϊκού και του ελαϊκού οξέος. 

[ ]
3Β

4Ε-3ΑΛινολεϊκό =  (4.5) 

[ ] [ ] [λινολενικόλινολεϊκό
2

Ελαϊκό −−
Β
Χ

= ]  (4.6)  

Η ικανότητα των σχέσεων (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) και (4.5), (4.6) για τον υπολογισμό 

των συγκεντρώσεων των λιπαρών οξέων ελέγχεται χωριστά, ανάλογα με την 

ικανότητα τους να αναπαράγουν το ολοκλήρωμα της κορυφής σε δ 5.33 (Σχήμα 

4.20), η οποία στο φάσμα 1Η NMR αντιστοιχεί στα ολεφινικά πρωτόνια όλων των 

ακόρεστων οξέων. Οι δύο αυτοί τρόποι υπολογισμού έδωσαν παραπλήσια 

αποτελέσματα. Η επιλογή της σωστής εξίσωσης έγινε με τον έλεγχο της ικανότητάς 

της να προβλέψει το ολοκλήρωμα των ολεφινικών –CH=CH- πρωτονίων, το οποίο 

θεωρείται ανεξάρτητη μεταβλητή (δεν χρησιμοποιείται στην ανάλυση). Η μέθοδος 

που επιλέχτηκε προβλέπει με ακρίβεια μικρότερη από ± 4% το ολεφινικό 

ολοκλήρωμα. 

Το ολοκλήρωμα της κορυφής των βινυλικών πρωτονίων, το οποίο εξαρτάται 

από τον βαθμό ακορεστότητας του ελαίου, σχετίζεται με τις συγκεντρώσεις των 

λιπαρών οξέων και το ολοκλήρωμα της κορυφής των μεθυλενικών πρωτονίων  των 

φωσφολιπιδίων (PL) στο φάσμα (δ 4.20) σύμφωνα με τη σχέση: 
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[ ] [ ] [ ] [ ]
25.0

642 TGCHCH +
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

+
×

++
=−=−

2
B

3
FE

λινολενικόλινολεϊκόελαϊκό  (4.7) 

Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των αλειφατικών οξέων 

(σχέση 4.6), είναι αρκετά βελτιωμένος σε σχέση με τον προηγούμενο της 

βιβλιογραφίας.39,40 Προκύπτει ότι οι σχέσεις τις βιβλιογραφίες οδηγούν σε σφάλμα 

για δύο λόγους. Πρώτον, η κανονικοποίηση του παράγοντα (E+F) δεν εφαρμόζεται 

στα Α πρωτόνια, και δεύτερον, ο συντελεστής 2/3 είναι απαραίτητος για τα 

ολοκληρώματα των διαλλυλικών πρωτονίων (κορυφή Α στα δ 2.81), τα οποία 

συγκρίνονται με το ολοκλήρωμα των μεθυλικών πρωτονίων του λινολενικού οξέος 

(κορυφή Ε στα δ 0.98). 

Αρχικά, εφαρμόσαμε την παραπάνω μεθοδολογία σε ένα πρότυπο 

φωσφολιπίδιο και συγκεκριμένα στη φωσφατιδυλοαιθυλαμίνη. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν για τη σύσταση της φωσφατιδυλοαιθυλαμίνης σε λιπαρά οξέα ήταν: 4% 

λινολενικό οξύ, 66% λινελαϊκό και 30% κορεσμένα λιπαρά οξέα (κυρίως παλμιτικό 

και στεατικό). Με τον ίδιο τρόπο, υπολογίσαμε τη σύσταση σε λιπαρά οξέα της 

πρότυπης φωσφατιδυλοχολίνης. Όπως και στην περίπτωση της 

φωσφατιδυλοαιθανολαμίνης, η εστεροποίηση της γλυκερόλης στο συγκεκριμένο 

φωσφολιπίδιο είχε γίνει με περισσότερα από ένα λιπαρά οξέα και συγκεκριμένα από 

49% ελαϊκό οξύ, 1% λινολεϊκό και 50 % κορεσμένα λιπαρά οξέα. Το πρότυπο 

φωσφατιδικό οξύ αποτελούνταν εξολοκλήρου από κορεσμένα λιπαρά οξέα, ενώ η 

φωσφατιδυλοινοσιτόλη είχε εστεροποιηθεί κατά 4% από λινολενικό οξύ, 2% 

λινελαϊκό, 14% ελαϊκό και 80% από κορεσμένα λιπαρά οξέα. 

Στη συνέχεια, επαναλάβαμε τη διαδικασία για τα μίγματα των φωσφολιπιδίων 

που απομονώθηκαν από τα δείγματα του ελαιολάδου που μελετήσαμε. Το φάσμα 1Η-

NMR σε CDCl3 του μίγματος των φωσφολιπιδίων που απομονώθηκαν από δείγμα 

ελαιολάδου προέλευσης Ηρακλείου, παρουσιάζεται στο σχήμα 4.28. Στο φάσμα 

αυτό, εκτός από τις κορυφές που ανήκουν στα φωσφολιπίδια, εμφανίζονται και 

κορυφές των πρωτογενών και δευτερογενών προϊόντων οξείδωσης. Στα πρώτα 

ανήκουν τα υπεροξείδια που εμφανίζονται από δ 6.60 έως δ 6.90 και στα δεύτερα οι 

αλδεΰδες που εμφανίζονται από δ 9.10 έως δ 9.70. Φαίνονται επίσης, η κορυφή του 

μεθυλίου της χολεστανόλης, ποσότητες της οποίας απομονώνονται κατά τη 

διαδικασία απομόνωσης των φωσφολιπιδίων, σε δ 0.65 και των μεθυλενικών 

πρωτονίων του στερολικού δακτυλίου σε δ 0.98. 
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Σχήμα 4.28. Φάσμα 1Η NMR φωσφολιπιδίων απομονωμένων από ελαιόλαδο. 

 

Για το συγκεκριμένο δείγμα, η σύσταση σε λιπαρά οξέα των φωσφολιπιδίων 

του είναι: λινελαϊκό 13.1%, ελαϊκό 45.6% και κορεσμένα λιπαρά οξέα (παλμιτικό και 

στεατικό) 41.3%. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα υπόλοιπα δείγματα. Τα 

αποτελέσματα του προσδιορισμού της σύστασης των φωσφολιπιδίων των δειγμάτων 

ελαιολάδου και πυρηνελαίου σε λιπαρά οξέα παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 

4.5. Από τον πίνακα απουσιάζουν τα δείγματα του ραφιναρισμένου ελαιολάδου, 

εφόσον το ραφιναρισμένο ελαιόλαδο δεν περιέχει φωσφολιπίδια (σελ 119). 
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Πίνακας 4.5. Σύσταση σε λιπαρά οξέα των φωσφολιπιδίων ελαιολάδων από διάφορες ποικιλίες και 

περιοχές της Ελλάδας. 

PL ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛ % ΛΕ % ΛΝ % ΚΟ % 

3 Ηράκλειο Κορωνέϊκη 80.54 5.13 0.19 14.14 

4 Ηράκλειο Κορωνέϊκη 78.45 3.92 0.25 17.38 

5 Ηράκλειο Κορωνέϊκη 82.87 5.84 0.14 11.15 

6 Ηράκλειο Κορονέϊκη 77.96 4.74 0.08 17.22 

7 Ηράκλειο Κορωνέϊκη 80.46 2.73 0.47 16.34 

8 Ηράκλειο Κορωνέϊκη 78.11 5.23 0.09 16.57 

9 Μεσσηνία Κορωνέϊκη 80.43 3.98 0.15 15.44 

10 Χαλκιδική Τοπική 75.53 2.69 0.13 21.65 

11 Λακωνία Αθηνολιά 74.83 5.68 0.11 19.38 

12 Λέσβος Κολοβή 72.46 7.68 0.13 19.73 

13 Λακωνία Αθηνολιά 80.54 3.26  16.20 

17 Οινόφυτα Πυρηνέλαιο 72.48 12.02  15.50 

 

 

ΕΛ: ελαϊκό, ΛΕ: λινολεϊκό, ΛΝ: λινολενικό, ΚΟ: κορεσμένα λιπαρά οξέα. 

 

 Στη συνέχεια, κάνοντας χρήση της ίδιας μεθοδολογίας, υπολογίστηκε η 

σύσταση σε λιπαρά οξέα των ελαιολάδων από τα οποία απομονώθηκαν τα 

φωσφολιπίδια, με σκοπό να εξεταστεί αν και κατά πόσο διαφέρουν μεταξύ τους. Τα 

αποτελέσματα των υπολογισμών για τη σύσταση σε λιπαρά οξέα των δειγμάτων του 

ελαιολάδου παρουσιάζονται στον πίνακα 4.6. 
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Πίνακας 4.6. Σύσταση σε λιπαρά οξέα των δειγμάτων του ελαιολάδου, από τα οποία απομονώθηκαν 

τα φωσφολιπίδια. 

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛ % ΛΕ % ΛΝ % ΚΟ %

3 Ηράκλειο Κορωνέϊκη 79.79 5.11 0.23 14.87 

4 Ηράκλειο Κορωνέϊκη 76.23 5.20 0.32 18.57 

5 Ηράκλειο Κορωνέϊκη 81.56 6.02 0.12 12.30 

6 Ηράκλειο Κορονέϊκη 80.56 5.44 0.20 13.80 

7 Ηράκλειο Κορωνέϊκη 78.86 4.68 0.53 15.93 

8 Ηράκλειο Κορωνέϊκη 79.51 6.59 0.26 13.64 

9 Μεσσηνία Κορωνέϊκη 78.10 5.80 0.22 15.88 

10 Χαλκιδική Τοπική 73.37 4.57 0.27 21.80 

11 Λακωνία Αθηνολιά 72.00 5.13 0.22 22.64 

12 Λέσβος Κολοβή 77.54 9.87 0.21 12.39 

13 Λακωνία Αθηνολιά 79.16 4.57 0.10 16.17 

17 Οινόφυτα Πυρηνέλαιο 69.00 10.02 0.12 20.86 

 

ΕΛ: ελαϊκό, ΛΕ: λινολεϊκό, ΛΝ: λινολενικό, ΚΟ: κορεσμένα λιπαρά οξέα. 

 

Όπως φαίνεται και από τους πίνακες 4.5 και 4.6, η σύσταση σε λιπαρά οξέα των 

φωσφολιπιδίων είναι περίπου η ίδια με τη σύσταση σε λιπαρά οξέα των ελαιολάδων, 

από τα οποία απομονώθηκαν, γεγονός το οποίο ήταν αναμενόμενο, εφόσον τα 

τριγλυκερίδια και τα φωσφολιπίδια του ελαιολάδου σχηματίζονται από κοινή 

βιοσυνθετική πορεία (Σχήμα 4.3). 

 Συνδυάζοντας τη φασματοσκοπία 31P NMR με τη φασματοσκοπία 1H NMR, 

μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για χημικές διεργασίες που λαμβάνουν 

χώρα στο ελαιόλαδο σε σχέση με τα φωσφολιπίδια. Για παράδειγμα, στο φάσμα 31P 

NMR των φωσφολιπιδίων (Σχήμα 4.29) που απομονώθηκαν από εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο, κορωνέϊκης ποικιλίας με προέλευση το Ηράκλειο (δείγμα 4, πίνακας 4.6), 

εμφανίζεται μόνο μια κορυφή σε δ 2.55 που αποδίδεται στο φωσφατιδικό οξύ. 
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1.61.82.02.22.42.62.83.03.23.43.63.8

PA

 
 
 
 
Σχήμα 4.29. Φάσμα 31P NMR φωσφολιπιδίων απομονωμένων από εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, 

ποικιλίας κορωνέϊκης και προέλευσης Ηρακλείου (δείγμα 4 στον πίνακα 4.6). 

 

 Αν όμως παρατηρήσουμε το φάσμα 1Η NMR του ίδιου δείγματος (Σχήμα 

4.30), βλέπουμε να εμφανίζεται σε δ 3.36 η χαρακτηριστική κορυφή των πρωτονίων 

των τριών μεθυλίων της φωσφατιδυλοχολίνης. Από το γεγονός αυτό, καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι στο συγκεκριμένο δείγμα ελαιολάδου αρχικά υπήρχε 

φωσφατιδυλοχολίνη, η οποία είτε ενζυμικά, είτε χημικά υδρολύθηκε σχηματίζοντας 

φωσφατιδικό οξύ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Σχήμα 4.30. Φάσμα 1Η NMR των φωσφολιπιδίων που απομονώθηκαν από το δείγμα 4 (πίνακας 4.6) 

στην περιοχή όπου απορροφούν τα μεθύλια της χολίνης. 

 

 

 



 140

4.3.5. Προσδιορισμός της θέσης εστεροποίησης της γλυκερόλης από λιπαρά οξέα 

με τη φασματοσκοπία 13C NMR 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, από το φάσμα H,C-gHMBC της 

φωσφατιδυλοχολίνης προκύπτει ότι, ο καρβονυλικός άνθρακας ενός λιπαρού οξέος 

που έχει εστεροποιήσει τη γλυκερόλη στο πρωτοταγές υδροξύλιο εμφανίζεται σε 

χαμηλότερα πεδία από τον καρβονυλικό άνθρακα του εστέρα του δευτεροταγούς 

υδροξυλίου. Λαμβάνοντας φάσμα 13C NMR σε πρότυπο φωσφατιδικό οξύ, όπου η 

γλυκερόλη έχει εστεροποιηθεί μόνο με κορεσμένα λιπαρά οξέα διαπιστώνουμε την 

εμφάνιση δύο σημάτων στην καρβονυλική περιοχή του φάσματος (Σχήμα 4.31). Το 

ένα σήμα σε δ173.82 οφείλεται στον καρβονυλικό άνθρακα του λιπαρού οξέος που 

έχει εστεροποιήσει τη γλυκερόλη στο πρωτοταγές υδροξύλιο (sn-1) και το σήμα σε δ 

173.47 στον καρβονυλικό άνθρακα του δευτεροταγούς υδροξυλίου (sn-2). 

 

(ppm)

173.40173.50173.60173.70173.80173.90174.00

sn-2
sn-1 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 4.31. Φάσμα 13C NMR του φωσφατιδικού οξέος στην περιοχή όπου εμφανίζονται οι 

καρβονυλικοί άνθρακες. 

 

 Είναι επίσης γνωστό,2 ότι ο καρβονυλικός άνθρακας ενός ακόρεστου 

λιπαρού οξέος που έχει εστεροποιήσει τη γλυκερόλη εμφανίζεται σε υψηλότερα πεδία 

από τον καρβονυλικό άνθρακα ενός κορεσμένου λιπαρού οξέος που έχει 

εστεροποίησει τη γλυκερόλη στο ίδιο υδροξύλιο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη 

μελέτη του φάσματος 13C NMR φωσφολιπιδίων που απομονώθηκαν από ελαιόλαδο. 

Αν για παράδειγμα εξετάσουμε την καρβονυλική περιοχή του φάσματος 13C NMR 

του δείγματος 4 (Σχήμα 4.32), το οποίο γνωρίζουμε από τη μελέτη του φάσματος 1H 

NMR ότι η σύστασή του σε λιπαρά οξέα είναι 80% ελαϊκό, 18% κορεσμένα λιπαρά 

οξέα και μόλις 1% λινελαϊκό οξύ, παρατηρούμε την εμφάνιση τριών κορυφών. Η 

κορυφή σε δ 173.82 αποδίδεται στον καρβονυλικό άνθρακα κορεσμένων λιπαρών 
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οξέων που έχουν εστεροποιήσει τη γλυκερόλη στο πρώτο υδροξύλιο. Η κορυφή σε 

δ173.61 οφείλεται στον καρβονυλικό άνθρακα εστέρα ακόρεστου λιπαρού οξέος 

(ελαϊκό οξύ) στο πρώτο υδροξύλιο. Αν και η εστεροποίηση στο πρωτοταγές 

υδροξύλιο από ακόρεστα λιπαρά οξέα δεν ευνοείται, εντούτοις λαμβάνει χώρα λόγω 

της μεγάλης περίσσειας του ελαϊκού οξέος στο ελαιόλαδο. Η κορυφή σε δ173.39 

ανήκει στον καρβονυλικό άνθρακα εστέρα του ελαϊκού οξέος στο δευτεροταγές 

υδροξύλιο. Όπως βλέπουμε, τα κορεσμένα λιπαρά οξέα δεν εστεροποιούν τη 

γλυκερόλη στο δεύτερο υδροξύλιο, μια και διαδικασία αυτή δεν ευνοείται. 

 

(ppm)

173.40173.50173.60173.70173.80173.90

ΚΟ

ΕΛ

ΕΛ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.32. Φάσμα 13C NMR μίγματος φωσφολιπιδίων του ελαιολάδου στην περιοχή όπου 

εμφανίζονται οι καρβονυλικοί άνθρακες. ΕΛ: ελαϊκό οξύ, ΚΟ: κορεσμένα λιπαρά οξέα. 
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4.4 Συμπεράσματα 
 
 Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήσαμε τη φασματοσκοπία 31P NMR για 

τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των φωσφολιπιδίων στο ελαιόλαδο. Η 

μέθοδος αυτή βασίζεται στην ολοκλήρωση των κορυφών φωσφόρου των 

φωσφολιπιδίων σε σχέση με το εσωτερικό πρότυπο τριφαινυλοφωσφορικό εστέρα. Η 

επιλογή του συγκεκριμένου εσωτερικού προτύπου έγινε με βάση τον μικρότερο 

χρόνο αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα της ένωσης αυτής σε σχέση με τους χρόνους 

αποδιέγερσης που είχαν άλλες ενώσεις. Αυτή η επιλογή συντόμευσε σημαντικά τη 

διάρκεια του πειράματος NMR και κατ’ επέκταση της ανάλυσης. 

 Για την απομάκρυνση των παραμαγνητικών και διαμαγνητικών κατιόντων, τα 

οποία συνδέονται με τη φωσφορική ομάδα των φωσφολιπιδίων και προκάλούν 

μείωση της ευαισθησίας και της διακριτικής ικανότητας στα πειράματα 31P NMR, 

έγινε χρήση του κιτρικού οξέος ως συμπλοκοποιητή. Το κιτρικό οξύ, αποδείχτηκε 

καλύτερος συμπλοκοποιητής από το EDTA, το οποίο χρησιμοποιούσαν μέχρι 

σήμερα. Επίσης, η ποιότητα των φασμάτων βελτιώνεται, αν αντί του χλωροφορμίου, 

η λήψη του φάσματος γίνει στο μίγμα διαλυτών χλωροφόρμιο/μεθανόλη/νερόEDTA με 

αναλογία 400:80:5 (v/v). 

 Όπως φάνηκε από τις αναλύσεις, τα φωσφολιπίδια που ανιχνεύθηκαν στο 

ελαιόλαδο ήταν η φωσφατιδυλοχολίνη (PC), η φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη (PE), το 

φωσφατιδικό οξύ (PA), το λυσο-φωσφατιδικό οξύ (LPA), η φωσφατιδυλοινοσιτόλη 

(PI) και η λυσο-φωσφατιδυλοινοσιτόλη (LPI). Στο πυρηνέλαιο ανιχνεύθηκε και 

φωσφατιδυλογλυκερόλη (PG). Σε μεγαλύτερες ποσότητες ανιχνεύθηκαν το 

φωσφατιδικό οξύ και η ινοσιτόλη. 

Δε φάνηκε να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γεωγραφικής προέλευσης και 

της ποικιλίας του ελαιολάδου με την περιεκτικότητά του σε φωσφολιπίδια. Παρόλα 

αυτά, τα ραφιναρισμένα ελαιόλαδα δεν περιείχαν καθόλου φωσφολιπίδια, ενώ η 

μεγαλύτερη ποσότητα φωσφολιπιδίων ανιχνεύθηκε στο πυρηνέλαιο. 

Επίσης, με τη φασματοσκοπία 1H NMR πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός 

της σύστασης των φωσφολιπιδίων σε λιπαρά οξέα. Η σύγκριση που έγινε με τη 

σύσταση σε λιπαρά οξέα των ελαιολάδων από τα οποία απομονώθηκαν τα 

φωσφολιπίδια, έδειξε ότι πρακτικά δε διαφέρουν μεταξύ τους. Με τη χρήση της 

φασματοσκοπίας 13C NMR εξετάστηκε η θέση εστεροποίησης της γλυκερόλης από τα 

λιπαρά οξέα. Το πρωτοταγές υδροξύλιο της γλυκερόλης εστεροποιείται, τόσο από το 
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ελαϊκό οξύ, όσο και από κορεσμένα λιπαρά οξέα, ενώ το δευτεροταγές υδροξύλιο 

εστεροποιείται αποκλειστικά από ελαϊκό οξύ. 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι σε αντίθεση με άλλα τρόφιμα, μέχρι σήμερα δεν 

υπάρχει μέθοδος που να προσδιορίζει ποσοτικά τα φωσφολιπίδια στο ελαιόλαδο, 

καθώς η αέρια και υγρή χρωματογραφία (GC και HPLC) δε δίνουν ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Με τη χρήση της αέριας χρωματογραφίας είναι δυνατό να 

προσδιοριστεί μόνο η σύσταση σε λιπαρά οξέα των φωσφολιπιδίων, χωρίς όμως να 

λαμβάνονται πληροφορίες για το είδος των φωσφολιπιδίων, καθώς και για τη θέση 

εστεροποίησης της γλυκερόλης από τα λιπαρά οξέα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Πίνακας 4.7. Χημική μετατόπιση και ανάθεση κορυφών του φάσματος 1H NMR της 

φωσφατιδυλοαιθανολαμίνης. Τα πρωτόνια, τα οποία αντιστοιχούν στις χημικές μετατοπίσεις στην 

τρίτη στήλη, παρουσιάζονται με italics. 

 

Αρίθμηση Πρωτόνιο δ Ανάθεση 

1΄a CH2-OCOR 4.41 Γλυκερόλη 

1΄b CH2-OCOR 4.12 Γλυκερόλη 

2΄ CH-OCOR 5.20 Γλυκερόλη 

3΄ CH2-OP(O)2O 3.94 Γλυκερόλη 

2 (Β) CH2-COOH 2.28 Όλα τα ακύλια 

3 (D) CH2-CH2COOH 1.58 Όλα τα ακύλια 

4΄΄ P-O-CH2 4.31 Αιθανολαμίνη 

5΄΄ CH2-N(CH3)3 3.81 Αιθανολαμίνη 

6΄΄ -NH3 8.43 Αιθανολαμίνη 

8 (C) 
CH2-CH=CH 

2.03 Όλα τα ακόρεστα 

λιπαρά οξέα 

9 
CH=CH 

5.33 Όλα τα ακόρεστα 

λιπαρά οξέα 

11 
CH=CH-CH2-CH=CH 

2.81 Λινελαϊκό και 

λινολενικό οξύ 

17 (CH2)n 1.28 Όλα τα ακύλια 

18a CH=CH-CH2-CH3 0.96 Λινολενικό οξύ 

18 (F) 
CH2CH2CH2-CH3 

0.88 Όλα τα οξέα εκτός 

του λινολενικού 
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Πίνακας 4.8. Χημική μετατόπιση και ανάθεση κορυφών του φάσματος 13C NMR της 

φωσφατιδυλοαιθανολαμίνης. Οι άνθρακες, οι οποίοι αντιστοιχούν στις χημικές μετατοπίσεις στην 

τρίτη στήλη, παρουσιάζονται με italics. 

 
 

Αρίθμηση Άνθρακας δ Ανάθεση 

1΄ CH2-OP(O)2O- 63.41 Γλυκερόλη 

2΄ CH-OCOR 70.49 Γλυκερόλη 

3΄a CH2-OCOR 62.94 Γλυκερόλη 

3΄b CH2-OCOR 62.94 Γλυκερόλη 

4΄΄ P-O-CH2 59.34 Αιθανολαμίνη 

5΄΄ CH2-NH3 66.37 Αιθανολαμίνη 

1 -OCOR 173.53 Όλα τα οξέα 

2 -CH2-COO- 34.10 Όλα τα ακύλια 

3 -CH2-CH2COO- 24.90 Όλα τα ακύλια 

8 
CH2-CH=CH 

27.15 Όλα τα ακόρεστα 

λιπαρά οξέα 

9 CH=CH-CH2-CH=CH- 127.00 Όλα τα ακόρεστα οξέα 

11 
CH=CH-CH2-CH=CH 

25.60 Λινελαϊκό και 

λινολενικό οξύ 

17 (CH2)n 22.70 Όλα τα ακύλια 

18a CH=CH-CH2-CH3 29.00 Λινολενικό οξύ 

18 
CH2CH2CH2-CH3 

14.09 Όλα τα οξέα εκτός του 

λινολενικού 
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Πίνακας 4.9. Χημική μετατόπιση και ανάθεση κορυφών του φάσματος 1H NMR του φωσφατιδικού 

οξέος. Τα πρωτόνια, τα οποία αντιστοιχούν στις χημικές μετατοπίσεις στην τρίτη στήλη, 

παρουσιάζονται με italics. 

 
 
 
 
 
  

Αρίθμηση Πρωτόνιο δ Ανάθεση 

1΄a CH2-OCOR 4.41 Γλυκερόλη 

1΄b CH2-OCOR 4.12 Γλυκερόλη 

2΄ CH-OCOR 5.20 Γλυκερόλη 

3΄ CH2-OP(O)2O 3.94 Γλυκερόλη 

2 (Β) CH2-COOH 2.28 Όλα τα ακύλια 

3 (D) CH2-CH2COOH 1.58 Όλα τα ακύλια 

17 (CH2)n 1.28 Όλα τα ακύλια 

18 (F) 
CH2CH2CH2-CH3 

0.88 Όλα τα οξέα εκτός 

του λινολενικού 
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Πίνακας 4.10. Χημική μετατόπιση και ανάθεση κορυφών του φάσματος 13C NMR του φωσφατιδικού 

οξέος. Οι άνθρακες, οι οποίοι αντιστοιχούν στις χημικές μετατοπίσεις στην τρίτη στήλη, 

παρουσιάζονται με italics. 

 
 
 

Αρίθμηση Άνθρακας δ Ανάθεση 

1΄ CH2-OP(O)2O- 63.41 Γλυκερόλη 

2΄ CH-OCOR 70.49 Γλυκερόλη 

3΄a CH2-OCOR 62.94 Γλυκερόλη 

3΄b CH2-OCOR 62.94 Γλυκερόλη 

1 -OCOR 173.53 Όλα τα οξέα 

2 -CH2-COO- 34.10 Όλα τα ακύλια 

3 -CH2-CH2COO- 24.90 Όλα τα ακύλια 

17 (CH2)n 22.70 Όλα τα ακύλια 

18 
CH2CH2CH2-CH3 

14.09 Όλα τα οξέα εκτός του 

λινολενικού 
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Φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη 
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Πίνακας 4.11. Χημική μετατόπιση και ανάθεση κορυφών του φάσματος 1H NMR της 

φωσφατιδυλοινοσιτόλης. Τα πρωτόνια, τα οποία αντιστοιχούν στις χημικές μετατοπίσεις στην τρίτη 

στήλη, παρουσιάζονται με italics. 

 

 

 

Αρίθμηση Πρωτόνιο δ Ανάθεση 

1΄a CH2-OCOR 4.41 Γλυκερόλη 

1΄b CH2-OCOR 4.12 Γλυκερόλη 

2΄ CH-OCOR 5.20 Γλυκερόλη 

3΄ CH2-OP(O)2O 3.94 Γλυκερόλη 

2 (Β) CH2-COOH 2.28 Όλα τα ακύλια 

3 (D) CH2-CH2COOH 1.58 Όλα τα ακύλια 

4΄΄ H-O-CH 4.21 Ινοσιτόλη 

5΄΄ H-O-CH 3.91 Ινοσιτόλη 

6΄΄ H-O-CH 3.80 Ινοσιτόλη 

7΄΄ H-O-CH 3.27 Ινοσιτόλη 

8΄΄ H-O-CH 3.66 Ινοσιτόλη 

9΄΄ H-O-CH 3.43 Ινοσιτόλη 

11 (Α) 
CH=CH-CH2-CH=CH 

2.81 Λινελαϊκό και 

λινολενικό οξύ 

8 (C) 
CH2-CH=CH 

2.03 Όλα τα ακόρεστα 

λιπαρά οξέα 

17 (CH2)n 1.28 Όλα τα ακύλια 

18a (E) CH=CH-CH2-CH3 0.96 Λινολενικό οξύ 

18 (F) 
CH2CH2CH2-CH3 

0.88 Όλα τα οξέα εκτός 

του λινολενικού 
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Πίνακας 4.12. Χημική μετατόπιση και ανάθεση κορυφών του φάσματος 13C NMR της 

φωσφατιδυλοινοσιτόλης. Οι άνθρακες, οι οποίοι αντιστοιχούν στις χημικές μετατοπίσεις στην τρίτη 

στήλη, παρουσιάζονται με italics. 

 

Αρίθμηση Άνθρακες δ  Ανάθεση 

1΄a CH2-OCOR 62.94 Γλυκερόλη 

1΄b CH2-OCOR 62.94 Γλυκερόλη 

2΄ CH-OCOR 70.49 Γλυκερόλη 

3΄ CH2-OP(O)2O- 63.41 Γλυκερόλη 

4΄΄ Η-O-CH2 71.19 Ινοσιτόλη 

5΄΄ Η-O-CH2 76.01 Ινοσιτόλη 

6΄΄ Η-O-CH2 70.90 Ινοσιτόλη 

7΄΄ Η-O-CH2 74.15 Ινοσιτόλη 

8΄΄ Η-O-CH2 72.01 Ινοσιτόλη 

9΄΄ Η-O-CH2 70.787 Ινοσιτόλη 

1 -OCOR 173.53 Όλα τα οξέα 

2 -CH2-COO- 34.10 Όλα τα ακύλια 

3 -CH2-CH2COO- 24.90 Όλα τα ακύλια 

8 
-CH2-CH=CH 

27.15 Όλα τα ακόρεστα 

λιπαρά οξέα 

9 CH=CH-CH2-CH=CH- 127.00 Όλα τα ακόρεστα οξέα 

11 
CH=CH-CH2-CH=CH 

25.60 Λινελαϊκό και 

λινολενικό οξύ 

17 (CH2)n 22.70 Όλα τα ακύλια 

18a CH=CH-CH2-CH3 29.00 Λινολενικό οξύ 

18 
CH2CH2CH2-CH3 

14.09 Όλα τα οξέα εκτός του 

λινολενικού 
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