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♦ Τρικαλίτης Παντελής (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Χηµείας, 

Πανεπιστήµιο Κρήτης) 

♦ Ρίζος Απόστολος (Καθηγητής, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης) 
 



  

EYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επιβλέποντα Καθηγητή κ. Φώτη 

Νταή για την ανάθεση αυτής της εργασίας και την εµπιστοσύνη που έδειξε στο 

πρόσωπό µου για την εκπόνηση αυτής. Χωρίς τη συνεχή παρακολούθηση, 

ενθάρρυνση και επιστηµονική καθοδήγησή του δε θα µπορούσαν να ξεπεραστούν 

οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διατριβής του 

διδακτορικού µου διπλώµατος. 

 Ευχαριστώ τον καθηγητή κ. Πάνο Πετράκη από το Ινστιτούτο ∆ασικών 

Ερευνών της Αθήνας για την πολύτιµη βοήθειά του και την άψογη συνεργασία 

σχετικά µε τις στατιστικές µεθόδους. 

 Ευχαριστώ τα µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής που δέχτηκαν 

να κρίνουν την παρούσα εργασία. 

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίκουρο Καθηγητή κ. 

Απόστολο Σπύρο για τη διδασκαλία χρήσης του φασµατογράφου NMR και για τις 

συµβουλές του σε τεχνικά ζητήµατα. 

Ακόµη, ευχαριστώ το τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης που µου 

έδωσε τη δυνατότητα να εκπονήσω την παρούσα διατριβή, καθώς και για την 

υλικοτεχνική υποδοµή που µου παρείχε. 

∆ε θα µπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω τα τωρινά και 

παλαιότερα µέλη του εργαστηρίου NMR Αριστέα Καζαλάκη, Ανδρέα Ορφανάκη, 

∆ρα. Γεωργία Φραγκάκη και κυρίως τον ∆ρα. Μανώλη Χατζάκη, για τη βοήθεια, 

τις συµβουλές αλλά και για όλες τις όµορφες στιγµές εντός και εκτός του 

εργαστηρίου. Ακόµη ευχαριστώ τους µεταπτυχιακούς αλλά και τους 

προπτυχιακούς φοιτητές του τµήµατος Χηµείας για τη δηµιουργία ευχάριστου 

κλίµατος. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ στους γονείς µου Νίκο και Κατερίνα και στην 

αδερφή µου Ρούλα, που είναι δίπλα µου σε κάθε βήµα. Τους ευχαριστώ για την 

οικονοµική και ηθική υποστήριξη αλλά κυρίως για την υποµονή που έδειξαν όλο 

αυτόν τον καιρό. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους µου Εύη Κουλούρη, Μαρία 

και Γιούλη Αποστολάκη, Μαρία Ροµπογιαννάκη, Ιωάννα Βεργετάκη αλλά και 

ένα πολύ ξεχωριστό πρόσωπο στη ζωή µου, το Μάνο Φραγκούλη που είναι πάντα 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Αλεξάνδρα Αγιοµυργιανάκη 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 

Όνοµα Πατρός:      Νικόλαος 

Όνοµα Μητρός:      Αικατερίνη 

Ηµεροµηνία Γέννησης:     04 ∆εκεµβρίου 1982 

∆ιεύθυνση Κατοικίας:     Μαξίµου Μαργουνίου 25, Τ.Κ. 71306 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6947021945 

E-mail:       alexagiom@gmail.com  

       alexagiom@chemistry.uoc.gr 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ : 
• Μάιος 2008: Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στη Φυσικοχηµεία, 

Εργαστήριο Φασµατοσκοπίας NMR, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

• ∆εκέµβριος 2005: Πτυχίο Χηµείας. Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

• Φεβρουάριος 2005- Ιούλιος 2005: Συµµετοχή στο πρόγραµµα ανταλλαγής 

φοιτητών (Erasmus), Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Βαρκελώνης, Ισπανία 

• Μάιος 2004: ∆ιπλωµατική εργασία, Εργαστήριο Φασµατοσκοπίας NMR, 

Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

• Ιούνιος 2000: Απολυτήριο Λυκείου, 3ο Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

• 11/09/2008 – Σήµερα: Έρευνα στο εργαστήριο Φασµατοσκοπίας NMR του 

τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης στα πλαίσια διδακτορικής 

διατριβής  

• 01/11/2010 – 30/11/2010: Σύµβαση ανάθεσης έργου µε περιστασιακή 

απασχόληση: «Χαρακτηρισµός προϊόντων της Α.Ε. Ελληνικά Πετρέλαια µε 

χρωµατογραφικές και φασµατογραφικές µεθόδους για τις ανάγκες του 

ευρωπαϊκού κανονισµού REACH 1907/2006» µε τον Ειδικό Λογαριασµό 

Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης 



  

• 15/04/2010 – 15/06/2010: Σύµβαση ανάθεσης έργου – Α. Ε. ∆.: «Ανάλυση 

πετρελαϊκών κλασµάτων µε φασµατοσκοπία NMR» µε τον Ειδικό 

Λογαριασµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης  

• 01/04/2008 – 31/10/2008: Σύµβαση ανάθεση έργου: «Ολοκληρωµένο 

σύστηµα τυποποίησης, ελέγχου και προώθησης ελαιολάδου (ΠΠΚΚ) ενέργεια 

Α8» µε τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης 

• 06/12/2005 – 13/05/2008: Έρευνα στο εργαστήριο Φασµατοσκοπίας NMR 

του τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης στα πλαίσια 

µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης 

• 01/07/2003 – 31/08/2003: Εργασία στην εταιρεία Fresh Gourmet A.E. στα 

πλαίσια πρακτικής άσκησης µε θέµα τη διασφάλιση ποιότητας και την 

εφαρµογή του συστήµατος H.A.C.C.P. και ISO 9001:2000 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : 

• 24/03/2011 – 30/06/2011: Φροντιστηριακός βοηθός στο µεταπτυχιακό 

µάθηµα Φασµατοσκοπία NMR στο τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης 

• 24/03/2010 – 30/06/2010: Φροντιστηριακός βοηθός στο µεταπτυχιακό 

µάθηµα Φασµατοσκοπία NMR στο τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης 

• 29/09/2009 – 18/12/2009: Βοηθός στα προπτυχιακά εργαστήρια Ανόργανης 

Χηµείας Ι του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

• 07/02/2009 – 05/04/2009: Βοηθός στα προπτυχιακά εργαστήρια Ανόργανης 

Χηµείας ΙΙ του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

• 01/10/2008 – 17/12/2008: Βοηθός στα προπτυχιακά εργαστήρια Ανόργανης 

Χηµείας Ι του Πανεπιστηµίου Κρήτης  

• 19/03/2007 – 19/05/2007: Βοηθός στα προπτυχιακά εργαστήρια Αναλυτικής 

Χηµείας ΙΙ του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

• 01/10/2006 - 20/12/2006: Βοηθός στα προπτυχιακά εργαστήρια Αναλυτικής 

Χηµείας Ι του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

• 01/10/2001 – 15/01/2002: Βοηθός στα προπτυχιακά εργαστήρια Γενικής 

Χηµείας Ι του Πανεπιστηµίου Κρήτης 



  

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ : 

1. Agiomyrgianaki, A.; Sedman, J.; van de Voort, F. R.; Dais, P. Cis and trans 

components of lipids. Analysis by 1H NMR and silver shift reagents. Eur. J. 

Lipid Sci. Technol.,Submitted. 

2. Agiomyrgianaki, A.; Petrakis, P.; Dais, P. Influence of harvest year, cultivar 

and geographical origin on Greek extra virgin olive oils composition. A study 

by NMR spectroscopy and biometric acalysis. Food Chem., Accepted 

Manuscript. 

3. Hatzakis, E.; Agiomyrgianaki, A.; Kostidis, S.; Dais, P. High-resolution NMR 

spectroscopy: An alternative fast tool for qualitative and quantitative analysis 

of diacylglycerol (DAG) oil. J. Am. Oil Chem. Soc., 2011, In Press  

4. Hatzakis, E.; Dagounakis, G.; Agiomyrgianaki, A.; Dais, P. A Facile NMR 

Method for the Quantification of Total, Free and Esterified Sterols in Virgin 

Olive Oil. Food Chem. 2010, 122, 346-352.  

5. Agiomyrgianaki, A.; Petrakis, P.; Dais, P. Detection of refined olive oil 

adulteration with refined hazelnut oil by employing NMR spectroscopy and 

multivariate statistical analysis. Talanta. 2010, 80, 2165-2171.  

6. Hatzakis, E.; Agiomyrgianaki, A.; Dais, P. Detection and Quantification of 

Free Glycerol in Virgin Olive Oil by 31P-NMR Spectroscopy. J. Am. Oil 

Chem. Soc. 2010, 87, 29-34. 

7. Petrakis, P. V.; Agiomyrgianaki, A.; Christophoridou, S.; Spyros, A.; Dais, P. 

Geographical Characterization of Greek Virgin Olive Oils (Cv. Koroneiki) 

Using 1H and 31P NMR Fingerprinting with Canonical Discriminant Analysis 

and Classification Binary Trees. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 3200-3207.  

8. Dais, P.; Spyros, A.; Christoforidou, S.; Hatzakis, E.; Fragaki, G.; 

Agiomyrgianaki, A.; Salivaras, E.; Siragakis, G.; Daskalaki, D.; Margari, M.; 

Brenes, M. Comparison of Analytical Methodologies Based on 1H and 31P 

NMR Spectroscopy with Conventional Methods of Analysis for the 

Determination of Some Olive Oil Constituents. J. Agric. Food Chem. 2007, 

55, 577-584. 

 

 

 



  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: 

• Photis Dais. A. Agiomyrgianaki, P. V. Petrakis 

"Influence of harvest year, cultivar and geographical origin on Greek extra 

virgin olive oils composition: a study by NMR spectroscopy and biometric 

analysis.", 9th Euro Fed Lipid Congress, September 18-21, 2011, Rotterdam, 

Netherlands. 

• E. Hatzakis, A. Agiomyrgianaki, S. Kostidis, P. Dais.  

“High-resolution NMR Spectroscopy: An Alternative Fast Tool for Qualitative 

and Quantitative Analysis of Diacylglycerol (DAG) Oil.”, 102nd AOCS 

Annual Meeting & Expo,May 1-4, 2011, Cincinnati, Ohio, USA 

• A. Αγιοµυργιανάκη, Φ. Νταής. 
“Προσδιορισµός φαινολικών ενώσεων και τριτερπενικών οξέων στη ρίγανη 

(origanum onites) µε τη φασµατοσκοπία 31P NMR”. 3o συνέδριο 

µεταπτυχιακών φοιτητών χηµείας Ελλάδας-Κύπρου, 23-27 Ιουνίου, 2010, 

Κύπρος 

• Χατζάκης E., Αγιοµυργιανάκη A., Νταής Φ. 

“Μια εύκολη µέθοδος προσδιορισµού ολικών ελεύθερων και ολικών εστερο-

ποιηµένων στερολών στο ελαιόλαδο βασισµένη στη φασµατοσκοπίας NMR”. 

10ο Συνέδριο Χηµείας Ελλάδας- Κύπρου, 2-4 Ιουλίου, 2009, Ηράκλειο 

Κρήτης. 

• A. Agiomyrgianaki, P. Petrakis, P. Dais,  
“Detection of the presence of refined hazelnut oil in refined olive oil by 

employing NMR spectroscopy and multivariate statistical analysis”. 3o 

Πανελλήνιο Συνέδριο του Greek Lipid Forum «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΛΙΠΙ∆ΙΩΝ», Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 15 Ιουνίου, 2009, 

Αθήνα 

• A. Agiomyrgianaki, P. Dais, P. Petrakis 
“Classification of Greek Olive Cultivars based on Compositional Analysis of  

Extracted Olive Oils by NMR Spectroscopy and Multivariate Statistical 

Analysis”. 6th Euro Fed Lipid Congress, September 7-10, 2008, Athens 



  

• P. Petrakis, A. Agiomyrgianaki, P. Dais 
“On the Classification of Greek Oils (Geographical and Botanical Origin): 

Fatty Acids and Biophenols as Markers and Protection”. 6th Euro Fed Lipid  

Congress, September 7-10, 2008, Athens 

• A. Αγιοµυργιανάκη, Φ. Νταής, Πετράκης Πάνος 
“Γεωγραφική ταξινόµηση ελληνικών εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων 

ποικιλίας κορωνέικη µε τη φασµατοσκοπία NMR και τη χηµειοµετρία”. 1o 

συνέδριο µεταπτυχιακών φοιτητών χηµείας Ελλάδας-Κύπρου, 3-7 Ιουλίου, 

2008, Κύπρος 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: 

• «Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας», γραφεία Ε.Ε.Χ. Π.Τ. Κρήτης, 12-19 

Μαΐου, Ηράκλειο 

• «∆ιαπίστευση Εργαστηρίων σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC 17025», 

ξενοδοχείο Galaxy, 10-11 Σεπτεµβρίου 2009, Ηράκλειο 

• Workshop ελαιολάδου, ξενοδοχείο Intercontinental, 8 Σεπτεµβρίου 2008, 

Αθήνα 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 

Χειρισµός οργάνων: Φασµατογράφος NMR (Brucker AMX500, DPX300) 

       Φασµατοφωτόµετρο UV-vis (Hitachi U-2001) 

Εφαρµογή Πολυπαραµετρικών Στατιστικών Μεθόδων:  

     Κανονική Ανάλυση ∆ιακριτότητας (CDA) 

    ∆υαδικό ∆έντρο Ταξινόµησης (CBT) 

    Μερικά Ελάχιστα Τετράγωνα (PLS) 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : 

• Αγγλικά: Πολύ Καλά First Certificate in English (University Of Cambridge) 

• Γαλλικά: Καλά D.E.L.F 1er Degré 

• Ισπανικά: Πολύ Καλά D.E.L.E. (Nivel Intermedio) 

 

 



  

ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ : 

Κάτοχος πτυχίου: ECDL core  

 ECDL expert 

Προγράµµατα Στατιστικής Επεξεργασίας ∆εδοµένων: Microcal Origin,  

   Statistica 

 

ΜΕΛΟΣ: 

• Ένωση Ελλήνων Χηµικών 

• Ελληνικό Φόρουµ για την Επιστήµη και Τεχνολογία Λιπιδίων (Greek Lipid 

Forum) 

• European Federation of Lipids 
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EDUCATION : 
• May 2008: M.Sc. in Physical Chemistry, Department of Chemistry, 

University of Crete, Heraklion Crete, Greece 

• December 2005: B.Sc. in Chemistry, Department of Chemistry, University of 

Crete, Heraklion Crete, Greece 

• February 2005 – July 2005: Participation in the Erasmus Program, 

Department of Chemistry,  University of Barcelona, Spain 

• May 2004: Diploma in Physical chemistry, Department of Chemistry, 
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• June 2000: Graduation from 3rd High School of Heraklion 

 

EXPERIENCE: 

• 11/09/2008 – Present: Ph. D. Student, NMR Laboratory, Department of 
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• 01/11/2010 – 30/11/2010: Participation as a researcher in NMR 
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• 15/04/2010 – 15/06/2010: Participation as a researcher in NMR 

characterization of petroleum fractions. Hellenic Petroleum contract , NMR 



  

laboratory, Department of Chemistry, University of Crete, Heraklion Crete, 

Greece 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η παρούσα διατριβή αναφέρεται στην ανάπτυξη και εφαρµογή νέων 

αναλυτικών µεθόδων, οι οποίες στηρίζονται στη φασµατοσκοπία NMR, για τον 

ποσοτικό προσδιορισµό ήσσονων συστατικών στη ρίγανη, την ανίχνευση νοθείας 

ραφιναρισµένου ελαιολάδου µε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο και τον ποσοτικό 

προσδιορισµό λιπαρών οξέων cis και trans σε λίπη και έλαια. 

 Η πρώτη αναλυτική µέθοδος στηρίχθηκε στη φωσφιτυλίωση των 

υδροξυλίων των φαινολικών ενώσεων και των τριτερπενικών οξέων της ρίγανης 

µε το κατάλληλο αντιδραστήριο φωσφόρου και στην ανίχνευση των 

φωσφιτυλιωµένων παραγώγων µε τη φασµατοσκοπία 31P NMR. Η ανάλυση των 

φασµάτων έγινε µε βάση τις φασµατικές παραµέτρους πρότυπων φαινολικών 

ενώσεων, οι οποίες προσδιορίστηκαν στην παρούσα εργασία. Για την ανάθεση 

των κορυφών στις πρότυπες ενώσεις µε περισσότερες από µια υδροξυλικές 

οµάδες χρησιµοποιήθηκε συνδυασµός µονοδιάστατης (1H, 31P) και δισδιάστατης 

(1H,1H-gCOSY, 31P,1H-HMQC) φασµατοσκοπίας NMR. Με την τεχνική αυτή 

ανιχνεύτηκαν και προσδιορίστηκαν ποσοτικά οι φαινολικές ενώσεις βενζυλική 

αλκοόλη, θυµόλη, καρβακρόλη, βορνεόλη, cis-3-εξεν-1-όλη, φερουλικό οξύ, 

χλωρογενικό οξύ, ροσµαρινικό οξύ, απιγενίνη, ταξιφολίνη, ναριγνενίνη, 

εριοδικτυόλη και τα τριτερπενικά οξέα ουρσολικό και ολεανολικό. 

 Στη δεύτερη αναλυτική µέθοδο η φασµατοσκοπία NMR εφαρµόστηκε για 

την ανίχνευση νοθείας ραφιναρισµένου ελαιολάδου µε ραφιναρισµένο 

φουντουκέλαιο. Τα λιπαρά οξέα και ο αριθµός ιωδίου προσδιορίστηκαν µε τη 

φασµατοσκοπία 1H NMR, ενώ η φασµατοσκοπία 31P NMR χρησιµοποιήθηκε για 

τον ποσοτικό προσδιορισµό των ήσσονων συστατικών όπως οι φαινολικές 

ενώσεις, οι διακυλογλυκερόλες, οι στερόλες και τα ελεύθερα λιπαρά οξέα. Η 

ταξινόµηση των ελαίων µε βάση την περιεκτικότητά τους σε λιπαρά οξέα και τη 

συγκέντρωση των ήσσονων συστατικών, επετεύχθη µε χρήση της κανονικής 

ανάλυσης διακριτότητας (CDA) και των δυαδικών δένδρων ταξινόµησης (CBTs). 

Και µε τις δύο στατιστικές µεθόδους πραγµατοποιήθηκε καλός διαχωρισµός 

µεταξύ των ραφιναρισµένων ελαιολάδων και ραφιναρισµένων φουντουκελαίων. 

∆ιαφορετικά µίγµατα των δύο προαναφερθέντων ελαίων παρασκευάστηκαν και 

αναλύθηκαν µε τη φασµατοσκοπία 1H και 31P NMR. Εφαρµογή των στατιστικών 
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µεθόδων CDA και CBTs στα αποτελέσµατα NMR επέτρεψε την ανίχνευση 

νοθείας ραφιναρισµένου ελαιολάδου µε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο σε 

ποσοστό µικρότερο από 5%.  

 Η τρίτη αναλυτική µέθοδος αξιοποίησε τη µεθοδολογία των 

µετατοπιζόντων ανιδραστηρίων για τη διάκριση ακόρεστων λιπαρών οξέων cis 

και trans σε λίπη και έλαια. Ο διαφορετικός τρόπος σχηµατισµού συµπλόκων των 

ιόντων αργύρου (µε τη µορφή µετατοπίζοντος αντιδραστηρίου AgFOD) µε 

διπλούς δεσµούς, cis και trans, επέτρεψε το διαχωρισµό των σηµάτων που 

αντιστοιχούν στα αλλυλικά και ολεφινικά πρωτόνια των ακόρεστων λιπαρών 

οξέων στο φάσµα 1H NMR. Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά το γεγονός ότι το πείραµα 

έγινε σε φασµατογράφο χαµηλής συχνότητας (300MHz). Η εφαρµογή της 

µεθοδολογίας έγινε σε µίγµατα cis και trans µεθυλεστέρων καθώς και σε µίγµατα 

ακόρεστων τριακυλογλυκερολών. Με προσεκτική ολοκλήρωση των κατάλληλων 

κορυφών στο ποσοτικό φάσµα 1H NMR επετεύχθη ο προσδιορισµός των 

συγκεντρώσεων των συστατικών των µιγµάτων. Τα αποτελέσµατα συµφώνησαν 

µε τις πραγµατικές συγκεντρώσεις. Η µεθοδολογία 1H NMR επικυρώθηκε µε τη 

χρήση πρότυπων δειγµάτων τα οποία περιείχαν κορεσµένα, µονοακόρεστα cis και 

trans και πολυακόρεστα cis λιπαρά οξέα σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Η 

ταχύτητα ανάλυσης και το χαµηλό κόστος της συγκεκριµένης µεθοδολογίας 

ευνοούν την εφαρµογή της στη διατροφική επισήµανση τροφίµων που περιέχουν 

λίπη. 

 

Λέξεις κλειδιά: 1D/2D NMR, λίπη και έλαια, ρίγανη, πολυφαινόλες, 

τριτερπενικά οξέα, νοθεία, ραφιναρισµένο ελαιόλαδο, ραφιναρισµένο 

φουντουκέλαιο, AgFOD, cis/trans διπλοί δεσµοί, διατροφική επισήµανση 

τροφίµων, πολυπαραµετρική στατιστική ανάλυση. 
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ABSTRACT 
 

 The present study refers to the development of analytical methods, based 

on nmr spectroscopy, for the detection of refined olive oil adulteration with 

refined hazelnut oil, the quantitative determination of cis and trans components in 

lipids and oil by 1h nmr spectroscopy at low magnetic fields, and the 

determination of phenolic compounds and triterpenic acids in oregano growing 

wild in greece by employing 31P NMR spectroscopy. 

 The first analytical method was based on the phosphitylation of hydroxyl 

groups of phenolic compounds and triterpenic acids present in oregano with the 

appropriate phosphorus reagent and the subsequent detection of the phosphitylated 

compounds by employing 31P NMR spectroscopy. The analysis was based on 

spectral parameters of model compounds, determined in the present study. 1D (1H, 
31P) and 2D (1H,1H-gCOSY, 31P,1H-HMQC) NMR spectroscopy was utilised for 

the assignment of model compounds with more than one hydroxyl groups. The 

present methodology was able to detect and determine quantitatively the 

triterpenic acids oleanolilc and ursolic as well as the following phenolic 

compounds: benzyl alcohol, borneol, carvacrol, thymol, ferulic acid, rosmarinic 

acid, chlorogenic acid, apigenin, naringenin, taxifolin, eriodictyol and cis-3-

hexen-1-ol. 

In the second analytical method, NMR spectroscopy was employed for the 

detection of adulteration of refined olive oil with refined hazelnut oil. Fatty acids 

and iodine number were determined by 1H NMR, whereas 31P NMR was used for 

the quantification of minor compounds including phenolic compounds, 

diacylglycerols, sterols, and free fatty acids (free acidity). Classification of the 

refined oils based on their fatty acids content and the concentration of their minor 

compounds was achieved by using the forward stepwise canonical discriminant 

analysis (CDA) and the classification binary trees (CBTs). Both methods provided 

good discrimination between the refined hazelnut and olive oils. Different 

admixtures of refined olive oils with refined hazelnut oils were prepared and 

analyzed by 1H NMR and 31P NMR spectroscopy. Subsequent application of CDA 

to the NMR data allowed the detection of the presence of refined hazelnut oils in 

refined olive oils at percentages higher than 5%. Application of the non-linear 
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classification method of the binary trees offered better possibilities of measuring 

adulteration of the refined olive oils at a lower limit of detection than that obtained 

by the CDA method. 

The third analytical method exploited, the methodology of shift reagents 

for the distinction of cis and trans unsaturation in oils and fats. The differential 

binding of silver ions (in the form of AgFOD) to cis and trans double bonds 

allowed the separation of the allylic and olefinic proton signals in the 1H NMR 

spectra of mixtures of cis and trans methyl esters of aliphatic acids and 

unsaturated triacylglycerol mixtures at low frequency spectrometers (300 MHz). 

Careful integration of the appropriate proton resonances in the recorded 

quantitative 1H NMR spectra afforded percentage concentrations in very good 

agreement with the actual values. This 1H NMR methodology was validated by 

analyzing AOCS Laboratory Proficiency Program GC samples containing various 

percentages of saturated, cis-mono unsaturated, and cis-polyunsaturated fat as 

well as trans content. This fast and relatively low-cost NMR methodology could 

be used on line for obtaining nutrition labeling compositional data (NLCD) 

required for fat-containing food products 

 

Keywords: 1D/2D NMR, fats and oils, oregano, polyphenols, triterpenic acids, 

adulteration, refined olive oil, refined hazelnut oil, AgFOD, cis/trans double 

bonds, nutritional labeling of food products, multivariate statistical analysis. 
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ΣΚΟΠΟΣ 

 Σκοπός της πρώτης αναλυτικής µεθόδου που αναπτύχθηκε στην παρούσα 

εργασία ήταν η ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισµός ήσσονων συστατικών της 

ρίγανης. Αυτό πραγµατοποιήθηκε µε φωσφιτυλίωση των υδροξυλίων των φαινολικών 

ενώσεων και τριτερπενικών οξέων, µε χρήση του κατάλληλου αντιδραστηρίου 

φωσφόρου, και ανίχνευση των φωσφιτυλιωµένων παραγώγων µε χρήση της 

φασµατοσκοπίας 31P NMR. Ο ποσοτικός προσδιορισµός επιτεύχθηκε µε ολοκλήρωση 

των κορυφών σε σχέση µε κατάλληλο εσωτερικό πρότυπο (κυκλοεξανόλη). Τα 

πλεονεκτήµατα του πυρήνα 31P NMR και της συγκεκριµένης µεθοδολογίας, τα οποία 

αναφέρθηκαν στο πρώτο µέρος της διατριβής, έναντι άλλων µεθόδων NMR οι οποίες 

βασίζονται κυρίως στους πυρήνες 1H και 13C, καθιστούν τη συγκεκριµένη τεχνική 

ιδανική για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό των ήσσονων συστατικών της 

ρίγανης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1.1 ΡΙΓΑΝΗ 

Η ρίγανη είναι αρωµατικό ποώδες, πολυετές, ιθαγενές και θαµνώδες φυτό της 

Μεσογείου και της Κεντρικής Ασίας. Ανήκει στην οικογένεια των Χειλανθών 

(Labiatae)1. Στην Ελλάδα η ρίγανη είναι αυτοφυής και βρίσκεται σε ορεινές και 

βραχώδεις περιοχές. Χρησιµοποιείται κυρίως στην µαγειρική, αλλά και σπανιότερα 

ως αφέψηµα, το οποίο αναφέρεται ως εξαιρετικό κατά του βήχα. Είναι το βασικό 

καρύκευµα των χωρών της Μεσογείου και βασικό συστατικό της ελληνικής, αλλά και 

της ιταλικής κουζίνας. Η ρίγανη µπορεί να καλλιεργηθεί σε πεδινές, ηµιορεινές και 

ορεινές περιοχές και σε ποικιλία εδαφών, εκτός από εκείνα που είναι πολύ αµµώδη 

και αργιλώδη. Η άριστη θερµοκρασία ανάπτυξης είναι 18-22 οC, µε όριο ανάπτυξης 

4-33 οC, ενώ τα φυτά πλέον του ενός έτους αντέχουν σε θερµοκρασίες από -25 έως 42 
οC 2,3. Η συλλογή της ρίγανης γίνεται κατά την ανθοφορία του φυτού, τα άνθη αυτά 

ξεραίνονται σε ειδικά υπόστεγα ή ξηραντήρια και στη συνέχεια τρίβονται και 

κοσκινίζονται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1.1: Η ρίγανη και τα µέρη από τα οποία αποτελείται 

 

Η ποικιλία Origanum Onites, ευρέως γνωστή ως τούρκικη ρίγανη, φύεται 

κυρίως στα νησιά του Αιγαίου αλλά και στην νότια και δυτική Τουρκία. Η 

συγκεκριµένη ποικιλία έχει διαφορετική ανθοταξία από τις υπόλοιπες και έτσι µπορεί 
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κανείς εύκολα να τη διακρίνει1. Όπως όλα τα είδη του γένους Origanum, η ρίγανη 

ποικιλίας Origanum onites είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως φαινολικές 

ενώσεις και τριτερπενικά οξέα. Η περιεκτικότητα ουσιών όπως οι παραπάνω, έχουν 

προσδώσει στη ρίγανη αντιµικροβιακές, αντιµυκητιακές, εντοµοκτόνες αλλά και 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες3. Έτσι, εκτός από το γαστριµαργικό ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει, έχει γίνει στόχος και πολλών ερευνητών, καθώς καθίσταται ιδανική για 

επιστηµονική µελέτη. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ρίγανη, υπό µορφή αφεψήµατος, 

χρησιµοποιείται στην ατονία των εντέρων, σαν σκεύασµα που ανοίγει την όρεξη και 

διευκολύνει την πέψη, επίσης σαν ηρεµιστικό µέσο για το νευρικό σύστηµα. 

Συµπτώµατα για τα οποία συνιστάται η χρήση της ρίγανης είναι η αϋπνία και έλκη 

του στοµάχου, οφειλόµενα στην ανεπάρκεια πεπτικών οξέων, η γαστρική ατονία, η 

αεροφαγία (λόξιγκα), ο µετεωρισµός, η χρόνια βρογχίτιδα και η φυµατίωση των 

πνευµόνων1. Για την ανάλυση των συστατικών της ρίγανης, και κυρίως του αιθέριου 

ελαίου, το οποίο περιέχεται σε ποσοστό περίπου 8%, έχει χρησιµοποιηθεί πληθώρα 

µεθόδων, κάποιες από τις οποίες θα αναφερθούν στη συνέχεια. 

 

1.1.2 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗ ΡΙΓΑΝΗ  

 

Αντιοξειδωτική ικανότητα της ρίγανης 

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο της 

Αθήνας, εξετάστηκε η ιδιότητα των φλαβονοειδών, που περιέχονται στη ρίγανη, ως 

αντιοξειδωτικά. Για το σκοπό αυτό αποµονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν ενώσεις 

από εκχύλισµα φύλλων ρίγανης. Η εκχύλιση των φύλλων ρίγανης πραγµατοποιήθηκε 

µε διαλύτες αυξανόµενης πολικότητας (εξάνιο, αιθυλαιθέρας, οξικός αιθυλαιθέρας 

και αιθανόλη 95%). Το αιθανολικό εκχύλισµα εκχυλίστηκε εκ νέου σε διαχωριστική 

χοάνη, διαδοχικά, µε πετρελαϊκό αιθέρα, αιθυλαιθέρα, οξικό αιθυλαιθέρα και 

βουτανόλη. Μελετήθηκε η αντιοξειδωτική ικανότητα της κάθε φάσης και τα 

αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε ευρέως χρησιµοποιούµενα αντιοξειδωτικά του 

εµπορίου (βουτυλιωµένη υδροξυανισόλη-ΒΗΑ και βουτυλιωµένο υδροξυτολουόλιο-

ΒΗΤ). Η φάση του αιθυλαιθέρα βρέθηκε ότι ήταν η πιο αποτελεσµατική στη 

σταθεροποίηση χοιρινού λίπους ενάντια στην οξείδωση και µάλιστα µε 

αποτελεσµατικότητα όµοια µε εκείνη του ΒΗΤ. Επιπροσθέτως, παρουσίασε 

αντιοξειδωτική ιδιότητα όταν δοκιµάστηκε σε φυτικά έλαια κάτω από συγκεκριµένες 
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συνθήκες αποθήκευσης ή τηγανίσµατος. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι κυριότεροι 

παράγοντες που αποµονώθηκαν από τη φάση του αιθυλαιθέρα ήταν τα φλαβονοειδή. 

Πιο συγκεκριµένα, µε χρήση χρωµατογραφικής και φασµατοµετρικής ανάλυσης 

ανιχνεύτηκαν η φλαβόνη απιγενίνη, η φλαβανόνη εριοδικτυόλη, και οι 

διυδροφλαβονόλες διυδροκαµφερόλη και διυδροκετκετινη.4 

Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες καθώς και η περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες 

µελετήθηκαν κατά την ανάλυση τριών διαφορετικών αρωµατικών φυτών τα οποία 

ανήκουν στο γένος Lamiaceae. Πιο συγκεκριµένα αναλύθηκαν εκχυλίσµατα από 

ελληνική ρίγανη (Origanum vulgare ssp. hirtum), ελληνικό φασκόµηλο (Salvia 

fruticosa) και καλοκαιρινό θρούµπι (Satureja hortensis). Η εκχύλιση 

πραγµατοποιήθηκε µε συσκευή Soxhlet για 6 ώρες µε διαλύτες αιθανόλη και 

ακετόνη. Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες µελετήθηκαν µε τρεις τρόπους: (i) µε 

οξείδωση του λιποσώµατος φωσφατιδυλοχολίνης, (ii) µε το τεστ Rancimat και (iii) µε 

το τεστ αντιριζικής δραστηριότητας DPPH•. Βρέθηκε ότι και τα δύο εκχυλίσµατα, 

τόσο το αιθανολικό όσο και το ακετονικό, παρουσίασαν αντιοξειδωτική 

δραστηριότητα. Τα αποτελέσµατα επικυρώθηκαν µε χρήση χρωµατογραφίας λεπτής 

στιβάδος (TLC), υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) καθώς και 

φασµατοσκοπίας NMR. Ως κυριότερο συστατικό και όλων εκχυλισµάτων βρέθηκε το 

ροσµαρινικό οξύ το οποίο διαχωρίσθηκε µε HPLC και ταυτοποιήθηκε µε NMR. 

Επίσης, στα αιθανολικά εκχυλίσµατα ανιχνεύτηκαν ίχνη καφεϊκού οξέος. Με τη 

βοήθεια της χρωµατογραφίας, εντοπίστηκαν και άλλες φαινολικές αντιοξειδωτικές 

ενώσεις στα εκχυλίσµατα της ακετόνης. Με τη χρωµατογραφία λεπτής στιβάδος 

επιβεβαιώθηκε ως κύριο συστατικό το ροσµαρινικό οξύ, ενώ εντοπίστηκαν και τρεις 

ακόµα διαφορετικές ζώνες φλαβονοειδών.5 

Η περιεκτικότητα καθώς και η χηµική σύνθεση πτητικών συστατικών 

ενωµένων µε γλυκοζιτικούς δεσµούς, τα οποία περιέχονται στη ρίγανη, µελετήθηκαν 

στο πανεπιστήµιο του Σπλιτ της Κροατίας. Ακόµη εξετάστηκε και η αντιοξειδωτική 

ικανότητα των συγκεκριµένων συστατικών. Το σύνολο των πτητικών ενώσεων σε 

φύλλα αλλά και άνθη ρίγανης βρέθηκε ότι ήταν 20 mg/kg. Η ρίγανη που εξετάστηκε 

προήλθε από τη ∆αλµατία. Με εφαρµογή αέριας χρωµατογραφίας – φασµατοµετρίας 

µάζας (GC-MS), ανιχνεύτηκαν 14 πτητικά άγλυκα µε κυριότερο συστατικό τη 

θυµοκινόνη. Ανάµεσα στις ενώσεις που ανιχνέυτηκαν, οι σηµαντικότερες ήταν η 

βενζυλική αλκοόλη, η ευγενόλη, η 2-φαινυλαιθανόλη, η θυµόλη, η 3-εξεν-1-όλη και 

η καρβακρόλη. Η αντιοξειδωτική ικανότητα των ενώσεων που ανιχνεύτηκαν στη 



 5

ρίγανη δοκιµάστηκε µε µέτρηση του αριθµού υπεροξειδίου σε χοιρινό λίπος στους 

60οC. Βρέθηκε ότι όλες οι ενώσεις είχαν αντιοξειδωτική επίδραση στο χοιρινό λίπος. 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη συγκεκριµένη έρευνα συγκρίθηκαν µε 

εκείνα της αντιοξειδωτικής αποτελεσµατικότητας του αιθέριου ελαίου της ρίγανης, 

της θυµόλης, της θυµοκινόνης καθώς και της α-τοκφερόλης και φαίνονται στην 

εικόνα που ακολουθεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 1.2: Επίδραση της ρίγανης στο ρυθµό αυτό-οξείδωσης χοιρινού λίπους, αποθηκευµένο 

στους 60οC, παρουσία αιθέριου ελαίου (+), πτητικών άγλυκων ενώσεων (●), α-τοκοφερόλης (○), 

θυµόλης (▲), θυµοκινόνης (□) και απουσία αντιοξειδωτικών (♦). PV: Αριθµός Υπεροξειδίων 
 

Όπως παρατηρούµε, η αντιοξειδωτική αποτελεσµατικότητα των πτητικών 

συστατικών ήταν συγκρίσιµη µε εκείνη του αιθέριου ελαίου της ρίγανης, καθώς 

απετράπη η δηµιουργία υδροϋπεροξειδίων για χρονικό διάστηµα 80 ηµερών. Η 

θυµόλη, η θυµοκινόνη και η α-τοκοφερόλη παρουσίασαν παρόµοια αντιοξειδωτική 

ικανότητα η οποία ήταν συγκρίσιµη µε εκείνη του τυφλού δείγµατος λίπους που δεν 

περιείχε καθόλου αντιοξειδωτικά (σχηµατισµός υδροϋπεροξειδίων µετά από 10 

ηµέρες). Η αντιοξειδωτική ικανότητα του αιθέριου ελαίου της ρίγανης σχετίστηκε µε 

την παρουσία θυµόλης και καρβακρόλης, ενώ στα πτητικά συστατικά της ρίγανης, 

που η περιεκτικότητα σε θυµόλη και καρβακρόλη ήταν σχετικά µικρή, η 

αντιοξειδωτική ικανότητα ενισχύθηκε από τη θυµοκινόνη.6 
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Προσδιορισµός συστατικών µε φαρµακολογικές ιδιότητες στη ρίγανη 

 Αρκετές µελέτες έχουν γίνει για τον ποσοτικό προσδιορισµό των συστατικών 

της ρίγανης που παρουσιάζουν φαρµακολογικές ιδιότητες. Τέτοια συστατικά είναι, 

για παράδειγµα, οι πολυφαινόλες, οι οποίες προσδίδουν την αντιοξειδωτική 

ικανότητα στη ρίγανη. Εκτός όµως από την αντιοξειδωτική τους δράση, οι 

πολυφαινόλες δρουν θεραπευτικά για τον ανθρώπινο οργανισµό. Μειώνουν τη 

λιποπρωτεΐνη χαµηλής πυκνότητας LDL («κακή» χοληστερόλη) και αυξάνουν τη 

λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας HDL («καλή» χοληστερόλη). Έχουν 

αντιµικροβιακή δράση και αντιβακτηριακή δράση και µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

κατά των εντερικών µολύνσεων και των µολύνσεων της αναπνευστικής οδού. Μια 

άλλη κατηγορία ενώσεων µε φαρµακολογικές ιδιότητες που υπάρχουν στη ρίγανη, 

είναι τα τριτερπενικά οξέα, όπως το ουρσολικό και το ολεανολικό οξύ. Το ουρσολικό 

οξύ είναι το ισοµερές του ολεανολικού οξέος. Οι δύο προαναφερθείσες ενώσεις έχει 

βρεθεί ότι συµβάλουν στην προστασία του ήπατος, στην αντιµετώπιση της 

υπεργλυκαιµίας ενώ παρουσιάζουν αντικαρκινικές, αντιφλεγµονώδεις και 

αντιµυκητιακές ιδιότητες7. 

 Η περιεκτικότητα σε ολεανολικό και ουρσολικό οξύ µελετήθηκε σε 88 είδη 

φυτών της οικογένειας των χειλανθών. Τα φυτά, αφού κονιοποιήθηκαν, εκχυλίστηκαν 

σε συσκευή Soxhlet µε διαλύτη µεθανόλη και στη συνέχεια αναλύθηκαν µε χρήση 

αέριας χρωµατογραφίας (GC). Ολεανολικό και ουρσολικό οξύ ανιχνεύτηκε σε όλα τα 

είδη που εξετάσθηκαν, ενώ παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές στην 

περιεκτικότητα του κάθε οξέος στα διάφορα είδη φυτών. Μεγαλύτερη περιεκτικότητα 

παρουσίασαν τα είδη της υπο-οικογένειας Nepetoideae στην οποία ανήκει και η 

ρίγανη. Η περιεκτικότητα του ολεανολικού οξέος κυµάνθηκε από ίχνη µέχρι 1.840%, 

ενώ το ουρσολικό οξύ βρέθηκε σε περιεκτικότητα έως 4.019%.8 

  Σε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε το 2001, ανιχνεύτηκαν και 

προσδιορίστηκαν ποσοτικά το καφεϊκό και ροσµαρινικό οξύ σε εκχυλίσµατα 

διάφορων φυτών, µε τη χρήση δισδιάστατης φασµατοσκοπίας NMR. Η ανάλυση 

πραγµατοποιήθηκε για το καλοκαιρινό θρούµπι (Satureja hortensis) το οποίο 

προήλθε από τη Λιθουανία, τη ρίγανη (Origanum vulgare και Origanum onites) που 

προήλθε από την Κρήτη (Χανιά), όπως και το χειµερινό θρούµπι (Satureja thymbra), 

ενώ το φασκόµηλο (Salvia triloba) ήταν δείγµα του εµπορίου. Τα δείγµατα αφού 

ξηράνθηκαν και κονιοποιήθηκαν, εκχυλίστηκαν µε συσκευή Soxhlet και διαλύτη 

αιθανόλη, ενώ λήφθηκε µεθανολικό εκχύλισµα της ρίγανης ποικιλίας O. onites, µετά 
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από µια διαδικασία εκχύλισης µε διαλύτες αυξανόµενης πολικότητας. Στη συνέχεια, 

λήφθησαν φάσµατα NMR. Πιο συγκεκριµένα, φάσµατα 1H-1H DQF-COSY και 1H-
13C HMQC οδήγησαν στην ανίχνευση αλλά και την ποσοτική ανάλυση του καφεϊκού 

και ροσµαρινικού οξέος στους 243 Κ, χωρίς προηγούµενο χρωµατογραφικό 

διαχωρισµό των συστατικών. Η µέθοδος βασίστηκε στις διαφορές που 

παρουσιάζονται στις χηµικές µετατοπίσεις των πρωτονίων των δυο ενώσεων µε την 

αλλαγή της θερµοκρασίας. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η βαθµονόµηση 

θερµοκρασίας µε διάλυµα µεθανόλης 4% σε δευτεριωµένη µεθανόλη. Η χρήση 

φασµατοσκοπίας NMR 1H-13C HMBC βοήθησε στην επιβεβαίωση των 

αποτελεσµάτων των δυο παραπάνω πειραµάτων, ενώ η ποσοτική ανάλυση ήρθε σε 

συµφωνία µε τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από τις µετρήσεις µε υγρή 

χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης ανεστραµµένης φάσης (RP-HPLC).9 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι η ρίγανη είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, στα οποία 

ανήκουν και οι φαινολικές ενώσεις. Στη συγκεκριµένη κατηγορία ενώσεων και 

ειδικότερα στην αντιµικροβιακή τους δράση έναντι στο βακτήριο Helicobacter 

pylori, εστίασε ερευνητική οµάδα πανεπιστηµίου της Αµερικής. Χρησιµοποιήθηκε 

κλωνοποιηµένη ρίγανη, δηλαδή ρίγανη εµπλουτισµένη µε πολυφαινόλες αλλά και 

ροσµαρινικό οξύ. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν ήταν συγκρίσιµα µε τα 

αποτελέσµατα που ελήφθησαν µε χρήση ρίγανης του εµπορίου. Κατά την 

πειραµατική διαδικασία, ξηρά, κονιοποιηµένα φύλλα ρίγανης εκχυλίστηκαν µε 

υδατικά διαλύµατα διαφορετικής συγκέντρωσης (0-95%) σε αιθανόλη. Από τα 

εκχυλίσµατα που προέκυψαν, εκείνα µε τη µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε φαινολικές 

ενώσεις εξετάστηκαν και ως προς την αντιµικροβιακή τους δραστηριότητα. Το 

συνολικό φαινολικό περιεχόµενο υπολογίστηκε µε εφαρµογή της µεθόδου Folin-

Ciocalteu και µέτρηση της απορρόφησης στα 725 nm, ενώ µε χρήση υγρής 

χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) προσδιορίστηκαν οι πολυφαινόλες 

χωριστά. Στην εικόνα που παρατίθεται παρακάτω παρουσιάζεται η αντιµικροβιακή 

δραστηριότητα της κλωνοποιηµένης αλλά και εµπορικής ρίγανης ενάντια στο 

βακτήριο H. Pylori. Όπως παρατηρείται, τα αιθανολικά εκχυλίσµατα παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη αντιµικροβιακή δραστηριότητα, ενώ το συνολικό φαινολικό περιεχόµενο 

δε διαφοροποιεί πολύ τα αποτελέσµατα. Από τα δυο διαφορετικά δείγµατα ρίγανης 

(κλωνοποιηµένη και εµπορική), η κλωνοποιηµένη βρέθηκε πιο αποτελεσµατική στην 

αναστολή της ανάπτυξης του βακτηρίου.10 
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Εικόνα 1.3: Αντιµικροβιακή δραστηριότητα υδατικών και αιθανολικών εκχυλισµάτων 

(Α) κλωνοποιηµένης και (Β) εµπορικής ρίγανης, ενάντια στο βακτήριο H. Pylori 
 

∆ύο είδη ρίγανης (Origanum vulgare ssp. hirtum και Οriganum onites) 

εξετάσθηκαν ως προς το φαινολικό τους περιεχόµενο µε χρήση δισδιάστατης 

φασµατοσκοπίας NMR υψηλής ανάλυσης. Συγκεκριµένα, ανιχνεύτηκαν φαινολικά 

οξέα σε µεθανολικά εκχυλίσµατα των δυο ειδών ρίγανης που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Τα φύλλα της ρίγανης, εκχυλίστηκαν σε συσκευή Soxhlet για 6 ώρες µε 
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διαλύτες αυξανόµενης πολικότητας (εξάνιο, οξικός αιθυλαιθέρας, διχλωροµεθάνιο 

και µεθανόλη). Ο διαχωρισµός των φαινολικών οξέων που υπήρχαν στο µεθανολικό 

εκχύλισµα έγινε µε  υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) και η 

ταυτοποίηση των κλασµάτων έγινε µε τη φασµατοσκοπία NMR δυο διαστάσεων. 

Αρχικά ελήφθησαν φάσµατα πρότυπων φαινολικών οξέων και στη συνέχεια η 

µεθοδολογία εφαρµόστηκε στα µεθανολικά εκχυλίσµατα της ρίγανης. Οι πρότυπες 

ενώσεις που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το ο-κουµαρικό οξύ, το p-κουµαρικό οξύ, το 

φερουλικό οξύ, το σιναπικό οξύ, το καφεϊκό οξύ, το χλωρογενικό οξύ, το βανιλικό 

οξύ, το πρωτοκατεχικό οξύ, τα γαλλικό οξύ το p-υδροξυβενζοϊκό οξύ το συρινγκικό 

οξύ και το οµοβανιλικό οξύ. Στη ρίγανη ποικιλίας O. vulgare ssp. hitrum 

ανιχνεύτηκαν τα οξέα ο-κουµαρικό, φερουλικό, καφεϊκό, p-υδροξυβενζοϊκό και 

βανιλικό, ενώ στη ρίγανη ποικιλίας O. οnites ανιχνεύτηκαν τα οξέα φερουλικό, 

καφεϊκό, p-υδροξυβενζοϊκό και βανιλικό.11 

Συστατικά της ρίγανης, και πιο συγκεκριµένα φλαβόνες και φλαβανόνες, 

µελετήθηκαν σε διάφορα είδη του γένους Origanum. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήθηκε συνδυασµός υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC), 

αέριας χρωµατογραφίας µε φασµατοσκοπία µάζας (GC-MS) και φασµατοσκοπίας 

NMR. Αποξηραµένα φύλλα ρίγανης εκχυλίστηκαν σε 30 mL διαιθυλαιθέρα (Et2O) 

για 24 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου. Στη συνέχεια, το εκχύλισµα διαλύθηκε σε 

µεθανόλη και ακολούθησε φιλτράρισµα πριν την ανάλυση µε HPLC. Τα 

αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε εκείνα της φασµατοσκοπίας µάζας. Συνολικά 

βρέθηκαν 25 φλαβόνες και φλαβανόνες στις διάφορες ποικιλίες τις ρίγανης, ενώ η 

5,4’-διυδροξυ-6,7,3’-τριµεθοξυφλαβανόνη αναφέρθηκε για πρώτη φορά. Η τελευταία 

αναλύθηκε και χαρακτηρίστηκε µε τη φασµατοσκοπία NMR. Στον πίνακα που 

ακολουθεί φαίνονται οι διαφορετικές ενώσεις που ανιχνεύτηκαν καθώς και σε ποια 

ποικιλία ρίγανης βρέθηκε η κάθε µια.12 
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Πίνακας 1.1: Σχετική περιεκτικότητα (% των συνολικών φλαβονοειδών) και συνολική ποσότητα 

φλαβονοειδών σε αντιπροσωπευτικές ποικιλίεςα.  

αOriganum: O. calcaratum (Oca), O. dictamnus (Odi), O. microphyllum (Omi), O. majorana 

(Oma), O. onites (Oon), O. syriacum (Osy), O. floribundum (Ofl), O. vulgare subsp. glandulosum 

(Ovg), O. vulgare subsp. hirtum (Ovh) 

 

Το αιθέριο έλαιο της ρίγανης έγινε αντικείµενο µελέτης για µια ακόµη φορά. 

Σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας ήταν να βρεθεί κατά πόσο διαφοροποιείται η 

ποσότητα αλλά και η ποιότητα του αιθέριου ελαίου της ρίγανης στις διάφορες 

περιοχές της Ελλάδας. Αναλύθηκαν συνολικά 23 δείγµατα ρίγανης η προέλευση των 

οποίων φαίνεται στην εικόνα 1.5. Τα δείγµατα ξηράνθηκαν και αποστάχτηκαν για 

µιάµιση ώρα µε συσκευή Clevenger. Στη συνέχεια αναλύθηκαν µε αέρια 

χρωµατογραφία και τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε εκείνα που υπήρχαν στη 

σχετική βιβλιογραφία. Τα κυριότερα συστατικά του αιθέριου ελαίου βρέθηκε ότι 
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ήταν η καρβακρόλη, η θυµόλη, το γ-τερπινένιο και το p-κυµένιο. Η συνολική 

περιεκτικότητα σε έλαιο καθώς και η ποσοστιαία συνεισφορά των προαναφερθέντων 

συστατικών, ποικίλαν εντυπωσιακά. Συγκεκριµένα µεταξύ της καρβακρόλης και της 

θυµόλης παρατηρήθηκε σηµαντική συσχέτιση αλλά µε αντίστροφη διακύµανση. 

Αυτό παρατηρείται και στην εικόνα 1.5 όπου στις περισσότερες περιοχές, αιθέριο 

έλαιο υψηλής περιεκτικότητας σε καρβακρόλη συνοδεύεται από χαµηλή 

περιεκτικότητα σε θυµόλη και αντίστροφα. Οι αριθµοί στην εικόνα 1.5 αντιστοιχούν 

στις περιοχές προέλευσης: 1. Χανιά, 2.Ρέθυµνο, 3. Κως, 4. Αµοργός, 5. Γύθειο, 6. 

Όρος Ταΰγετος, 7. Εύβοια, 8. Στενή Ευβοίας, 9. Όρος ∆ίρφυς, 10. Σκόπελος, 11. 

Σκόπελος, 12. Σκόπελος (Πάνορµος), 13. Λήµνος, 14. Σαµοθράκη, 15. Πόρτο Λάγος, 

16. Χερσόνησος Άθως, 17. Χερσόνησος Άθως, 18. Καλάνδρα Χαλκιδικής, 19. Όρος 

Στούρος, 20. Πίνδος (Περτούλι), 21. Όρος Όλυµπος, 22. Γραβιά, 23. Κέρκυρα 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.4: Περιεκτικότητα καρβακρόλης (λευκή µπάρα) και θυµόλης (µαύρη µπαρα) στο 

αιθέριο έλαιο της ρίγανης. 
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Το γεγονός αυτό δε φαίνεται να διαφοροποιεί το φυτό όσον αφορά στην εξωτερική 

όψη του. Ακόµη και µε την εξέταση διάφορων περιβαλλοντικών παραγόντων, δε 

κατάφερε να επεξηγηθεί η συγκεκριµένη κατανοµή και «κυριαρχία» είτε της 

καρβακρόλης είτε της θυµόλης. Αντιθέτως, βρέθηκε ότι αυτό που επηρεάζεται από 

περιβαλλοντικούς –και κυρίως θερµικούς– παράγοντες, είναι το συνολικό άθροισµα 

των δύο παραπάνω συστατικών.13 

 

1.1.3 ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 31P NMR  

Η φασµατοσκοπία NMR, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, έχει 

χρησιµοποιηθεί αρκετά συχνά στην ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισµό των 

συστατικών της ρίγανης. Οι µεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί βασίζονται στην 

ανάλυση περίπλοκων και δυσδιάκριτων δισδιάστατων φασµάτων, όπως είναι τα 

φάσµατα COSY, TOCSY HMQC, HMBC, αφού τα µονοδιάστατα φάσµατα 1H και 
13C NMR θεωρούνται ανεπαρκή για την εξαγωγή των απαιτούµενων πληροφοριών. 

Με µια απλή παρατήρηση των δοµών των φαινολικών ενώσεων και τριτερπενικών 

οξέων που υπάρχουν στη ρίγανη, γίνεται κατανοητό για ποιο λόγο είναι τόσο 

περίπλοκα τα φάσµατα πρωτονίου και άνθρακα. Στην παρούσα εργασία, έγινε χρήση 

της φασµατοσκοπίας 31P NMR και µιας µεθοδολογίας που δεν έχει εφαρµοστεί στο 

παρελθόν στην ανάλυση της ρίγανης, µε σκοπό τον ποσοτικό προσδιορισµό των 

συστατικών της ρίγανης. Η συγκεκριµένη τεχνική βασίζεται στην αντικατάσταση των 

όξινων υδρογόνων χαρακτηριστικών οµάδων (υδροξύλια, καρβοξύλια) µε το 

αντιδραστήριο 2-χλώρο-4,4,5,5-τετραµεθυλοδιοξαφωσφολάνιο και τη χρήση της 

φασµατοσκοπίας 31P NMR για την ανίχνευση των φωσφιτυλιωµένων παραγώγων. Η 

αντίδραση 1.1 δείχνει τη φωσφιτυλίωση που πραγµατοποιείται σε ενώσεις µε όξινα 

πρωτόνια, όπως είναι, για παράδειγµα  πολυφαινόλες, τα διγλυκερίδια, τα 

τριτερπενικά οξέα. 

 

 

 

   

          I         II 

 

Η αντίδραση γίνεται σε ήπιες συνθήκες (εντός του σωλήνα NMR σε θερµοκρασία 

δωµατίου), είναι ποσοτική και ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Ο 

(1.1) R-OH Cl P

O

O

R-O P

O

O

HCl
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ποσοτικός προσδιορισµός των προϊόντων της αντίδρασης γίνεται µε ολοκλήρωση των 

κορυφών του φάσµατος σε σχέση µε ένα εσωτερικό πρότυπο που, στην περίπτωση 

µας, αυτό είναι η κυκλοεξανόλη. Το φωσφιτυλιωµένο υδροξύλιο της κυκλοεξανόλης 

εµφανίζεται στα 145.15 ppm, ενώ η υγρασία αντιδρά µε το (Ι) δίνοντας κορυφή στα 

132.20 ppm. 

Ο πυρήνας φώσφορος-31, σε αντίθεση µε τον πυρήνα άνθρακα-13, είναι 

περισσότερο ευαίσθητος. Είναι το µόνο ισότοπο του φωσφόρου, µε spin 1/2 και 

φυσική αφθονία 100%. Επειδή παρουσιάζει πολύ µικρή µαγνητική ροπή, η 

ευαισθησία του στο NMR είναι περίπου 7% σε σχέση µε το 1Η. Επιπροσθέτως, 

παρουσιάζει µεγάλη περιοχή χηµικών µετατοπίσεων σε σχέση µε τον πυρήνα 13C 

(τουλάχιστον πέντε φορές µεγαλύτερη), γεγονός που ευνοεί την αύξηση της 

διακριτικής ικανότητας των φασµάτων NMR, ενώ µε αποσύζευξη λαµβάνουµε απλές 

κορυφές. Ένας άλλος παράγοντας ευκολίας για ποιοτική και ποσοτική ανάλυση µε 

αυτή τη µέθοδο είναι η απλότητα των φασµάτων. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι 

οι κορυφές οι οποίες µελετώνται είναι τα φωσφιτυλιωµένα υδροξύλια, ο αριθµός των 

οποίων είναι πολύ µικρότερος από τον αριθµό των πρωτονίων ή των ατόµων 

άνθρακα. Ένα ακόµη πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η ταχύτητα της ανάλυσης, 

εφόσον το αντιδραστήριο Ι αντιδρά γρήγορα µε τα υδροξύλια ή τα καρβοξύλια, ενώ η 

λήψη του φάσµατος 31P NMR διαρκεί περίπου µια ώρα. Ακόµη πιο σηµαντικό για 

την ανάλυση είναι η απουσία βαθµονόµησης µε πρότυπες ουσίες, όπως συµβαίνει µε 

τις τεχνικές HPLC, GC. Η ποσοτική ανάλυση γίνεται µε την προσθήκη µιας πρότυπης 

ένωσης (κυκλοεξανόλη) στο διάλυµα και µε το ολοκλήρωµα του αντίστοιχου 

φωσφιτυλιωµένου υδροξυλίου της. Συνεπώς, οι ιδιότητες του πυρήνα 31P σε 

συνδυασµό µε τα πλεονεκτήµατα της φασµατοσκοπίας NMR, που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, καθιστούν την τελευταία ιδανική εναλλακτική αναλυτική τεχνική για τη 

µελέτη ακόµα και πολύπλοκων συστηµάτων όπως βιολογικά συστήµατα, πρωτεΐνες 

και τρόφιµα. 

Η συγκεκριµένη µέθοδος, έχει εφαρµοσθεί στο εργαστήριό µας, µε επιτυχία 

στην ανάλυση και τον ποσοτικό προσδιορισµό συστατικών του ελαιολάδου, τόσο στο 

µη πολικό15-17 όσο και στο πολικό τµήµα του18,19, αλλά και στη γεωγραφική και 

βοτανική ταξινόµηση εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων20. Επίσης, έχει 

χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση νοθείας µε σπορέλαια αλλά και µε ελαιόλαδα 

κατώτερης ποιότητας14, για τον προσδιορισµό της γλυκερόλης στο ελαιόλαδο18 και 

στο κρασί21 και για τη µέτρησης της υγρασίας στο ελαιόλαδο22. Η πειραµατική 
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διαδικασία για τον προσδιορισµό τον συστατικών της ρίγανης µε τη µέθοδο αυτή 

περιελάµβανε τρία στάδια: (α) την εκχύλιση των συστατικών της ρίγανης, (β) τη 

φωσφιτυλίωση του εκχυλίσµατος της ρίγανης µε το αντιδραστήριο φωσφόρου Ι και 

(γ) τη λήψη φάσµατος 31P NMR και την ταυτοποίηση των φωσφιτυλιωµένων 

ενώσεων.   

 

1.1.4 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

∆ΥΟ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (2D NMR) 

Η φασµατοσκοπία 2D NMR αποτελεί την πιο σηµαντική εξέλιξη της 

φασµατοσκοπίας NMR, η οποία έχει αλλάξει ριζικά τη θεωρητική και πειραµατική 

βάση της συµβατικής φασµατοσκοπίας. Η τεχνική 2D NMR ξεκίνησε από µια ιδέα 

του Βέλγου φυσικού Jeener, η οποία παρουσιάσθηκε στο συνέδριο Ampere, το 1971 

και αναπτύχθηκε σε σηµαντικό βαθµό από τους R. R. Ernst (βραβείο Νόµπελ 1991) 

και R. Freeman. Σήµερα η φασµατοσκοπία 2D NMR περιλαµβάνει ένα µεγάλο 

αριθµό πειραµάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως για τον ευχερή και ταχύ 

προσδιορισµό των φασµατικών παραµέτρων µορίων. Παράλληλα, άνοιξε το δρόµο 

για την ανακάλυψη νέων αντιλήψεων για τη ιδιότητες των πυρηνικών συστηµάτων 

σπιν. 

 

Γενικό πείραµα 2D NMR 

Ένα πείραµα της φασµατοσκοπίας 2D NMR χαρακτηρίζεται από ένα 

συνδυασµό ή ακολουθία παλµών, οι οποίοι περιλαµβάνουν ορισµένα χρονικά 

διαστήµατα ή χρόνους αναµονής.23,24 Το είδος της ακολουθίας των παλµών που 

χρησιµοποιείται προσδιορίζει το είδος της πληροφορίας που θα µας δώσει το 

δισδιάστατο φάσµα. Σε γενικές γραµµές ένα 2D NMR πείραµα περιλαµβάνει τρεις 

βασικές χρονικές περιόδους: (α) την περίοδο προετοιµασίας, (β) την περίοδο εξέλιξης 

και (γ) την περίοδο ανίχνευσης. Κάθε µια από τις περιόδους χαρακτηρίζεται από µια 

χρονική διάρκεια, τον χρόνο προετοιµασίας, tD, τον χρόνο εξέλιξης, t1, και τον χρόνο 

ανίχνευσης, t2, αντίστοιχα (εικόνα 1.5a). Σε ορισµένα 2D NMR πειράµατα (όπως το 

TOCSY), πριν την περίοδο ανίχνευσης, προστίθεται µια τέταρτη περίοδος, η περίοδος 

ανάµιξης µε χρονική διάρκεια τον χρόνο ανάµιξης, tm (εικόνα 1.5b). 
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Εικόνα 1.5 Χρονικοί περίοδοι φασµατοσκοπίας 2D NMR. 

 

Κατά την περίοδο προετοιµασίας, το σύστηµα σπιν προετοιµάζεται για το 

πείραµα. Συνήθως, κατά την περίοδο προετοιµασίας, το σύστηµα βρίσκεται στην 

κατάσταση θερµικής ισορροπίας. Η περίοδος της εξέλιξης ξεκινά µε ένα παλµό, ο 

οποίος διαταράσσει το σύστηµα από την κατάσταση ισορροπίας. Μετά την παύση του 

παλµού, το σύστηµα αναπτύσσεται (εξελίσσεται) για χρονικό διάστηµα t1 υπό την 

επίδραση διαφόρων παραγόντων, όπως, για παράδειγµα, µεταπτωτική κίνηση µε τη 

συχνότητα Larmor, σύζευξη σπιν-σπιν. Μετά το πέρας της περιόδου εξέλιξης, το 

σήµα ανιχνεύεται κατά την περίοδο της ανίχνευσης σε χρόνο t2. 

Η εξάρτηση του σήµατος από δύο χρονικές περιόδους t1 και t2 συνιστά το 

δισδιάστατο πείραµα. Αυτή η εξάρτηση προκύπτει πειραµατικά, εάν επαναληφθεί η 

ακολουθία παλµών της εικόνας 1.5a, αυξάνοντας τον χρόνο t1 κατά σταθερά χρονικά 

διαστήµατα ∆t1, δηλαδή κατά t1 + n∆t1 (n = 1, 2, 3, …). Για κάθε τιµή t1 + n∆t1 

µετράται η εξάρτηση του σήµατος από τον χρόνο t2 κατά την περίοδο της ανίχνευσης. 

Με αυτόν τον τρόπο λαµβάνεται µια σειρά από n FIDs, οι οποίες εξαρτώνται από 

τους χρόνους t1 + n∆t1 και t2 (εικόνα 1.6α). Αυτή η εξάρτηση του σήµατος στο χώρο 

του χρόνου συµβολίζεται συνήθως ως S(t1 + n∆t1, t2). Το δισδιάστατο φάσµα 

λαµβάνεται µε ένα διπλό µετασχηµατισµό Fourier του σήµατος S(t1 + n∆t1, t2). 

Συνήθως, γίνεται πρώτα ο µετασχηµατισµός ως προς τον άξονα του χρόνου t2, ο 

οποίος παρέχει τη συνάρτηση S(t1 + n∆t1, ν2). Αυτή η συνάρτηση αντιπροσωπεύει µια 

σειρά από µονοδιάστατα φάσµατα, τα σήµατα των οποίων διαµορφώνονται κατά 

πλάτος και φάση (εικόνα 1.6β). Στην εικόνα 1.6γ παρουσιάζεται το φάσµα όπως 

διαµορφώνεται µετά από το διπλό µετασχηµατισµό Fourier. 

Προετοιµασία     Εξέλιξη             Ανίχνευση 

Προετοιµασία         Εξέλιξη              Ανάµιξη          Ανίχνευση

tD 

tD 
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Εικόνα 1.6 Γενικό πείραµα 2D NMR. 

 

Η διαµόρφωση του πλάτους και της φάσης του σήµατος απεικονίζεται στην 

εικόνα 1.7. Στην πραγµατικότητα το φάσµα στην εικόνα 1.7, δεν είναι το γνωστό 

µονοδιάστατο φάσµα NMR (διάγραµµα συχνότητας-έντασης), αλλά ένα διάγραµµα 

συχνότητας-χρόνου και ονοµάζεται ιντερφερόγραµα (interferogram). Το πραγµατικά 

δισδιάστατο φάσµα λαµβάνεται µετά τον δεύτερο µετασχηµατισµό Fourier ως προς 

το χρόνο t1 και είναι συναρτήσει δύο συχνοτήτων S(ν1, ν2). Ο ένας άξονας είναι η 

συχνότητα ν1 και ο άλλος η συχνότητα ν2 (Σχήµα 1.6γ). Ο άξονας ν1 περιέχει 

πληροφορίες για τους µηχανισµούς, οι οποίοι επέδρασαν στο σύστηµα των σπιν κατά 

την περίοδο της εξέλιξης t1, οι οποίοι και προκάλεσαν τη διαµόρφωση του σήµατος 

κατά πλάτος και φάση, ενώ ο άξονας ν2 περιέχει πληροφορίες για τους µηχανισµούς 

οι οποίοι επέδρασαν στο σύστηµα των σπιν κατά την περίοδο της ανίχνευσης t2. Εάν 

για παράδειγµα, η σύζευξη σπιν-σπιν επέδρασε στο σύστηµα κατά την περίοδο t1 και 

η µεταπτωτική κίνηση κατά την περίοδο t2, τότε ο άξονας ν1 θα περιέχει πληροφορίες 

για τις σταθερές σύζευξης και ο άξονας ν2 πληροφορίες για τις συχνότητες 

συντονισµού. Το σπουδαιότερο όµως επίτευγµα της φασµατοσκοπίας 2D NMR είναι 

ότι οι πληροφορίες στους δύο άξονες του δισδιάστατου φάσµατος µπορούν να 

συσχετισθούν και να διευκολύνουν στην απλούστερη περίπτωση την ανάλυση ενός 

πολύπλοκου µονοδιάστατου φάσµατος. 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 1.7 ∆ιαµόρφωση (α) του πλάτους και (β) της φάσης του σήµατος συναρτήσει του χρόνου 

εξέλιξης t1. 

(α) (β) (γ)

α β 
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Ταξινόµηση πειραµάτων της φασµατοσκοπίας 2D NMR 

Μια πρώτη γενική ταξινόµηση των πειραµάτων της φασµατοσκοπίας 2D 

NMR µπορεί να γίνει µε κριτήριο το εάν αυτές δίνουν πληροφορίες συσχέτισης 

φασµατικών παραµέτρων µεταξύ όµοιων πυρήνων (π. χ. πρωτονίων), ή µεταξύ 

ανόµοιων πυρήνων (π. χ. άνθρακας-πρωτόνιο, ή φωσφόρος-πρωτόνιο). 

Μια πιο θεµελιώδης διάκριση24 µπορεί να γίνει λαµβάνοντας υπόψη εάν η 

ακολουθία παλµών περιέχει ή όχι την περίοδο ανάµιξης (εικόνα 1.5b). Κατά την 

περίοδο ανάµιξης, µεταφέρονται πληροφορίες από ένα σύστηµα σπιν, το οποίο έχει 

εξελιχθεί κατά τη διάρκεια t1, σε ένα άλλο σύστηµα σπιν, το οποίο ανιχνεύεται κατά 

την περίοδο t2. Το προκύπτον δισδιάστατο φάσµα συσχετίζει τις συχνότητες ν1 και ν2. 

Για αυτόν το λόγο, πειράµατα τα οποία γίνονται µε ακολουθίες παλµών, οι οποίες 

περιέχουν την περίοδο ανάµιξης, αναφέρονται συνήθως ως πειράµατα ή µέθοδοι 

συσχέτισης (correlation methods) και τα προκύπτοντα φάσµατα αναφέρονται ως 

φάσµατα συσχέτισης (correlated spectra). Εάν η συσχέτιση γίνεται µεταξύ 

φασµατικών παραµέτρων όµοιων πυρήνων, προκύπτουν τα φάσµατα συσχέτισης 

όµοιων πυρήνων (correlated homonuclear 2D NMR spectra), ενώ εάν η συσχέτιση 

γίνεται µεταξύ ανόµοιων πυρήνων, τα αντίστοιχα φάσµατα ονοµάζονται 

ετεροπυρηνικά φάσµατα συσχέτισης (correlated heteronuclear 2D NMR spectra).  

Στην περίπτωση όπου, η ακολουθία παλµών δεν περιέχει την περίοδο 

ανάµιξης, τότε το ίδιο σύστηµα εξελίσσεται και ανιχνεύεται κατά τη διάρκεια της 

ακολουθίας παλµών. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι το σύστηµα εκτίθεται σε δύο 

διαφορετικές φυσικές επιδράσεις κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων και ότι 

«θυµάται το παρελθόν του», δηλαδή στην περίοδο ανίχνευσης, «θυµάται» τι του 

συνέβη στην περίοδο εξέλιξης. Ένα τέτοιο πείραµα, χωρίς την περίοδο ανάµιξης, 

συσχετίζει χηµικές µετατοπίσεις µε σταθερές σύζευξης όµοιων ή ανόµοιων πυρήνων 

(2D J-Resolved Spectroscopy). 

 

Coherence 

Η λέξη coherence είναι αρκετά δύσκολη έννοια στη φασµατοσκοπία NMR. Η 

ερµηνεία της γίνεται ακόµα πιο πολύπλοκη όταν κανείς προσπαθεί να περιγράψει ή 

να παρακολουθήσει την εξέλιξη, ή και να αποµονώσει coherences ενός κβάντου 

(single quantum coherence), δύο κβάντων (double quantum coherence), ή και 

πολλαπλών κβάντων (multiple quantum coherence). Η έννοια coherence γίνεται 

περισσότερο κατανοητή µε τη βοήθεια της κβαντοµηχανικής και ιδιαίτερα µε την 
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απλούστερη εκδοχή της, τον φορµαλισµό του γινοµένου των τελεστών (product 

operators formalism). Το διανυσµατικό µοντέλο του Bloch είναι ανεπαρκές για την 

περιγραφή της γέννησης και της εξέλιξης των coherences, αν και έχουν γίνει 

προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση.24 Επειδή όµως η έννοια της coherence είναι 

σηµαντική για την περιγραφή των δισδιάστατων πειραµάτων NMR, κρίνεται 

απαραίτητο να δοθεί µια ποιοτική περιγραφή της έννοιας. 

Ας θεωρήσουµε ένα σύνολο όµοιων πυρηνικών σπιν. Μετά την εφαρµογή 

ενός µη επιλεκτικού παλµού (90ο)x, οι µαγνητικές ροπές του συστήµατος των 

πυρήνων θα περιστρέφονται µε την ίδια φάση στο επίπεδο (xy) του περιστρεφόµενου 

συστήµατος αναφοράς µε τη συχνότητα Larmor των πυρήνων (πριν την εφαρµογή 

του παλµού, δηλαδή στην κατάσταση θερµικής ισορροπίας, οι µαγνητικές ροπές των 

πυρήνων περιστρέφονταν µε τυχαία φάση). Παρατηρείται δηλαδή ότι, ο παλµός 

δηµιούργησε στο σύστηµα µια coherence φάσης (phase coherence) µεταξύ των 

σταθµών α και β. Αυτή η coherence µεταξύ δύο ενεργειακών σταθµών ονοµάζεται 

coherence ενός κβάντου και αντιστοιχεί σε µία απλή επιτρεπτή µετάπτωση (κανόνας 

επιλογής ∆mI = ± 1), η οποία µπορεί να ανιχνευθεί ως ένα σήµα NMR.  

Η coherence ενός κβάντου µπορεί να µεταφερθεί (coherence transfer) σε 

άλλες ενεργειακές στάθµες µε την εφαρµογή παλµών και να δηµιουργήσει coherences 

µεγαλύτερου αριθµού κβάντων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, οι πολλαπλών κβάντων 

coherences απαιτούν την ύπαρξη µαγνητικά µη ισοδύναµων πυρήνων (όµοιων ή όχι), 

οι οποίοι εµφανίζουν σύζευξη µεταξύ τους. Η εικόνα 1.8 παρουσιάζει το ενεργειακό 

διάγραµµα συστήµατος δύο οµοπυρηνικών σπιν ΑΧ, τα οποία παρουσιάζουν ασθενή 

σύζευξη µεταξύ τους. Ας υποτεθεί ότι αρχικά ένας επιλεκτικός παλµός 90ο 

δηµιουργεί coherence ενός κβάντου µεταξύ των σταθµών (αα) και (αβ) του πυρήνα Α 

(µετάπτωση Α1 στην εικόνα). Η coherence αυτή µπορεί να µεταφερθεί στη στάθµη 

(ββ) µε την εφαρµογή ενός δεύτερου επιλεκτικού παλµού 180ο κατά µήκος της 

µετάπτωσης Χ1 του πυρήνα Χ. Ο παλµός αναστρέφει τους πληθυσµούς των πυρήνων 

Χ στις στάθµες (αβ) και (ββ). Με άλλα λόγια, ο δεύτερος παλµός µεταφέρει τις 

πληροφορίες της στάθµης (αβ) στη στάθµη (ββ) και δηµιουργεί µια coherence µεταξύ 

των σταθµών (αα) και (ββ). Αυτή η coherence είναι δύο κβάντων, επειδή οι δύο 

στάθµες χαρακτηρίζονται από µεταβολή του κβαντικού αριθµού κατά ∆mI = ± 2 και 

είναι απαγορευµένη.  
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Εικόνα 1.8 Ενεργειακό διάγραµµα ενός συστήµατος πυρήνων ΑΧ, οι οποίοι παρουσιάζουν ασθενή 

σύζευξη. 

 

Είναι δυνατόν να δηµιουργήσουµε coherence µηδέν κβάντων (∆mI = 0), ή 

coherence πολλαπλών κβάντων (∆mI = ± 3, 4, ..) σε συστήµατα µε περισσότερους 

από δύο συζευγµένους πυρήνες. Η τιµή της διαφοράς ∆mI χαρακτηρίζει την τάξη, p, 

της coherence. Σε κάθε περίπτωση, οι υψηλής τάξης coherences είναι απαγορευµένες 

και δεν ανιχνεύονται, παρά µόνον εάν µετατραπούν σε coherence ενός κβάντου µε 

την εφαρµογή κατάλληλου παλµού. Η δηµιουργία και η πορεία µεταφοράς 

(διαδροµή) των coherences κατά την εφαρµογή µιας ακολουθίας παλµών 

περιγράφεται από ένα διάγραµµα διαδροµής (coherence level diagram). Ένα τέτοιο 

διάγραµµα διαδροµής των coherences απεικονίζει η εικόνα 1.9.  

Η coherence στην περίοδο προετοιµασίας έχει τάξη 0. Ο πρώτος παλµός 

δηµιουργεί coherence ενός κβάντου, τάξης +1, η οποία εξελίσσεται για κάποιο 

χρονικό διάστηµα, µέχρι ο δεύτερος παλµός να την µεταφέρει σε µία coherence δύο 

κβάντων, τάξης +2. Μετά το δεύτερο χρονικό διάστηµα, τρίτος παλµός µεταφέρει τη 

coherence δύο κβάντων πίσω σε µία coherence ενός κβάντου, τάξης –1, η οποία και 

ανιχνεύεται από το δέκτη του φασµατογράφου. Η συγκεκριµένη διαδροµή της 

coherence στην εικόνα 1.9, συµβολίζεται µε το διάνυσµα της τάξης της coherence, 

δηλαδή p = (0, +1, +2, -1).  

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1.9 ∆ιάγραµµα µεταφοράς (διαδροµής) των coherences (κάτω) µιας ακολουθίας µε τρεις 

παλµούς 90ο (επάνω)  

 

(αα)

(ββ)

(αβ) (βα)

A1

A2X1

X2

R 
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Το διάγραµµα των coherences στην εικόνα 1.9, παρουσιάζει µια µόνο 

διαδροµή από τις πολλές δυνατές διαδροµές που µπορούν να ακολουθήσουν οι 

coherences µε την εφαρµογή της ακολουθίας των τριών παλµών. Επειδή λοιπόν, οι 

παλµικές ακολουθίες µπορούν να δηµιουργήσουν πολλές διαδροµές των coherences, 

είναι απαραίτητο να καθορισθεί ποια διαδροµή πρέπει να επιλεγεί και ποιες 

διαδροµές πρέπει να κατασταλούν σε µια συγκεκριµένη παλµική ακολουθία. Ένας 

γρήγορος και αποτελεσµατικός τρόπος για την επιλογή της διαδροµής των coherences 

είναι τα βαθµωτά πεδία, όπως θα δούµε στην επόµενη παράγραφο. 

 

Βαθµωτά πεδία 

Τα βαθµωτά ή κεκλιµένα πεδία (field gradients), των οποίων η ένταση 

συµβολίζεται µε G, ήταν γνωστά πριν από την ανακάλυψη του παλµικού NMR. Είχαν 

όµως περιορισµένη χρήση ακόµα και µετά την ανακάλυψη του. Αργότερα βρήκαν 

σηµαντική εφαρµογή στη µαγνητική τοµογραφία και στη µέτρηση της διάχυσης των 

υγρών ή την πιστοποίηση µοριακής τάξης. Σήµερα, βαθµωτά πεδία (τυπικές τιµές 

έντασης 0.1-0.5 Τ m-1) χρησιµοποιούνται ευρέως στη φασµατοσκοπία NMR δύο, 

τριών ή και τεσσάρων διαστάσεων. 

Τα βαθµωτά πεδία, σε αντίθεση µε το σταθερό οµοιογενές µαγνητικό πεδίο, 

Βο, της συµβατικής φασµατοσκοπίας NMR, είναι ανοµοιoγενή.25 Η ένταση των 

βαθµωτών πεδίων µεταβάλλεται γραµµικά κατά µήκος ενός άξονα, συνήθως κατά τον 

ίδιο άξονα z κατά τον οποίο εφαρµόζεται το πεδίο Βο, όπως φαίνεται στην εικόνα 

1.10. Οι ποσότητες gn αντιπροσωπεύουν τη συνεισφορά των βαθµωτών πεδίων στην 

ένταση του πεδίου Βο σε διαφορετικές θέσεις κατά τον άξονα z. Λόγω της 

ανοµοιογένειας των βαθµωτών πεδίων, οι πυρήνες ενός δείγµατος αισθάνονται 

διαφορετικά τοπικά µαγνητικά πεδία, Βο ± gn, εντός του σωλήνα NMR και εποµένως 

θα περιστρέφονται µε διαφορετικές συχνότητες Larmor, νn = (γ/2π) (Βο ± gn) (εικόνα 

1.10).  
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α β 

γ δ

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.10 Βαθµωτά µαγνητικά πεδία κατά µήκος του µαγνητικού πεδίου Βο (άξονας z).  

 

Η επίδραση των βαθµωτών πεδίων στην οριζόντια συνιστώσα της µαγνήτισης 

των πυρήνων απεικονίζεται στην εικόνα 1.11. Εξετάζεται, όπως προηγουµένως, η 

συµπεριφορά των πυρήνων στις πέντε εγκάρσιες διατοµές του σωλήνα NMR. Πριν 

την εφαρµογή του παλµού (90ο)x, όλοι οι πυρήνες του δείγµατος βρίσκονται εντός του 

ίδιου οµοιογενούς µαγνητικού πεδίου Βο και η µακροσκοπική µαγνήτιση των 

πυρήνων, Mο, βρίσκεται κατά µήκος του άξονα z (κατάσταση θερµικής ισορροπίας). 

Μετά την εφαρµογή του παλµού (90ο)x, η µαγνήτιση των πυρήνων σε κάθε εγκάρσια 

διατοµή ευθυγραµµίζεται µε τον οριζόντιο άξονα y΄ του περιστρεφόµενου 

συστήµατος αναφοράς (εικόνα 1.11α), το οποίο περιστρέφεται µε τη συχνότητα 

Larmor, νο. Η συνολική οριζόντια συνιστώσα της µαγνήτισης, My, των πυρήνων και 

στις πέντε εγκάρσιες διατοµές είναι το διανυσµατικό άθροισµα των µερικών 

συνιστωσών της µαγνήτισης, Mn, των πυρήνων σε κάθε διατοµή (εικόνα 1.11γ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1.11 Συµπεριφορά της οριζόντιας µαγνήτισης πυρήνων υπό την επίδραση βαθµωτών 

πεδίων. 
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Με την εφαρµογή των βαθµωτών πεδίων, τα ανύσµατα Mn των πυρήνων στις 

πέντε εγκάρσιες διατοµές περιστρέφονται µε διαφορετικές συχνότητες νn (εικόνα 

1.10). Επειδή το περιστρεφόµενο σύστηµα αναφοράς περιστρέφεται µε συχνότητα νο, 

µόνο οι πυρήνες στο µέσον του σωλήνα NMR θα έχουν την ίδια συχνότητα. 

Αντίθετα, οι πυρήνες στις υπόλοιπες διατοµές θα έχουν µικρότερες (ν1, ν2) ή 

µεγαλύτερες (ν4, ν5) συχνότητες από τη νο. Τα ανύσµατα της µαγνήτισης στις 

διατοµές 1 και 2 θα περιστρέφονται πιο αργά και εποµένως θα βραδυπορούν ως προς 

το σύστηµα αναφοράς, ενώ τα ανύσµατα της µαγνήτισης στις διατοµές 4 και 5 θα 

περιστρέφονται πιο γρήγορα και εποµένως θα προηγούνται ως προς το σύστηµα 

αναφοράς (εικόνα 1.11β). Τελικό αποτέλεσµα της επίδρασης των βαθµωτών πεδίων 

είναι η απώλεια φάσης της coherence, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.11δ και ο 

ενδεχόµενος µηδενισµός της µαγνήτισης λόγω πυρηνικής µαγνητικής αποδιέγερσης.  

Οι ιδιότητες αυτές των βαθµωτών πεδίων είχαν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν 

σε πειράµατα µε ακολουθίες παλµών, οι οποίες απαιτούσαν τον πλήρη µηδενισµό της 

µαγνήτισης πριν την επανάληψη της ακολουθίας για την αποφυγή ανωµαλιών στο 

λαµβανόµενο φάσµα. Με τα βαθµωτά πεδία η απώλεια φάσης της coherence είναι 

πολύ γρήγορη σε σχέση µε την εφαρµογή µακρών χρόνων αναµονής, γεγονός το 

οποίο οδηγεί στην µείωση της διάρκειας του πειράµατος. Επίσης, θα πρέπει να 

τονιστεί ότι η φάση της coherence δεν καταστρέφεται µόνιµα. Εάν µετά την 

εφαρµογή των πρώτων βαθµωτών πεδίων (συνήθως υπό τη µορφή παλµού µικρής 

χρονικής διάρκειας), G, εφαρµοστούν βαθµωτά πεδία της ίδιας έντασης µε τα πρώτα, 

αλλά αντίθετης κατεύθυνσης, -G, τα ανύσµατα Mn συγκλίνουν και ευθυγραµµίζονται 

(εστιάζονται) στον άξονα y΄, ακριβώς όπως στην περίπτωση του οµοιογενούς πεδίου 

Βο µετά την εφαρµογή του παλµού (90ο)x (εικόνα 1.11α,γ). Με άλλα λόγια η 

απορρύθµιση της φάσης των ανυσµάτων µε την εφαρµογή του πρώτου βαθµωτού 

πεδίου εξουδετερώνεται από το δεύτερο βαθµωτό πεδίο. Η εκ νέου ευθυγράµµιση της 

µαγνήτισης στον άξονα ονοµάζεται ηχώ (echo) και το πείραµα δηµιουργία ηχούς µε 

βαθµωτά πεδία (gradient echo). 

Η σπουδαιότερη, όµως, εφαρµογή των βαθµωτών πεδίων είναι η επιλογή της 

διαδροµής των διαφόρων coherences σε ένα πείραµα 2D NMR και η δηµιουργία µιας 

coherence ενός κβάντου, η οποία µπορεί να ανιχνευθεί. Η επιλογή της κατάλληλης 

διαδροµής των coherence είναι σηµαντικό βήµα για την καταστολή ανωµαλιών που 

παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του πειράµατος και οι οποίες εµφανίζονται στο 

δισδιάστατο φάσµα (π.χ. αξονικές κορυφές) υποβαθµίζοντας την ποιότητά του. 
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Παλαιότερα, η επιλογή της κατάλληλης coherence γινόταν µε την τεχνική της 

κυκλικής µεταβολής της φάσης των παλµών και του δέκτη (phase cycling). Σήµερα 

αυτή έχει αντικατασταθεί από τα βαθµωτά πεδία µε τα οποία επιταχύνεται το 

πείραµα, δίνοντας έτσι στον πειραµατιστή την ευχέρεια να αυξήσει την ευαισθησία 

του πειράµατος. Τη λειτουργία των βαθµωτών πεδίων και την επιλογή της coherence 

θα παρακολουθήσουµε στο επόµενο δισδιάστατο πείραµα NMR. 

 

Φασµατοσκοπία συσχέτισης οµοπυρηνικών σπιν µε βαθµωτά πεδία (Gradient 

Correlated Spectroscopy, gCOSY)  

Το πείραµα gCOSY25 συσχετίζει τις χηµικές µετατοπίσεις όµοιων πυρήνων 

(π. χ. 1H), οι οποίες εκτείνονται κατά µήκος των δύο αξόνων του δισδιάστατου 

φάσµατος. Η ακολουθία παλµών του πειράµατος απεικονίζεται στην εικόνα 1.12. 

Αποτελείται από δύο µη επιλεκτικούς παλµούς (90ο)x, οι οποίοι διαχωρίζονται από 

την περίοδο εξέλιξης, t1. Πριν από τον πρώτο παλµό προηγείται η περίοδος 

προετοιµασίας, tD, ενώ µετά τον δεύτερο παλµό ακολουθεί η περίοδος ανίχνευσης του 

σήµατος, t2. Μετά την εφαρµογή του πρώτου παλµού (90ο)x, η µαγνήτιση ενός 

συνόλου πυρήνων, οι οποίοι εµφανίζουν σύζευξη σπιν-σπιν, ευθυγραµµίζεται µε τον 

άξονα y΄ του συστήµατος αναφοράς. Ο παλµός έχει δηµιουργήσει µια coherence ενός 

κβάντου για όλους τους πυρήνες, τάξης ±1. Μετά την παύση του παλµού το σύστηµα 

των σπιν εξελίσσεται για χρονικό διάστηµα t1. Κατά αυτό το χρονικό διάστηµα τα 

ανύσµατα των µαγνητικών ροπών των µαγνητικά µη ισοδύναµων πυρήνων 

περιστρέφονται στο επίπεδο (xy) µε διαφορετικές συχνότητες Larmor, οι οποίες 

διαµορφώνονται από τις τιµές της σταθεράς σύζευξης J (σε Hz). ∆ηλαδή κάθε 

άνυσµα µαγνητικής ροπής έχει τη δική του ετικέτα (spin labeling). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να καταστραφεί η φάση της coherence που είχαν τα ανύσµατα µε την 

εφαρµογή του παλµού. O δεύτερος µη επιλεκτικός παλµός (90ο)x, ο οποίος 

ονοµάζεται και παλµός ανάµιξης (δηλαδή ο ίδιος ο παλµός αποτελεί την περίοδο 

ανάµιξης στην ακολουθία παλµών gCOSY), τροποποιεί την τάξη των coherences. 

Έτσι, η coherence τάξης +1 µεταφέρεται σε coherence τάξης –1, ενώ η coherence 

τάξης –1 έχει την ίδια τάξη –1. (εικόνα 1.12). Με άλλα λόγια, η µία coherence 

ακολουθεί τη διαδροµή (0, +1, -1) και η άλλη τη διαδροµή (0, -1, -1). Για την 

ανίχνευση επιλέγεται η coherence µε p = -1, η οποία έχει την ίδια φάση µε το δέκτη 

του φασµατογράφου. Η άλλη coherence καταστέλλεται και δεν ανιχνεύεται. Παρόλα 
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αυτά υπάρχει ευχέρεια επιλογής οποιασδήποτε από τις δύο coherences µε βαθµωτά 

πεδία, όπως θα περιγράφει στη συνέχεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1.12 Ακολουθία παλµών gCOSY οµοπυρηνικού συστήµατος σπιν. 

 

Coherences οι οποίες δηµιουργούνται µεταξύ µαγνητικά ισοδύναµων 

πυρήνων, χαρακτηρίζονται από τη συχνότητα Larmor των πυρήνων και στις δύο 

περιόδους εξέλιξης και ανίχνευσης της ακολουθίας παλµών και εποµένως στο 

δισδιάστατο φάσµα (contour plot) ανιχνεύονται επί της διαγωνίου (diagonal peaks) µε 

συντεταγµένες τις αντίστοιχες συχνότητες ή χηµικές µετατοπίσεις των µαγνητικά 

ισοδύναµων πυρήνων. Αντίθετα, coherences, οι οποίες δηµιουργούνται µεταξύ 

µαγνητικά µη ισοδύναµων πυρήνων, οι οποίοι εµφανίζουν σύζευξη, χαρακτηρίζονται 

από συχνότητες, οι οποίες διαµορφώνονται από τη σταθερά σύζευξης. Αυτές οι 

coherences ανιχνεύονται ως εκτός της διαγωνίου κορυφές (off-diagonal peaks). Οι 

εκτός διαγωνίου κορυφές είναι συµµετρικές ως προς τη διαγώνιο µε συντεταγµένες 

τις χηµικές µετατοπίσεις των πυρήνων που εµφανίζουν σύζευξη. Έτσι, από το 

δισδιάστατο φάσµα είναι δυνατόν να προσδιορίσουµε όλο το δίκτυο των συζεύξεων 

µεταξύ των µαγνητικά µη ισοδύναµων πυρήνων (π. χ. 1H, 31P, 19F) του υπό εξέταση 

µορίου.  

Η επιλογή των coherences γίνεται µε την εφαρµογή παλµών βαθµωτών 

πεδίων, τα οποία χαρακτηρίζονται από ένταση G και διάρκεια t. Τα βαθµωτά πεδία 

εφαρµόζονται κατά τη διάρκεια χρονικών περιόδων ελεύθερης µεταπτωτικής κίνησης 

των πυρήνων και έχουν σκοπό τη δηµιουργία σχηµατισµού ηχών βαθµωτών πεδίων, 

όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Η γενική συνθήκη για τη 

R 

tD 
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δηµιουργία ηχών βαθµωτών πεδίων σε κάθε σηµείο της διαδροµής των coherences 

εκφράζεται από την εξίσωση 1.2. 

∑ =
n

i
tGii tGp 0,  (1.2) 

Το πρώτο βαθµωτό πεδίο G1 εφαρµόζεται υπό τη µορφή παλµού διάρκειας, 

tG,1, µερικών ms πριν την εφαρµογή του δεύτερου παλµού (90ο)x, ενώ το δεύτερο 

βαθµωτό πεδίο έντασης G2 και διάρκειας tG,2 (tG,1 = tG,2) εφαρµόζεται αµέσως µετά 

τον δεύτερο παλµό (90ο)x και πριν από την ανίχνευση (εικόνα 1.13). Σύµφωνα µε την 

εξίσωση 1.2, για την επιλογή της διαδροµής (0, -1, -1) χρησιµοποιούµε βαθµωτά 

πεδία µε λόγο εντάσεων G1:G2 = 1:-1, ενώ για την επιλογή της διαδροµής (0, +1, -1) 

χρησιµοποιούµε βαθµωτά πεδία µε λόγο εντάσεων G1:G2 = 1:1. Επίσης, µε την ίδια 

διαδικασία επιλογής της διαδροµής των coherences καταστέλλονται και άλλες 

ανεπιθύµητες διαδροµές, όπως η διαδροµή (0, 0, -1), η οποία αντιστοιχεί στη 

δηµιουργία αξονικών κορυφών και οι οποίες, ως γνωστών, προκαλούν ανωµαλίες στο 

φάσµα. 

 

Αντίστροφη Φασµατοσκοπία NMR (Inverse NMR spectroscopy) 

 Μια άλλη κατηγορία τεχνικών της φασµατοσκοπίας NMR για την ανίχνευση 

λιγότερο ευαίσθητων πυρήνων είναι η αντίστροφη φασµατοσκοπία NMR (Inverse 

NMR Spectroscopy)25. Η µέθοδος βασίζεται στη µεταφορά µαγνήτισης από το 

λιγότερο ευαίσθητο πυρήνα (όπως για παράδειγµα 13C, 31P) προς τον περισσότερο 

ευαίσθητο πυρήνα (για παράδειγµα 1H) και µε ανίχνευση του τελευταίου. Η 

παραπάνω τεχνική βρίσκει εφαρµογή σε µια σειρά πειραµάτων, όπως inverse INEPT, 

HMQC, HSQC. Ένα παράδειγµα εφαρµογής της αντίστροφης φασµατοσκοπίας 

παρουσιάζεται στην επόµενη παράγραφο. 

 

Φασµατοσκοπία ετεροπυρηνικής συσχέτισης µε βαθµωτά πεδία (Gradient 

Correlated Heteronuclear Multiple Quantum Coherence Spectroscopy, 

gHMQC) 

Το πείραµα gHMQC βασίζεται στις µεγάλες τιµές των ετεροπυρηνικών 

σταθερών σύζευξης ενός δεσµού για την µεταφορά µαγνήτισης. Η πειραµατική 

διαδικασία είναι ανάλογη αυτής που ακολουθείται για το πείραµα gCOSY µε τη 

διαφορά ότι, χρησιµοποιείται αποσύζευξη ευρείας περιοχής συχνοτήτων κατά τη 

διάρκεια ανίχνευσης του σήµατος. Το πείραµα gHMQC, αποτελεί την πιο απλή 
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µορφή της τεχνικής αντίστροφης φασµατοσκοπίας. Στην εικόνα 1.13 που ακολουθεί, 

απεικονίζεται η παλµική ακολουθία για το δισδιάστατο gHMQC πείραµα. Η 

αναλογία των βαθµωτών πεδίων που εφαρµόζονται πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

ικανοποιείται η εξίσωση 1.3, όπου G1, G2, G3 η ένταση του πρώτου, δεύτερου και 

τρίτου βαθµωτού πεδίου, γH και γP οι γυροµαγνητικοί λόγοι για το πρωτόνιο και το 

φώσφορο-31 NMR, αντίστοιχα.  

 

G1(γH + γP) + G2(-γH + γP) + G3(-γΗ) = 0 (1.3) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Εικόνα 1.13 Παλµική ακολουθία για το gHMQC πείραµα 

tD 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1.2.1 ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

Οι διαλύτες NMR που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το δευτεριωµένο 

χλωροφόρµιο περιεκτικότητας σε δευτέριο 99,8% και δευτεριωµένη πυριδίνη 

περιεκτικότητας σε δευτέριο 99,5%. Οι παραπάνω διαλύτες αγοράστηκαν από την 

ALDRICH. Για την προστασία των προτύπων διαλυµάτων από την υγρασία 

χρησιµοποιήθηκαν Molecular SievesTM διαµέτρου οπών 0,5 nm και µεγέθους 2 mm 

οι οποίες αγοράστηκαν από την MERCK. Η κυκλοεξανόλη (99%), η πινακόλη, η 

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

χρώµιο (97%) [Cr(acac)3] αγοράστηκαν από την ALDRICH. Για την ανάλυση των 

συστατικών της ρίγανης χρησιµοποιήθηκαν οι εξής πρότυπες ενώσεις: χλωρογενικό 

οξύ, ευγενόλη, ναρινγενίνη, βενζυλική αλκοόλη, 2-φαινυλο-αιθανόλη, λιναλοόλη, 

βορνεόλη, φερουλικό οξύ, ο-κουµαρικό οξύ, καφεϊκό οξύ, p-υδροξυβενζοϊκό οξύ, 

βανιλικό οξύ και γλυκόζη οι οποίες αγοράστηκαν από την ALDRICH. Οι ουσίες 

ροσµαρινικό οξύ, απιγενίνη, κερκετίνη, θυµόλη, καρβακρόλη, ουρσολικό οξύ, 

ολεανολικό οξύ, cis-3-εξεν-1-όλη, τερπινεν-4-όλη, εριοδικτιόλη αγοράστηκαν από 

την EXTRASYNTHESE (Γαλλία).  

 

1.2.2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

Σε ογκοµετρική φιάλη των 25 mL ζυγίστηκαν 33,75 mg κυκλοεξανόλης 

(14.47 µΜ). Σε άλλο φιαλίδιο ζυγίστηκαν 1,5 mg Cr(acac)3 (0.165 µΜ), και 

προστέθηκαν 16 mL ξηρής πυριδίνης και 10 mL CDCl3 (1.6:1 v/v). Το µίγµα των 

διαλυτών αναδεύτηκε και αποθηκεύτηκε για παραπέρα χρήση. Το πρότυπο διάλυµα 

προστατεύθηκε από την υγρασία µε την προσθήκη 5A µοριακών κόσκινων. 

 

1.2.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΥ  

Το αντιδραστήριο φωσφόρου (2-χλώρο-4,4,5,5-τετραµεθυλοδιοξαφωσφολά-

νιο) παρασκευάστηκε σύµφωνα µε τη µέθοδο της βιβλιογραφίας26, µε αντίδραση της 

πινακόλης µε τριχλωριούχο φώσφορο και απόσταξη σε χαµηλή πίεση (αντίδραση 

1.4). Στο εργαστήριο µας έγιναν κάποιες αλλαγές µε σκοπό την αύξηση της απόδοσης 

της αντίδρασης. Αντί για βενζόλιο χρησιµοποιήθηκε εξάνιο και στη θέση της 

τριαιθυλαµίνης προστέθηκε πυριδίνη. 
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Σε δίλαιµη σφαιρική φιάλη των 500 mL µε ψυκτήρα και προσθετική φιάλη 

των 100 mL προστέθηκαν 21,5 mL τριχλωριούχου φωσφόρου (0,1 mol=8.7 mL) 

διαλυµένα σε 180 mL n-εξανίου. Σε µία κωνική φιάλη τοποθετήθηκαν 24 g 

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

προσθήκη του διαλύµατος πινακόλης έγινε στάγδην, για µία ώρα υπό ανάδευση σε 

λουτρό πάγου γιατί η αντίδραση ήταν εξώθερµη. Το µίγµα αφέθηκε για µία ώρα σε 

θερµοκρασία δωµατίου να αντιδράσει και στη συνέχεια διηθήθηκε (µε φίλτρο 

χαρτιού). Ακολούθησε έκπλυση του λευκού ιζήµατος (C5H5N-Cl) που σχηµατίστηκε 

µε 200 mL εξάνιο. Το εξάνιο αποµακρύνθηκε µε απόσταξη από το διήθηµα στους 

30οC και κατόπιν έγινε απόσταξη του προϊόντος σε αντλία κενού. Η απόδοση της 

αντίδρασης ήταν ~45% σε σύγκριση µε το ~19% της µεθόδου της βιβλιογραφίας. 

  

      (1.4) 
 

 

1.2.4 ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 Για τον προσδιορισµό των συστατικών της ρίγανης αναλύθηκε ρίγανη 

ποικιλίας Origanum Onites. Η συγκεκριµένη ποικιλία ρίγανης συλλέχθηκε από την 

επαρχία Αµαρίου στο Ρέθυµνο και προήλθε από την εταιρεία ΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ που 

βρίσκεται στο Ηράκλειο (Κρήτη). Για σύγκριση των αποτελεσµάτων αναλύθηκε ένα 

δείγµα ίδιας ποικιλίας από τα Μέθανα, αλλά και ένα δείγµα διαφορετικής ποικιλίας 

(Origanum vulgare ssp.hirtum). Για τα τελευταία ευχαριστούµε τον κύριο Αληγιάννη 

Νεκτάριο, λέκτορα του τοµέα Φαρµακογνωσίας & Χηµείας Φυσικών Προϊόντων της 

Φαρµακευτικής σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

 

1.2.5 ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ 

 Η εκχύλιση των προς ανάλυση συστατικών της ρίγανης πραγµατοποιήθηκε µε 

τη µέθοδο του µουλιάσµατος (maceration) συγκεκριµένης ποσότητας ρίγανης σε 

αιθανόλη µε ταυτόχρονη ανάδευση. Για το σκοπό αυτό, ζυγίστηκε 1g ρίγανης και 

αφού ξηράνθηκε µε υγρό άζωτο και κονιοποιήθηκε, αφέθηκε υπό ισχυρή ανάδευση 

σε 90mL αιθανόλης για 5 περίπου ώρες. Έπειτα, το εκχύλισµα αποµονώθηκε µε 

διήθηση σε χωνί Buchner υπό κενό. Ο διαλύτης εξατµίστηκε υπό κενό σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Στη συνέχεια 30mg από εκχύλισµα διαλύθηκαν σε 400 µL 

µίγµατος διαλυτών δευτεριωµένου χλωροφορµίου/πυριδίνης (1/1.6 v/v) και 

OH

OH
+ PCl3

O

O
P Cl + 2 HCl
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προστέθηκε το αντιδραστήριο φωσφόρου, έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί 

φωσφυτυλίωση των συστατικών της ρίγανης που έχουν όξινα πρωτόνια. Ακολούθησε 

η λήψη φάσµατος 31P NMR. Η διαδικασία επαναλήφθηκε για τα ίδια δείγµατα 

ρίγανης, αλλά µε διαλύτη οξικό αιθυλεστέρα και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε 

σύγκριση των αποτελεσµάτων. Η διαδικασία και για τους δύο διαλύτες 

πραγµατοποιήθηκε τρείς φορές. 

 

1.2.6 ΦΑΣΜΑΤΑ NMR 

Τα πειράµατα NMR για τον προσδιορισµό των συστατικών της ρίγανης 

πραγµατοποιήθηκαν σε φασµατογράφο Bruker AMX500 λειτουργικής συχνότητας 

500.1 ΜHz για το πρωτόνιο και 202.2 MHz για τον φώσφορο-31. Η θερµοκρασία στο 

δοκιµαστή ήταν 26±1οC. 

 

1.2.6.1 ΜΟΝΟ∆ΙΑΣΤΑΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ NMR 

Φάσµατα 31P-NMR  

Για τη λήψη ποσοτικών φασµάτων 31P-NMR, θα πρέπει να αποκλειστεί η 

αλληλεπίδραση ΝΟΕ µεταξύ του πυρήνα του φωσφόρου και γειτονικών πρωτονίων 

των µορίων, διότι το ΝΟΕ προκαλεί µεταβολές στις εντάσεις των κορυφών µε 

αποτέλεσµα να µην είναι ποσοτικά τα αντίστοιχα φάσµατα. Για το λόγο αυτό 

χρησιµοποιήθηκε η τεχνική inverse gated decoupling (αποσύζευξη αντίστροφης 

εισόδου), σύµφωνα µε 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. Για την ελάττωση των χρόνων αποδιέγερσης 

Τ1 των πυρήνων 31P χρησιµοποιήθηκε το παραµαγνητικό αντιδραστήριο Cr(acac)3, µε 

αποτέλεσµα οι χρόνοι αποδιέγερσης να µην υπερβαίνουν τα 5 s. O χρόνος αναµονής 

ήταν 25 s ίσος περίπου µε max
15T , όπου max

1T  ο µεγαλύτερος χρόνος αποδιέγερσης 

(4.6 s) που ανήκει στον πυρήνα φωσφόρου του µορίου της φωσφυτιλιωµένης 

κυκλοεξανόλης (εσωτερικό πρότυπο). Οι τυπικές παράµετροι ενός πειράµατος 31P-

NMR για ποσοτικές µετρήσεις ήταν: εύρος παλµού 90ο 18.8 µs, φασµατικό εύρος 

48.41 ppm, χρόνος αναµονής 25 s, χρόνος ανάκτησης 1,67 s, αριθµός δεδοµένων 

(data points) 32 Κ. Ο µεγάλος χρόνος αναµονής των 25 s υιοθετήθηκε για την πλήρη 

αποδιέγερση των πυρήνων πριν την εφαρµογή της επόµενης ακολουθίας παλµών, 

απαραίτητη προϋπόθεση για ποσοτική ανάλυση. Για κάθε φάσµα συλλέχθηκαν 64 
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FIDs. Πριν από το µετασχηµατισµό Fourier, η ελεύθερη επαγωγική απόσβεση (FID) 

πολλαπλασιάστηκε µε µία εκθετική συνάρτηση µε έκθετη Lb=1 Hz και τα δεδοµένα 

αυξήθηκαν σε 64Κ µε την προσθήκη µηδενικών (zero filling) στη µνήµη του 

υπολογιστή. Πριν από την ολοκλήρωση η γραµµή βάσης του φάσµατος διορθώθηκε 

χρησιµοποιώντας ένα πολυώνυµο τέταρτης τάξης και έγινε διόρθωση φάσης. Οι 

χηµικές µετατοπίσεις σε ένα φάσµα 31P NMR έχουν ως αναφορά την κορυφή, η οποία 

οφείλεται στην φωσφιτυλίωση του νερού (υγρασία του δείγµατος), η οποία 

παρουσιάζει µία στενή κορυφή σε δ 132.20.  

 

Φάσµατα 1Η-NMR 

 Τα µονοδιάστατα φάσµατα 1H-NMR ελήφθησαν µε 64 Κ πραγµατικά 

δεδοµένα (data points). Για κάθε φάσµα ελήφθησαν 32 FIDs οι οποίες 

αποθηκεύτηκαν στη µνήµη του υπολογιστή. Το φασµατικό εύρος ήταν 12 ppm. 

Χρησιµοποιήθηκαν επίσης 4 ψευδοσαρώσεις (dummy scans) ώστε το σύστηµα των 

σπιν να φτάσει σε δυναµική ισορροπία πριν από την εφαρµογή της επόµενης 

ακολουθίας παλµών. Ο χρόνος ανάκτησης (acquisition time) ήταν 4,5 s, ενώ ο χρόνος 

αναµονής (relaxation delay) µεταξύ δυο συνεχόµενων ακολουθιών παλµών ήταν 2 s. 

Μετά τον µετασχηµατισµό Fourier έγινε διόρθωση της γραµµής βάσης του φάσµατος 

µε ένα πολυώνυµο τέταρτης τάξης και ακολούθησε διόρθωση φάσης µηδενικής και 

πρώτης τάξης. Όλες οι χηµικές µετατοπίσεις των σηµάτων 1Η-NMR αναφέρονται 

στην κλίµακα δ µε πρότυπη ουσία αναφοράς το TMS (δ 0.0). 

 

1.2.6.2 ∆ΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ NMR 

Οµοπυρηνική φασµατοσκοπήα 1H-1H µε τη χρήση βαθµωτού πεδίου (1Η,1Η -

gCOSY) 

 Τα πειράµατα 1Η,1Η-gCOSY (Correlates Spectroscopy ή Homonuclear Shift 

Correlation) µε βαθµωτά πεδία ελήφθησαν µε την παλµική ακολουθία της εικόνας 

1.12. Χρησιµοποιήθηκαν 1 Κ πραγµατικά δεδοµένα (data points) στη διάρκεια της 

ανίχνευσης (t2) και 256 πραγµατικά δεδοµένα στη διάρκεια εξέλιξης (t1). Οι χρονικές 

προσαυξήσεις (increments) ∆t1 είχαν συνολική διάρκεια 142 µs µε αρχική τιµή t1=3 

µs. Συλλέχθησαν 32 πραγµατικές FIDs και 16 ψευδοσαρώσεις (dummy scans), µε 

χρόνο αναµονής (relaxation delay) 1s. Χρησιµοποιήθηκαν 2 ηµιτονοειδή βαθµωτά 

πεδία µε αναλογία έντασης 1:1 και διάρκεια 2 ms το καθένα. Πριν το 

µετασχηµατισµό Fourier στη δεύτερη διάσταση τα δεδοµένα αυξήθηκαν µε την 
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τεχνική linear prediction στα 512 και µε την προσθήκη µηδενικών στη µνήµη του 

υπολογιστή (zero filling) στα 1 Κ. Τα δεδοµένα και των δύο διαστάσεων 

πολλαπλασιάστηκαν µε κατάλληλη µαθηµατική συνάρτηση (sine-bell squared). 

 

Ετεροπυρηνική 1Η, 31Ρ φασµατοσκοπία µε coherence πολλαπλών κβάντων µε τη 

χρήση βαθµωτών πεδίων (1H,31P-gHMQC) 

 Το πείραµα 1H,31P-gHMQC µε βαθµωτά πεδία πραγµατοποιήθηκε παλµική 

ακολουθία της εικόνας 1.13. Χρησιµοποιήθηκαν 1 Κ πραγµατικά δεδοµένα (data 

points) στη διάρκεια της ανίχνευσης (t2) και 128 πραγµατικά δεδοµένα στη διάρκεια 

της εξέλιξης (t1). Οι χρονικές προσαυξήσεις ∆t1 είχαν συνολική διάρκεια 41.3 µs µε 

αρχική τιµή t1=3 µs. Συλλέχθησαν 32 πραγµατικές FIDs και 16 ψευδοσαρώσεις 

(dummy scans) ώστε να αποκτήσει το σύστηµα δυναµική ισορροπία. Ο χρόνος 

αναµονής (relaxation delay) ήταν 1s. Τα 2 βαθµωτά πεδία είχαν σχήµα ηµιτονοειδές, 

η αναλογία τους ήταν 1:1 και η διάρκειά τους 2ms το καθένα. Ο χρόνος ανάµειξης (τ) 

ήταν 50 ms ώστε το πείραµα να είναι βελτιστοποιηµένο για ανίχνευση σύζευξης 

10Hz που είναι η τυπική τιµή JP,H σύζευξης µακράς εµβέλειας στις ενώσεις που 

µελετώνται, όπως µετρήθηκε από συζευγµένα µονοδιάστατα πειράµατα 31P NMR. 

Πειράµατα βελτιστοποιηµένα για την ανίχνευση συζεύξεων 3Hz έδωσαν τα ίδια 

αποτελέσµατα. Πριν το µετασχηµατισµό Fourier στη δεύτερη διάσταση τα δεδοµένα 

αυξήθηκαν µε linear prediction στα 256 και µετά µε την προσθήκη µηδενικών στη 

µνήµη του υπολογιστή στην τιµή 1 Κ. Τα δεδοµένα και των δύο διαστάσεων 

πολλαπλασιάστηκαν µε κατάλληλη µαθηµατική συνάρτηση (sine-bell squared). Η 

αναλογία των βαθµωτών πεδίων ηµιτονοειδούς σχήµατος που χρησιµοποιήθηκαν 

ήταν 50:30:52.4, ώστε να ικανοποιείται η σχέση: 

G1(γΗ+γΡ)+G2(-γΗ+γΡ)+G3(-γΗ)=0 

 

1.2.7 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ 

ΜΕ ΤΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 31Ρ-NMR  

 Ο ποσοτικός προσδιορισµός έγινε µε βάση την ολοκλήρωση των κορυφών 

των φασµάτων 31Ρ NMR, σε σχέση µε το ολοκλήρωµα της κορυφής του εσωτερικού 

προτύπου (κυκλοεξανόλη). Η εκχύλιση των συστατικών της ρίγανης έγινε, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, από 1 g ρίγανης και η περιεκτικότητα των ενώσεων εκφράστηκε σε 

g/100 g εκχυλίσµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

1.3.1 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΕΝΩΣΕΩΝ 

Το πρώτο βήµα για τον προσδιορισµό των φαινολικών ενώσεων και 

τριτερπενικών οξέων στο εκχύλισµα της ρίγανης είναι η ανάθεση των κορυφών στο 

φάσµα 31P NMR της ρίγανης. Για τον προσδιορισµό αυτό χρησιµοποιήθηκαν 

πρότυπες ενώσεις. Η δοµή όλων των πρότυπων ενώσεων, τα φάσµατα των οποίων 

αναλύθηκαν στην παρούσα µελέτη, συγκεντρώνονται στον πίνακα 1.2. Οι ενώσεις 

που ανιχνεύτηκαν στα δείγµατα της ρίγανης σηµειώνονται µε αστερίσκο.  

 
 
Πίνακας 1.2: Χηµικές ενώσεις που προσδιορίστηκαν ποσοτικά στο εκχύλισµα της ρίγανης 

Κυκλικά Μονοτερπένια 

OH

 
Θυµόλη* 

OH

 
Καρβακρόλη* 

Φλαβόνες 

 

OOH

HO O

OH

 
Απιγενίνη* 

OOH

O

OH

OH

O

OH

OH

HO

O
HO

 
Λουτεολίνη-o-γλυκοζίδιο 

 
Φλαβονόλη ∆ιϋδροξυφλαβονόλη 

OH

OOH

HO O

OH

OH

 
Κερκετίνη 

 

O

OOH

HO

OH

OH

OH

 
Ταξιφολίνη* 
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Φλαβανόνες 

OOH

HO O

OH

 
Ναρινγενίνη* 

O

OOH

HO

OH

OH

 
Εριοδικτυόλη* 

Φαινολικές αλκοόλες 

O

OH

 
Ευγενόλη  

HO

 
2-φαινυλο-αιθανόλη  
Τερπενικές αλκοόλες 

OH

 
Βενζυλική Αλκοόλη* OH  

Βορνεόλη* 
HO

 
Τερπινεν-4-όλη 

OH

 
Λιναλοόλη 

Τριτερπενικά οξέα 

HO

H

O

OH

H

 
Ουρσολικό οξύ* 

 

HO

H

H

O

OH

H

 
Ολεανολικό οξύ* 

Φαινολικά οξέα 

OH O

OH

 
ο-κουµαρικό οξύ 

O

HO

O

OH

 
Φερουλικό οξύ* 
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Φαινολικά οξέα (συνέχεια) 

OH

OH

O

HO

 
Καφεϊκό οξύ 

HO

HO

O

O

HO

O

OHHO

H

H

 
Ροσµαρινικό οξύ* 

O

HO

OH

  
p-Υδροξυβενζοϊκό οξύ  

O

OH

O

OH

Βανιλικό οξύ 
Αλκοόλη 

HO OH

HO

OH

O

O

O

H

H

OH

OH

 
Χλωρογενικό οξύ *  

OH

 
cis 3-εξεν-1-όλη* 

 

Η ανάθεση των κορυφών των φωσφιτυλιωµένων καρβοξυλοµάδων δεν παρουσίασε 

πρόβληµα, αφού τα φαινολικά και τριτερπενικά οξέα που συνήθως ανιχνεύονται στη 

ρίγανη, έχουν µόνο ένα καρβοξύλιο και οι χηµικές µετατοπίσεις 31P NMR των 

φωσφιτυλιωµένων καρβοξυλικών οµάδων εµφανίζονται σε χαµηλότερες συχνότητες 

από εκείνες των υδροξυλικών οµάδων27. Οι ενώσεις µε ένα φαινολικό και ένα 

αλειφατικό υδροξύλιο προσδιορίστηκαν εύκολα, αφού τα αλειφατικά υδροξύλια 

εµφανίζονται σε υψηλότερες συχνότητες από ότι τα φαινολικά.  

Η ανάθεση των σηµάτων των ενώσεων που περιέχουν δύο ή περισσότερα 

φαινολικά υδροξύλια χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η στρατηγική που 

ακολουθήθηκε συνοψίζεται ως εξής:  

 Προσδιορισµός της πολλαπλότητας των κορυφών στα µονοδιάστατα φάσµατα 31P 

NMR. 

 Προσδιορισµός των χηµικών µετατοπίσεων των πυρήνων πρωτονίου µε τη χρήση 

δισδιάστατων πειραµάτων NMR (1H,1H-gCOSY). 
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 Με βάση τις γνωστές µετατοπίσεις των πρωτονίων γίνεται η ανάθεση των 

σηµάτων φωσφόρου µε τη χρήση δισδιάστατων πειραµάτων βαθµωτής σύζευξη 

µακράς εµβέλειας µεταξύ πυρήνων πρωτονίου – φωσφόρου (31P, 1H-HMQC).  

Τα φάσµατα όλων των πρότυπων ενώσεων καθώς και η µεθοδολογία ανάθεσης των 

κορυφών βρίσκονται στο Παράρτηµα στο τέλος του κεφαλαίου. Οι χηµικές 

µετατοπίσεις των πρότυπων ενώσεων στο φάσµα 31P NMR συγκεντρώνονται στον 

πίνακα 1.3. 

 
Πίνακας 1.3: Χηµικές µετατοπίσειςα των ενώσεων που προσδιορίστηκαν ποσοτικά στο εκχύλισµα 
της ρίγανης.  

Ένωση Χηµική Μετατόπιση (ppm) 
Υδροξυλική οµάδα 

Χηµική Μετατόπιση (ppm) 
Καρβοξυλική οµάδα 

Κυκλικά Μονοτερπένια 
Θυµόλη 138.57(s)  

Καρβακρόλη 138.85(s)  
Φλαβόνες 

Απιγενίνη 
4΄: 137.84(s) 
7: 137.50(s) 
5: 136.42(s) 

 

Λουτεολίνη-7-ο-γλυκοζίδιο 

3΄:138.61 
4΄:139.80 
5:136.52 
148.22 
148.13 
147.34 
147.19 

 

Φλαβονόλες 

Κερκετίνη 

3: 141.78(s) 
5: 137.44(s) 
7: 136.44(s) 
3΄: 140.47(d) 
4΄: 138.55(d) 

 

Αλκοόλες 
cis 3-εξεν-1-όλη 146.93(s)  

∆ιϋδροξυφλαβονόλες 

Ταξιφολίνη 

3΄: 139.22(d) 
4΄: 139.01(d) 
7: 136.97(s) 
5: 136.44(s) 
3: 146.97(s) 

 

Φλαβανόνες 

Ναρινγενίνη 
4΄: 138.07(s) 
7: 136.93(s) 
5: 136.54(s) 
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Εριοδικτυόλη 
3΄: 139.33(d) 
4΄: 138.93(d) 
7: 136.99(s) 
5: 136.52(s) 

 

Τριτερπενικά οξέα 
Ουρσολικό οξύ 146.50(s) 134.98(s) 
Ολεανολικό οξύ 146.44(s) 134.94(s) 

Φαινολικές Αλκοόλες 
Βενζυλική Αλκοόλη 148.17(s)  

Ευγενόλη 139.95(s)  
2-φαινυλο αιθανόλη 146.87(s)  

Τερπενικές Αλκοόλες 
Βορνεόλη 146.59(s)  
Λιναλοόλη 142.63(s)  

Τερπινεν-4-όλη 139.67(s)  
Φερουλικό οξύ 139.37(s) 135.08(s) 

Φαινολικά οξέα 

Χλωρογενικό οξύ 
2: 146.03(s) 
3: 146.60(s) 

13: 139.24(d) 
14: 138.57(d) 

 

Ροσµαρινικό οξύ 
3: 139.63(d) 

3΄,4΄: 138.90(d) 
4: 138.57(d) 

134.92(s) 

ο-κουµαρικό οξύ 138.90(s) 134.98(s) 
 p-Υδροξυβενζοϊκό οξύ 137.64(s) 135.14(s) 

Καφεϊκό οξύ 1: 139.60(d) 
2: 138.59(d) 135.14(s) 

Βανιλικό οξύ 139.14(s) 135.09(s) 
Σάκχαρα 

α-D-Γλυκόζη 

3: 148.01(s) 
6: 147.84(s) 
4: 147.19(s) 
2: 146.70(s) 
1: 146.65(s) 

 

β-D-Γλυκόζη 

3: 148.22(s) 
6: 147.95(s) 
4: 147.21(s) 
2: 147.11(s) 
1: 145.67(s) 

 

αΧρησιµοποιείται η αρίθµηση των πρότυπων ενώσεων που βρίσκονται στο 

παράρτηµα. 
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137138139140141142143144145146147148 ppm

 Τα µονοδιάστατα φάσµατα 31P NMR των φωσφιτυλιωµένων πρότυπων 

ενώσεων στην παρούσα εργασία, ελήφθησαν χρησιµοποιώντας, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί µεγάλο χρόνο αναµονής έτσι ώστε η µαγνήτιση να επανέρχεται πλήρως 

στην κατάσταση θερµικής ισορροπίας πριν την επανάληψη της παλµικής ακολουθίας. 

Ο µεγάλος χρόνος αναµονής είχε σαν αποτέλεσµα τα ολοκληρώµατα των κορυφών 

στο φάσµα να αντανακλούν τις πραγµατικές συγκεντρώσεις των διαλυµένων 

πρότυπων ενώσεων. Περαιτέρω, η ποσοτικοποίηση της κάθε ένωσης διευκολύνθηκε 

από το εσωτερικό πρότυπο, το οποίο ήταν η κυκλοεξανόλη. Η προσθήκη γνωστής 

ποσότητας εσωτερικού προτύπου επέτρεψε την απ’ ευθείας σύγκριση των ποσοτήτων 

των πρότυπων ενώσεων, όπως αυτές υπολογίστηκαν από τα ολοκληρώµατα των 

αντίστοιχων κορυφών, µε τις πραγµατικές ποσότητες των πρότυπων ενώσεων.  

 

1.3.2 ΦΑΣΜΑ 31P NMR ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ 

ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΡΠΕΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ 

 Για να διερευνηθεί εάν η χηµική µετατόπιση µιας πολυφαινόλης ή ενός 

τριτερπενικού οξέος µεταβάλλεται από την παρουσία άλλων πολυφαινολών ή 

τριτερπενικών οξέων όπως συµβαίνει στο εκχύλισµα της ρίγανης, καθώς επίσης και η 

ικανότητα της µεθόδου για ποσοτική ανάλυση σε πραγµατικές συνθήκες, 

πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα 31P NMR σε µίγµα πρότυπων φαινολικών ενώσεων 

και τριτερπενικών οξέων. Στην εικόνα 1.14 φαίνεται το φάσµα 31P NMR ενός 

µίγµατος των 24 ενώσεων που µελετήθηκαν.  

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1.14: Φάσµα 31P NMR µίγµατος πρότυπων ενώσεων 
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Οι χηµικές µετατοπίσεις των φωσφιτυλιωµένων υδροξυλίων στο µίγµα δεν 

παρουσίασαν µεταβολές σε σύγκριση µε τις χηµικές µετατοπίσεις των ενώσεων που 

ελήφθησαν µόνες τους. Έτσι ο προσδιορισµός τους ήταν αρκετά εύκολος. Τα 

ποσοτικά αποτελέσµατα αυτού του φάσµατος συγκεντρώνονται στον πίνακα 1.4. Τα 

αποτελέσµατα της ζύγισης ήταν σχεδόν ταυτόσηµα µε τις ποσότητες που 

υπολογίστηκαν από το φάσµα της εικόνας 1.14. 

 
Πίνακας 1.4: Ποσοτικά αποτελέσµατα του µίγµατος προτυπων ενώσεων (µmol/0.4ml) 

Πρότυπη ένωση Ποσότητα που 
ζυγίστηκε 

Ποσότητα που 
προσδιορίστηκε από 
το φάσµα 31P NMR 

Βενζυλική Αλκοόλη 2.87 2.64 
cis 3-εξεν-1-όλη 2.49 2.48 
Χλωρογενικό οξύ 2.48 2.35 

Θυµόλη 2.66 2.71 
Καρβακρόλη 12.63 12.57 
Ναρινγενίνη 2.57 2.49 
Φερουλικό οξύ 3.63 3.57 
Απιγενίνη 1.48 1.35 

Ροσµαρινικό οξύ 3.88 3.76 
Ταξιφολίνη 2.23 2.12 
Εριοδικτυόλη 2.05 1.98 
Βορνεόλη 1.95 1.94 

Ουρσολικό οξύ 6.41 6.38 
Ολεανολικό οξύ 4.03 3.95 
ο-κουµαρικό οξύ 3.72 3.65 
Καφεϊκό οξύ 4.13 4.02 

p-υδροξυβενζοϊκό οξύ 3.89 3.74 
Βανιλικό οξύ 4.51 4.39 

Λουτεολίνη-7-ο-γλυκοζίδιο 2.11 1.95 
Κερκετίνη 4.65 4.71 
Ευγενόλη 5.18 5.23 

2-φαινυλο-αιθανόλη 3.60 3.49 
Λιναλοόλη 2.23 2.15 

Τερπινεν-4-όλη 3.81 3.69 
 

 

 Στην εικόνα 1.15 παρουσιάζεται το διάγραµµα συσχέτισης της πραγµατικής 

συγκέντρωσης (ζύγιση) και της υπολογισµένης συγκέντρωσης από το φάσµα 31P 

NMR. 
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Εικόνα 1.15: ∆ιάγραµµα συσχέτισης της πραγµατικής συγκέντρωσης των πρότυπων ενώσεων 

του µίγµατος και της υπολογισµένης συγκέντρωσης από το φάσµα 31P NMR 

 

Η εξίσωση της ευθείας που προέκυψε είναι η εξής: 

 

(συγκέντρωση)31
P NMR= -0.100+1.006×(συγκέντρωση)πραγµατική   (1.5) 

(R=0.999, SD= ±0.070) 

 

Όπως παρατηρείται η συσχέτιση µεταξύ της πραγµατικής συγκέντρωσης και εκείνης 

που υπολογίστηκε από το φάσµα 31P NMR είναι γραµµική. Ο συντελεστής 

συσχέτισης (R=0.999), η κλίση (1.006) και η τεταγµένη (-0.100) υποδεικνύουν ότι η 

µέθοδος παραµένει αξιόπιστη για την ποσοτική ανάλυση µιγµάτων φαινολικών 

ενώσεων και τριτερπενικών οξέων. 

 

1.3.3 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΡΠΕΝΙΚΩΝ 

ΟΞΕΩΝ ΣΤΗ ΡΙΓΑΝΗ 

Οι χηµικές µετατοπίσεις των πρότυπων ενώσεων που αναλύθηκαν σε 

προηγούµενη παράγραφο, συγκρίθηκαν µε τις χηµικές µετατοπίσεις των κορυφών 

στο φάσµα 31P NMR του φωσφυτυλιωµένου εκχυλίσµατος της ρίγανης. Για 

επιβεβαίωση της ύπαρξης κάποιας ένωσης, προστέθηκε στο εκχύλισµα της ρίγανης 

µικρή ποσότητα από την εκάστοτε πρότυπη ένωση και παρατηρήθηκε αύξηση της 
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136.5137.0137.5138.0138.5139.0139.5 ppm

έντασης της κορυφής. Στην εικόνα 1.16 παρουσιάζεται το φάσµα 31P NMR του 

εκχυλίσµατος της ρίγανης. Η ανάθεση των κορυφών βρίσκεται παρακάτω. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1.16: Φάσµα 31P NMR εκχυλίσµατος ρίγανης 
  

Στις εικόνες 1.17 και 1.18, που ακολουθούν, παρουσιάζονται χωριστά οι περιοχές 

136-140 ppm και 145-159 ppm, αντίστοιχα. Στην πρώτη περιοχή εµφανίζονται 

κορυφές φωσφόρων των αρωµατικών φωσφιτυλιωµένων υδροξυλίων, ενώ στη 

δεύτερη περιοχή εµφανίζονται οι κορυφές των αλειφατικών φωσφιτυλιωµένων 

υδροξυλίων. Πάνω στο κάθε φάσµα εµφανίζεται η ανάθεση κορυφών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1.17: Αρωµατική περιοχή φάσµατος 31P NMR εκχυλίσµατος ρίγανης 

Καρβακρόλη+ροσµαρινικό οξύ

Θυµόλη+ 
ροσµαρινικό οξύ+
χλωρογενικό οξύ

Α Α Ν 
Τ 

Ν 

Ε 

Τ 

Τ: Ταξιφολίνη 
Ν: Ναρινγενίνη 
Α: Απιγενίνη 
Ε: Εριοδικτυόλη 

Ε Ν ροσµαρινικό 
οξύ 

φερουλικό 
οξύ 

Τ 
Ε 

χλωρογενικό 
οξύ 

137138139140141142143144145146147148 ppm

Αλειφατική περιοχή 
φωσφυτυλιωµένων -ΟΗ 

Αρωµατική περιοχή 
φωσφυτυλιωµένων -ΟΗ 
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145.5146.0146.5147.0147.5148.0148.5149.0 ppm

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 1.18: Αλειφατική περιοχή φάσµατος 31P NMR εκχυλίσµατος ρίγανης 

 

 

Εύρεση ορίου ανίχνευσης, ορίου ποσοτικοποίησης και γραµµικότητας της 

µεθόδου 31P NMR 

Για να προσδιοριστεί πόσο δόκιµη είναι η συγκεκριµένη µέθοδος για την 

επίτευξη της ποσοτικής ανάλυσης των συστατικών της ρίγανης κρίθηκε απαραίτητη η 

βαθµονόµησή της. Η βαθµονόµηση της µεθόδου έγινε µε µια σειρά διαλυµάτων 

διαφόρων συγκεντρώσεων µιας πρότυπης ουσίας µε τη φασµατοσκοπία 31P NMR και 

τη συσχέτιση αυτών µε τις ποσότητες της ουσίας που ζυγίστηκαν για την παρασκευή 

των προς εξέταση διαλυµάτων. Ως πρότυπη ουσία χρησιµοποιήθηκε η καρβακρόλη, η 

οποία βρίσκεται σε µεγαλύτερη συγκέντρωση σε όλα τα δείγµατα ρίγανης που 

εξετάστηκαν. Παρασκευάστηκε µια σειρά διαλυµάτων καρβακρόλης σε µια περιοχή 

συγκεντρώσεων από 0.05–30 µmol/0.4 mL µίγµατος διαλυτών CDCl3/πυριδίνη, ενώ 

η συγκέντρωση του εσωτερικού προτύπου παρέµενε σταθερή. Στη συνέχεια, 

ελήφθησαν φάσµατα 31P NMR για κάθε διάλυµα φωσφυτυλιωµένης καρβακρόλης. 

Έπειτα από προσεκτική ολοκλήρωση της κορυφής της καρβακρόλης σε κάθε φάσµα 

και σε συνδυασµό µε το ολοκλήρωµα του εσωτερικού προτύπου (φωσφιτυλιωµένη 

κυκλοεξανόλη), προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις φασµατοσκοπικά. Στην εικόνα 

1.19 παρουσιάζεται το φάσµα 31P NMR της καρβακρόλης, η οποία εµφανίζει µόνο 

µία κορυφή στα 138.85 ppm.  

● 
● ●

● 
●

* * * * *

Βενζυλική 
αλκοόλη 

Ουρσολικό 
οξύ 

Ολεανολικό 
οξύ 

Ταξιφολίνη

Βορνεόλη
Χλωρογενικό οξύ 

Χλωρογενικό οξύ 

Κυκλοεξανόλη 
(εσωτερικό πρότυπο)

*:α-D γλυκόζη 
●:β-D γλυκόζη 

cis 3-εξεν-1-όλη
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Κυκλοεξανόλη 
(εσωτερικό πρότυπο) 

138139140141142143144145146 ppm

1 

O-P1

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 1.19: Φάσµα 31P NMR της καρβακρόλης. 

 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συγκεντρώνονται στον πίνακα 1.5, που ακολουθεί. 

Επίσης στον ίδιο πίνακα, στην τελευταία στήλη εµφανίζονται και οι τιµές του λόγου 

σήµα προς θόρυβο (S/N) για κάθε συγκέντρωση της καρβακρόλης. Οι τιµές του 

λόγου αυτού είναι χρήσιµες για τον προσδιορισµό του ορίου ανίχνευσης. 

 
Πίνακας 1.5: Πραγµατική και υπολογισµένη συγκέντρωση καρβακρόλης (µmol/0.4 mL) 

Πραγµατική συγκέντρωση 
(ζύγιση) 

Υπολογισµένη συγκέντρωση 
(31P NMR) S/N 

0.05 0.04 2.49 
0.10 0.10 5.2 
1.00 0.97 45.27 
5.00 4.96 225.62 
10.00 9.85 470.35 
15.00 14.85 768.91 
20.00 19.80 976.32 
25.00 24.86 1235.47 
30.00 29.90 1360.65 

 

 

Στην εικόνα 1.20 απεικονίζεται η γραµµική παλινδρόµηση (συσχέτιση) των 

πραγµατικών συγκεντρώσεων των διαλυµάτων της καρβακρόλης και των 

συγκεντρώσεων που προσδιορίστηκαν από τα φάσµατα 31P NMR.  
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Εικόνα 1.20: ∆ιάγραµµα συσχέτισης της πραγµατικής συγκέντρωσης της καρβακρόλης και της 

υπολογισµένης συγκέντρωσης από τα φάσµατα 31P NMR 
 

 

Η εξίσωση της ευθείας που προέκυψε είναι η εξής: 

 

(συγκέντρωση)31
P NMR= -0.032+0.992×(συγκέντρωση)πραγµατική   (1.6) 

(R=0.999, SD= ±0.027) 

 

Στην παρένθεση φαίνεται ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης (R) καθώς και η 

τυπική απόκλιση (SD). Παρατηρούµε ότι ο συντελεστής τυπικής απόκλισης καθώς 

και η κλίση της ευθείας πλησιάζουν τη µονάδα, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει 

πολύ καλή γραµµική συσχέτιση ανάµεσα στην ποσότητα καρβακρόλης που ζυγίστηκε 

και στην ποσότητα που υπολογίστηκε από τα φάσµατα 31P NMR. Τα αποτελέσµατα 

του πίνακα 1.5 και το διάγραµµα της εικόνας 1.20 αποδεικνύουν ότι η µεθοδολογία 

είναι ποσοτική. 

 Στη φασµατοσκοπία NMR το όριο ανίχνευσης (limit of detection–LOD) 

καθορίζεται από τη συγκέντρωση του δείγµατος, η οποία µε τη σειρά της καθορίζει 

το λόγο σήµα προς θόρυβο (S/N) που δίνει η εκάστοτε κορυφή. Η µικρότερη σε 

ένταση ανιχνεύσιµη κορυφή πρέπει να έχει τουλάχιστον S/N ~ 3. Στην περίπτωση 

αυτή, το ολοκλήρωµα της κορυφής αντανακλά τη µικρότερη ανιχνεύσιµη ποσότητα 

της εκάστοτε πρότυπης ουσίας δηλαδή το όριο ανίχνευσης. Το όριο ποσοτικοποίησης 

(quantification limit–LOQ) ορίζεται ως το δεκαπλάσιο του ορίου ανίχνευσης. Στην 
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εικόνα 1.21 φαίνεται η συσχέτιση της συγκέντρωσης της καρβακρόλης µε το λόγο 

S/N.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 1.21: ∆ιάγραµµα συσχέτισης του σήµατος προς θόρυβο (S/N) της κορυφής της 

καρβακρόλης ως προς τη συγκέντρωση στο διάλυµα. 

 

Η εξίσωση που προέκυψε είναι η εξής: 

 

(S/N)= 48.035×(συγκέντρωση)     (1.7) 

(R=0.998, SD= ±37.614) 

 

Από την εξίσωση 1.7 που περιγράφει την ευθεία στο διάγραµµα που προέκυψε, 

µπορεί να υπολογιστεί η µικρότερη ανιχνεύσιµη συγκέντρωση (LOD) η οποία 

αντιστοιχεί σε S/N ~ 3. Επίσης από την ίδια εξίσωση µπορεί να υπολογιστεί και η 

µικρότερη συγκέντρωση που µπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά (LOQ) και η οποία 

αντιστοιχεί LOQ = 10×LOD. Έτσι, το όριο ανίχνευσης για την κορυφή της 

καρβακρόλης είναι 0.062 µmol/0.4ml, ενώ το όριο ποσοτικοποίησης είναι 0.625 

µmol/0.4ml. 

 Για την ανάλυση των συστατικών της ρίγανης χρησιµοποιήθηκαν 30mg από 

το εκχύλισµα, τα οποία διαλύθηκαν σε 0.4 ml µίγµατος διαλυτών CDCl3/πυριδίνη. 

Εποµένως, τα % όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης (για 100g εκχυλίσµατος) για 

κάθε ένωση βρίσκεται ότι είναι 0.062×100/30 = 0.207 µmol/100 g εκχυλίσµατος και 
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0.625×100/30=2,083 µmol/100 g εκχυλίσµατος, αντίστοιχα. Τα µοριακά βάρη των 

ενώσεων που ανιχνεύτηκαν στη ρίγανη κυµαίνονται από 100 έως 460, έτσι τα όρια 

ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης για κάθε ένωση κυµαίνονται από 0.021-0.096 

mg/100g και 0.208-0.958 mg/100g, αντίστοιχα 

 

Ποσοτικός προσδιορισµός συστατικών της ρίγανης 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ποσοτικός προσδιορισµός, των φαινολικών 

ενώσεων και των τριτερπενικών οξέων στο εκχύλισµα της ρίγανης.. Πιο 

συγκεκριµένα, όπως έχει ήδη αναφερθεί (πίνακες 1.2 και 1.3) ανιχνεύτηκαν η 

φαινολική αλκοόλη βενζυλική αλκοόλη, η τερπενική αλκοόλη βορνεόλη, η αλκοόλη 

cis 3-εξεν-1-όλη, τα κλυκλικά µονοτερπένια καρβακρόλη και θυµόλη, τα φαινολικά 

οξέα φερουλικό, ροσµαρινικό, χλωρογενικό, η φλαβόνη απιγενίνη, οι φλαβονόνες 

ναρινγενίνη και εριοδικτυόλη, η διϋδροξυφλαβονόλη ταξιφολίνη και τα τριτερπενικά 

οξέα ουρσολικό και ολεανολικό. 

Η ανάλυση (εκχύλιση, λήψη φάσµατος 31P NMR, επεξεργασία φάσµατος) για 

το κάθε είδος ρίγανης, πραγµατοποιήθηκε τρείς φορές. Οι εκχυλίσεις 

πραγµατοποιήθηκαν µε δυο διαφορετικούς διαλύτες. Τα αποτελέσµατα για την 

ανάλυση κάθε δείγµατος που εκχυλίστηκε µε αιθανόλη συγκεντρώνονται στον πίνακα 

1.6 που ακολουθεί, ενώ στον πίνακα 1.7 έχουν υπολογιστεί οι µέσοι όροι και οι 

αποκλίσεις για κάθε δείγµα. 

 
Πίνακας 1.6: Περιεκτικότητα (g/100g) φαινολικών ενώσεων και τριτερπενικών οξέων που 

προσδιορίστηκαν σε τρία δείγµατα ρίγανης έπειτα από εκχύλιση µε αιθανόλη.  

Origanum Onites Αµάρι(Ρέθυµνο) 
Ένωση 1η ανάλυση 2η ανάλυση 3η ανάλυση 

Βενζυλική αλκοόλη 1.78 1.80 1.78 

cis 3-εξεν-1-όλη 0.87 0.88 0.87 

Βορνεόλη 1.71 1.73 1.70 

Ουρσολικό οξύ 7.99 8.03 8.00 

Ολεανολικό οξύ 4.84 4.84 4.85 

Χλωρογενικό οξύ 1.62 1.69 1.63 

Ροσµαρινικό οξύ 1.49 1.49 1.50 

Φερουλικό οξύ 0.86 0.86 0.88 

Καρβακρόλη 18.52 18.54 18.55 
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Θυµόλη 0.34 0.32 0.34 

Εριοδικτυόλη 0.87 0.85 0.89 

Ταξιφολίνη 0.49 0.47 0.50 

Ναρινγενίνη 0.62 0.60 0.59 

Απιγενίνη 0.49 0.49 0.51 

Origanum Onites Μέθανα 
Ένωση 1η ανάλυση 2η ανάλυση 3η ανάλυση 

Βενζυλική αλκοόλη 1.38 1.40 1.37 

cis 3-εξεν-1-όλη 0.81 0.80 0.81 

Βορνεόλη 1.05 1.06 1.06 

Ουρσολικό οξύ 8.87 8.88 8.90 

Ολεανολικό οξύ 5.01 5.01 4.99 

Χλωρογενικό οξύ 1.05 1.07 1.05 

Ροσµαρινικό οξύ 1.55 1.57 1.55 

Φερουλικό οξύ 0.20 0.22 0.22 

Καρβακρόλη 10.94 10.96 10.95 

Θυµόλη 0.64 0.67 0.66 

Εριοδικτυόλη 0.53 0.52 0.55 

Ταξιφολίνη 0.28 0.28 0.26 

Ναρινγενίνη 0.41 0.40 0.39 

Απιγενίνη 0.27 0.27 0.26 

Origanum vulgare ssp.Hirtum 
Ένωση 1η ανάλυση 2η ανάλυση 3η ανάλυση 

Βενζυλική αλκοόλη 1.77 1.80 1.82 

cis 3-εξεν-1-όλη - - - 

Βορνεόλη - - - 

Ουρσολικό οξύ 5.36 5.35 5.32 

Ολεανολικό οξύ 3.29 3.26 3.29 

Χλωρογενικό οξύ 3.27 3.25 3.25 

Ροσµαρινικό οξύ 4.55 4.60 4.68 

Φερουλικό οξύ - - - 

Καρβακρόλη 8.51 8.54 8.53 

Θυµόλη 1.04 1.03 1.04 
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Εριοδικτυόλη 0.05 0.04 0.04 

Ταξιφολίνη 0.09 0.09 0.09 

Ναρινγενίνη 0.20 0.23 0.23 

Απιγενίνη 0.09 0.12 0.10 
 

Πίνακας 1.7: Μέσες τιµές (g/100g) και αποκλίσεις (σε παρένθεση) των ενώσεων του πίνακα 1.6 

Ένωση Μ.Ο.O.onites(Ρέθυµνο) Μ.Ο.O.onites(Μέθανα) Μ.Ο.O.vulgare ssp. hirtum 

Βενζυλική αλκοόλη 1.79 
(±0.01) 

1.38 
(±0.02) 

1.80 
(±0.03) 

cis 3-εξεν-1-όλη 0.87 
(±0.01) 

0.81 
(±0.01) - 

Βορνεόλη 1.71 
(±0.02) 

1.06 
(±0.01) - 

Ουρσολικό οξύ 8.01 
(±0.02) 

8.88 
(±0.02) 

5.34 
(±0.02) 

Ολεανολικό οξύ 4.84 
(±0.01) 

5.00 
(±0.01) 

3.28 
(±0.02) 

Χλωρογενικό οξύ 1.65 
(±0.04) 

1.06 
(±0.01) 

3.26 
(±0.01) 

Ροσµαρινικό οξύ 1.49 
(±0.01) 

1.56 
(±0.01) 

4.61 
(±0.07) 

Φερουλικό οξύ 0.87 
(±0.01) 

0.21 
(±0.01) - 

Καρβακρόλη 18.54 
(±0.02) 

10.95 
(±0.01) 

8.53 
(±0.02) 

Θυµόλη 0.33 
(±0.01) 

0.66 
(±0.02) 

1.04 
(±0.01) 

Εριοδικτυόλη 0.87 
(±0.02) 

0.53 
(±0.02) 

0.04 
(±0.01) 

Ταξιφολίνη 0.49 
(±0.02) 

0.27 
(±0.01) 

0.09 
(±0.00) 

Ναρινγενίνη 0.60 
(±0.03) 

0.40 
(±0.01) 

0.22 
(±0.02) 

Απιγενίνη 0.50 
(±0.01) 

0.27 
(±0.01) 

0.10 
(±0.02) 

 

Όπως παρατηρείται από τους πίνακες 1.6 και 1.7 η περιεκτικότητα κάθε ένωσης στα 

τρία διαφορετικά δείγµατα διαφοροποιείται για κάποιες ενώσεις ελάχιστα, ενώ για 

άλλες αρκετά. Πιο συγκεκριµένα, είναι εµφανές ότι σε µεγαλύτερη περιεκτικότητα 

και στα τρία δείγµατα, βρίσκεται η καρβακρόλη η οποία συνοδεύεται από µικρή 

περιεκτικότητα σε θυµόλη. Αυτή η διαπίστωση συµφωνεί µε τη βιβλιογραφία13, όπως 

αναφέρθηκε στην εισαγωγή. Σε αρκετά µεγάλη περιεκτικότητα βρίσκονται και τα 

τριτερπενικά οξέα ουρσολικό και ολεανολικό, µε το πρώτο να υπερβαίνει το δεύτερο 
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και στα τρία δείγµατα. Όσον αφορά στο δείγµα ρίγανης ποικιλίας O. Οnites που 

προήλθε από το Ρέθυµνο, σε µικρότερη περιεκτικότητα βρίσκεται η θυµόλη, 

ακολουθούµενη από τη φλαβόνη απιγενίνη και της φλαβανόνες ταξιφολίνη, 

ναρινγενίνη και εριοδικτυόλη. Στο δείγµα ρίγανης ίδιας ποικιλίας το οποίο προήλθε 

από τα Μέθανα, σε µικρότερη περιεκτικότητα βρίσκεται το φερουλικό οξύ, 

ακολουθούµενο από την απιγενίνη και την ταξιφολίνη. Τέλος, στο δείγµα ρίγανης 

ποικιλίας O. vulgare ssp. hirtum, τη µικρότερη περιεκτικότητα παρουσιάζουν οι 

φλαβανόνες εριοδικτυόλη και ταξιφολίνη και έπειτα η απιγενίνη και η ναριγνενίνη. 

Στα δύο δείγµατα ρίγανης της ίδιας ποικιλίας (O. onites) κατέστη δυνατός ο 

ποσοτικός προσδιορισµός και των δεκατεσσάρων ενώσεων, η περιεκτικότητα των 

οποίων αναµένεται να είναι διαφορετική, αφού προέρχονται από διαφορετικές 

περιοχές στις οποίες επικρατεί ελαφρώς διαφορετικό κλίµα. Στο δείγµα διαφορετικής 

ποικιλίας (O. vulgare ssp. Hirtum) προσδιορίστηκαν ποσοτικά έντεκα ενώσεις. Αυτή 

η διαπίστωση είναι ενθαρρυντική γιατί ίσως επιτρέψει την ταξινόµηση της ρίγανης 

ανάλογα µε την ποικιλία ή/και τη γεωγραφική προέλευση. 

 Και στις τρείς αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν όταν χρησιµοποιήθηκε η 

αιθανόλη στην εκχύλιση των δειγµάτων, παρατηρείται πολύ καλή συµφωνία των 

αποτελεσµάτων µε πολύ µικρό σφάλµα, όπως φαίνεται στον πίνακα 1.7. Αυτό 

αποδεικνύει ότι η µέθοδος παρουσιάζει πολύ καλή επαναληψιµότητα. 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για τις εκχυλίσεις των δειγµάτων 

χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί διαλύτες. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

κατά την εκχύλιση των δειγµάτων µε οξικό αιθυλεστέρα συγκεντρώνονται στον 

πίνακα 1.8, ενώ στον πίνακα 1.9 βρίσκονται οι µέσες τιµές καθώς και οι αποκλίσεις 

των αποτελεσµάτων αυτών. 

 
Πίνακας 1.8: Περιεκτικότητα (g/100g) φαινολικών ενώσεων και τριτερπενικών οξέων που 

προσδιορίστηκαν σε τρία δείγµατα ρίγανης έπειτα από εκχύλιση µε οξικό αιθυλεστέρα.  

Origanum Onites Αµάρι(Ρέθυµνο) 

Ένωση 1η ανάλυση 2η ανάλυση 3η ανάλυση 

Βενζυλική αλκοόλη - - - 

cis 3-εξεν-1-όλη - - - 

Βορνεόλη 0.37 0.36 0.37 

Ουρσολικό οξύ 8.01 7.97 8.02 
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Ολεανολικό οξύ 3.23 3.30 3.25 

Χλωρογενικό οξύ 1.08 1.05 1.09 

Ροσµαρινικό οξύ - - - 

Φερουλικό οξύ 0.60 0.58 0.58 

Καρβακρόλη 16.10 16.08 16.11 

Θυµόλη - - - 

Εριοδικτυόλη 0.51 0.50 0.49 

Ταξιφολίνη 1.15 1.13 1.15 

Ναρινγενίνη 0.43 0.44 0.42 

Απιγενίνη 0.40 0.41 0.40 

Origanum Onites Μέθανα 

Ένωση 1η ανάλυση 2η ανάλυση 3η ανάλυση 

Βενζυλική αλκοόλη - - - 

cis 3-εξεν-1-όλη - - - 

Βορνεόλη 0.26 0.28 0.28 

Ουρσολικό οξύ 7.75 7.77 7.75 

Ολεανολικό οξύ 2.95 2.94 2.97 

Χλωρογενικό οξύ 0.95 0.95 0.96 

Ροσµαρινικό οξύ - - - 

Φερουλικό οξύ 0.40 0.39 0.39 

Καρβακρόλη 10.95 10.97 1.95 

Θυµόλη - - - 

Εριοδικτυόλη 0.20 0.23 0.21 

Ταξιφολίνη 0.51 0.49 0.51 

Ναρινγενίνη 0.39 0.39 0.39 

Απιγενίνη 0.27 0.28 0.27 

Origanum vulgare ssp.Hirtum 

Ένωση 1η ανάλυση 2η ανάλυση 3η ανάλυση 

Βενζυλική αλκοόλη - - - 

cis 3-εξεν-1-όλη - - - 

Βορνεόλη - - - 

Ουρσολικό οξύ 4.42 4.39 4.41 
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Ολεανολικό οξύ 2.71 2.70 2.73 

Χλωρογενικό οξύ 0.56 0.53 0.55 

Ροσµαρινικό οξύ - - - 

Φερουλικό οξύ - - - 

Καρβακρόλη 5.05 5.02 5.04 

Θυµόλη - - - 

Εριοδικτυόλη 0.07 0.08 0.06 

Ταξιφολίνη 0.24 0.22 0.24 

Ναρινγενίνη 0.13 0.13 0.13 

Απιγενίνη 0.10 0.09 0.10 

 
Πίνακας 1.9: Μέσες τιµές (g/100g) και αποκλίσεις (σε παρένθεση) των ενώσεων του πίνακα 1.8 

Ένωση Μ.Ο.O.onites(Ρέθυµνο) Μ.Ο.O.onites(Μέθανα) Μ.Ο.O.vulgare ssp. hirtum 

Βενζυλική αλκοόλη - - - 

cis 3-εξεν-1-όλη - - - 

Βορνεόλη 0.37 
(±0.01) 

0.27 
(±0.01) - 

Ουρσολικό οξύ 8.00 
(±0.03) 

7.76 
(±0.01) 

4.41 
(±0.02) 

Ολεανολικό οξύ 3.26 
(±0.04) 

2.95 
(±0.02) 

2.71 
(±0.02) 

Χλωρογενικό οξύ 1.07 
(±0.02) 

0.95 
(±0.01) 

0.55 
(±0.02) 

Ροσµαρινικό οξύ - - - 

Φερουλικό οξύ 0.59 
(±0.01) 

0.39 
(±0.01) - 

Καρβακρόλη 16.10 
(±0.02) 

10.96 
(±0.01) 

5.04 
(±0.02) 

Θυµόλη - - - 

Εριοδικτυόλη 0.50 
(±0.01) 

0.21 
(±0.01) 

0.07 
(±0.01) 

Ταξιφολίνη 1.14 
(±0.01) 

0.50 
(±0.01) 

0.23 
(±0.01) 

Ναρινγενίνη 0.43 
(±0.01) 

0.39 
(±0.00) 

0.13 
(±0.00) 

Απιγενίνη 0.40 
(±0.01) 

0.27 
(±0.01) 

0.10 
(±0.01) 
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Από τους πίνακες 1.8 και 1.9, παρατηρείται ότι όταν η εκχύλιση πραγµατοποιήθηκε 

µε οξικό αιθυλεστέρα, ανιχνεύτηκαν λιγότερα συστατικά και κάποια από αυτά σε 

µικρότερη περιεκτικότητα συγκριτικά µε εκείνα που προέκυψαν κατά την εκχύλιση 

µε αιθανόλη. Πιο συγκεκριµένα, για τα δείγµατα ρίγανης ίδιας ποικιλίας (O. onites) 

προσδιορίστηκαν δέκα ενώσεις, ενώ για το δείγµα διαφορετικής ποικιλίας (O. vulgare 

ssp. Hirtum) προσδιορίστηκαν ποσοτικά οκτώ ενώσεις. Κοινό χαρακτηριστικό και για 

τα τρία δείγµατα αποτελεί η απουσία της βενζυλικής αλκοόλης, της cis 3-εξεν-1-

όλης, της θυµόλης και του ροσµαρινικού οξέος. Κάτι αντίστοιχο δεν παρατηρήθηκε 

όταν τα δείγµατα εκχυλίστηκαν µε αιθανόλη. Σε µεγαλύτερη περιεκτικότητα 

εµφανίζεται, και σε αυτή την περίπτωση, η καρβακρόλη, ακολουθούµενη από τα 

τριτερπενικά οξέα, ουρσολικό και ολεανολικό, όπως συνέβη και κατά την εκχύλιση 

µε αιθανόλη. Για τις υπόλοιπες ενώσεις υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα µε το 

δείγµα. Στο δείγµα ποικιλίας O. onites που προήλθε από το Ρέθυµνο σε χαµηλότερη 

περιεκτικότητα βρίσκεται η βορνεόλη, ενώ αµέσως µετά ακολουθεί η απιγενίνη, η 

ναρινγενίνη και η εριοδικτυόλη. Στο δείγµα ίδιας ποικιλίας που προήλθε από τα 

Μέθανα τη µικρότερη περιεκτικότητα παρουσιάζει η εριοδικτυόλη, ακολουθούµενη 

από τη βορνεόλη και την απιγενίνη. Το δείγµα ποικιλίας O. vulgare ssp. Hirtum 

συµπεριφέρεται, όπως και κατά την εκχύλιση µε αιθανόλη, διαφορετικά αφού και σε 

αυτή την περίπτωση προσδιορίστηκαν λιγότερες ενώσεις συγκριτικά µε τα άλλα δύο 

δείγµατα. Σε µικρότερη περιεκτικότητα συναντάται η εριοδικτυόλη ακολουθούµενη 

από την απιγενίνη και τη ναρινγενίνη, ενώ για µια ακόµη φορά παρατηρείται απουσία 

της βορνεόλης και του φερουλικού οξέος. 

 Όπως και προηγουµένως, παρατηρείται πολύ καλή συµφωνία των 

αποτελεσµάτων µε πολύ µικρό σφάλµα και στις τρείς αναλύσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν µε διαλύτη εκχύλισης τον οξικό αιθυλεστέρα, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 1.9. Αυτό αποδεικνύει ότι η µέθοδος παρουσιάζει πολύ καλή 

επαναληψιµότητα. Όµως, όταν η εκχύλιση πραγµατοποιήθηκε µε αιθανόλη, 

ανιχνεύτηκαν και προσδιορίστηκαν ποσοτικά περισσότερα συστατικά. Το γεγονός 

αυτό καθιστά την αιθανόλη καλύτερο διαλύτη για την εκχύλιση δειγµάτων ρίγανης 

προς ποσοτικό προσδιορισµό των συστατικών τους. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Η παρούσα εργασία αναφέρθηκε στην ανάπτυξη και εφαρµογή µιας νέας 

αναλυτικής µεθόδου για τον ποιοτικό αλλά και ποσοτικό προσδιορισµό των ήσσονων 

συστατικών της ρίγανης. Τα συστατικά αυτά ήταν φαινολικές ενώσεις (φλαβόνες, 

βλαβανόνες, φαινολικά οξέα) καθώς και τριτερπενικά οξέα και είναι γνωστά για τις 

φαρµακολογικές τους ιδιότητες, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή.  

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε στηρίχθηκε στη φωσφιτυλίωση των 

υδροξυλίων των φαινολικών ενώσεων και των τριτερπενικών οξέων µε το 

αντιδραστήριο του φωσφόρου 2-χλωρο-4,4,5,5-τετραµεθυλοδιοξαφωσφολάνιο και 

στην ανίχνευση των φωσφιτυλιωµένων παραγώγων µε τη φασµατοσκοπία 31P NMR. 

Εκτός από την ποιοτική ανάλυση, µε τη µέθοδο αυτή επετεύχθη και ποσοτική 

ανάλυση του εκχυλίσµατος της ρίγανης µε τη βοήθεια εσωτερικού προτύπου 

(κυκλοεξανόλη). Ως καταλληλότερος διαλύτης για την εκχύλιση των συστατικών της 

ρίγανης αναδείχθηκε η αιθανόλη. Στα δείγµατα που εκχυλίστηκαν µε αιθανόλη 

ανιχνεύτηκαν και προσδιορίστηκαν ποσοτικά περισσότερα συστατικά και σε 

µεγαλύτερη περιεκτικότητα από ότι στα δείγµατα που εκχυλίστηκαν µε οξικό 

αιθυλεστέρα.  

Η µέθοδος που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία θα µπορούσε να 

αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για τον ποσοτικό προσδιορισµό των συστατικών 

της ρίγανης και ειδικότερα των τριτερπενικών οξέων. Τα τριτερπενικά οξέα 

ουρσολικό και ολεανολικό, όπως έχει ήδη αναφερθεί, παρουσιάζουν πολλά οφέλη για 

τον ανθρώπινο οργανισµό. Είναι ισοµερείς ενώσεις και άρα έχουν παρόµοια δοµή. Ο 

προσδιορισµός τους µε τη φασµατοσκοπία 1H και 13C NMR είναι σχεδόν αδύνατος 

και για το λόγο αυτό χρειάζεται η λήψη δισδιάστατων φασµάτων οµοπυρηνικής ή 

/και ετεροπυρηνικής σύζευξης µια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα και µε µεγάλη 

δυσκολία στην εξαγωγή αποτελεσµάτων. Ειδικότερα σε ένα φυσικό µίγµα ενώσεων, 

όπως είναι το εκχύλισµα της ρίγανης, αυξάνεται η δυσκολία της ανίχνευσης των 

τριτερπενικών οξέων. Στο φάσµα 31P NMR εµφανίζεται µια µόνο κορυφή για το κάθε 

οξύ στην περιοχή των αλειφατικών φωσφιτυλιωµένων υδροξυλίων µε διαφορετική 

χηµική µετατόπιση και έτσι ο διαχωρισµός τους καθίσταται εύκολος. Με τον τρόπο 

αυτό καθίσταται ευκολότερη η ανίχνευση τους και ο ποσοτικός προσδιορισµός τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
 

 Στο παράρτηµα αυτό συγκεντρώνονται τα φάσµατα όλων των πρότυπων 

ενώσεων που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία µε σκοπό την ανίχνευση και 

τον ποσοτικό προσδιορισµό στο εκχύλισµα της ρίγανης. Να διευκρινιστεί ότι 

πρόκειται για φάσµατα των φωσφυτυλιωµένων ενώσεων. Η δοµή της κάθε 

φωσφυτυλιωµένης ένωσης βρίσκεται πριν από κάθε φάσµα, όπου για συντοµία, το 

αντιδραστήριο φωσφόρου (2-χλωρο-4,4,5,5-τετραµεθυλοδιοξαφωσφολάνιο) αναπαρι-

στάται µε P. Η ανάθεση των κορυφών για όλα τα φάσµατα (1H, 1H-1H COSY, 31P, 
1H-31P HMQC) αναγράφεται πάνω στο κάθε φάσµα, ενώ έχει γίνει ενδεικτική 

ανάλυση κάποιων από αυτά.  

 Να σηµειωθεί ότι, αρχικά, έγινε η ανάθεση κορυφών στα φάσµατα 1H NMR 

µε τη βοήθεια του δισδιάστατου φάσµατος 1H,1H-gCOSY και της βιβλιογραφίας. 

Έπειτα από την ανάθεση στα φάσµατα πρωτονίου, ακολούθησε ανάθεση στα 

φάσµατα 31P NMR µε τη βοήθεια του δισδιάστατου φάσµατος 1H, 31P-HMQC. Η 

ανάθεση των κορυφών στα φάσµατα 1H,31P-HMQC βασίστηκε σε προηγούµενη 

µελέτη15 του εργαστηρίου φασµατοσκοπίας NMR, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 

µηχανισµός σύζευξης φωσφόρου–πρωτονίου τεσσάρων (4JH,P) και έξι (6JH,P) δεσµών 

είναι ισχυρότερος από το µηχανισµό σύζευξης πέντε (5JH,P) δεσµών. Το συµπέρασµα 

αυτό εξήχθη έπειτα από µελέτη των αλληλεπιδράσεων φωσφόρου–πρωτονίου στο 

χώρο µε το πείραµα HOESY. Αυτή η διαπίστωση οδήγησε στη µείωση της διάρκειας 

του πειράµατος, αφού ο χρόνος λήψης του φάσµατος HMQC είναι πολύ µικρότερος 

από το αντίστοιχο φάσµα HOESY. 
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3.03.54.04.55.05.56.06.57.0 ppm

ΦΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
 
Ναρινγενίνη 
 
1H NMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ανάθεση στο φάσµα πρωτονίου της φωσφιτυλιωµένης ναρινγενίνης τη 

βοήθεια της δισδιάστατης φασµατοσκοπία οµοπυρηνικής σύζευξης πρωτονίου-

πρωτονίου (1H,1H-gCOSY). Στο φάσµα 1H NMR, παρατηρούµε δύο διπλές κορυφές 

σε δ 7.40 και 7.08 ppm. Οι κορυφές αυτές οφείλονται στα πρωτόνια Η2΄,Η3΄, Η5΄ και 

Η6΄. Στο δισδιάστατο φάσµα COSY παρατηρούµε ότι τα ζεύγη 2΄,6΄ και 3΄,5΄ 

συζεύγνυνται µεταξύ τους. Οι απλές κορυφές σε δ 6.50 και δ 6.46 ανήκουν στα 

αρωµατικά πρωτόνια Η8 και Η6, αντίστοιχα, τα οποία απέχουν  τέσσερις δεσµούς. Η 

µικρή σταθερά σύζευξης µακράς εµβέλειας δεν παρατηρείται στο φάσµα. Τα δύο 

πρωτόνια συνδεµένα µε τον άνθρακα στη θέση 3 είναι διαστερεοτοπικά και 

εµφανίζονται σε δ 2.71 και δ 2.97 ως διπλή της διπλής, λόγω της µεταξύ τους δίδυµης 

σύζευξης και της γειτονικής σύζευξης µε το πρωτόνο Η2. Το πρωτόνιο Η2 

εµφανίζεται ως µια διπλή της διπλής λόγω σύζευξης µε τα πρωτόνια Η3α και Η3β. Οι 

σταθερές σύζευξης είναι 3J2,3α=2 Ηz και 3J2,3β=13 Ηz, γεγονός που υποδηλώνει ότι το 

πρωτόνιο Η3α βρίσκεται σε θέση gauche ως προς το πρωτόνιο 2 σε αντίθεση µε το 

πρωτόνιο Η3β που βρίσκεται σε θέση anti. Η σύζευξη µεταξύ των πρωτονίων Η3 

αλλά και η σύζευξή τους µε το πρωτόνιο Η2 επιβεβαιώνεται και από το δισδιάστατο 

φάσµα COSY. 
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 Η ανάθεση των κορυφών στο φάσµα πρωτονίου της ναρινγενίνης, διευκολύνει 

την ανάθεση στο φάσµα 31P NMR. Το φάσµα αυτό εµφανίζει τρείς απλές κορυφές 

στην αρωµατική περιοχή. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει σύζευξη 

µεταξύ των φωσφόρων της φωσφιτυλιωµένης ναρινγενίνης. Οι τρεις κορυφές 

αντιστοιχούν στα τρία φωσφυτιλιωµένα υδροξύλια ΟΗ5, ΟΗ7 και ΗΟ,4΄ της 

ναρινγενίνης. Όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως, ο µηχανισµός σύζευξης 

πραγµατοποιείται µεταξύ τεσσάρων και έξι δεσµών. Έτσι, από το δισδιάστατο φάσµα 

ετεροπυρηνικής σύζευξης φωσφόρου-πρωτονίου (31P,1H-HMQC) παρατηρείται η 

σύζευξη του φωσφόρου OP4΄ µε τα πρωτόνια H3΄, H5΄ µέσω σύζευξης 4 δεσµών 

(4JP,H), ενώ δεν παρατηρείται σύζευξη µε τα πρωτόνια H2΄, H6΄. Αυτό είναι 

αναµενόµενο αφού τα τελευταία  απέχουν πέντε δεσµούς από το φώσφορο. Όπως 

παρατηρείται στο HMQC, οι πυρήνες φωσφόρου OP7 και OP5 συζεύγνυνται και οι 

2’,6’-3’,5’ 

2-3β 

ppm

3.03.54.04.55.05.5 ppm

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

2-3α 

1H-1H gCOSY 

3α-3β 



 56

133134135136137138139140141142143144145 ppm

ppm

6.46.56.66.76.86.97.07.17.27.37.47.5 ppm

136.2

136.4

136.6

136.8

137.0

137.2

137.4

137.6

137.8

138.0

138.2

138.4

δύο µε τα πρωτόνια H6 και Η8, ενώ ο πυρήνας φωσφόρου OP7 συζεύγνυται µε τα 

πρωτόνια H6 και H8 µέσω 4 δεσµών. Επίσης, ο πυρήνας OP5 συζεύγνυται µε το 

πρωτόνιο H6 µέσω 4 δεσµών και µε το πρωτόνιο Η8 µέσω 6 δεσµών. Αξίζει να 

παρατηρηθεί ότι ο πυρήνας φωσφόρου OP5 εµφανίζεται σε υψηλότερα πεδία από τον 

πυρήνα OP7 επειδή o πυρήνας OP5 βρίσκεται εντός του κώνου προστασίας της 

καρβονυλοµάδας (άρα προστατεύεται περισσότερο).  
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Με παρόµοιο τρόπο ανατέθηκαν οι κορυφές στα φάσµατα 1H- και 31P NMR της 

φωσφιτυλιωµένης ταξιφολίνης και φωσφιτυλιωµένης εριοδικτυόλης, τα οποία 

ακολουθούν.
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5.05.56.06.57.07.5 ppm
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Χλωρογενικό οξύ 
 
1H NMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Για µια ακόµη φορά, η ανάθεση των κορυφών στο φάσµα 1H NMR του 

φωσφιτυλιωµένου χλωρογενικού οξέος πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια της 

δισδιάστατης φασµατοσκοπίας NMR 1Η,1H-gCOSY. Τα πρωτόνια Η8 και Η9 

εµφανίζουν γειτονική σύζευξη δίνοντας δύο διπλές κορυφές στο φάσµα σε δ 6.52 και 

δ 7.75, αντίστοιχα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το δισδιάστατο φάσµα 1Η,1H-

gCOSY. Το πρωτόνιο Η15 εµφανίζει µια απλή κορυφή σε δ 7.40, ενώ οι κορυφές των 

πρωτονίων Η11 και Η12 του αρωµατικού δακτυλίου σε δ 7.23 και δ 7.15, αντίστοιχα 

συζεύγνυνται µεταξύ τους και εµφανίζουν στο φάσµα δύο διπλές κορυφές. Το 

πρωτόνιο Η1 συζεύγνυται µε τα πρωτόνια Η6 και Η2 και εµφανίζει µια διπλή της 

τριπλής σε δ 5.42. Το πρωτόνιο Η2 (δ 4.42) συζεύγνυται µε τα πρωτόνια Η1 και Η3, 

ενώ το πρωτόνιο Η3 (δ 4.65) µε τα πρωτόνια Η4 και το πρωτόνιο Η2. Η επιβεβαίωση 

έρχεται και πάλι από το δισδιάστατο φάσµα 1Η,1H-gCOSY. Τα ζεύγη πρωτονίων Η4 

και Η6 είναι διαστερεοτοπικά. Τα πρωτόνια Η4α και Η6α συζεύγνυνται µέσω 

µηχανισµού σύζευξης µακράς εµβέλειας 4 δεσµών, οι οποίοι παρουσιάζουν τη 

στερεοχηµεία W. Απόδειξη αυτής τη σύζευξης δίνει η κορυφή διασταύρωσης στο 

φάσµα 1H,1Η-COSY, η οποία συνδέει τα συγκεκριµένα πρωτόνια. Οι συσχετίσεις 

όλων των χηµικών µετατοπίσεων εµφανίζονται στο δισδιάστατο φάσµα. 
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Την ανάθεση των κορυφών στο φάσµα του πρωτονίου, ακολουθεί η ανάθεση στο 

φάσµα 31P NMR του φωσφιτυλιωµένου χλωρογενικού οξέος, το οποίο παρουσιάζει 

µια ιδιόµορφη συµπεριφορά. Είναι γνωστό ότι το αντιδραστήριο φωσφόρου 

αντικαθιστά τα όξινα πρωτόνια χαρακτηριστικών οµάδων, όπως ΟΗ ή COOH. Έτσι 

αναµένεται να εµφανιστούν στο φάσµα 31P NMR τόσες κορυφές όσα είναι τα 

φωσφιτυλιωµένα υδροξύλια και καρβοξύλια. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να 

παρουσιάζεται στο φάσµα του φωσφιτυλιωµένου χλωρογενικού οξέος. Αντίθετα, στο 

φάσµα 31P NMR δεν εµφανίζονται οι κορυφές για το φωσφιτυλιωµένο υδροξύλιο και 

φωσφιτυλιωµένο καρβοξύλιο που είναι συνδεδεµένα µε τον C5.  

3-2 

6-1 

4-3 

1-2 

4α-4β 
6α-6β 

4α-6α
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139140141142143144145146147148 ppm

31P NMR 

 
 
 
 
 

 
 

Μια πιθανή εξήγηση είναι η εξής: το χλωρογενικό οξύ ανήκει στην οµάδα των 

α-υδροξυοξέων. Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία27 ότι η φωσφιτυλίωση των α-

υδροξυοξέων οδηγεί πιθανόν σε µετεστεροποίηση (transesterification), η οποία δεν 

επιτρέπει την οµαλή φωσφιτυλίωση. σύµφωνα µε την αντίδραση. 
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Αντίδραση µετεστεροποίησης (transesterification) µεταξύ του αντιδραστηρίου Ι και ενός  

α-υδροξυοξέος 

 

Σε προηγούµενη µελέτη27 στο εργαστηρίο Φασµατοσκοπίας NMR, αυτό το πρόβληµα 

είχε αντιµετωπιστεί µε αργή προσθήκη του αντιδραστηρίου Ι σε χαµηλή θερµοκρασία 

(παγόλουτρο) και υπό ανάδευση. Στην προκειµένη περίπτωση η συγκεκριµένη 

µεθοδολογία δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Αυτό θα µπορούσε να 

αποδοθεί ίσως στο µεγάλο µέγεθος του µορίου, επειδή η µετεστεροποίηση 

παρατηρήθηκε σε µόρια µικρού µεγέθους, όπως για παράδειγµα, το γεντιστικό οξύ 

και το γλυκολικό οξύ. 

  

Κυκλοεξανόλη 
(εσωτερικό πρότυπο)
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ppm

4.55.05.56.06.57.07.5 ppm
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7.17.27.37.47.5 ppm
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ΟP14-H15

ΟP13-H12

ΟP14-H11

ΟP2-H1 

 

ΟP3-H2 

Επειδή το πείραµα 31P NMR έχει γίνει µε αποσύζευξη των πυρήνων πρωτονίου (31P-

{H}), η σχάση των κορυφών στην αρωµατική περιοχή του φάσµατος αποδεικνύει την 

υπαρξη οµοαλλυλικής σύζευξης, δηλαδή σύζευξη πέντε δεσµών µεταξύ των δύο 

πυρήνων 31P. Στο δισδιάστατο φάσµα 31P,1H-HMQC, όπου καταγράφονται οι 

συζεύξεις µεταξύ πυρήνων φωσφόρου και πρωτονίου, παρατηρείται ότι ο φώσφορος 

OP14 συζεύγνυται µε το πρωτόνιο Η15 µέσω ενός µηχανισµού σύζευξης 4 δεσµών 

και µε το πρωτόνιο H11 µέσω 6 δεσµών. Ο φωσφορος OP13 συζεύγνυται µόνο µε το 

πρωτόνιο H12. Στην αλειφατική περιοχή, ο φώσφορος OP3 συζεύγνυται µε το 

πρωτόνιο H3 και µε το πρωτόνιο H2, ενώ ο φώσφορος OP2 συζεύγνυται µε τα 

πρωτόνια H1και H2.  

 
1H -31P gHMQC 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΟP2-H2 

 

ΟP3-H3 
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5.65.86.06.26.46.66.87.07.27.47.6 ppm

3.03.13.23.3 ppm

Ροσµαρινικό οξύ 
 
1H NMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Για τον προσδιορισµό του µονοδιάστατου πρωτονιακού φάσµατος του 

φωσφιτυλιωµένου ροσµαρινικού οξέος, ελήφθη διασδιάστατο φάσµα οµοπυρηνικής 

σύζευξης πρωτονίου-πρωτονίου (1H,1H-gCOSY). Όπως φαίνεται στο φάσµα 1H,1H-

gCOSY, τα πρωτόνια Η7 και Η8 εµφανίζουν γειτονική σύζευξη και φαίνονται σαν 

δύο διπλές κορυφές σε δ 7.66 και δ 6.44, αντίστοιχα, στο φάσµα 1H NMR. Η σύζευξή 

τους φαίνεται και στο δισδιάστατο φάσµα. Το πρωτόνιο Η2 εµφανίζει µια απλή 

κορυφή (δ 7.33), όπως και το πρωτόνιο Η2΄(δ 7.18). Τα πρωτόνια Η5 και Η6 

εµφανίζουν γειτονική σύζευξη και δίνουν δύο διπλές κορυφές σε δ 7.12 και δ 7.20, 

αντίστοιχα, ενώ το ίδιο συµβαίνει και για τα πρωτόνια Η5΄ (δ 7.05) και Η6΄ (δ 6.97). 

Απόδειξη των συζεύξεων αυτών αποτελούν οι κορυφές διασταύρωσης στο φάσµα 
1H,1Η-COSY, οι οποίες συνδέουν τα πρωτόνια Η5 µε τα πρωτόνια Η6 και τα 

πρωτόνια Η5΄ µε τα πρωτόνια Η6΄. Το πρωτόνιο Η8΄ συζεύγνυνται µε τα πρωτόνια 

Η7΄ και δίνει µια διπλή της διπλής σε δ 5.37, ενώ τα πρωτόνια Η7΄ συζεύγνυνται 

µεταξύ τους (δίδυµη σύζευξη) καθώς και µε το πρωτόνιο Η8΄ δίνοντας διπλή της 

διπλής σε δ 3.13 και δ 3.19. Οι συσχετίσεις όλων των χηµικών µετατοπίσεων 

εµφανίζονται στο δισδιάστατο φάσµα.  
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136137138139140141142143144145 ppm

138.5139.0139.5 ppm

1H-1H gCOSY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετά την ανάθεση των κορυφών στο φάσµα του πρωτονίου, πραγµατοποιήθηκε 

ανάθεση των κορυφών στο φάσµα φωσφόρου. Επειδή το πείραµα έχει γίνει µε 

αποσύζευξη των πυρήνων πρωτονίου (31P-{H}), η σχάση των κορυφών στο φάσµα 

αποδεικνύει την υπαρξη οµοαλλυλικής σύζευξης, δηλαδή σύζευξη πέντε δεσµών 

µεταξύ των δύο πυρήνων 31P.  
 

 

31P NMR 
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ppm

6.97.07.17.27.37.47.5 ppm

138.0

138.5

139.0

139.5

140.0

140.5

Η κορυφή που αντιστοιχεί στους φωσφόρους OP3΄ και OP4΄ δεν είναι τετραπλή. 

Πρόκειται για δύο διπλές αφού το φάσµα είναι ΑΒ (∆ν/J≤1), υποδηλώνοντας ότι η 

σύζευξη µεταξύ τους είναι πιο ισχυρή από ότι στην περίπτωση των φωσφόρων OP3 

και OP4, όπου η σύζευξη είναι ασθενής και στο φάσµα εµφανίζεται µια διπλή του 

τύπου ΑΧ (∆ν/J>>1). Στο δισδιάστατο φάσµα 31P,1H-HMQC παρατηρείται ότι η 

κορυφή που αντιστοιχεί στους φωσφόρους OP3΄ και OP4΄ εµφανίζει ισχυρή σύζευξη 

µε τα πρωτόνια H2΄ και H5΄ (σύζευξη 4 δεσµών) και πιο ασθενή σύζευξη µε το 

πρωτόνιο H6΄ µέσω 6 δεσµών. Ο φώσφορος OP3 συζεύγνυται µε το πρωτόνιο H2 

µέσω 4 δεσµών και µε το πρωτόνιο H6 µέσω 6 δεσµών, ενώ ο φώσφορος OP4 

εµφανίζει σύζευξη µε το πρωτόνιο H5 µέσω 4 δεσµών. 

 
1H -31P gHMQC 

ΟP3-H2

OP3’-H2’

ΟP4-H5

ΟP3-H6

ΟP4’-H5’

ΟP3’-H6’
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138139140141142143144145146 ppm

145.0145.2145.4145.6145.8146.0146.2146.4146.6146.8 ppm

145.0145.5146.0146.5147.0147.5 ppm
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145.5146.0146.5147.0147.5148.0148.5 ppm

137138139140141142143144145 ppm
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137138139140141142143144145 ppm

Βενζυλική αλκοόλη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Απιγενίνη 

Η ανάθεση κορυφών έχει πραγµατοποιηθεί σε προηγούµενη µελέτη27. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Κερκετίνη 
 
Η ανάθεση κορυφών έχει πραµγατοποιηθεί σε προηγούµενη µελέτη27. 
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142.5143.0143.5144.0144.5145.0 ppm

140141142143144145 ppm

140.0140.5141.0141.5142.0142.5143.0143.5144.0144.5145.0145.5 ppm
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137138139140141142143144145146147148 ppm
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Η ανάθεση κορυφών των παρακάτω φαινολικών οξέων έχει πραγµατοποιηθεί σε 

προηγούµενη µελέτη27. 
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ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  22οο::  ΑΑΝΝΙΙΧΧΝΝΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΡΡΑΑΦΦΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΑΑΙΙΟΟΛΛΑΑ∆∆ΟΟΥΥ  

ΜΜΕΕ  ΡΡΑΑΦΦΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΦΦΟΟΥΥΝΝΤΤΟΟΥΥΚΚΕΕΛΛΑΑΙΙΟΟ  

 
ΣΚΟΠΟΣ 

Η δεύτερη αναλυτική µέθοδος είχε ως στόχο τη διάκριση µεταξύ 

ραφιναρισµένων ελαιολάδων και ραφιναρισµένων φουντουκελαίων και την 

ανίχνευση νοθείας ραφιναρισµένου ελαιολάδου µε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο µε 

χρήση της φασµατοσκοπίας 1H και 31P NMR και πολυπαραµετρικής στατιστικής 

ανάλυσης. Το συγκεκριµένο εγχείρηµα χρήζει µεγάλης σπουδαιότητας λόγω της 

δυσκολίας ανίχνευσης της συγκεκριµένης µορφής νοθείας αφού η σύσταση των δύο 

ελαίων σε µείζονα και ήσσονα συστατικά είναι σχεδόν η ίδια. Βασική διαφορά 

ανάµεσα στις δύο κατηγορίες ελαίων είναι η περιεκτικότητά τους σε πολυφαινόλες. Η 

διαφορά αυτή σε συνδυασµό µε τις πολυπαραµετρικές στατιστικές µεθόδους της 

κανονικής ανάλυσης διακριτότητας (CDA) και των δυαδικών δέντρων ταξινόµησης 

(CBTs) οδηγούν στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

2.1.1 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΚΑΙ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΑ 

Το ελαιόλαδο είναι ένα εµπορικό προϊόν µε µεγάλη θρεπτική και θεραπευτική 

αξία. Είναι γνωστό για τα εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του (άρωµα, 

γεύση), καθώς και για τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Η υψηλή θρεπτική αξία του 

έξτρα παρθένου ελαιολάδου αποδίδεται στη χηµική του σύνθεση29, η οποία 

περιλαµβάνει κυρίως τριγλυκερίδια, διγλυκερίδια και ελεύθερα λιπαρά οξέα, τα οποία 

αποτελούν το σαπωνοποιήσιµο κλάσµα, και σε µικρότερες ποσότητες τριτερπενικά 

οξέα, φωσφολιπίδια, ανθοκυάνες, στερόλες, φαινόλες, ανώτερες αλκοόλες και 

τοκοφερόλες, τα οποία ανήκουν στο µη σαπωνοποιήσιµο κλάσµα. Μερικές από τις 

ουσίες του µη σαπωνοποιήσιµου κλάσµατος έχουν πολύτιµες βιολογικές λειτουργίες, 

αν και δεν αντιπροσωπεύουν σηµαντική αναλογία από ποσοτική άποψη (αποτελούν 

το 0,5-2%)30. Μια κατηγορία ελαιολάδου, στην οποία επικεντρωθήκαµε στην 

παρούσα εργασία, είναι το ραφιναρισµένο ελαιολάδο. 

 

Εικόνα 2.1: ∆ιάταξη ραφιναρίσµατος ελαιολάδου σε ένα ελαιουργείο 
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Ο όρος ραφινάρισµα, υποδηλώνει µια σειρά από διεργασίες εξευγενισµού που 

υπόκεινται τα υποβαθµισµένα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα (λαµπάντε), τα 

πυρηνέλαια και σχεδόν όλα τα σπορέλαια, µε σκοπό αυτά να γίνουν βρώσιµα. Το 

ραφινάρισµα περιλαµβάνει κυρίως τρία στάδια.29 

1. την απαλλαγή από τα ελεύθερα λιπαρά οξέα 

2. τον αποχρωµατισµό και 

3. την απόσµηση 

Απώτερος σκοπός των παραπάνω διεργασιών είναι να µην προκαλέσουν αλλαγές 

στην αρχική δοµή των γλυκεριδίων. 

 Το πρώτο στάδιο του ραφιναρίσµατος είναι και το πιο σηµαντικό, καθώς η 

απαλλαγή από τα ελεύθερα λιπαρά οξέα καθορίζει εάν ένα ελαιόλαδο είναι βρώσιµο 

ή όχι. Γενικά η ελεύθερη οξύτητα είναι το κατεξοχήν κριτήριο της ποιότητας ενός 

ελαιόλαδου. Η ελεύθερη οξύτητα στο ελαιόλαδο οφείλεται στη δράση του ενζύµου 

της λιπάσης, κατά την οποία υδρολύονται οι εστερικοί δεσµοί στις θέσεις sn-1, sn-3 

του µορίου της γλυκερόλης. Τα προϊόντα από τη δράση του ενζύµου είναι τα 

ελεύθερα λιπαρά οξέα και διγλυκερίδια που σχηµατίζονται κατά τον ακόλουθο τρόπο. 
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Η αποµάκρυνση των ελεύθερων λιπαρών οξέων µπορεί να γίνει µε τους 

παρακάτω τρόπους:  

 Εξουδετέρωση µε διάλυµα αλκαλίου, οπότε τα ελεύθερα λιπαρά οξέα 

µετατρέπονται σε σάπωνες 

 Εστεροποίηση µε γλυκερόλη, οπότε τα ελεύθερα λιπαρά οξέα µετατρέπονται σε 

τριγλυκερίδια. 

 Απόσταξη υπό ελαττωµένη πίεση, οπότε τα ελεύθερα λιπαρά οξέα, παρασύρονται 

µε ρεύµα υδρατµών. 

 Εκχύλιση µε ορισµένους διαλύτες 
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Από τις παραπάνω µεθόδους, η εξουδετέρωση µε διαλύµατα αλκαλίων είναι 

αυτή που βρίσκει την µεγαλύτερη εφαρµογή, ενώ ως σύνηθες αλκαλικό διάλυµα 

χρησιµοποιείται το καυστικό νάτριο. 

Το επόµενο στάδιο του ραφιναρίσµατος περιλαµβάνει τον αποχρωµατισµό, 

διαδικασία κατά την οποία αποµακρύνονται οι φυσικές χρωστικές του ελαιολάδου. 

Αυτό εξυπηρετεί κυρίως καταναλωτικούς σκοπούς, από τη στιγµή που επιζητείται τα 

ραφιναρισµένα ελαιόλαδα να είναι άχρωµα. Ο αποχρωµατισµός επιτυγχάνεται τόσο 

µε χηµικά µέσα, όπως θειικό οξύ, θειώδη άλατα, όσο και µε φυσικά µέσα, όπως 

φυσικές γαίες αποχρωµατισµού, ενεργός άνθρακας, γη διατόµων και υψηλές 

θερµοκρασίες. 

Το τελευταίο στάδιο του ραφιναρίσµατος είναι η απόσµηση. Σε αυτό το 

στάδιο αποµακρύνονται τα προϊόντα οξειδωτικής διάσπασης, που προέρχονται, 

κυρίως από τα ακόρεστα λιπαρά οξέα. Οι ουσίες αυτές είναι πτητικές και ευθύνονται 

για την δυσάρεστη γεύση του ελαιολάδου καθώς και για την υποβάθµιση της 

ποιότητάς του, µειώνοντας δραστικά την εµπορική του αξία. Η απόσµηση συνήθως 

πραγµατοποιείται µε απόσταξη υπό κενό, όπου συµπυκνώνονται όλες οι πτητικές 

ουσίες, σε θερµοκρασίες 180-240 οC και σε πίεση 3 mbar. 

 

2.1.2 ΦΟΥΝΤΟΥΚΕΛΑΙΟ 

Το φουντουκέλαιο είναι το έλαιο που προέρχεται από τον καρπό της 

φουντουκιάς (φουντούκι). Η παγκόσµια παραγωγή φουντουκιού φτάνει µέχρι και τις 

700000 τόνους το χρόνο. Περίπου το 70% της παγκόσµιας παραγωγής προέρχεται 

από την Τουρκία και ακολουθούν, µε µικρότερα ποσοστά, οι Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία. Το φουντουκέλαιο είναι ένα 

παχύρευστο, ωχροκίτρινο, µε χαρακτηριστικό άρωµα, έλαιο. Επειδή έχει µια ελαφριά 

στυπτική δράση είναι τονωτικό του κυκλοφορικού συστήµατος. Είναι ιδιαίτερα 

ευεργετικό για τη φροντίδα του µικτού και λιπαρού δέρµατος καθώς και για την 

αντιµετώπιση της ακµής. Το φουντουκέλαιο χρησιµοποιείται ευρέως και στη 

µαγειρική, λόγω του αρώµατός του και της φρουτώδους γεύσης του και εκτιµάται 

ιδιαίτερα στις σαλάτες και σε πιάτα µε άµυλο. Η γεύση του φουντουκελαίου µπορεί 

να ενισχυθεί αν καβουρντίσουµε τα φουντούκια πριν τη διαδικασία εξαγωγής του 

ελαίου. Έτσι στην αγορά κυκλοφορούν ακατέργαστα φουντουκέλαια από 

καβουρντισµένα φουντούκια και µη, ραφιναρισµένα φουντουκέλαια από µη 

καβουρντισµένα φουντούκια, καθώς και µίγµατα των παραπάνω.31 
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Εικόνα 2.2: Ο καρπός προέλευσης του φουντουκελαίου και το τελικό προϊόν 

 

Το 2005 έγινε έρευνα σε 32 δείγµατα φουντουκελαίου, που προήλθαν από 

καβουρντισµένα φουντούκια αλλά και από µη καβουρντισµένα, από πέντε 

διαφορετικές χώρες (Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία). Εξετάστηκε η 

περιεκτικότητά τους όσον αφορά σε λιπαρά οξέα, τοκοτριενόλες, 

τριακυλογλυκερόλες, τοκοφερόλες, στερόλες, στεραδιένια και αριθµό ιωδίου. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι το καβούρντισµα των φουντουκιών δεν προκαλεί 

σηµαντικές αλλαγές στη χηµική σύσταση του ελαίου.31 

 

2.1.3 ΝΟΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΜΕ ΦΟΥΝΤΟΥΚΕΛΑΙΟ 

Η νοθεία των καταναλωτικών αγαθών, γενικά, υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. 

Μέχρι σήµερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες νοθείας εξαιρετικά παρθένου 

ελαιολάδου µε ελαιόλαδα υποβαθµισµένης ποιότητας ή σπορέλαια. Η νοθεία αυτή 

εξυπηρετεί κυρίως οικονοµικούς σκοπούς και γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε δύσκολα 

γίνεται αντιληπτή από εξειδικευµένα άτοµα µε οργανοληπτικό τρόπο. Ειδικότερα για 

το ραφιναρισµένο ελαιόλαδο και ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο, τα οποία έχουν 

παρόµοια χηµική σύσταση, η ανίχνευση νοθείας καθίσταται ακόµα δυσκολότερη. 

Έτσι, είναι κατανοητό ότι µε το πέρασµα των χρόνων µεγαλώνει ολοένα και 

περισσότερο η ανάγκη για εύρεση µεθόδων οι οποίες θα µπορούν να ανιχνεύουν 

νοθεία στο ελαιόλαδο, σε χαµηλά ποσοστά. 

Μέχρι σήµερα, έχουν προταθεί πολλές µεθοδολογίες32-36, κυρίως για την 

ανίχνευση ακατέργαστου φουντουκελαίου στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, σε 
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κάποιες από τις οποίες θα αναφερθούµε παρακάτω. Οι περισσότερες εστιάζουν στην 

ανίχνευση της φιλµπερτόνης (filbertone, 5-µεθυλο-2-επτεν-4-όνη), που προσδίδει την 

ιδιαίτερη οσµή στο φουντουκέλαιο και είναι χαρακτηριστικός δείκτης του33, ενώ 

άλλες στην ανίχνευση χλωροφυλλών34, τοκοφερολών35 αλλά και φαινολικών 

ενώσεων36. 

Το φουντουκέλαιο, όπως και το ελαιόλαδο, είναι σχετικά πλούσιο σε µόνο- 

και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Ακόµη, περιέχει τριακυλογλυκερόλες 

(τριγλυκερίδια), στερόλες και άλλες ενώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η 

οµοιότητα της χηµικής του σύστασης του ελαιολάδου µε του φουντουκελαίου 

καθιστά πολύ δύσκολη την ανίχνευση νοθείας σε ποσοστό µικρότερο του 20% και 

έτσι γίνεται πολύ ελκυστική η ανάµιξή τους για εµπορικά οφέλη. Αν µάλιστα 

λάβουµε υπόψη και το γεγονός ότι γενετικοί αλλά και κλιµατικοί παράγοντες, καθώς 

και η καλλιέργεια, επηρεάζουν τη χηµική σύσταση και των δυο ελαίων, καθίσταται 

ακόµη πιο δύσκολος ο διαχωρισµός τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο τύπος αυτός της 

νοθείας, εκτός από οικονοµικές επιπτώσεις, µπορεί να προκαλέσει κινδύνους στην 

υγεία, όπως για παράδειγµα, σε άτοµα αλλεργικά στα φουντούκια. 

Το ραφινάρισµα στο φουντουκέλαιο προκαλεί απώλεια της φιλµπερτόνης 

αλλά και άλλων ήσσονων συστατικών του37,38. Έτσι η πραγµατική πρόκληση είναι η 

ανίχνευση ραφιναρισµένου φουντουκέλαιου σε ραφιναρισµένο ελαιόλαδο, µιας και η 

περιεκτικότητα σε τριακυλογλυκερόλες καθώς και σε κάποια ήσσονα συστατικά και 

των δυο ελαίων είναι σχετικά όµοια. Όπως θα δούµε παρακάτω, ελάχιστες 

προσπάθειες έχουν γίνει για την ανίχνευση νοθείας ραφιναρισµένου ελαιολάδου µε 

ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο.  

 

2.1.4 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΝΟΘΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΜΕ ΦΟΥΝΤΟΥΚΕΛΑΙΟ 

Κυρίως, έχει χρησιµοποιηθεί η αέρια χρωµατογραφία για την ανίχνευση 

ραφιναρισµένου φουντουκελαίου σε ελαιόλαδο µε βάση την περιεκτικότητα σε 

τριακυλογλυκερόλες ή στερόλες ή και συνδυασµό των δύο. Έχουν, όµως εφαρµοσθεί 

και διάφορες άλλες τεχνικές όπως Φασµατοσκοπία Φθορισµού, Raman, NMR και 

άλλες. 

Πιο συγκεκριµένα, στην Ισπανία, η υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης 

(HPLC) εφαρµόστηκε για την ανάλυση ελαιολάδου, φουντουκελαίου αλλά και 

µιγµάτων τους ως προς την περιεκτικότητα σε τριακυλογλυκερόλες, τοκοφερόλες και 
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στερόλες. Τα µίγµατα που ετοιµάστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση ήταν 

περιεκτικότητας 10%, 30% και 50% σε φουντουκέλαιο. Οι κυριότερες 

τριακυλογλυκερόλες ήταν η 1,2,3-τριολεΐνη, 2,3-διολε-1-παλµιτίνη, 2,3-διολε-1-

λινολεΐνη και 2,3-διολε-1-στεαρίνη. Η α-τοκοφερόλη ήταν το κύριο ισοµερές της 

βιταµίνης Ε σε όλα τα δείγµατα, παρόλο που βρέθηκαν και µικρές ποσότητες β- και 

γ-τοκοφερόλης. Η β-σιτοστερόλη και η αβεναστερόλη ήταν οι κυριότερες στερόλες 

σε όλα τα δείγµατα, ακολουθούµενες από την καµπεστερόλη και τη στιγµαστερόλη. 

Η οµπτουσιφολιόλη, που ήταν κύρια στερόλη στο ελαιόλαδο αλλά και στα µίγµατα 

που αναλύθηκαν, απουσίαζε από το φουντουκέλαιο. Η επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων µε ανάλυση διακριτότητας έδειξε ότι και οι τρεις κατηγορίες ελαίων 

(ελαιόλαδο, φουντουκέλαιο και µίγµατα αυτών) διαχωρίζονται ανάλογα µε την 

περιεκτικότητά τους σε τριακυλογλυκερόλες.39 

Στην Ιταλία χρησιµοποιήθηκε η αέρια χρωµατογραφία (GC) σε συνδυασµό µε 

χρωµατογραφία λεπτής στιβάδος µετά από εκχύλιση στερεής φάσης για την 

ανίχνευση φουντουκελαίου σε ελαιόλαδο προσδιορίζοντας την περιεκτικότητα σε 

εστεροποιηµένες στερόλες. Ειδικά σε περιπτώσεις µιγµάτων ελαιολάδου µε µικρή 

ποσότητα φουντουκελαίου, όπου η περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα είναι σχεδόν 

όµοια, και η ανίχνευση της νοθείας καθίστατο δύσκολη, τη λύση έδωσε ο 

προσδιορισµός των εστεροποιηµένων στερολών. Η σύνθετη χρωµατογραφική 

µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε περιελάµβανε αρχικά εκχύλιση στερεής φάσης του 

ελαίου, ακολουθούµενη από ψυχρή σαπωνοποίηση και καθαρισµό σε silica TLC, για 

να καταλήξει µε ένεση σε αέριο χρωµατογράφο. Με τη µέθοδο αυτή και µε χρήση 

του τύπου [% καµπεστερόλη x (% 7-στιγµαστερόλη)2] / (% 7-αβεναστερόλη) 

υπολογίστηκε η περιεκτικότητα σε εστεροποιηµένες στερόλες. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο περιείχε µικρότερη ποσότητα 

εστεροποιηµένων στερολών σε σύγκριση µε νοθευµένο δείγµα περιεκτικότητας 10% 

σε φουντουκέλαιο. Έτσι κατέστη δυνατή η ανίχνευση νοθείας, σε αντίθεση µε 

προσδιορισµό των ολικών στερολών, όπου κάτι τέτοιο, στο συγκεκριµένο νοθευµένο 

µίγµα, δεν ήταν δυνατόν.40 

Μία ακόµη µελέτη για την ανίχνευση νοθείας ελαιολάδου µε φουντουκέλαιο 

πραγµατοποιήθηκε στην Ιταλία. Εξετάστηκαν ραφιναρισµένα και λαµπάντε 

ελαιόλαδα διαφόρων ποικιλιών από Ελλάδα, Ιταλία, Μαρόκο, Ισπανία, Τυνησία και 

Τουρκία, ενώ τα φουντουκέλαια (ραφιναρισµένα και µη) προήλθαν από τη Γαλλία, 

την Ιταλία, την Ισπανία και την Τουρκία. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε 
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βασίστηκε, όπως και η προαναφερθείσα, στον προσδιορισµό εστεροποιηµένων αλλά 

και ελεύθερων στερολών. Αρχικά έγινε διαχωρισµός πολικού (που περιλαµβάνει τις 

ελεύθερες στερόλες) και άπολου (που περιλαµβάνει τις εστεροποιηµένες στερόλες) 

τµήµατος του ελαιολάδου µε χρωµατογραφία στήλης. Το δείγµα ελαιολάδου περιείχε 

ως εσωτερικό πρότυπο µια εστεροποιηµένη (εστέρας της χοληστερόλης) και µια 

ελεύθερη (α-χολεστανόλη) στερόλη. Ακολούθησε προσδιορισµός των ελεύθερων και 

εστεροποιηµένων στερολών, στο άπολο και πολικό τµήµα του ελαιολάδου 

αντίστοιχα, µε αέρια χρωµατογραφία. Τα αποτελέσµατα επεξεργάστηκαν µε ανάλυση 

κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis-PCA) και γραµµική ανάλυση 

διακριτότητας (Stepwise Linear Discriminant Analysis-SLDA). Ενδεικτικά να 

αναφέρουµε ότι επετεύχθη ανίχνευση νοθείας σε ποσοστό 5% για ελαιόλαδο της 

Ισπανικής ποικιλίας Hojiblanca, 5-7% για την ισπανική, επίσης, ποικιλία Picual και 

8-10% για ελαιόλαδο που προήλθε από την ελληνική ποικιλία Κορωνέικη. 

Γενικότερα, ήταν δυνατή η ανίχνευση νοθευµένων δειγµάτων περιεκτικότητας σε 

φουντουκέλαιο 6-8%.41 

Η Φασµατοσκοπία φθορισµού εφαρµόστηκε στην Ισπανία για την ανίχνευση 

νοθείας ραφιναρισµένου ελαιολάδου µε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο. Αναλύθηκαν 

συνολικά 38 δείγµατα ελαίων. Πιο συγκεκριµένα, αναλύθηκαν 13 δείγµατα 

ραφιναρισµένου ελαιολάδου διαφόρων ποικιλιών που προήλθαν από την Τουρκία, 

την Τυνησία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Τα 7 δείγµατα ραφιναρισµένου 

φουντουκελαίου που αναλύθηκαν προήλθαν από την Τουρκία, την Ισπανία και την 

Ιταλία. Τέλος παρασκευάστηκαν 18 µίγµατα ραφιναρισµένου ελαιολάδου µε 

ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο περιεκτικότητας από 3 µέχρι 30% σε ραφιναρισµένο 

φουντουκέλαιο. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε βασίστηκε στο γεγονός ότι το 

ραφινάρισµα προκαλεί απώλεια κάποιων συστατικών του ελαίου αλλά και, σε 

κάποιες περιπτώσεις, τη δηµιουργία νέων ενώσεων οι οποίες έχουν ιδιότητες 

φθορισµού. Έτσι το φάσµα φθορισµού ενός ακατέργαστου ελαίου είναι αρκετά 

διαφορετικό από εκείνο ενός ραφιναρισµένου. Τα αποτελέσµατα που λήφθησαν 

επεξεργάστηκαν µε ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA) και µε τεχνητά νευρωνικά 

δίκτυα (Artificial Neural Networks-ANN). Ήταν δυνατή η ανίχνευση νοθείας σε 

περιεκτικότητα φουντουκελαίου 9%.42 

Για την ανίχνευση νοθείας ελαιολάδου µε φουντουκέλαιο έχει 

χρησιµοποιηθεί, ακόµη, συνδυασµός φασµατοσκοπίας FT-Raman και FT-MIR (Mid-

Infrared). Συνολικά αναλύθηκαν 189 δείγµατα ελαίου, ενώ επιπλέον 44 
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χρησιµοποιήθηκαν ως τυφλά για επαλήθευση της µεθόδου. Τα νοθευµένα µίγµατα 

που αναλύθηκαν προήλθαν από την ανάµιξη ραφιναρισµένων και λαµπάντε 

ελαιολάδων από διαφορετικές περιοχές (Ελλάδα, Ιταλία, Μαρόκο, Ισπανία, Τυνησία 

και Τουρκία) µε φουντουκέλαια (ραφιναρισµένα και µη) που προήλθαν από τη 

Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Τουρκία. Η περιεκτικότητα του 

φουντουκελαίου στα µίγµατα κυµάνθηκε από 2 µέχρι 20%. Αρχικά λήφθησαν 

φάσµατα FT-Raman και FT-MIR όχι µόνο για το εκάστοτε έλαιο αλλά και για το µη 

σαπωνοποιήσιµο κλάσµα του ελαίου. Στα αποτελέσµατα εφαρµόστηκε 

πολυπαραµετρική στατιστική ανάλυση και πιο συγκεκριµένα βηµατική ανάλυση 

διακριτότητας (SDA). Με τη συγκεκριµένη µέθοδο ανιχνεύτηκε νοθεία µε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 8% σε φουντουκέλαιο.43 

Η φασµατοσκοπία Raman σε συνδυασµό µε χηµειοµετρία κατάφερε να 

ανιχνεύσει νοθεία ελαιολάδων µε φουντουκέλαια στην Ιταλία. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήθηκαν 31 εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα (ένα εκ των οποίων 

χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή νοθευµένων δειγµάτων) και 10 φουντουκέλαια 

(ένα εκ των οποίων ήταν ραφιναρισµένο και χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή 

νοθευµένων δειγµάτων). Να σηµειωθεί ότι τα ελαιόλαδα προήλθαν από διαφορετικές 

ιταλικές ποικιλίες ελιάς και από διαφορετικές περιοχές της Ιταλίας και ότι τα 

φουντουκέλαια, τα οποία προήλθαν από Ιταλία και Τουρκία, ήταν από µη 

καβουρντισµένα φουντούκια. Η περιεκτικότητα των νοθευµένων δειγµάτων σε 

ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο κυµάνθηκε από 0 µέχρι και 100%. Ελήφθησαν 

φάσµατα Raman και στη συνέχεια τα αποτελέσµατα επεξεργάστηκαν µε ανάλυση 

κύριων συνιστωσών (PCA), µε µερικά ελάχιστα τετράγωνα (Partial Least-Squares-

PLS) και µε γενετικό προγραµµατισµό (Genetic Programming-GP). Με τη µέθοδο 

αυτή κατάφεραν να διαχωριστούν οι κατηγορίες ελαίων (ελαιόλαδο, φουντουκέλαιο) 

αλλά και να ταξινοµηθούν στη σωστή οµάδα τα νοθευµένα δείγµατα.44 

 

2.1.5 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ NMR ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο-

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΝΟΘΕΙΑΣ 

 Η φασµατοσκοπία NMR είναι µια πολλά υποσχόµενη µέθοδος, η οποία έχει 

χρησιµοποιηθεί πολλές φορές στην ανάλυση περίπλοκων συστηµάτων όπως είναι τα 

τρόφιµα. Έχει εφαρµοσθεί µε επιτυχία στην ανάλυση ελαιολάδου η οποία σε 

συνδυασµό µε πολυπαραµετρική στατιστική ανάλυση έχει οδηγήσει στην ταξινόµηση 

βρώσιµων ελαίων γενικότερα καθώς και στην ανίχνευση νοθείας ελαιολάδου µε 
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σπορέλαια αλλά και µε ελαιόλαδα υποβαθµισµένης ποιότητας. Πιο συγκεκριµένα, 

συνδυασµός φασµατοσκοπίας 1H και 13C NMR και µετέπειτα επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων µε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ΑΝΝ) οδήγησε στην ανίχνευση 

νοθείας ελαιολάδου µε φουντουκέλαιο, µε περιεκτικότητα του τελευταίου 

µεγαλύτερη από 8%45. Με τη φασµατοσκοπία 1H NMR είναι δυνατό να ανιχνευτεί η 

αυθεντικότητα εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου µε προσδιορισµό της σύστασης των 

λιπαρών οξέων46. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ελαιόλαδο περιεκτικότητας σε 

λινολενικό οξύ, µεγαλύτερης από 0.9% υποδηλώνει πιθανή νοθεία του µε φυτικά 

έλαια47. Η φασµατοσκοπία 13C NMR έχει δώσει πληροφορίες για την κατανοµή των 

λιπαρών οξέων στο µόριο της γλυκερόλης και συνεπώς για πιθανή νοθεία εξαιρετικά 

παρθένου ελαιολάδου µε συνθετικά εστεροποιηµένα ελαιόλαδα48. Επίσης, επιτυχής 

διαχωρισµός παρθένων ελαιολάδων, ραφιναρισµένων ελαιολάδων, αγνών 

ελαιολάδων και πυρηνελαίων έχει επιτευχθεί µε συνδυασµό φασµατοσκοπίας 13C 

NMR και της στατιστικής µεθόδου της ανάλυσης διακριτότητας, στο µη 

σαπωνοποιήσιµο τµήµα του ελαιολάδου49. Τα πλεονεκτήµατα της φασµατοσκοπίας 
1H και 13C NMR έναντι άλλων αναλυτικών τεχνικών έγκεινται στο γεγονός ότι είναι 

µια γρήγορη µέθοδος αν σκεφτεί κανείς ότι χρειάζονται µόνο 5 λεπτά για την λήψη 

ενός απλού φάσµατος 1H NMR ελαιολάδου σε δευτεριωµένο χλωροφόρµιο. Ακόµη, 

δε χρειάζεται διακρίβωση και καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία του δείγµατος πριν 

την ανάλυση. 

Σε προηγούµενη µελέτη του εργαστηρίου µας14, χρησιµοποιήθηκε ένας 

συνδυασµός φασµατοσκοπίας 1H NMR, 31P NMR και πολυπαραµετρικής στατιστικής 

ανάλυσης, για την ταξινόµηση των 192 δειγµάτων από 13 είδη φυτικών ελαίων. Πιο 

συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε φουντουκέλαιο, ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, σογιέλαιο, 

σησαµέλαιο, καρυδέλαιο, έλαιο από σπόρους ελαιοκράµβης, αµυγδαλέλαιο, 

φοινικέλαιο, φυστικέλαιο, καρδαµέλαιο, έλαιο καρύδας, και παρθένα ελαιόλαδα από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μετά από ανάλυση των αντίστοιχων φασµάτων 1H 

NMR και 31P NMR προσδιορίστηκαν ποσοτικά τα 1,2-διγλυκερίδια, 1,3-δι-

γλυκερίδια, ο λόγος των 1,2-διγλυκεριδίων προς τα συνολικά διγλυκερίδια, η 

οξύτητα, ο αριθµός ιωδίου, και η σύνθεση των λιπαρών οξέων. Στη συνέχεια, τα 

παραπάνω επιλέχθηκαν ως µεταβλητές πρέπει να δηµιουργηθεί ένα µοντέλο 

ταξινόµησης/πρόβλεψης χρησιµοποιώντας την ανάλυση διακριτότητας. Αυτό το 

µοντέλο, το οποίο δηµιουργήθηκε από ένα προπαρασκευαστικό σετ (training set) 128 

δειγµάτων, είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική διάκριση µεταξύ των διαφόρων 



 84

κατηγοριών των ελαίων, ενώ επετεύχθη 100% σωστή ταξινόµηση 64 δειγµάτων που 

χρησιµοποιήθηκαν για επικύρωση. Στη συνέχεια ετοιµάστηκαν και αναλύθηκαν µε 

φασµατοσκοπία 1H NMR και 31P NMR διαφορετικά τεχνητά µείγµατα ελαιολάδου-

φουντουκελαίου, ελαιολάδου-αραβοσιτέλαιου, ελαιολάδου-ηλιελαίου και 

ελαιολάδου-σογιέλαιου. Μετέπειτα ανάλυση διακριτότητας των δεδοµένων, επέτρεψε 

τον εντοπισµό της νοθείας σε χαµηλά επίπεδα (5% κ.β.), µε την προϋπόθεση ότι 

χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα φρέσκου παρθένου ελαιολάδου, όπως αυτό 

αντανακλάται από την υψηλή αναλογία των 1,2-διγλυκεριδίων προς τα συνολικά 

διγλυκερίδια (D≥0,90).14 

 Στην παρούσα εργασία, σκοπός ήταν η ανίχνευση νοθείας ραφιναρισµένου 

ελαιολάδου µε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο µε χρήση της φασµατοσκοπίας 31P 

NMR και µιας µεθοδολογίας που έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριό µας. Η ανίχνευση 

της συγκεκριµένης µορφής νοθείας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελεί 

ένα δύσκολο εγχείρηµα, δεδοµένου ότι τα µείζονα και ήσσονα συστατικά των δύο 

ελαίων είναι σχεδόν ίδια και άρα ο διαχωρισµός τους καθίσταται δύσκολος. Η 

συγκεκριµένη τεχνική βασίζεται στην αντικατάσταση των όξινων υδρογόνων 

χαρακτηριστικών οµάδων (υδροξύλια, καρβοξύλια) µε το αντιδραστήριο 2-χλώρο-

4,4,5,5-τετραµεθυλοδιοξαφωσφολάνιο και τη χρήση της φασµατοσκοπίας 31P NMR 

για την ανίχνευση των φωσφυτυλιωµένων παραγώγων. Αναλυτικά η µέθοδος έχει 

περιγραφεί στο κεφάλαιο 1, εποµένως δε θα αναλυθεί περαιτέρω. 
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2.1.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ  

 

Εισαγωγή 

Γενικά, η στατιστική µέθοδος ανάλυσης διακριτότητας (Discriminant 

Analysis, DΑ) είναι µια ισχυρή πολυπαραµετρική στατιστική µέθοδος, η οποία 

χρησιµοποιείται για τη διάκριση ή διαφοροποίηση ή ταξινόµηση αντικειµένων σε 

κατηγορίες ή οµάδες µε βάση ορισµένες ανεξάρτητες µεταβλητές. Η DA συνδυάζει 

τις διαθέσιµες µεταβλητές κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µεγιστοποιούνται οι 

υπάρχουσες διαφορές µεταξύ των οµάδων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός και το 

είδος των οµάδων θα πρέπει να είναι γνωστός πριν (a priori) την εφαρµογή της DA 

(στατιστική µέθοδος µε επιτήρηση). Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες της ανάλυσης 

διακριτότητας (π.χ. γραµµική, κανονική, βηµατική) οι οποίες αναφέρονται παρακάτω. 

 Η κανονική ανάλυση διακριτότητας (Canonical Discriminant Analysis, CDA) η 

οποία χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, είναι µια τεχνική µείωσης 

διαστάσεων η οποία σχετίζεται µε δυο άλλες στατιστικές µεθόδους, την ανάλυση 

κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis-PCA) και την κανονική 

συσχέτιση (Canonical correlation). Στη συγκεκριµένη τεχνική, όταν έχουµε µια 

δεδοµένη ονοµαστική µεταβλητή ταξινόµησης (nominal classification variable) 

και διάφορες µεταβλητές διαστήµατος (interval variables), η CDA παράγει 

κανονικές µεταβλητές (canonical variables), δηλαδή γραµµικούς συνδυασµούς 

των µεταβλητών διαστήµατος. Οι µεταβλητές αυτές συνοψίζουν την µεταξύ του 

επιπέδου µεταβλητότητα µε τον ίδιο τρόπο που οι κύριες συνιστώσες συνοψίζουν 

την ολική µεταβλητότητα στην PCA. Στην CDA οι συντελεστές διάκρισης 

(discriminant coefficients) είναι κανονικοποιηµένοι (canonical coefficients) και 

το µέγεθός τους αντανακλά το βαθµό συµµετοχής κάθε µεταβλητής στη διάκριση 

των οµάδων. 

 Η βηµατική ανάλυση διακριτότητας (Stepwise Discriminant Analysis, SDA), 

όπου το µοντέλο της διάκρισης «χτίζεται» βήµα-βήµα. Πιο συγκεκριµένα, σε 

κάθε βήµα, αξιολογούνται και επανεξετάζονται όλες οι µεταβλητές µε σκοπό να 

βρεθεί εκείνη η οποία συµβάλει περισσότερο στη διάκριση µεταξύ των οµάδων. 

Η µεταβλητή αυτή, στη συνέχεια, συµπεριλαµβάνεται στο µοντέλο και η 

διαδικασία ξεκινάει από την αρχή. Η ανάλυση αυτή ονοµάζεται και προς τα 

εµπρός βηµατική ανάλυση διακριτότητας (Forward SDA). Υπάρχει, όµως, και 

η ανάποδη ή προς τα πίσω βηµατική ανάλυση διακριτότητας (Backward 
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SDA) κατά την οποία συµπεριλαµβάνονται όλες οι µεταβλητές στην αρχή της 

ανάλυσης. Σε κάθε βήµα, η µεταβλητή εκείνη η οποία συµβάλει λιγότερο στην 

πρόβλεψη συµµετοχής σε µια οµάδα, αποκλείεται από το µοντέλο. Έτσι ως 

αποτέλεσµα µιας επιτυχούς συνάρτησης διάκρισης, χρησιµοποιούνται µόνο οι 

σηµαντικές µεταβλητές στο µοντέλο, δηλαδή η µεταβλητές εκείνες οι οποίες 

συµβάλουν περισσότερο στη διάκριση µεταξύ οµάδων. 

 Η γραµµική ανάλυση διακριτότητας (Linear Discriminant Analysis, LDA) 

µεγιστοποιεί την αναλογία της διακύµανσης µεταξύ των τάξεων µε τη 

διακύµανση εντός των τάξεων σε οποιοδήποτε σύνολο δεδοµένων 

εξασφαλίζοντας έτσι το µέγιστο διαχωρισµό. Σκοπός της µεθόδου αυτής είναι η 

µείωση των διαστάσεων µε την ταυτόχρονη διατήρηση όσο το δυνατόν 

περισσότερων πληροφοριών σχετικά µε το διαχωρισµό οµάδων. Η LDA 

σχετίζεται µε την ανάλυση διακύµανσης (analysis of variance-ANOVA) και την 

ανάλυση παλινδρόµησης (regression analysis) οι οποίες, επίσης, εκφράζουν µια 

εξαρτηµένη µεταβλητή ως γραµµικό συνδυασµό άλλων χαρακτηριστικών ή 

µετρήσεων. 

 Η ανάλυση διακριτότητας µερικών ελαχίστων τετραγώνων (Partial Least 

Squares Discriminant Analysis, PLS-DA) χρησιµοποιείται µε σκοπό να οξυνθεί ο 

διαχωρισµός µεταξύ των οµάδων παρατηρήσεων. Πρόκειται για µια κλασική PLS 

ανάλυση, όπου η µεταβλητή απόκρισης (response variable) είναι στην ουσία 

κατηγορηµατική (categorical), υποδεικνύει δηλαδή τις οµάδες/κατηγορίες των 

δειγµάτων, και εκφράζει τη συµµετοχή των στατιστικών µονάδων. Για το λόγο 

αυτό, η PLS-DA δεν επιτρέπει άλλες µεταβλητές απόκρισης παρά µόνο εκείνη 

που προσδιορίζει τις οµάδες ατόµων. Ως συνέπεια, όλες οι µετρούµενες 

µεταβλητές παίζουν τον ίδιο ρόλο σε σχέση µε την ανάθεση της τάξης. Στην 

πραγµατικότητα, οι συνιστώσες PLS δηµιουργούνται κατά την προσπάθεια 

εύρεσης της κατάλληλης συµβιβαστικής λύσης µεταξύ δύο σκοπών: της 

περιγραφής των επεξηγηµατικών µεταβλητών (explanatory variables) και της 

πρόβλεψης των µεταβλητών απόκρισης. Μια ταξινόµηση βασισµένη στην PLS 

µπορεί να επωφεληθεί από την δηµιουργία κατευθύνσεων για την σύσταση 

τυπολογιών µε ουσιαστική δύναµη πρόβλεψης 
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Το µοντέλο της ανάλυσης διάκρισης 

Για παράδειγµα, επιθυµούµε να διαπιστώσουµε ποιές µεταβλητές ή πιο σωστά 

ποιος είναι ο καλύτερος συνδυασµός των µεταβλητών που διαφοροποιεί έλαια 

διαφορετικών κατηγοριών και µπορεί άρα να χρησιµοποιηθεί για ανίχνευση νοθείας. 

Για το λόγο αυτό συγκεντρώνονται πολυάριθµες µετρήσεις για µια σειρά 

µεταβλητών, οι οποίες αναφέρονται κυρίως στη χηµική σύσταση των ελαίων (π.χ. 

συγκεντρώσεις διγλυκεριδίων, ελαικού οξέος, λινελαικού οξέος, πολυφαινολών 

κ.λ.π.), για ένα µεγάλο αριθµό δειγµάτων από κάθε κατηγορία. Η DA καλείται να 

προσδιορίσει ποιος συνδυασµός µεταβλητών είναι ο καλύτερος για να διαπιστωθεί 

ότι ένα έλαιο ανήκει σε µια από τις κατηγορίες. 

Η αρχή λειτουργίας της DA βασίζεται στην κατάστρωση των συναρτήσεων 

διάκρισης (discriminant functions), D, οι οποίες ονοµάζονται και κανονικές ρίζες 

(canonical roots). Να σηµειωθεί ότι, στην παρούσα εργασία, όπου χρησιµοποιήθηκε η 

κανονική ανάλυση διακριτότητας, οι συναρτήσεις διάκρισης, στο κεφάλαιο 2.3 

(ανάλυση-συζήτηση αποτελεσµάτων) συµβολίζονται µε CDA-1 και CDA-2. Το 

σύνολο των συναρτήσεων Di για τις διάφορες οµάδες i (i = 1,2,3,...) αποτελεί το 

µοντέλο της ανάλυσης DA. Στην πραγµατικότητα, οι συναρτήσεις Di είναι 

εξαρτηµένες µεταβλητές και σχηµατίζονται µε γραµµικό συνδυασµό των 

ανεξάρτητων µεταβλητών (χηµική σύσταση ελαίων), xm (m=1,2,3,…), οι οποίες 

χρησιµοποιούνται για τη διάκριση των κατηγοριών ή οµάδων (περιοχές προέλευσης).  

mimiiii xbxbxbcD ++++= .....2211       (2.1) 

Οι συντελεστές bim των µεταβλητών xi για τις οµάδες i ονοµάζονται 

συντελεστές διάκρισης (discriminant coefficients) και c είναι µια σταθερά. Οι 

συντελεστές διάκρισης µεγιστοποιούν την απόσταση µεταξύ των µέσων όρων των 

µεταβλητών Di. Μπορεί να είναι κανονικοποιηµένοι ή µη κανονικοποιηµένοι. Στην 

πρώτη περίπτωση, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην CDA, το µέγεθός τους αντανακλά 

τη σπουδαιότητα ή το βαθµό συµµετοχής κάθε µεταβλητής στη διάκριση των 

οµάδων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση χρησιµοποιούνται για την ταξινόµηση των 

δειγµάτων σε οµάδες. Επίσης, η κανονικοποίηση των συντελεστών διάκρισης έχει το 

πλεονέκτηµα ότι οποιαδήποτε διαφορά στην τάξη µεγέθους των µεταβλητών 

εξαλείφεται. Τα γινόµενα των µη κανονικοποιµένων συντελεστών διάκρισης µε τις 

αντίστοιχες µεταβλητές xi ονοµάζονται πλεονεκτήµατα ή επιτυχίες ή µέτρα 

διάκρισης (scores). 
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Πολλές φορές η µεταβλητή Di ονοµάζεται και µεταβλητή οµάδας (grouping 

variable), ή µεταβλητή κριτηρίου (criterion variable), ενώ οι ανεξάρτητες 

µεταβλητές xi ονοµάζονται και προάγγελοι (predictors). Ο αριθµός των εξαρτηµένων 

µεταβλητών Di εξαρτάται από τον αριθµό των µεταβλητών ή των αριθµό των οµάδων 

και είναι το λιγότερο ίσος µε (p-1) ή (g-1), όπου p και g είναι ο αριθµός των 

µεταβλητών ή των οµάδων, αντίστοιχα.  

 

Προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρµογή της DA 

Υπάρχουν µια σειρά από κριτήρια ή διαγνωστικά τεστ, τα οποία έχουν µικρή 

ή µεγάλη βαρύτητα στην επιτυχή εφαρµογή της DA και φυσικά στην αξιοπιστία των 

αποτελεσµάτων της ανάλυσης. Παρακάτω αναφέρονται τα πιο σηµαντικά από αυτά: 

 Οι µετρήσεις κάθε µεταβλητής για όλα τα δείγµατα πρέπει να εµφανίζουν 

κανονική κατανοµή (normal distribution). Μπορεί κανείς εύκολα να 

διαπιστώσει µε ιστογράµµατα, εάν οι µεταβλητές παρουσιάζουν κανονική 

κατανοµή. Πάντως, ας σηµειωθεί ότι αποκλίσεις από την κανονική κατανοµή 

δεν είναι αποφασιστικές για την αξιοπιστία των στατιστικών αποτελεσµάτων. 

 Ο πίνακας διακύµανσης/συν-διακύµανσης (variance/covariance) των 

µεταβλητών όλων των οµάδων θα πρέπει να είναι οµοιογενής. Αυτό σηµαίνει 

ότι οι διακυµάνσεις (τα τετράγωνα των τυπικών αποκλίσεων) και οι συν-

διακυµάνσεις των µεταβλητών µεταξύ των διαφόρων οµάδων πρέπει να είναι 

ταυτόσηµες. Υπάρχουν αρκετά διαγνωστικά τεστ για τον έλεγχο της 

οµοιογένειας των διακυµάνσεων/συνδιακυµάνσεων, συνήθως όµως χρησι-

µοποιείται το λεγόµενο τεστ Box M, το οποίο στηρίζεται στο γνωστό τεστ 

Fisher F, το οποίο εξετάζει αν ισχύει ή όχι η µηδενική υπόθεση για τις 

διακυµάνσεις και συν-διακυµάνσεις. Αυτό το τεστ είναι ευαίσθητο στην 

ύπαρξη ή όχι κανονικής κατανοµής των µεταβλητών. Πάντως, η DA είναι 

αρκετά εύρωστη, ώστε να µην επηρεάζεται σηµαντικά από την απουσία 

οµοιογένειας της διακύµανσης και συν-διακύµανσης των µεταβλητών. 

 Μια σηµαντική απειλή για την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων της DA είναι 

η ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ των µέσων όρων των µεταβλητών των 

διαφόρων οµάδων και των διακυµάνσεων. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν 

κάποια οµάδα περιέχει µια ή περισσότερες αφύσικες µετρήσεις (outliers) 

κάποιας µεταβλητής. Ένας ασφαλής τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος 
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είναι ο διαρκής έλεγχος των µέσων τιµών και των διακυµάνσεων των 

µεταβλητών για πιθανή συσχέτιση. 

 Μια άλλη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή της DA είναι η παντελής 

απουσία συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών. Εάν υπάρχει συσχέτιση 

µεταξύ µεταβλητών (π.χ. µια µεταβλητή είναι το άθροισµα δύο άλλων 

µεταβλητών) ή µιας µεταβλητής µε µια συνάρτηση διάκρισης, τότε η 

αναστροφή του πίνακα διακυµάνσεων/συνδιακυµάνσεων, η οποία απαιτείται 

κατά τους υπολογισµούς της DA, δεν θα είναι δυνατή. Στην περίπτωση αυτή 

λέγεται ότι ο πίνακας διακυµάνσεων/συνδιακυµάνσεων είναι σε κακή 

κατάσταση (ill conditioned).  

Για την αποφυγή µιας τέτοιας δυσάρεστης κατάστασης, η οποία δηµιουργεί 

σοβαρά προβλήµατα στην εγκυρότητα της ανάλυσης, κρίνεται υποχρεωτικός ο 

τακτικός έλεγχος της λεγόµενης τιµής ανοχής ή ανεκτικότητας (tolerance value) για 

κάθε µεταβλητή. Γενικά, όταν µια µεταβλητή πλεονάζει, τότε η τιµή ανοχής για 

αυτήν τη µεταβλητή πλησιάζει το µηδέν. 

 

Σηµαντικότητα των συναρτήσεων διάκρισης 

Μετά την κατάστρωση των διαφόρων συναρτήσεων διάκρισης είναι 

απαραίτητο να διαπιστωθεί ποια ή ποιες από αυτές είναι σηµαντικές και οδηγούν 

στην καλύτερη διάκριση των δειγµάτων κατά κατηγορίες, ή αλλιώς ποια ή ποιες από 

αυτές ταξινοµούν καλύτερα τα δείγµατα κατά κατηγορίες. Ουσιαστικά αναζητείται ο 

αριθµός των ριζών που είναι στατιστικά σηµαντικές για τη διάκριση µεταξύ των 

οµάδων. Μόνον αυτές οι ρίζες που είναι στατιστικά σηµαντικές χρησιµοποιούνται για 

την ερµηνεία των αποτελεσµάτων, ενώ οι στατιστικά µη σηµαντικές ρίζες πρέπει να 

απορριφθούν.  

Το πρώτο κριτήριο για τη σηµαντικότητα των συναρτήσεων διάκρισης είναι 

οι ιδιοτιµές, (eigenvalues). Αυτές αντανακλούν το µέγεθος της διακύµανσης ή 

διασποράς των µεταβλητών σε κάθε συνάρτηση Di. Όσο µεγαλύτερη είναι η ιδιοτιµή 

µιας συνάρτησης Di, τόσο µεγαλύτερη είναι η διακύµανση των µεταβλητών και 

εποµένως τόσο πιο σηµαντική είναι η συγκεκριµένη συνάρτηση διάκρισης. 

Ένα δεύτερο κριτήριο είναι το λεγόµενο µέτρο Wilk’s lambda (Wilk’s λ), το 

οποίο παίρνει τιµές από 0 έως 1. Όσο µικρότερη είναι η τιµή αυτού του µέτρου, η 

οποία καθορίζεται σε ένα επίπεδο σηµαντικότητας, τόσο σηµαντικότερη είναι η 

αντίστοιχη συνάρτηση D στη διάκριση των οµάδων. Για Wilk’s λ = 0 η συνάρτηση 
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είναι µοναδικά η πιο σηµαντική, ενώ για Wilk’s λ = 1, η συνάρτηση απορρίπτεται ως 

καθολικά ασήµαντη.  

Το Wilk’s λ χρησιµοποιείται ακόµα για τον έλεγχο της διακριτικής ικανότητας 

κάθε µεταβλητής xi στη συνάρτηση Di. Όσο µικρότερη είναι η τιµή του Wilk’s λ για 

µια ανεξάρτητη µεταβλητή, τόσο περισσότερο αυτή η µεταβλητή συµµετέχει στη 

συνάρτηση Di και είναι σηµαντική στη διάκριση των οµάδων. 

Ένας τρίτος τρόπος ελέγχου της σηµαντικότητας µιας ρίζας είναι ο λεγόµενος 

δοµικός πίνακας (structure matrix), ο οποίος παρουσιάζει τη συσχέτιση κάθε 

ανεξάρτητης µεταβλητής στο µοντέλο DA µε κάθε συνάρτηση διάκρισης. Τα 

στοιχεία του δοµικού πίνακα, τα οποία ονοµάζονται δοµικοί συντελεστές 

συσχέτισης, µοιάζουν µε τις βαρύτητες των µεταβλητών που συζητήσαµε στη 

µέθοδο ανάλυσης των κυρίων αξόνων. Μεγάλες θετικές τιµές των δοµικών 

συντελεστών για µια ορισµένη συνάρτηση δείχνουν µεγάλη συσχέτιση των 

ανεξάρτητων µεταβλητών µε τη συγκεκριµένη συνάρτηση, η οποία θεωρείται η πιο 

σηµαντική. Αντίθετα, αρνητικές τιµές των δοµικών συντελεστών σηµαίνουν µικρή 

συσχέτιση των µεταβλητών µε τη συνάρτηση. 

Στο παρελθόν έχουν προκύψει διαφωνίες στο εάν ο έλεγχος της 

σηµαντικότητας µιας συνάρτησης πρέπει να γίνεται µε τους κανονικοποιηµένους 

συντελεστές bi στην εξίσωση (2.1.) ή µε τους δοµικούς συντελεστές. Εάν κανείς θέλει 

να προσδιορίσει τη σηµαντικότητα µιας συνάρτησης πρέπει να χρησιµοποιήσει τους 

δοµικούς συντελεστές. Εάν όµως θέλει να ελέγξει τη σηµαντικότητα ή το βαθµό 

συµµετοχής κάθε µεταβλητής στη διαφοροποίηση των οµάδων, πρέπει να 

χρησιµοποιήσει τους κανονικοποιηµένους συντελεστές. 

Έχοντας καταστρώσει το σετ των συναρτήσεων Di και αφού έχει 

προσδιορίστει τη σηµαντικότητά τους, µπορεί να απεικονιστεί γραφικά η διακριτική 

τους ικανότητα σχεδιάζοντας διαγράµµατα µε τα µέτρα διάκρισης (scores) κάθε 

συνάρτησης.  

 

Εγκυρότητα ή εξακρίβωση του µοντέλου ταξινόµησης  

Μια άλλη αποστολή της DA είναι η εξακρίβωση της εγκυρότητας 

(validation) της ταξινόµησης. Με αυτή τη διεργασία υποδηλώνεται η 

προβλεψιµότητα ή η ακρίβεια µε την οποία γίνεται η ταξινόµηση των δειγµάτων στις 

οµάδες. Μετά το πέρας της εξαγωγής του µοντέλου DA και την κατάστρωση των 
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συναρτήσεων διάκρισης, µπορεί να προβλεφθεί πόσο σωστά τοποθετείται ή ανήκει 

ένα δείγµα σε µια ορισµένη οµάδα. 

Υπάρχουν δύο τρόποι για να δοκιµασθεί η εγκυρότητα της ταξινόµησης. Κατά 

τον πρώτο τρόπο, χρησιµοποιούνται τα ίδια δεδοµένα για την εξαγωγή του µοντέλου 

και των συναρτήσεων DA (οι οποίες διαφοροποιούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

τις οµάδες) και για την εξακρίβωση της εγκυρότητας της πρόβλεψης. Κατά τον 

δεύτερο τρόπο τα δεδοµένα (µετρήσεις µεταβλητών στα δείγµατα) για την εξαγωγή 

του µοντέλου DA δεν χρησιµοποιούνται για την εγκυρότητα της πρόβλεψης, η οποία 

βασίζεται σε νέα δεδοµένα. Στην πραγµατικότητα, το πλήθος των µετρήσεων 

χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: Τα προπαρασκευαστικό σετ (training set) των 

δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή του µοντέλου και των 

συναρτήσεων DA και το δοκιµαστικό σετ (test set) για την εξακρίβωση της 

εγκυρότητας του µοντέλου. Το προπαρασκευαστικό τεστ αποτελείται από τα δύο 

τρίτα του πλήθους των δειγµάτων περίπου, ενώ το δοκιµαστικό σετ αποτελείται από 

το υπόλοιπο ένα τρίτο, τα δείγµατα του οποίου θεωρούνται άγνωστα και επιζητείται η 

τοποθέτησή τους στις διάφορες οµάδες. Ο δεύτερος τρόπος πρόβλεψης (post hoc 

prediction) είναι πιο αξιόπιστος από τον πρώτο (a priori prediction). Πολλές φορές ο 

δεύτερος τρόπος ταξινόµησης ονοµάζεται και σταυροειδής εγκυρότητα ή εξακρίβωση 

της DA (cross-validation). Υποκατηγορία της σταυροειδούς εγκυρότητας είναι η 

σταυροειδής εγκυρότητα leave-one-out (leave-one-out cross-validation). Κατά την 

εφαρµογή της συγκεκριµένης εξακρίβωσης, ένα δείγµα κάθε φορά εξαιρείται της 

ανάλυσης και τα υπόλοιπα δείγµατα επανεξετάζονται. Έτσι, τα εκ νέου εξεταζόµενα 

δείγµατα αποτελούν το προπαρασκευαστικό σετ, ενώ το δείγµα που έχει τεθεί εκτός 

της ανάλυσης χρησιµεύει για τη δοκιµή του µοντέλου. Αυτή η διαδικασία 

πραγµατοποιείται για όλα τα δείγµατα επιτυγχάνοντας την ακρίβεια της σταυροειδούς 

εγκυρότητας.  

Η εξακρίβωση της εγκυρότητας της ταξινόµησης γίνεται µε τις συναρτήσεις 

ταξινόµησης, Si, οι οποίες δεν πρέπει να συγχέονται µε τις συναρτήσεις διάκρισης. 

Αυτές χρησιµοποιούνται για να εξακριβωθεί σε ποια οµάδα είναι πιθανόν να ανήκει 

ένα άγνωστο δείγµα (στο δοκιµαστικό σετ) και είναι της µορφής 

mimiiii xwxwxwcS ++++= .....2211         (2.2) 

Στην εξίσωση (2.2), ο δείκτης i υποδηλώνει την οµάδα, οι δείκτες 1, 2, ..., m 

υποδηλώνουν τον αριθµό των µεταβλητών, ci είναι µια σταθερά για την οµάδα i, ο 
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συντελεστής wij αντανακλά τη συµµετοχή της µεταβλητής j στην οµάδα i, xj είναι η 

τιµή της µεταβλητής j. Τα γινόµενα wijxj ονοµάζονται µέτρα ταξινόµησης (scores). 

Οι συναρτήσεις ταξινόµησης του προπαρασκευαστικού σετ µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τον απ’ ευθείας υπολογισµό των µέτρων ταξινόµησης των 

αγνώστων δειγµάτων του δοκιµαστικού σετ. 

 

Ταξινόµηση των δειγµάτων 

Έχοντας υπολογίσει τα µέτρα ταξινόµησης των συναρτήσεων ταξινόµησης 

είναι πλέον εύκολο να ταξινοµηθούν τα άγνωστα δείγµατα. Γενικά, ένα δείγµα 

ταξινοµείται σε εκείνη την οµάδα για την οποία παρουσιάζει το µεγαλύτερο µέτρο 

ταξινόµησης. Αλλά κριτήρια επιτυχούς ταξινόµησης είναι οι αποστάσεις Mahalanobis 

και οι εκ των προτέρων (a priori) και εκ των υστέρων (posterior) πιθανότητες 

ταξινόµησης.  

Η απόσταση Mahalanobis ορίζεται ως η απόσταση ενός δείγµατος από το 

κεντροειδές (centroid) ενός πολυδιάστατου χώρου, ο οποίος έχει ορισθεί από τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές µιας οµάδας. Το κεντροειδές είναι στην πραγµατικότητα ένα 

σηµείο, το οποίο αντιπροσωπεύει τους µέσους όρους όλων των ανεξάρτητων 

µεταβλητών της οµάδας. Όταν η απόσταση Mahalanobis ενός αγνώστου δείγµατος 

από το δοκιµαστικό σετ είναι µικρότερη από την αντίστοιχη µεγαλύτερη απόσταση 

των δειγµάτων του προπαρασκευαστικού σετ, τότε το δείγµα αυτό θεωρείται ότι έχει 

ταξινοµηθεί στη σωστή οµάδα. Με βάση τις αποστάσεις Mahalanobis, µπορεί να 

υπολογιστεί η εκ των υστέρων πιθανότητα (posterior probability) ενός δείγµατος να 

ανήκει σε µια συγκεκριµένη οµάδα. Τα περισσότερα στατιστικά πακέτα υπολογίζουν 

αυτές τις πιθανότητες για όλα τα δείγµατα.  

Ο υπολογισµός της εκ των προτέρων πιθανότητας (a priori probability) ένα 

δείγµα να ανήκει σε µια οµάδα είναι χρήσιµη, όταν είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι 

υπάρχουν περισσότερα δείγµατα σε µια οµάδα από κάθε άλλη οµάδα. Αυτό σηµαίνει 

ότι η εκ των προτέρων πιθανότητα ένα δείγµα να ανήκει στη συγκεκριµένη οµάδα 

είναι µεγαλύτερη. Η πιθανότητα ότι ένα δείγµα (γνωστό ή άγνωστο) ταξινοµείται 

σωστά σε µία οµάδα ορίζεται γραφικά από µία έλλειψη, η οποία ορίζει µια περιοχή ή 

ένα διάστηµα αξιοπιστίας (π.χ. 95%) της ταξινόµησης ή της πρόβλεψης. Οι 

συντεταγµένες της έλλειψης υπολογίζονται από την εξίσωση 2.3. 

 

((n-p)*n)/(p*(n-1)*(n+1))*(X-Xm) S-1 (X-Xm) ~ F(alpha ,p, n-p)   (2.3) 
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όπου, n είναι ο αριθµός των δειγµάτων, p είναι ο αριθµός των ανεξάρτητων 

µεταβλητών, X είναι οι συντεταγµένες των µεταβλητών, Xm είναι οι συντεταγµένες 

των µέσων όρων των µεταβλητών, S-1 είναι το αντίστροφο του πίνακα της 

διακύµανσης/συν-διακύµανσης για τις µεταβλητές, F(alpha,p, n-p), η τιµή του Fischer 

F για δεδοµένες τιµές των p, και n-p και της στάθµης σηµαντικότητας alpha. Ας 

σηµειωθεί ότι στην περίπτωση λίγων δειγµάτων το διάστηµα αξιοπιστίας µπορεί να 

γίνει πολύ µεγάλο. 

 

2.1.7 ∆ΥΑ∆ΙΚΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ  

 

Γενικά 

Τα δυαδικά δένδρα ταξινόµησης (CLASSIFICATION BINARY TREES, CBTs), ή 

απλά δένδρα ταξινόµησης (∆Τ) είναι µια µη πολύπαραµετρική στατιστική µέθοδος 

µε την οποία γίνεται ταξινόµηση αντικειµένων (π.χ. δείγµατα ελαιόλαδων) σε 

ορισµένες κατηγορίες ή οµάδες (π.χ. ποικιλίες ελαιόλαδων ή περιοχές προέλευσης), 

οι οποίες δεν έχουν επιλεγεί a priori. Αυτή ή ταξινόµηση γίνεται µε βάση ορισµένες 

µεταβλητές (variables or predictors), οι οποίες προσδιορίζονται πειραµατικά (π.χ. 

συστατικά ελαιόλαδου). 

Σε αντίθεση µε την µέθοδο ανάλυσης διακριτότητας, τα δένδρα ταξινόµησης 

δεν χρησιµοποιούν εξισώσεις διακριτότητας (γραµµικός συνδυασµός των 

µεταβλητών), αλλά δυαδικά δενδρογράµµατα, τα οποία απεικονίζονται γραφικά όπως 

τα κλαδιά ενός δένδρου, µε αντίθετη όµως φορά (από πάνω προς τα κάτω). Η 

διάκριση γίνεται µε βάση την ικανοποίηση ή όχι (yes or no) µιας µαθηµατικής σχέσης 

που ικανοποιούν οι µεταβλητές. Η µελέτη και η χρήση των ∆Τ είναι αρκετά 

διαδεδοµένες στις εφαρµοσµένες επιστήµες, όπως η ιατρική (διάγνωση), η επιστήµη 

Η/Υ (δοµή αποτελεσµάτων), η βοτανική (ταξινόµηση ειδών), η ψυχολογία (θεωρία 

απόφασης).  

Τα ∆Τ παρουσιάζονται γραφικά υπό τη µορφή δενδροδιαγράµµατος και 

διευκολύνουν έτσι την οµαλή ερµηνεία τους. Ένα παράδειγµα ∆Τ παρουσιάζεται 

στην εικόνα 2.3 για την ταξινόµηση 37 τυφώνων σε δύο οµάδες, BARO (Baroclinic 

hurricanes) και TROP (tropical North Atlantic hurricanes), µε την ανάλυση των 

µεταβλητών, τις συντεταγµένες γεωγραφικού µήκους (longitude) και γεωγραφικού 

πλάτους (latitude). Το δένδρο αρχίζει µε το πρώτο κουτί µε αριθµό 1 που αποτελεί 
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Αρχικός κόµβος  – «ρίζα» 
Συνθήκη θραύσης 
Νέος κόµβος που δηµιουργήθηκε από τον «πατρικό» 
Αριθµός δειγµάτων στο «θυγατρικό» κόµβο 
Αριθµός κόµβου 
Ετικέτα προβλεπόµενης οµάδας 
Ιστόγραµµα των δειγµάτων κάθε οµάδας 
Τελικός κόµβος («φύλλο») 

τον αρχικό, ή πατρικό κόµβο ή την ρίζα του δένδρου (root or decision node), ο 

οποίος περιλαµβάνει τους αρχικούς 37 τυφώνες.  

 

 
Εικόνα 2.3: Παράδειγµα δέντρου ταξινόµησης 

 

Οι 37 τυφώνες ταξινοµούνται δοκιµαστικά ως τυφώνες BARO. Αυτό 

συµβαίνει γιατί οι BARO είναι κάπως περισσότεροι από τους TROP. Η απάντηση µε 

ένα ναι ή µε ένα όχι σε µια συνθήκη ή κανόνα θραύσης (split condition or split rule, 

or classifier), η οποία αναγράφεται κάτω από τον αρχικό κόµβο, τον σπάζει σε δύο 

θυγατρικούς κόµβους. Η συνθήκη θραύσης είναι η LONGITUDE ≤ 67.75 (θα δούµε 

πιο κάτω µε ποια κριτήρια σχηµατίζονται οι συνθήκες θραύσης). Εάν η απάντηση 

είναι ναι, δηλαδή υπάρχουν τυφώνες µε γεωγραφικό µήκος µικρότερο ή ίσο µε 67.75, 

αυτοί στέλνονται στον αριστερό θυγατρικό κόµβο 2 και ταξινοµούνται δοκιµαστικά 

ως τυφώνες TROP. Εάν η απάντηση είναι όχι, οι τυφώνες ταξινοµούνται στο δεξιό 

θυγατρικό κόµβο 3 και θεωρούνται δοκιµαστικά ως τυφώνες BARO. Οι αριθµοί 27 

και 10 πάνω από τους κόµβους 2 και 3, αντίστοιχα, δείχνουν τον αριθµό των 

τυφώνων σε κάθε θυγατρικό κόµβο. Ο κόµβος 3 είναι τελικός, εφόσον περιέχει µόνον 

τυφώνες BARO και δεν επιδέχεται παραπέρα θραύση. Ο έτερος θυγατρικός κόµβος 2 

περιέχει 27 τυφώνες BARO και TROP. Αυτός ο κόµβος επιδέχεται παραπέρα θραύση 

µε βάση µια νέα συνθήκη LONGITUDE ≤ 62.5. Η απάντηση µε ναι, δηλαδή για 

τυφώνες µε γεωγραφικό µήκος µικρότερο από 62.5 στέλνει 9 τυφώνες στον αριστερό 

τελικό κόµβο 4, οι οποίο ταξινοµούνται ως BARO, ενώ η απάντηση µε όχι στέλνει 

18 τυφώνες στον δεξιό τελικό κόµβο 5, οι οποίοι ταξινοµούνται ως TROP. Η 
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ανάλυση µε τη µέθοδο ∆Τ έχει τελειώσει. Το δενδροδιάγραµµα στην εικόνα 2.3 

ταξινοµεί τέλεια τους τυφώνες. Ο κάθε τελικός κόµβος περιλαµβάνει µόνο τυφώνες 

της ίδιας προέλευσης (BARO ή TROP). Αν και η εµφάνιση του δενδροδιαγράµµατος 

είναι πλέον προσιτή και εύπεπτη γιατί δίνει πληροφορίες µε µια γρήγορη µατιά, τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης µπορούν να παρουσιασθούν και µε τη µορφή πίνακα. 

Πέρα από την ολική (ή µερική) ταξινόµηση των δειγµάτων/αντικειµένων (τυφώνες) 

σε οµάδες (BARO ή TROP), η στατιστική µέθοδος ∆Τ επιτρέπει (α) την εξαγωγή 

συµπερασµάτων σχετικά µε την ικανότητα των classifiers που επιλέγονται για να 

διαχωρίσουν τα διάφορα δείγµατα και (β) τον προσδιορισµό του ποσοστού της 

επιτυχούς ταξινόµησης αγνώστων δειγµάτων στις σωστές οµάδες. 

 

Βασικές αρχές της µεθόδου ∆Τ 

Για την κατασκευή ενός επιτυχηµένου δένδρου ταξινόµησης απαιτούνται τρία 

κυρίως στοιχεία: (α) ένα σύνολο ερωτήσεων στο οποίο θα βασισθεί η θραύση των 

κόµβων, (β) κανόνες θραύσης και κριτήρια για την αποτελεσµατικότητα ή την 

ποιότητα της θραύσης (goodness-of-split criteria), (γ) κανόνες για την τοποθέτηση 

δειγµάτων µιας οµάδας σε κάποιο (τελικό ή όχι) κόµβο του δενδροδιαγράµµατος.  

Τύποι ερωτήσεων. Αν και εξαρτάται από το λογισµικό, συνήθως οι ερωτήσεις 

έχουν τον τύπο Ζ ≤ d?, όπου Ζ είναι µία µεταβλητή και d µια από τις τιµές της. Για 

παράδειγµα, είναι η συγκέντρωση της φαινόλης τυροσόλη ≤ 2.5 µmol/100 g? Ο 

αριθµός των σηµείων θραύσης για κάθε µεταβλητή εξαρτάται από τις τιµές που 

µπορεί να πάρει η µεταβλητή. Αν για παράδειγµα, υπάρχουν Ν δείγµατα ελαιόλαδου 

και µία από τις µεταβλητές Ζ είναι π.χ. η φαινόλη τυροσόλη, η οποία έχει µια τιµή για 

κάθε δείγµα (συνολικά Ν τιµές), τότε ο µέγιστος αριθµός των σηµείων θραύσης για 

τη συγκεκριµένη µεταβλητή µπορεί να είναι Ν.  

Κανόνες θραύσης και κριτήρια για την αποτελεσµατικότητα ή την καλή ποιότητα 

της θραύσης. Υπάρχουν τρεις κυρίως κανόνες θραύσης: ο κανόνας Gini, ο κανόνας 

Twoing, και ο γραµµικός συνδυασµός θραύσεων. Το λογισµικό STATISTICA χρη-

σιµοποιεί τον κανόνα Gini, ο οποίος στον κόµβο t ορίζεται από τη σχέση: i(t)=1–S, 

όπου i(t) είναι το λεγόµενο µέτρο πρόσµιξης ή ετερογένειας (impurity measure) και 

S είναι η λεγόµενη συνάρτηση πρόσµιξης ή ετερογένειας (impurity function). Εδώ η 

έννοια της πρόσµιξης ή ετερογένειας αναφέρεται στην παρουσία δειγµάτων 

διαφορετικών οµάδων στον ίδιο κόµβο. Εποµένως, καλή ποιότητα της θραύσης 

σηµαίνει ότι ένας τουλάχιστον κόµβος µετά την θραύση περιέχει δείγµατα µόνο µιας 
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οµάδας, ή ενός πολύ µικρού αριθµού διαφορετικών οµάδων. Η συνάρτηση πρόσµιξης 

ορίζεται ως )|(2 tipS ∑=  για έναν αριθµό οµάδων j = 1, 2, …., k. Η a priori 

πιθανότητα (prior probability or prior) κατανοµής ενός δείγµατος µιας οµάδας στον 

κόµβο t, χωρίς την προηγούµενη γνώση της τιµής της µεταβλητής ορίζεται ως p(i|t), 

έτσι ώστε 1)|(...)|2()|1( =+++ tkptptp . Η S παίρνει τη µεγαλύτερη τιµή, όταν η 

πιθανότητα p(i|t) είναι ίδια σε κάθε οµάδα [ )|(...)|2()|1( tkptptp === ]. Αντίθετα, 

η S παίρνει τη µικρότερη τιµή (= 0), όταν όλα τα δείγµατα ανήκουν σε µία µόνο 

οµάδα. ∆ηλαδή όταν ο κόµβος είναι τελικός µε µηδενικό ρυθµό λανθασµένης 

ταξινόµησης (misclassification rate).  

Ένα άλλο κριτήριο θραύσης χρησιµοποιεί ένα γραµµικό συνδυασµό δύο ή 

περισσότερων µεταβλητών του τύπου: ?402211 ≤+ ZaZa  π.χ. 1.0 × total tyrosol + 

0.5 × total hydroxytyrosol ≤ 100 µmol/100 g?. Εάν η απάντηση είναι ναι, τότε το 

δείγµα τοποθετείται στον αριστερό κόµβο, ενώ αν η απάντηση είναι όχι, τότε το 

δείγµα τοποθετείται στον δεξιό κόµβο. Να σηµειωθεί ότι ο γραµµικός συνδυασµός 

χρησιµοποιείται µόνον στην περίπτωση που δεν υπάρχουν µεταβλητές µε λιγότερες 

τιµές από τον αριθµό των δειγµάτων. 

Το κριτήριο για την αποτελεσµατικότητα ή την καλή ποιότητα της θραύσης s 

στον κόµβο t ορίζεται από τη σχέση: )]([)]([)(),( RRLL tiptiptitsi −−=∆ , όπου pL και 

pR είναι τα ποσοστά των δειγµάτων στον κόµβο t που πηγαίνουν στον αριστερό και 

δεξιό θυγατρικό κόµβο, αντίστοιχα. i(tL) και i(tR) είναι τα µέτρα πρόσµιξης στο 

αριστερό και δεξιό θυγατρικό κόµβο, αντίστοιχα. Όσο µικρότερη είναι η τιµή της 

ποσότητας ∆i(s,t), τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα της θραύσης. 

Κανόνες για την τοποθέτηση των δειγµάτων µιας οµάδας σε κόµβο. Είναι 

απαραίτητο στην αρχή να ορίσουµε το κόστος της λανθασµένης ταξινόµησης 

(misclassification cost). Το κόστος ταξινόµησης ενός δείγµατος µιας οµάδας j σε µια 

οµάδα i ορίζεται ως c(i|j). Εάν i ≠ j, τότε c(i|j) ≥ 0, εάν i = j , τότε c(i|j) = 0. Μπορεί να 

αποδειχθεί ότι η σωστή ταξινόµηση αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση (ή µηδενισµό) 

του κόστους ή στη µεγιστοποίηση της a priori πιθανότητας. 

 

Κατασκευή ή ανάπτυξη του δενδρου 

Στην αρχή όλα τα δεδοµένα (δείγµατα, µεταβλητές, οµάδες) τοποθετούνται 

στον αρχικό κόµβο. Αυτός ο κόµβος θεωρείται νοθευµένος ή ετερογενής επειδή 

περιέχει δεδοµένα από ανακατεµένες οµάδες. Ο στόχος είναι να επινοηθεί κάποιος 
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κανόνας, τέτοιος ώστε να ταξινοµήσει αυτά τα δεδοµένα σε θυγατρικούς κόµβους, οι 

οποίοι να είναι περισσότερο οµοιογενείς από τον αρχικό κόµβο. Όπως είδαµε πιο 

πάνω, το λογισµικό STATISTICA χρησιµοποιεί τον κανόνα Gini ως κανόνα 

ταξινόµησης. Πιο ειδικά, τα βήµατα της λεγόµενης περιοδικής δυαδικής κατανοµής 

(binary recursive partitioning) για την κατασκευή ενός δενδροδιαγράµµατος ή 

δένδρου ταξινόµησης έχουν ως εξής: 

1. Θραύση της πρώτης µεταβλητής σε όλους τους δυνατούς δυαδικούς κόµβους για 

όλες τις τιµές που αυτή έχει στα δείγµατα (π.χ. οξύτητα στα δείγµατα ελαίων). 

∆είγµατα µε απάντηση ναι στην ερώτηση που τίθεται για τη συγκεκριµένη µεταβλητή 

(συνθήκη θραύσης) τοποθετούνται στον αριστερό κόµβο, ενώ αυτά που αντιστοιχούν 

σε απάντηση όχι τοποθετούνται στον δεξιό κόµβο. Κάθε κόµβος, εκτός του τελικού 

αποτελεί ένα σηµείο θραύσης. 

2. Σε κάθε θραύση εφαρµόζεται το κριτήριο της αποτελεσµατικής θραύσης. 

Αξιολογείται η ελάττωση της ετερογένειας (πρόσµιξης) στον κόµβο µε τη χρήση του 

τύπου )]([)]([)(),( RRLL tiptiptitsi −−=∆ , όπως περιγράφηκε πιο πάνω. 

3. Το λογισµικό επιλέγει την πιο αποτελεσµατική θραύση της µεταβλητής για την 

οποία η ελάττωση της ετερογένειας στον κόµβο είναι η µεγαλύτερη δυνατή. 

4. Τα βήµατα 1-3 επαναλαµβάνονται για την κάθε µια από τις υπόλοιπες µεταβλητές 

στον αρχικό κόµβο. 

5. Το λογισµικό κατατάσσει τα πιο αποτελεσµατικά σηµεία θραύσης για κάθε 

µεταβλητή ακολουθώντας την ελάττωση της ετερογένειας που επιτυγχάνεται σε κάθε 

σηµείο θραύσης.  

6. Το λογισµικό επιλέγει τη µεταβλητή και το σηµείο θραύσης αυτής µε τη µέγιστη 

ελάττωση της ετερογένειας στον αρχικό κόµβο. 

7. Το λογισµικό ταξινοµεί τις οµάδες σε αυτούς τους κόµβους σύµφωνα µε τον 

κανόνα που ελαχιστοποιεί το κόστος λανθασµένης ταξινόµησης. Το λογισµικό έχει 

έναν αλγόριθµο, µε τον οποίο ο χρήστης µπορεί να ορίσει το κόστος λανθασµένης 

ταξινόµησης για κάθε µεταβλητή κατά τη διάρκεια της θραύσης. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το πρόγραµµα θεωρεί κόστος ίσον µε τη µονάδα, ή το ίδιο κόστος για 

κάθε µεταβλητή. 

8. Τα βήµατα 1-7 επαναλαµβάνονται για κάθε µη τελικό κόµβο. 

9. Η θραύση συνεχίζεται και τελικά κατασκευάζεται ένα µεγάλο δενδροδιάγραµµα, 

του οποίου το µέγεθος αυξάνεται, όσο συνεχίζεται η θραύση, µέχρις ότου η κάθε 
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οµάδα συνιστά ένα τελικό κόµβο. Φυσικά, ένα τέτοιο δενδροδιάγραµµα θα έχει ένα 

µεγάλο αριθµό τελικών κόµβων, οι οποίοι, είτε θα είναι οµοιογενείς, είτε θα 

περιέχουν πολύ λίγα δείγµατα (≤10).  

Σχηµατικά η ανάπτυξη του δένδρου φαίνεται στην εικόνα 2.4. Κάθε κόµβος 

του δένδρου αντιστοιχεί σε ένα σηµείο θραύσης. Ο προσανατολισµός της δυαδικής 

θραύσης εναλλάσσεται µεταξύ δύο επιπέδων. Για παράδειγµα, η θραύση της ρίζας 

στους θυγατρικούς κόµβους 2 και 3 γίνεται κάθετα, ενώ η θραύση του κόµβου 3 

στους κόµβους 4 και 5 γίνεται οριζόντια, κ.ο.κ. 

 

 
Εικόνα 2.4: Ανάπτυξη ενός δένδρου ταξινόµησης 

 

Μείωση του µεγέθους (κλάδεµα) δενδρου (tree pruning) 

Μεγάλα σε µέγεθος δένδρα παρουσιάζουν δύο προβλήµατα: (1) δίνουν φτωχά 

αποτελέσµατα όταν εφαρµόζονται στην κατανοµή δειγµάτων άγνωστης προέλευσης, 

παρά το γεγονός ότι µπορεί η ανάπτυξη ενός µεγάλου δένδρου να είναι ακριβής µε 

χαµηλούς ή και µηδενικούς ρυθµούς λανθασµένης ταξινόµησης, (2) η κατανόηση και 

ερµηνεία ενός δένδρου µε ένα µεγάλο αριθµό τελικών κόµβων είναι µια πολύπλοκη 

διεργασία. Για αυτόν τον λόγο τα µεγάλα δένδρα ονοµάζονται και περίπλοκα ή 

πολυσύνθετα δένδρα. Η περιπλοκή ενός δένδρου µετράται συνήθως µε τον αριθµό 

των τελικών κόµβων.  

Εποµένως κρίνεται σκόπιµο να µειωθεί το µέγεθος του δένδρου. Αυτή η 

διαδικασία ονοµάζεται και “κλάδεµα” του δένδρου. Σηµαντικό σηµείο στο κλάδεµα 

είναι η ζητούµενη ισορροπία ανάµεσα στην ακρίβεια της ταξινόµησης, που ήδη 

υπάρχει στο µεγάλο δένδρο και στην περιπλοκή που εκφράζει. Η σχέση µεταξύ 

ακρίβειας και περιπλοκής εκφράζεται από το κόστος περιπλοκής: 
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Κόστος περιπλοκής = αναπλήρωση του κόστους λανθασµένης ταξινόµησης +  

β × αριθµός τελικών κόµβων 

 

όπου β είναι ένα είδος ποινής για κάθε πρόσθετο τελικό κόµβο. Εάν β = 0, τότε το 

κόστος περιπλοκής φτάνει στο ελάχιστο για το µεγαλύτερο δυνατό δένδρο. Στην 

περίπτωση που το είδος ποινής β αυξάνει τείνοντας προς το άπειρο, το µικρότερο 

κόστος περιπλοκής θα έχει ένα δένδρο µε ένα κόµβο (τη ρίζα). Από την άλλη µεριά, 

καθώς το β ελαττώνεται και πλησιάζει το µηδέν, τα δένδρα που ελαχιστοποιούν το 

κόστος περιπλοκής γίνονται µεγαλύτερα. Το σωστό µέγεθος ενός δένδρου οφείλει να 

βρίσκεται µεταξύ αυτών των δύο ακραίων καταστάσεων. 

Η διερεύνηση και το δένδρο µε το “σωστό” µέγεθος αρχίζει µε το κλάδεµα 

κόµβων από πάνω προς τα κάτω. Οδηγός στη µείωση του µεγέθους του δένδρου είναι 

το κόστος περιπλοκής και η επικύρωση της µεθόδου ανάπτυξης ή η ταξινόµηση 

ανεξάρτητων δειγµάτων γνωστής προέλευσης από το κλαδεµένο δένδρο ή και τα δύο 

µαζί. 

Στην ανάλυση ραφιναρισµένων ελαιολάδων και ραφιναρισµέων 

φουντοκελαίων καθώς και µιγµάτων τους µε σκοπό την ανίχνευση νοθείας, είναι 

προτιµότερη η χρήση των µεθόδων CDA και ∆Τ, έναντι άλλων µεθόδων λόγω των 

πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζουν. Τα πλεονεκτήµατα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 Η CDA παρέχει ένα στατιστικό έλεγχο για το πολυδιάστατο των δεδοµένων 

 Και οι δυο µέθοδοι καθορίζουν τη σηµαντικότητα των µεταβλητών 

 Τα ∆Τ είναι πλέον εύχρηστα για την επεξεργασία των δεδοµένων 

 Μπορούν να ελέγξουν και να διαχειριστούν ένα µεγάλο αριθµό πειραµατικών 

δεδοµένων και µεταβλητών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

2.2.1 ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

Οι διαλύτες NMR που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το δευτεριωµένο 

χλωροφόρµιο περιεκτικότητας σε δευτέριο 99,8% και δευτεριωµένη πυριδίνη 

περιεκτικότητας σε δευτέριο 99,5%. Οι παραπάνω διαλύτες αγοράστηκαν από την 

ALDRICH. Για την προστασία των προτύπων διαλυµάτων από την υγρασία 

χρησιµοποιήθηκαν Molecular SievesTM διαµέτρου οπών 0,5 nm και µεγέθους 2 mm 

οι οποίες αγοράστηκαν από την MERCK. Η κυκλοεξανόλη (99%), η πινακόλη, η 

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

χρώµιο (97%) [Cr(acac)3] αγοράστηκαν από την ALDRICH. 

 

2.2.2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

 Η παρασκευή του πρότυπου διαλύµατος έχει περιγραφεί λεπτοµερώς στην 

παράγραφο 1.2.2 του προηγούµενου κεφαλαίου. 

 

2.2.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΥ  

 Η σύνθεση του 2-χλώρο-4,4,5,5-τετραµεθυλοδιοξαφωσφολάνιου, που 

χρησιµοποιήθηκε ως αντιδραστήριο για τη φωσφυτυλίωση των συστατικών των 

ελαίων µε όξινα πρωτόνια (όπως π.χ. οι πολυφαινόλες) περιγράφηκε στην παράγραφο 

1.2.3 του προηγούµενου κεφαλαίου. 

 

2.2.4 ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
∆είγµατα ραφιναρισµένου ελαιολάδου 

 Αναλύθηκαν 20 δείγµατα ραφιναρισµένου ελαιολάδου, τα οποία προήλθαν 

από την εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ, που βρίσκεται στην Αθήνα. Πρόκειται για 

ραφιναρισµένα ελαιόλαδα τα οποία λήφθησαν µετά από το ραφινάρισµα ελαιολάδων 

λαµπάντε διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. Τα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα 

χρησιµοποιήθηκαν και για την παρασκευή νοθευµένων δειγµάτων. 

 

∆είγµατα ραφιναρισµένου φουντουκελαίου 

 Αναλύθηκαν 20 δείγµατα ραφιναρισµένου φουντουκελαίου τα οποία 

προήλθαν από την εταιρεία Henry Lamotte που βρίσκεται στην Βρέµη (Γερµανία). 
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Τα συγκεκριµένα φουντουκέλαια χρησιµοποιήθηκαν και για την παρασκευή 

νοθευµένων δειγµάτων. 

 

Νοθευµένα δείγµατα ραφιναρισµένου ελαιολάδου µε ραφιναρισµένο 

φουντουκέλαιο 

 Για την ανίχνευση της νοθείας ραφιναρισµένου ελαιολάδου µε ραφιναρισµένο 

φουντουκέλαιο παρασκευάστηκαν 19 µίγµατα των δύο ελαίων περιεκτικότητας από 

1% έως 95% σε φουντουκέλαιο. Πιο συγκεκριµένα, παρασκευάστηκαν µίγµατα 

περιεκτικότητας 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 8% 10%, 12%, 15%, 20%, 30%, 50%, 

60%, 70%, 80%, 85%, 90% και 95% w/w σε φουντουκέλαιο. Τα δείγµατα 

ραφιναρισµένου ελαιολάδου και φουντουκελαίου που χρησιµοποιήθηκαν στην 

παρασκευή των νοθευµένων επιλέχθησαν τυχαία.  

 

2.2.5 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 
Εκχύλιση του πολικού µέρους του ελαίου 

 Η εκχύλιση του πολικού µέρους του εκάστοτε ελαίου (ραφιναρισµένου 

ελαιολάδου, ραφιναρισµένου φουντουκέλαιου ή µίγµατος αυτών) πραγµατοποιήθηκε 

σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία50. Σε φιαλίδιο 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 φιαλίδιο 

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

για 20 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. 

 
2.2.6 ΦΑΣΜΑΤΑ NMR 

Τα πειράµατα NMR για την ανίχνευση νοθείας ραφιναρισµένου ελαιολάδου 

µε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο πραγµατοποιήθηκαν σε φασµατογράφο Bruker 

AMX500 λειτουργικής συχνότητας 500.1 ΜHz για το πρωτόνιο και 202.2 MHz για 

τον φώσφορο-31.  
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Φάσµατα 31P-NMR 

Για τη λήψη ποσοτικών φασµάτων 31P-NMR, θα πρέπει να αποκλειστεί η 

αλληλεπίδραση ΝΟΕ µεταξύ του πυρήνα του φωσφόρου και γειτονικών πρωτονίων 

των µορίων, διότι το ΝΟΕ προκαλεί µεταβολές στις εντάσεις των κορυφών µε 

αποτέλεσµα να µην είναι ποσοτικά τα αντίστοιχα φάσµατα. Για το λόγο αυτό 

χρησιµοποιήθηκε η τεχνική inverse gated decoupling (αποσύζευξη αντίστροφης 

εισόδου), σύµφωνα µε 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. Για την ελάττωση των χρόνων αποδιέγερσης 

Τ1 των πυρήνων 31P χρησιµοποιήθηκε το παραµαγνητικό αντιδραστήριο Cr(acac)3, µε 

αποτέλεσµα οι χρόνοι αποδιέγερσης να µην υπερβαίνουν τα 5 s. O χρόνος αναµονής 

ήταν 25 s ίσος περίπου µε max
15T , όπου max

1T  ο µεγαλύτερος χρόνος αποδιέγερσης 

(4.6 s) που ανήκει στον πυρήνα φωσφόρου του µορίου της φωσφυτιλιωµένης 

κυκλοεξανόλης (εσωτερικό πρότυπο). Οι τυπικές παράµετροι ενός πειράµατος 31P-

NMR για ποσοτικές µετρήσεις ήταν: εύρος παλµού 90ο 18.8 µs, φασµατικό εύρος 

48.41 ppm, χρόνος αναµονής 25 s, χρόνος ανάκτησης 1,67 s, αριθµός δεδοµένων 

(data points) 32 Κ. Για κάθε φάσµα συλλέχθηκαν 32 FIDs. Πριν από το 

µετασχηµατισµό Fourier, η ελεύθερη επαγωγική απόσβεση (FID) πολλαπλασιάστηκε 

µε µία εκθετική συνάρτηση µε έκθετη Lb=1 Hz και τα δεδοµένα αυξήθηκαν µε την 

προσθήκη µηδενικών 32 Κ στη µνήµη του υπολογιστή. Πριν από την ολοκλήρωση η 

γραµµή βάσης του φάσµατος διορθώθηκε χρησιµοποιώντας ένα πολυώνυµο τέταρτης 

τάξης και έγινε διόρθωση φάσης. Οι χηµικές µετατοπίσεις σε ένα φάσµα 31P-NMR 

έχουν ως αναφορά την κορυφή, η οποία οφείλεται στην φωσφιτυλίωση του νερού 

(υγρασία του δείγµατος), η οποία παρουσιάζει µία στενή κορυφή σε δ 132.20.  

 

Φάσµατα 1Η-NMR 

 Τα µονοδιάστατα φάσµατα 1H-NMR ελήφθησαν µε 64 Κ πραγµατικά 

δεδοµένα (data points). Για κάθε φάσµα ελήφθησαν 32 FIDs οι οποίες 

αποθηκεύτηκαν στη µνήµη του υπολογιστή. Το φασµατικό εύρος ήταν 12 ppm. 

Χρησιµοποιήθηκαν επίσης 4 ψευδοσαρώσεις (dummy scans) ώστε το σύστηµα των 

σπιν να φτάσει σε δυναµική ισορροπία πριν από την εφαρµογή της επόµενης 

ακολουθίας παλµών. Ο χρόνος ανάκτησης (acquisition time) ήταν 4,5 s, ενώ ο χρόνος 

αναµονής (relaxation delay) µεταξύ δυο συνεχόµενων ακολουθιών παλµών ήταν 2 s. 
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Μετά τον µετασχηµατισµό Fourier έγινε διόρθωση της γραµµής βάσης του φάσµατος 

µε ένα πολυώνυµο τέταρτης τάξης και ακολούθησε διόρθωση φάσης µηδενικής και 

πρώτης τάξης. Όλες οι χηµικές µετατοπίσεις των σηµάτων 1Η-NMR αναφέρονται 

στην κλίµακα δ µε πρότυπη ουσία αναφοράς το TMS (δ 0.0). 

 

2.2.7 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΤΗ 

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 31Ρ-NMR  

Ποσότητα 150 mg του εκάστοτε ελαίου ζυγίστηκε σε σωλήνα NMR 

διαµέτρου 5 mm, και στη συνέχεια προστέθηκαν 0.4 mL του πρότυπου διαλύµατος. 

Κατόπιν προστέθηκαν 50 µL αντιδραστηρίου Ι. Το µίγµα αφέθηκε να αντιδράσει για 

20 περίπου λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου, και χρησιµοποιήθηκε απευθείας για τη 

λήψη των φασµάτων 31Ρ και 1Η NMR. 

Για τον υπολογισµό της περιεκτικότητας των διγλυκεριδίων κάνουµε τις εξής 

παραδοχές:  

• Θεωρούµε ότι ένα mol διγλυκεριδίων αντιδρά µε ένα mol αντιδραστηρίου,   

• Θεωρούµε (προσεγγιστικά) ότι το οξύ που εστεροποιεί το µόριο της γλυκε- 

   ρόλης είναι το ελαϊκό οξύ δηλαδή τα διγλυκερίδια είναι 1,2- ή/και 1,3- 

   διολεΐνη, 

• Το ποσοστό των διγλυκεριδίων αναφέρεται σε 100 g ελαιολάδου. 

Τελικά το ποσοστό των διγλυκεριδίων (1,2-DGs ή/και 1,3-DGs) υπολογίζεται από 

την σχέση : 

ελαιολάδου

διολεϊνη
3

CH

DG

M10

Μ10A
Ι
Ι

% ια∆ιγλυκερίδ
×

××
=

−

                  (2.4)   

όπου,  

ΙDG: Η τιµή του ολοκληρώµατος των  κορυφών των φωσφιτυλιωµένων διγλυκεριδίων  

στο φάσµα 31 Ρ- NMR 

ΙCH: H τιµή του ολοκληρώµατος της φωσφιτυλιωµένης πρότυπης ουσίας 

(κυκλοεξανόλης) στο φάσµα 31Ρ- NMR. 

A: Η ποσότητα της πρότυπης ουσίας σε mmol. 

Μδιολεϊνη: Το µοριακό βάρος της διολεΐνης (621) 

Mελαιολάδου: Η µάζα ελαιολάδου σε g 
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2.2.8 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΟΛΩΝ ΜΕ ΤΗ 

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 31P NMR 

Η οξύτητα του ελαιολάδου προσδιορίζεται από την κορυφή σε δ 134.80 στο 

φάσµα 31Ρ ΝMR, η οποία οφείλεται στη φωσφιτυλίωση των οµάδων –COOH των 

ελεύθερων αλειφατικών οξέων. Ο ποσοτικός προσδιορισµός γίνεται σύµφωνα µε τον 

επόµενο τύπο, ο οποίος εκφράζει την % οξύτητα σε ελαϊκό οξύ: 

ελαιολάδου

οξέος ελαϊκού
3

CH

οξέα

Μ10

Μ10A
Ι
Ι

Οξύτητα
×

××
=

−

                   (2.5) 

Ιοξέα : Η τιµή του ολοκληρώµατος της κορυφής σε δ 134.8 στο φάσµα 31Ρ NMR  

Μελαϊκού οξέος: Το µοριακό βάρος του ελαϊκού οξέος (282). 

Το ποσοστό των συνολικών ελεύθερων στερολών υπολογίζεται από την 

κορυφή σε δ 144.98 στο φάσµα 31P NMR, σύµφωνα µε τη σχέση : 

ελαιολάδου

ησιτοστερόλβ
3

CH

στερόλες

M10

Μ10A
Ι

Ι

% Στερόλες
×

××
=

−
−

               (2.6)   

όπου, Ιστερόλες: Η τιµή του ολοκληρώµατος της κορυφής στα 144.98 ppm στο φάσµα 
31Ρ NMR 

Μβ-σιτοστερόλη: Το µοριακό βάρος της β-σιτοστερόλης (415)  

Για τον υπολογισµό των στερολών χρησιµοποιείται το µοριακό βάρος της β-

σιτοστερόλης, προσεγγιστικά, γιατί είναι η κύρια στερόλη στα έλαια (αποτελεί 

περίπου το 90% του στερολικού κλάσµατος)51. 

 

2.2.9 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΜΕ ΤΗ 

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 31Ρ NMR  

 Ο ποσοτικός προσδιορισµός έγινε µε βάση την ολοκλήρωση των κορυφών 

των φασµάτων 31Ρ NMR, σε σχέση µε το εσωτερικό πρότυπο (κυκλοεξανόλη). Η 

εκχύλιση του πολικού µέρους του ελαιολάδου έγινε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, από 

35g ελαίου και η περιεκτικότητα των πολυφαινολών εκφράστηκε σε µmol/100 g 

ελαιολάδου. 
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2.2.10 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΜΕ ΤΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 1Η NMR 

Τα συστατικά τα οποία προσδιορίσθηκαν µε τη φασµατοσκοποία 1Η-NMR 

είναι τα κορεσµένα λιπαρά οξέα (SFA), το λινολενικό οξύ, το ελαϊκό οξύ και το 

λινελαϊκό οξύ. Επίσης προσδιορίσθηκε ο βαθµός ακορεστότητας (αριθµός ιωδίου). 

 

Προσδιορισµός λιπαρών οξέων 

Οι εστέρες της γλυκερόλης µε τα λιπαρά οξέα (γλυκερίδια) αποτελούν τα 

κύρια συστατικά του ελαιολάδου. Στο ελαιόλαδο συναντώνται κυρίως λιπαρά οξέα 

µε 16 και 18 άτοµα άνθρακα, τα κορεσµένα λιπαρά οξέα (SFΑ, παλµιτικό οξύ, 

στεαρικό οξύ), το µονοακόρεστο (MUFA, ελαϊκό οξύ) και τα πολυακόρεστα (PUFA, 

λινελαϊκό οξύ, λινολενικό οξύ). Τα γλυκερίδια των λιπαρών οξέων αποτελούν το 97-

99% του βάρους του ελαιολάδου. Κυριαρχούν τα τριγλυκερίδια (απλά και µικτά), 

ενώ υπάρχουν και 1-3% διγλυκερίδια και ≤0.3% µονογλυκερίδια. Στον πίνακα 2.1 

φαίνεται η χηµική µετατόπιση των πρωτονίων αλλά και η ανάθεση των κυρίων 

κορυφών στο φάσµα 1Η NMR ελαίου. 
 

Πίνακας 2.1 Χηµική µετατόπιση και ανάθεση των κύριων κορυφών του φάσµατος 1H NMR 

ελαίου. 

 Κορυφή δ (ppm) Πρωτόνιο Χηµική ένωση 

1 5.40 CH=CH Όλα τα ακόρεστα οξέα 

2 5.37 CH-OCOR Γλυκερόλη (τριακυλογλυκερόλη) 

3 4.42 CH2-OCOR Γλυκερόλη (τριακυλογλυκερόλη) 

4 (Α) 2.84 CH=CH-CH2-CH=CH Λινελαϊκό και λινολενικό οξύ 

5 (Β) 2.32 CH2-COOH Όλα τα ακύλια 

6 (C) 2.06 CH2-CH=CH Όλα τα ακόρεστα λιπαρά οξέα 

7 (D) 1.63 CH2-CH2COOH Όλα τα ακύλια 

8 1.30 (CH2)n Όλα τα ακύλια 

9(Ε) 0.98 CH=CH-CH2-CH3 Λινολενικό οξύ 

10 (F) 0.91 CH2CH2CH2-CH3 Όλα τα οξέα εκτός του 
λινολενικού 
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Από τα ολοκληρώµατα των κορυφών του φάσµατος 1Η-NMR του ελαιολάδου 

είναι δυνατόν να υπολογιστεί η επί τοις εκατό (%) σύσταση του σε κορεσµένα (SFA), 

µονοακόρεστα (MUFA), λινελαϊκό οξύ (ΛΕ) και λινολενικό οξύ (ΛΝ). Στο φάσµα 

εµφανίζονται 10 κύριες κορυφές, οι οποίες έχουν ταυτοποιηθεί σε προηγούµενες 

µελέτες52,53, ενώ οι χηµικές τους µετατοπίσεις σε διαλύτη πυριδίνη-d5/CDCl3 

συνοψίζονται στον πίνακα 2.1. Οι περισσότερες κορυφές αντιστοιχούν σε µη 

ισοδύναµες οµάδες πρωτονίων, οι οποίες είναι κοινές για τα περισσότερα λιπαρά 

οξέα. Εποµένως, η συγκέντρωση των οξέων στο ελαιόλαδο αλλά και το 

φουντουκέλαιο µπορεί να υπολογιστεί µόνο µε συνδυασµό των ολοκληρωµάτων 

ποικίλων κορυφών του φάσµατος 1Η NMR. 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
 (2.7) 

Στην παραπάνω εξίσωση, το F είναι η τιµή του ολοκληρώµατος όλων των µεθυλικών 

πρωτονίων εκτός του λινολενικού (πίνακας 2.1).  

Ο προσδιορισµός των λιπαρών οξέων γίνεται από τα ολοκληρώµατα των 

κορυφών στο φάσµα 1Η NMR µε βάση τις παρακάτω εξισώσεις: 

Το ελαϊκό, λινελαϊκό και τα συνολικά λιπαρά οξέα (κυρίως παλµιτικό και 

στεαρικό), (SFA) υπολογίζονται από τις εντάσεις των κορυφών A, C και F, σύµφωνα 

µε τις σχέσεις: 

ό][λινολενικ][λινολεϊκό
F)4(E

3C[Eλαϊκό] −−
+

=  (2.8) 

]λινολενικό[ελαϊκό]][λινελαϊκό
FE

F[SFA] [−−−
+

=  (2.9) 

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  (2.10) 

Εποµένως, αντικαθιστώντας τη σχέση (2.10) στις (2.7) και (2.8) προκύπτουν δύο νέες 

σχέσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των συγκεντρώσεων 

του λινελαϊκού και του ελαϊκού οξέος. 

[ ]
3Β

4Ε-3ΑΛινελαϊκό =  (2.11) 
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[ ] [ ] [ ]λινολενικόλινελαϊκό
2B
CΕλαϊκό −−=  (2.12)  

Η ικανότητα των σχέσεων (2.7), (2.8), (2.9), (2.10) και (2.7), (2.10), (2.11), 

(2.12) για τον υπολογισµό των συγκεντρώσεων των λιπαρών οξέων ελέγχεται 

χωριστά, ανάλογα µε την ικανότητα τους να αναπαράγουν το ολοκλήρωµα της 

κορυφής 1, η οποία στο φάσµα 1Η NMR αντιστοιχεί στα ολεφινικά πρωτόνια όλων 

των ακόρεστων οξέων. Οι δύο αυτοί τρόποι υπολογισµού έδωσαν παρόµοια 

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. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρουσιάζονται στο επόµενο 

κεφάλαιο. 

Το ολοκλήρωµα της κορυφής 1, το οποίο εξαρτάται από το βαθµό 

ακορεστότητας του ελαίου, σχετίζεται µε τις συγκεντρώσεις των λιπαρών οξέων και 

το ολοκλήρωµα της κορυφής των µεθυλενικών πρωτονίων της τριακυλογλυκερόλης 

(TG) στο φάσµα (δ 4.20) σύµφωνα µε τη σχέση: 

[ ] [ ] [ ] [ ]
250

642 TG

.
CHCH +

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

+
×

++
=−=−

2
B

3
FE

λινολενικόλινελαϊκόελαϊκό  (2.13) 

Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιήθηκε14 για την ανάλυση των αλειφατικών 

οξέων (σχέση 2.8), είναι αρκετά βελτιωµένος σε σχέση µε τον προηγούµενο της 

βιβλιογραφίας52,53. Προκύπτει ότι οι σχέσεις της βιβλιογραφίας52,53 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 2.84), τα οποία 

συγκρίνονται µε το ολοκλήρωµα των µεθυλικών πρωτονίων του λινολενικού οξέος 

(κορυφή Ε στα δ 0,98).  

 

Προσδιορισµός αριθµού ιωδίου 

Αριθµός ιωδίου (Iodine Value, I.V.) ονοµάζεται η ποσότητα του ιωδίου που 

απαιτείται για τον κορεσµό των διπλών δεσµών 100 γραµµαρίων ελαιολάδου29. Ο 

αριθµός ιωδίου αποτελεί µέτρο της ακορεστότητας και υποδηλώνει την συνολική 

ποσότητα των ακόρεστων λιπαρών οξέων (κυρίως ελαϊκό, λινελαϊκό και λινολενικό 
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οξύ) που µετέχουν στην εστεροποίηση της γλυκερόλης για τον σχηµατισµό των 

τριγλυκεριδίων. Συνεπώς, αναµένεται ο αριθµός ιωδίου να εµφανίζει διακυµάνσεις 

στις διάφορες κατηγορίες ελαίων, που σχετίζονται µε την περιοχή προέλευσης των 

δειγµάτων, καθώς και τον τύπο του καρπού. Ο αριθµός ιωδίου (I.V.) υπολογίζεται 

από την ακόλουθη σχέση: 

[ ] [ ]
86

3

22.. ×
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+

=

=
FE

TGCHCH

VI     (2.14)                                              

όπου, οι συγκεντρώσεις των [-CH=CH-] και των [TG] υπολογίστηκαν από τα 

ολοκληρώµατα των κορυφών στα δ 5.40 και δ 4.42, αντίστοιχα, ενώ το 86 αντιστοιχεί 

στον αριθµό ιωδίου του ελαϊκού οξέος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

2.3.1 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΝΟΘΕΙΑΣ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΜΕ 

ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΕΛΑΙΟ 

 Στο πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας αναλύθηκαν, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, 20 δείγµατα ραφιναρισµένου ελαιολάδου από διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας, τα οποία προήλθαν από ραφινάρισµα λαµπάντε ελαιολάδων. Επίσης 

αναλύθηκαν 20 δείγµατα ραφιναρισµένου φουντουκελαίου που προήλθαν από τη 

Γερµανία. Για την ανίχνευση νοθείας, παρασκευάστηκαν 19 µίγµατα των δύο ελαίων 

περιεκτικότητας από 1% έως 95% σε φουντουκέλαιο. Πιο συγκεκριµένα, 

παρασκευάστηκαν µίγµατα περιεκτικότητας 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 8% 10%, 

12%, 15%, 20%, 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, 85%, 90% και 95% w/w σε 

φουντουκέλαιο µε τυχαία επιλογή ελαίων. Ενδεικτικά παρατίθενται παρακάτω κάποια 

αντιπροσωπευτικά φάσµατα 1H, 31P NMR για το άπολο τµήµα του ελαίου καθώς και 
31P NMR για το πολικό τµήµα που περιλαµβάνει τις πολυφαινόλες. Στις εικόνες 

συµπεριλαµβάνονται και τα φάσµατα εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ώστε να είναι 

εφικτή η σύγκριση. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 2.5: Φάσµα 1H NMR άπολου τµήµατος (Α) ραφιναρισµένου φουντουκελαίου, 

 (Β) ραφιναρισµένου ελαιολάδου και (Γ) εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου 

0.00.40.81.21.62.02.42.83.23.64.04.44.8
(ppm)

Α

Β

Γ



 110

Στην εικόνα 2.5 φαίνονται τα φάσµατα 1H NMR ραφιναρισµένου φουντουκελαίου, 

ραφιναρισµένου ελαιολάδου καθώς και εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. Με µια 

πρώτη παρατήρηση δε φαίνεται να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα 

φάσµατα. Όπως θα δούµε παρακάτω, συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

από την ποσοτική ανάλυση, τα δείγµατα διαφοροποιούνται ικανοποιητικά. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.6: Φάσµα 31P NMR άπολου τµήµατος (Α) ραφιναρισµένου φουντουκελαίου, 

 (Β) ραφιναρισµένου ελαιολάδου και (Γ) εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.  

 

Παρατηρώντας τα φάσµατα 31P NMR που παρουσιάζονται στην εικόνα 2.6 

εντοπίζονται διαφοροποιήσεις ειδικά στην περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα 

αλλά και σε διακυλογλυκερόλες. Να σηµειωθεί ότι Τα 1,2-DGs και 1,3-DGs 

αντιστοιχούν στις 1,2- και 1,3-διακυλογλυκερόλες, ενώ η κυκλοεξανόλη αποτελεί το 

εσωτερικό πρότυπο για την ποσοτική ανάλυση. Είναι γνωστό από προηγούµενες 

δηµοσιεύσεις15,52-54 ότι το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο περιέχει µικρότερη 

ποσότητα 1,3-DGs σε σχέση µε τα 1,2-DGs. Να αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο ότι ο 

λόγος D, δηλαδή ο λόγος των 1,2-διγλυκεριδίων προς τα ολικά διγλυκερίδια, είναι 

αρκετά υψηλός στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, πράγµα που υποδηλώνει ότι δεν 

έχει πραγµατοποιηθεί ισοµερείωση των 1,2-DGs σε 1,3-DGs και άρα το ελαιόλαδο 

είναι φρέσκο. Από τα φάσµατα φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην περίπτωση 

A 

B 

Γ 

1,3-DGs 

 
 

Κυκλοεξανόλη 

135.0 136.5138.0139.5141.0142.5144.0145.5 147.0
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Μασλινικό οξύ 
1-MGs 

2-MGs 

Μασλινικό οξύ + 1-MGs

Λ 
A

137 138 139 140141142143144145 146 147148 149 
(ppm)

Οµοβανυλική 
Αλκοόλη 

Πινορεσινόλη 
& Οµοβανυλ. 
Αλκοόλη 

ΛA 

 p-κουµαρικό οξύ

Λ 

Κυκλοεξανόλη 

t- Τυροσόλη 
t- Υδροξυτυροσόλη 

Συριγκαρεσινόλη

f-Τυροσόλη
f-Υδροξυτυροσόλη 

1-ακετοξυ- 
πινορεσινόλη

A 

B 

Γ 

Κυκλοεξανόλη 
(εσωτερικό πρότυπο)

του ραφιναρισµένου ελαιολάδου και ραφιναρισµένου φουντουκελαίου. Η 

επιβεβαίωση θα επέλθει από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ποσοτική 

ανάλυση και θα συζητηθούν παρακάτω. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 2.7: Φάσµα 31P NMR πολικού τµήµατος (Α) ραφιναρισµένου φουντουκελαίου, 

 (Β) ραφιναρισµένου ελαιολάδου και (Γ) εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.  

 

Στην εικόνα 2.7 τα 1- και 2-ΜGs αντιστοιχούν στην 1- και 2-µονοακυλογλυκερόλη, 

το γράµµα Λ στη λουτεολίνη και το γράµµα Α στην απιγενίνη. Το πρόθεµα f- 

αντιστοιχεί σε ελεύθερη ποσότητα (free), ενώ το t- σε συνολική ποσότητα (total). Η 

διαφοροποίηση των φασµάτων της εικόνας 2.7 είναι εµφανής. Παρατηρούµε ότι το 

εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο περιέχει αρκετά υψηλή ποσότητα πολυφαινολών η 

οποία µειώνεται καθώς περνάµε στο ραφιναρισµένο ελαιόλαδο (στη βιβλιογραφία56-58 

αναφέρεται µείωση των πολυφαινολών κατά 75-80%) και µηδενίζεται για το 

ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο. Η επιβεβαίωση, για µια ακόµα φορά, ακολουθεί 

παρακάτω στα αποτελέσµατα της ποσοτικής ανάλυσης. 

 

 

2-MGs 

1-MGs 
1-MGs 
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2.3.2 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 

 

Φαινολικό περιεχόµενο των ελαίων µε τη φασµατοσκοπία 31P NMR 

 Τα ολοκληρώµατα των κορυφών του φάσµατος 31P NMR του πολικού 

τµήµατος των ελαίων (εικόνα 2.7.), χρησιµοποιήθηκαν, σε συνδυασµό µε το 

εσωτερικό πρότυπο (κυκλοεξανόλη), για τον ποσοτικό προσδιορισµό των 

πολυφαινολών. Πιο συγκεκριµένα προσδιορίστηκε η περιεκτικότητα σε 

συριγκαρεσινόλη, 1-ακετοξυπινορεσινόλη, ελεύθερη υδροξυτυροσόλη, ελεύθερη 

τυροσόλη, πινορεσινόλη, p-κουµαρικό οξύ, οµοβανυλλική αλκοόλη, ολική 

υδροξυτυροσόλη, ολική τυροσόλη, λουτεολίνη και απιγενίνη. Τα αποτελέσµατα για 

τα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα, για τα φουντουκέλαια αλλά και για τα νοθευµένα 

µίγµατα, συγκεντρώνονται στον πίνακα 2.2. Στον πίνακα 2.3 συγκεντρώνονται οι 

µέσες τιµές και οι τυπικές αποκλίσεις των πολυφαινολών του πίνακα 2.2.  
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Πίνακας 2.2: Περιεκτικότητα (µmol/100g) πολυφαινολών ραφιναρισµένων ελαιόλαδων, ραφιναρισµένων φουντουκελαίων και νοθευµένων δειγµάτων. Ο 

προσδιορισµός έγινε µε τη φασµατοσκοπία 31P NMR. 

Α/Α Συριγκαρε-
σινόλη 

1-ακετοξυ-
πινορεσινό-

λη 

Ολική 
Υδροξυ-
τυροσόλη 

Ολική 
Τυροσόλη 

p-
κουµαρικό 

οξύ 

Ελεύθερη 
Τυροσόλη 

Ελεύθερη 
Υδροξυτυ-
ροσόλη 

Οµοβα-
νυλική 
Αλκοόλη 

Λουτεολίνη Απιγενίνη Πινορεσινόλη Συνολικές 
Φαινόλες 

Ραφιναρισµένα Ελαιόλαδα 
1 0.06 0.13 0.00 0.20 0.20 1.34 0.00 0.00 0.05 0.04 0.74 2.76 
2 0.11 0.20 0.37 0.23 0.06 1.23 0.00 0.00 0.10 0.06 0.66 3.00 
3 0.11 0.00 0.00 0.26 0.06 1.17 0.00 0.49 0.12 0.07 0.00 2.28 
4 0.14 0.12 0.14 0.20 0.06 0.31 0.00 0.43 0.10 0.18 0.00 1.69 
5 0.06 0.04 0.20 0.09 0.00 0.11 0.00 0.00 0.11 0.00 0.63 1.24 
6 0.09 0.06 0.26 0.11 0.03 0.14 0.00 0.00 0.05 0.07 0.54 1.35 
7 0.00 0.15 0.17 0.23 0.03 0.54 0.00 0.14 0.10 0.07 0.57 2.00 
8 0.06 0.29 0.43 0.29 0.06 0.37 0.00 0.00 0.03 0.03 0.14 1.69 
9 0.03 0.09 0.26 0.09 0.03 0.00 0.00 0.00 0.09 0.10 0.57 1.24 

10 0.09 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.14 0.54 0.86 
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
13 0.17 1.13 81.03 50.74 0.00 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2.83 140.56 
14 1.00 3.00 11.97 12.69 0.00 7.40 0.29 2.60 0.10 0.08 0.06 39.19 
15 0.26 0.68 83.54 46.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.06 2.14 133.64 
16 0.00 1.06 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 2.11 
17 0.43 1.00 0.29 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 1.77 4.29 
18 0.00 0.79 0.00 1.11 0.00 0.54 0.37 0.23 0.00 0.00 0.51 3.56 
19 0.23 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 1.36 
20 0.29 0.90 7.97 11.54 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 1.63 22.79 

Ραφιναρισµένα Φουντουκέλαια 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Νοθευµένα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα µε ραφιναρισµένα φουντουκέλαια 
1% haz 0.17 0.17 0.00 0.11 0.03 1.43 0.00 0.00 0.03 0.06 0.86 2.86 
2% haz 0.51 1.97 0.00 2.80 0.14 0.34 0.51 0.40 0.21 0.10 3.97 10.96 
3% haz 0.11 0.07 0.00 0.14 0.06 0.23 0.00 0.00 0.09 0.07 0.66 1.42 
4% haz 0.14 0.20 0.00 0.43 0.11 0.17 0.11 0.14 0.17 0.21 1.06 2.75 
5% haz 0.09 0.09 0.00 0.00 0.03 0.14 0.00 0.00 0.03 0.00 0.89 1.26 
6% haz 0.06 0.20 0.00 0.49 0.11 0.23 0.26 0.09 0.31 0.16 0.83 2.73 
8% haz 0.26 0.45 1.20 0.83 0.23 1.51 0.17 0.20 0.32 0.19 1.43 6.80 
10% haz 0.09 0.09 0.00 0.20 0.03 0.60 0.00 0.00 0.03 0.05 0.31 1.39 
12% haz 0.20 0.26 0.00 0.49 0.17 0.23 0.14 0.09 0.36 0.27 0.80 3.00 
15% haz 0.03 0.19 0.00 0.14 0.03 0.77 0.00 0.00 0.04 0.03 0.40 1.64 
20% haz 0.00 0.08 0.00 0.14 0.06 0.17 0.00 0.43 0.07 0.04 0.00 0.99 
30% haz 0.11 0.01 0.00 0.14 0.00 0.31 0.00 0.00 0.11 0.07 0.51 1.28 
50% haz 0.00 0.03 0.00 0.03 0.06 0.29 0.00 0.00 0.06 0.10 0.17 0.72 
60% haz 0.46 0.85 29.17 28.20 0.11 0.94 0.26 0.20 0.21 0.15 1.63 62.19 
70% haz 0.11 0.46 1.03 5.54 0.14 0.46 0.03 0.06 0.33 0.14 0.43 8.74 
80% haz 0.14 0.01 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.11 0.04 0.14 0.91 
85% haz 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 
90% haz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
95% haz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Πίνακας 2.3: Μέσες τιµές (µmol/100g) και αποκλίσεις (σε παρένθεση) των πολυφαινολών του πίνακα 2.2. 

Συριγκαρε-
σινόλη 

1-ακετοξυ-
πινορεσινό-

λη 

Ολική 
Υδροξυ-
τυροσόλη 

Ολική 
Τυροσόλη 

p-
κουµαρικό 

οξύ 

Ελεύθερη 
Τυροσόλη 

Ελεύθερη  
Υδροξυτυ-
ροσόλη  

Οµοβα-
νυλική 
Αλκοόλη 

Λουτεολίνη Απιγενίνη Πινορεσινόλη Συνολικές 
Φαινόλες 

Ραφιναρισµένα Ελαιόλαδα 
0.16 

(±0.23) 
0.51 

(±0.71) 
9.33 

(±25.14) 
6.28 

(±14.96) 
0.04 

(±0.08) 
0.89 

(±1.87) 
0.03 

(±0.10) 
0.19 

(±0.58) 
0.07 

(±0.09) 
0.05 

(±0.06) 
0.72 

(±0.78) 
18.28 

(±41.71) 
Ραφιναρισµένα φουντουκέλαια 

0.00 
(±0.00) 

0.00 
(±0.00) 

0.00 
(±0.00) 

0.00 
(±0.00) 

0.00 
(±0.00) 

0.00 
(±0.00) 

0.00 
(±0.00) 

0.00 
(±0.00) 

0.00 
(±0.00) 

0.00 
(±0.00) 

0.00 
(±0.00) 

0.00 
(±0.00) 

Νοθευµένα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα µε ραφιναρισµένα φουντουκέλαια 
Μικρό επίπεδο νοθείας (1-10% περιεκτικότητα σε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο) 

0.12 
(±0.04) 

0.11 
(±0.05) 

0.00 
(±0.00) 

0.09 
(±0.08) 

0.04 
(±0.02) 

0.60 
(±0.72) 

0.00 
(±0.00) 

0.00 
(±0.00) 

0.05 
(±0.03) 

0.04 
(±0.04) 

0.80 
(±0.12) 

1.85 
(±0.88) 

Μεσαίο επίπεδο νοθείας (12-35% περιεκτικότητα σε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο) 
0.05 

(±0.06) 
0.10 

(±0.09) 
0.00 

(±0.00) 
0.14 

(±0.00) 
0.03 

(±0.03) 
0.42 

(±0.31) 
0.00 

(±0.00) 
0.14 

(±0.25) 
0.07 

(±0.04) 
0.04 

(±0.02) 
0.30 

(±0.27) 
1.30 

(±0.33) 
Μεγάλο επίπεδο νοθείας (50-95% περιεκτικότητα σε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο) 

0.04 
(±0.06) 

0.01 
(±0.01) 

0.00 
(±0.00) 

0.01 
(±0.01) 

0.01 
(±0.03) 

0.15 
(±0.21) 

0.00 
(±0.00) 

0.00 
(±0.00) 

0.03 
(±0.05) 

0.03 
(±0.04) 

0.06 
(±0.09) 

0.34 
(±0.44) 
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Παρατηρώντας τους πίνακες 2.2 και 2.3 είναι εύκολο να καταλήξουµε στο 

συµπέρασµα ότι τα ραφιναρισµένα φουντουκέλαια δεν περιέχουν φαινολικές ενώσεις. 

Τα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα περιέχουν σαφώς µικρότερη ποσότητα φαινολικών 

ενώσεων από τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, εξαιτίας του ραφιναρίσµατος. 

Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι η διαδικασία ραφιναρίσµατος µειώνει 

σηµαντικά ή αποµακρύνει εντελώς το φαινολικό περιεχόµενο του ελαιολάδου. Η 

µέση απώλεια των ολικών φαινολών έχει βρεθεί ότι είναι 75-85%. Αυτό όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, φαίνεται και στα φάσµατα 31P NMR της εικόνας 2.7. Η 

περιεκτικότητα του κάθε δείγµατος σε πολυφαινόλες εξαρτάται από την 

περιεκτικότητα του ελαιολάδου πριν να υποστεί ραφινάρισµα. Έτσι παρόλο που το 

µεγαλύτερο µέρος του φαινολικού περιεχοµένου καταστρέφεται µε το ραφινάρισµα, 

µεγάλη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες πριν το ραφινάρισµα θα οδηγήσει σε 

σχετικά µεγαλύτερη περιεκτικότητα στο ραφιναρισµένο δείγµα. Για το λόγο αυτό 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα. Τα φουντουκέλαια 

περιέχουν έτσι κι αλλιώς µικρότερη ποσότητα πολυφαινολών από το ελαιόλαδο, 

εποµένως αναµένεται απουσία αυτών µετά το ραφινάρισµα. Η απουσία αυτών των 

ενώσεων, όπως θα δούµε παρακάτω, αποτελεί πολύ χρήσιµο εργαλείο στη διάκριση 

των ραφιναρισµένων ελαιολάδων και ραφιναρισµένων φουντουκελαίων Τα µίγµατα 

ραφιναρισµένων φουντουκελαίων και ραφιναρισµένων ελαιολάδων, ως προς το 

φαινολικό περιεχόµενο, συµπεριφέρονται ανάλογα µε την ποσότητα του κάθε ελαίου 

στο µίγµα, όπως ήταν αναµενόµενο. Παρατηρούµε δηλαδή, ότι µίγµα που περιέχει 

µεγαλύτερη ποσότητα φουντουκελαίου έχει µικρότερο φαινολικό περιεχόµενο από 

άλλο µίγµα που περιέχει µικρότερη ποσότητα φουντουκελαίου. 

 

Προσδιορισµός διγλυκεριδίων, στερολών και οξύτητας µε τη φασµατοσκοπία 31P 

NMR 

Τα ολοκληρώµατα των κορυφών του φάσµατος 31P ΝΜR, για το άπολο τµήµα 

των ελαίων, χρησιµοποιήθηκαν για τον ποσοτικό προσδιορισµό των 1,2-

διγλυκεριδίων (1,2-DGs), 1,3-διγλυκεριδίων (1,3-DGs), του λόγου D των 1,2-

διγλυκεριδίων προς τα ολικά διγλυκερίδια, της οξύτητας και των ολικών ελεύθερων 

στερολών. Μετά την ολοκλήρωση των κορυφών του φάσµατος πραγµατοποιήθηκε ο 

ποσοτικός προσδιορισµός των συστατικών σύµφωνα µε τους τύπους που έχουν 

περιγραφεί στο πειραµατικό µέρος (εξισώσεις 2.4–2.6). Τα αποτελέσµατα των 
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µετρήσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 2.4, ενώ στον πίνακα 2.5 βρίσκονται οι 

µέσες τιµές αλλά και οι τυπικές αποκλίσεις των αποτελεσµάτων αυτών. 

 

 
Πίνακας 2.4: Περιεκτικότητα (g/100 g) 1,3-διγλυκεριδίων (1,3-DGs), 1,2-διγλυκεριδίων (1,2-

DGs), ολικών διγλυκεριδίων (TDGs), λόγου D (1,2-DGs/TDGs), οξύτητας (g ελαϊκού οξέος/ 100 g 

ελαιολάδου) και ολικών ελεύθερων στερολών (mg/0.1g) ραφιναρισµένων ελαιολάδων, 

ραφιναρισµένων φουντουκελαίων και νοθευµένων δειγµάτων. Ο προσδιοριµός έγινε µε τη 

φασµατοσκοπία 31P NMR 
Α/Α 1,2-DGs 1,3-DGs TDGs D Οξύτητα Στερόλες 

Ραφιναρισµένα Ελαιόλαδα 
1 2.14 4.03 6.17 0.35 0.01 0.05 
2 1.89 3.87 5.76 0.33 0.01 0.07 
3 1.95 4.17 6.12 0.32 0.01 0.06 
4 1.63 3.84 5.47 0.30 0.08 0.06 
5 1.93 3.90 5.84 0.33 0.02 0.05 
6 2.27 4.67 6.95 0.33 0.03 0.06 
7 2.02 4.08 6.10 0.33 0.03 0.07 
8 1.99 4.26 6.25 0.32 0.02 0.04 
9 2.14 4.65 6.79 0.32 0.03 0.05 
10 1.93 3.89 5.83 0.33 0.07 0.07 
11 1.55 3.33 4.88 0.32 0.07 0.10 
12 1.63 3.28 4.91 0.33 0.03 0.08 
13 1.26 1.78 3.04 0.41 0.36 0.10 
14 1.47 0.91 2.37 0.62 0.82 0.07 
15 0.87 0.64 1.51 0.58 0.11 0.07 
16 1.56 3.74 5.30 0.29 0.02 0.02 
17 1.46 3.58 5.04 0.29 0.06 0.03 
18 1.34 3.20 4.54 0.29 0.04 0.05 
19 1.83 3.69 5.52 0.33 0.03 0.05 
20 1.68 3.58 5.26 0.32 0.01 0.06 

Ραφιναρισµένα Φουντουκέλαια 
1 1.05 2.53 3.58 0.29 0.12 0.02 
2 1.04 2.34 3.37 0.31 0.01 0.03 
3 0.97 2.18 3.14 0.31 0.01 0.02 
4 0.99 2.58 3.57 0.28 0.01 0.02 
5 1.10 2.29 3.38 0.32 0.12 0.04 
6 0.91 2.37 3.29 0.28 0.12 0.01 
7 1.03 2.44 3.48 0.30 0.17 0.02 
8 0.92 2.15 3.07 0.30 0.09 0.02 
9 1.09 2.67 3.76 0.29 0.14 0.02 
10 0.98 2.38 3.36 0.29 0.12 0.01 
11 0.41 1.46 1.88 0.22 0.01 0.02 
12 0.52 1.50 2.02 0.26 0.07 0.02 
13 0.64 1.75 2.40 0.27 0.05 0.04 
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14 0.77 1.93 2.69 0.28 0.05 0.04 
15 0.61 1.67 2.28 0.27 0.06 0.04 
16 0.70 1.89 2.59 0.27 0.05 0.08 
17 0.52 1.51 2.03 0.25 0.06 0.05 
18 0.77 1.64 2.41 0.32 0.06 0.03 
19 0.74 1.74 2.48 0.30 0.07 0.04 
20 0.54 1.63 2.17 0.25 0.06 0.07 

Νοθευµένα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα µε ραφιναρισµένα φουντουκέλαια 
1% haz 2.47 5.30 7.78 0.32 0.01 0.03 
2% haz 1.47 3.22 4.69 0.31 0.10 0.05 
3% haz 2.43 5.24 7.67 0.32 0.03 0.03 
4% haz 2.10 4.24 6.34 0.33 0.04 0.03 
5% haz 2.20 4.70 6.90 0.32 0.01 0.06 
6% haz 1.72 3.53 5.25 0.33 0.04 0.04 
8% haz 1.72 3.96 5.67 0.30 0.12 0.02 
10% haz 2.14 5.00 7.15 0.30 0.12 0.05 
12% haz 1.86 4.01 5.87 0.32 0.02 0.04 
15% haz 2.54 5.33 7.87 0.32 0.11 0.04 
20% haz 2.37 5.17 7.54 0.31 0.04 0.08 
30% haz 2.25 4.70 6.95 0.32 0.05 0.03 
50% haz 1.83 3.61 5.44 0.34 0.07 0.04 
60% haz 0.88 1.97 2.85 0.31 0.23 0.01 
70% haz 1.08 1.94 3.02 0.38 0.33 0.03 
80% haz 1.77 3.73 5.50 0.32 0.08 0.02 
85% haz 1.57 3.53 5.09 0.31 0.11 0.06 
90% haz 1.72 3.58 5.30 0.32 0.14 0.02 
95% haz 1.48 3.23 4.72 0.31 0.13 0.01 
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Πίνακας 2.5: Μέσες τιµές (g/100 g) και αποκλίσεις (σε παρένθεση) των συστατικών του πίνακα 

2.4. 

1,2-DGs 1,3-DGs TDGs D Οξύτητα Στερόλες 
Ραφιναρισµένα Ελαιόλαδα 

1.73 
(±0.35) 

3.45 
(±1.10) 

5.18 
(±1.40) 

0.35 
(±0.09) 

0.09 
(±0.19) 

0.06 
(±0.02) 

Ραφιναρισµένα Φουντουκέλαια 
0.81 

(±0.22) 
2.03 

(±0.40) 
2.85 

(±0.61) 
0.28 

(±0.03) 
0.07 

(±0.05) 
0.03 

(±0.02) 
Νοθευµένα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα µε ραφιναρισµένα φουντουκέλαια 

Μικρό επίπεδο νοθείας 
(1-10% περιεκτικότητα σε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο) 

2.37 
(±0.15) 

5.08 
(±0.33) 

7.45 
(±0.48) 

0.32 
(±0.00) 

0.02 
(±0.01) 

0.04 
(±0.02) 

Μεσαίο επίπεδο νοθείας  
(12-35% περιεκτικότητα σε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο) 

2.39 
(±0.15) 

5.06 
(±0.33) 

7.45 
(±0.46) 

0.32 
(±0.01) 

0.07 
(±0.04) 

0.05 
(±0.03) 

Μεγάλο επίπεδο νοθείας 
(50-95% περιεκτικότητα σε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο) 

1.67 
(±0.14) 

3.54 
(±0.19) 

5.21 
(±0.32) 

0.32 
(±0.01) 

0.11 
(±0.03) 

0.03 
(±0.02) 

  

 

 Από τους πίνακες 2.4 και 2.5 παρατηρούµε ότι όλα τα δείγµατα ελαίων 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 1,3-διακυλογλυκερόλες από ότι σε 1,2-

διακυλογλυκερόλες κάτι που, όπως γνωρίζουµε δε συµβαίνει στο εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο. Στο ίδιο συµπέρασµα έχουµε ήδη καταλήξει και από τα φάσµατα της 

εικόνας 2.6. Αυτό αντανακλάται και στο λόγο D η τιµή του οποίου κυµαίνεται µεταξύ 

0,29-0,42 για τα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα και 0,22-0,32 για τα ραφιναρισµένα 

φουντουκέλαια. Να υπενθυµίσουµε ότι για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ο λόγος 

D είναι αρκετά υψηλος (0,80-0,95)25-28. Η διαδικασία ραφιναρίσµατος αυξάνει το 

ρυθµό ισοµερείωσης των 1,2-διγλυκεριδίων σε 1,3-διγλυκερίδια, φτάνοντας γρήγορα 

στην κατάσταση ισορροπίας. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει αξιοσηµείωτη 

διαφοροποίηση ανάµεσα σε ραφιναρισµένα ελαιόλαδα και ραφιναρισµένα 

φουντουκέλαια εποµένως οι τιµές των 1,2- και 1,3-διακυλογλυκερολών δεν µπορούν 

από µόνες τους να διαχωρίσουν τα ελαιόλαδα και άρα να ανιχνευτεί νοθεία. ∆ιαφορές 

υπάρχουν και στο στερολικό περιεχόµενο, µε τα ραφιναρισµένα φουντουκέλαια να 

παρουσιάζουν χαµηλότερες τιµές, ενώ οι τιµές της οξύτητας κυµαίνονται στα ίδια 

επίπεδα και για τα δυο έλαια. Αυτό συµβαίνει διότι, όπως έχει αναφερθεί και στην 
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εισαγωγή του κεφαλαίου τα δυο έλαια παρουσιάζουν παρόµοια χηµική σύσταση. Τα 

νοθευµένα δείγµατα, παρουσιάζουν παρεµφερείς τιµές και διαφοροποιούνται 

ανάλογα µε το ποσοστό ραφιναρισµένου φουντουκελαίου που περιέχουν. Αυτό είναι 

περισσότερο εµφανές στα δείγµατα µε µεγαλύτερο ποσοστό ραφιναρισµένου 

φουντουκελαίου και ειδικότερα στις τιµές των διγλυκεριδίων και του λόγου D.  

 

Προσδιορισµός λιπαρών οξέων και αριθµού ιωδίου µε τη φασµατοσκοπία 1Η 

NMR 

Τα 59 δείγµατα ελαίων (ραφιναρισµένα ελαιόλαδα, ραφιναρισµένα 

φουντουκέλαια και νοθευµένα δείγµατα) αναλύθηκαν µε τη φασµατοσκοπία 1Η 

NMR. Έπειτα από ολοκλήρωση των κορυφών στο φάσµα 1Η NMR και µαθηµατική 

επεξεργασία σύµφωνα µε τις εξισώσεις που περιγράφηκαν στο πειραµατικό µέρος 

(εξισώσεις 2.7-2.14) λάβαµε τα αποτελέσµατα που ακολουθούν (πίνακας 2.6) όσον 

αφορά στη σύσταση σε λιπαρά οξέα και στον αριθµό ιωδίου. Στον πίνακα 2.7 

συγκεντρώνονται οι µέσες τιµές και οι τυπικές αποκλίσεις για τα αποτελέσµατα του 

πίνακα 2.6. 

 
Πίνακας 2.6: Περιεκτικότητα (g/100 g) λιπαρών οξέων και αριθµού Ιωδίου (g Ιωδίου/100 g 

ελαιολάδου) ραφιναρισµένων ελαιολάδων, ραφιναρισµένων φουντουκελαίων και νοθευµένων 

δειγµάτων. Ο προσδιορισµός έγινε µε τη φασµατοσκοπία 1H NMR. 

Α/Α Λινολενικό 
οξύ 

Λινελαϊκό
Οξύ 

Ελαϊκό 
Οξύ 

Κορεσµένα 
Λιπαρά Οξέα 

Αριθµός 
Ιωδίου 

Ραφιναρισµένα Ελαιόλαδα 
1 0.14 8.43 76.21 15.23 80.47 
2 0.24 6.23 80.22 13.31 80.39 
3 0.09 5.09 80.33 14.49 78.13 
4 0.28 9.14 77.19 13.38 82.94 
5 0.39 6.97 74.76 17.88 77.37 
6 0.28 7.34 73.37 19.01 76.52 
7 0.39 8.59 72.52 18.50 78.25 
8 0.37 6.39 75.11 18.13 76.61 
9 0.24 8.77 75.39 15.60 80.64 
10 0.21 9.57 75.24 14.97 81.83 
11 0.37 10.78 72.87 15.99 82.14 
12 0.47 9.39 74.81 15.33 81.55 
13 0.46 5.86 80.42 13.25 79.30 
14 0.43 5.69 79.71 14.16 78.02 
15 0.48 4.82 80.74 13.96 78.71 
16 0.32 9.52 73.64 16.53 80.62 
17 0.22 9.33 78.85 11.60 84.52 
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18 0.29 6.98 78.11 14.63 79.99 
19 0.29 8.37 71.32 20.02 76.58 
20 0.30 8.44 73.47 17.79 78.57 

Ραφιναρισµένα Φουντουκέλαια 
1 0.13 13.00 78.15 8.72 90.05 
2 0.06 12.81 76.82 10.31 88.39 
3 0.12 12.80 78.37 8.72 89.84 
4 0.19 12.33 77.38 10.11 88.36 
5 0.16 11.68 76.33 11.83 86.27 
6 0.17 12.69 77.59 9.55 89.12 
7 0.14 12.65 77.23 9.97 88.68 
8 0.12 11.61 76.28 11.99 85.99 
9 0.16 11.26 77.05 11.53 86.15 
10 0.19 12.95 77.39 9.46 89.46 
11 0.04 8.52 85.48 5.96 88.35 
12 0.04 7.76 85.99 6.22 87.47 
13 0.05 8.09 88.25 3.62 90.00 
14 0.05 8.08 88.49 3.38 90.21 
15 0.05 8.00 87.77 3.54 90.56 
16 0.03 7.86 87.77 4.34 89.16 
17 0.03 8.45 82.33 9.19 85.51 
18 0.04 7.76 84.06 8.15 85.80 
19 0.04 7.96 87.38 4.61 89.03 
20 0.04 8.00 83.97 7.98 86.17 

Νοθευµένα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα µε ραφιναρισµένα φουντουκέλαια 
1% haz 0.42 6.21 75.60 17.77 76.85 
2% haz 0.35 10.17 75.98 13.50 83.85 
3% haz 0.31 7.07 74.51 18.12 77.11 
4% haz 0.29 9.86 75.92 13.93 83.10 
5% haz 0.40 6.50 75.59 17.51 78.29 
6% haz 0.28 10.01 75.38 14.33 82.88 
8% haz 0.28 11.72 72.66 15.35 83.48 
10% haz 0.42 9.51 71.26 18.80 78.84 
12% haz 0.27 10.04 75.31 14.37 82.85 
15% haz 0.39 9.43 72.47 17.71 79.66 
20% haz 0.28 7.64 74.23 17.85 79.79 
30% haz 0.36 8.54 73.11 17.98 80.60 
50% haz 0.19 10.53 71.32 17.96 82.05 
60% haz 0.27 10.92 77.97 10.84 86.65 
70% haz 0.24 11.53 77.55 10.69 87.25 
80% haz 0.17 10.00 73.99 15.84 83.38 
85% haz 0.31 10.86 74.51 14.31 84.70 
90% haz 0.14 11.44 74.10 14.32 85.88 
95% haz 0.14 12.13 73.45 14.29 86.51 
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Πίνακας 2.7: Μέσες τιµές (g/100 g) και αποκλίσεις (σε παρένθεση) των συστατικών του πίνακα 

2.6. 

Λινολενικό 
οξύ 

Λινελαϊκό 
Οξύ 

Ελαϊκό 
Οξύ 

Κορεσµένα Λιπαρά 
Οξέα Αριθµός Ιωδίου 

Ραφιναρισµένα Ελαιόλαδα 
0.31 

(±0.11) 
7.79 

(±1.70) 
76.21 

(±3.02) 
15.69 

(±2.25) 
79.66 

(±2.24) 
Ραφιναρισµένα Φουντουκέλαια 

0.09 
(±0.06) 

10.21 
(±2.27) 

81.70 
(±4.81) 

7.96 
(±2.87) 

88.23 
(±1.68) 

Νοθευµένα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα µε ραφιναρισµένα φουντουκέλαια 
Μικρό επίπεδο νοθείας  

(1-10% περιεκτικότητα σε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο) 
0.37 

(±0.06) 
6.59 

(±0.43) 
75.23 

(±0.63) 
17.80 

(±0.31) 
77.42 

(±0.77) 
Μεσαίο επίπεδο νοθείας  

(12-35% περιεκτικότητα σε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο) 
0.35 

(±0.06) 
8.54 

(±0.89) 
73.27 

(±0.89) 
17.85 

(±0.14) 
80.02 

(±0.51) 
Μεγάλο επίπεδο νοθείας  

(50-95% περιεκτικότητα σε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο) 
0.19 

(±0.07) 
10.99 

(±0.82) 
73.47 

(±1.26) 
15.34 

(±1.61) 
84.50 

(±1.82) 
 

 Από τους πίνακες 2.6 και 2.7 παρατηρούµε αξιοσηµείωτες διαφορές 

όσον αφορά στην περιεκτικότητα των ελαίων σε λιπαρά οξέα και ειδικότερα σε 

λινολενικό οξύ και κορεσµένα λιπαρά οξέα. Πιο συγκεκριµένα, τα ραφιναρισµένα 

φουντουκέλαια παρουσιάζουν σηµαντικά χαµηλότερη περιεκτικότητα σε λινολενικό 

οξύ και κορεσµένα λιπαρά οξέα από ότι τα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα. Βέβαια, η 

συγκεκριµένη διαφορά από µόνη της δεν καθίσταται δυνατό να ανιχνεύσει νοθεία 

ραφιναρισµένου ελαιολάδου µε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο σε χαµηλό ποσοστό. 

∆ιαφορές υπάρχουν και στον αριθµό ιωδίου, µε τα ραφιναρισµένα φουντουκέλαια να 

παρουσιάζουν αρκετά µεγαλύτερη τιµή από τα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα. Τα 

νοθευµένα δείγµατα, για µια ακόµη φορά, συµπεριφέρονται ανάλογα µε το ποσοστό 

του ραφιναρισµένου φουντουκελαίου που περιέχουν. Έτσι, για παράδειγµα, βλέπουµε 

ότι τα νοθευµένα δείγµατα µε µικρό επίπεδο νοθείας (1-10% περιεκτικότητα σε 

φουντουκέλαιο) χαρακτηρίζονται από αριθµό ιωδίου που πλησιάζει τις τιµές των 

ραφιναρισµένων ελαιολάδων. Όσο αυξάνεται το επίπεδο νοθείας, οι τιµές του 

αριθµού ιωδίου πλησιάζουν εκείνες των ραφιναρισµένων φουντουκελαίων. Οµοίως 

συµβαίνει και µε την περιεκτικότητα των λιπαρών οξέων. 
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2.3.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

 

Κανονική ανάλυση διακριτότητας 

 Με τη µέθοδο της κανονικής ανάλυσης διακριτότητας (CDA) αναζητήθηκαν 

οι συναρτήσεις διάκρισης µε τη µέγιστη διακριτική ικανότητα, δηλαδή εκείνες οι 

συναρτήσεις που θα διαχωρίσουν αποτελεσµατικότερα τα δείγµατα ελαίων ανάλογα 

µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Χρησιµοποιήθηκαν 11 µεταβλητές από τις 23 

που προσδιορίσθηκαν συνολικά (πίνακες 2.2, 2.4, 2.6). Αυτές συγκεντρώνονται στον 

πίνακα 2.8. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζεται ποια από τις συγκεκριµένες µεταβλητές 

έχει χρησιµοποιηθεί και στο δυαδικό δέντρο ταξινόµησης που βρίσκεται παρακάτω 

καθώς και σε ποια θραύση έχει χρησιµοποιηθεί. Επίσης, στις δυο τελευταίες στήλες 

του πίνακα φαίνονται οι συντελεστές διάκρισης των CDA-1 και CDA-2 για την κάθε 

µεταβλητή. 

 
Πίνακας 2.8: Σηµαντικές µεταβλητές της CDA για την ταξινόµηση των 59 δειγµάτων ελαίου στις 

τρεις διαφορετικές κατηγορίες (ραφιναρισµένα φουντουκέλαια, ραφιναρισµένα ελαιόλαδα, 

νοθευµένα δείγµατα) 

Α/Α Μεταβλητή Σηµαντική µεταβλητή 
για το δέντρο 

ταξινόµησης-σύµβολο 
θραύσης 

Συντελεστής 
διάκρισης 1 

Συντελεστής 
διάκρισης 2 

1 1-ακετοξυπινορεσινόλη E 0.654 0.749 
2 Ελεύθερη 

υδροξυτυροσόλη 
 0.359 -0.597 

3 Οµοβανυλλική 
Αλκοόλη 

 -0.945 0.270 

4 Λουτεολίνη F 0.985 -0.247 
5 1,2-διακυλογλυκερόλες  1.076 -0.332 
6 Λόγος D  -0.601 0.408 
7 Οξύτητα  1.195 -1.037 
8 Στερόλες D 0.191 0.494 
9 Λινελαϊκό οξύ  -5.997 3.494 
10 Ελαϊκό οξύ  -5.228 2.737 
11 Αριθµός Ιωδίου A 4.094 -2.938 

 

 

Από τον πίνακα 2.8, βλέπουµε τους συντελεστές διάκρισης σταθµισµένους 

(standardized) ποικιλοτρόπως στους δυο άξονες. Για παράδειγµα, το λινελαϊκό και το 

ελαϊκό οξύ σταθµίζονται στο αρνητικό τµήµα της ρίζας (root) CDA-1, ενώ ο αριθµός 
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ιωδίου στο θετικό τµήµα. Τα πρόσηµα αντιστρέφονται για τη ρίζα CDA-2. Αυτό 

συµβαίνει διότι το λινελαϊκό και ελαϊκό οξύ είναι προϊόντα που προέρχονται από το 

ίδιο βιογενετικό µονοπάτι. Το αντίθετο πρόσηµο για τον αριθµό ιωδίου έχει να κάνει 

µε τον τρόπο που έχει επεξεργαστεί χηµικά το εκάστοτε έλαιο, ώστε να προκύψουν 

τα αντίστοιχα ραφιναρισµένα προϊόντα (ελαιόλαδο ή φουντουκέλαιο). 

Η γεωγραφική ταξινόµηση για τις τρεις διαφορετικές κατηγορίες ελαίου 

απεικονίζεται στην εικόνα 2.8, η οποία παρουσιάζει το διάγραµµα των συναρτήσεων 

ταξινόµησης (ρίζες) CDA-1 και CDA-2 µε τη µεγαλύτερη ικανότητα διάκρισης. 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.8: ∆ιάγραµµα των συναρτήσεων διάκρισης CDA-1 και CDA-2 για την ταξινόµηση των 

59 δειγµάτων ελαίων (RHzO: Ραφιναρισµένα Φουντουκέλαια, ROO: Ραφιναρισµένα Ελαιόλαδα, 

AOO: Νοθευµένα δείγµατα) 

  
 

 Οι ελλείψεις εκφράζουν την πιθανότητα 95% που έχει ένα δείγµα να 

βρίσκεται στη δική του οµάδα µέσα στο χώρο που περικλείει η έλλειψη. Οι άξονες 

CDA-1 και CDA-2 περιγράφουν το 100% της µεταβλητότητας όλων των 

πειραµατικών δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα η ρίζα CDA-1 περιγράφει το 85%, ενώ 

η ρίζα CDA-2 περιγράφει το 15%. Το σηµείο τοµής των διακεκοµµένων γραµµών 

στο διάγραµµα αντιστοιχεί στο σηµείο (0,0). Παρατηρούµε ότι µόνο τα 

ραφιναρισµένα ελαιόλαδα βρίσκονται στο θετικό τµήµα και των δυο αξόνων. Οι δυο 

άλλες οµάδες (ραφιναρισµένα φουντουκέλαια και νοθευµένα δείγµατα) είναι 

τοποθετηµένες στα δυο άκρα του άξονα CDA-1 αλλά τέµνονται από τον άξονα CDA-

2. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι κανένας από τους δύο άξονες δεν είναι ικανός να 
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διαχωρίσει τα δείγµατα µόνος του. Ο διαχωρισµός επιτυγχάνεται µε το συνδυασµό 

αυτών. Να σηµειώσουµε ότι αρχικά πραγµατοποιήθηκε ο διαχωρισµός των 

ραφιναρισµένων ελαιολάδων και ραφιναρισµένων φουντουκελαίων. Έτσι 

δηµιουργήθηκαν οι δύο ελλείψεις που φαίνονται στο διάγραµµα (εικόνα 2.8). Στη 

συνέχεια στον υπολογισµό εισήχθησαν τα αποτελέσµατα για τα νοθευµένα δείγµατα, 

τα οποία θεωρήσαµε ως άγνωστα. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει έλλειψη γύρω από τη 

συγκεκριµένη κατηγορία, τα δείγµατα της οποίας παριστάνονται µε το σύµβολο ■ 

στο διάγραµµα. Παρατηρήσαµε ότι τα συγκεκριµένα δείγµατα διαφοροποιήθηκαν 

από τις δυο ήδη υπάρχουσες οµάδες (ραφιναρισµένα ελαιόλαδα και ραφιναρισµένα 

φουντουκέλαια). Έτσι, µε τη συγκεκριµένη διαφοροποίηση κατέστη δυνατό να 

διαχωριστούν τα άγνωστα δείγµατα και να αναγνωριστούν ως νοθευµένα. 

Με βάση τις µεταβλητές του πίνακα 2.8 επετεύχθη η διάκριση των ελαίων που 

αναλύσαµε, µε πολύ υψηλό ποσοστό σωστής ταξινόµησης 100% (τελευταία στήλη 

του πίνακα 2.9). Στον πίνακα 2.9, που ακολουθεί, φαίνεται πόσα δείγµατα από την 

κάθε κατηγορία ελαίου (ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο, ραφιναρισµένο ελαιόλαδο, 

νοθευµένα δείγµατα) έχουν ταξινοµηθεί σωστά. Παρατηρούµε ότι όλα τα δείγµατα 

της κάθε κατηγορίας έχουν προβλευθεί σωστά στην κάθε οµάδα. 
 

Πίνακας 2.9: Πίνακας ταξινόµησης των 20 δειγµάτων ραφιναρισµένου φουντουκελαίου  (RHzO), 
των 20 δειγµάτων ραφιναρισµένου ελαιολάδο (ROO) και των 19 νοθευµένων δειγµάτων (AOO). 

 RHzO ROO AOO %σωστή 
ταξινόµηση 

RHzO 20 0 0 100 
ROO 0 20 0 100 
AOO 0 0 19 100 
Σύνολο 20 20 19 100 
 
 

∆υαδικό δέντρο ταξινόµησης 

 Εκτός από το διαχωρισµό των δειγµάτων µε τη CDA, υπάρχει η ανάγκη 

δηµιουργίας ενός στατιστικού µοντέλου, το οποίο µπορεί να ταυτοποιεί άγνωστα 

δείγµατα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη δηµιουργία ενός δυαδικού δέντρου 

ταξινόµησης (∆∆Τ). Οι µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία του 

∆∆Τ (πίνακας 2.10), δε συµπίπτουν απόλυτα από άποψη σηµαντικότητας µε εκείνες 

του πίνακα 2.8 εφόσον αυτές συµµετέχουν στους κανόνες θραύσης για τη δηµιουργία 

των διαφόρων κόµβων του δέντρου. Η ικανοποίηση ή όχι µιας µαθηµατικής σχέσης 

(κανόνας θραύσης) που πληροί η εκάστοτε µεταβλητή και η οποία καθορίζεται 
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αυτόµατα από το πρόγραµµα, οδηγεί στην επιθυµητή θραύση σε δυαδικούς κόµβους. 

Να σηµειώσουµε ότι ο αριθµός ιωδίου, µια σηµαντική µεταβλητή στη CDA, σε 

συνδυασµό µε την πινορεσινόλη είναι οι µεταβλητές που προκαλούν την πρώτη 

θραύση (πίνακας 2.10, εικόνα 2.9). Στο ∆∆Τ υπάρχει η δυνατότητα µια µεταβλητή να 

εµφανίζεται σε περισσότερους από έναν κανόνες θραύσης, όπως η πινορεσινόλη, η 

ολική υδροξυτυροσόλη και η λουτεολίνη, οι οποίες εµφανίζονται δυο φορές. Τέλος, 

να σηµειωθεί ότι αρχικά, στη διαδικασία δηµιουργίας του ∆∆Τ, χρησιµοποιήθηκαν 

όλες οι µεταβλητές (συνολικά 23) που προσδιορίστηκαν, αλλά µόνο εκείνες που 

συγκεντρώνονται στον πίνακα 2.10 έδωσαν καλά αποτελέσµατα. 
 

Πίνακας 2.10: Σηµαντικές ενώσεις και γραµµικός συνδυασµός δύο ενώσεων που συνέβαλαν στην 

κατασκευή του ∆Τ 

Σύµβολο 
θραύσης Μεταβλητή Κριτήριο 

Κλάσµα 
σωστής 

ταξινόµησης 

Σηµαντικότητα 
Μεταβλητής 

A Αρ. Ιωδίου – 
Πινορεσινόλη < 83.24 0.367 0.367 

B 
1,3-διακυλογλυκερόλες 

– Ολική 
υδροξυτυροσόλη 

< 2.96 0.580 0.213 

C Λουτεολίνη – Ολική 
Υδροξυτυροσόλη < 0.03 0.738 0.158 

D Λινολενικό οξύ – 
Στερόλες < 0.15 0.822 0.084 

E Πινορεσινόλη – 1-
ακετοξυπινορεσινόλη < 0.59 0.918 0.096 

F Λουτεολίνη < 0.04 0.956 0.038 
G Απιγενίνη < 0.19 1.000 0.044 

 

Η ταξινόµηση των δειγµάτων στα «φύλλα» του δέντρου επιτεύχθηκε 

ξεκινώντας από ένα σύνολο πέντε οµάδων. Όπως φαίνεται και στην εικόνα, οι δυο 

πρώτες οµάδες αποτελούνται από τα ραφιναρισµένα φουντουκέλαια (RHzO) και τα 

ραφιναρισµένα ελαιόλαδα (ROO), ενώ οι επόµενες τρεις (n1-n3) έχουν να κάνουν µε 

τα νοθευµένα δείγµατα. Πιο συγκεκριµένα έχουµε νοθευµένα δείγµατα µε µικρό 

επίπεδο νοθείας (n1: 1-10% περιεκτικότητα σε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο), µε 

µεσαίο επίπεδο νοθείας (n2: 12-35% περιεκτικότητα σε ραφιναρισµένο 

φουντουκέλαιο) και µε µεγάλο επίπεδο νοθείας (n3: 50-95% περιεκτικότητα σε 

ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο). Ιδανικά, θα έπρεπε να δηµιουργηθούν πέντε τελικοί 

κόµβοι (φύλλα) από τη στιγµή που έχουµε πέντε οµάδες ελαίων. Στόχος του δέντρου, 
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όπως είδαµε στο θεωρητικό µέρος, είναι να δηµιουργηθούν τελικοί κόµβοι οι οποίοι 

να είναι περισσότερο οµοιογενείς από τον αρχικό. Στο συγκεκριµένο µοντέλο οι 

µεταβλητές που προσδιορίστηκαν µε τη φασµατοσκοπία NMR αποτελούν τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές (πίνακας 2.10) µε βάση τις οποίες έγινε η ταξινόµηση σε 

οµάδες. Έτσι προέκυψαν οκτώ τελικοί κόµβοι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.9: ∆έντρο Ταξινόµησης 59 δειγµάτων ελαίου 5 κατηγοριών 

  

Από την εικόνα 2.9 παρατηρούµε ότι µε το πρώτο κριτήριο θράυσης 

διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες οµάδες, τα ραφιναρισµένα φουντουκέλαια 

καθώς και τα νοθευµένα δείγµατα µε υψηλό επίπεδο νοθείας και βρίσκονται 

συγκεντρωµένα στο πρώτο «φύλλο» του δέντρου. Αυτό είναι λογικό αν λάβουµε 

IV-PINORESINOL < 83.24

_13DGS+TOTAL_HYDROXYTYROSOL < 2.96 LOUTEOLIN-TOTAL_HYDROXYTYROSOL < 0 .03

APIGENIN < 0.19 LN-STEROLS < 0.15

PINORESINOL-ACETOXYPINORESINOL < 0.59

LOUTEOLIN < 0.04
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υπόψη ότι τα νοθευµένα δείγµατα µε υψηλό επίπεδο νοθείας θα πλησιάζουν 

περισσότερο τη σύσταση των ραφιναρισµένων φουντουκελαίων. Έτσι, σύµφωνα µε 

τον αριθµό ιωδίου του κάθε δείγµατος και την περιεκτικότητα σε πινορεσινόλη, οι 

δύο αυτές κατηγορίες ελαίων διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες οµάδες. Όµως, ο 

πλήρης διαχωρισµός των δυο αυτών οµάδων ακολουθεί µε το αµέσως επόµενο 

κριτήριο θραύσης, δηλαδή µε εξέταση της περιεκτικότητας σε 1,3-διακυλογλυκε-

ρόλες και ολική υδροξυτυροσόλη, αναδεικνύοντας τη διαφοροποίηση που υπάρχει 

ακόµα και σε δείγµατα που µοιάζουν –ως προς τη σύσταση– µεταξύ τους. Τα 

ραφιναρισµένα ελαιόλαδα καθίσταται δυσκολότερο να διαχωριστούν από τα 

νοθευµένα δείγµατα (µε µικρό και µεσαίο επίπεδο νοθείας), χωρίς να σηµαίνει ότι ο 

διαχωρισµός τους είναι αδύνατος. Παρατηρούµε από την εικόνα 2.9 ότι χρειάζονται 

περισσότερα κριτήρια θραύσης για τον πλήρη διαχωρισµό των οµάδων αυτών, ο 

οποίος επιτυγχάνεται ακόµα και αν δείγµατα της ίδιας οµάδας καταλήγουν σε 

διαφορετικούς τελικούς κόµβους. Αυτό συµβαίνει διότι παρόλο που τα 

ραφιναρισµένα ελαιόλαδα αποτελούν µια κατηγορία ελαιολάδου, µπορεί να έχουν 

διαφορές στη σύσταση, ανάλογα µε το ελαιόλαδο από το οποίο δηµιουργήθηκαν. 

∆ιαφοροποίηση των ραφιναρισµένων ελαιολάδων µεταξύ τους σηµαίνει και 

περαιτέρω διαφοροποίηση των νοθευµένων δειγµάτων τα οποία παρασκευάστηκαν 

από αυτά. Έτσι, τα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα καταλήγουν στους τελικούς κόµβους 3 

και 5 (εικόνα 2.9). Παρατηρούµε ότι τελικά, γίνεται χρήση όλων των κριτηρίων για 

το διαχωρισµό των νοθευµένων δειγµάτων και οι τελικοί κόµβοι που διαµορφώνονται 

σχετίζονται µε την ποσότητα του ραφιναρισµένου φουντουκελαίου που περιέχεται 

στο κάθε δείγµα. Έτσι, τα νοθευµένα δείγµατα, ανάλογα µε το επίπεδο νοθείας 

εξαπλώνονται σε διάφορους τελικούς κόµβους (n1: τελικοί κόµβοι 4, 6 και 7, n2: 

τελικός κόµβος 8 και n3: τελικός κόµβος 2).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε ένα δύσκολο εγχείρηµα διάκρισης 

µεταξύ ραφιναρισµένων ελαιολάδων και ραφιναρισµένων φουντουκελαίων και 

ανίχνευσης νοθείας ραφιναρισµένου ελαιολάδου µε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο. 

Αυτό επετεύχθη κυρίως µε βάση τη διαφορετική περιεκτικότητα των δύο ελαίων σε 

πολυφαινόλες, εφόσον τα υπόλοιπα µείζονα και ήσσονα συστατικά είναι τα ίδια και 

για τα δύο έλαια. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε ήταν η φασµατοσκοπία 31P 

και 1H NMR και πολυπαραµετρική στατιστική ανάλυση (κανονική ανάλυση 

διακριτότητας και δυαδικά δέντρα ταξινόµησης). Με τη φασµατοσκοπία 31P NMR 

προσδιορίστηκαν ποσοτικά οι φαινολικές ενώσεις, τα διγλυκερίδια και η οξύτητα των 

δυο ελαίων αλλά και των νοθευµένων µιγµάτων τους. Η κατανοµή των λιπαρών 

οξέων και ο αριθµός ιωδίου προσδιορίστηκαν µε τη φασµατοσκοπία 1H NMR. Και µε 

τις δύο στατιστικές αναλύσεις επετεύχθη 100% ταξινόµηση των ελαίων, αφού όλα τα 

δείγµατα ταξινοµήθηκαν σωστά στις δυο οµάδες. Επίσης νοθευµένα δείγµατα 

ραφιναρισµένου ελαιολάδου µε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο διαχωρίστηκαν από 

τις υπόλοιπες οµάδες και κατέστη έτσι δυνατή η ανίχνευση νοθείας σε πολύ µικρό 

ποσοστό (1% κ.β.). 

 Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν, η ανίχνευση νοθείας ραφιναρισµένου 

ελαιολάδου µε ραφιναρισµένο φουντουκέλαιο µπορεί να επιτευχθεί, αρκεί να 

ληφθούν υπόψη οι στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές και να γίνει η κατάλληλη 

επεξεργασία των δεδοµένων. Κάθε έλαιο παρουσιάζει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, 

τα οποία γίνονται αντιληπτά από την οµοιοµορφία των ληφθέντων αποτελεσµάτων. 
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ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  33οο::  ΠΠΡΡΟΟΣΣ∆∆ΙΙΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  cciiss--//ttrraannss--  ΑΑΚΚΟΟΡΡΕΕΣΣΤΤΩΩΝΝ  ΛΛΙΙΠΠΑΑΡΡΩΩΝΝ  ΟΟΞΞΕΕΩΩΝΝ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΡΡΕΕΣΣΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΛΛΙΙΠΠΑΑΡΡΩΩΝΝ  ΟΟΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗ  ΦΦΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣΚΚΟΟΠΠΙΙΑΑ  NNMMRR  

ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΤΤΙΙ∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΙΙΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  AAgg++..  

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της τρίτης αναλυτικής µεθόδου ήταν ο ποσοτικός προσδιορισµός 

λιπαρών οξέων cis και trans σε λίπη και έλαια µε την αξιοποίηση των ιδιοτήτων των 

ιόντων αργύρου υπό τη µορφή του µετατοπίζοντος αντιδραστηρίου αργύρου 

(AgFOD) και της φασµατοσκοπίας 1H NMR. Η πρόκληση ήταν η επίτευξη του 

παραπάνω στόχου µε χρήση φασµατογράφου χαµηλής λειτουργικής συχνότητας για 

το πρωτόνιο (300 MHz). Το ιόν αργύρου σχηµατίζει ισχυρότερα σύµπλοκα π µε 

διπλούς δεσµούς cis έναντι των διπλών δεσµών trans, οδηγώντας σε διαφοροποίηση 

των χηµικών µετατοπίσεων των ολεφινικών και αλλυλικών πρωτονίων των 

ακόρεστων λιπαρών οξέων στο φάσµα 1H NMR. Έτσι, ο ποσοτικός προσδιορισµός 

των cis και trans τριγλυκεριδίων (σε %wt) επιτυγχάνεται µε την απλή ολοκλήρωση 

των κατάλληλων κορυφών στο φάσµα σε συνδυασµό µε θεωρητικούς υπολογισµούς . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο σηµερινός τρόπος ζωής (η έλλειψη σωµατικής άσκησης, το άγχος) σε 

συνδυασµό µε τις κακές διατροφικές συνήθειες (π.χ. γρήγορο φαγητό) έχουν σαν 

αποτέλεσµα όχι µόνο να αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς το ποσοστό παχύσαρκων 

ατόµων (ακόµα και στην παιδική ηλικία) αλλά είναι και βασική αιτία πολλών 

προβληµάτων υγείας. Θετικό είναι ότι, τώρα τελευταία, το ενδιαφέρον του 

καταναλωτικού κοινού έχει αρχίσει να επικεντρώνεται σε προϊόντα τα οποία ωφελούν 

την υγεία του και έχει αρχίσει να ξεφεύγει από έναν πρότερο ανθυγιεινό τρόπο ζωής. 

Για παράδειγµα, προτιµώνται, ολοένα και περισσότερο, λίπη και έλαια χαµηλής 

περιεκτικότητας σε κορεσµένα λιπαρά οξέα, τα οποία θεωρούνται ότι προκαλούν 

αρκετά προβλήµατα υγείας. Όµως, για να παραχθεί ένα τέτοιο προϊόν ακολουθούνται 

διαδικασίες ραφιναρίσµατος και απόσµησης, οι οποίες προκαλούν ισοµερείωση των 

λιπαρών οξέων cis σε λιπαρά οξέα trans. Κατανάλωση λιπαρών οξέων trans αυξάνει 

τα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης χαµηλής πυκνότητας (LDL), η οποία ευθύνεται για τη 

στένωση των αρτηριών, και µειώνει τα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης υψηλής 

πυκνότητας (HDL), η οποία χρησιµεύει στην εξουδετέρωση της πρώτης (LDL)59,60. 

Κατά συνέπεια, αυξάνεται ο κίνδυνος στηθάγχης και εµφράγµατος. Υπάρχουν λιπαρά 

οξέα τα οποία βοηθούν στην αποτροπή των προαναφερθέντων προβληµάτων υγείας 

και τα οποία δε µπορούν να συντεθούν στον ανθρώπινο οργανισµό. Έτσι, καθίσταται 

απαραίτητη η λήψη τους µέσω της διατροφής. Σηµαντικά λιπαρά οξέα για τον 

ανθρώπινο οργανισµό είναι, για παράδειγµα, το ελαϊκό και το λινελαϊκό οξύ. Το 

ελαϊκό οξύ βοηθάει στην αύξηση της HDL και στη µείωση της LDL και κατά 

συνέπεια στην αποφυγή καρδιαγγειακών παθήσεων. Το λινελαϊκό οξύ µέσα στον 

οργανισµό µετατρέπεται σε αραχιδονικό οξύ και στη συνέχεια µε δράση του ενζύµου 

κυκλοοξυγενάση το αραχιδονικό οξύ µετατρέπεται σε προστακυκλίνη. Η 

προστακυκλίνη είναι απαραίτητη για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας του αίµατος. Τα 

λιπαρά οξέα trans αναστέλλουν τη δράση της κυκλοοξυγενάσης και έτσι 

παρατηρείται φλεγµονή και ασβέστωση των αρτηριακών κυττάρων, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο για στεφανιαία νόσο. Επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει ότι όταν σε µια 

διατροφή αυξάνεται το ποσοστό των λιπαρών οξέων trans και µειώνεται το ποσοστό 

του ελαϊκού και λινελαϊκού οξέος, αυξάνεται και η θνησιµότητα. Αντίθετα, µείωση 

του ποσοστού των λιπαρών οξέων trans και αύξηση του ποσοστού του ελαϊκού και 

λινελαϊκού οξέος, οδηγεί σε αύξηση του ορίου ζωής.59,60 
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 Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η ανάπτυξη µεθόδων οι οποίες θα µπορούν όχι 

µόνο να ανιχνεύσουν τα λιπαρά οξέα trans στα τρόφιµα, αλλά και να τα 

προσδιορίσουν ποσοτικά. Μέχρι σήµερα για το σκοπό αυτό έχουν χρησιµοποιηθεί η 

υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης ιόντος αργύρου (HPLC-Ag) και η 

φασµατοσκοπία NMR, οι οποίες θα συζητηθούν στη συνέχεια.  

 

3.1.1 ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 

Είναι γνωστό ότι τα ιόντα αργύρου αλληλεπιδούν µε αιθυλενικούς ή 

ακετυλενικούς δεσµούς. Το φαινόµενο αυτό πρωτοµελετήθηκε το 1938 από τους 

Winstein και Lucas61. Η υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης µε κολώνα 

εµπλουτισµένη µε ιόντα αργύρου (HPLC-Ag) βασίζεται στην ικανότητα, η οποία 

αναφέρθηκε παραπάνω, που έχουν οι ακόρεστες οργανικές ενώσεις να 

συµπλοκοποιούνται µε µέταλλα µετάπτωσης, όπως ο άργυρος. Η φύση του δεσµού 

στα σύµπλοκα αυτά, έχει αποτελέσει ένα ακόµη αντικείµενο µελέτης. Αρχικά, είχε 

προταθεί61,62 ότι το σύµπλοκο [ολεφίνη Ag]+ θα µπορούσε να αναπαρασταθεί ως ένα 

υβρίδιο δοµών συντονισµού µε τρεις µορφές, οι οποίες αργότερα έγιναν τέσσερις και 

φαίνονται στην εικόνα 3.1. Παρατηρούµε την ύπαρξη ενός π-συµπλόκου στο οποίο 

υπάρχει παραµόρφωση µόνο των π-τροχιακών της ολεφίνης. 

C
C C

C

Ag

C
C

Ag

CC

Ag
 

Εικόνα 3.1: Οι τέσσερις δοµές συντονισµού του συµπλόκου [ολεφίνη-αργυρος]+ 
 

Αργότερα, ο Dewar πρότεινε µια εναλλακτική µορφή η οποία παρουσιάζεται 

στην εικόνα 3.2. Η σύνδεση Ag+-διπλού δεσµού φαίνεται να περιλαµβάνει έναν σ-

δεσµό, ο οποίος δηµιουργείται µε αλληλεπικάλυψη των συµπληρωµένων π-

τροχιακών της ολεφίνης και των ελέυθερων s-τροχιακών του αργύρου (Ι) και έναν π-

δεσµό ο οποίος δηµιουργείται από αλληλεπικάλυψη των κενών αντιδεσµικών π-

τροχιακών της ολεφίνης µε τα συµπληρωµένα d-τροχιακά του αργύρου (ΙΙ).62 
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(Ι)      (ΙΙ) 
Εικόνα 3.2: Το µοντέλο Dewar για την αλληλεπίδρασης µεταξύ ενός ιόντος αργύρου και ενός 

ολεφινικού διπλού δεσµού. 
 

Ο δεσµός µεταξύ αργύρου και ολεφίνης επηρεάζεται (α) από τη 

διαθεσιµότητα ηλεκτρονίων στα συµπληρωµένα τροχιακά και (β) από την ευκολία 

αλληλεπικάλυψης των τροχιακών αυτών, η οποία καθορίζεται από στερεοχηµικούς 

παράγοντες. Η ακόρεστη ένωση δρα ως ηλεκτρονιοδότης, ενώ το ιόν αργύρου ως 

ηλεκτρονιοδέκτης. Σύµφωνα µε τον Dewar, η συµπλοκοποίηση µε τον άργυρο δε 

προκαλεί σηµαντική αλλαγή στο διπλό δεσµό, πράγµα το οποίο πιστοποιείται µε 

λήψη ενός φάσµατος Raman όπου η δόνηση τάσης του διπλού δεσµού µετατοπίζεται 

χαµηλότερα µόνο κατά 50-60 cm-1. 62,63  

Τα σύµπλοκα ολεφίνης-αργύρου παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

οργανοµεταλλική χηµεία και για το λόγο αυτό αποτελούν πολύ συχνά αντικείµενο 

µελέτης πολλών επιστηµόνων. Παρόλα αυτά, ποσοτικά δεδοµένα υπάρχουν µόνο για 

έναν µικρό αριθµό µονο- και διολεφινών µε βραχεία ανθρακική αλυσίδα. Τα γενικά 

συµπεράσµατα που έχουν εξαχθεί µέχρι στιγµής από τη µελέτη των συµπλόκων 

αυτών είναι64: 

 Ακόρεστες άκυκλες και κυκλικές ενώσεις σχηµατίζουν πιο σταθερά σύµπλοκα σε 

σχέση µε τις αρωµατικές ενώσεις. 

 Η σταθερότητα των συµπλόκων µειώνεται όσο αυξάνεται το µήκος της 

ανθρακικής αλυσίδας. 

 Η σταθερότητα των συµπλόκων µειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθµός των 

υποκαταστατών του διπλού δεσµού µε την εξής σειρά: R-CH=CH2 > R2C=CH2 > 

cis R-CH=CH-R > trans R-CH=CH-R > R2C=CH-R > R2C=CR2. Η µεγαλύτερη 

σταθερότητα του cis-ισοµερούς µπορεί να αποδοθεί είτε στη χαλάρωση της 

διάτασης του δεσµού κατά τη δηµιουργία του συµπλόκου, είτε στη στερεοχηµική 

παρεµπόδιση που µπορεί να υπάρχει από δυο ογκώδεις οµάδες όταν βρίσκονται 

σε trans θέση µεταξύ τους. Συζυγιακά πολυένια σχηµατίζουν λιγότερο σταθερά 
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σύµπλοκα από πολυένια στα οποία παρεµβάλλεται µια µεθυλενοµάδα µεταξύ των 

διπλών δεσµών.  

 Τέλος, αύξηση της σταθερότητας των συµπλόκων έχουµε όταν ένα άτοµο 

υδρογόνου σε ένα µόριο π.χ. της µορφής R-CH=CH-R, ατικατασταθεί από ένα 

άτοµο δευτερίου ή τρίτιου. Αυτό έχει αποδοθεί στην απελευθέρωση µεγαλύτερου 

ηλεκτρονιακού φορτίου από ένα δεσµό C-D σε σχέση µε έναν δεσµό C-H. 

Όπως είναι αναµενόµενο, ο άργυρος σχηµατίζει σύµπλοκα µε λιπίδια και πιο 

συγκεκριµένα µε τα ακόρεστα λιπαρά οξέα. Μεταβαίνοντας, όµως, από τις απλές 

µονο- και διολεφίνες, µε µικρή ανθρακική αλυσίδα, στα ακόρεστα λιπίδια, τα 

πράγµατα περιπλέκονται ακόµη περισσότερο. Οι τριακυλογλυκερόλες και τα 

γλυκεροφωσφολιπίδια περιέχουν διάφορα λιπαρά ακύλια µε διαφορετικό µήκος 

ανθρακικής αλυσίδας και αριθµό διπλών δεσµών (είτε cis είτε trans). Παρά τη 

µπερδεµένη φύση της συγκεκριµένης κατάστασης, οι παραπάνω κανόνες σχετικά µε 

τη σταθερότητα των συµπλόκων φαίνεται να ισχύουν γενικά.64 Η σταθερότητα των 

συµπλόκων αργύρου µε τα λιπαρά οξέα βρέθηκε ότι αυξάνει µε την εξής σειρά: 

κορεσµένα > trans-22:1 > trans-20:1 > trans-18:1 > cis-22:1 > cis-20:1 > cis-18:1.65 

Τα συζυγιακά διακόρεστα λιπαρά οξέα σχηµατίζουν ασθενέστερα σύµπλοκα από 

εκείνα στα οποία παρεµβάλλεται µεθυλενική οµάδα µεταξύ των διπλών δεσµών. Στα 

λιπαρά οξέα που συναντώνται στη φύση υπάρχει παρεµβολή µεθυλενοµάδας 

ανάµεσα στους διπλούς δεσµού και η σταθερότητα του συµπλόκου αυξάνεται µε την 

αύξηση του αριθµού των διπλών δεσµών. Τα πράγµατα είναι πιο απλοποιηµένα στις 

διακυλογλυκερόλες, οι οποίες περιέχουν δυο αλυσίδες λιπαρών οξέων. Οι παράγοντες 

που επηρεάζουν τη συµπλοκοποίηση είναι οι ίδιοι, αλλά η επίδραση του µήκους της 

ανθρακικής αλυσίδας και η διαµόρφωση των διπλών δεσµών στα λιπαρά οξέα είναι 

πλέον πιο ξεκάθαρη και οι στερεοχηµικοί παράγοντες είναι ίσως µικρότερης 

σηµασίας.64,65 

 Έργο της κάθε χρωµατογραφικής διαδικασίας είναι να «αποκαλύψει» πλήρως 

όλες τις διαφορές µεταξύ των µορίων ώστε να επιτευχθεί ο δυνατός καλύτερος 

διαχωρισµός. Εκτός από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, σχετικά µε το µήκος της 

ανθρακικής αλυσίδας, τη φύση και το πλήθος των διπλών δεσµών κ.λ.π., ο χρόνος 

κατακράτησης ενός λιπιδίου µπορεί να επηρεαστεί και από άλλους παράγοντες. 

Μιλώντας για συµπλοκοποίηση ιόντων αργύρου σε ένα χρωµατογραφικό σύστηµα, 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το υποστηρικτικό υλικό (στατική φάση) που 

χρησιµοποιείται. Το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο υποστηρικτικό υλικό είναι το 
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διοξείδιο του πυριτίου (silica gel) το οποίο είναι πολικό και µε µεγάλη απορροφητική 

ικανότητα. Η κατακράτηση ενός µορίου λιπιδίου σε ένα τέτοιο σύστηµα είναι 

αποτέλεσµα ενός συνδυαστικού µηχανισµού κατακράτησης66,67. Για παράδειγµα, ο 

µεθυλεστέρας ενός ακόρεστου λιπαρού οξέος συµπλοκοποιείται µε τα ιόντα αργύρου 

µέσω των διπλών δεσµών (ή του διπλού δεσµού) που περιέχει, ενώ αλληλεπιδρά µε 

τις οµάδες σιλανόλης (-SiOH), του υποστηρικτικού υλικού, µέσω του εστέρα.  

 Ερευνητικές οµάδες66,67 που ασχολήθηκαν µε τη χρωµατογραφία HPLC–Ag 

υποστήριξαν ότι εκτός από τη συµπλοκοποίηση αργύρου-διπλού δεσµού, πολύ 

σηµαντικό ρόλο στην κατακράτηση των λιπιδίων, παίζουν οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

του αναλύτη και της κολώνας αργύρου αλλά και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ του 

αναλύτη και της κινητής φάσης. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται κυρίως στους 

τροποποιητές (modifiers), οι οποίοι θεωρούνται υπεύθυνοι την εκλεκτικότητα.  

Η θερµοκρασία είναι ένας ακόµη παράγοντας που επηρεάζει το χρόνο 

κατακράτησης µιας ένωσης. Συνήθως, η χρωµατογραφία Ag-HPLC πραγµατοποιείται 

σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Πειράµατα χρωµατογραφίας λεπτής στιβάδος µε 

άργυρο (Ag-TLC) έδειξαν ότι η κατακράτηση των λιπιδίων αυξήθηκε όταν η 

θερµοκρασία µειώθηκε. Το φαινόµενο αυτό αποδόθηκε στο γεγονός ότι τα σύµπλοκα 

διπλού δεσµού-αργύρου παρουσιάζουν µεγαλύτερη σταθερότητα σε χαµηλές 

θερµοκρασίες. Αυτό επιβεβαιώθηκε αργότερα και µε τη χρωµατογραφία Ag-HPLC. 

Σε µελέτες που έγιναν µε κολώνα του εµπορίου, βρέθηκε ότι οι µεθυλεστέρες των 

λιπαρών οξέων και οι τριακυλογλυκερόλες κατακρατούνται ισχυρότερα σε χαµηλές 

θερµοκρασίες. Μάλιστα, το συγκεκριµένο φαινόµενο ήταν εντονότερο για δείγµατα 

µε µεγαλύτερο βαθµό ακορεστότητας, και περισσότερο έκδηλο για cis διπλούς 

δεσµούς από ότι για trans.66,67 

 

3.1.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟ 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ 

Η υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης ιόντος αργύρου έχει 

χρησιµοποιηθεί στην ανάλυση ισοµερών θέσεως τριακυλογλυκερολών. Στη 

συγκεκριµένη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν δυο, εµπορικά διαθέσιµες, κολώνες HPLC 

οι οποίες συνδέθηκαν κατά σειρά. Τα τριγλυκερίδια που χρησιµοποιήθηκαν είχαν 

συνδεδεµένα οξέα µε µέχρι τρεις διπλούς δεσµούς. Πιο συγκεκριµένα, τα 

τριγλυκερίδια περιείχαν παλµιτικό (P), ελαϊκό (O), λινελαϊκό (L) και λινολενικό (Ln) 

οξύ συνδεδεµένα σε διαφορετικές, κάθε φορά, θέσεις. Στο χρωµατογράφηµα που 
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ακολουθεί είναι εµφανής ο διαχωρισµός τριγλυκεριδίων µε την εξής µορφή: POP, 

PPO, OOP, OPO, PLP, PPL και ΟΟΟ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3.3: Χρωµατογράφηµα Ag-HPLC µίγµατος ισοµερών θέσης που περιέχει POP, PPO, 

OOP, OPO, PLP, PPP και ΟΟΟ 
 

Πολύ καλός διαχωρισµός παρατηρείται και στο χρωµατογράφηµα του σχήµατος 3.4 

όπου έχουµε τα τριγλυκερίδια (Α) PLL και LPL, (B) LLO και LOL και (C) LLnLn 

και LnLLn.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.4: Χρωµατογράφηµα Ag-HPLC ανάλυσης ζευγών ισοµερών θέσης (Α) PLL/PPL, (B) 

LLO/LOL και (C) LLnLn/LnLLn 
 

Ζεύγη ισοµερών τριγλυκεριδίων µε περισσότερους από τρεις διπλούς δεσµούς 

διαχωρίζονται δυσκολότερα, όπως επίσης και τριγλυκερίδια τα οποία περιέχουν οξέα 

τα οποία διαφέρουν κατά ένα διπλό δεσµό. Για παράδειγµα, το ζεύγος PLL/LPL 

διαχωρίζεται εντελώς και πολύ γρηγορότερα σε σχέση µε το ζεύγος LLO/LOL. Αυτό 

είναι ένα πρόβληµα το οποίο µπορεί να λυθεί µε κατάλληλη επιλογή διαλυτών και 

αποτελεί αντικείµενο µελλοντικής µελέτης.68 
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 Εκτός από τα ισοµερή θέσης των τριγλυκεριδίων, έχουν διαχωριστεί και τα 

ισοµερή θέσης των διγλυκεριδίων. Για µια ακόµη φορά, χρησιµοποιήθηκε η υγρή 

χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης ιόντος αργύρου σε συνδυασµό, όµως, µε 

ανιχνευτή σκέδασης φωτός (light-scattering detector). Τα τριγλυκερίδια που 

χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη µελέτη περιείχαν καπρυλικό (C) και λινελαϊκό 

(L) οξύ. Τα ισοµερή 1,2 (2,3)-διγλυκερίδια και 1,3-διγλυκερίδια που 

χρησιµοποιήθηκαν περιείχαν επίσης καπρυλικό οξύ. Αφού επιτεύχθηκε διαχωρισµός 

µίγµατος των παραπάνω διγλυκεριδίων και τριγλυκεριδίων (εικόνα 3.5), 

κατασκευάστηκε καµπύλη βαθµονόµησης για τα τριγλυκερίδια CLC και CCL. Οι 

συντελεστές συσχέτισης ήταν αρκετά υψηλοί (0.997 και 0.993 αντίστοιχα). Να 

αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο ότι η τριολεΐνη (ΟΟΟ) χρησιµοποιήθηκε ως 

εσωτερικό πρότυπο.69 

Εικόνα 3.5: Χρωµατογράφηµα Ag-HPLC για την ανάλυση µίγµατος που περιέχει CCC, 1,3-dC, 

1,2-dC, OOO, CLC, CCL, L, CLL. Η περιοχή 3.1-9.1 min βρίσκεται σε µεγέθυνση. 
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3.1.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ NMR ΣΤΟ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟ 

ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

 

Φασµατοσκοπία NMR και διπυρηνικά µετατοπίζοντα αντιδραστήρια  

(binuclear shift reagents) 

 Τα µετατοπίζοντα αντιδραστήρια (shift reagents) είναι παραµαγνητικά 

αντιδραστήρια τα οποία µε την παρουσία τους επάγουν τη χηµική µετατόπιση των 

κορυφών κατά τη λήψη φασµάτων NMR σύνθετων ουσιών. Συνήθως τα 

µετατοπίζοντα αντιδραστήρια περιέχουν ένα παραµαγνητικό ιόν συµπλοκοποιηµένο 

µε ένα οργανικό µόριο. Το σύµπλοκο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί αφού πρώτα 

αντιδράσει (και συµπλοκοποιηθεί) µε την ένωση που µελετάται. Οι πιο σηµαντικές 

ενώσεις του είδους αυτού είναι ορισµένες σύµπλοκες ενώσεις των σπάνιων γαιών και 

ιδιαίτερα της οµάδας των λανθανιδών. Τα σύµπλοκα αυτά προκαλούν σηµαντική 

αύξηση της χηµικής µετατόπισης οργανικών ενώσεων χωρίς αυτό να συνοδεύεται 

από υπερβολικό εύρος των φασµατικών ταινιών, το οποίο δεν είναι επιθυµητό. Με 

τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η ερµηνεία των φασµάτων, η εξαγωγή δοµικών 

πληροφοριών και (όταν τα µετατοπίζοντα αντιδραστήρια είναι χειρόµορφα) ο 

προσδιορισµός της οπτικής πυκνότητας. Τα πιο συνηθισµένα αντιδραστήρια του 

είδους αυτού είναι σύµπλοκα β-κετονών µε τα στοιχεία Ευρώπιο (Eu), Πρασιοδύµιο 

(Pr), Υττέρβιο (Yb) ως χηλικές ενώσεις:70 

 

 
Εικόνα 3.6: Συµπλοκοποίηση β-δικετονών µε λανθανίδες (Μ) 

 

 Τα µετατοπίζοντα αντιδραστήρια είναι ευδιάλυτα στον τετραχλωράνθρακα 

(CCl4) και στο δευτεριωµένο χλωροφόρµιο (CDCl3) και µπορούν να προστεθούν 

απευθείας στο διάλυµα του δείγµατος που θα µελετηθεί µε τη φασµατοσκοπία 

NMR.70 
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 Μια κατηγορία µετατοπιζόντων αντιδραστηρίων είναι τα διπυρηνικά 

µετατοπίζοντα αντιδραστήρια (binuclear shift reagents) λανθανιδών (ΙΙΙ) µε άργυρο 

(Ι). Χρήση των αντιδραστηρίων αυτών έγινε στις ολεφίνες και στα αρωµατικά 

συστήµατα για πρώτη φορά το 1975 από τον Evans και την ερευνητική οµάδα του71. 

Στο σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε, ο επταφθοροβουτυρικός άργυρος δρούσε ως 

γέφυρα µεταξύ της ολεφίνης και του αντιδραστηρίου λανθανίδας οδηγώντας σε 

µετατόπιση της κορυφής της ολεφίνης. ∆ε δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στα 

µετατοπίζοντα αντιδραστήρια του συγκεκριµένου τύπου, µέχρι που αποδείχτηκε ότι ο 

συνδυασµός της τρις-6,6,7,7,8,8,8-επταφθορο-2,2-διµεθυλο-3,5-οκτανοδιονικής 

λανθανίδας (Ln(fod)3) µε τον 6,6,7,7,8,8,8-επταφθορο-2,2-διµεθυλο-3,5-οκτανοδιο-

νικό άργυρο (Ag(fod)) ή τον 1,1,1-τριφθορο-2,4-πεντανοδιονικό άργυρο (Ag(tfa)), 

οδήγησε σε ουσιαστικά µεγαλύτερη µετατόπιση από εκείνη του 

επταφθοροβουτυρικού αργύρου72. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται το 

φάσµα 1H NMR του τολουολίου πριν και µετά την προσθήκη διπυρηνικών 

µετατοπιζόντων αντιδραστηρίων. Στην πρώτη περίπτωση έχει χρησιµοποιηθεί το 

ζεύγος Pr(fod)3-Ag(tfa), ενώ στην δεύτερη το ζεύγος Yb(fod)3-Ag(fod).  

 
 

Εικόνα 3.7: Φάσµα 1H NMR τολουολίου 0.1Μ σε CDCl3 (a) χωρίς µετατοπίζοντα αντιδραστήρια, 

(b) µε προσθήκη 0.2Μ Pr(fod)3, 0.2M Ag(tfa), (c) µε προσθήκη 0.2M Yb(fod)3, 0.2M Ag(fod) 
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Οι χηλικές ενώσεις του πρασιοδύµιου προκαλούν χηµική µετατόπιση προς 

υψηλότερα πεδία και οι συντονισµοί του κάθε ζεύγους ισοδύναµων πρωτονίων 

διαχωρίζονται πλήρως. Το ίδιο συµβαίνει και µε το ζεύγος Yb(fod)3-Ag(fod), µε τη 

διαφορά ότι προκαλείται χηµική µετατόπιση σε χαµηλότερα πεδία. Παρατηρείται 

διαχωρισµός των κορυφών και στις δύο περιπτώσεις.72 

Μια ακόµη µελέτη73 πραγµατοποιήθηκε σχετικά µε τα διπυρηνικά 

µετατοπίζοντα αντιδραστήρια λανθανιδών(ΙΙΙ)-αργύρου(Ι) και την επίδρασή τους σε 

ολεφινικες, αρωµατικές και αλογονοµένες ενώσεις. Στα σύµπλοκα που 

δηµιουργήθηκαν, βρέθηκε ότι ο άργυρος προσδένεται στο υπόστρωµα και οι 

µετατοπίσεις που παρατηρούνται στο φάσµα NMR προκαλούνται από τα 

παραµαγνητικά µέταλλα (ολεφίνες). Με εξέταση φασµάτων NMR, παρουσία των 

προαναφερθέντων αντιδραστηρίων, κατέστη δυνατός ο διαχωρισµός ισοµερών cis-

trans ολεφινών. Πιο συγκεκριµένα, τα φάσµατα 1H NMR των ενώσεων 1-εξένιο, d-

λιµονένιο, 2-οκτύνιο, 1-βρωµοπεντάνιο, 1-ιωδοεξάνιο και χλωροκυκλοεξάνιο, µετά 

την προσθήκη των µετατοπιζόντων αντιδραστηρίων, ήταν πιο απλοποιηµένα και 

συνεπώς εξήχθησαν περισσότερες πληροφορίες. Ενδεικτικά παρατίθεται, στην εικόνα 

που ακολουθεί, το φάσµα του 1-εξενίου πριν και µετά την προσθήκη διπυρηνικών 

µετατοπιζόντων αντιδραστηρίων λανθανιδών (ΙΙΙ)-αργύρου (Ι). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3.8: Φάσµα 1H NMR του 1-εξενίου (0.1Μ) σε CDCl3 (a)χωρίς µετατοπίζοντα 

αντιδραστήρια, (b) µε προσθήκη 0.1Μ Yb(fod)3, 0.1M Ag(fod) και (c) µε προσθήκη 0.1Μ 

Yb(dfhd)3, 0.1M Ag(fod) 
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Από την εικόνα 3.8, παρατηρείται ότι χωρίς την προσθήκη αντιδραστηρίων, υπάρχει 

ισχυρή αλληλεπικάλυψη των κορυφών B και C και είναι αδύνατος ο διαχωρισµός 

τους. Με προσθήκη ισοµοριακών ποσοτήτων Yb(fod)3 και Ag(fod) παρατηρήθηκε ότι 

οι κορυφές διαχωρίστηκαν. Μοναδικό πρόβληµα στο συγκεκριµένο φάσµα αποτελεί 

η κορυφή που αντιστοιχεί στα tert-βουτυλικά πρωτόνια του fod και η οποία 

«επισκιάζει» την περιοχή των Α και Β πρωτονίων. Για την επίλυση του προβλήµατος 

αυτού χρησιµοποιήθηκαν λανθανιδικές χηλικές ενώσεις µε εκτενέστερα 

φθοριωµένους υποκαταστάτες β-δικετονών. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν 

ισοµοριακές ποσότητες Yb(dfhd)3, (dfhd=1,1,1,2,2,3,3,7,7,7-δεκαφθορο-4,6-

επτανοδιονικό), και Ag(fod). Τα µεθυνικα πρωτόνια των δύο αντιδραστηρίων, καθώς 

και τα tert-βουτυλικά πρωτόνια του Ag(fod) ήταν µετατοπισµένα σε υψηλότερα πεδία 

και δεν επηρέαζαν τις κορυφές των πρωτονίων του 1-εξενίου. Τα διπυρηνικά 

µετατοπίζοντα αντιδραστήρια λανθανιδών-αργύρου, χρησιµοποιήθηκαν επιτυχώς και 

στο διαχωρισµό ισοµερών cis-trans. Το cis ισοµερές σχηµατίζει ισχυρότερο 

σύµπλοκο µε τον άργυρο, εξαιτίας της στερεοχηµικής επίδρασης στην αντοχή του 

δεσµού αργύρου-ολεφίνης. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται ο διαχωρισµός 

µίγµατος cis- και trans-2-εξενίου µε προσθήκη Yb(fod)3/Ag(fod). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 3.9: Φάσµατα 1H NMR cis και trans 2-εξένιου (0.1Μ) σε CDCl3 (α) χωρίς προσθήκη 

αντιδραστηρίου (b) µε προσθήκη 0.1Μ Yb(fod)3, 0.1M Ag(fod) και (c) µε προσθήκη 0.2Μ 

Yb(fod)3, 0.2M Ag(fod) 
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Παρατηρείται ότι στο φάσµα του µίγµατος cis και trans 2-εξενίου, χωρίς την 

προσθήκη µετατοπιζόντων αντιδραστηρίων (εικόνα 5α), δεν υπάρχει κάποια 

διαφοροποίηση ανάµεσα στα δύο ισοµερή και έτσι δεν είναι δυνατός ο 

προσδιορισµός τους. Στα φάσµατα µετά την προσθήκη Yb(fod)3/Ag(fod) (εικόνα 

5b,c) παρατηρείται διαχωρισµός των κορυφών ακόµη και για πρωτόνια που είναι 

κοινά και στα δύο ισοµερή.73 

Σε µια άλλη µελέτη74, εξετάστηκαν µη χειρόµορφα σύµπλοκα από τρις-β-

δικετονικό υττερβίο και β-δικετονικό άργυρο ως µετατοπίζοντα αντιδραστήρια NMR 

για ολεφίνες. Η αποτελεσµατικότητα των αντιδραστηρίων αυτών συγκρίθηκε µε την 

αποτελεσµατικότητα παρόµοιων διπυρηνικών µετατοπιζόντων αντιδραστηρίων που 

έχουν αναφερθεί στο παρελθόν. Στον πίνακα που ακολουθεί συγκεντρώνονται τα 

αντιδραστήρια που χρησιµοποιήθηκαν µε το κυκλοεξένιο, καθώς και οι χηµικές 

µετατοπίσεις των πρωτονίων. 

 
Πίνακας 3.1: Χηµικές µετατοπίσεις (ppm) στο φάσµα 1H NMR του κυκλοεξενίου (0.1Μ) σε 

CDCl3 µετά την προσθήκη διπυρηνικών µετατοπιζόντων αντιδραστηρίων (0.05Μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τον πίνακα παρατηρείται ότι κανένα από τα ζεύγη αντιδραστηρίων δεν είναι 

τόσο αποτελεσµατικό όσο το ζεύγος Yb(fod)3/Ag(fod). ∆ιπυρηνικά µετατοπίζοντα 

αντιδραστήρια εξετάστηκαν και µε αλογονούχες ενώσεις. Οι µετατοπίσεις που 

παρατηρήθηκαν στο φάσµα NMR των αλογονούχων υποστρωµάτων ήταν, γενικά, 

αρκετά µικρές και κρίθηκε απαραίτητη η χρήση χηλικών ενώσεων του δυσπροσίου 

(Dy). Ενδεικτικά παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί, οι συνδυασµοί χηλικών 

ενώσεων λανθανιδών-αργύρου που εξετάστηκαν για το 1-βρωµοπεντάνιο καθώς και 

οι χηµικές µετατοπίσεις των πρωτονίων. 
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Πίνακας 3.2: Χηµικές µετατοπίσεις (ppm) στο φάσµα 1H NMR του 1-βρωµοπεντανίου (0.1Μ) σε 

CDCl3 µετά την προσθήκη διπυρηνικών µετατοπιζόντων αντιδραστηρίων (0.2Μ) 

 

 

 

 

 

 

Για µια ακόµη φορά παρατηρείται ότι οι χηλικές ενώσεις των fod παράγουν καλύτερα 

αποτελέσµατα συγκριτικά µε τα υπόλοιπα ζεύγη αντιδραστηρίων. Στη συνέχεια 

εξετάστηκαν χειρόµορφα διπυρηνικά µετατοπίζοντα αντιδραστήρια. Πιο 

συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν ζεύγη χηλικών ενώσεων του παρσιοδιµίου και του 

αργύρου µε διαφορετικούς υποκαταστάτες και µελετήθηκε η επίδραση στις χηµικές 

µετατοπίσεις του καµφενίου. Βρέθηκε ότι τα διπυρηνικά σύµπλοκα 

Pr(facam)3/Ag(hfh) και Pr(facam)3/Ag(tfb) παρήγαγαν καλύτερη εναντιοµερική 

διάκριση από το ζεύγος Pr(facam)3/Ag(hfth).74 

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο πανεπιστήµιο Κρήτης75, εξετάστηκε η 

επίδραση των διπυρηνικών µετατοπιζόντων αντιδραστηρίων λανθανιδών-αργύρου 

στα φάσµατα 13C NMR ενώσεων µε διπλούς δεσµούς cis ή/και trans. Πιο 

συγκεκριµένα οι ενώσεις που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ένα µίγµα trans,trans,trans- 

και cis,trans,trans-1,5,9-κυκλοδωδεκατριενίου και το cis-1,4-πολυβουταδιένιο 

(εικόνα 3.10).  

 

 

 

 

 
Εικόνα 3.10: Οι ενώσεις που µελετήθηκαν. (1) trans,trans,trans-1,5,9-κυκλοδωδεκατριενίου, (2) 

cis,trans,trans-1,5,9-κυκλοδωδεκατριενίου και (3) cis-1,4-πολυβουταδιένιο 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί συγκεντρώνονται οι χηµικές µετατοπίσεις στο φάσµα 13C 

NMR για τις προαναφερθείσες ενώσεις καθώς και η µεταβολή στη µετατόπιση µετά 

την προσθήκη των διπυρηνικών αντιδραστηρίων. Τα διπυρηνικά αντιδραστήρια που 

χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον ίδιο πίνακα. 
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Πίνακας 3.3: Ανάθεση χηµικών µετατοπίσεων (δ) και µεταβολή µετατόπισης (∆δ) για το µίγµα 

των ενώσεων 1 και 2 (0.15Μ, αναλογία mol 1:1) και για την ένωση 3 (0.4Μ) στο φάσµα 13C NMR 

 

Από τον πίνακα 3.3 παρατηρείται ότι µετά την προσθήκη των διπυρηνικών 

αντιδραστηρίων, τη µεγαλύτερη µεταβολή στη χηµική µετατόπιση παρουσίασαν, οι 

βινυλικοί άνθρακες του διπλού δεσµού cis και οι αλλυλικοί άνθρακες (δίπλα στο 

διπλό δεσµό cis) συγκριτικά µε τους αντίστοιχους άνθρακες του διπλού δεσµού trans 

και τους αλλυλικούς άνθρακες (δίπλα σε διπλό δεσµό trans), στις ενώσεις 1 και 2. 

Όσον αφορά στο πολυβουταδιένιο (3), οι µεταβολές στη χηµική µετατόπιση µε τη 

χρήση δυο διαφορετικών αναλογιών χηλικής ένωσης-υποστρώµατος (πίνακας 3.3), 

έδειξε ότι το διπυρηνικό αντιδραστήριο προσδένεται στο πολυµερές. Η µεταβολή στη 

χηµική µετατόπιση του βινυλικού άνθρακα είναι µικρότερη από εκείνη του 

µεθυλικού. Θεωρήθηκε πιθανόν, ότι οι βυνιλικοί άνθρακες εµφανίζουν µεγαλύτερη 

µεταβολή στη µετατόπιση λόγω του δεσµού που σχηµατίζουν µε το ιόν αργύρου.75 

 

Φασµατοσκοπία NMR και διατροφική επισήµανση λιπών και ελαίων 

 Η φασµατοσκοπία NMR, έχει χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό 

κορεσµένων, µονοακόρεστων cis και trans, και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων σε 

λίπη και έλαια µε σκοπό τη διατροφική επισήµανσή τους. 

Σε µελέτη76 που πραγµατοποιήθηκε σε πανεπιστήµιο του Καναδά, εξετάστηκε 

η καταλληλότητα της φασµατοσκοπίας 13C NMR, ως βασική µέθοδος στην ανάλυση 

λιπιδίων µε σκοπό τη διατροφική επισήµανση. Με τη µέθοδο αυτή προσδιορίστηκαν 

τα ποσοστά των κορεσµένων, των µονοακόρεστων cis και trans και των 

πολυακόρεστων cis λιπαρών οξέων. Η µεθοδολογία αναπτύχθηκε µε τη χρήση 

µιγµάτων τριγλυκεριδίων τα οποία λειτούργησαν ως µοντέλα λιπιδίων για τη 

βελτιστοποίηση των συνθηκών σάρωσης και της φασµατικής προ-επεξεργασίας, για 
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την καθιέρωση συγκεκριµένων ορίων ολοκλήρωσης των κορυφών του φάσµατος 13C 

NMR και για την αξιολόγηση της ποσοτικής ακρίβειας της ανάλυσης. Η 

τυποποιηµένη µεθοδολογία 13C NMR επέτρεψε τον προσδιορισµό των δεδοµένων 

διατροφικής επισήµανσης των πρότυπων µιγµάτων τριακυλογλυκερολών εντός 

~±1%. Για περαιτέρω αξιολόγηση της µεθοδολογίας αναλύθηκαν δύο σετ δειγµάτων 

επικύρωσης. Τα σετ αυτά περιελάµβαναν υδρογονωµένα έλαια και έλαια µε 

περιεχόµενο trans. Υπήρξε πολύ καλή συµφωνία ανάµεσα στα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν µε τη φασµατοσκοπία NMR (σε mol%) και σε εκείνα που υπολογίστηκαν 

από την αέρια χρωµατογραφία, συµπεριλαµβανοµένου και του προσδιορισµού του 

περιεχοµένου trans. ∆εδοµένου ότι τα αποτελέσµατα πρέπει να είναι εκπεφρασµένα 

σε wt% (%κ.β.), για λόγους πρακτικής χρησιµότητας, αναπτύχθηκε µια διαδικασία 

για τη µετατροπή των αποτελεσµάτων από %mol σε %wt. Για να πραγµατοποιηθεί 

αυτό, υπετέθη ότι όλα τα ακόρεστα οξέα είχαν 18 άτοµα άνθρακα και έγινε 

υπολογισµός του µέσου µοριακού βάρους για τα κορεσµένα λιπαρά οξέα. Η 

µετατροπή των αποτελεσµάτων βρέθηκε να είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική σε 

µίγµατα ελαίων, όπου, χωρίς αυτή, παρουσιάζονται σηµαντικά σφάλµατα.76 

 Σε συνέχεια της προηγούµενης µελέτης, η ίδια ερευνητική οµάδα θέλησε να 

προσδιορίσει ποσοτικά τα κορεσµένα, µονοακόρεστα cis και trans και πολυακόρεστα 

cis λιπαρά οξέα µε εφαρµογή της φασµατοσκοπίας 1H NMR.19 Η φασµατοσκοπία 1H 

NMR είχε χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν για τον προσδιορισµό των λιπαρών οξέων 

σε έλαια που περιείχαν πολύ µικρό, ή καθόλου, ποσοστό ισοµερών trans. Στη 

συγκεκριµένη µελέτη πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά ο προσδιορισµός και των 

τεσσάρων προαναφερθέντων συστατικών. Ανάλυση των φασµάτων 1H NMR 

κανονικοποιηµένης έντασης καθορισµένων µιγµάτων καθαρών τριγλυκεριδίων 

(TAG) µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (PLS), αποκάλυψε ότι οι 

συντονισµοί των (µονο)αλλυλικών πρωτονίων των διπλών δεσµών cis και trans ήταν 

αρκετά καλά διαχωρισµένοι. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η περιοχή 

των αλλυλικών πρωτονίων cis και trans τριών διαφορετικών δειγµάτων µε χαµηλή, 

µεσαία και υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα trans.  
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Εικόνα 3.11: Περιοχή αλλυλικών πρωτονίων φάσµατος 1Η NMR, µιγµάτων τριγλυκεριδίων µε 

χαµηλό, µεσαίο και υψηλό trans περιεχόµενο.  

 

Έτσι κατέστη δυνατή η ακριβέστερη ποσοτικοποίηση του περιεχοµένου trans µε την 

ολοκλήρωση µιας κορυφής. Αυτή η χηµειοµετρική προσέγγιση χρησίµευσε επίσης 

στη διευκόλυνση του προσδιορισµού των βέλτιστων ορίων ολοκλήρωσης για τους 

συντονισµούς των αλλυλικών πρωτονίων cis και trans. Σταθερά όρια ολοκλήρωσης 

ορίστηκαν και για τους συντονισµούς των υπολοίπων συστατικών (κορεσµένα, 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα), και έτσι δηµιουργήθηκε µια τυποποιηµένη φασµατική 

διαδικασία προεπεξεργασίας. Τα δεδοµένα που προέκυψαν µε τη φασµατοσκοπία 1H 

NMR και τη µεθοδολογία αυτή, για τα µείγµατα TAG ήταν σε συµφωνία µε τις 

πραγµατικές τιµές, που υπολογίστηκαν από τη γνωστή µοριακή σύνθεση των 

µιγµάτων κατά την παρασκευή τους. Η διαδικασία για τη µετατροπή των 

αποτελεσµάτων από mol% σε wt%, που είχε διαµορφωθεί προηγουµένως για τη 

φασµατοσκοπία 13C NMR, προσαρµόστηκε για τη φασµατοσκοπία 1H NMR. 

Απεδείχθη ότι είναι αποτελεσµατική στην αντιστάθµιση της υπερεκτίµησης των 

κορεσµένων (wt%) και της υποτίµησης των ακόρεστων (wt%) λιπαρών οξέων από τη 

φασµατοσκοπία 1H NMR, η οποία υπήρχε αν αυτή η µετατροπή δεν γινόταν. Η 

µεθοδολογία 1H NMR, στη συνέχεια, επικυρώθηκε µε την εφαρµογή της σε δείγµατα 

που είχαν ήδη αναλυθεί µε αέρια χρωµατογραφία καθώς και σε δείγµατα που 

ελήφθησαν από ένα υδρογονωτήρα και είχαν αναλυθεί ως προς το περιεχόµενο trans 

µε αέρια χρωµατογραφία και υπέρυθρη φασµατοσκοπία. Σύγκριση των 

cis-allylic 

trans-allylic 
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αποτελεσµάτων που προέκυψαν µε τη φασµατοσκοπία 1H NMR (mol% και wt%) για 

τα δείγµατα επικύρωσης και εκείνων που ελήφθησαν από τις µεθόδους αναφοράς, 

έδειξε ότι η φασµατοσκοπία 1H NMR µπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας, 

ακριβής δεδοµένα, όπως και η φασµατοσκοπία 13C NMR, αλλά σε πολύ µικρότερο 

χρονικό διάστηµα. Έτσι, η φασµατοσκοπία 1H NMR κρίθηκε ως ένα πιο γρήγορο και 

αποδοτικό µέσο από ότι η φασµατοσκοπία 13C NMR, για τον προσδιορισµό των 

δεδοµένων διατροφικής επισήµανσης και θα µπορούσε να αντικαταστήσει την αέρια 

χρωµατογραφία ως κύρια µέθοδο αναφοράς για τη διακρίβωση απλούστερων και 

αυτοµατοποιηµένων µεθόδων όπως υπέρυθρη φασµατοσκοπία µετασχηµατισµού 

Fourier (FTIR).77 

Και οι δύο µέθοδοι που αναφέρθηκαν παραπάνω (13C NMR και 1H NMR) 

παρείχαν αξιόπιστα, ακριβή και σαφή αποτελέσµατα, µε συγκεκριµένες, όµως, 

αδυναµίες η καθεµία. Στην περίπτωση της φασµατοσκοπίας 13C NMR, οι µεγάλοι 

χρόνοι αποδιέγερσης (T1), η διαφορετική επίδραση του φαινοµένου ΝΟΕ (nuclear 

Overhauser effect) σε προωτονιωµένους και µη πρωτονιωµένους άνθρακες, καθώς 

και η χαµηλή φυσική αφθονία του πυρήνα 13C (1.1%) καθιστούν τη συγκεκριµένη 

µεθοδολογία µη ιδανική όσον αφορά σε θέµατα χρόνου και κόστους. Το 

συγκεκριµένο πρόβληµα διογκώνεται όταν απαιτείται ανάλυση µεγάλου αριθµού 

δειγµάτων. Η µεθοδολογία µε 1H NMR είναι, συγκριτικά, πιο γρήγορη, αφού οι 

χρόνοι αποδιέγερσης των πρωτονίων είναι πολύ µικρότεροι από εκείνους των 

ανθράκων, αλλά και µεγαλύτερης ευαισθησίας αφού η φυσική αφθονία του πυρήνα 
1H είναι 99.98%. Παρόλα αυτά, για την επιτυχή εφαρµογή της µεθόδου απαιτούνται 

πολύ ισχυρά µαγνητικά πεδία (≥14.1 Tesla) για τον επαρκή διαχωρισµό των κορυφών 

των αλλυλικών πρωτονίων των διπλών δεσµών cis και trans, έτσι ώστε να υπάρχει 

ακρίβεια στις ολοκληρώσεις και άρα στα τελικά αποτελέσµατα. Το υψηλό κόστος 

των φασµατογράφων NMR οι οποίοι είναι εξοπλισµένοι µε τέτοιου µεγέθους 

µαγνήτες, τους καθιστά δυσπρόσιτους για το βιοµηχανικό τοµέα όπως, για 

παράδειγµα, σε βιοµηχανίες τροφίµων για τον ποσοτικό προσδιορισµό trans 

συστατικών σε υδρογονωµένα λίπη και έλαια. Στην παρούσα εργασία, προτείνεται 

µια τροποποίηση της µεθοδολογίας 1H NMR, η οποία οδηγεί σε µείωση του κόστους 

ανάλυσης, αφού τα πειράµατα NMR διεξάγονται σε χαµηλότερα µαγνητικά πεδία 

(7.05 Tesla). Ένας τέτοιος φασµατογράφος NMR έχει µικρότερο κόστος 

καθιστώντας, έτσι, τη µεθοδολογία εφαρµόσιµη σε βιοµηχανική κλίµακα. Η 

τροποποίηση που πραγµατοποιήθηκε έγκειται στο συνδυασµό µιας κλασσικής 



 148

µεθόδου, όπως είναι τα µετατοπίζοντα αντιδραστήρια, και της φασµατοσκοπίας NMR 

και βασίστηκε στην ικανότητα που έχουν τα ιόντα αργύρου να προσδένονται στον 

ολεφινικό διπλό δεσµό και στην µεταβολή που προκαλείται στη χηµική µετατόπιση 

από τη συµπλοκοποίηση αυτή. Αναφέρθηκε προηγουµένως, ότι στη βιβλιογραφία 

έχει χρησιµοποιηθεί συνδυασµός χηλικών ενώσεων αργύρου µε ολεφίνες για το 

διαχωρισµό των αλληλεπικαλυπτόµενων κορυφών ολεφινικών και αλλυλικών 

πρωτονίων. Στην περίπτωση των τριγλυκεριδίων κάτι τέτοιο δε φάνηκε να αποδίδει 

τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Αυτό ενδεχοµένως να συνέβη διότι βιβλιογραφικά 

δεδοµένα71-75 υπάρχουν κατά κύριο λόγο για µόρια µικρού µεγέθους, ενώ στην 

παρούσα εργασία, οι ουσίες που αναλύθηκαν αποτελούνταν από µόρια µε µακρές 

αλυσίδες. Αντιθέτως, όταν στο διάλυµα προστέθηκε µόνο το αντιδραστήριο αργύρου, 

οι κορυφές των αλλυλικών και των ολεφινικών πρωτονίων των µονοακόρεστων cis 

και trans λιπαρών οξέων, διαφοροποιήθηκαν και κατέστη έτσι δυνατός ο ποσοτικός 

προσδιορισµός τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

3.2.1 ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

Ο διαλύτης NMR που χρησιµοποιήθηκε ήταν το δευτεριωµένο χλωροφόρµιο, 

το οποίο αγοράστηκε από την ALDRICH. Οι ενώσεις ελαϊκός µεθυλεστέρας, 

ελαϊδικός µεθυλεστέρας, τριολεΐνη, τριλινολεΐνη, παλµιτικός µεθυλεστέρας, 

λινελαϊκός µεθυλεστέρας, λινολενικός µεθυλεστέρας αλλά και το αντιδραστήριο 

Agfod (2,2-∆ιµεθυλο-6,6,7,7,8,8,8-επταφθορο-3,5-οκτανοδιονικός άργυρος (Ι)) 

αγοράστηκαν από την ALDRICH, ενώ η τριελαϊδίνη αγοράστηκε από την TCI 

EUROPE (Αµβέρσα, Βέλγιο). 

 

3.2.2 ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΡΙΑΚΥΛΟΓΛΥΚΕΡΟΛΩΝ 

 Τα δείγµατα πρότυπων τριακυλογκυκερολών (TAGs), τα οποία 

χρησιµοποιήθηκαν στο τρίτο κοµµάτι της εργασίας, προήλθαν από την εταιρεία Nu-

Chek Prep που βρίσκεται στην πόλη Elysian της Μινεσσότα των Η.Π.Α. Αναλύθηκαν 

συνολικά 8 δείγµατα πρότυπων τριακυλογλυκερολών (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8) 

τα οποία περιείχαν διαφορετικές ποσότητες πρότυπων τρι-16:0, -18:0, -16:1cis, -

18:1cis, -16:1trans, -18:1trans, -18:2cis, -18:3cis, έτσι ώστε να προκύψουν µίγµατα 

µε διαφορετική περιεκτικότητα σε κορεσµένα, cis και trans µονοακόρεστα και 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Αναλυτικά η περιεκτικότητα του κάθε δείγµατος 

φαίνεται στον πίνακα 3.4. 

 
Πίνακας 3.4: Περιεκτικότητα (wt%) των πρότυπων µιγµάτων τριγλυκεριδίων S1-S8 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
Κορεσµένα Λ. Ο. 13 7 2 33 56 39 29 21 

cis Μονοακόρεστα Λ. Ο. 2 33 56 39 29 21 13 7 
trans Μονοακόρεστα Λ. Ο. 29 21 13 7 2 33 56 39 

cis Πολυακόρεστα Λ. Ο. 56 39 29 21 13 7 2 33 
 

 
3.2.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ  

 Ποσότητα του προς µέτρηση δείγµατος διαλύθηκε σε 400 µL δευτεριωµένου 

χλωροφορµίου. Σε όλες τις περιπτώσεις η συγκέντρωση των λιπιδίων ήταν 0.2Μ. 

Έπειτα, ποσότητα Agfod προστέθηκε στο αρχικό διάλυµα έτσι ώστε η αναλογία 

λιπιδίου–χηλικής ένωσης να είναι 2:1. Το µίγµα αναδεύτηκε για 3 λεπτά και 

ακολούθησε διήθηση µε υαλοβάµβακα για αποµάκρυνση µη διαλυµένης ποσότητας 
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Agfod. Τα φάσµατα NMR λήφθησαν αµέσως µετά. Να σηµειωθεί ότι καθ’ όλη τη 

διάρκεια των συγκεκριµένων πειραµάτων τα δείγµατα ήταν προστατευµένα από το 

φως, διότι ο άργυρος είναι φωτοευαίσθητος. 

 

3.2.4 ΦΑΣΜΑΤΑ NMR 

Τα πειράµατα για το διαχωρισµό των ακόρεστων λιπαρών οξέων cis/trans 

πραγµατοποιήθηκαν σε φασµατογράφο Bruker DPX300 λειτουργικής συχνότητας 

300.1 MHz για το πρωτόνιο και 75.4 MHz για τον άνθρακα-13. 

 

Φάσµατα 1Η-NMR 

 Τα µονοδιάστατα φάσµατα 1H-NMR ελήφθησαν µε 64 Κ πραγµατικά 

δεδοµένα (data points). Για κάθε φάσµα ελήφθησαν 64 FIDs οι οποίες 

αποθηκεύτηκαν στη µνήµη του υπολογιστή. Το φασµατικό εύρος ήταν 12 ppm. 

Χρησιµοποιήθηκαν επίσης 4 ψευδοσαρώσεις (dummy scans) ώστε το σύστηµα των 

σπιν να φτάσει σε δυναµική ισορροπία πριν από την εφαρµογή της επόµενης 

ακολουθίας παλµών. Ο χρόνος ανάκτησης (acquisition time) ήταν 4.5 s, ενώ ο χρόνος 

αναµονής (relaxation delay) µεταξύ δυο συνεχόµενων ακολουθιών παλµών ήταν 15 s 

ώστε τα αποτελέσµατα να είναι ποσοτικά. Ο συνολικός χρόνος επανάληψης της 

παλµικής ακολουθίας (repetition time) ήταν 19.5 s ίσος µε περίπου max
15T , όπου max

1T  

ο µεγαλύτερος χρόνος αποδιέγερσης που µετρήθηκε στα 300MHz για τα τερµατικά 

µεθυλικά πρωτόνια (4.15 – 4.24 s) και τα αλλυλικά µεθυλενικά πρωτόνια του διπλού 

δεσµού cis (2.85 – 3.51 s) των ακόρεστων αλυσίδων. Μετά τον µετασχηµατισµό 

Fourier έγινε διόρθωση της γραµµής βάσης του φάσµατος µε ένα πολυώνυµο 

τέταρτης τάξης και ακολούθησε διόρθωση φάσης µηδενικής και πρώτης τάξης. Όλες 

οι χηµικές µετατοπίσεις των σηµάτων 1Η-NMR αναφέρονται στην κλίµακα δ µε 

πρότυπη ουσία αναφοράς το TMS (δ 0.0). 

 

Φάσµατα 13C NMR 

Τα µονοδιάστατα φάσµατα του άνθρακα-13 ελήφθησαν µε 64 Κ πραγµατικά 

δεδοµένα (data points). Για κάθε φάσµα ελήφθησαν 512 FIDs, οι οποίες 

αποθηκεύτηκαν στη µνήµη του υπολογιστή. Το φασµατικό εύρος ήταν 200 ppm.  

Χρησιµοποιήθηκαν 4 ψευδοσαρώσεις ώστε το σύστηµα των spin να φτάσει σε 

δυναµική ισορροπία. Ο χρόνος ανάκτησης (acquisition time) ήταν 2.18 s, ενώ ο 



 151

χρόνος αναµονής (relaxation delay) µεταξύ δυο συνεχόµενων ακολουθιών παλµών 

ήταν 4 s. Πριν το µετασχηµατισµό Fourier η ελεύθερη επαγωγική απόσβεση (FID) 

πολλαπλασιάστηκε µε µια εκθετική συνάρτηση, µε εκθέτη lb=1 Hz, για την αύξηση 

της ευαισθησίας του πειράµατος και τα δεδοµένα αυξήθηκαν µε την προσθήκη 32 Κ 

µηδενικών στη µνήµη του υπολογιστή (zero filling). Μετά το µετασχηµατισµό 

Fourier έγινε διόρθωση φάσης µηδενικής και πρώτης τάξης και ακολούθησε 

διόρθωση της γραµµής βάσης του φάσµατος µε ένα πολυώνυµο τέταρτης τάξης. Όλες 

οι χηµικές µετατοπίσεις των σηµάτων 13C NMR αναφέρονται στην κλίµακα δ µε 

πρότυπη ουσία αναφοράς το TMS (δ 0.0). 

 

 

 

 

 



 152

1.92.02.12.2

600 MHz

500 MHz

300 MHz

300 MHz + Agfod 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

3.3.1 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ Ag+ ΣΕ ∆ΙΠΛΟΥΣ ∆ΕΣΜΟΥΣ cis ΚΑΙ trans 

ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ 

 Η επίδραση των ιόντων Ag+ στο διαχωρισµό των cis και trans διπλών δεσµών 

στα ακόρεστα λιπαρά οξέα φαίνεται στην εικόνα 3.12, η οποία παρουσιάζει φάσµατα 
1H NMR σε τρία µαγνητικά πεδία (600, 500, 300 MHz) στην περιοχή όπου 

συντονίζονται τα αλλυλικά πρωτόνια µίγµατος µεθυλεστέρων ελαϊκού και ελαϊδικού 

οξέος. Παρατηρείται ότι πλήρης διαχωρισµός των αλλυλικών πρωτονίων 

επιτυγχάνεται µόνο στα 600 MHz. Στα 500 MHz υπάρχει µερικός διαχωρισµός µε 

ικανή επικάλυψη κορυφών, ενώ στα 300 MHz οι κορυφές επικαλύπτονται πλήρως. 

Με την προσθήκη αντιδραστηρίου Agfod στο µίγµα των µεθυλεστέρων στα 300 MHz 

παρατηρείται διαχωρισµός των κορυφών στον ίδιο σχεδόν βαθµό µε εκείνον στα 600 

MHz.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.12: Περιοχή αλλυλικών πρωτονίων του φάσµατος 1H NMR µίγµατος ελαϊκού και 

ελαϊδικού µεθυλεστέρα σε διαφορετικές λειτουργικές συχνότητες NMR 

 

 

cis trans 
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2.02.53.03.54.04.55.05.5 ppm
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Ακολούθησε ποσοτικός προσδιορισµός του µίγµατος µεθυλεστέρων για να 

διαπιστωθεί αν όντως οι κορυφές των αλλυλικών και ολεφινικών cis και trans 

πρωτονίων διαχωρίζονται πλήρως. Για το λόγο αυτό ελήφθη ποσοτικό φάσµα 1H 

NMR στα 300 MHz µε ισοµοριακές ποσότητες ελαϊκού και ελαϊδικού µεθυλεστέρα 

και αντιδραστήριο Agfod µε αναλογία µίγµατος:Agfod = 2:1. Ως εσωτερικό πρότυπο 

για τον ποσοτικό προσδιορισµό χρησιµοποιήθηκε το 1,3,5 τριοξάνιο. Στην εικόνα 

3.13 παρουσιάζεται το φάσµα που ελήφθη καθώς και τα ολοκληρώµατα που 

αντιστοιχούν στα ολεφινικά και αλλυλικά πρωτόνια. Παρατηρείται ότι τα ολεφινικά 

πρωτόνια διαχωρίζονται καλύτερα από τα αλλυλικά, διότι τα πρώτα βρίσκονται 

εγγύτερα στο κέντρο συµπλοκοποίησης διπλού δεσµού-Ag+, άρα επηρεάζονται 

περισσότερο. 

 

 
Εικόνα 3.13: Φάσµα 1H NMR και τιµές των ολοκληρωµάτων µίγµατος ελαϊκού και ελαϊδικού 
µεθυλεστέρα σε σχέση µε το εσωτερικό πρότυπο (1,3,5-τριοξάνιο) µετά από προσθήκη Agfod 

 
 

Ολεφινικά 
πρωτόνια 

Αλλυλικά 
πρωτόνια
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Η ποσότητα του ελαϊκού και ελαϊδικού µεθυλεστέρα που ζυγίστηκε ήταν 23.7 mg για 

την κάθε ουσία. Ο ποσοτικός προσδιορισµός έγινε µε βάση τα ολοκληρώµατα των 

αλλυλικών και ολεφινικών πρωτονίων και µε χρήση του τύπου που ακολουθεί: 

 

s

u

s

u
su

E
E

A
AWmgW =)(      (3.17) 

 

Όπου Ws είναι το βάρος εσωτερικού προτύπου (mg), Au, As τα ολοκληρώµατα της 

κορυφής των αλλυλικών/ολεφινικών πρωτονίων και αυτής του εσωτερικού προτύπου, 

αντίστοιχα και Eu, Es το µοριακό βάρος διαιρεµένο µε τον αριθµό πρωτονίων που 

αντιστοιχεί στην κάθε κορυφή (u: της κορυφής των αλλυλικών/ολεφινικών 

πρωτονίων και s: του εσωτερικού προτύπου). Έτσι προέκυψαν τα ακόλουθα 

αποτελέσµατα: 

 

Από τα αλλυλικά πρωτόνια:      

 

Ελαϊκό οξύ mg684.23

6
08.90

4
49.296

000.1
979.09.4 ==  

 

Ελαϊδικό οξύ mg732.23

6
08.90

4
49.296

000.1
981.09.4 ==    

 

Από τα ολεφινικά πρωτόνια: 

 

Ελαϊκό οξύ mg708.23

6
08.90

2
49.296

000.1
490.09.4 ==  

 

Ελαϊδικό οξύ mg756.23

6
08.90

2
49.296

000.1
491.09.4 ==  



 155

Παρατηρείται ότι η ποσότητα που υπολογίστηκε από την εξίσωση 3.17 και για τις 

δύο ενώσεις ταυτίζεται µε την ποσότητα που ζυγίστηκε πριν τη λήψη του φάσµατος. 

Εποµένως τα λιπαρά οξέα µε διπλούς δεσµούς cis και trans όχι µόνο διαχωρίζονται 

πλήρως µε την παρουσία του Agfod, αλλά και η ανάλυση είναι ποσοτική.  

 Στη συνέχεια, η ίδια µεθοδολογία εφαρµόστηκε σε µίγµα τριγλυκεριδίων το 

οποίο παρασκευάστηκε µε ισοµοριακές ποσότητες τριολεΐνης και τριελαϊδίνης. 

Ελήφθη ποσοτικό φάσµα 1H NMR στα 300 MHz, ενώ ως εσωτερικό πρότυπο, αυτή 

τη φορά, χρησιµοποιήθηκε το 1,4-διοξάνιο. Το 1,3,5-τριοξάνιο δεν ήταν κατάλληλο, 

ως εσωτερικό πρότυπο για το συγκεκριµένο µίγµα, λόγω της ύπαρξης της κορυφής 

γλυκερόλης στα 5.26 ppm. Το 1,3,5 τριοξάνιο εµφανίζεται στα ~5.15 ppm, εποµένως 

δε θα ήταν δυνατή η ακριβής ολοκλήρωση της κορυφής και τα αποτελέσµατα θα 

ήταν, πιθανώς, εσφαλµένα. Για παρόµοιο λόγο δε χρησιµοποιήσαµε το 1,4 διοξάνιο 

σαν εσωτερικό πρότυπο στο µίγµα µεθυλεστέρων. Η εµφάνιση της κορυφής της 

οµάδας –OCH3 στα 3.65 ppm θα καθιστούσε αδύνατη την ολοκλήρωση της κορυφής 

του διοξανίου στα 3.69 ppm. Το φάσµα 1H NMR του µίγµατος των τριγλυκεριδίων 

φαίνεται στην εικόνα 3.14.  
 
 

 
Εικόνα 3.14: Φάσµα 1H NMR και τιµές των ολοκληρωµάτων µίγµατος τριολεΐνης και 

τριελαϊδίνης σε σχέση µε το εσωτερικό πρότυπο (1,4-διοξάνιο) µετά από προσθήκη Agfod 
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Η ποσότητα που ζυγίστηκε ήταν 17.7mg για το κάθε τριγλυκερίδιο. Ο ποσοτικός 

προσδιορισµός, ο οποίος έγινε µε βάση τα ολοκληρώµατα των κορυφών που 

αντιστοιχούν στα αλλυλικά και ολεφινικά πρωτόνια και µε εφαρµογή του τύπου 

(3.17) συγκεντρώνεται παρακάτω. 

 

Από τα αλλυλικά πρωτόνια:      

 

Τριολεΐνη mg685.17

8
11.88

12
43.885

000.1
800.03.3 ==  

 

Τριελαϊδίνη mg641.17

8
11.88

12
43.885

000.1
798.03.3 ==    

 

Από τα ολεφινικά πρωτόνια: 

 

Τριολεΐνη mg731.17

8
11.88

6
43.885

000.1
401.03.3 ==  

 

Τριελαϊδίνη mg687.17

8
11.77

6
43.885

000.1
400.03.3 ==  

 

Παρατηρείται ότι, για µία ακόµη φορά, η ποσότητα που υπολογίστηκε από τη σχέση 

3.17 και για τις δύο ενώσεις ταυτίζεται µε την ποσότητα που ζυγίστηκε πριν τη λήψη 

του φάσµατος, εποµένως τα λιπαρά οξέα µε cis και trans διπλούς δεσµούς 

διαχωρίζονται πλήρως και η ανάλυση είναι ποσοτική.  
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3.3.2 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ 

ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΕ ΜΙΓΜΑΤΑ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΩΝ 

Οι χηµικές µετατοπίσεις καθώς και η ανάθεση των κορυφών του φάσµατος 1H 

NMR συγκεντρώνονται στον πίνακα 3.5. Όπως φαίνεται στον πίνακα αυτό, αλλά και 

στην εικόνα 3.15(α), που ακολουθεί, υπάρχει αλληλεπικάλυψη των κορυφών που 

αντιστοιχούν στα αλλυλικά αλλά και τα ολεφινικά πρωτόνια cis και trans ακόρεστων 

λιπάρων οξέων. 

 
Πίνακας 3.5: Χηµικές µετατοπίσεις και ανάθεση κορυφών στο φάσµα 1H NMR µίγµατος 

τριγλυκεριδίων (τρι-16:0, -18:0, -16:1cis, -18:1cis, -16:1trans, -18:1trans, -18:2cis, -18:3cis) πριν 

την προσθήκη του αντιδραστηρίου Agfod 

Κορυφή δ (ppm) Πρωτόνιο Χηµική ένωση 
Α 0.87 CH2CH2CH2-CH3 Όλα τα οξέα εκτός του λινολενικού 
Β 0.96 CH=CH-CH2-CH3 Λινολενικό οξύ 
C 1.25 (CH2)n Όλα τα ακύλια 
D 1.60 CH2-CH2COOH Όλα τα ακύλια 

E+F 1.95 CH2-CH=CH Όλα τα ακόρεστα λιπαρά οξέα (cis και trans) 
G 2.30 CH2-COOH Όλα τα ακύλια 
H 2.80 CH=CH-CH2-CH=CH Λινελαϊκό και λινολενικό οξύ 
I 4.42 CH2-OCOR Γλυκερόλη (τριακυλογλυκερόλη) 
J 5.26 CH-OCOR Γλυκερόλη (τριακυλογλυκερόλη) 

Κ+L 5.35 CH=CH Όλα τα ακόρεστα οξέα (cis και trans) 
 

Μετά την προσθήκη του αντιδραστηρίου Agfod, παρατηρήθηκε διαχωρισµός των 

κορυφών που αντιστοιχούν στα αλλυλικά και ολεφινικά πρωτόνια των ακόρεστων 

λιπαρών οξέων cis και trans και οι χηµικές µετατοπίσεις διαµορφώθηκαν ως εξής: 

 
Πίνακας 3.6: Χηµικές µετατοπίσεις και ανάθεση κορυφών στο φάσµα 1H NMR µιγµατος 

τριγλυκεριδίων (τρι-16:0, -18:0, -16:1cis, -18:1cis, -16:1trans, -18:1trans, -18:2cis, -18:3cis) µετά 

την προσθήκη του αντιδραστηρίου Agfod 

Κορυφή δ (ppm) Πρωτόνιο Χηµική ένωση 
Α 0.87 CH2CH2CH2-CH3 Όλα τα οξέα εκτός του λινολενικού 
Β 1.04 CH=CH-CH2-CH3 Λινολενικό οξύ 
C 1.25 (CH2)n Όλα τα ακύλια 
D 1.60 CH2-CH2COOH Όλα τα ακύλια 
E 2.01 CH2-CH=CH Όλα τα ακόρεστα λιπαρά οξέα (trans) 
F 2.11 CH2-CH=CH Όλα τα ακόρεστα λιπαρά οξέα (cis) 
G 2.30 CH2-COOH Όλα τα ακύλια 
H 2.90 CH=CH-CH2-CH=CH Λινελαϊκό και λινολενικό οξύ 
I 4.42 CH2-OCOR Γλυκερόλη (τριακυλογλυκερόλη) 
J 5.26 CH-OCOR Γλυκερόλη (τριακυλογλυκερόλη) 
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Κορυφή δ (ppm) Πρωτόνιο Χηµική ένωση 
K 5.50 CH=CH Όλα τα ακόρεστα οξέα (trans) 
L 5.60 CH=CH Όλα τα ακόρεστα οξέα (cis) 

 

 

Ο διαχωρισµός των κορυφών φαίνεται στο φάσµα 1H NMR του µίγµατος των 

τριγλυκεριδίων µετά την προσθήκη του Agfod (εικόνα 3.15). Ο διαχωρισµός των 

λιπαρών οξέων cis και trans είναι εµφανής στην περιοχή των αλλυλικών πρωτονίων 

(κορυφές E και F) αλλά και στην περιοχή των ολεφινικών πρωτονίων (κορυφές K και 

L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.15: Φάσµα 1H NMR στα 300 MHz του δείγµατος S7 σε δευτεριωµένο χλωροφόρµιο (α) 

χωρίς το αντιδραστήριο Agfod και (β) µε το αντιδραστήριο Agfod 
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Yπολογισµοί 

 Από τα ολοκληρώµατα των κορυφών στα φάσµατα 1H NMR αρχικά 

προσδιορίστηκε η επί τοις εκατό (%) σύσταση των τριγλυκεριδίων σε κορεσµένα, cis- 

και trans-µονοακόρεστα και cis-πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, εκπεφρασµένη σε mol. 

Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν οι εξισώσεις που ακολουθούν. Τα κεφαλαία 

γράµµατα του λατινικού αλφάβητου που υπάρχουν στις εξισώσεις αντιστοιχούν στα 

ολοκληρώµατα των κορυφών του πίνακα 3.4. Πιο συγκεκριµένα, για τον 

προσδιορισµό των τριγλυκεριδίων µε κορεσµένα λιπαρά οξέα (λ.ο.) χρησιµοποιήθηκε 

η εξίσωση (3.1): 

 

 
G

FEBA
6

3344 −−+
=λ.ο. κορεσµένα %mol     (3.1) 

 

Τα τριγλυκερίδια µε µονοακόρεστα cis και trans λιπαρά οξέα προσδιορίστηκαν από 

τις εξισώσεις (3.2) και (3.3): 

 

G
HFB

6
634 −+

= λ.ο. ταµονοακόρεσ-cis %mol    (3.2) 

 

2G
Eλ.ο. ταµονοακόρεσ-trans %mol =     (3.3) 

 

Τέλος τα τριγλυκερίδια µε πολυακόρεστα cis λιπαρά οξέα, δηλαδή η τριλινολεΐνη και 

τριλινολενίνη µαζί, υπολογίστηκαν από την εξίσωση (3.4): 

 

3G
2B-3Hλ.ο. ταπολυακόρεσ-cis %mol =     (3.4) 

 

Αναλυτικότερα, η σύσταση του µίγµατος σε τριλινολεΐνη προσδιορίστηκε από την 

εξίσωση (3.5), ενώ η τριλινολενίνη προσδιορίστηκε από την εξίσωση (3.6): 

 

3G
4B-3Hδιένια-cis %mol =       (3.5) 
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3G
2Bτριένια-cis %mol =       (3.6) 

 Έπειτα ακολούθησε µετατροπή των αποτελεσµάτων ώστε να εκφραστούν σε  

βάρος επί τοις εκατό (%wt). Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενες µελέτες, η 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε µονάδες βάρους είναι επιτακτική ανάγκη, έτσι 

ώστε η διατροφική επισήµανση να είναι κατανοητή από το ευρύ καταναλωτικό κοινό. 

Για το σκοπό αυτό αρχικά προσδιορίστηκε ο µέσος αριθµός πρωτονίων ανά αλυσίδα 

λιπαρού οξέος (nave), ο οποίος υπολογίστηκε µε τη χρήση του ολοκληρώµατος όλων 

των κορυφών στο φάσµα (όλων των πρωτονίων του λιπαρού οξέος) ως προς την 

κορυφή των πρωτονίων που βρίσκονται συνδεδεµένα µε τον άνθρακα 2 στην αλυσίδα 

των λιπαρών οξέων. Αυτό εκφράστηκε µε την εξίσωση (3.7): 

 

32
1

21

I
IInave

+
=          (3.7) 

 

Όπου, I1 είναι το ολοκλήρωµα των ολεφινικών πρωτονίων (κορυφές Κ και L-πίνακας 

3.6 και εικόνα 3.15), Ι2 είναι το ολοκλήρωµα όλων των µεθυλικών και µεθυλενικών 

πρωτονίων (κορυφές A, B, C, D, E, F, G, H) και Ι3 είναι το ολοκλήρωµα των 

πρωτονίων που είναι συνδεδεµένα µε τον C-2 (κορυφή G). 

 Το nave ισούται µε το άθροισµα του µέσου αριθµού πρωτονίων των ακόρεστων 

(nunsat) και κορεσµένων (nsat) λιπαρών οξέων. ∆ηλαδή: 

 

nave= nunsat+ nsat       (3.8) 

 

Ο µέσος αριθµός πρωτονίων των ακόρεστων λιπαρών οξέων (nunsat) υπολογίζεται από 

την εξίσωση (3.9),  

 

+
+

=
100

 )n* diunsat. (mol%  )n*monounsat. % (mol diunsat-avemonounsat-ave
unsatn  

100
)n* triunsat. (mol% triunsat-ave

+      (3.9) 

 

Όπου nave-mono-, di-, triunsat είναι ο µέσος αριθµός πρωτονίων για τα µονο-, δι- και 

τριακόρεστα λιπαρά οξέα αντίστοιχα. Κάνοντας την υπόθεση ότι όλα τα ακόρεστα 
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λιπαρά οξέα αποτελούνται από 18 άτοµα άνθρακα, η εξίσωση 3.9 τροποποιείται στην 

(3.10α): 

 

100
 )n* triunsat. (mol%  )n* diunsat. (mol%  )n*monounsat. % (mol linoleniclinoleicoleic ++

=unsatn

(3.10α) 

Επειδή, ο αριθµός των πρωτονίων του ελαϊκού, λινελαϊκού και λινολενικού οξέος 

είναι γνωστός, η εξίσωση (3.10α) διαµορφώνεται ως εξής: 

 

100
 29)*triunsat. (mol%  31)*diunsat. (mol%  33)*monounsat. % (mol ++

=unsatn  (3.10β) 

 

Ο µέσος αριθµός πρωτονίων για τα κορεσµένα λιπαρά οξέα (nave-sat) δίδεται από την 

εξίσωση (3.11): 

 

100
  )n* saturated% (mol sat-ave

=satn     (3.11) 

 

Ο άγνωστος είναι το nave-sat, δηλαδή ο µέσος αριθµός πρωτονίων ανά αλυσίδα 

κορεσµένου λιπαρού οξέος. Λαµβάνοντας υπόψη τις σχέσεις (3.7), (3.8) και (3.10β) 

µπορούµε να υπολογίσουµε το nsat και στη συνέχεια το nave-sat. Έτσι έχουµε: 

 

 saturated% mol
  100*nsat

=− sataven      (3.12) 

 

Ο γενικός τύπος ενός κορεσµένου λιπαρού οξέος είναι CxH2x+1COOH. Γνωρίζοντας 

τον αριθµό των πρωτονίων, µπορεί να υπολογιστεί ο αριθµός των ανθράκων και του 

µοριακού βάρους των κορεσµένων λιπαρών οξέων. Το τελευταίο θα χρησιµεύσει στη 

µετατροπή των %mol σε %wt (%κ.β.). Έτσι, satavenx −=+12 , από όπου υπολογίζεται 

το x. Λαµβάνοντας υπόψη το γενικό τύπο του κορεσµένου λιπαρού οξέος 

συµπεραίνεται ότι ο αριθµός των ατόµων άνθρακα είναι ίσος µε 12
1 +−− )n( satave  ή πιο 

απλά 502 .n satave +− . Με αυτά τα δεδοµένα µπορεί να υπολογιστεί το µοριακό βάρος 

µιας αλυσίδας κορεσµένου λιπαρού οξέος από την εξίσωση 3.13: 
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]011.12*)5.0
2

n[()0079.1*n(9994.15MW satave
satavechain.satave +++=

−
−−  (3.13) 

Οι τιµές 15.9994, 1.0079 και 12.011 είναι τα ατοµικά βάρη του οξυγόνου, του 

υδρογόνου και του άνθρακα, αντίστοιχα.  

Για τον υπολογισµό του µοριακού βάρους δεν έχει ληφθεί υπόψη το 

υδροξύλιο της καρβοξυλοµάδας το οποίο αποµακρύνεται κατά την εστεροποίηση της 

γλυκερόλης µε τα λιπαρά οξέα για το σχηµατισµό των εστέρων (τριγλυκερίδια). Από 

το µοριακό βάρος του κορεσµένου λιπαρού οξέος, µπορεί να υπολογιστεί το µοριακό 

βάρος του τριγλυκεριδίου που αποτελείται από κορεσµένα λιπαρά οξέα µε την 

εξίσωση (3.14): 

 

07893 .MW*MW chain.sataveTAG.satave += −−     (3.14) 

 

Η τιµή 89.07 είναι το µοριακό βάρος της γλυκερόλης απουσία των πρωτονίων των 

υδροξυλοµάδων λόγω εστεροποίησης µε τα λιπαρά οξέα για το σχηµατισµό 

τριγλυκεριδίων. 

 Έχοντας υπολογίσει το µοριακό βάρος του τριγλυκεριδίου µε κορεσµένα 

λιπαρά οξέα και γνωρίζοντας τα µοριακά βάρη της τριολεΐνης, της τριλινολεΐνης και 

της τριλινολενίνης είναι δυνατή η µετατροπή των αποτελεσµάτων από %mol σε %wt: 

 

..ά.B.M*%mol ολσµακλ= .     (3.15) 

 

%wt100*
άό

..ά
=

σµακλσυνολικ
ολσµακλ      (3.16) 

 

Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων για τα µίγµατα S1-S8 συγκεντρώνονται στον 

πίνακα . 
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Πίνακας 3.7: Περιεκτικότητα πρότυπων µιγµάτων τριγλυκεριδίων σε κορεσµένα, µονοακόρεστα cis και trans και πολυακόρεστα cis λιπαρά οξέα. 

Κορεσµένα Λ. Ο. Μονοακόρεστα cis Λ. Ο. Μονοακόρεστα trans Λ. Ο. Πολυακόρεστα cis Λ. Ο. 

∆είγµα Πραγµατικά  

(mol%) 

NMR 

(mol%) 

NMR 

(wt%) 

Πραγµατικά  

(mol%) 

NMR 

(mol%) 

NMR 

(wt%) 

Πραγµατικά  

(mol%) 

NMR 

(mol%) 

NMR 

(wt%) 

Πραγµατικά  

(mol%) 

NMR 

(mol%) 

NMR 

(wt%) 

S1 13.47 12.72 12.57 1.97 2.41 2.45 29.66 29.46 29.97 54.90 54.66 55.01 

S2 7.03 8.01 3.95 34.57 32.96 34.19 20.86 21.70 22.51 37.53 38.27 39.35 

S3 1.95 2.50 1.04 56.01 53.67 54.55 13.80 15.43 15.68 28.25 28.50 28.73 

S4 34.02 32.79 30.38 38.85 38.49 39.62 7.43 7.83 8.06 19.69 21.53 21.94 

S5 55.42 58.84 55.79 29.27 28.03 28.17 2.24 2.24 2.24 13.07 13.87 13.80 

S6 39.35 41.08 36.98 20.86 21.13 22.09 32.07 31.21 33.34 7.72 8.25 9.15 

S7 28.02 29.64 26.24 13.72 15.77 16.31 56.15 53.54 55.37 2.10 2.04 2.08 

S8 20.62 23.74 21.55 7.19 9.47 9.64 40.09 37.65 38.33 32.10 30.15 30.48 
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.7, η περιεκτικότητα των τριγλυκεριδίων στα 

δείγµατα S1-S8, ποικίλλει ανάλογα µε την ποσότητα που έχει χρησιµοποιηθεί από το 

καθένα για την παρασκευή του συνολικού µίγµατος. Ο ποσοτικός προσδιορισµός των 

συστατικών αυτών, στο φασµατογράφο µε τη χαµηλότερη λειτουργική συχνότητα 

(300 ΜΗz), κατέστη δυνατός µετά την προσθήκη του αντιδραστηρίου Agfod. Έχει 

ήδη αναφερθεί ότι πριν την προσθήκη του συγκεκριµένου αντιδραστηρίου υπήρχε 

ισχυρή αλληλεπικάλυψη των σηµάτων που αντιστοιχούν στα αλλυλικά αλλά και στα 

ολεφινικά πρωτόνια των ακόρεστων λιπαρών οξέων cis και trans. Μετά την 

προσθήκη του αντιδραστηρίου του αργύρου υπήρξε σαφής διαχωρισµός των 

κορυφών και ήταν εφικτό να γίνει ακριβής ολοκλήρωσή τους. Όπως αναφέρθηκε στο 

εισαγωγικό µέρος, ο διαχωρισµός αυτός κατέστη δυνατός επειδή τα ακόρεστα λιπαρά 

οξέα µε διπλούς δεσµούς cis σχηµατίζουν ισχυρότερα σύµπλοκα µε τα ιόντα 

αργύρου, από ότι τα ακόρεστα λιπαρά οξέα µε διπλούς δεσµούς trans. 

 Με βάση τα αποτελέσµατα του πίνακα πραγµατοποιήθηκε συσχέτιση των 

πραγµατικών mol% που υπήρχαν στα δείγµατα και εκείνων που υπολογίστηκαν από 

τα φάσµατα 1H NMR. Οι εξισώσεις γραµµικής παλινδρόµησης που προέκυψαν είναι 

οι εξής: 

 

mol% saturatesNMR=0.199+1.039×mol% saturatesactual     (3.18α) 

(R=0.997, SD= ±1.6233) 

 

mol% mono-cisNMR=1.879+0.923×mol% mono-cisactual    (3.19α) 

(R=0.998, SD= ±1.0068) 

 

mol%mono-transNMR=1.323+0.932×mol%mono-transactual   (3.20α) 

(R=0.999,SD=±0.9401) 

 

mol% poly-cisNMR=0.664+0.983×mol% poly-cisactual    (3.21α) 

(R=0.998, SD= ±1.1311) 

 

∆ίπλα από την κάθε εξίσωση, σε παρένθεση, είναι ο συντελεστής συσχέτισης (R) και 

η τυπική απόκλιση (SD). Οι εξισώσεις αυτές δείχνουν πολύ καλή γραµµική 

συσχέτιση ανάµεσα στις τιµές που υπολογίστηκαν από τα φάσµατα 1H NMR και στις 

πραγµατικές τιµές (πίνακας 3.5). Μηδενίζοντας την αρχή επί των τεταγµένων µε την 
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αναγκαστική διέλευση των ευθειών (3.18α-3.21α) από την αρχή των αξόνων (Z-

regression), οι παραπάνω εξισώσεις διαµορφώθηκαν ως εξής: 

 

mol% saturatesNMR =1.045×mol% saturatesactual     (3.18β) 

(R=0.999, SD= ±1.5076) 

 

mol% mono-cisNMR =0.975×mol% mono-cisactual     (3.19β) 

(R=0.999, SD= ±1.4498) 

 

mol% mono-transNMR =0.968×mol% mono-transactual    (3.20β) 

(R=0.999, SD= ±1.1689) 

 

mol% poly-cisNMR =1.001×mol% poly-cisactual     (3.21β) 

(R=0.999, SD= ±1.1184) 

  

Όπως στις εξισώσεις 3.18α-3.21α, έτσι και στις εξισώσεις 3.18β-3.21β παρατηρείται 

κλίση κοντά στην τιµή 1, ενώ η γραµµική συσχέτιση (R) έχει βελτιωθεί αρκετά. Πιο 

συγκεκριµένα, η κλίση για την κάθε οµάδα κυµαίνεται από 0.975 έως 1.045, πράγµα 

που υποδηλώνει ότι το µέγιστο δυνατό σφάλµα της συγκεκριµένης µεθόδου είναι 

περίπου 5%.  

 Η γραµµική παλινδρόµηση εφαρµόστηκε και στο σύνολο των αποτελεσµάτων 

και προέκυψε η εξίσωση που ακολουθεί: 

 

mol% Λ.Ο.NMR=1.023+0.969×mol% Λ.Ο.actual    (3.22α) 

(R=0.996, SD= ±1.4730) 

 

Όταν η ευθεία περνά από την αρχή των αξόνων (Z-regression), η εξίσωση 3.22α για 

το σύνολο των αποτελεσµάτων διαµορφώνεται ως εξής: 

 

mol% Λ.Ο.NMR=0.997×mol% Λ.Ο.actual     (3.22β) 

(R=0.999, SD= ±1.5591) 

 

Για µια ακόµη φορά παρατηρείται πολύ καλή γραµµική συσχέτιση των 

αποτελεσµάτων. Αυτό φαίνεται τόσο από την κλίση όσο και από το συντελεστή 
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συσχέτισης που πλησιάζουν την τιµή 1. Στην εικόνα 3.16 παρουσιάζεται το 

διάγραµµα συσχέτισης των αποτελεσµάτων για όλα τα δείγµατα που αναλύθηκαν 

(εξισώσεις 3.18α-3.21α). Η κάθε κατηγορία τριγλυκεριδίου παρουσιάζεται µε 

διαφορετικό σύµβολο. Πιο συγκεκριµένα, τα τριγλυκερίδια µε κορεσµένα λιπαρά 

οξέα συµβολίζονται µε κύκλο (○), τα τριγλυκερίδια µε cis-µονοακόρεστα λιπαρά 

οξέα συµβολίζονται µε τετράγωνο (□),τα τριγλυκερίδια µε trans-µονοακόρεστα 

λιπαρά οξέα συµβολίζονται µε ρόµβο (◊), ενώ τα τριγλυκερίδια µε cis-πολυακόρεστα 

λιπαρά οξέα συµβολίζονται µε τρίγωνο (∆). 

Εικόνα 3.16: ∆ιάγραµµα συσχέτισης πραγµατικών συγκεντρώσεων των διαφόρων συστατικών 

των δειγµάτων S1-S8 µε τις συγκεντρώσεις που υπολογίσθηκαν µε τη φασµατοσκοπία NMR 

(εξισώσεις 3.18α-3.21α). 
 

3.3.3 ∆ΙΠΛΟΙ ∆ΕΣΜΟΙ cis ΣΕ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΚΟΡΕΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 Όπως αναφέρθηκε στο εισαγωγικό µέρος, η χρωµατογραφία HPLC–αργύρου 

διεχώρησε µονοενικά και πολυενικά λιπαρά οξέα αλλά και τριακυλογλυκερόλες 

διαφορετικής διαµόρφωσης αλλά και διαφορετικών ισοµερών θέσεως. Αξίζει να 

διαπιστώσει κανείς αν ισχύει το ίδιο µε την προσθήκη ιόντων αργύρου σε διαλύµατα 
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1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.5 ppm

α 

β 

γ 

δ 

ε 
500MHz  

500MHz  

300MHz  

300MHz  

300MHz  

λιπαρών οξέων. Προς τούτο, παρασκευάστηκε διάλυµα µίγµατος πρότυπων ενώσεων 

από παλµιτικό, λινελαϊκό, λινολενικό και ελαϊκό µεθυλεστέρα και ελήφθησαν 

φάσµατα 1H NMR πριν και µετά την προσθήκη ιόντων αργύρου σε αναλογία 

συγκεντρώσεων λιπιδίων:Agfod = 1:1 και 2:1. Η σύγκριση των φασµάτων στην 

εικόνα 3.17 δεν αποκάλυψε κάποια διαφορά. ∆εν παρατηρήθηκε διαχωρισµός π.χ. 

των κορυφών των αλλυλικών ή των διαλλυλικών πρωτονίων. Το ίδιο συνέβη και στα 

φάσµατα τα οποία ελήφθησαν σε µεγαλύτερο µαγνητικό πεδίο (500MHz, 11.7Tesla).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.17: Φάσµατα 1H NMR µίγµατος παλµιτικού, ελαϊκού, λινελαϊκού και λινολενικού 

µεθυλεστέρα (α: χωρίς Agfod, β,δ: Προσθήκη 0.1Μ Agfod, γ,ε: Προσθήκη 0.2Μ Agfod). 
 

Επόµενο βήµα ήταν η εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας σε ένα φυσικό µίγµα 

τριακυλογλυκερολών, όπως είναι το ελαιόλαδο, για να διαπιστωθεί εάν 

συµπεριφέρεται διαφορετικά. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο είναι γνωστό ότι δεν 

περιέχει λιπαρά οξέα trans. Όλα τα λιπαρά οξέα είναι cis. Ελήφθησαν φάσµατα 1H 

NMR στα 300 και 500MHz καθώς και φάσµατα 13C NMR στα 75.5 και 125.7MHz. 

Ακολούθησε προσθήκη 0.2Μ Agfod και ελήφθησαν εκ νέου φάσµατα 1H και 13C 

NMR στις ίδιες λειτουργικές συχνότητες. Τα φάσµατα πριν και µετά την προσθήκη 
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του Agfod απεικονίζονται στις εικόνες 3.18 και 3.19 για το πρωτόνιο για τον 

άνθρακα, αντίστοιχα. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Εικόνα 3.18: Φάσµατα 1H NMR εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου  

(α,γ: χωρίς Agfod, β,δ: Προσθήκη 0.2Μ Agfod). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Εικόνα 3.19: Φάσµατα 13C NMR εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου  
(α,γ: χωρίς Agfod, β,δ: Προσθήκη 0.2Μ Agfod). 
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Όπως φαίνεται από τις εικόνες 3.18 και 3.19, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση 

ανάµεσα στα φάσµατα πριν και µετά από την προσθήκη του Agfod, ανεξάρτητα από 

τη λειτουργική συχνότητα στην οποία ελήφθη το φάσµα. Το γεγονός ότι δεν 

παρατηρείται διαχωρισµός της κορυφής των αλλυλικών cis πρωτονίων αλλά ούτε και 

της κορυφής των διαλλυλικών πρωτονίων, έρχεται σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα 

που έχουν προκύψει από την υγρή χρωµατογραφία ιόντος αργύρου (Ag-HPLC). Ο 

διαχωρισµός που παρατηρείται ανάµεσα σε µονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά 

οξέα, αλλά και τριακυλογκυκερόλες διφορετικής διαµόρφωσης και διαφορετικών 

ισοµερών θέσης φαίνεται ότι δεν οφείλεται αποκλειστικά στη συµπλοκοποίηση του 

ιόντος αργύρου µε τους διπλούς δεσµούς. Στην χρωµατογραφία Ag-HPLC 

υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες, όπως αναφέρθηκε στο εισαγωγικό µέρος, όπως 

είναι η αλληλεπίδραση του αναλύτη µε τη στατική και την κινητή φάση. Αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην κατακράτηση των µορίων των 

λιπιδίων, οδηγώντας στον εκλεκτικό διαχωρισµό τους. Στην παρούσα µελέτη δεν 

παρατηρήθηκε αντίστοιχος διαχωρισµός, ανεξάρτητα από το φασµατογράφο που 

χρησιµοποιήθηκε και την ποσότητα Agfod που προστέθηκε στο διάλυµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Η παρούσα µελέτη επεκτείνει σε χαµηλά µαγνητικά πεδία, την ικανότητα που 

έχει η φασµατοσκοπία 1H NMR να διακρίνει λιπαρά οξέα cis και trans. Αυτό 

επετεύχθη µε τη βοήθεια ιόντων αργύρου (µε τη µορφή του µετατοπίζοντος 

αντιδραστηρίου Agfod), τα οποία σχηµατίζουν σταθερότερα σύµπλοκα µε τα λιπαρά 

οξέα cis έναντι των λιπαρών οξέων trans. Ο χρόνος και το κόστος της συγκεκριµένης 

ανάλυσης NMR είναι λιγότερο απαγορευτικά και θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως 

ένα αναλυτικό εργαλείο ρουτίνας στη βιοµηχανία τροφίµων. Τα φασµατόµετρα NMR 

που λειτουργούν στα 300ΜΗz δεν είναι τόσο ακριβά και µπορούν να θεωρηθούν ως 

ένα όργανο ρουτίνας για το εργαστήριο µιας εταιρείας τροφίµων µεσαίου µεγέθους. 

Επιπροσθέτως, η παρούσα διαδικασία 1H NMR απαιτεί απλή ολοκλήρωση των 

κορυφών στο φάσµα πρωτονίου για τον ποσοτικό προσδιορισµό των λιπαρών οξέων, 

ενώ στην Ag-HPLC απαιτείται η χρήση εσωτερικών ή/και εξωτερικών προτύπων, 

καθώς και προσεκτική βαθµονόµηση των ανιχνευτών για να είναι ακριβείς οι 

µετρήσεις, 

 
 
 



 171

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Η Ρίγανη (Ορίγανον το κοινόν, Origanum vulgare), http://menoumekriti.gr/ 

2. Κουτσός, Θ. Β. Ρίγανη η Ελληνική, Μέρος δεύτερο. Αρωµατικά και 

φαρµακευτικά φυτά. Βοτανική ταξινόµηση, οικολογία, καλλιεργητικές φροντίδες, 

χρήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2006. 

3. Τζουραµάνη Ε., Ναβρούζογλου Π., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Παπαευθυµίου 

Μ., Καρανικόλας Π., Αλεξόπουλος Γ. Ρίγανη. Ινσιτούτο Γεωργοοικονοµικών και 

Κοινωνιολογικών Ερευνών, ΕΘΙΑΓΕ, 2008. 

4. Vekiari, S. A.; Oreopoulou, V.; Tzia, C.; Thomopoulos, C. D. Oregano 

Flavonoids as Lipid Antioxidants. J. Am. Oil Chem. Soc., 1993, 70, 483-487. 

5. Exarchou, V.; Nenadis, N.; Tsimidou, M.; Gerothanassis, I. P.; Troganis, A.; 

Boskou, D. Antioxidant activities and phenolic composition of extracts from greek 

oregano, greek sage, and summer savory. J. Agric. Food Chem., 2002, 50, 5294-

5299. 

6. Milos, M.; Mastelic, J.; Jerkovic, I. Chemical composition and antioxidant effect 

of glycosidically bound volatile compounds from oregano (Origanum vulgare L. 

ssp. hirtum). Food Chem., 2000, 71, 79-83. 

7. Liu, J. Pharmacology of oleanolic acid and ursolic acid. J. Ethnopharmacology, 

1995, 49, 57-68. 

8. Janicsák, G.; Veres, K.; Kakasy, A. Z.; Máthé, I. Study of the oleanolic and 

ursolic acid contents of some species of the Lamiaceae. Biochem. Syst. Ecol., 

2006, 34, 392-396. 

9. Exarchou, V.; Troganis, A.; Gerothanassis, I. P.; Tsimidou, M.; Boskou, D. 

Identification and quantification of caffeic and rosmarinic acid in complex plant 

extracts by the use of variable-temperature two-dimensional nuclear magnetic 

resonance spectroscopy. J. Agric. Food Chem., 2001, 49, 2-8. 

10. Chun, S.-S.; Vattem, D. A.; Lin, Y.-T. ; Shetty, K. Phenolic antioxidants from 

clonal oregano (Origanum vulgare) with antimicrobial activity against 

Helicobacter pylori. Process Biochemistry, 2005, 40, 809-816. 



 172

11. Gerothanassis, I. P.; Exarchou, V.; Lagouri, V.; Troganis, A.; Tsimidou, M.; 

Boskou, D. Methodology for identification of phenolic acids in complex phenolic 

mixtures by high-resolution two-dimensional nuclear magnetic resonance. 

Application to methanolic extracts of two oregano species. J. Agric. Food Chem., 

1998, 46, 4185-4192. 

12. Skoula, M.; Grayer, R. J.; Kite, G. C.; Veitch, N. C. Exudate flavones and 

flavanones in Origanum species and their interspecific variation. Biochemical 

Systematic and Ecology, 2008, 36, 646-654. 

13. Vokou, D.; Kokkini, S.; Bessiere, J. M.; Geographic variation of greek oregano 

(Origanum vulgare ssp. Hirtum) essential oils. Biochem. Syst. Ecol., 1993, 21, 

287-295. 

14. Vigli, G.; Philippidis, A.; Spyros, A.; Dais, P. Classification of edible oils by 

employing 31P and 1H NMR spectroscopy in combination with multivariate 

statistical analysis. A proposal for the detection of seed oil adulteration in virgin 

olive oils. J. Agric. Food Chem., 2003, 51, 5715-5722. 

15. Fronimaki, P.; Spyros, A.; Christoforidou, S.; Dais, P. Determination of the 

diglyceride content in greek virgin olive oils and some commercial oils by 

employing 31P NMR spectroscopy. J. Agric. Food Chem., 2002, 50, 2207-2213. 

16. Spyros, A.; Dais, P.; Application of 31P NMR Spectroscopy in Foods Analysis. 1. 

Quantitative Determination of the mono- and diglyceride composition of olive 

oils. J. Agric. Food Chem., 2000, 48, 802-805. 

17. Hatzakis, E.; Dagounakis, G.; Agiomyrgianaki, A.; Dais, P. A Facile NMR 

Method for the Quantification of Total, Free and Esterified Sterols in Virgin Olive 

Oil. Food Chem., 2010, 122, 346-352. 

18. Hatzakis, E.; Agiomyrgianaki, A.; Dais, P. Detection and Quantification of Free 

Glycerol in Virgin Olive Oil by 31P-NMR Spectroscopy. J. Am. Oil Chem. Soc., 

2010, 87, 29-34. 

19. Christoforidou, S.; Dais, P. Novel approach to the detection and quantification of 

phenolic compounds in olive oil based on 31P nuclear magnetic resonance 

spectroscopy. J. Agric. Food Chem., 2006, 54, 656-664 



 173

20. Petrakis, P. V.; Agiomyrgianaki, A.; Christophoridou, S.; Spyros, A.; Dais, P. 

Geographical Characterization of Greek Virgin Olive Oils (Cv. Koroneiki) Using 

1H and 31P NMR Fingerprinting with Canonical Discriminant Analysis and 

Classification Binary Trees. J. Agric. Food Chem., 2008, 56, 3200-3207. 

21. Hatzakis, E.; Dais, P. Determination of glycerol in wine using 31P NMR 

spectroscopy. J. Am. Oil. Che,. Soc., 2007, 84, 615-619. 

22. Hatzakis, E.; Dais, P.; Moisture determination in olive oil by 31P NMR 

spectroscopy. J. Agric. Food Chem., 2008, 56, 1862-1866. 

23. Friebolin H. “Basic One- and Two- Dimensional NMR Spectroscopy”. Second, 

enlarged edition, VCH Publishers, New York, 1993. 

24. Gunter H. NMR Spectroscopy. Basic principles, concepts and applications in 

chemistry.” Second edition, Wiley Interscience, New York, 1996. 

25. Claridge, D., W., T. “High Resolution NMR Techniques in Organic Chemistry” 

Pergamon, Oxford, 1999. 

26. Zwierzak, A. Cyclic organophosphorus compounds. I. Synthesis and infrared 

spectral studies of cyclic hydrogen phosphites and thiophosphites. Can. J. Chem., 

1967, 45, 2501-2512. 

27. Christophoridou, S.; Spyros, A.; Dais, P. 31P nuclear magnetic resonance 

spectroscopy of polyphenol-containing olive oil model compounds. Phosph. 

Sulfur Silic., 2001, 170, 139-157. 

28. Archipov, Y.; Argyropoulos, D. S.; Bolker, H. I.; Heitner, C. 31P NMR 

spectroscopy in wood chemistry. Part I-model compounds. J. Wood Chem. And 

Technol., 1991, 11, 137-157. 

29. Μπαλατσούρα, Γ. ∆. Σύγχρονη Ελαιοκοµία, Το Ελαιόλαδο, Τόµος ∆εύτερος, 

Εκδόσεις Αφοί Φραγκούδη Ο.Ε., Αθήνα, 1997. 

30. TDC OLIVE, Η Εγκυκοπαίδεια της Ελιάς, ∆ιατροφικά Χαρακτηριστικά του 

Ελαιολάδου και της Βρώσιµης Ελιάς. 



 174

31. Crews, C.; Hough, P.; Godward, J.; Brereton, P.; Lees, M.; Guiet, S.; 

Winkelmann, W. Study of the main constituents of some authentic hazelnut oils. 

J. Agric. Food Chem., 2005, 53, 4843-4852. 

32. Morales, M. T.; Luna, G.; Aparicio, R. Comparative study of virgin olive oil 

Sensory Defects. Food Chem., 2004, 91, 293-301. 

33. Blanch, G. P.; Caja, M.; Ruiz den Castillo, M. L.; Herraiz, M. Comparison of 

different methods for the evaluation of the authenticity of olive oil and hazelnut 

oil. J. Agric. Food Chem., 1998, 46, 5153-3157. 

34. Sayago, A.; Morales, M. T.; Aparicio, R. Detection of hazelnut oil in virgin olive 

oil by spectrofluorometric melted. Eur. Food Res. Technol., 2004, 218, 480-483. 

35. Mariani, C.; Bellan, G.; Morchio, G.; Pellegrino, A. I componenti minori liberi ed 

esterificati nell’olio di Oliva e di Nocciola loro possibile utilizzo nell’ 

individuazione di commistioni. Nota 1. Riv. Ital. Sostanze Grasse, 1999, 76, 59-

67. 

36. Gordon, M. H.; Covell, C.; Kirsh, N. Detection of pressed hazelnut oil in 

admixtures with virgin olive oil by analysis of polar components. J. Am. Oil 

Chem. Soc., 2001, 78, 621-624. 

37. Flores, G.; Ruiz del Castillo, M.L.; Herraiz, M.; Blanch, G.P. Study of the 

adulteration of olive oil with hazelnut oil by on-line coupled high performance 

liquid chromatographic and gas chromatographic analysis of filbertone. Food 

Chem., 2006, 97, 742–749. 

38. Flores, G.; Ruiz del Castillo, M.L.; Blanch, G.P.; Herraiz, M. Detection of the 

adulteration of olive oils by solid phase microextraction and multidimensional gas 

chromatography. Food Chem., 2006, 97, 336–342. 

39. Parcerisa, J.; Casals, I.; Boatella, J.;Codony, R.; Rafecas, M. Analysis of olive and 

hazelnut oil mixtures by high-performance liquid chromatography-atmospheric 

pressure chemical ionisation mass spectrometry of triacylglycerols and gas-liquid 

chromatography of non-saponifiable compounds (tocopherols and sterols).J. 

Chromatogr. A, 2000, 881, 149-158. 



 175

40. Cercaci, L.; Rodriguez-Estrada, M. T.; Lercker, G. Solid-phase extraction – thin-

layer chromatography – gas chromatography method for the detection of hazelnut 

oil in olive oils by determination of esterified sterols. J. Chromatogr. A, 2003, 

985, 211-220. 

41. Mariani, C.; Bellan, G.; Lestini, E.; Aparicio, R. The detection of the presence of 

hazelnut oil in olive oil by free and esterified sterols. Eur. Food Res. Technol., 

2006, 223, 655-661. 

42. Sayago, A.; Garcia-Gonzales, D. L.; Morales, M. T.; Aparicio, R. Detection of the 

presence of refined hazelnut oil in refined olive oil by Fluorescence Spectroscopy. 

J. Agric. Food Chem., 2007, 55, 2068-2071. 

43. Baeten, V.; Fernandez Pierna, J. A.; Dardenne, P.; Meurens, M.; Garcia-Gonzalez, 

D. L. ; Aparicio-Ruiz, R. Detection of the presence of hazelnut oil in olive oil by 

FT-Raman and FT-MIR spectroscopy, J. Agric. Food Chem., 2005, 53, 6201-

6206. 

44. Lopez-Diez, E. C.; Bianchi, G.; Goodacre, R. Rapid quantitative assessment of the 

adulteration of virgin oils using Raman spectroscopy and Chemometrics. J. Agric. 

Food Chem., 2003, 51, 6145-6150. 

45. Garcia-Gonzalez, D. L.; Mannina, L.; D’Imperio, M.; Segre, A. L.; Aparicio, R. 

Using 1H and 13C NMR techniques and artificial neural networks to detect the 

adulteration of olive oil with hazelnut oil. Eur. Food Res. Technol., 2004, 219, 

545-548. 

46. Fauhl, C.; Reniero, F.; Guillou, C. 1H NMR as a tool for the analysis of mixtures 

of virgin oilive oil with oils of different botanical origin. Magn. Reson. Chem., 

2000, 38, 436-443. 

47. Mannina, L.; Patumi, M.; Fiordiponti, P.; Emanuele, M. C.; Segre, A. L. Olive 

and hazelnut oils: a study by high-field 1H NMR and gas chromatography. Ital. 

Food Sci., 1999, 2, 139-149. 

48. Mavromoustakos, T.; Zervou, M.; Theodoropoulou, E.; Panagiotopoulos, D.; 

Bonas, G.; Day, M.; Helmis, A. 13C NMR analysis of the triacylglycerol 

composition of greek virgin olive oils. Magn. Reson. Chem., 1997, 35, 53-57. 



 176

49. Zamora, R.; Navarro, J. L.; Hidalgo, F. J. Identification and classification of olive 

oils by high-resolution 13C Nuclear Magnetic Resonance. J. Am. Oil Chem. Soc., 

1994, 71, 361-364. 

50. Montedoro, G. F.; Sevili, M.; Baldioli, M.; Miniati, E. Simple and Hydrolysable 

Phenolic Compounds in Virgin Olive Oil. 1. Their Extraction, Separation, and 

Quantitative and Semiquantitative Evaluation by HPLC., J. Agric. Food Chem., 

1992, 40, 1571-1576. 

51. Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κονονισµος (ΕΟΚ) αριθ. 

2568/91  

52. Sacchi, R.; Addeo, F.; Paolillo, L. 1H and 13C NMR of Virgin Olive Oil. An 

overview. Magn. Reson. Chem, 1997, 35, S133-S145. 

53. Perez-Camino, M. C.; Modera, W.; Cert, A. Effects of olive oil fruit quality and 

oil storage practices on the diacylglycerols content of virgin olive oils. J. Agric. 

Food Chem., 2001, 49, 699- 704. 

54. Mariani, C.; Fedeli, E. Determinazione delle forme gliceridiche presenti negli oli 

alimentary. Nota I: caso dell’ olio di oliva. RiV. Ital. Sostanze Grasse, 1985, 62, 3-

7. 

55. Sacchi, R.; Fontanazza, M. G.; Barone, P.; Fiordiponti, P.; Mannina, L.; Rossi, E.; 

Segre, A. L. A High-Field 1H-Nuclear Magnetic Resonance Study of the Minor 

Components in Virgin Olive Oils. J. Am. Oil Chem., 1996, 73, 747-758. 

56. Negríz, C. The effect of refining processes on the total polyphenol and 1,2-

diphenol content of olive oil. Int. J. Food Sci. Technol., 1993, 28, 461–464 

57. Owen, R.W.; Mier, W.; Giacosa, A.; Hull, W.E.; Spiegelhalder, B.; Bartsch. H. 

Phenolic compounds and squalene in olive oils: the concentration and antioxidant 

potential of total phenols, simple phenols, secoiridoids, lignansand squalene. Food 

Chem. Toxicol.,2000, 38, 647–659 

58. García, A.; Ruiz-Méndez, M.V.; Romero, C.; Brenes, M. Effect of refining on the 

phenolic composition of crude olive oils. .J. Am. Oil Chem. Soc.,2006, 83, 159–

164. 



 177

59. Kummerow, F. A. The negative effects of hydrogenated trans fats and what to do 

about them. Atherosclerosis, 2009, 205, 458-465. 

60. Nishida, C.; Uauy, R. WHO Scientific update on health consequences of trans 

fatty acids: introduction. Eur. J. Clin. Nutr., 2009, 63, S1-S4. 

61. Winstein, S.; Lucas, H. J. The Coordination of Silver Ion with Unsaturated 

Compounds. J. Am. Chem. Soc., 1938, 60, 836-847. 

62. Morris, L. J. Separations of lipids by silver ion chromatography. J. Lipid Res., 

1966, 7, 717-732. 

63. Taufen, H. J.; Murray, M. J.; Cleveland, F. F. Effect of Silver Ion Coordination 

upon the Raman Spectra of Some Unsaturated Compounds, J. Am. Chem. Soc., 

1941, 63, 3500-3503. 

64. Nikolova-Damyanova, B. Silver ion chromatography and lipids, AOCS Lipid 

Library, http://lipidlibrary.aocs.org/Silver/bnd_rev/index1.htm  

65. Dobson, G.; Christie, W. W.; Nikolova-Damyanova, B. Silver ion 

chromatography of lipids and fatty acids. J. Chromatogr. B, 1995, 671, 197-222. 

66. Nikolova-Damyanova, B. Retention of lipids in silver ion high-performance liquid 

chromatography: Facts and assumptions. J. Chromatogr. A, 2009, 1216, 1815-

1824. 

67. Nikolova-Damyanova, B.Retention order of fatty acids and triacylglycerols. 

AOCS Lipid Library, http://lipidlibrary.aocs.org/Silver/retention/index.htm 

68. Adlof, R. O.; Analysis of triacylglycerol positional isomers by silver ion high 

performance liquid chromatography. J. High Resol. Chromatogr., 1995, 18, 105-

107. 

69. Février, P.; Binet, A.; Dufossé, L.; Grée, R.; Yvergnaux, F. Separation of 

glyceride positional isomers by silver ion chromatography. J. Chromatogr. A, 

2001, 923, 53-57. 

70. Βαλαβανίδης, Αθ. Βασικές αρχές µοριακής φασµατοσκοπίας και εφαρµογές στην 

οργανική χηµεία, Εκδόσεις Σύγχρονα Θέµατα – µη Κερδοσκοπική Εκδοτική 

Εταιρεία, Αθήνα, 2008. 



 178

71. Evans, D. F.; Tucker, J. N.; de Villardi, G. C. Lanthanide shift reagents for 

alkenes. J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1975, 6, 205-206 

72. Wenzel, T. J.; Bettes, T. C.; Sadlowski, J. E.; Sievers, R. E. New binuclear 

lanthanide NMR shift reagents effective for aromatic compounds. J. Am. Chem. 

Soc., 1980, 102, 5903-5904. 

73. Wenzel, T. J.; Sievers, R. E. Binuclear complexes of lanthanide(III) and silver(I) 

and their function as shift reagents for olefins, aromatics, and halogenated 

compounds. Anal. Chem., 1981, 53, 393-399. 

74. Wenzel, T. J.; Ruggles, A. C.; Lalonde, D. R.,Jr. Binuclear lanthanide(III)–

silver(I) NMR shift reagents: Investigations of new achiral and chiral analogs. 

Magn. Reson. Chem., 1985, 23, 778-783. 

75. Dais, P. 13C NMR spectra of polybutadienes in the presence of binuclear shift 

reagents. Macromol. Chem., Rapid Commun., 1990, 11, 299-302. 

76. Gao, L.; Sedman, J.; García-González, D. L.; Ehsan, S.; Sprules, T.; van de Voort, 

F. R. 13C NMR as a primary method for determining saturates, cis- and trans-

monounsaturates and polyunsaturates in fats and oils for nutritional labeling 

purposes. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 2009, 111, 612-622. 

77. Sedman, J.; Gao, L.; García-González, D.; Ehsan, S.; van de Voort, F. R. 

Determining nutritional labeling data for fats and oils by 1H NMR. Eur. J. Lipid 

Sci. Technol., 2010, 112, 439-451. 

 
 


