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απηφλ ηνλ θαηξφ.  

 



13 

 

ΠΔΡΊΛΖΦΖ 

Σο PGPR(polyglycerol polyricinoleate acid) είναι ζνα βιομθχανικό προϊόν το οποίο 

χρθςιμοποιείται ϊσ γαλακτωματοποιθτισ για να μειϊςει το ιξϊδεσ κατά τθν παραςκευι τθσ 

ςοκολάτασ και άλλων ςκευαςμάτων ηαχαροπλαςτικισ. Λειτουργεί μειϊνοντασ τθν τριβι 

μεταξφ των μορίων του κακάο, τθσ ηάχαρθσ, του γάλακτοσ κ.τ.λ. αυξάνοντασ ζτςι τθ 

ρευςτότθτα των ςκευαςμάτων.  

 Ο χθμικόσ του τφποσ είναι ο εξισ:  

R1O CH2 CH CH2O

OR2

n R3

 

Σο PGPR αποτελείται από ρικινελαϊκό οξφ (R1, R2, R3) που προζρχεται από τουσ ςπόρουσ του 

φυτοφ Ρίκινοσ ο κοινόσ(ricinus communis) από το οποίο παράγεται και το φυτικό ζλαιο 

καςτορζλαιο, ςυμπυκνωμζνο με μόρια γλυκερόλθσ (n=1,2,..,5). 

Εξαιτίασ τθσ πολυπλοκότθτασ του, για να προςδιοριςτεί θ δομι του και να γίνει ποςοτικόσ 

προςδιοριςμόσ, απαιτείται θ εφαρμοφι διαφορετικϊν αναλυτικϊν μεκόδων με 

διαφορετικι κλίμακα μετριςεων. Ο ςυνδυαςμόσ των τεχνικϊν light scattering, LC-MS και 

NMR ςε ςυνδυαςμό με ςυμβατικζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ, όπωσ ο αρικμόσ ιωδίου, αρικμόσ 

υδροξυλίων και οξφτθτα, δίνουν πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τθν δομι του PGPR. Σζλοσ θ 

φαςματοςκοπία NMR παρζχει τθν δυνατότθτα ποςοτικοφ προςδιοριςμοφ των ςυςτατικων 

του PGPR, χωρίσ τθν χριςθ εςωτερικϊν προτφπων, ι προθγοφμενο διαχωριςμό των 

ςυςτατικϊν του. 
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ABSTRACT 

The PGPR (polyglycerol polyricinoleate acid) is an industrial product, which is used 

as emulsifier in order to decrease viscosity during the production of chocolate and 

confectionery products. It’s function is to decrease the friction between the molecules 

of cocoa, sugar, milk, e.t.c. increasing thus the fluidity of preparations.  

His chemical press is the following:  

R1O CH2 CH CH2O

OR2

n R3

 

The PGPR is constituted by ricinoleic acid ( R1, R2, R3) that emenates from the seeds 

of plant Ricinus the common (ricinus communis), by which is produced the castor oil, 

condensed with molecules of glycerols ( n=1,2,…,5).  

Because of his complexity, in order to determined his structure and becomes 

quantitative, is required the application of different analytical methods with different 

scale of measurements. The combination of the methods Light Scattering, LC-MS and 

NMR, in combination with conventional methods of analysis, as number of iodine, 

number of hydroxyls and acidity, provide valuable information on the structure of 

PGPR. Finally NMR spectroscopy provides the possibility quantitative determination 

of component of PGPR.  
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Κεφάλαιο 1 

Ειςαγωγι 

1.1.Βοφτυρο κακάο 

Σο βοφτυρο κακάο είναι ζνα κακαρό εδϊδιμο φυτικό λίποσ, λζγεται αλλιϊσ 

theobroma cacao. Ζχει ανοιχτό κίτρινο χρϊμα, παράγεται από τον ςπόρο του κακάο 

(εικόνα 2) και ζχει ιπια γεφςθ. Χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι ςοκολάτασ, 

μπιςκότων, αλοιφϊν, φαρμακευτικϊν ειδϊν, ςαπουνιϊν κ.α. Επίςθσ είναι από τα 

πιο ςτακερά λίπθ και περιζχει πολλά φυςικά αντιοξειδωτικά (π.χ. κατεχίνθ)  που 

του δίνουν χρόνο αποκικευςθσ μζχρι και 5 χρόνια. Η πιο κοινι μορφι του 

βοφτυρου κακάο ζχει ςθμείο τιξθσ 34-38 °C κακιςτϊντασ ζτςι τθ ςοκολάτα ςτερει 

ςε κερμοκραςία δωματίου και ζτοιμθ να λιϊςει ςτο ςτόμα. Σο βοφτυρο κακάο 

εμφανίηει πολυμορφιςμό, ζχοντασ κρυςταλλικζσ δομζσ α, γ, β’ και β με ςθμεία 

τιξεωσ 17, 23, 26 και 35-37°C αντίςτοιχα1. τθν παραγωγι ςοκολάτασ 

χρθςιμοποιείται θ κρυςταλλικι δομι β εξαιτίασ του ςθμείου τιξεωσ τθσ. Σζλοσ 

επειδι το βοφτυρο κακάο είναι ακριβι λιπαρι φλθ, χρθςιμοποιοφνται άλλεσ 

λιπαρζσ φλεσ με παρόμοιεσ φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ με το βοφτυρο κακάο. 

Αυτζσ παράγονται από διάφορα φυτικά ζλαια με κλαςμάτωςθ και εςτεροποίθςθ 

και χρθςιμοποιοφνται νόμιμα ι παράνομα ωσ υποκαταςτάτεσ του βοφτυρου κακάο. 

 

Εικόνα 1.1: Σο δζντρο που παράγει του κακαόςπορουσ 

Εικόνα 1.2:Η μορφι του κακαόςπορου από μζςα. 
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1.2 Γαλακτωματοποιθτζσ και ιξώδεσ 

Ο ρόλοσ ενόσ γαλακτωματοποιθτι είναι θ δθμιουργία μιασ επιφάνειασ διαχωριςμοφ 

μεταξφ δυο μθ-αναμιγνυόμενων ουςιϊν. Οι γαλακτωματοποιθτζσ διαδραματίηουν 

ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτο χωριςμό ςταγονιδίων νεροφ ςτο λίποσ, για παράδειγμα ςτθ 

μαργαρίνθ θ οποία περιζχει ςταγονίδια νεροφ ςτο λίποσ (νερό μζςα ςε γαλάκτωμα 

ελαίου), ι ςτθν κρζμα, θ οποία περιζχει ςταγονίδια λίπουσ ςτο νερό (ζλαιο ςε 

γαλάκτωμα νεροφ). Σο λίποσ ςτουσ ςπόρουσ του κακάο μπορεί να υπάρξει και με 

τουσ δυο τφπουσ γαλακτϊματοσ. τθ ςοκολάτα δεν υπάρχει ςχεδόν κακόλου νερό 

οπότε ο γαλακτωματοποιθτισ είναι κάπωσ διαφορετικόσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ 

ζχουμε μόρια ηάχαρθσ, τα οποία είναι υδρόφιλα και λιπόφοβα (ςχιμα 1.1), επειδι 

προκαλοφν τθν απομάκτυνςθ του λίπουσ. 

 Η υγρι ςοκολάτα ρζει, επειδι θ ηάχαρθ και τα άλλα ςτερεά ςωματίδια μποροφν να 

κινθκοφν το ζνα πάνω ςτο άλλο. Αυτό ςυμβαίνει επειδι οι επιφάνειεσ των μορίων 

ζχουν επίςτρωςθ με λίποσ. Αυτό βζβαια ςυμβαίνει ςτα γαλακτϊματα νεροφ. Εδϊ, ο 

γαλακτωματοποιθτισ επιςτρϊνει τθ ςτερεά επιφάνεια και ςχθματίηει ζνα ςτρϊμα 

όριο μεταξφ των μορίων, λειτουργϊντασ ωσ επιφανειοδραςτικό μζςο.  

Ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ του επιφανειοδραςτικοφ μζςου (θ λεκικίνθ) φαίνεται 

ςτο ςχιμα 1.2. Σα μεμονωμζνα μόρια ζχουν μια λιπόφιλθ ουρά θ οποία βρίςκεται 

μζςα ςτο λίποσ. Σο άλλο άκρο του μορίου (θ κεφαλι) είναι λιποφοβικό και 

αποφεφγει το λίποσ. Επομζνωσ το λιποφοβικό τμιμα για να απομακρυνκεί από το 

λίποσ, δθμιουργεί μια ζνωςθ με τθν επιφάνεια τθσ ηάχαρθσ. Τπάρχουν όμωσ 

διαφορετικά είδθ επιφανειοδραςτικϊν ουςιϊν (γαλακτωματοποιθτϊν). Κάποιοι 

προςδζνονται ιςχυρά πάνω ςτθν επιφάνεια τθσ ηάχαρθσ και κάποιοι όχι και τόςο 

ιςχυρά, με αποτζλεςμα μετά τθν προςκικθ κάποιου ιςχυρότερου 

επιφανειοδραςτικοφ μζςου να αποκολλθκοφν και να πάρει τθ κζςθ τουσ. 

Πατομοίωσ υπάρχουν και διαφορετικά μικθ μορίων γαλακτωματοποιθτϊν που 

ζχουν επιπτϊςεισ ςτισ ιδιότθτεσ ροισ με διάφορουσ τρόπουσ2.  
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χιμα 1.1: Σο υδρόφιλο ‘’κεφάλι’’ διαλφεται ςτο νερό και θ υδρόφοβθ ουρά διαλφεται ςτο λάδι. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο το νερό και ςταγονίδια λαδιοφ είναι αδφνατο να διαχωριςτοφν. Σο μείγμα 

που δθμιουργείται λζγεται γαλάκτωμα. 

 

χιμα 1.2:χθματικό διάγραμμα μορίων λεκικίνθσ γφρω από μόρια ηάχαρθσ. 

 

 

1.3 Πολυγλυκερόλεσ  

Οι πολυγλυκερόλεσ είναι βιοδιαςπϊμενα προιόντα τα οποία είναι γνωςτά από τισ 

αρχζσ του 20ου αιϊνα και μόνο τθν τελευταία δεκετία ζχουν αναπτυχκεί μζκοδοι 

παραςκευισ προϊόντων υψθλισ κακαρότθτασ. Αυτό οδιγθςε ςτθν ολοζνα 
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αυξανόμενθ χριςθ τουσ και ςτθ ςφνκεςθ διαφόρων παραγϊγων, όπωσ οι 

πολυγλυκερικοί εςτζρεσ με αλειφατικά οξζα4. Οι εςτζρεσ τθσ πολυγλυκερόλθσ είναι 

μθ-ιοντικζσ επιφανειοδραςτικζσ ουςίεσ, οι οποίεσ  ζχουν χρθςθμοποιθκεί για πολλά 

χρόνια ωσ γαλακτωματοποιθτζσ ςε τρόφιμα3 και ςε προιόντα προςωπικισ 

περιποίθςθσ5,6. Χρθςιμοποιοφνται απο το 1940 ςε Ευρϊπθ και Αμερικι ενϊ ςτθν 

Αμερικι εγκρίκθκαν το 1960 για χριςθ ςε τρόφιμα. Εξαιτίασ τθσ αβλαβοφσ φφςθσ 

τουσ και τθσ καλισ βιοδιαςπωςιμότθτασ τουσ, ςυνεχίηεται θ ανάπτυξθ τεχνολογιϊν 

ενςωμάτωςθσ των εςτζρων τθσ πολυγλυκερόλθσ ςε διάφορεσ εφαρμογζσ7,8. 

Επομζνωσ οι πολυγλυκερόλεσ και τα παράγωγά τουσ χρθςιμοποιοφνται ςε 

διάφορεσ βιομθχανικζσ εφαρμοφζσ, ιδιαίτερα όπου υπάρχει ανάγκθ για αςφαλείσ 

και οικολογικζσ πρόςκετεσ ουςίεσ. Οι εφαρμογζσ των εςτζρων τθσ πολυγλυκερόλθσ 

περιλαμβάνουν:  

 Χριςθ ωσ αντικολωτικά και αντιςτατικά μζςα, λιπαντικά ι πλαςτικοποιθτικά 

μζςα.  

 Γαλακτωματοποιθτζσ, ςτακεροποιθτζσ, μαλακτικά, τροποποιθτζσ 

ρευςτότθτασ, διαλυτικά, ουςίεσ ςε μελάνια, χθμικά για αγροτικζσ εργαςίεσ.  

 Αντιαφριςτικά μζςα ςτθ βιομθχανία χαρτιοφ.  

 ε υγρά για υδραυλικζσ χριςεισ και ςε πετρζλαια.  

Με τον όρο πολυγλυκερόλεσ αναφερόμαςτε ςε μια μεγάλθ ομάδα ενϊςεων9. Η 

αρχικι ουςία είναι θ γλυκερόλθ (ςχιμα 1.3), θ οποία είναι διακζςιμθ ςε μεγάλεσ 

ποςότθτεσ, από τθν χθμικι επεξεργαςία λαδιϊν. Η γλυκερόλθ από μόνθ τθσ, δεν 

είναι κατάλλθλθ για τισ χριςεισ που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ.  

Χρθςιμοποιοφνται τα ολιγομερι τθσ (ςχιμα 1.4), με ςτόχο τθν αφξθςθ των 

υδρόφιλων ςυςτατικϊν και τθν ρφκμιςθ τθσ υδρόφοβθσ-υδρόφιλθσ ιςορροπίασ των 

προιόντων. Ζχουν γίνει προςπάκειεσ ςφνκεςθσ και ταυτοποίθςθσ των γλυκερολϊν 

με διάφορεσ μεκόδουσ, όπωσ υγρι10,11 και αζρια12 χρωματογραφία13-14, 

φαςματομετρία μαηϊν, Light Scattering15. Σο πρόβλθμα που δθμιουργείται κατά τθν 

ςφνκεςθ των ολιγομερϊν είναι θ παράπλευρθ δθμιουργία αρκετϊν ιςομερϊν 

(κυκλικισ και ευκφγραμμθσ αλυςίδασ *ςχιμα 1.5+). Ζχει δειχκεί ότι ολιγομερι 
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μεγάλου μοριακοφ βάρουσ ευνοοφνται από τθν υψθλι κερμοκραςία και τον χρόνο 

αντίδραςθσ. Αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ και του χρόνου αντίδραςθσ ευννοεί τα 

ολιγομερι με μεγαλφτερο μοριακό βάροσ (πίνακασ 1.1)16.  

 

Πίνακασ 1.1: Προϊόντα τθσ αντίδραςθσ πολυμεριςμοφ τθσ γλυκερόλθσ ωσ ςυνάρτθςθ του χρόνου 

αντίδραςθσ και τθσ κερμοκραςίασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 1.3: Σριςδιάςτατθ απεικόνιςθ τθσ δομισ τθσ γλυκερόλθσ.  
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χιμα 1.4: Δομζσ γλυκερόλθσ, διγλυκερόλθσ και τριγλυκερόλθσ αντίςτοιχα.  

 

χιμα 1.5: Δομζσ διγλυκερόλθσ. 

 

1.4 Ριςινελαϊκό οξφ 

Σο ριςινελαϊκό οξφ (ricinoleic acid) είναι ζνα φυςικό προιόν ανοιχτοφ κίτρινου 

χρϊματοσ το οποίο παράγεται από τθν υδρόλυςθ του καςτορζλαιου17. Από τα 

λιπαρά οξζα που περιζχει το καςτορζλαιο, το 90% περίπου είναι ριςινελαϊκό οξφ. Οι 

περιςςότερεσ ιδιότθτεσ του καςτορζλαιου οφείλονται ςτο ριςινελαϊκό οξφ. Σο 

ριςινελαϊκό οξφ είναι αποτελεςματικό ςτθν παρεμπόδιςθ ανάπτυξθσ διαφόρων ιϊν, 

βακτθρίων, ηυμϊν. Χρθςιμοποιείται επίςθσ ςε φάρμακα για τθν κεραπεία 

διαφόρων αςκενειϊν και δερματικϊν πακιςεων, ςε μελάνια, ςε πλαςτικά και ςε 

καλλυντικά είδθ.  
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χιμα 1.6: Δομι ριςινελαϊκοφ οξζοσ. 

1.5 PGPR 

Σο PGPR (polyglycerol polyricinoleic acid) είναι εςτζρεσ τθσ πολυγλυκερόλθσ με 

πολυριςινελαϊκό οξφ. Είναι βιομθχανικό προïόν το οποίο χρθςιμοποιείται ϊσ 

γαλακτωματοποιθτισ για να μειϊςει το ιξϊδεσ κατά τθν παραςκευι τθσ ςοκολάτασ 

και άλλων ςκευαςμάτων ηαχαροπλαςτικισ18. Ζχει κιτρινωπό χρϊμα και είναι υγρό 

με μεγάλο ιξϊδεσ. Είναι επίςθσ γνωςτό με το εμπορικό όνομα Admul-WOL. Σο PGPR 

προζρχεται από τθν εςτεροποίθςθ ςυμπυκνωμζνων μορίων ρικινελαικοφ οξζοσ με 

πολυγλυκερόλεσ. Τπάρχουν διάφοροι τρόποι παραγωγισ PGPR. Λειτουργεί 

μειϊνοντασ τθν τριβι μεταξφ των μορίων του κακάο, τθσ ηάχαρθσ, του γάλακτοσ 

θ.η.ι. απμάλνληαο έηζη ηε ξεπζηφηεηα ησλ ζθεπαζκάησλ. Όπσο πεξηγξάςακε 

παξαπάλσ πξνζδέλεηαη ζηε δάραξε θαη αθήλεη ην ππφινηπν κφξην ειεχζεξν ζην 

ζχζηεκα ιηπηδίσλ γηα λα βνεζήζεη ζηε ξνή
19,2

. Πξνζζήθε κηθξψλ πνζνζηψλ (>0,5%) 

PGPR κεηψλεη αηζζεηά ην ημψδεο. Δπίζεο, ζνθνιάηεο πνπ πεξηέρνπλ 

επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ πεξηζζφηεξν ζε πεξηβάιινλ με 

μεγάλα ποςοςτά υγραςίασ από οτι οι ςοκολάτεσ χωρίσ επιφανειοδραςτικζσ νπζίεο. 

Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηαηί ην λεξφ είλαη θαηαζηξεπηηθφ γηα ην ημψδεο ηεο 

ζνθνιάηαο. Δμίζνπ θαηαζηξεπηηθφ είλαη θαη ε παξαπάλσ απφ ηελ επηηξεπηή 

πνζφηεηα PGPR ζηα ηξφθηκα. ε πνζνζηφ PGPR 0,5% πεξίπνπ 85% ησλ κνξίσλ 

δάραξεο έρνπλ επηζηξσζεί κε κφξηα PGPR. Αλ ππάξρεη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ην 

PGPR, ηφηε ην ειεχζεξν PGPR δεκηνπξγεί ζπζζσκαηψκαηα, ηα γλσζηά κηθίιιηα 

(ζρήκα 1.7). Αθφκα κπνξεί λα ζρεκαηίζεη θαη θπζηίδηα εμσηεξηθά ηνπ κνξίνπ ηεο 

δάραξεο. ην ζηξψκα απηφ (ζρήκα 1.7) ε ΄΄νπξά΄΄ ηνπ κνξίνπ ηνπ PGPR πνπ είλαη 

πξνζδεδεκέλν ζηε δάραξε, είλαη ζε επαθή κε ηελ ΄΄νπξά΄΄ ησλ κνξίσλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζηξψκαηνο. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ππάξρεη παξεκπφδηζε ηεο ξνήο. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ππάξρεη έλα φξην ζηελ πνζφηεηα πνπ επηηξέπεηαη λα χρθςιμοποιείται 

ςε κάκε προϊον. τθν Ευρϊπθ το PGPR χρθςιμοποιείται ωσ υποκατάςτατο τθσ 

λεκικίνθσ ι αναμεμειγμζνο με λεκικίνθ ςτθν κουβερτοφρα ςοκολάτασ και ςε 
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πλακίδια ςικολάτασ ςε ποςοςτό 0,25%,ενϊ το 1971 το όριο ιταν 0,5%. Η 

ςυνιςτϊμενθ κακθμερινι επιτρεπτι ποςότθτα PGPR που μπορεί να καταναλωκεί 

είναι 2.64 mg\kg ςωματικοφ βάρουσ, ενϊ γφρω ςτο 1970 το επιτρεπτό όριο ιταν 

υψθλότερο. Άρα ζνα άτομο 60 kg τρϊγοντασ μια ςοκολάτα 120 gr προςλαμβάνει 5 

mg PGPR \kg. Σο 1952 χρθςιμοποιικθκε εκτενϊσ ςτθν ςοκολάτα αλλά θ χριςθ του 

διακόπθκε για 6 χρόνια για να ακολουκιςουν βιολογικζσ και τοξικζσ μελζτεσ για τθν 

ουςία αυτι. Ακολοφκθςαν πειράματα ςε ποντίκια, κοτόπουλα, ςκφλουσ και 

ανκρϊπουσ πιςτοποιϊντασ ότι θ ουςία είναι κατάλλθλθ για βρϊςθ.  

 

 

χιμα 1.7: χθματικι αναπαράςταςθ κυςτιδίου και μικυλλίων από μόρια λεκικίνθσ γφρω από ζνα 

μόριο ηάχαρθσ. 

 

 

 

χιμα 1.8: Δομι του μορίου PGPR. 
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1.6 Σρόποι παραγωγισ PGPR  

◙  Σο PGPR παραςκευάηεται από τθν εςτεροποίθςθ ςυμπυκνωμζνου ριςινελαϊκοφ 

οξζοσ με πολυγλυκερόλθ. Η αντίδραςθ γίνεται ςε τζςςερα ςτάδια19: (1) 

προετοιμαςία του καςτορζλαιου από το οποίο κα παραχκεί το ριςινελαϊκό οξφ και 

άλλα λιπαρά οξζα, (2) ςυμπφκνωςθ των οξζων που παριχκθκαν, (3) προετοιμαςία 

των πολυγλυκερολϊν και (4) εςτεροποίθςθ του ςυμπυκνωμζνου οξζοσ με τισ 

πολυγλυκερόλεσ. Αναλυτικά θ μζκοδοσ ζχει ωσ ακολοφκωσ:   

1. Η προετοιμαςία των λιπαρϊν οξζων του καςτορζλαιου γίνεται με υδρόλυςθ 

του καςτορζλαιου με νερό και ατμοφσ ςε πίεςθ 400 psi χωρίσ τθν προςκικθ 

κάποιου καταλφτθ, γιατί τα επικυμθτά λιπαρά οξζα ελευκερϊνονται από τισ 

γλυκερόλεσ μετά από ζκλουςθ. Σο καςτορζλαιο περιζχει 80-90% ριςινελαϊκό 

οξφ και αυτό είναι το ςθμαντικότερο λιπαρό οξφ ςτθν αντίδραςθ 

ςυμπφκνωςθσ. Άλλα λιπαρά οξζα είναι το ελαϊκό οξφ (3-8%), λινολεικό οξφ 

(3-7%) και ςτεατικό οξφ (0-2%). 

 

 

2. Η ςυμπφκνωςθ των λιπαρϊν οξζων γίνεται με κζρμανςθ ςε υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ υπό κενό και ςε ατμόςφαιρα διοξειδίου του άνκρακα  για να 

αποφευχκεί θ οξείδωςθ. ε τακτικά διαςτιματα λαμβάνεται δείγμα και 

ελζγχεται, ϊςτε ο αρικμόσ οξζων να μθν υπερβεί το 35. Αυτόσ ο αρικμόσ 

αντιςτοιχεί ςε ζναν μζςο όρο 5 λιπαρϊν οξζων ανά μόριο ςυμπυκνωμζνου 

προιόντοσ. Κατά τθν διάρκεια τθσ ςυμπφκνωςθσ, το ριςινελαϊκό οξφ μπορεί 

να αντιδράςει με διαφορετικοφσ τρόπουσ. Αρχικά μπορεί να γίνει θ 

επικυμθτι ευκεία εςτεροποίθςθ (ςχιμα 1.9) ι να γίνει κυκλικι 
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εςτεροποίθςθ θ οποία ςυμπλθρϊνει τθν αλυςίδα (ςχιμα 1.10). Η δεφτερθ 

περίπτωςθ δθμιουργίασ κυκλικισ αλυςίδασ είναι μάλλον κεωρθτικι εφόςον 

δεν ζχουν βρεκεί ακόμα ςτοιχεία για τθν δθμιουργία τθσ. Η αφυδάτωςθ 

είναι επίςθσ μια πικανι αντίδραςθ αλλά ςυμβαίνει ςε μικρό βακμό (ςχιμα 

1.11).  

Γραμμικι εςτεροποίθςθ 

 

χιμα 1.9: Αντίδραςθ εςτεροποίθςθσ του ριςινελαϊκοφ οξζοσ ςε ευκεία αλυςίδα. 

 

Κυκλικι εςτεροποίθςθ 
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χιμα 1.10: Αντίδραςθ εςτεροποίθςθσ του ριςινελαϊκοφ οξζοσ ςε κυκλικι αλυςίδα. 

Αντίδραςθ αφυδάτωςθσ 

 

 

χιμα 1.11: Αντίδραςθ αφυδάτωςθσ του ριςινελαϊκοφ οξζοσ. 

 

 

3. Η προετοιμαςία των πολυγλυκερολϊν ζγινε κερμαίνοντασ τθν γλυκερόλθ ςε 

κερμοκραςίεσ πάνω από 2000C παρουςία μικρισ ποςότθτασ αλκαλίου. ε 

αυτι τθν κερμοκραςία δυο ι και περιςςότερα μόρια γλυκερόλθσ 

ςυμπυκνϊνονται με τθν απϊλεια μορίων νεροφ (ςχιμα 1.12). το δοχείο τθσ 

αντίδραςθσ διοχετεφεται διοξείδιο του άνκρακα για να αποφευχκεί θ 

οξείδωςθ. Η γλυκερόλθ που δεν αντζδραςε απομακρφνεται ςτο τζλοσ τθσ 

αντίδραςθσ με απόςταξθ. Σο αποτζλεςμα είναι ζνα μείγμα πολυγλυκερολϊν 

με διαφορετικό αρικμό ςυμπυκνωμζνων γλυκερολϊν. Επειδι τα υδροξείλια 

ςτισ κζςεισ 1 και 3 τθσ γλυκερόλθσ είναι πιο δραςτικά από το υδροξφλιο ςτθ 

κζςθ 2, οι πολυγλυκερόλεσ που ςχθματίηονται είναι κυρίωσ ευκείασ 

αλυςίδασ. χθματίηεται όμωσ και μια μικρι ποςότθτα κυκλικϊν προιόντων, 

με τθν ςυμπφκνωςθ του υδροξυλίου-1 μιασ γλυκερόλθσ με το υδροξφλιο-3 

μιασ άλλθσ. Η κυκλικι διγλυκερόλθ (ςχιμα 1.13) είναι ςτερεισ μορφισ και 

βρίςκεται ςε ποςοςτό 4% ςτισ πολυγλυκερόλεσ και 0,4% ςτο PGPR.  
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χιμα 1.12: Αντίδραςθ πολυμεριςμοφ τθσ γλυκερόλθσ. Όταν το n=2 αναφερόμαςτε ςτθν 

διγλυκερόλθ, για n=3 ςτθν τριγλυκερόλθ κ.τ.λ. 

 

χιμα 1.13: Αντίδραςθ κυκλοποίθςθσ διγλυκερόλθσ. 

 

4. Σο τελευταίο ςτάδιο περιλαμβάνει κζρμανςθ κατάλλθλθσ ποςότθτασ 

πολυγλυκερολϊν με ςυμπυκνωμζνα λιπαρά οξζα (κυρίωσ ριςινελαϊκό οξφ) 

από το καςτορζλαιο. Η αντίδραςθ λαμβάνει χϊρα αμζςωσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ του προθγοφμενου ςταδίου και ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ που 

υπιρχαν ςτθν ςυμπυκνωςθ των λιπαρϊν οξζων. Η πρόοδοσ τθσ αντίδραςθσ 

ελζγχεται μζχρι τθ λιψθ δείγματοσ και τον προςδιορςμό του αρικμοφ 

οξζων.  

 

Σα προθγοφμενα 4 ςτάδια περιγράφουν τθ διαδικαςία παραςκευισ του PGPR το 

οποίο όμωσ πρζπει να ζχει κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ. Η ποςότθτα τθσ 

πολυγλυκερόλθσ που υπάρχει ςτο PGPR κα πρζπει να αποτελείται πάνω από 75% 

με δι-, τρι- και τζτρα-γλυκερόλθ, ενϊ κα πρζπει να περιζχονται λιγότερο από 10% 

κλάςματα μεγαλφτερα από ζπτα-γλυκερόλθ. Επίςθσ, το παραγϊμενο PGPR πρζπει 

να ζχει χθμικζσ παραμζτρουσ ςε κακοριςμζνα όρια: αρικμόσ υδροξυλίων: 85-100, 

αρικμόσ οξζων: μζγιςτο 2,0, αρικμόσ ιωδίου: 80-90.  
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Εξαιτίασ τθσ μεγάλθσ υδρόφιλθσ αλυςίδασ πολυγλυκερολϊν και τθσ εξαιρετικισ 

χωρθτικότθτασ πρόςδεςθσ νεροφ, το PGPR  είναι από τουσ πιο ιςχυροφσ 

γαλακτωματοποιθτζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα τρόφιμα. χθματίηει πολφ ςτακερά 

γαλακτϊματα ακόμα και ςε υψθλά ποςοςτά νεροφ, μζχρι και 80%.  

 

Κατάλυςθ ςτα διάφορα ςτάδια παραγωγισ PGPR 

Η παραπάνω περιγραφείςα μζκοδοσ παραγωγισ PGPR απαιτεί αρκετό χρόνο και 

ενζργεια και ςυνκικεσ υψθλϊν κερμοκραςιϊν και πιζςεων. Για τον λόγο αυτό 

ζχουν γίνει αρκετζσ μελζτεσ με ςτόχο τθν κατάλυςθ των διάφορων ςταδίων τθσ 

ςφνκεςθσ του PGPR από διάφορουσ καταλφτεσ. Με τον τρόπο αυτό αναμζνεται θ 

εξοικονόμθςθ χρόνου και ενζργειασ εφόςον θ αντίδραςθ κα πραγματοποιείται 

κάτω από πιο ιπιεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ, πίεςθσ και pH. Ζρευνεσ που ζχουν 

πραγματοποιθκεί ζχουν αποδείξει τθν χρθςιμότθτα διάφορων καταλυτϊν, ςτα 

διάφορα ςτάδια τθσ παραςκευισ του PGPR.  

 Η αντίδραςθ εςτεροποίθςθσ μπορεί να καταλυκεί από μόρια λιπάςθσ. Επίςθσ και 

το προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αντίδραςθσ, του πολυμεριςμοφ του ριςινελαϊκοφ οξζοσ, 

καταλφκθκζ από τθν λιπάςθ Candida rugosa θ οποία όμωσ δεν βρζκθκε να είναι 

κατάλλθλθ για τθν κατάλυςθ τθσ εςτεροποίθςθσ. Δοκιμάςτθκαν 20 ακόμα λιπάςεσ 

από τισ οποίεσ 8 απορίφκθκαν αμζςωσ γιατι δεν παρατθροφταν καμία πρόοδοσ 

ςτθν πορεία τθσ αντίδραςθσ. Οι 20 λιπάςεσ (9 από μφκθτεσ, 6 απο βακτιρια, 4 από 

ηφμεσ, 1 από φυτά και 1 μαςτροφόρου προζλευςθσ) που χρθςιμοποιικθκαν 

επιλζχκθκαν με κριτιρια, τθν ενηυματικι δραςτθριότθτα και το οικονομικό κόςτοσ 

κάκε λιπάςθσ. Η παρακολοφκθςθ τθσ αντίδραςθσ ζγινε με τθν ταυτόχρονθ μζτρθςθ 

του αρικμοφ οξζων. Όςο πιο γριγορθ ιταν θ μείωςθ του αρικμοφ οξζων τόςο πιο 

γριγορα προχωροφςε θ αντίδραςθ. Οι πλζον κατάλλθλεσ λιπάςεσ για τθν κατάλυςθ 

τθσ εςτεροποίθςθσ προιλκαν από το Rhizopus arrhizus και από το Rhizupus 

oryzae20.  

 Πραγματοποιικθκαν παρόμοιεσ μελζτεσ για τθν εφρεςθ κατάλλθλου καταλφτθ 

μεταξφ 24 λιπαςϊν. Ο ζλεγχοσ τθσ προόδου τθσ αντίδραςθσ ζγινε με ςφγχρονο 
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ζλεγχο του αρικμοφ ιωδίου. Σο πρϊτο ςτάδιο τθσ ςυμπφκνωςθσ του ριςινολεικοφ 

οξζοσ ζγινε με καταλφτθ επίςθσ τθ Candida rugosa. Μετά τθν πραγματοποίθςθ των 

πειραμάτων βρζκθκε ότι θ λιπάςθ Mucor javanicus ιταν θ καλφτερθ21.  

 Ζχουν πραγματοποιθκεί μελζτεσ για τθν καταλλθλότθτα τθσ λιπάςθσ Rhizupus 

arrhizus με ςφχρονο ζλεγχο του αρικμοφ ιωδίου,αρικμοφ υδροξυλίων και τθσ 

καλφτερθσ αναλογίασ (R=PR/PG) πολυρικινελαικοφ οξζοσ\πολυγλυκερόλθσ. Σα 

πειράματα αυτά ζδειξαν ότι θ καλφτερθ αναλογία μαηϊν για τθν αντίδραςθ αυτι 

είναι R=5 όπου και παρατθρικθκαν οι μικρότερεσ τιμζσ των αρικμϊν οξζων και 

ιωδίου. Ακόμα ςφμφωνα με τα πειράματα αυτά παρατθριςαμε ότι ο τρόποσ 

προςκικθσ του καταλφτθ δεν επθρζαςε τθν πορεία τθσ αντίδραςθσ. Δθλαδι είτε 

προςκζςουμε αμζςωσ όλθ τθν ποςότθτα καταλφτθ είτε ςε δόςεισ δεν επθρεάηεται θ 

ταχφτθτα πραγματοποίθςθσ τθσ αντίδραςθσ22.  

 

1.7 Επίδραςθ του PGPR και τθσ λεκικίνθσ ςτο ιξώδεσ 

Η προςκικθ του PGPR ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ του ιξϊδουσ τθσ λιωμζνθσ 

ςοκολάτασ, όπωσ ςυμβαίνει με τθ λεκικίνθ. Οι δυο ουςίεσ όμωσ παρουςιάηουν 

ςθμαντικζσ διαφορζσ. Καλφτερα αποτελζςματα εμφανίηονται με τθν προςκικθ 

μείγματοσ PGPR\λεκικίνθσ. φμφωνα με μελζτεσ οι ιδανικζσ αναλογίεσ μείγματοσ 

PGPR\λεκικίνθσ είναι 70\30. Αυτι θ αναλογία αλλάηει ανάλογα με τισ επικυμθτζσ 

ιδιότθτεσ που κζλουμε για το προιόν. Για παράγειγμα, ςτθν μαφρθ ςοκολάτα θ 

ιδανικι αναλογία PGPR\λεκικίνθσ είναι 50\50 και ςτθ ςοκολάτα γάλακτοσ 25\75.  Σο 

μίγμα PGPR\λεκικίνθσ προςδίδει ςτθ ςοκολάτα χαμθλότερο ιξϊδεσ από αυτό που 

παρατθρείται με τθν χριςθ μόνο λεκικίνθσ. Επίςθσ το PGPR προκαλεί μεγαλφτερθ 

ςτακερότθτα ιξϊδουσ ςτθ λιωμζνθ ςοκολάτα. Με αποτζλεςμα να μειϊνεται θ 

ευαιςκθςία ςτισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ και ζτςι μειϊνεται ο χρόνοσ επεξεργαςίασ 

του δείγματοσ. Σροποποιϊντασ τθν διαδικαςία με τθν οποία κρυςταλλϊνεται θ 

λιπαρι φάςθ κατά τθν τελικι φάςθ τθσ παραγωγισ, θ προςκικθ PGPR βελτιϊνει 

τθν εμφάνιςθ, τθ ςφςταςθ τθσ ςοκολάτασ και διατθρεί τθν ποιότθτα ςτο 

παραγϊμενο προϊόν. Η προςκικθ 1-3 gr γαλακτωματοποιθτι μειϊνει το ιξϊδεσ, 



29 

 

τόςο όςο και θ προςκικθ 10 φορεσ περιςςότερθσ ποςότθτασ βοφτυρου κακάο, 

γεγονόσ που μειϊνει πολφ το κόςτοσ παραγωγισ τθσ ςοκολάτασ. Η προςκικθ PGPR  

ςε παγωτά παρουςιάηει ζνα επιπρόςκετο πλεονζκτθμα, μειϊνει το ιξϊδεσ 

παρουςία μικρισ ποςότθτασ νεροφ, ενϊ ςε άλλθ περίπτωςθ κα δθμιουργοφςε 

υπερβολικι πιξθ23,24.  

 

1.8 Σοξικότθτα του PGPR 

Σισ δεκαετίεσ 1950 και 1960 ζγιναν αρκετζσ μελζτεσ για τθν τοξικότθτα του PGPR 

ςτον άνκρωπο. Μια μελζτθ25 χρθςιμοποίθςε 19 εκελοντζσ ςτθν διατροφι των 

οποίων πρόςκεςαν PGPR για 3 εβδομάδεσ και ερεφνθςαν για τυχόν προβλιματα 

ςτθν πζψθ και ςτθν απορόφθςθ τθσ ουςίασ από τον οργανιςμό. Η πρϊτθ εβδομάδα 

ιταν για τον εγκλιματιςμό των εκελοντϊν ςτθν ςιγκεκριμζνθ δίαιτα που κα 

ακολουκοφςαν. Σθν δεφτερθ εβδομάδα πρόςκεςαν μζςα ςτα γεφματα 2-5 γρ 

ανάλογα με το βάροσ κάκε εκελοντι και τθν τρίτθ εβδομάδα 3-10 γρ με τισ ίδιεσ 

προυποκζςεισ. Κάκε εκελοντισ περνοφςε απο πολλζσ εξετάςεισ κάκε μζρα και από 

τισ εξετάςεισ αίματοσ ζλεγχαν διάφορεσ παραμζτρουσ όπωσ,επίπεδα αλβουμίνθσ, 

κυμόλθσ, κ.α. Σα αποτελζςματα ζδειξαν ότι δεν υπιρχε καμία παρενζργεια ςτθν 

λειτουργία του φπατοσ και των νεφρϊν. Σα επίπεδα κρεατίνθσ παρζμειναν ςτα ίδια 

επίπεδα χωρίσ καμία αλλαγι. Η χολθςτερόλθ δεν επθρεάςτθκε κακόλου και θ 

απορρόφθςθ του PGPR από τον οργανιςμό ιταν ομαλι και χωρίσ δυςάρεςτα 

αποτελζςματα.  

 Παρόμοια πειράματα ζχουν γίνει και ςε ποντίκια26. τα ςυγκεκριμζνα πειράματα 

μελετικθκε θ απορρόφθςθ όχι μόνο του PGPR αλλά και των δυο κφριων 

ςυςτατικϊν του, του πολυριςινελαϊκοφ οξζοσ και των γλυκερολϊν. Για το 

πολυριςινολεικό οξφ τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι μετατρζπεται ςε ριςινολεικό οξφ 

και απορροφάται γριγορα από τον οργανιςμό. Οι γλυκερόλεσ απορροφοφνται και 

αποβάλλονται από τον οργανιςμό εξίςςου εφκολα, με τθ μόνθ διαφορά ότι όςο πιο 

μεγάλθ αλυςίδα (πζντα, ζξα,…) τόςο πιο αργά αποβάλεται από τον οργανιςμό. Οι 

μικρζσ αλυςίδεσ γλυκερολϊν απορροφϊνταν γριγορα και μζροσ τουσ 
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μετατρζπονταν ςε ενζργεια.  Επίςθσ το PGPR δεν παρουςίαςε προβλιματα 

ςυςςϊρευςθσ ςτο φπαρ ι ωσ λίποσ ςτον οργανιςμό. Ακόμα, δεν διαςπάςτθκε ςτα 

κφρια ςυςτατικά του. Ο ζλεγχοσ για όλα τα παραπάνω αποτελζςματα ζγινε με πάρα 

πολλζσ εξετάςεισ ςτα ποντίκια.  

φμφωνα με όλεσ τισ μελζτεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί, ζχουν κεςπιςτεί 

επιτρεπτά όρια ςτθν περιεκτικότθτα του PGPR, ςε διάφορα βακτιρια, βαρζα 

μζταλλα, κ.α. (πίνακασ 1.2).  

Πίνακασ 1.2: Μικροβιολογικά δεδομζνα του PGPR 

Μηθξνβηνινγηθά δεδνκέλα Μέγηζηε επηηξεπηή ζπγθέληξσζε 

πλνιηθή εκεξήζηα πνζφηεηα  cfu/γξ 500 

Εχκεο  cfu/γξ 50 

Μνχρια   cfu/γξ 50 

Δληεξνβαθηεξίδηα  cfu!/γξ 10 

ηαθπιφθνθνο  cfu/γξ 10 

αικνλέιια ζε 25 γξ, απνπζία 

Βαρζα μζταλλα 

Αξζεληθφ (As) 3 ppm  

Μνιπβδνο (Pb) 1 ppm  

Τδξάξγπξνο (Hg) 1 ppm  

Κάδκην (Cd) 1 ppm 

Άιια βαξεα κέηαιια  10 ppm  
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1.9 LC-MS  

Δηζαγσγή  

Σν θαηλφκελν ηνπ ειεθηξνςεθαζκνχ είλαη γλσζηφ εδψ θαη εθαηνληάδεο ρξφληα, αιιά 

κφιηο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα έγηλε πιήξσο θαηαλνεηφ. Ο ειεθηξνςεθαζκφο 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο ηξφπνο ηνληηζκνχ κνξίσλ θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε 

ηερληθή απηή άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιχπινθα θαη επαίζζεηα βηνινγηθά 

κφξηα κε κεγάιν κνξηαθφ βάξνο. Δπίζεο έθαλε δπλαηή ηελ απεπζείαο αλάιπζε 

ηφλησλ απφ δηαιχκαηα δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο αληηδξάζεσλ θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε HPLC ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελψζεσλ αθφκα θαη ζε ηρλνπνζφηεηεο ζε 

βηνινγηθά θαη πεξηβαιινληηθά δείγκαηα
27

. Ζ ηεηξαπνιηθή ηνληηθή παγίδα ζαλ 

αλαιπηήο δηαρσξηζκνχ καδψλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παγηδεχεη ηαπηφρξνλα ηφληα κε 

δηαθνξεηηθφ ιφγν m/z θαη θαηφπηλ λα ηα εμάγεη δηαδνρηθά πξνο ηνλ αληρλεπηή. 

Δπηπιένλ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα απνκφλσζε ηφλησλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο m/z 

θαη λα πξαγκαηνπνηεί εθιεθηηθή ζξαπζκαηνπνίεζε ζ’ απηά, παξέρνληαο έηζη ηελ 

δπλαηφηεηα γηα πεηξάκαηα δηαδνρηθήο ζξαπζκαηνπνίεζεο. Γειαδή ηελ ζξαχζε ελφο 

ηφληνο, ηελ απνκφλσζε θάπνηνπ απφ ηα ηφληα ζξαχζκαηα θαη ηελ πεξαηηέξσ 

ζξαπζκαηνπνίεζε απηνχ.   

 

Σξόπνη ηνληζκνύ ηνπ αλαιύηε ζηνλ ειεθηξνςεθαζκό  

 Γηαρσξηζκφο θνξηίνπ  

 ρεκαηηζκφο θνξηηζκέλσλ παξαγψγσλ ηνπ αλαιχηε  

 Ηνληζκφο ηνπ αλαιχηε κέζσ αληηδξάζεσλ ζηελ αέξηα θάζε  

 Ηνληζκφο κέζσ ειεθηξνρεκηθήο νμείδσζεο ή αλαγσγήο  

 

Σν ζύζηεκα κεηαθνξάο ησλ ηόλησλ από ηελ πεγή ηνληζκνύ ζηελ ηνληηθή παγίδα  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνςεθαζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζε αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο 

θαζψο ν ηνληζκφο είλαη απνδνηηθφηεξνο απφ φηη ζε ζπλζήθεο πςεινχ θελνχ. Αληίζεηα 

θάζε αλαιχηεο ηφλησλ, φπσο είλαη ε ηνληηθή παγίδα ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο πςεινχ 

θελνχ, κε ζπλέπεηα λα απαηηείηαη έλα ζχζηεκα πνπ λα ζπλδέεη απηά ηα δπν ηκήκαηα 

ηνπ νξγάλνπ θαη λα κεηαθέξεη απνδνηηθά ηα ηφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ πεγή ηνπ 

ειεθηξνςεθαζκνχ ζηελ ηνληηθή παγίδα φπνπ θαη ζα αλαιπζνχλ (ζρήκα 1.14).  
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ρήκα 1.14 : ην ζύζηεκα κεηαθνξάο ησλ ηόλησλ από ηελ πεγή ηνληζκνύ ζηελ ηνληηθή παγίδα. 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην ζρήκα ηα παξαγψκελα ηφληα πεξλνχλ απφ ηέζζεξηο πεξηνρέο 

δηαθνξεηηθήο πίεζεο πξηλ θηάζνπλ ζηελ ηνληηθή παγίδα. Απηή ε ζηαδηαθή κείσζε ηεο 

πίεζεο απφ ηελ πεγή ζηνλ αλαιχηε ρξεζηκνπνηείηαη έηζη ψζηε λα γίλεηαη κηα νκαιή 

κεηάβαζε απφ ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε ζε πίεζε πςεινχ θελνχ. Σέινο ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε θίλεζε ησλ ηφλησλ απφ ηελ πεγή ζηελ ηνληηθή παγίδα γίλεηαη 

ειεθηξνζηαηηθά, δειαδή εμαηηίαο ηεο κεγάιεο δηαθνξάο δπλακηθνχ πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ηεο πεγήο ειεθηξνςεθαζκνχ (4kV) θαη ηνπ αληρλεπηή (-15kV) δίλνληαο έηζη 

ηελ δπλαηφηεηα ε πεγή λα ηνπνζεηεζεί νξζνγψληα ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα 

κεηαθνξάο κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή κφλν θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ ζην 

θαζκαηφκεηξν.  

 

Πεηξακαηηθή αθνινπζία  

Καηα ηε δηαδηθαζία ηνπ ειεθηξνςεθαζκνχ, αξαηφ δηάιπκα δείγκαηνο εηζάγεηαη ζε 

έλαλ κεηαιιηθφ ηξηρνεηδή ζσιήλα κε ηελ ηαρχηεηα ξνήο λα θπκαίλεηαη απφ 0,1 – 10 

κl/min. Μεηαμχ απηνχ ηνπ ηξηρνεηδνχο θαη ελφο αληηζηαζκηζηηθνχ ειεθηξνδίνπ 

εθαξκφδεηαη δηαθνξά δπλακηθνχ απφ 2-5 kV, ηηκή ηθαλή λα παξάγεη ην ειεθηξηθφ 

πεδίν πνπ επηδξά ζηα θνξηία ηνπ δηαιχκαηνο δηαρσξίδνληαο ηα θαη ζπζζσξεχνληαο 

ηα ζεηηθά ή ηα αξλεηηθά (αλάινγα κε ην πξφζεκν ηεο ηάζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ 

ηξηρνεηδή) ζηελ άθξε ηνπ ηξηρνεηδνχο ζρεκαηίδνληαο ηνλ ‘’θψλν ηνπ Taylor’’(ζρήκα 

1.15). Απηφο ν θψλνο είλαη ηκήκα ηνπ δηαιχκαηνο πνπ πξνεμέρεη απφ ηνλ ηξηρνεηδή 

θαη θέξεη ζπζζσξεπκέλν θνξηίν ή αιιίσο πεξίζζεηα θνξηίνπ, δειαδή ην θνξηίν πνπ 

δηαρσξίζηεθε, ζηελ επηθάλεηα ηνπ. Καζψο ην δπλακηθφ απμάλεη, ην δηάιπκα πνπ 

ζρεκαηίδεη ηνλ θψλν ηνπ Taylor μεπεξλά ην ζεκείν Rayleich, δειαδή ην ζεκείν 
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εθείλν πνπ ε πίεζε απφ ηηο απσζηηθέο δπλάκεηο κεηαμχ ησλ ηφλησλ εμηζνξξνπείηαη 

απφ ηελ επηθαλεηαθή ηάζε ηνπ δηαιχκαηνο κε ζπλέπεηα ν θψλνο λα πθίζηαληαη ζράζε 

θαη λα παξάγνληαη θνξηηζκέλα ζηαγνλίδηα (ζρήκα 1.16).  

Απηά ηα ζηαγνλίδηα θέξνπλ ηελ πεξίζζεηα θνξηίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπο δειαδή ηελ 

πεξίζζεηα θνξηίνπ πνπ βξηζθφηαλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θψλνπ, θαη πνπ πεξηιακβάλεη 

ηα ηφληα πνπ ζα παξαρζνχλ ζηελ αέξηα θάζε. Γηα απηή ηελ δηαδηθαζία έρνπλ 

πξνηαζεί δπν θχξηεο ζεσξίεο. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ζράζεο ηνπ Coulomb, ηα 

ζηαγνλίδηα εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο εμάηκηζεο ηνπ δηαιχηε απφ απηά, ζπξξηθλψλνληαη 

απμάλνληαο έηζη ηηο απσζηηθέο δπλάκεηο κεηαμχ ησλ ηφλησλ ηφζν ψζηε λα πθίζηαληαη 

ζράζε, παξάγνληαο έηζη κηθξφηεξα ζηαγνλίδηα. Απηά ηα λέα κηθξφηεξα ζσκαηίδηα 

ζπξξηθλψλνληαη θαη πθίζηαληαη πεξαηηέξσ ζράζε. Απηή ε δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο κέρξη ην ζεκείν πνπ ην θάζε ζηαγνλίδην λα πεξηέρεη 

κφλν έλα ηφλ θαη έηζη κε ηελ εμάηκηζε θαη ησλ ηειεπηαίσλ κνξίσλ ηνπ δηαιχηε 

παξάγνληαη ηφληα ζηελ αέξηα θάζε. Ζ ελαιιαθηηθή ζεσξία εμάηκηζεο ηφλησλ 

ππνζηεξίδεη φηη ιφγσ εμάηκηζεο ηνπ δηαιχηε ηα ζηαγνλίδηα πθίζηαληαη ζράζε αιιά 

κέρξη ην ζεκείν φπνπ νη απσζηηθέο δπλάκεηο ησλ ηφλησλζηελ επηθάλεηα ηεο ζηαγφλαο 

απμάλνπλ ηφζν ψζηε ηφληα λα απειεπζεξψλνληαη ζηελ αέξηα θάζε.  

 

 

 

 

ρήκα 1.15 : Φνξηηζκέλε ζηαγόλα θαζώο θηάλεη ζην όξην Rayleigh θαη ζρεκαηίδεηαη ν θώλνο 

ηνπ Taylor όπνπ κηθξά θνξηηζκέλα ζηαγνλίδηα εθπέκπνληαη.  
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ρήκα 1.16 : αλαπαξάζηαζε ηεο δηάηαμεο ειεθηξνςεθαζκνύ γηα ηελ παξαγσγή ζεηηθώλ 

ηόλησλ
28

.  

 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πεξίζζεηα θνξηίνπ πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ επηθάλεηα ησλ παξαγφκελσλ ζηαγνληδίσλ είλαη απηή πνπ θαηαιήγεη σο ηφληα 

ζηελ αέξηα θάζε θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα αξλεηηθά θαη ζεηηθά ηφληα πνπ 

βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ζηαγνληδίσλ θαη είλαη εμνπδεηεξσκέλα απφ ηα 

αληίζηνηρα αληηζηαζκηζηηθά. Σα εμνπδεηεξσκέλα θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζην 

εζσηεξηθφ ησλ ζηαγνληδίσλ δελ θηάλνπλ ζηελ αέξηα θάζε δηφηη γηα λα γίλεη θάηη 

ηέηνην απαηηείηαη λα ηνπο δσζεί ελέξγεηα πςειφηεξε απφ ηελ ειθηηθή ελέξγεηα 

Coulomb κεηαμχ ησλ ηφλησλ θαη ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ ηνπο.  

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειεθηξνςεθαζκνχ εθηφο απφ ηα ηφληα ηνπ αλαιχηε 

πάξάγνληαη θαη έλα πιήζνο άιισλ ηφλησλ αππφ ζπζζσκαηψκαηα ηφλησλ ηνπ αλαιχηε 

κε κφξηα ηνπ δηαιχηε αιιά θαη ζπζζσκαηψκαηα κνξίσλ ηνπ δηαιχηε. Απηφ γίλεηαη 

δηφηη ζην άθξν ηνπ ηξηρνεηδή ιακβάλεη ρψξα αδηαβαηηθή εθηφλσζε ηνπ δηαιχκαηνο 

θαηά ηελ ζράζε ηνπ θψλνπ θαη ε ζεξκνθξαζία κεηψλεηαη πξνθαιψληαο ηελ 

ζπζζσκάησζε ηφλησλ, ηφλησλ- κνξίσλ θαη κνξίσλ- κνξίσλ. Γηα λα γίλεη 

απνδνηηθφηεξνο ν ηνληζκφο έρνπλ αλαπηπρζεί ηερληθέο φπνπ κε ηελ βνήζεηα αεξίσλ 

δηαζπψληαη ηα ζπζζσκαηψκαηα. Έηζη ππάξρεη αέξην άδσην ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ 

ηνλ ηξηρνεηδή (βνεζεηηθφ αέξην) πνπ βνεζά ζηελ εμάηκηζε ηνπ δηαιχηε θαη επίζεο 

αέξην άδσην ππφ πίεζε λα απειεπζεξψλεηαη γχξσ απφ ηελ άθξε ηνπ ηξηρνεηδνχο 

(εθλεθσηηθφ αέξην) βνεζψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ζράζε ηνπ θψλνπ.  
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εκαληηθα ραξαθηεξηζηηθα αλαιύηε θαη δηαιύκαηνο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απόμξηζε ζηνλ ειεθηξνςεθαζκό  

ηνλ ειεθηξνςεθαζκφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε αλαιχηε παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ απφθξηζε ηνπ θαη είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί ην πσο απηά επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αλαιχηε λα βξεζεί σο ηφληα ζηελ αέξηα θάζε δηφηη έηζη είλαη δπλαηφ 

λα επηηεπρζεί κηα επηηπρήο αλάιπζε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα φπνπ δπν 

δηαθνξεηηθέο ρεκηθέο ελψζεηο ίδηαο ζπγθέληξσζεο ζην δηάιπκα πνπ εμεηάδεηαη 

δίλνπλ ζήκαηα ζηνλ ειεθηξνςεθαζκφ δηαθνξεηηθήο έληαζεο
29

 Απηή ε δηαθχκαλζε 

απνδίδεηαη ζηελ δνκή ησλ ελψζεσλ πνπ εμεηάδνληαη, θαη ζε κεξηθνχο αθφκα 

παξάγνληεο, φπσο :  

 Δπηθαλεηαθή δξαζηεθφηεηα ηνπ αλαιχηε.  

 Σν pH ηνπ δηαιχκαηνο.  

 Ο δηαιχηεο ηνπ δείγκαηνο ζηνλ ειεθηξνςεθαζκφ.  

Γεληθά γηα λα παξαρζεί κηα ζηαζεξή ξνή ζηαγνληδίσλ απφ ηνλ θψλν, ζα πξέπεη ε 

ζχζηαζε ηνπ δείγκαηνο λα πεξηέρεη έλα πνζνζηφ πνιηθνχ νξγαληθνχ δηαιχηε φπσο 

κεζαλφιε ή αθεηνληηξίιην, ελψ ην ππφινηπν λα είλαη πδαηηθφ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

φηαλ ην δείγκα είλαη κφλν πδαηηθφ δηάιπκα ε επηθαλεηαθή ηάζε ηνπ δηαιχκαηνο (θαη 

ζπλεπψο ηνπ θψλνπ) είλαη απμεκέλε θαη έηζη είλαη πην δχζθνιν λα ξπζκηζηνχλ νη 

παξάκεηξνη γηα λα επηηεπρζεί κηα ζηαζεξή ξνή ζηαγνληδίσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

κε κε πνιηθνχο δηαιχηεο φπσο εμάλην ή ηξηρισξνκεζάλην είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί 

ζηαζεξή ξνή εμαηηίαο ηεο πνιχ ρακειήο επηθαλεηαθήο ηάζεο, ηεο πςειήο 

πηεηηθφηεηαο θαη ηεο ρακειήο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο απηψλ ησλ δηαιπηψλ. Έηζη ην 

ζπληζηζκέλν είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κίγκα πνιηθνχ νξγαληθνχ δηαιχηε κε λεξφ, 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαιή επηθαλεηαθή ηάζε θαη αγσγηκφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο 

εμαηηίαο ηνπ νξγαληθνχ δηαιχηε θαη ηνπ λεξνχ αληίζηνηρα, θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ 

αεξίσλ ζηελ πεγή φπσο ίδε αλαθέξζεθε ( πλεπκαηηθά ππνβνεζνχκελνο 

ειεθηξνςεθαζκφο) επηηπγράλεηαη ζηαζεξή ξνή ζηαγνληδίσλ απφ ηνλ θψλν ηνπ 

Taylor. Δθηφο απφ ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο ξνήο πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ε ζσζηή 

επηινγή ηνπ δηαιχηε, κπνξεί επίζεο λα θαζνξίζεη θαη ηνλ ρεκηθφ ζφξπβν ( ζφξπβνο 

ππνβάζξνπ) πνπ ζα εκθαληζηεί ζην θάζκα κάδαο. Ο δηαιχηεο πνπ ζα επηιερζεί γηα 

κηα αλάιπζε ζα πξέπεη λα κελ παξάγεη κεγάιν αξηζκφ ζπζζσκαησκάησλ θαη έηζη λα 

κελ δεκηνπξγεί κεγάιν ζφξπβν ππνβάζξνπ.  
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1.10 Light Scaterring  

 

θέδαζε αθηίλσλ laser  

Όηαλ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ζπρλφηεηαο λ, αιιειεπηδξάζεη κε θάπνην 

ζσκαηίδην, ην ειεθηξηθφ πεδίν ηεο δέζκεο δηεγείξεη ηα ειεθηξηθά θνξηία ησλ κνξίσλ 

ζε ηαιάλησζε (θαηά κήθνο ηεο επζείαο επί ηεο νπνίαο θείηαη ην δηάλπζκα Δ).  

Σν πξνζπίπηνλ ειεθηξηθφ πεδίν είλαη έλα επίπεδν θχκα ηεο κνξθήο:  

 

Όπνπ : ni: ην κνλαδηαίν δηάλπζκα κε θαηεχζπλζε ίζε κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

πξνζπίπηνληνο ειεθηξηθνχ πεδίνπ 

 E0: ην πιάηνο ηνπ πεδίνπ  

 ki: ην θπκαηάλπζκα (δηάλπζκα δηάδνζεο) ki=2πn/ιi  

 ιi: ην κήθνο θχκαηνο  

 σi: ε θπθιηθή ζπρλφηεηα  

 ki*r: ε θάζε ηνπ θχκαηνο ζηε ζέζε r, ππνζέηνληαο φηη ε πεγή ηεο  

  αθηηλνβνιίαο έρεη θάζε 0.  

 

Οπνηαδήπνηε θαηαλνκή θνξηίνπ πνπ εθηειεί εκηηνλνεηδή ηαιάλησζε ζην ρξφλν 

παξάγεη έλα αληίζηνηρν εκηηνλνεηδέο ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα, ιφγσ ηεο 

επηηάγρπλζεο ησλ θνξηίσλ. Έηζη ηα θνξηία απηά εθπέκπνπλ αθηηλνβνιία ίδηαο 

ζπρλφηεηαο κε απηή ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο, ε νπνία νλνκάδεηαη 

ζθεδαδφκελε αθηηλνβνιία.  

Όηαλ ηα κφξηα θηλνχληαη ζην δηάιπκα, ιφθσ ηνπ θαηλφκελνπ Doppler, παξαηεξείηαη 

κηα κηθξή κεηαηφπηζε ζηε ζπρλφηεηα αθηηλνβνιίαο θαη ε ζθέδαζε νλνκάδεηαη 

εκηειαζηηθή ζθέδαζε θσηφο. Έηζη αληί γηα κηα Rayleigh γξακκή εκθαλίδεηαη κηα 

Rayleigh θνξπθή.  

Αλ ηα ζσκαηίδηα βξίζθνληαη ζε ηέιεην θξχζηαιιν (νκνγελέο κέζν) δε ιακβάλεηαη 

ζθεδαδφκελε αθηνλνβνιία ζε δηέπζπλζε δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ πξνζπίπηνληνο 

θσηφο, αθνχ ην απνηέιεζκα ηεο πξνζζήθεο πνιιψλ δηαλπζκάησλ κε δηαθνξεηηθή 

θάζε είλαη κεδέλ.  

Αλ ηα ζσκαηίδηα είλαη ηνπνζεηεκέλα ηπραία ηφηε ε νιηθή έληαζε ζε θάζε δηεχζπλζε 

είλαη ην άζξνηζκα ησλ εληάζεσλ ησλ αθηηλνβνιηψλ πνπ ζθέδαζε θάζε άηνκν. 
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πλεπψο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε αλνκνηνγέλεηα ηνπ πγξνχ γηα απνζηάζεηο 

ηεο ηάμεο ηνπ κήθνπ θχκαηνο ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο.  

Αλ ε πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία είλαη κνλνρξσκαηηθή θαη πνισζεί θάζεηα κε ην 

επίπεδν ζθέδαζεο, ηφηε ηα δίπνια ζα θηλνχληαη θαηά ηνλ άμνλα z. Αλ πνισζεί 

νξηδφληηα, ε ηαιάλησζε ησλ δηπφισλ ζα γίλεηαη θαηά ηνλ άμνλα y.  

Γηα ηζνηξνπηθά κφξηα ην θάζεηα πνισκέλν θσο ζα δίλεη θάζεηα ζθεδαδφκελν θσο θαη 

ην νξηδφληηα πνισκέλν θσο ζα δίλεη νξηδφληηα ζθεδαδφκελν θσο. Ωζηφζν, γηα 

αληζνηξνπηθά κφξηα ην θάζεηα πνισκέλν θσο δίλεη θαη θάζεην θαη νξηδφληην 

πνισκέλν θσο.  

Γηα ηα κηθξά κφξηα ε έληαζε ηνπ ζθεδαδφκελνπ θσηφο είλαη ίδηα ζε φιεο ηηο γσλίεο 

(ζθαηξηθά ζπκκεηξηθή). Γηα ηα κεγάια κφξηα ε έληζε δηαθέξεη θαζψο ε γσλία 

κεηαβάιιεηαη. Οη ζθεδαδφκελεο αθηηλνβνιίεο απφ δπν δηαθνξεηηθά κέξε ελφο 

καθξνκνξίνπ δελ αιιειεπηδξνχλ ζε κεδεληθή γσλία παξά κφλν ζε κεγαιχηεξεο 

γσλίεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε κεγάιεο γσλίεο είλαη δπλαηφλ λα δνχκε φιν ην κφξην, 

ελψ ζηηο κηθξέο βιέπνπκε κέζα ζην κφξην.  

Ο παξάγνληαο ζθέδαζεο νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο κεηξνχκελεο έληαζεο ζηε γσλία ζ 

σο πξνο ηελ έληαζε extrapolated ζηε ζ=0°, ζρεηίδεηαη κε ηε κέζε γπξνζθνπηθή 

αθηίλα Rg θαη εμαξηάηαη απφ ην ζρήκα ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ κπνξεί λα είλαη ζθαίξα, 

ξάβδνο, άθακπην ζπείξακα ή θαη ηπραίν ζπείξακα.  

 

ρήκα 1.17: Πξνζπίπηνλ θσο κε ni πόισζε θαη ki θπκαηνδηάλπζκα πθίζηαηαη ζθέδαζε από ην 

δείγκα πξνο θάζε θαηεύζπλζε. Μνλάρα ην ζθεδαδόκελν θσο κε nf θαη kf, κεηξείηαη από ηνλ 

αληρλεπηή ζε γσλία ζ. Σν ζθεδαδόκελν θπκαηνδηάλπζκα θαζνξίδεηαη από ηε γεσκεηξία.  
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Καηα ηελ αιιειεπίδξαζε ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο θαη χιεο είλαη δπλαηφλ 

λα αιιάμνπλ ηξεηο απφ ηηο θπζηθέο πνζφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πξνζπίπηνλ 

θχκα: ε έληαζε ηνπ (Η), ε ελέξγεηα ηνπ (Δ) θαη ην θπκαηνδηάλπζκά ηνπ (k). Σα 

αληίζηνηρα θαηλφκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην δείγκα πεξηιακβάλνπλ απνξξφθεζε, 

απψιεηα ελέξγεηαο θαη ζθέδαζε ηεο αθηηλνβνιίαο. Καηά ηελ ζθέδαζε, ε 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία αιιάδεη ηε δηεχζπλζε ηνπ θπκαηνδηαλχζκαηνο ηεο 

(k≠k0).  

Όηαλ θσηφληα πξνζπίπηνπλ πάλσ ζε έλα κφξην, απηφ δχλαηαη λα απνξξνθήζεη ή λα 

απνδψζεη ελέξγεηα απφ ηνπο κεηαθνξηθνχο, ειεθηξνληθνχο, δνλεηηθνχο θαη 

πεξηζηξνθηθνχο βαζκνχο ειεπζεξίαο ηνπ.  

Αλ ε ζθέδαζε θσηφο ζεσξεζεί απφ ηνπο κεηαθνξηθνχο θαη πεξηζηξνθηθνχο βαζκνχο 

ειεπζεξίαο, εκθαλίδεηαη κηα κηθξή κεηαηφπηζε ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ πξνζπίπηνληνο 

θσηφο ( θαηλφκελν Doppler), ε ζθέδαζε ζεσξείηαη ειαζηηθή θαη νλνκάδεηαη Rayleigh 

ζθέδαζε.  

Αληίζεηα, ε ζθέδαζε απφ ηνπο δνλεηηθνχο βαζκνχο ειεπζεξίαο νλνκάδεηαη Raman 

ζθέδαζε θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην ελεξγεηαθφ θάζκα ησλ κνξίσλ 

παξνπζηάδνληαο ηηο δνλήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αιιαγέο ζπρλνηήησλ ηεο 

ζθεδαδφκελεο αθηηλνβνιίαο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ πξνζπίπηνληνο θχκαηνο κε 

ην κφξην.  

 

 

Γπλακηθή ζθέδαζε θσηόο  

Ζ δπλακηθή ζθέδαζε θσηφο είλαη κηα ηερληθή δηάρπζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

επίδξαζε ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο ζηε δηάρπζε ηνπ ζσκαηηδίνπ ηνπ ππφ εμέηαζε 

δείγκαηνο. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο δειψλεη ηελ αληίζηαζε πνπ ζπλαληά ε επηθάλεηα 

ηνπ ζσκαηηδίνπ θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ ζε έλα πγξφ. Ζ αθηίλα πνπ πξνθχπηεη επφ 

ηελ ηερληθή απηή νλνκάδεηαη πδξνδπλακηθή RH θαη ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε 

Stokes-Einstein. Κάζε κφξην ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο πεξηζηνηρίδεηαη απφ πνιιά κφξηα 

δηαιχηε ζρεκαηίδνληαο κηα θπζαιίδα (blob) κε ζθαηξηθφ πάληα ζρήκα θαη αθηίλα Rh. 

Δίλαη ε αθηίλα ηνπ blob πνπ ζρεκαηίδεη έλα κφξην ζε έλα δηάιπκα θαη κπνξεί λα 

κεηαβιεζεί αιιάδνληαο ην δηαιχηε.  
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Ζ δπλακηθή ζθέδαζε θσηφο κεηξάεη ηηο δηαθπκάλζεηο ηηο νπνίεο πθίζηαηαη ε 

ζθεδαδφκελε έληαζε ηνπ θσηφο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο θαη θαηαγξάθεη 

ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ ζπκβαίλνπλ νη κέγηζηεο δηαθπκάλζεηο. Ζ θάζε κέγηζηε 

κεηαβνιή αληηζηνηρεί ζηε δηαδηθαζία ηεο ραιάξσζεο ζθέδαζεο εμαηηίαο ηεο 

κνξηαθήο θίλεζεο ζην δηάιπκα. Καλνληθά, ν ραξαθηήξαο ηεο θίλεζεο είλαη 

κεηαθνξηθφο ή πεξηζηξνθηθφο αιιά επεηδή ε πεξηζηξνθηθή δηάρπζε είλαη πνιχ αξγή, 

ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ππνινγίδεηαη κφλν ε δάρπζε ιφγσ κεηαθνξηθήο θίλεζεο.  

Σν κνληέιν Stokes αλαθέξεηαη ζηελ θίλεζε ζθιεξψλ ζθαηξψλ κέζα ζε πγξφ (ζρήκα 

1.18). Ζ αληίζηαζε ζηελ θίλεζε ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηε δχλακε αλάκεζα ζην πγξφ θαη 

ηελ επηθάλεηα ηεο επηηαρπλφκελεο ζθαίξαο.  

 

 

ρήκα 1.18: ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο θίλεζεο ζθιεξήο ζθαίξαο κέζα ζε πγξό.  

 

Ζ ζπλνιηθή δχλακε πνπ αζθείηαη απφ ην πγξφ δίλεηαη κέζα απν ηε ζρέζε:  

F=6πnR 

Ο παξάγνληαο F νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο ηξηβήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ππνινγηζηεί ε αθηίλα ηνπ ζσκαηηδίνπ κέζσ ηνπ ζπληειεζηή δηάρπζεο D. χκθσλα κε 

ηελ εμίζσζε ηνπ Stokes-Einstein ηζρχεη:  

 

Ζ αθηίλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κέζνδν δηάρπζεο ζθιεξψλ ζθαηξψλ κπνξεί λα 

ππνηεζεί φηη είλαη ε αθηίλα ηνπ εμεηαδφκελνπ ζσκαηηδίνπ πνπ θηλείηαη κε ηελ ίδηα 
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ηαρχηεηα. Ζ ππφζεζε φκσο δελ είλαη απφιπηα ζσζηή γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα 

καθξνκφξηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ δελ είλαη ζθαηξηθά. πλεπψο, ε πδξνδπλακηθή 

αθηίλα πνπ ππνινγίδεηαη είλαη ελδεηθηηθή ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ηνπ ζσκαηηδίνπ.  

 

ρήκα 1.19:Eλδεηθηηθέο αθηίλεο ζε έλα κε ζθαηξηθό πνιπκεξηθό κόξην ή πνιπκνξηαθό ζύκπινθν.  

 

 

θέδαζε θσηόο κε laser 

Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα 

Αθξηβήο κέηξεζε πνιιψλ παξακέηξσλ 

(κνξηαθφ βάξνο, γπξνζθνπηθή αθηίλα, 

ζπληειεζηήο δηάρπζεο, 2
νο

 ζπληειεζηήο 

virial) 

Απαηηείηαη δηαιχηεο κε δηαθνξεηηθφ 

δείθηε δηάζιαζεο απφ ηε δηαιπκέλε 

ζπζία, πξνζεθηηθή απνκάθξπλζε 

εμσηεξηθψλ αλεπηζχκεησλ ζθεδαζηψλ 

(ζθφλε) 

 

 

Γπλακηθή ζθέδαζε θσηόο 

Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα 

Ακειεηέα παξελφριεζε ηεο 

ζεξκνδπλακηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

δείγκαηνο απφ ηηο αθηίλεο laser 

Δθαξκφδεηαη κφλν ζε δέηγκαηα κε 

ακειεηέα απνξξφθεζε ζηελ νξαηή 

πεξηνρή 

Δπξεία θάιπςε δπλακηθήο πεξηνρήο Απαηηείηαη ε δηαιπκέλε νπζία λα έρεη 

δηαθνξεηηθφ δείθηε δηάζιαζεο απφ ηνλ 

δηαιχηε ψζηε λα κπνξεί λα κειεηεζεί 
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1.11 NMR  

Ειςαγωγι  

Ζ ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθφ -αλ φρη ηνλ βαζηθφηεξν- παξάγνληα γηα ηε 

ζσζηή θαη θαιή πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ επεξγεηηθή δξάζε πνπ κπνξεί λα έρεη ζηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ κηα δηαηξνθή πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηαλάισζε αγλψλ θαη 

πηζηνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ, κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε άθξσο επηθίλδπλε θαη βιαβεξή 

απφ ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ ρακειήο πνηφηεηαο. Οη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηε λνζεία, ηελ θαθή παξαζθεπή, ζπζθεπαζία ή απνζήθεπζε ησλ ηξνθίκσλ ζπλερψο 

απμάλνπλ. Καζεκεξηλά, γλσζηνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο αζζέλεηεο θαη 

παξελέξγεηεο φπσο θαξδηνπάζεηεο, θαξθηλνγελλέζεηο, πςειή αξηεξηαθή πίεζε ή 

αθφκα θαη ζάλαηνο, πνπ νθείινληαη ζε ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο ηξφθηκα. 

Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ, φηη απαηηνχληαη απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη γηα ηνλ πνηνηηθφ 

έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ, ν νπνίνο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηνπο, ζηε γλψζε ηεο 

ζχζηαζεο ηνπο θαη γεληθφηεξα ζε φια απηά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα θηάλνπλ 

ζηνλ θαηαλαισηή πξντφληα αζθαιή θαη πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο. 

Ο πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε κε ηε ρεκηθή αλάιπζε ζηα ηξφθηκα ήηαλ ν νπεδφο 

ρεκηθφο Scheel (1742-1786), πνπ απνκφλσζε ην γαιαθηηθφ νμχ θαη κειέηεζε ηηο 

ηδηφηεηέο ηνπ, ελψ αλάινγεο κειέηεο γηα θπηηθά νξγαληθά νμέα έθαλε θαη ν Lavoisier 

(1743-1794). Ο πξψηνο λφκνο γηα ηα ηξφθηκα έγηλε ην 1860 ζηελ Αγγιία, ε 

πξαγκαηηθή φκσο αλάπηπμε ηεο ρεκηθήο αλάιπζεο θαη ειέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ 

εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1950. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηέο ηερληθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Οη πην ζπλεζηζκέλεο θαη επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο, είλαη ε αέξηα (GC) θαη πγξή ρξσκαηνγξαθία (HPLC), νη 

θαζκαηνζθνπίεο UV, ΗR (mid θαη far) θαη Raman, ε θαζκαηνκεηξία κάδαο, ε 

ειεθηξνθφξεζε, νη δηαθφξσλ εηδψλ ηηηινδνηήζεηο θιπ. 

Μηα απφ ηηο πνιιά ππνζρφκελεο φζν θαη δπλακηθά αλαπηπζζφκελεο ηερληθέο, 

είλαη θαη ε θαζκαηνζθνπία NMR πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο, κε ηε ρξήζε ηεο 

νπνίαο είλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ηεο δνκήο δηαθφξσλ ρεκηθψλ ελψζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηα ηξφθηκα, θαζψο θαη ν πνζνηηθφο ηνπο πξνζδηνξηζκφο. Ζ πξψηε 
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εθαξκνγή ηεο θαζκαηνζθνπίαο NMR (low resolution ΝΜR) ζηελ αλάιπζε ησλ 

ηξνθίκσλ έγηλε ην 1950, ελψ ην 1962 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε εθαξκνγή NMR 

πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο, ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ αθνξεζηφηεηαο ησλ 

ειαίσλ. 

Ήδε, κε ηε θαζκαηνζθνπία 
1
H NMR θαη 

13
C NMR έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο 

ζε δηάθνξα ηξφθηκα, θπξίσο ειαηφιαδα θαη θξαζηά. Πνιιέο θνξέο, κε ηε ρξήζε κφλν 

ηεο κνλνδηάζηαηεο θαζκαηνζθνπίαο NMR, δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη πιήξεο αλάζεζε 

ησλ θνξπθψλ ελφο θάζκαηνο, θάηη πνπ ζπρλά είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο δνκήο ησλ ελψζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, γίλεηαη ρξήζε ηεο θαζκαηνζθνπίαο 

NMR δχν δηαζηάζεσλ.  

 

 Αληίδξαζε Φσζθπηηιίσζεο 

ην εξγαζηήξην θαζκαηνζθνπίαο NMR έρεη αλαπηπρζεί κηα λέα αλαιπηηθή κέζνδνο ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηε θσζθηηπιίσζε ηνπ δείγκαηνο, κε θαηάιιειν αληηδξαζηήξην 

θσζθφξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζπζηαηηθψλ κε ηε θαζκαηνζθνπία ηνπ ππξήλα 31Ρ- NMR. 

Ζ ηερληθή απηή βαζίδεηαη
30

 ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ φμηλσλ πδξνγφλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ νκάδσλ (πδξνμχιηα, θαξβνμχιηα, αιδευδηθέο νκάδεο) κε ην 

αληηδξαζηήξην 2-ριψξν-4,4,5,5-ηεηξακεζπινδηνμαθσζθνιάλην (Η), ζχκθσλα κε ηελ 

αληίδξαζε 2.2, θαη ηε ρξήζε ηεο θαζκαηνζθνπίαο NMR ηνπ ππξήλα θσζθφξνπ-31 

γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ θσζθπηηιησκέλσλ παξαγψγσλ (ΗΗ). 

 

Ζ αληίδξαζε γίλεηαη ζε ήπηεο ζπλζήθεο (εληφο ηνπ ζσιήλα NMR ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ), είλαη πνζνηηθή θαη νινθιεξψλεηαη ζε ιηγφηεξν απφ 20 ιεπηά. Ο 

πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξντφλησλ ηεο αληίδξαζεο γίλεηαη κε νινθιήξσζε ησλ 

θνξπθψλ ηνπ θάζκαηνο ζε ζρέζε κε έλα εζσηεξηθφ πξφηππν πνπ, ζηελ πεξίπησζε 

καο, απηφ είλαη ε θπθινεμαλφιε.  
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Αθνινπζία παικώλ Dept  

Οη κνλνδηάζηαηεο θαη δηζδηάζηαηεο ηερληθέο ηεο θαζκαηνζθνπίαο NMR κε ηηο 

νπνίεο αληρλεχνληαη νη ιηγφηεξν επαίζζεηνη ππξήλεο (π. ρ. 
13

C, 
15

N) είλαη ρξνλνβφξεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί νξηζκέλεο ηερληθέο, νη νπνίεο έρνπλ ζηφρν ηε 

αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπ πεηξάκαηνο κε παξάιιειε κείσζε ηεο δηάξθεηάο ηνπ. 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη ηερληθέο INEPT, DEPT θαη νη δηάθνξεο παξαιιαγέο 

ηνπο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε κεηαθνξά καγλήηηζεο απφ έλα πεξηζζφηεξν επαίζζεην 

ππξήλα, π.ρ. πξσηφλην, πξνο έλα ιηγφηεξν επαίζζεην ππξήλα, π.ρ. άλζξαθα-13 θαη 

ηελ αλίρλεπζε ηνπ ιηγφηεξν επαίζζεηνπ ππξήλα. Καη’ απηφλ ηξφπν, ε έληαζε ηνπ 

ζήκαηνο ηνπ ιηγφηεξν επαίζζεηνπ ππξήλα απμάλεηαη θαηά γA/γX, φπνπ γA θαη γΥ είλαη 

νη γπξνκαγλεηηθνί ιφγνη ηνπ πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν επαίζζεηνπ ππξήλα, 

αληίζηνηρα. Γηα παξάδεηγκα, έλα πείξακα DEPT 
1
H/

13
C απμάλεη ζεσξεηηθά ηελ 

έληαζε ηνπ ζήκαηνο ηνπ ππξήλα 
13

C θαηά γH/γC  4 θνξέο. ηα θάζκαηα DEPT δελ 

εκθαλίδνληαη νη ηεηαξηνηαγείο άλζξαθεο θαζψο δελ ππάξρεη κεηαθνξά καγλήηηζεο 

απφ πξσηφλην ζε άλζξαθα. Οη θνξπθέο ησλ πξσηνλησκέλσλ αλζξάθσλ εκθαλίδνληαη 

νξζέο, αλεζηξακκέλεο ή θαη κεδεληθέο αλάινγα κε ηελ πνιιαπιφηεηα ηνπο (κε 

πφζνπο ππξήλεο πξσηνλίσλ είλαη απ' επζείαο ζπλδεδεκέλνη) θαζψο θαη ηελ γσλία 

ζηξέςεο εθαξκνγήο ηνπ ηειεπηαίνπ παικνχ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη θάπνηεο 

γεληθέο αξρέο γηα ην πείξακα DEPT.  

Ζ κέζνδνο DEPT (Distortionless Enhancement by Polarization Transfer), είλαη 

ε πην δεκνθηιήο αθνινπζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ 

πξσηνλησκέλσλ αηφκσλ άλζξαθα. Με ηελ παικηθή αθνινπζία ηνπ πεηξάκαηνο DEPT 

(ρήκα 2.1) αλαπαξάγνληαη δηαθνξεηηθά θάζκαηα γηα ηνπο κεζπιηθνχο (CH3), 

κεζπιεληθνχο (CH2) θαη ηνπο κεζηληθνχο (CH) άλζξαθεο.  

Ζ δηαθνξά ηνπ πεηξάκαηνο DEPT βαζίδεηαη ζηελ γσλία ζηξέςεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ παικνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζην πξσηφλην, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 

1.20. ην πείξακα DEPT ε γσλία θ ιακβάλεη ηηο ηηκέο θ=45
ν
, θ=90

ν
 ή θ=135

ν
. 

χκθσλα κε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 1.21, 

παξαηεξείηαη φηη, νη κεζηληθνί άλζξαθεο εκθαλίδνπλ νξζέο θνξπθέο γηα φιεο ηηο ηηκέο 

ηεο γσλίαο θ. Αληίζεηα, νη κεζπιεληθνί άλζξαθεο εκθαλίδνπλ νξζέο θνξπθέο γηα 
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θ=45
ν
 κεδεληθέο θνξπθέο γηα θ=90

ν
 θαη αλεζηξακκέλεο θνξπθέο θ=135

ν
. Οη 

κεζπιηθνί άλζξαθεο εκθαλίδνπλ νξζέο θνξπθέο γηα θ=45
ν 

θαη θ=135
ν
, ελψ δελ 

εκθαλίδνπλ θνξπθέο θ=90
ν
. Ο ππνινγηζκφο ηεο έληαζεο γηα θάζε πξσηνλησκέλν 

άηνκν άλζξαθα δίλεηαη απφ ηηο εμηζψζεηο 1.1-1.3. 

 

CH:   



sin13

1









C
H

I
    1.1 

CH2:  
  


 2sin13

1









C
H

I    1.2 

CH3:  
   




3sinsin
4

3
13

1









C
H

I
  1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.20 ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο παικηθήο αθνινπζίαο DEPT. Ζ πξψηε γξακκή εκθαλίδεη ηελ 

παικηθή αθνινπζία πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ άλζξαθα -13 θαη ε δεχηεξε ζην πξσηφλην. ην 

ρήκα κε 90x θαη 180x είλαη ε παικνί ησλ 90
ν
 θαη 180

ν
 πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηεχζπλζε ηνπ 

άμνλα x, θy είλαη ν παικφο γσλίαο θ=45
ν
, 90

ν
 ή 135

ν
, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πεηξάκαηνο DEPT, tD 

είλαη νη ρξνληθέο πεξίνδνη πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ησλ παικψλ, tacq, είλαη ν ρξφλνο αλίρλεπζεο ή 

θαηαγξαθήο ζήκαηνο ηνπ ππξήλα άλζξαθα -13, κε ηαπηφρξνλε απνζχδεπμε επξείαο δψλεο γηα ηνλ 

ππξήλα ηνπ πξσηνλίνπ, (
1
H BB).  

 

 

 

θy 

1Η ΒΒ 

tacq 

90x 

90x 

180x 

180x 

13C 

1H 
tD tD tD 
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χιμα 1.21: Μεταβολι τθσ ζνταςθσ του ςιματοσ των μεκυλικϊν μεκυλενικϊν και μεκινικϊν ατόμων 

άνκρακα ςυναρτιςει τθσ γωνίασ θ, ςφμφωνα με τισ εξιςϊςεισ 1.1-1.3. 

 

Από τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι, ο διαχωριςμόσ των διαφορετικϊν ατόμων 

άνκρακα ςε μία ζνωςθ είναι εφικτόσ. Όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια, θ εφαρμογι του 

πειράματοσ DEPT ιταν κακοριςτικι για τθν ανάκεςθ κορυφϊν οριςμζνων ατόμων 

άνκρακα.  

 

 Γηζδηάζηαηα πεηξάκαηα NMR  

Γηα ηελ απεηθφληζε ησλ δηζδηάζηαησλ πεηξακάησλ κε βαζκσηά πεδία 

(gradients) gCOSY, gHMQC θαη gHMΒC, ρξεζηκνπνηήζεθε ε απφιπηε ηηκή 

(magnitude mode), ελψ δελ έγηλε δηφξζσζε θάζεο. Γηα ηα θάζκαηα TOCSY 

εθαξκφζηεθε ε δηφξζσζε θάζεο ζηελ t1 θαη t2 δηάζηαζε (phase-sensitive, purely real 

data). 

 

gCOSY 

Σα νκνππξεληθά πεηξάκαηα Ζ,Ζ-gCOSY κε βαζκσηά πεδία 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο 512 πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα 

εμέιημεο t1 θαη 2K πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα αλίρλεπζεο t2. Οη ρξνληθέο 

πξνζαπμήζεηο Δt1 είραλ αξρηθή ηηκή 3 κs θαη ζπλνιηθή δηάξθεηα 182 κs. πιιέρζεθαλ 
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16 ςεπδσζαξψζεηο θαη 16 πξαγκαηηθέο FIDs κε ρξφλν αλακνλήο 1 s. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία εκηηνλνεηδή παικηθά βαζκσηά πεδία κε αλαινγία 1:1:3, 

δηάξθεηαο 1 ms έθαζην. Πξηλ ην κεηαζρεκαηηζκφ Fourier ηα δεδνκέλα ζηε δεχηεξε 

δηάζηαζε απμήζεθαλ ζηα 1K πξαγκαηηθά δεδνκέλα κε ηελ ηερληθή ηεο γξακκηθήο 

πξφβιεςεο (linear prediction) θαη θαηφπηλ ζηα 2K κε ηελ πξνζζήθε κεδεληθψλ 

ζεκείσλ ζηελ κλήκε ηνπ ππνινγηζηή. Έηζη ηα δεδνκέλα ζρεκάηηζαλ ηνλ ηειηθφ 

πίλαθα δεδνκέλσλ 2Κ2Κ. Σα δεδνκέλα θαη ησλ δχν δηαζηάζεσλ 

πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε θαηάιιειε καζεκαηηθή ζπλάξηεζε (sine –bell squared). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.22. Αθνινπζία παικψλ gCOSY νκνππξεληθνχ ζπζηήκαηνο ζπηλ. Οη παικνί 

(90
ν
)x απεηθνλίδνληαη κε νξζνγψληα παξαιιειφγξακκα, ελψ νη παικνί βαζκσηψλ 

πεδίσλ κε ζθηαζκέλα παξαιιειφγξακκα. ην θάησ κέξνο απεηθνλίδεηαη ην 

δηάγξακκα δηαδξνκήο ησλ coherences ελφο θβάληνπ. Με R ζπκβνιίδεηαη ν δέθηεο ηνπ 

θαζκαηφκεηξνπ NMR. 

 

TOCSY 

 Σα πεηξάκαηα TOCSY ζε επαηζζεηνπνηεκέλε θάζε (phase-sensitive) 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ αθνινπζία παικψλ MLEV17. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 512 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα εμέιημεο t1 θαη 2K πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

θαηά ηε δηάξθεηα αλίρλεπζεο t2. Οη ρξνληθέο πξνζαπμήζεηο Δt1 είραλ αξρηθή ηηκή 3 κs 

R 

tD 

R 

tD 
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θαη ζπλνιηθή δηάξθεηα 91 κs. πιιέρζεθαλ 16 ςεπδσζαξψζεηο θαη 16 πξαγκαηηθέο 

FIDs κε ρξφλν αλακνλήο 1 s. Ζ επαλαθχθισζε ηεο θάζεο (phase-cycling) ησλ 

παικψλ θαη ηνπ δέθηε πξαγκαηνπνηήζεθε κε αλίρλεπζε quadrature (TPPI, Time 

Proportional Phase Incrementation). Πξηλ ην κεηαζρεκαηηζκφ Fourier ζηε δεχηεξε 

δηάζηαζε ηα δεδνκέλα απμήζεθαλ κε ηηο ηερληθέο ηεο γξακκηθήο πξφβιεςεο (linear 

prediction) ζηα 1K πξαγκαηηθά δεδνκέλα (data points) θαη κε ηελ πξνζζήθε 

κεδεληθψλ ζεκείσλ ζηελ κλήκε ηνπ ππνινγηζηή φπνπ ιήθζεθε ε ηειηθή κήηξα 

δεδνκέλσλ 2Κ2Κ. Σα δεδνκέλα θαη ησλ δχν δηαζηάζεσλ πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε 

θαηάιιειε καζεκαηηθή ζπλάξηεζε (sine –bell squared). 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.23: Παικηθή αθνινπζία γηα ηε ιήςε ελφο δηζδηάζηαηνπ πεηξάκαηνο TOCSY 

κε ηε ρξήζε ηεο παικηθήο αθνινπζίαο MLEV17. 

 

H,C-gHMQC  

Σν εηεξνππξεληθφ πείξακα gHMQC κε βαζκσηά πεδία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο 256 πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα εμέιημεο t1 θαη 1K 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα αλίρλεπζεο t2. Οη ρξνληθέο πξνζαπμήζεηο Δt1 

είραλ αξρηθή ηηκή 3 κs θαη ζπλνιηθή δηάξθεηα 20.8 κs. πιιέρζεθαλ 16 

ςεπδσζαξψζεηο θαη 64 πξαγκαηηθέο FIDs κε ρξφλν αλακνλήο 1 s θαη ρξφλν αλάκημεο 

Γ = 1/2J = 3.45 ms, ψζηε ην πείξακα λα είλαη βειηηζηνπνηεκέλν γηα αλίρλεπζε 

ζχδεπμεο ελφο δεζκνχ C-H (
1
JC,H= 145 Hz), πνπ είλαη κηα ηππηθή ηηκή. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε ζχλζεηε παικηθή αθνινπζία GARP γηα ηελ απνζχδεπμε ησλ 

t2 

t1 

tD 

t2 

t1 

tD 
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πξσηνλίσλ θαηά ηελ δηάξθεηα αλίρλεπζεο. Ζ αλαινγία ησλ εληάζεσλ ησλ βαζκσηψλ 

πεδίσλ G1, G2 θαη G3 εκηηνλνεηδνχο ζρήκαηνο ήηαλ 5:3:4, ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε 

εμίζσζε G1(γΖ + γC) + G2 (-γΖ + γC) + G3 (-γΖ) = 0, θαη είραλ δηάξθεηα 1 ms. Πξηλ ην 

κεηαζρεκαηηζκφ Fourier ζηε δεχηεξε δηάζηαζε ηα δεδνκέλα απμήζεθαλ κε ηηο 

ηερληθέο ηεο γξακκηθήο πξφβιεςεο (linear prediction) ζηα 1K πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

(data points) θαη κε ηελ πξνζζήθε κεδεληθψλ ζεκείσλ ζηελ κλήκε ηνπ ππνινγηζηή 

φπνπ ιήθζεθε ε ηειηθή κήηξα δεδνκέλσλ 1Κ1Κ. Σα δεδνκέλα θαη ησλ δχν 

δηαζηάζεσλ πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε θαηάιιειε καζεκαηηθή ζπλάξηεζε (sine –bell 

squared).  

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.24: Παικηθή αθνινπζία γηα ην gHMQC πείξακα, κε καχξα 

παξαιιειφγξακκα ζπκβνιίδνληαη νη παικνί ησλ 90
ν
 θαη κε γθξη ησλ 180

ν
, 

αληίζηνηρα. Ωο Υ ζπκβνιίδεηαη ν εηεξνππξήλαο πνπ αληρλεχεηαη κε ηελ αληίζηξνθε 

ηερληθή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν άλζξαθαο-13 NMR. Καηά ηελ πεξίνδν 

αλίρλεπζεο t2 αθνινπζεί απνζχδεπμε επξείαο δψλεο (decouple) γηα ην πξσηφλην. 

 

H,C-gHMBC 

Σν εηεξνππξεληθφ πείξακα gHMBC κε βαζκσηά πεδία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο 256 πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα εμέιημεο t1 θαη 2K 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα αλίρλεπζεο t2. Οη ρξνληθέο πξνζαπμήζεηο Δt1 

είραλ αξρηθή ηηκή 3 κs θαη ζπλνιηθή δηάξθεηα 20.8 κs. πιιέρζεθαλ 16 

ςεπδσζαξψζεηο θαη 64 πξαγκαηηθέο FIDs κε ρξφλν αλακνλήο 1 s. Αξρηθά, ηα ζήκαηα 

ιφγσ ζχδεπμεο ελφο δεζκνχ C-H (
1
JC,H= 145 Hz) θαηαζηέιινληαλ κε ηελ εθαξκνγή 

tD 
tD 
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ελφο ρξφλνπ αλάκημεο 3.45 ms θαη ζηε ζπλέρεηα ε εθαξκνγή ελφο δεχηεξνπ ρξφλνπ 

αλάκημεο, επέηξεπε ηελ αλίρλεπζε ζπδεχμεσλ καθξηάο εκβέιεηαο. Ο δεχηεξνο ρξφλνο 

αλάκημεο είρε ηηκή 65 ms ψζηε ην πείξακα λα είλαη βειηηζηνπνηεκέλν γηα αλίρλεπζε 

ζχδεπμεο 8 Hz, πνπ είλαη ηππηθή ηηκή ζχδεπμεο καθξηάο εκβέιεηαο (
2/3

J). Ζ αλαινγία 

ησλ εληάζεσλ ησλ βαζκσηψλ πεδίσλ εκηηνλνεηδνχο ζρήκαηνο ήηαλ 5:3:4, φπσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ H,C-gHMQC, δηάξθεηαο 1 ms. Πξηλ ην κεηαζρεκαηηζκφ Fourier 

ζηε δεχηεξε δηάζηαζε ηα δεδνκέλα απμήζεθαλ κε ηηο ηερληθέο ηεο γξακκηθήο 

πξφβιεςεο (linear prediction) ζηα 1K πξαγκαηηθά δεδνκέλα (data points) θαη κε ηελ 

πξνζζήθε κεδεληθψλ ζεκείσλ ζηελ κλήκε ηνπ ππνινγηζηή φπνπ ιήθζεθε ε ηειηθή 

κήηξα δεδνκέλσλ 2Κ2Κ. Σα δεδνκέλα θαη ησλ δχν δηαζηάζεσλ 

πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε θαηάιιειε καζεκαηηθή ζπλάξηεζε (sine –bell squared). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.25: Παικηθή αθνινπζία γηα ηε ιήςε θάζκαηνο gHMΒC, κε καχξα 

παξαιιειφγξακκα ζπκβνιίδνληαη νη παικνί ησλ 90
ν
 θαη κε γθξη ησλ 180

ν
. Ωο Υ 

ζπκβνιίδεηαη ν εηεξνππξήλαο πνπ αληρλεχεηαη κε ηελ αληίζηξνθε ηερληθή, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν άλζξαθαο -13 NMR. 

 

 

tD tD 
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Κεθάιαην 2 

Πεηξακαηηθό κέξνο 

 

2.1 Αληηδξαζηήξηα θαη πξόηππεο ελώζεηο 

Οη δηαιχηεο NMR πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην δεπηεξησκέλν ρισξνθφξκην 

(CDCl3) πεξηεθηηθφηεηαο ζε δεπηέξην 99,8%, δεπηεξησκέλν δηκεζπιν-ζνπιθνμείδην 

[(CD3)2SO] πεξηεθηηθφηεηαο ζε δεπηέξην 99,8% θαη δεπηεξησκέλν λεξφ 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε δεπηέξην 99,9%. Οη δπν πξψηνη δηαιχηεο αγνξάζηεθαλ απφ ηε 

ΜΔRCΚ ελψ ην δεπηεξησκέλν λεξφ απφ ηελ ALDRICH. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνηχπσλ δηαιπκάησλ απφ ηελ πγξαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ Molecular SievesTM 

δηακέηξνπ νπψλ 0,5 nm θαη κεγέζνπο 2 mm νη νπνίεο αγνξάζηεθαλ, επίζεο, απφ ηελ 

MERCK. Ζ θπθινεμαλφιε (99%), ε πηλαθφιε, ε ππξηδίλε, ν ηξηρισξηνχρνο 

θψζθνξνο, ην εμάλην θαη ην ηξηο (αθεηπιναθεηνληθφ) ρξψκην (97%) [Cr(acac)3] 

αγνξάζηεθαλ απφ ηελ ALDRICH. 

Οη δηαιχηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηα πεηξάκαηα γηα ην LC-MS ήηαλ κεζαλφιε 

θαη ρισξνθφξκην θαζαξφηεηαο 99%  ηα νπνία αγνξάζηεθαλ απφ ηελ εηαηξεία Sigma-

Aldrich, δηρισξνκεζάλην θαζαξφηεηαο 99,5%, νμηθφ νμχ θαζαξφηεηαο 100% θαη 

αθεηφλε θαζαξφηεηαο 99,8%, ηα νπνία αγνξάζηεθαλ απφ ηελ εηαηξεία Merck θαη 

επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε δηάιπκα ρισξηνχρνπ λαηξίνπ.  

Οη δηαιχηεο θαη ηα αληηδξαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηα πεηξάκαηα 

Γπλακηθήο θεδαζεο Φσηφο ήηαλ δεπηεξησκέλν λεξφ (D2O) πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

δεπηέξην 99.9% θαη ρισξνθφξκην θαζαξφηεηαο 99% πνπ αγνξάζηεθαλ απφ ηελ 

εηαηξεία SIGMA-ALDRICH.  

Σα αληηδξαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησδίνπ 

ήηαλ ησδηνχρν θάιην θαζαξφηεηαο 99,5% απφ ηελ εηαηξεία POCH, δηάιπκα ακχινπ 

θαη θπθινεμάλην θαζαξφηεηαο 99% απφ ηελ εηαηξεία ALDRICH, ζεηνζεητθφ λάηξην 

98%, αληηδξαζηήξην Wijs απφ ηελ εηαηξεία FLUKA θαη νμηθφ νμχ θαζαξφηεηαο 

100% απφ ηελ εηαηξεία MERCK.  

Οη δηαιχηεο θαη ηα αληηδξαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

αξηζκνχ νμέσλ ήηαλ πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ θαζαξφηεηαο 85% ην νπνίν αγνξάζηεθε 
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απφ ηελ εηαηξεία PANREAC, αηζαλφιε θαη αηζέξαο θαζαξφηεηαο 99,8 θαη 99%, 

αληίζηνηρα, απφ ηελ εηαηξεία SIGMA-ALDRICH θαη δηάιπκα θαηλνινθζαιεΐλεο πνπ 

αγνξάζηεθε απφ ηελ εηαηξεία MERCK.  

Σα αληηδξαζηήξηα θαη νη δηαιχηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηξηζκφ ηνπ 

αξηζκνχ πδξνμπιίσλ ήηαλ ππξηδίλε θαζαξφηεηαο 99% πνπ αγνξάζηεθε απφ ηελ 

εηαηξεία MERCK, αληηδξαζηήξην ACS θαζαξφηεηαο 99% απφ ηελ εηαηξεία FLUKA, 

n-βνπηηιηθή αιθνφιε θαζαξφηεηαο 99% πνπ αγνξάζηεθε απφ ηελ εηαηξεία SIGMA-

ALDRICH θαη πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ θαζαξφηεηαο 85% απφ ηελ εηαηξεία 

PANREAC.  

 

2.2 ύλζεζε Αληηδξαζηεξίνπ  

 

Σν αληηδξαζηήξην θσζθφξνπ (2-ριψξν-4,4,5,5-ηεηξακεζπινδηνμαθσζθνιάλην) 

παξαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο βηβιηνγξαθίαο32, κε αληίδξαζε ηεο 

πηλαθφιεο κε ηξηρισξηνχρν θψζθνξν θαη απφζηαμε ζε ρακειή πίεζε (αληίδξαζε 

2.1). ην εξγαζηήξην καο έγηλαλ θάπνηεο αιιαγέο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο 

ηεο αληίδξαζεο. Αληί γηα βελδφιην ρξεζηκνπνηήζακε εμάλην θαη ζηε ζέζε ηεο 

ηξηαηζπιακίλεο πξνζζέζακε ππξηδίλε. 

ε δίιαηκε ζθαηξηθή θηάιε ησλ 500 mL κε ςπθηήξα θαη πξνζζεηηθή θηάιε ησλ 

100 mL πξνζηέζεθαλ 21,5 mL ηξηρισξηνχρνπ θσζθφξνπ (0,1 mol=8.7 mL) 

δηαιπκέλα ζε 180 mL n-εμαλίνπ. ε κία θσληθή θηάιε ηνπνζεηήζεθαλ 24 g 

πηλαθφιεο, ηα νπνία δηαιχζεθαλ ζε 32 mL ππξηδίλεο θαη ζε 150 mL εμαλίνπ. Ζ 

πξνζζήθε ηνπ δηαιχκαηνο πηλαθφιεο έγηλε ζηάγδελ, γηα κία ψξα ππφ αλάδεπζε ζε 

ινπηξφ πάγνπ γηαηί ε αληίδξαζε ήηαλ εμψζεξκε. Σν κίγκα αθέζεθε γηα κία ψξα ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ λα αληηδξάζεη θαη ζηε ζπλέρεηα δηεζήζεθε (κε θίιηξν 

ραξηηνχ). Αθνινχζεζε έθπιπζε ηνπ ιεπθνχ ηδήκαηνο (C5H5N-Cl) πνπ ζρεκαηίζηεθε 

κε 200 mL εμάλην. Σν εμάλην απνκαθξχλζεθε κε απφζηαμε απφ ην δηήζεκα ζηνπο 

30νC θαη θαηφπηλ έγηλε απφζηαμε ηνπ πξντφληνο ζε αληιία θελνχ. Ζ απφδνζε ηεο 

αληίδξαζεο ήηαλ ~45% ζε ζχγθξηζε κε ην ~19% ηεο κεζφδνπ ηεο βηβιηνγξαθίαο. 
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2.3 Παξαζθεπή πξόηππνπ δηαιύκαηνο 

 

ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 25 mL δπγίζηεθαλ 33,75 mg θπθινεμαλφιεο (14.47 

μΜ). ε άιιν θηαιίδην δπγίζηεθαλ 1,5 mg Cr(acac)3 (0.165 μΜ), θαη πξνζηέζεθαλ 16 

mL μεξήο ππξηδίλεο θαη 10 mL CDCl3 (1.6:1 v/v). Σν κίγκα ησλ δηαιπηψλ 

αλαδεχηεθε θαη απνζεθεχηεθε γηα παξαπέξα ρξήζε. Σν πξφηππν δηάιπκα 

πξνζηαηεχζεθε απφ ηελ πγξαζία κε ηελ πξνζζήθε 5A κνξηαθψλ θφζθηλσλ.  

 

2.4 Πξνεηνηκαζία ησλ δεηγκάησλ γηα ηα πεηξάκαηα NMR  

Αξρηθά δπγίζηεθε πνζφηεηα δείγκαηνο ζε vials, πξνζηέζεθε 0,4 – 0,5 ml δηαιχηε θαη 

έπεηηα κεηαθέξζεθε ζε ζσιήλα 5mm NMR γηα ηελ ιήςε ηνπ θάζκαηνο.  

ηα θάζκαηα 
31

P NMR, δπγίζηεθε πνζφηεηα δείγκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθε 

0,4 ml απφ ην πξφηππν δηάιπκα θαη 0,1 ml αληηδξαζηεξίνπ. Σν κίγκα αθέζεθε γηα 15 

ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ κέρξηο φηνπ νινθιεξσζεί ε αληίδξαζε ηεο 

θσζθπηηιίσζεο θαη κεηαθέξζεθε ζε ζσιήλα 5mm NMR γηα ηελ ιήςε ηνπ θάζκαηνο 

31
P NMR.  

Γηα ηα πεηξάκαηα 
1
Ζ θαη 

13
C.  

Οπζία Πνζφηεηα νπζίαο 

(mgr) 

Πνζφηεηα δηαιχηε 

(κl)  

Γιπθεξφιε  30,2 500 

Γηγιπθεξφιε  35,3 500 

Σξηγιπθεξφιε  34,9 500 

Ρηζηλειατθφ νμχ  40,8 500 

PGPR  46,1 500 

Γηα ηα πεηξάκαηα 
31

P.  

Οπζία  Πνζφηεηα νπζίαο 

(mgr)  

Πνζφηεηα 

πξφηππνπ 

Πνζφηεηα 

αληηδξαζηεξίνπ 
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δηαιχκαηνο (κl)  (κl) 

Γηγιπθεξφιε  21,0 500 230 

Σξηγιπθεξφιε  19,4 500 180 

Ρηζηλειατθφ νμχ  24,3 500 190 

PGPR  25,1 500 200 

 

2.5 Πεηξάκαηα NMR 

 

Όια ηα πεηξάκαηα NMR πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θαζκαηνγξάθν Bruker AMX500 

ιεηηνπξγηθήο ζπρλφηεηαο 500.1 ΜHz γηα ην πξσηφλην θαη 202.2 MHz γηα ηνλ 

θψζθνξν-31. Ζ ζεξκνθξαζία ζην δνθηκαζηή ήηαλ 30 ± 1 νC θαη ειέγρζεθε κε ηε 

ρξήζε δηαγξάκκαηνο βαζκνλφκεζεο κε αηζπιελνγιπθφιε.  

 

 

2.5.1 Μνλνδηάζηαηα θάζκαηα 
1
H-NMR 

 

Σα κνλνδηάζηαηα θάζκαηα 
1
H-NMR ειήθζεζαλ κε 32 Κ πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

(data points). Γηα θάζε θάζκα ειήθζεζαλ 32 FIDs νη νπνίεο απνζεθεχηεθαλ ζηε 

κλήκε ηνπ ππνινγηζηή. Σν θαζκαηηθφ εχξνο ήηαλ 12 ppm. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

επίζεο 4 ςεπδνζαξψζεηο (dummy scans) ψζηε ην ζχζηεκα ησλ ζπηλ λα θηάζεη ζε 

δπλακηθή ηζνξξνπία πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο επφκελεο αθνινπζίαο παικψλ. Ο 

ρξφλνο αλάθηεζεο (acquisition time) ήηαλ 2,7 s, ελψ ν ρξφλνο αλακνλήο (relaxation 

delay) κεηαμχ δπν ζπλερφκελσλ αθνινπζηψλ παικψλ ήηαλ 1 s. Μεηά ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ Fourier έγηλε δηφξζσζε ηεο γξακκήο βάζεο ηνπ θάζκαηνο κε έλα 

πνιπψλπκν ηέηαξηεο ηάμεο θαη αθνινχζεζε δηφξζσζε θάζεο κεδεληθήο θαη πξψηεο 

ηάμεο. Όιεο νη ρεκηθέο κεηαηνπίζεηο ησλ ζεκάησλ 1Ζ-NMR αλαθέξνληαη ζηελ 

θιίκαθα δ κε πξφηππε νπζία αλαθνξάο ην TMS (δ 0.0).  

 

2.5.2 Μνλνδηάζηαηα θάζκαηα 
13

C-NMR  
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Σα κνλνδηάζηαηα θάζκαηα ηνπ άλζξαθα-13 ειήθζεζαλ κε 64K πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα θαη θαζκαηηθφ εχξνο απφ 200 έσο 220 ppm. Γηα θάζε θάζκα ειήθζεζαλ 

8000 FIDs, νη νπνίεο απνζεθεχηεθαλ ζηελ κλήκε ηνπ ππνινγηζηή. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο 4 ςεπδνζαξψζεηο ψζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ δείγκαηνο θαη 

ην ζχζηεκα ησλ ζπηλ λα θηάζεη ζε δπλακηθή ηζνξξνπία. Ο ρξφλνο αλακνλήο πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο επφκελεο αθνινπζίαο παικψλ ήηαλ 3 s. Ζ ηηκή ηνπ παικνχ 90
o
 είρε 

δηάξθεηα 10.3 κs. Μεηά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ Fourier, έγηλε δηφξζσζε θάζεο 

κεδεληθήο θαη πξψηεο ηάμεο θαη αθνινχζεζε δηφξζσζε ηεο γξακκήο βάζεο ηνπ 

θάζκαηνο κε έλα πνιπψλπκν ηέηαξηεο ηάμεο.  

2.5.3 Μνλνδηάζηαηα θάζκαηα 
31

P-NMR 

 

Γηα ηε ιήςε πνζνηηθψλ θαζκάησλ 
31

P-NMR, ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί ε 

αιιειεπίδξαζε ΝΟΔ κεηαμχ ηνπ ππξήλα ηνπ θσζθφξνπ θαη γεηηνληθψλ πξσηνλίσλ 

ησλ κνξίσλ, δηφηη ην ΝΟΔ πξνθαιεί κεηαβνιέο ζηηο εληάζεηο ησλ θνξπθψλ κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη πνζνηηθά ηα αληίζηνηρα θάζκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή inverse gated decoupling (απνζχδεπμε αληίζηξνθεο 

εηζφδνπ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν απνζπδεπθηήο πξσηνλίσλ ιεηηνπξγεί κφλν θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αλάθηεζεο ηνπ ζήκαηνο, ελψ παξακέλεη θιεηζηφο ζε φιε 

ηελ ππφινηπε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Γηα ηελ ειάηησζε ησλ ρξφλσλ απνδηέγεξζεο 

Τ1 ησλ ππξήλσλ 
31

P ρξεζηκνπνηήζεθε ην παξακαγλεηηθφ αληηδξαζηήξην Cr(acac)3, 

κε απνηέιεζκα νη ρξφλνη απνδηέγεξζεο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα 5 s. O ρξφλνο 

αλακνλήο ήηαλ 25 sec ίζνο πεξίπνπ κε 5xT1 , φπνπ T1 είλαη ν κεγαιχηεξνο δηακήθεο 

ρξφλνο απνδηέγεξζεο ν νπνίνο αλήθεη ζηνλ ππξήλα θσζθφξνπ ηνπ κνξίνπ ηεο 

θσζθπηηιησκέλεο θπθινεμαλφιεο (≈4,6sec) (εζσηεξηθφ πξφηππν). Οη ηππηθέο 

παξάκεηξνη ελφο πεηξάκαηνο 
31

P-NMR γηα πνζνηηθέο κεηξήζεηο ήηαλ: εχξνο παικνχ 

90
ν
 12.5 μs, θαζκαηηθφ εχξνο 48.41 ppm, ρξφλνο αλακνλήο 25 s, ρξφλνο αλάθηεζεο 

1,67 s, αξηζκφο δεδνκέλσλ (data points) 32 Κ. Γηα θάζε θάζκα ζπιιέρζεθαλ 

32 FIDs. Πξηλ απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ Fourier, ε ειεχζεξε επαγσγηθή απφζβεζε 

(FID) πνιιαπιαζηάζηεθε κε κία εθζεηηθή ζπλάξηεζε κε έθζεηε Lb=1 Hz θαη ηα 

δεδνκέλα απμήζεθαλ κε ηελ πξνζζήθε κεδεληθψλ 32 Κ ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή. 

Πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ε γξακκή βάζεο ηνπ θάζκαηνο δηνξζψζεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα πνιπψλπκν ηέηαξηεο ηάμεο θαη έγηλε δηφξζσζε θάζεο. Οη 
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ρεκηθέο κεηαηνπίζεηο ζε έλα θάζκα 
31

P-NMR έρνπλ σο αλαθνξά ηελ θνξπθή, ε 

νπνία νθείιεηαη ζηελ θσζθηηπιίσζε ηνπ λεξνχ (πγξαζία ηνπ δείγκαηνο), ε νπνία 

παξνπζηάδεη κία ζηελή θνξπθή ζε δ 132.20. 

 

2.5.4 Μνλνδηάζηαηα θάζκαηα DEPT 135 θαη DEPT 90 

 

Σα κνλνδηάζηαηα θάζκηα DEPT- 135 θαη DEPT- 90 ειήθζεζαλ κε 32 Κ πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα (data points). Γηα θάζε θάζκα ειήθζεζαλ 32 FIDs νη νπνίεο 

απνζεθεχηεθαλ ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή. Σν θαζκαηηθφ εχξνο ήηαλ 210 ppm. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ 64 ςεπδνζαξψζεηο (dummy scans) ψζηε ην ζχζηεκα ησλ ζπηλ λα 

θηάζεη ζε δπλακηθή ηζνξξνπία πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο επφκελεο αθνινπζίαο 

παικψλ. Ο ρξφλνο αλάθηεζεο (acquisition time) ήηαλ 0,62 sec ελψ ν ρξφλνο 

αλακνλήο (relaxation delay) κεηαμχ δπν ζπλερφκελσλ αθνινπζηψλ παικψλ ήηαλ 4 sec 

γηα ην πείξακα DEPT- 135 ελψ γηα ην πείξακα DEPT- 90 ήηαλ 2 sec. Μεηά ηνλ 

ζρεκαηηζκφ Fourier έγηλε δηφξζσζε ηεο γξακκήο βάζεο ηνπ θάζκαηνο κε έλα 

πνιπψλπκν ηέηαξηεο ηάμεο θαη αθνινχζεζε δηφξζσζε θάζεο κεδεληθήο θαη πξψηεο 

ηάμεο.  

 

2.5.5 Πνζνηηθή αλάιπζε κε ηελ θαζκαηνζθνπία 
13

C NMR 

 

Σα κνλνδηάζηαηα θάζκαηα ηνπ άλζξαθα-13 ειήθζεζαλ κε 64K πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα θαη θαζκαηηθφ εχξνο απφ 200 έσο 220 ppm. Γηα θάζε θάζκα ειήθζεζαλ 

8000 FIDs, νη νπνίεο απνζεθεχηεθαλ ζηελ κλήκε ηνπ ππνινγηζηή. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο 4 ςεπδνζαξψζεηο ψζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ δείγκαηνο θαη 

ην ζχζηεκα ησλ ζπηλ λα θηάζεη ζε δπλακηθή ηζνξξνπία. Ο ηξφπνο ιήςεο πνζνηηθνχ 

θάζκαηνο έγηλε κε ηελ εχξεζε ηνπ ρξφλνπ απνδηέγεξζεο ηνπ 1,3,5- ηξηνμάλην, ην 

νπνίν είλαη κηθξφηεξν κφξην απφ ην PGPR άξα έρεη κεγαιχηεξν ρξφλν απνδηέγεξζεο, 

θαη γηα ηελ ιήςε ηνπ θάζκαηνο πνιιαπιαζηάζηεθε επί 5. χκθσλα κε ηελ 

βηβιηνγξαθία ν ρξφλνο απνδηέγεξζεο ηνπ ηξηνμάληνπ είλαη 5 sec. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

είλαη ζίγνπξν φηη ην θάζκα καο είλαη πνζνηηθφ. Δπνκέλσο, ν ρξφλνο αλακνλήο πξηλ 

ηελ εθαξκνγή ηεο επφκελεο αθνινπζίαο παικψλ ήηαλ 26 s. Ζ ηηκή ηνπ παικνχ 90
o
 

είρε δηάξθεηα 10.3 κs. Μεηά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ Fourier, έγηλε δηφξζσζε θάζεο 
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κεδεληθήο θαη πξψηεο ηάμεο θαη αθνινχζεζε δηφξζσζε ηεο γξακκήο βάζεο ηνπ 

θάζκαηνο κε έλα πνιπψλπκν ηέηαξηεο ηάμεο.  

2.5.6 Πεηξάκαηα Gradient Selected Homonuclear Spectroscopy 

  

Σα δηζδηάζηαηα θάζκαηα H,H-gCOSY ειήθζεζαλ κε 1Κ πξαγκαηηθά δεδνκέλα (data 

points) ζηελ δηάξθεηα αλίρλεπζεο (t2), 256 πξαγκαηηθά δεδνκέλα ζηελ δηάξθεηα 

εμέιημεο t1. πιιέρζεθαλ 32 πξαγκαηηθέο FIDs θαη 16 ςεπδνζαξψζεηο (dummy 

scans) κε ρξφλν αλακνλήο (relaxation delay) 1 s. Πξηλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ Fourier 

ζηελ δεχηεξε δηάζηαζε, ηα δεδνκέλα απμήζεθαλ κε ηελ ηερληθή linear prediction ζηα 

512 θαη κε ηελ πξνζζήθε κεδεληθψλ ζηελ κλήκε ηνπ ππνινγηζηή (zero filling) ζηελ 

ηηκή 1Κ. Σα δεδνκέλα θαη ησλ δπν δηαζηάζεσλ πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε θαηάιιειε 

καζεκαηηθή ζπλάξηεζε.  

 

2.5.7 Πεηξάκαηα Gradient Selected Heteronuclear Multiple QuantumCoherence 

 

Σα δηζδηάζηαηα θάζκαηα H,C-gHMQC ειήθζεθαλ κε 1Κ πξαγκαηηθά δεδνκέλα (data 

points) ζηελ δηάξθεηα αλίρλεπζεο (t2), 256 data points ζηελ δηάζηαζε t1. πιιέρζεθαλ 

64 πξαγκαηηθέο FIDs θαη 4 ςεπδνζαξψζεηο (dummy scans) ψζηε λα απνθηήζεη ην 

ζχζηεκα ηνπ spin δπλακηθή ηζνξξνπία. Ο ρξφλνο αλακνλήο (relaxation delay) πξηλ 

ηελ εθαξκνγή ηεο επφκελεο αθνινπζίαο παικψλ ήηαλ 1s. Ο ρξφλνο αλάκημεο (tm) 

ήηαλ 3.5ms ψζηε ην πείξακα λα είλαη βειηηζηνπνηεκέλν γηα αλίρλεπζε ζχδεπμεο 140 

Hz πνπ είλαη ε ηππηθή ηηκή 
1
JC,H ζχδεπμεο απινχ δεζκνχ H-C. Πξηλ ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ Fourier ζηελ δεχηεξε δηάζηαζε, ηα δεδνκέλα απμήζεθαλ κε ηελ 

ηερληθή linear prediction ζηα 512 θαη κε ηελ πξνζζήθε κεδεληθψλ ζηελ κλήκε ηνπ 

ππνινγηζηή (zero filling) ζηελ ηηκή 1Κ. Σα δεδνκέλα θαη ησλ δπν δηαζηάζεσλ 

πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε θαηάιιειε καζεκαηηθή ζπλάξηεζε.  

 

2.5.8 Πεηξάκαηα Gradient Selected Heteronuclear Multiple Bonds Coherence 

 

Σα δηζδηάζηαηα θάζκαηα H,C-gHMΒC ειήθζεθαλ κε 1Κ πξαγκαηηθά δεδνκέλα (data 

points) ζηελ δηάξθεηα αλίρλεπζεο (t2), 256 data points ζηελ δηάζηαζε t1. πιιέρζεθαλ 

64 πξαγκαηηθέο FIDs θαη 4 ςεπδνζαξψζεηο (dummy scans) ψζηε λα απνθηήζεη ην 
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ζχζηεκα ηνπ spin δπλακηθή ηζνξξνπία. Ο ρξφλνο αλακνλήο (relaxation delay) πξηλ 

ηελ εθαξκνγή ηεο επφκελεο αθνινπζίαο παικψλ ήηαλ 1s. Ο ρξφλνο αλάκημεο (tm) 

ήηαλ 50ms ψζηε ην πείξακα λα είλαη βειηηζηνπνηεκέλν γηα αλίρλεπζε ζχδεπμεο 6-8 

Hz πνπ είλαη ε ηππηθή ηηκή JC,H ζχδεπμεο καθξάο εκβέιεηαο (2 ή 3 δεζκνχο). Πξηλ ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ Fourier ζηελ δεχηεξε δηάζηαζε, ηα δεδνκέλα απμήζεθαλ κε ηελ 

ηερληθή linear prediction ζηα 512 θαη κε ηελ πξνζζήθε κεδεληθψλ ζηελ κλήκε ηνπ 

ππνινγηζηή (zero filling) ζηελ ηηκή 1Κ. Σα δεδνκέλα θαη ησλ δπν δηαζηάζεσλ 

πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε θαηάιιειε καζεκαηηθή ζπλάξηεζε.  

 

 

 

 

2.6 LC-MS, Τγξή Φαζκαηνζθνπία- Φαζκαηνκεηξία Μάδαο  

 

Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία  

Όιεο νη κεηξήζεηο έγηλαλ ζην θαζκαηφκεηξν LCQ Advantage ( ThermoFinnigan, 

UK) εμνπιηζκέλν κε πλεπκαηηθά ππνβνεζνχκελε πεγή ειεθηξνςεθαζκνχ θαη κε 

ηνληηθή παγίδα ζαλ αλαιπηή καδψλ κε δηαρσξηζηηθή ηθαλφηεηα κηαο αηνκηθήο 

κνλάδαο κάδαο ( atomic mass unit, amu) θαη δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί κέρξη θαη 

10 ζηάδηα δηαδνρηθήο θαζκαηνκεηξίαο κάδαο, MS. Σα πεηξάκαηα έγηλαλ 

παξαθνινπζψληαο ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηφληα. Ζ ηαρχηεηα ξνήο ησλ δεηγκάησλ 

πξνο ηελ πεγή ηνληζκνχ θαζνξίζηεθε ζηα 10 κl/min. ε θάζε δείγκα πνπ εμεηάζηεθε 

έγηλε απηφκαηε βειηηζηνπνίεζε ησλ πεηξακαηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξάο ησλ ηφλησλ απφ ηελ πεγή ηνληζκνχ ζηνλ αλαιπηή καδψλ, ψζηε ην ηφλ 

ζηφρνο ηεο θάζε κέηξεζεο λα έρεη κέγηζην ζήκα. Οη ηππηθέο πεηξακαηηθέο παξάκεηξνη 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ φπσο ην δπλακηθφ ηνληζκνχ, ε πίεζε ηνπ εθλεθσηηθνχ θαη 

βνεζεηηθνχ αεξίνπ θαη ε ζεξκνθξαζία ζηνλ ζεξκαηλφκελν ηξηρνεηδή θαζνξίζηεθαλ 

κε θξηηήξην επηινγήο ηελ κέγηζηε έληαζε ηνπ παηξηθνχ ηφληνο θάζε θνξά. Ζ ελέξγεηα 

ζξαπζκαηνπνίεζεο ζπλήζσο θπκαίλνληαλ απφ 18-120% ησλ 5 Volt ζε ηηκή ηθαλή αλά 

πεξίπησζε ψζηε λα δηαζπάζεη ην ηφλ. Σέινο ε επεμεξγαζία φισλ ησλ θαζκάησλ έγηλε 

κε ην ινγηζκηθφ Xcaliber έθδνζεο 1.3 
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2.7 Light Scattering  

 

Πεηξακαηηθή δηάηαμε  

Οη κεηξήζεηο δπλακηθήο θαη ζηαηηθήο ζθέδαζεο γίλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

δηάηαμε ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο (ζρήκα 2.1).  

Ζ πεγή θσηφο είλαη έλα Nd:YAG laser κε κήθνο θχκαηνο ι=532 nm (πξάζηλε 

αθηηλνβνιία), ε δηάκεηξνο ηεο δέζκεο είλαη 0,32 mm, ελψ ε κέγηζηε ηζρχο ηνπ είλαη 

100 mW. Σν θσο, κέζσ ησλ θαζξεθηψλ Κ1 θαη Κ2, θαηεπζχλεηαη ζε έλα δηαρσξηζηή 

δέζκεο (beam splitter) γηα ηνλ έιεγρν ηεο έληαζεο θαη ηεο ζέζεο ηεο πξνζπίπηνπζαο 

δέζκεο κε κηα δηάηαμε ηεζζάξσλ θσηνδηφδσλ (ΦΓ) θαη γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

ζην δείγκα. Γηα λα θηάζεη ζην δείγκα, θαηαξρήλ πνιψλεηαη κέζσ ηνπ πνισηή Π1 

θάζεηα (V) ζην επίπεδν ζθέδαζεο, θαη εζηηάδεηαη ζην δείγκα κέζσ ελφο αρξσκαηηθνχ 

θαθνχ (Φ1) κε κήθνο εζηίαζεο F=200nm.  

Σν δείγκα ηνπνζεηείηαη ζε γπάιηλε θπςειίδα, θαηαζθεπαζκέλε απφ νπηηθφ γπαιί, κε 

δηάκεηξν ζην ζεκείν πξφζπησζεο ηεο δέζκεο ίζε κε 10 nm. Ζ θπςειίδα είλαη 

ηνπνζεηεκέλεζε ινπηξφ πνπ πεξηέρεη ηνινπφιην (πγξφ ίδηνπ δείθηε δηάζιαζεο κε ην 

γπαιί) γηα ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ αλάθιαζεο ζε φιν ην θάζκα ησλ κεηξνχκελσλ 

γσληψλ.  

Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ινπηξνχ θαη ηνπ δείγκαηνο θαζνξίδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη κε 

ηε ρξήζε ζεξκνζηάηε. Γχξσ απφ ην δείγκα ππάξρεη έλα απηφκαην γσληφκεηξν ην 

νπνίν κπνξεί λα θαζνξίζεη γσλίεο ζθέδαζεο απφ 11° εψο 150°. Σν γσληφκεηξν 

ειέγρεηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή.  
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ρήκα 2.1: Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε ησλ πεηξακάησλ καο. 

 

Ζ ζθεδαδφκελε αθηηλνβνιία πεξλαέη απφ έλαλ πνισηή (Π2) ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

επηινγή ηεο κέηξεζεο ηεο θάζεηεο (VV) ή ηεο νξηδφληηαο (VH) ζπληζηψζαο πφισζεο 

ηεο ζθεδαδφκελεο αθηηλνβνιίαο. Μέζσ ελφο θαθνχ (Φ2) θαη δπν νπψλ (pinholes, P1 

θαη P2) εηζέξρεηαη ζην θσηνπνιιαπιαζηαζηή. Οη νπέο ρξεζηκεχνπλ ψζηε λα 

θαζνξηζηεί ν φγθνο ηεο ζθέδαζεο.  

Ζ ζπζρέηηζε θσηνλίσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο ALV-5000/E πνιιαπιψλ ρξφλσλ 

ραιάξσζεο ςεθηαθφ ζπζρεηηζηή θσηνλίσλ ν νπνίνο:  

α) Αξρηθά κεηξάεη ηνπο θσηνειεθηξηθνχο παικνχο n(t) (έληαζε) αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα.  

β) Kαζπζηεξεί ηα απνηειέζκαηα γηα αθέξαηα πνιιαπιάζηα ησλ δηαζηεκάησλ απηψλ 

η=kts.  

γ) Έπεηηα, πνιιαπιαζηάδεη ηηο άκεζεο θαη ηηο θαζπζηεξεκέλεο εληάζεηο.  
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δ) Σέινο πξνζζέηεη ηα γηλφκελα πνπ πξνθχπηνπλ.  

Έηζη ππνινγίδεη ηελ πνζφηεηα :n(q, t + η) ζηελ δηάξθεηα ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ 

κέηξεζεο, γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ η θαη ππνινγίδεη ηε ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο ησλ 

θσηνλίσλ, δειαδή ηεο έληαζεο ηεο ζθεδαδφκελεο αθηηλνβνιίαο :  

 

ηελ νπνία πξνζεγγίδεη κε ηε δηαθξηηή ζπλάξηεζε:  

 

θαλνληθνπνηψληαο ηελ νπνία, πξνθχπηεη:  

 

 

Οη ηηκέο ηνπ η γηα ηηο νπνίεο γίλνληαη νη κεηξήζεηο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ θάζε 

θσηνπνιιαπιαζηαζηή.  

Ο ζπζρεηηζηήο θσηνλίσλ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δπλακηθψλ 

κεηξήζεσλ θαηαγξάθνληαο ηε ζπλάξηεζε ζπζρέηηζεο, ελψ γηα ηηο ζηαηηθέο κεηξήζεηο 

ην ζήκα ιακβάλεηαη απεπζείαο απφ ηνλ αληρλεπηή.  

ρεδφλ φια ηα δείγκαηα πνπ πθίζηαληαη δπλακηθή ζθέδαζε θσηφο εκθαλίδνπλ δπν 

θνξπθέο. Ζ πξψηε αληηζηνηρεί ζε κεκνλσκέλα κηθθχιηα δηαζηάζεσλ κεξηθψλ nm θαη 

ε δεχηεξε θνξπθή αληηζηνηρεί ζε νγθψδε ζπζζσκαηψκαηα (aggregates) κεηαμχ ησλ 

κηθθπιίσλ, δηαζηάζεσλ κεξηθψλ δεθάδσλ nm. Αθφκε θαη ζε πνιχ κηθξέο αξαηέο 

ζπγθεληξψζεηο παξαηεξείηαη ζπζζσκάησζε αλάκεζα ζηα κηθθχιηα. Σν κνξηαθφ 

βάξνο ησλ ζπζζσκαησκάησλ είλαη πνιχ κεγάιν αιιά ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηνπο 

θαηά κάδα είλαη πνιχ κηθξφ. Ωζηφζν, επεηδή νη δηαζηάζεηο ησλ καθξνκνξίσλ είλαη 

θαζνξηζηηθέο γηα ην θαηλφκελν ηεο ζθέδαζεο, ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ έληαζε ηεο 

ζθέδαζεο είλαη ππνινγίζηκε.  

ε φια ηα δείγκαηα αλεμαξηήησο κνξηαθνχ βάξνπο ππάξρεη κηα αξγή πεξηνρή κηθξνχ 

πιάηνπο. Ζ εμάξηεζε ζηα δηαγξάκκαηα Γ θαη q
2
 εκθαλίδεηαη πάληα γξακκηθή, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ν ηξφπνο ραιάξσζεο είλαη ε δηάρπζε.  
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2.8 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησδίνπ
31

 

 

Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθείζα 

κέζνδν ζην AOAC Official Methods Of Analysis (1995), Oils and Fat, Κεθάιαην 41, 

ζειίδα 7. Αξρηθά δπγίδεηαη ηφζε πνζφηεηα δείγκαηνο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησδίνπ 

πνπ αλακέλνπκε (πίλαθαο 3). Σν δπγηζκέλν δείγκα κεηαθέξεηαη ζε θσληθή θηάιε ησλ 

500 ml. Πξνζηίζεληαη 20 ml δηαιχηε (θπθινεμάλην / νμηθφ νμχ, 1/1 v/v) γηα ηελ 

δηάιπζε ηεο ιηπαξήο νπζίαο. Αθνινχζσο πξνζηίζεληαη αθξηβψο 25 ml 

αληηδξαζηεξίνπ Wijs, ηνπνζεηείηαη ην πψκα, ε θηάιε αλαθηλείηαη θαη αθήλεηαη ζε 

εξεκία ζε ζθνηεηλφ κέξνο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν παξαζθεπάδεηαη ην ηπθιφ δηάιπκα κε 

δηαιχηε θαη αληηδξαζηήξην αιιά ρσξίο δείγκα.  

Γηα ηα δείγκαηα ησλ νπνίσλ ε αλακελφκελε ηηκή ησδίνπ είλαη κηθξφηεξε απφ 150, νη 

θηάιεο αθήλνληαη ζε ζθνηεηλφ κέξνο επί 1 ψξα. Όηαλ πξφθεηηαη γηα δείγκαηα κε 

αξηζκφ ησδίνπ κεγαιχηεξν απφ 150 θαη γηα πνιπκεξηζκέλα πξντφληα (φπσο ην PGPR) 

ή πξντφληα κε ζεκαληηθφ βαζκφ νμείδσζεο, νη θηάιεο αθήλνληαη γηα 2 ψξεο ζε 

ζθνηεηλφ κέξνο επί 2 ψξεο.  

Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ πξνζηίζεληαη ζε θάζεκία απφ ηηο θηάιεο 

20 ml δηαιχκαηνο ησδηνχρνπ θαιίνπ (ππθλφηεηαο 100 γξ/ιίηξν), θαη 150 ml λεξνχ.  

Αθνινπζεί νγθνκέηξεζε κε ην πξφηππν δηάιπκα ζεηνζεητθνχ λαηξίνπ 0,1 Μ, ην νπνίν 

έρεη ηηηινδνηεζεί ην πνιχ 7 κέξεο πξηλ απφ ηε ρξήζε εψο φηνπ εμαθαληζζεί ζρεδφλ 

ηειείσο ην θίηξηλν ρξψκα πνπ νθείιεηαη ζην ηψδην. Πξνζηίζεληαη ιίγεο ζηαγφλεο 

δηαιχκαηνο ακχινπ (αλακεηγλχνληαη 5 γξ δηαιπηνχ ακχινπ κε 30 ml λεξνχ, ην κείγκα 

δηαιχεηαη κε 1000 ml δένληνο χδαηνο, ζεξκέλεηαη επί 3 ιεπηά θαη αθήλεηαη λα 

ςερζεί) θαη ε νγθνκέηξεζε ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ πξψηε εμαθάληζε ηνπ θπαλνχ 

ρξψκαηνο κεηά απφ ηζρπξή αλάδεπζε. Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηα πεηξάκαηα επαλαιήθζεθαλ 2 θνξέο θαη θάζε θνξά 

παξαζθεπάζηεθαλ 3 δηαιχκαηα PGPR γηα ηελ κέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησδίνπ.  
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Πίλαθαο 2.1: Δλδεηθηηθό βάξνο δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ αλακελόκελν αξηζκό ησδίνπ. 

Αλακελφκελνο αξηζκφο ησδίνπ Βάξνο δείγκαηνο (γξ) 

Μηθξφηεξνο απφ 5 3,00 

5 εψο 20 1,00 

21 εψο 50 0,40 

51 εψο 100 0,20 

101 εψο 150 0,13 

151 εψο 200 0,10 

 

 

 

Ο αξηζκφο ησδίνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν:   

Αξηζκφο Ησδίνπ: 12,69*c*(V1-V2) / m  

 

Όπνπ: 

c=  ε αξηζκεηηθή ηηκή ηεο ζπγθεληξψζεσο, (ζε mol αλά ιίηξν), ηνπ πξφηππνπ 

δηαιχκαηνο ζεηνζεητθνχ λαηξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.  

V1= ε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ φγθνπ, ζε ml, ηνπ πξφηππνπ δηαιχκαηνο ζεηνζεητθνχ 

λαηξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ηπθιή δνθηκαζία.  

V2= ε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ φγθνπ, ζε ml, ηνπ πξφηππνπ δηαιχκαηνο ζεηνζεητθνχ 

λαηξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ.  

m= ε αξηζκεηηθή ηηκή ηεο κάδαο ηνπ δείγκαηνο ζε γξακκάξηα.  

 

 

2.9 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ νμέσλ
32

 

 

Αξρηθά δπγίδνληαη 6 γξ PGPR ζε κηα θσληθή ησλ 250-300 ml. Πξνζηίζεληαη 60 ml 

κείγκαηνο αηζέξα/αηζαλφιεο 1:1 v/v θαη πξνζζέζεθαλ 0,3 ml θαηλνινθζαιεΐλεο.  

Έπεηηα πξαγκαηνπνηείηαη ε νγθνκέηξεζε κε πξφηππν δηάιπκα 0,1 Ν πδξνμεηδίνπ ηνπ 

θαιίνπ κέρξη ην ρξψκα ηνπ δηαιχκαηνο λα γίλεη αλνηρηφ ξνδ θαη λα παξακείλεη γηα 

πεξηζζφηεξν απφ 10 δεπηεξφιεπηα.  
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Ο αξηζκφο νμέσλ πξνθχπηεη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν:  

Αξηζκφο Ομέσλ= V*N*56,1/m  

 

 

Όπνπ:  

V= ν φγθνο, ζε ml, ηνπ πξφηππνπ αιθννιηθνχ δηαιχκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ θαιίνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.  

Ν= ε θαλνληθφηεηα ηνπ αιθννιηθνχ δηαιχκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ θαιίνπ.  

m= ην βάξνο ηνπ δείγκαηνο πνπ δπγίζηεθε.  

 

 

2.10 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ πδξνμπιίσλ
33

  

 

Αξρηθά δπγίδεηαη πνζφηεηα δείγκαηνο ζε θσληθή θηάιε ησλ 250 ml αλάινγα κε ηνλ 

αλακελφκελν αξηζκφ πδξνμπιίσλ ηεο νπζίαο (πίλαθαο 2.2).  

 

Πίλαθαο 2.2 : βάξνο δείγκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλακελόκελν αξηζκό πδξνμπιίσλ. 

Αξηζκφο πδξνμπιίσλ Βάξνο δείγκαηνο (γξ) 

0 – 20 10 ± 0,1 

20 – 50 5 

50 – 100 3 

100 – 200 2 

 

ε άιιε θσληθή θηάιε δπγίδεηαη 9,0-11,0 γξ νπζίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

νμχηεηαο.  

Με κηα πηπέηα πξνζηίζεληαη 5,0 ml κείγκαηνο ππξηδίλεο/ ACS 3:1 v/v. ε δείγκαηα κε 

αλακελφκελν αξηζκφ νμέσλ απφ 0 εψο 20 πξνζηηζεληαη 5 ml ππξηδίλεο επηπιένλ. Σν 

δηάιπκα αλαδεχεηαη ήξεκα κε θπθιηθέο θηλήζεηο ηνπ ρεξηνχ. Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ 

ηπθινχ δείγκαηνο πξνζηίζεληαη κε πηπέηα ζε κηα άιιε θσληθή 5 ml ηνπ κείγκαηνο 

ππξηδίλεο/ACS 3:1 v/v θαη 5 ml ππξηδίλεο αθφκα αλ ην δείγκα έρεη αξηζκφ 
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πδξνμπιίσλ απφ 0 εψο 20. Οη θσληθέο πνπ πεξηέρνπλ ηα δείγκαηα θαη ην ηπθιφ 

δηάιπκα ζεξκαίλνληαη ζε αηκφινπηξν γηα 1 ψξα, ελψ πξνεγνπκέλσο έρεη ηνπνζεηεζεί 

ςεθηήξαο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο 1 ψξαο πξνζηίζεληαη αθφκα 10 ml  λεξνχ κέζσ ηνπ 

ςεθηήξα θαη ην δηάιπκα ζεξκαίλεηαη επί 10 ιεπηά επηπιένλ. Σν δηάιπκα ςχρεηαη 

κέρξη ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ κε ηνπο ςεθηήξεο ζπλδεκέλνπο. ηε ζπλέρεηα, 

πξνζηίζεληαη 25 ml n-βνπηηιηθήο αιθνφιεο, ε κηζή πνζφηεηα πξνζηίζεηαη κέζσ ηνπ 

ςεθηήξα, ελψ ε ππφινηπε κηζή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην μέπιεκα ηεο θσληθήο. ηε 

ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη 1 ml θαηλνινθζαιεΐλεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε νγθνκέηξεζε 

κε πξφηππν δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ θαιίνπ 0,5 Ν, κέρξη ην δηάιπκα λα πάξεη ρξψκα 

αλνηρηνχ ξνδ.  

ην δείγκα πνπ πξνεηνηκάζηεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νμχηεηαο πξνζηίζεληαη 10 

ml ππξηδίλεο. Σν δηάιπκα αλαθηλείηαη θαη πξνζηίζεηαη 1 ml θαηλνινθζαιεΐλεο. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε νγθνκέηξεζε κε πξφηππν δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ θαιίνπ κέρξη 

ην ηειηθφ ζεκείν, φπνπ ην δηάιπκα απνθηά ρξψκα αλνηρηνχ ξνδ. 

 

 

Ο αξηζκφο πδξνμπιίσλ πξνθχπηεη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν:  

Αξηζκφο Τδξνμπιίσλ= [B+(W*V/C)-S]*N*56,1/W 

 

Όπνπ:  

V= ηα ml ηνπ πξφηππνπ δηαιχκαηνο πδξνμπιίνπ ηνπ θαιίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νμχηεηαο.  

Β= ηα ml ηνπ πξφηππνπ δηαιχκαηνο πδξνμπιίνπ ηνπ θαιίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ ηπθιή δνθηκαζία.  

C= ηα γξ ηνπ δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νμχηεηαο.  

S= ηα ml ηνπ πξφηππνπ δηαιχκαηνο πδξνμπιίνπ ηνπ θαιίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ.  

Ν= θαλνληθφηεηα πξφηππνπ δηαιχκαηνο πδξνμπιίνπ ηνπ θαιίνπ.  

W= ηα γξ ηνπ δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ.  
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Κεθάιαην 3  

 

Απνηειέζκαηα-πδήηεζε  

1)NMR  

Ζ θαζκαηνζθνπία ππξεληθνχ καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (NMR) είλαη κηα απφ ηηο πην 

ρξήζηκεο θαζκαηνζθνπηθέο κεζφδνπο πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο νη ρεκηθνί. Έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο δνκήο ησλ κνξίσλ, ζε κνξηαθφ επίπεδν. Ζ 

θαζκαηνζθνπία ππξεληθνχ καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ παξέρεη έλαλ ‘’ράξηε’’ ηνπ 

ζθειεηνχ αλζξάθσλ- πδξνγφλσλ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ην PGPR  απνηειείηαη απφ 

έλα ζχλνιν νιηγνκεξψλ κνξίσλ. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηελ αλάζεζε 

ησλ θνξπθψλ ησλ θαζκάησλ 
1
Ζ, 

13
C ησλ πξφηππσλ νπζηψλ, θαζψο θαη ηνπ PGPR. Οη 

πξφηππεο ελψζεηο πνπ κειεηήζεθαλ είλαη ε γιπθεξφιε, ε δηγιπθεξφιε, ε 

ηξηγιπθεξφιε θαη ην ξηζηλειατθφ νμχ, νη νπνίεο φπσο έρεη ζεκεησζεί ζην πεηξακηηθφ 

κέξνο έρνπλ θαζαξφηεηα πνπ θπκαίλεηαη απφ 80-85%. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

θαζκάησλ ησλ πξφηππσλ νπζηψλ έγηλε γηα ηελ κεηέπεηηα κειέηε ηνπ PGPR θαη ηελ 

πηζαλφηεηα εχξεζεο ειεχζεξσλ κνξίσλ ησλ πξφηππσλ νπζηψλ ζην PGPR.  

 

Γιπθεξόιε  

ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα αλαθεξζνχκε ζηελ αλάζεζε ησλ θνξπθψλ ησλ θαζκάησλ 

1
Ζ, 

13
C NMR ηεο γιπθεξφιεο, ζε δηαιχηε D2O. ην κνλνδηάζηαην θάζκα 

1
H NMR 

(ζρήκα 3.1) ηεο γιπθεξφιεο παξνπζηάδνληαη δπν δηπιέο ηεο δηπιήο θνξπθέο ζε δ 3.63 

θαη δ 3.54 θαη κηα πνιιαπιή θνξπθή ζε δ 3.76. Οη δπν θνξπθέο ζε δ 3.63 θαη δ 3.54 

αληηζηνηρνχλ ζηα δπν δεχγε ησλ δηζπκκεηξηθψλ πξσηνλίσλ ζηνπο άλζξαθεο C1 θαη C3 

ηεο γιπθεξφιεο. Οη θνξπθέο εκθαλίδνληαη σο δηπιέο ηεο δηπιήο, επεηδή ηα πξσηφληα 

ζράδνληαη θαη απφ ην πξσηφλην ηνπ άλζξαθα C2. Ζ θνξπθή ζε δ 3.76 εκθαλίδεη 

πνιιαπιή ζράζε εμαηηίαο ησλ ηεζζάξσλ πξσηνλίσλ ησλ γεηηνληθψλ αλζξάθσλ. 

χκθσλα κε ηηο ζηαζεξέο ζχδεπμεο θαη ην δηζδηάζηαην θάζκα H,H-gCOSY (ζρήκα 

3.2) επηβεβαηψλεηαη ε αλάζεζε ησλ θνξπθψλ ζην θάζκα ηεο γιπθεξφιεο. ην 
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κνλνδηάζηαην θάζκα 
13

C NMR παξνπζηάδνληαη δχν θνξπθέο ζε δ 71.10 θαη δ 61.53 

(ζρήκα 3.3). Ζ θνξπθή ζε δ 71.10 αληηζηνηρεί ζηνλ άλζξαθα C2, ελψ ε θνξπθή κε ηελ 

κεγαιχηεξε έληαζε ζε δ 61.53 αληηζηνηρεί ζηνπο άλζξαθεο C1 θαη C3. ηνλ πίλαθα 3.1 

παξνπζηάδνληαη νη ρεκηθέο κεηαηνπίζεηο θαη νη ζηαζεξέο ζχδεπμεο ησλ θαζκάησλ 
1
Ζ, 

13
C NMR ηεο γιπθεξφιεο. 

 

 

                                                 

 

 

 

 

ρήκα 3.1: 500 MHz θάζκα 
1
H NMR, ηεο γιπθεξόιεο ζε D2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.2: 500 MHz θάζκα 

H,H-gCOSY ηεο γιπθεξόιεο. 

3.23.33.43.53.63.73.83.94.0 ppm

ppm

3.43.53.63.73.83.9 ppm

3.40

3.45

3.50

3.55

3.60

3.65

3.70

3.75

3.80

3.85

3.90

3.95

2,3 

2,1 

2, 3 

2,1 

1, 2 
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45505560657075808590 ppm 

ρήκα 3.3: 500 MHz Φάζκα 
13

C NMR ηεο γιπθεξόιεο ζε D2O. 

 

 

Πίλαθαο 3.1: Υεκηθέο κεηαηνπίζεηο θαη ζηαζεξέο ζύδεπμεο ησλ θαζκάησλ 
1
H θαη 

13
C-NMR ηεο 

γιπθεξόιεο. 

Κνξπθέο  δ(
1
H) δ(

13
C) 

1 3.54 (dd)            J1,2= 6.49 ; J1,3= 11.76 61.53 

2 3.76 (m) 71.10 

3 3.63 (dd)            J1,2= 4.35 ; J1,3= 11.76 61.53 

 

 

 

 

 

1, 3 

2 
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Γηγιπθεξόιε  

ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα αλαθεξζνχκε ζηελ αλάζεζε ησλ θνξπθψλ ησλ θαζκάησλ 

1
H θαη 

13
C NMR, ηνπ κνξίνπ ηεο δηγιπθεξφιεο. ε αληίζεζε κε ηελ γιπθεξφιε θαη 

ηελ ηξηγιπθεξφιε ηα θάζκαηα ηεο δηγιπθεξφιεο ήηαλ θαιχηεξα ζε DMSO, αληί D2O.  

ην κνλνδηάζηαην θάζκα 
1
H NMR (ζρήκα 3.4) παξνπζηάδνληαη ηξεηο πνιιαπιέο 

θνξπθέο ζε δ 3.55, δ 3.39 θαη δ 3.30. εμαηηίαο ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ ηζνκεξψλ 

δνκψλ ηεο δηγιπθεξφιεο θαη ηεο εκθάληζεο φισλ ησλ θνξπθψλ ζε κηθξφ εχξνο 

ρεκηθψλ κεηαηνπίζεσλ. Λφγσ ηεο ηζρπξήο επηθάιπςεο ησλ θνξπθψλ ζην πεδίν ησλ 

500MHz, δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη αθξηβήο αλάζεζε ησλ θνξπθψλ ζην θάζκα 

NMR.  

2.42.52.62.72.82.93.03.13.23.33.43.53.63.73.83.9 ppm 

ρήκα 3.4: 500 MHz θάζκα 
1
Ζ NMR ηεο δηγιπθεξόιεο ζε DMSO. 

 

Αληίζεηα, ην θάζκα 
13

C NMR (ζρήκα 3.5) απνθαιχπηεη ηελ χπαξμε δπν ηζνκεξψλ 

ελψζεσλ ηεο δηγιπθεξφιεο, κε δηαθεξεηηθή ζρεηηθή αλαινγία, θαη έγηλε ε αλάζεζε 
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3’   2’ 

ησλ θνξπθψλ ζηνπο άλζξαθεο. Οη θνξπθέο ζε δ 72.97, δ 70.60 θαη δ 63.15 νη νπνίεο 

είλαη κεγαιχηεξεο έληαζεο αληηζηνηρνχλ ζηελ δνκή κε ηελ κεγαιχηεξε αλαινγία, ελψ 

νη ππφινηπεο θνξπθέο αληηζηνηρνχλ ζηελ δεχηεξε δνκή. Ζ δνκή πνπ βξίζθεηαη ζε 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε είλαη ε δνκή ηεο επζείαο αιπζίδαο. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο 

γηα ζηεξενρεκηθνχο ιφγνπο. Ο κεζαίνο άλζξαθαο είλαη δεπηεξνηαγήο θαη είλαη πην 

δχζθνιν λα γίλεη ε ζχλδεζε ζε απηφλ, ζε ζρέζε κε ηνπο ηξηηνηαγείο άλζξαθεο ηνπ 

κνξίνπ. Γηα ηελ αλάζεζε ησλ θνξπθψλ ιήθζεθε ην πείξακα DEPT 135 (ζρήκα 3.6), 

ζην νπνίν είλαη δπλαηή ε δηάθξηζε ησλ πξσηνηαγψλ (CH3) θαη ηξηηνηαγψλ (CH) 

αηφκσλ άλζξαθα νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ νξζέο θνξπθέο, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

δεπηεξνηαγείο άλζξαθεο (CH2) νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ αλεζηξακκέλεο θνξπθέο, ελψ 

νη θνξπθέο ησλ ηεηαξηνηαγψλ αηφκσλ άλζξαθα απνπζηάδνπλ απφ ην θάζκα. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην θάζκα H,C-gHMQC (ζρήκα 3.7) ηεο δηγιπθεξφιεο ην 

νπνίν ζπζρεηίδεη ηηο ρεκηθέο κεηαηνπίζεηο ησλ αηφκσλ άλζξαθα κε ηα απ’ επζείαο 

ζπλδεδεκέλα πξσηφληα. Ζ αλάζεζε ησλ θνξπθψλ βξίζθεηαη ζε θαιή ζπκθσλία κε 

αλάινγεο ελψζεηο ζηελ βηβιηνγξαθία. ηνλ πίλαθα 3.2 παξνπζηάδνληαη νη ρεκηθέο 

κεηαηνπίζεηο ηνπ 
13

C NMR ηεο δηγιπθεξφιεο.  

 

 

 

 

657075808590 ppm 

ρήκα 3.5: Πνζνηηθό θάζκα 
13

C NMR 500 MHz ηεο δηγιπθεξόιεο. 

5’ 

3, 5 2, 6 

1, 1’, 7 

6’, 6’’ 

  
3’ 2’ 

1,3,5-τριοξάνιο 
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2’ 

2, 6, 3’ 

1, 1’, 7 

5’, 3, 5, 6’, 6’’ 

 

59606162636465666768697071727374757677787980818283 ppm 

ρήκα 3.6: 500MHz θάζκα DEPT-135 ηεο δηγιπθεξόιεο. Οη νξζέο θνξπθέο νθείινληαη ζε 

πξσηνηαγή θαη ηξηηνηαγή άηνκα άλζξαθα, ελώ νη αλεζηξακέλεο ζηα δεπηεξνηαγή άηνκα 

άλζξαθα.   

 

ppm

3.03.23.43.63.84.04.2 ppm

55

60

65

70

75

80

85

90

 

5’ 

3, 5 

3’ 

2, 6 

1, 1’, 7 

6’, 6’’ 

1, 1’, 7, 3, 5, 2’, 2 ,6 

5’ 

3, 5 

2’ 
3’ 

2, 6 

1, 1’, 7 

6’, 6’’ 
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ρήκα 3.7: 500MHz θάζκα H,C-gHMQC ηεο δηγιπθεξόιεο.  

 

Πίλαθαο 3.2: Υεκηθέο κεηαηνπίζεηο ηνπ θάζκαηνο 
13

C-NMR ηεο δηγιπθεξόιεο. 

Άλζξαθεο  δ (
13

C)  

6’, 6’’ 60.92 

1, 1’, 7 63.15 

2, 6 70.60 

2’ 70.78 

3’ 71.72 

3, 5 72.97 

5’ 82.00 

 

 

 

 

Σξηγιπθεξόιε  

ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα αλαθεξζνχκε ζηελ αλάζεζε ησλ θνξπθψλ ησλ θαζκάησλ 

1
H θαη 

13
C NMR, ηνπ κνξίνπ ηεο ηξηγιπθεξφιεο. Σν κφξην ηεο ηξηγιπθεξφιεο 

εκθαλίδεη πεξηζζφηεξα ηζνκεξή ζε ζρέζε κε ηελ δηγιπθεξφιε θαη επηπιένλ ε νπζία 

είλαη θαζαξφηεηαο 80%, κε πνζνζηά δηγιπθεξφιεο θαη ηεηξαγιπθεξφιεο ≈20%. ην 

κνλνδηάζηαην θάζκα 
1
H NMR (ζρήκα 3.8) παξνπζηάδνληαη δπν πνιιαπιέο θνξπθέο 

ζε δ 4.05, δ 3.91 θαη έλαο θάθεινο απφ επηθαιππηφκελεο θνξπθέο ζε δ 3.77 κέρξη δ 

3.52. Ζ ζνβαξή επηθάιπςε ησλ θνξπθψλ ζηα 500 MHz θαη χπαξμε ειάρηζησλ 

δεδνκέλσλ ζηελ βηβιηνγξαθία θαζηζηά αδχλαηε ηελ αθξηβή αλάζεζε ησλ θνξπθψλ.  

 

6’, 6’’ 

2, 6 

2’ 
3’ 

3, 5 

5’ 
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3.43.53.63.73.83.94.04.14.2 ppm 

ρήκα 3.8: 500 MHz θάζκα 
1
H NMR ηεο ηξηγιπθεξόιεο ζε D2O. 

 

ην θάζκα 
13

C NMR (ζρήκα 3.9) φιεο νη θνξπθέο ηεο ηξηγιπθεξφιεο 

παξνπζηάδνληαη ζε εχξνο απφ δ 80.18 εσο δ 59.09. Αξρηθά έγηλε αλάζεζε ησλ 

θνξπθψλ ζην κφξην ηεο ηξηγιπθεξφιεο κε επζεία αιπζίδα, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξε έληαζε απφ φιεο ηηο άιιεο θνξπθέο. Ζ δνκή κε ηελ επζεία αιπζίδα είλαη 

ζε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε, γηαηί είλαη πην εχθνιν λα γίλεη ε ζχλδεζε ησλ κνξίσλ 

ηεο γιπθεξφιεο ζηνπο ηξηηνηαγείο άλζξαθεο παξά ζηνπο δεπηεξνηαγείο θαη επίζεο θαη 

γηα ιφγνπο ζηεξενρεκείαο. Μηα επηπιένλ πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάζεζε ησλ θνξπθψλ, 

έγηλε κε ηα πεηξάκαηα DEPT-135 (ζρήκα 3.10) θαη DEPT-90 (ζρήκα 3.11) NMR ηα 

νπνία παξείραλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δεπηεξνηαγείο θαη πξσηνηαγείο άλζξαθεο. ην 

πείξακα DEPT-135 αλακέλεηαη νη θνξπθέο πνπ νθείινληαη ζε δεπηεξνηαγείο 

άλζξαθεο λα είλαη αλεζηξακκέλεο θαη ζην πείξακα DEPT-90 , νη θνξπθέο ησλ 

πξσηνηαγψλ αλζξάθσλ αλακέλεηαη λα είλαη αλεζηξακκέλεο. Οη πξσηνηαγείο 

άλζξαθεο φπσο ν C1 εκθαλίδνληαη ζε πςειφηεξα πεδία ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

άλζξαθεο θαη ζην θάζκα DEPT-135 νη θνξπθή ηνπ ζα είλαη αλεζηξακκέλε, άξα είλαη 

ε θνξπθή ζε δ 61.60. Οη άλζξαθεο C2,10,2’, ζην θάζκα DEPT-90 ζα εκθαλίδνπλ 

αλεζηξακκέλε θνξπθή. Οη άλζξαθεο CH2, ζα εκθαλίδνπλ αλεζηξακκέλεο θνξπθέο 

ζην θάζκα DEPT-135. Σέινο νη άλζξαθεο CH, ζην θάζκα DEPT-90 ζα εκθαλίδεη 

αλεζηξακκέλε θνξπθή. Έπεηηα έγηλε θαη ε αλάζεζε θνξπθψλ ζε δπν πηζαλά ηζνκεξή 
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κφξηα ηεο ηξηγιπθεξφιεο, ηα νπνία έρνπλ πνιινχο ηζνδχλακνπο άλζξαθεο κε ηελ 

δνκή επζείαο αιπζίδαο. Σν θάζκα 
13

C πνπ ιήθζεθε ήηαλ πνζνηηθφ, ρξεζηκνπνηψληαο 

σο εζσηεξηθφ πξφηππν 1,3,5-ηξηνμάλην, θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θνξπθήο ηνπ 

εζσηεξηθνχ πξνηχπνπ ππνινγίζηεθε ε απφιπηε ζπγθέληξσζε ηεο ηξηγιπθεξφιεο κε 

επζεία αιπζίδα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δνκέο. Λφγσ ηεο παξνπζίαο πνιιψλ 

ηζνκεξψλ θαη πηζαλψο ηεηξαγιπθεξφιεο αλακέλεηαη ε χπαξμε πεηξακαηηθνχ 

ζθάικαηνο ζηνπο ππνινγηζκνχο. Σέινο ιήθζεθε ην θάζκα H,C-gHMQC (ζρήκα 

3.12), ην νπνίν ζπζρεηίδεη ηηο ρεκηθέο κεηαηνπίζεηο ησλ αηφκσλ άλζξαθα κε ηα απ’ 

επζείαο ζπλδεδεκέλα πξσηφληα.  

 

 

 

6065707580859095 ppm 

ρήκα 3.9: 500 MHz θάζκα 
13

C NMR ηεο ηξηγιπθεξόιεο ζε D2O. 

 

 

 

1, 11, 1’ 

2, 10, 2’ 

3, 5, 7, 9, 3’, 

5’,7’, 4’’, 6’’ 

6, 6’, 5’’ 

9’, 2’’, 8’’ 
10’, 1’’, 9’’ 

1,3,5-τριοξάνιο 
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61626364656667686970717273747576777879808182838485 ppm 

ρήκα 3.10: 500 MHz θάζκα DEPT-135 ηεο ηξηγιπθεξόιεο. Οη νξζέο θνξπθέο νθείινληαη ζε 

πξσηνηαγή θαη ηξηηνηαγή άηνκα άλζξαθα, ελώ νη αλεζηξακέλεο ζηα δεπηεξνηαγή άηνκα 

άλζξαθα. 

 

 

6263646566676869707172737475767778798081828384858687888990 ppm 

ρήκα 3.11: 500 MHz θάζκα DEPT-90 ηεο ηξηγιπθεξόιεο. Οη νξζέο θνξπθέο νθείινληαη ζε 

δεπηεξνηαγή θαη ηξηηνηαγή άηνκα άλζξαθα, ελώ νη αλεζηξακέλεο ζηα πξσηνηαγή άηνκα 

άλζξαθα. 

1, 11 
3, 5, 7, 9 

2, 10 

6 



75 

 

4 
1, 2, 3 

ppm

3.23.33.43.53.63.73.83.94.04.14.24.3 ppm

55

60

65

70

75

80

85

 

ρήκα 3.12: 500 MHz θάζκα H,C-gHMQC ηεο ηξηγιπθεξόιεο 

 

Πνζνηηθή αλάιπζε πνιπ-γιπθεξνιώλ  

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο νη γιπθεξφιεο, φηαλ 

πνιπκεξίδνληαη δελ ζρεκαηίδνπλ απνθιεηζηηθά επζχγξακκεο αιπζίδεο. Με ηελ ρξήζε 

ελφο εζσηεξηθνχ πξφηππνπ (1,3,5- ηξηνμάλην) κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ 

ζρεηηθή αλαινγία ηεο επζχγξακκεο αιπζίδαο κε ηηο ππφινηπεο δνκέο. ην κφξην ηεο 

δηγιπθεξφιεο πξνζηέζεθαλ 330,32 κmol θαη ππνινγίζηεθε ε ζρεηηθή αλαινγία ηεο 

επζχγξακκεο θαη ηεο δηαθιαδηδφκελεο πεξίπνπ, 1/7 θαη ζην κφξην ηεο ηξηγιπθεξφιεο 

πξνζηέζεθαλ 333,40 κmol θαη ππνινγίζηεθε ε ζρεηηθή αλαινγία ηεο επζείαο 

αιπζίδαο κε ηηο ππφινηπεο δνκέο φηη είλαη πεξίπνπ 3/4. 

  
  

6, 6’, 5’’ 

1, 1’, 2, 2’, 3, 3’, 4’’, 

 5, 5’, 6’’, 7, 7’, 9 
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Ρηζηλειατθό νμύ  

ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα αλαθεξζνχκε ζηελ αλάζεζε ησλ θνξπθψλ ησλ θαζκάησλ 

1
H θαη 

13
C NMR, ηνπ κνξίνπ ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο ζηα δπν εκπνξηθά δηαζέζηκα 

δείγκαηα θαζαξφηεηαο 80% θαη ≥99%. Σα θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα ηνπ πςειήο 

θαζαξφηεηαο δείγκαηνο, έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ βηβιηνγξαθία. ην 

κνλνδηάζηαην θάζκα 
1
Ζ NMR ηνπ δείγκαηνο ηεο πςειήο θαζαξφηεηαο (ζρήκα 3.13) 

ε αλάζεζε ησλ θνξπθψλ έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ δηζδηάζηαηνπ θάζκαηνο H,H-

gCOSY (ζρήκα 3.14), αξρίδνληαο απφ ηηο θνξπθέο νη νπνίεο αληρλεχνληαη ζε πην 

ρακειά πεδία. Οη θνξπθέο ζε δ 5.55 θαη δ 5.39 αληηζηνηρνχλ ζηα πξσηφληα ηνπ 

δηπινχ δεζκνχ θαη ε θνξπθή ζε δ 3.62 αληηζηνηρεί ζην πξσηφλην ηνπ άλζξαθα ηνπ 

πδξνμπιίνπ. Ζ ηξηπιή θνξπθή ζε δ 0.87 νθείιεηαη ζηα κεζπιηθά πξσηφληα θαη ε 

θνξπθή κε ηελ κεγαιχηεξε έληαζε ζε δ 1.30 είλαη ησλ πξσηνλίσλ 4, 5, 6, 7, 14, 15, 

16, 17.  

 

 

1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.5 ppm 

ρήκα 3.13: 500MHz θάζκα 
1
H-NMR ηνπ ξηζηλειατθνύ νμένο θαζαξόηεηαο ≥99% ζε CDCl3.  

 

9   10 12 

2 
11 

8 3 

13 

18 

4, 5, 6, 7,  

14, 15, 16, 17 
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ppm

1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.5 ppm

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

 

ρήκα 3.14: 500 MHz θάζκα H,H-gCOSY ηνπ ξηζηλειατθνύ νμένο θαζαξόηεηαο 99%. 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην θάζκα 
13

C NMR (ζρήκαηα 3.15 θαη 3.16), ην νπνίν 

εκθαλίδεη αξθεηή πνιππινθφηεηα ζε δ 37 εψο δ 21. ην θάζκα 
13

C-NMR νη γλσζηέο 

θνξπθέο είλαη ε θνξπθή ηνπ άλζξαθα ηνπ θαξβνλπιίνπ C-1, ε νπνία αληρλεχεηαη ζε 

ρακειά πεδία ( δ 179.49), νη θνξπθέο ησλ αλζξάθσλ ηνπ δηπινχ δεζκνχ C-9 θαη C-10 

ζε δ 133.28 θαη δ 125.17 αληίζηνηρα, ε θνξπθή ηνπ άλζξαθα ηνπ πδξνμπιίνπ C-12 ζε 

δ 71.61 θαη ε θνξπθή ηνπ κνλαδηθνχ ηξηηνηαγνχο άλζξαθα C-18 ζε δ 22.52. Οη 

ππφινηπεο θνξπθέο αλαηέζεθαλ κε ηελ βνήζεηα ησλ δηζδηάζηαησλ πεηξακάησλ 

HMQC (ζρήκα 3.17) ην νπνίν ζπζρεηίδεη ηηο ρεκηθέο κεηαηνπίζεηο ησλ αηφκσλ 

άλζξαθα κε ηα απ’ επζείαο ζπλδεδεκέλα πξσηφληα, θαη ησλ θαζκάησλ ηνπ δείγκαηνο 

18, 17 

4, 3 

8, 7 

3, 2 

13, 12 
12, 11 

9, 8 

11, 10 

10, 9 
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80% θαζαξφηεηαοηνλ πίλαθα 3.3 παξνπζηάδνληαη νη ρεκηθέο κεηαηνπίζεηο θαη νη 

ζηαζεξέο ζχδεπμεο ησλ θαζκάησλ 
1
Ζ, 

13
C NMR ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο.   

 

 

 

2030405060708090100110120130140150160170180 ppm 

ρήκα 3.15: 500MHz θάζκα 
13

C-NMR ηνπ ξηζηλειατθνύ νμένο θαζαξόηεηαο ≥99% ζε CDCl3.  

 

 

1213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 ppm 

ρήκα 3.16: 500MHz θάζκα 
13

C-NMR (από δ 40 εώο δ 12) ηνπ ξηζηλειατθνύ νμένο θαζαξόηεηαο 

≥99% ζε CDCl3.  

1 

9 10 
12 

13   11 

2 

16 8 14 
3 17 18 

6, 5, 15, 7, 4 
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ppm

1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.0 ppm
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ρήκα 3.17: 500MHz θάζκα H,C-gHMQC ηνπ ξηζηλειατθνύ νμένο, ζε CDCl3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6, H6 

C9, H9 

C10, H10 

C18, H18 

C17, H17 

C3, H3 
C14, H14 C8, H8 

C13, H13 

C2, H2 

C11, H11 
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Πίλαθαο 3.3: Υεκηθέο κεηαηνπίζεηο θαη ζηαζεξέο ζύδεπμεο ησλ θαζκάησλ 
1
H θαη 

13
C-NMR ηνπ 

ξηζηλειατθνύ νμένο. 

Κνξπθέο δ(
1
H)                    δ(

13
C) 

1   179.39 

2 2.33                      J2,3= 7.52  33.97 

3 1.62                      J3,4= 7.11  24.62 

4 1.30  28.97 

5 1.30  28.97 

6 1.30  28.97 

7 1.30  28.97 

8 2.03                      J8,9= 7.22  27.29 

9 5.55                      J9,10= 8.28  133.34 

10 5.39                      J10,11= 7.41  125.14 

11 2.21                      J11,12= 6.65  35.24 

12 3.62                      J12,13= 6.13  71.61 

13 1.45                      J13,14= 7.09  36.72 

14 1.30  25.66 

15 1.30  28.97 

16 1.30  31.81 

17 1.30  22.59 

18 0.87                     J18,17= 3.61  14.06 
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην θάζκα 
1
H NMR (ζρήκα 3.18) θαη ην θάζκα 

13
C 

NMR (ζρήκα 3.19) ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο θαζαξφηεηαο 80%. Σν δείγκα 80% 

θαζαξφηεηαο παξνπζηάδεη πνιππινθφηεηα ζηα θάζκαηα NMR, εμαηηίαο ηεο χπαξμεο 

ελφο πδξνμπιίνπ ζην κφξην ηνπ, ην νπνίν εζηεξνπνηείηαη απφ ην θαξβνμχιην ελφο 

δεχηεξνπ κνξίνπ ξηζηλειατθνχ νμένο, κε ζπλέπεηα λα ζρεκαηίδεη ζπζζσκαηψκαηα 

απφ δπν ή πεξηζζφηεξα κφξηα νμένο, θαζψο θαη απφ ηελ παξνπζία άιισλ νπζηψλ. Ζ 

πνιππινθφηεηα ηνπ θάζκαηνο καο αλάγθαζε λα θαηαθχγνπκε ζε ηζρπξφηεξα πεδία 

γηα ηα πεηξάκαηα καο. ην θάζκα 
1
H NMR ζηα 600 MHz παξαηεξνχληαη δπν ζχλνια 

θνξπθψλ. Οη θνξπθέο κεγάιεο έληαζεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην κνλνκεξέο 

ξηζηλειατθφ νμχ, θαη νη θνξπθέο κηθξφηεξεο έληαζεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην 

νιηγνκεξέο ξηζηλειατθφ νμχ. Σν ξηζηλειατθφ νμχ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ιηπαξψλ 

νμέσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ εζηνιίδηα (estolides), δειαδή ελδνκνξηαθνχο εζηέξεο, νη 

νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ δπν κφξηα ιηπαξψλ νμέσλ. Ο ζρεκαηηζκφο ησλ 

εζηνιηδίσλ επηθέξεη ρεκηθέο κεηαηνπίζεηο ζηα πξσηφληα, ηα νπνία βξίζθνληαη θνληά 

ζην ζεκείν ηεο εζηεξνπνίεζεο. Δθηφο απφ ηα πξσηφληα πιεζίνλ ηνπ ζεκείνπ 

εζηεξνπνίεζεο, ην κνλνκεξέο θαη ην νιηγνκεξέο ξηζηλειατθφ νμχ κνηξάδνληαη θνηλέο 

ρεκηθέο κεηαηνπίζεηο. 
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ρήκα 3.18: 600MHz θάζκα 
1
H-NMR ηνπ ξηζηλειατθνύ νμένο θαζαξόηεηαο ≥80% ζε CDCl3.  

 

 

 Δπίζεο ζην θάζκα 
13

C NMR ππάξρνπλ δπν ζχλνια θνξπθψλ δηαθνξεηηθψλ 

εληάζεσλ. Οη θνξπθέο κε ηελ κεγαιχηεξε έληαζε αληηζηνηρνχλ ζην κνλνκεξέο 

ξηζηλειατθφ νμχ, θαη νη θνξπθέο ρακειφηεξεο έληαζεο ζην νιηγνκεξέο ξηζηλειατθφ 

νμχ.  
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ρήκα 3.19: 600MHz θάζκα 
13

C-NMR ηνπ ξηζηλειατθνύ νμένο θαζαξόηεηαο ≥80% ζε CDCl3.  

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ζηα παξαπάλσ θάζκαηα ππάξρνπλ νη θνξπθέο 

ηνπ κνλνκεξνχο ξηζηλειατθνχ νμένο θαη ηνπ νιηγνκεξνχο ξηζηλειατθνχ νμένο. Γηα ηελ 

αλάζεζε ησλ θνξπθψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δηζδηάζηαηα θάζκαηα TOCSY (ζρήκα 

3.20), H, C-gHMQC (ζρήκαηα 3.21 θαη 3.22) θαη H,C-gHMBC (ζρήκα 3.23). ην 

πείξακα TOCSY, ε coherence κεηαθέξεηαη δηαδνρηθά ζε φια ηα πξσηφληα ελφο 

ππξεληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ εκθαλίδνπλ ζχδεπμε, κε απνηέιεζκα λα ζπζρεηίδεη ηηο 

ρεκηθέο κεηαηνπίζεηο φισλ ησλ πξσηνλίσλ, ηα νπνία αλήθνπλ ζην ίδην ππξεληθφ 

ζχζηεκα. Έηζη, ζην θάζκα TOCSY παξαηεξνχκε ζε επζεία γξακκή ηελ ζπζρέηηζε 

φισλ ησλ πξσηνλίσλ ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο, κε ζεκαληηθφηεξν ππξεληθφ ζχζηεκα 

εθείλν πνπ ζπζρεηίδεη ηα H12 θαη H11 πνπ αληηζηνηρνχλ ζην νιηγνκεξέο ξηζηλειατθφ 

νμχ. Δπίζεο ζην θάζκα HMQC εθηφο απφ ηηο ζπδεχμεηο πνπ ππάξρνπλ ζην αληίζηνηρν 

θάζκα ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο θαζαξφηεηαο ≥99%, παξαηεξήζεθαλ νη ζπδεχμεηο ησλ 

πξσηνλίσλ H11 θαη H13, ηνπ νιηγνκεξνχο ξηζηλειατθνχ νμένο. ηε ζπλέρεηα, ζην 

θάζκα HMBC, εκθαλίδνληαη νη ζπδεχμεηο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ αλζξάθσλ, ηνπ 

νιηγνκεξνχο ξηζηλειατθνχ νμένο, πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην ζεκείν εζηεξνπνίεζεο. 

Ζ ζχδεπμε ηνπ άλζξαθα ηνπ θαξβνλπιίνπ κε ην H12 ελφο δεχηεξνπ κνξίνπ 
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ξηζηλειατθνχ νμένο μερσξίδεη θαη απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε νιηγνκεξνχο ξηζηλειατθνχ 

νμένο.  

 

ρήκα 3.20: 600MHz θάζκα TOCSY ηνπ ξηζηλειατθνύ νμένο ζε CDCl3.  

9   10 12 11    8 

2                 3       4 

17       18 

12 11 
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ρήκα 3.21: 600MHz θάζκα H,C-gHMQC ηνπ ξηζηλειατθνύ νμένο, ζε CDCl3. 

 

ρήκα 3.22: 600MHz θάζκα H,C-gHMQC ηνπ ξηζηλειατθνύ νμένο, ζε CDCl3. 
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ρήκα 3.23: 500MHz θάζκα H,C-gHMBC ηνπ ξηζηλειατθνύ νμένο, ζε CDCl3.  

 

 

 

 

 

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία
35

, ην ξηζηλειατθφ νμχ παξάγεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην 

θαζηνξέιαην, ην νπνίν πεξηέρεη κηθξά πνζά ιηλειατθνχ νμένο (≈3-7%) θαη ειατθνχ 

νμένο (≈3-7%). ην θάζκα 
1
H NMR ππάξρεη κηα θνξπθή ζε δ 2.75 ε νπνία δελ 

αληηζηνηρεί ζε πξσηφληα ησλ δνκψλ ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο, αιιά ζε ιηλνιετθφ νμχ. 

ηε ζπλέρεηα έγηλε αλαδήηεζε θάπνηαο θνξπθήο πνπ λα νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζην 

C1, H3 

C2, H3 
C17, H18 

C16, H18 

C12, H13 C12, H11 

C9, H7 

C1, H2 

C10, H9 

C9, H10 

C10, H12 C10, H8 

C9, H8 C9, H11 

C10, H11 

C11, H9 

C11, H10 

C8, H9 C8, H10 

C13, H12 

C14, H12 

C3, H2 

C13, H11 

C14, H13 
C18, H17 

C14, H12 

C10, H12 

C1, H12 
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ειατθφ νμχ θαη δηαπηζηψζεθε φηη νη θνξπθέο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ ειατθνχ νμένο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο ρεκηθέο κεηαηνπίζεηο κε ην ξηζηλειατθφ νμένο. 

Παξαηεξψληαο ην θάζκα 
13

C NMR ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο, εληνπίζηεθαλ θνξπθέο 

κηθξήο έληαζεο ζε δ 129.9 θαη δ 127.8 νη νπνίεο δελ νθείινληαη ζε άλζξαθεο ηνπ 

κνλνκεξνχο θαη νιηγνκεξνχο ξηζηλειατθνχ νμένο, αιιά ζε ιηλειατθφ θαη ειατθφ νμχ. 

Γηα λα επηβεβαησζεί ε παξνπζία ησλ παξαπάλσ ελψζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξνζζήθε κηθξψλ πνζνηήησλ ησλ πξφηππσλ νπζηψλ (spikking). Σα θάζκαηα 
1
H 

NMR (ζρήκα 3.24 θαη 3.25) θαη 
13

C NMR (ζρήκα 3.26, 3.27, 3.28 θαη 3.29) ηνπ 

ξηζηλειατθνχ νμένο θαζαξφηεηαο 80% κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ πξφηππσλ νπζηψλ 

(ειατθνχ νμένο θαη ιηλειατθνχ νμένο), ζπγθξίζεθαλ κε ηα αληίζηνηρα θάζκαηα ηνπ 

ξηζηλειατθνχ νμένο θαζαξφηεηαο ≥99%, ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο θαζαξφηεηαο 80% 

θαη ησλ πξφηππσλ νπζηψλ. ηνπο πίλαθεο 3.4 θαη 3.5 Παξνπζηάδνληαη νη ρεκηθέο 

κεηαηνπίζεηο θαη νη ζηαζεξέο ζχδεπμεο ησλ θαζκάησλ 
1
Ζ, 

13
C NMR ηνπ ιηλειατθνχ 

νμένο θαη ηνπ ειατθνχ νμένο αληίζηνηρα.  

 

 

1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.5 ppm 

ρήκα 3.24: 500MHz θάζκα 
1
H NMR ησλ (Α)ξηζηλειατθό νμύ θαζαξόηεηαο ≥99%, 

(Β)ξηζηλειατθό νμύ θαζαξόηεηαο 80%, (Γ)ιηλειατθό νμύ θαη (Γ)κίγκα ξηζηλειατθνύ νμένο 

θαζαξόηεηαο 80% κε ιηλειατθό νμύ, ζε CDCl3.  

Α 

Β 

Γ 

Δ 
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1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.5 ppm 

ρήκα 3.25: 500MHz θάζκαηα 
1
H NMR ησλ(Α)ξηζηλειατθό νμύ θαζαξόηεηαο ≥99%, 

(Β)ξηζηλειατθό νμύ θαζαξόηεηαο 80%, (Γ)ειατθό νμύ θαη (Γ)κίγκα ξηζηλειατθνύ νμένο 

θαζαξόηεηαο 80% κε ειατθό νμύ, ζε CDCl3.  

 

210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ppm 

ρήκα 3.26: 500MHz θάζκαηα 
13

C NMR ησλ(Α)ξηζηλειατθό νμύ θαζαξόηεηαο ≥99%, 

(Β)ξηζηλειατθό νμύ θαζαξόηεηαο 80%, (Γ)ιηλειατθό νμύ θαη (Γ)κίγκα ξηζηλειατθνύ νμένο 

θαζαξόηεηαο 80% κε ιηλειατθό νμύ, ζε CDCl3.  

Α 

Β 

Γ 

Δ 

Α 

Β 

Γ 

Δ 
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141516171819202122232425262728293031323334353637 ppm 

ρήκα 3.27: 500MHz θάζκαηα 
13

C NMR (από δ 37 εώο δ 13)ησλ(Α)ξηζηλειατθό νμύ θαζαξόηεηαο 

≥99%, (Β)ξηζηλειατθό νμύ θαζαξόηεηαο 80%, (Γ)ιηλειατθό νμύ θαη (Γ)κίγκα ξηζηλειατθνύ νμένο 

θαζαξόηεηαο 80% κε ιηλειατθό νμύ, ζε CDCl3.  

210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ppm 

ρήκα 3.28: 500MHz θάζκαηα 
13

C NMR ησλ (Α)ξηζηλειατθό νμύ θαζαξόηεηαο ≥99%, 

(Β)ξηζηλειατθό νμύ θαζαξόηεηαο 80%, (Γ)ειατθό νμύ θαη (Γ)κίγκα ξηζηλειατθνύ νμένο 

θαζαξόηεηαο 80% κε ειατθό νμύ, ζε CDCl3.  

Α 

Β 

Γ 

Δ 

Α 

Β 

Γ 

Δ 
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1314151617181920212223242526272829303132333435363738 ppm 

ρήκα 3.29: 500MHz θάζκαηα 
13

C NMR (από δ 38 εώο δ 13) ησλ (Α)ξηζηλειατθό νμύ 

θαζαξόηεηαο ≥99%, (Β)ξηζηλειατθό νμύ θαζαξόηεηαο 80%, (Γ)ειατθό νμύ θαη (Γ)κίγκα 

ξηζηλειατθνύ νμένο θαζαξόηεηαο 80% κε ειατθό νμύ, ζε CDCl3.  

Γηα ηνλ κεηέπεηηα ππνινγηζκφ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ πξνζκίμεσλ, ησλ εζηνιηδίσλ 

θαη ηνπ κνλνκεξνχο ξηζηλειατθνχ νμένο ρξεζηκνπνηήζεθε εζσηεξηθφ πξφηππν 1, 3, 5 

ηξηνμάλην (ζρήκα 3.30). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ,αξρηθά πξνζηέζεθαλ 19,982 κmol 

ηξηνμάληνπ θαη 60.307 κmol ξηζηλειατθφ νμχ. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ θνξπθψλ ζην 

θάζκα 
13

C NMR ππνινγίζηεθαλ νη πνζφηεηεο θαη  έπεηηα ηα πνζνζηά επί ηηο εθαηφ 

ησλ πξνζκίμεσλ θαη ησλ εζηνιηδίσλ ηνπ κίγκαηνο. Μέζα ζην κίγκα ππνινγίζηεθαλ 

2.473 κmol ειατθνχ νμένο, 2.533 κmol ιηλειατθνχ νμένο θαη 11.097 κmol 

εζηνιηδίσλ. Σα πνζνζηά ηνπ ειατθνχ νμένο, ηνπ ιηλειατθνχ νμένο, ηνπ κνλνκεξνχο 

ξηζηλειατθνχ νμένο θαη ησλ εζηνιηδίσλ ππνινγίζηεθαλ ζε 4,1%, 4,2%, 73,3% θαη 

18,4% αληίζηνηρα. 

 

Α 

Β 

Γ 

Δ 
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2030405060708090100110120130140150160170180 ppm 

ρήκα 3.30: 500MHz πνζνηηθό θάζκα 
13

C NMR κε εζσηεξηθό πξόηππν 1,3,5-ηξηνμάλην 

ησλ(Α)ξηζηλειατθό νμύ θαζαξόηεηαο 80%, (Β)κίγκα ξηζηλειατθνύ νμένο θαζαξόηεηαο 80% θαη 

ιηλειατθνύ νμένο θαη (Γ)κίγκα ξηζηλειατθνύ νμένο θαζαξόηεηαο 80% κε ειατθό νμύ, ζε CDCl3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α 

Β 

Γ 
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Πίλαθαο 3.4: Υεκηθέο κεηαηνπίζεηο θαη ζηαζεξέο ζύδεπμεο ησλ θαζκάησλ 
1
H θαη 

13
C-NMR ηνπ 

ειατθνύ νμένο. 

Κνξπθέο δ(
1
H)                    δ(

13
C) 

1   180.29 

2 2.35                      J2,3= 7.44  34.06 

3 1.62                      J3,4= 6.80  24.63 

4 1.31  29.30 

5 1.31  29.30 

6 1.31  29.30 

7 1.31  29.30 

8 2.01                        27.15 

9 5.34                        130.00 

10 5.34                        129.70 

11 2.01                        27.15 

12 1.31                        29.30 

13 1.31                        29.30 

14 1.31  29.30 

15 1.31  29.30 

16 1.31  31.89 

17 1.27  22.67 

18 0.87                     J18,17= 6.71  14.09 
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Πίλαθαο 3.5: Υεκηθέο κεηαηνπίζεηο θαη ζηαζεξέο ζύδεπμεο ησλ θαζκάησλ 
1
H θαη 

13
C-NMR ηνπ 

ιηλειατθνύ νμένο. 

Κνξπθέο  δ(
1
H)                    δ(

13
C) 

1   180.13 

2 2.34                      J2,3= 7.46  34.03 

3 1.62                      J3,4= 7.01  24.63 

4 1.31  29.12 

5 1.31  29.12 

6 1.31  29.12 

7 1.31  25.60 

8 2.04                      J8,9= 6.63  29.12 

9 5.35                      130.10 

10 5.35                        128.00 

11 2.76                      J11,12= 6.22  27.18 

12 5.35                        128.00 

13 5.35                        130.10 

14 2.04                      J14,15= 6.63  25.60 

15 1.31  29.12 
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16 1.31  31.51 

17 1.27  22.56 

18 0.88                     J18,17= 6.44  14.05 
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PGPR (polyglycerol polyricinoleate acid)  

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ην PGPR είλαη εζηέξεο ηεο 

πνιπγιπθεξφιεο (κφλν-, δη-, ηξη-, ηέηξα-) θαη ηνπ πνιπξηζηλειατθνχ νμένο.  

Σν θάζκα 
1
Ζ-NMR ηνπ PGPR (ζρήκα 3.31) παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ην 

θάζκα ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο. Δκθαλίδνληαη φιεο νη θνξπθέο πνπ ππάξρνπλ ζην 

θάζκα ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο, κε θχξηα δηαθνξά ηελ έληαζε νξηζκέλσλ θνξπθψλ, 

φπσο ηηο θνξπθέο ζε δ 4.87, δ 2.27 θαη δ 1.47. Οη θνξπθέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

κεηαβνιή ζηελ έληαζε ηνπο, είλαη ησλ πξσηνλίσλ πνπ είλαη πιεζίνλ ηνπ πδξνμπιίνπ 

θαη ηνπ θαξβνμπιίνπ. Με ηελ ζπκπχθλσζε δπν ή πεξηζζνηέξσλ κνξίσλ ξηζηλειατθνχ 

νμένο αιιάδεη ην ρεκηθφ πεξηβάιινλ ησλ πξσηνλίσλ απηψλ. Οη θνξπθέο πνπ 

ππάξρνπλ ζην θάζκα ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο θαη νθείινληαη ζην νιηγνκεξέο 

ξηζηλειατθφ νμχ, εκθαλίδνληαη κε απμεκέλε έληαζε ζην θάζκα ηνπ PGPR. Δπίζεο 

ππάξρνπλ θνξπθέο πνιχ κηθξήο έληαζεο ζηελ πεξηνρή 3,5- 4,5 ppm πνπ νθείινληαη 

ζηα πξσηφληα ησλ γιπθεξνιψλ ηνπ PGPR θαη δπν θνξπθέο ζε δ 1.46 θαη δ 2.21 νη 

νπνίεο νθείινληαη ζηα πξσηφληα H11 θαη H13 ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο, ηα νπνία έρνπλ 

πιεζίνλ ηνλ C12 ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε πδξνμχιην . Αθφκα ππάξρεη 

ιηλειατθφ θαη ειατθφ νμχ, ην νπνίν είλαη θπζηθφ επαθφινπζν, εθφζνλ απηέο νη νπζίεο 

ππάξρνπλ θαη ζην ξηζηλειατθφ νμχ. ηελ αλάζεζε ησλ θνξπθψλ ζην θάζκα ηνπ 
1
H 

NMR ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πιεξνθνξίεο απφ ηα θάζκαηα H,H-gCOSY (ζρήκα 3.32) 

θαη TOCSY (ζρήκα 3.33). ην COSY θάζκα εκθαλίδνληαη φιεο νη επηζπκεηέο 

ζπδεχμεηο, θπξίσο ησλ πξσηνλίσλ πνπ είλαη θνληά ζην ζεκείν εζηεξνπνίεζεο, φπσο 

ηα H12 - H13 θαη H11’’ – H12’’. ην TOCSY θάζκα εκθαλίδνληαη αξθεηά ππξεληθά 

ζπζηήκαηα, φκσο μερσξίδεη ην ππξεληθφ ζχζηεκα H12 –H2’, απφ ην νπνίν 

δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε ηνπ νιηγνκεξνχο ξηζηλειατθνχ νμένο.  
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ρήκα 3.31: 600MHz θάζκα 
1
H-NMR ηνπ PGPR ζε CDCl3.   

 

ppm

1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.0 ppm
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ρήκα 3.32: 500MHz θάζκα H,H-gCOSY ηνπ PGPR, ζε CDCl3. 

  
H 18, H17 

H3, H4 

H8,H9 

H3, H2 

H12’’, H13’’ 

H11’’, H12’’ 

H12, H13 

H11, H12 

H8’’, H9’’ 

H10’’, H11’’ 
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ppm

1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.5 ppm
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ρήκα 3.33: 600MHz θάζκα TOCSY ηνπ PGPR, ζε CDCl3.  

 

Δπίζεο ην θάζκα 
13

C-NMR
 
ηνπ PGPR (ζρήκα 3.34) είλαη παξφκνην κε ην αληίζηνηρν 

θάζκα ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο κε εμαίξεζε ηηο εληάζεηο νξηζκέλσλ θνξπθψλ. Γειαδή 

θάπνηεο θνξπθέο κεγάιεο έληαζεο ζην θάζκα ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο εκθαλίδνληαη 

κε κηθξφηεξε έληαζε ζην αληίζηνηρν θάζκα ηνπ PGPR θαη αληηζηξφθσο, θνξπθέο 

κηθξήο έληαζεο ζην θάζκα ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο εκθαλίδνληαη κεγαιχηεξεο ζην 

θάζκα ηνπ PGPR, φπσο γηα παξάδεηγκα νη θνξπθέο ζε δ 132 θαη δ 124 νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζηνπο άλζξαθεο ηνπ δηπινχ δεζκνχ C9 θαη C10 . Οη θνξπθέο ησλ νπνίσλ 

ε έληαζε απμάλεη ζην θάζκα ηνπ PGPR, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν θάζκα ηνπ 

ξηζηλειατθνχ νμένο, αληηζηνηρνχλ ζηνπο άλζξαθεο ηνπ νιηγνκεξνχο κνξίνπ ηνπ 

ξηζηλειατθνχ νμένο. Δλψ νη κηθξήο έληαζεο θνξπθέο αληηζηνηρνχλ ζηνπο άλζξαθεο 

ηνπ κνλνκεξνχο ξηζηλειατθνχ νμένο θαη ζηνπο άλζξαθεο ηνπ ηειεπηαίνπ κνξίνπ 

ξηζηλειατθνχ νμένο πνπ είλαη ζπλδεκέλν ζην πνιπκεξέο ξηζηλειατθφ νμχ. Οη 

άλζξαθεο πνπ βξίζθνληαη δίπια ζηελ πδξνμπινκάδα θαη ηελ θαξβνμπινκάδα 

16’     18’ 

12 2’ 

9  10      12                                                               11    8        13   14 

2               3      4 



98 

 

παξνπζηάδνπλ κεηαβνιή ζηελ ρεκηθή ηνπο κεηαηφπηζε, εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ηνπ 

ρεκηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο κεηά ηελ ζχλδεζε ησλ κνξίσλ. Με ην πείξακα DEPT-

135 NMR (ζρήκα 3.35) δηαπηζηψλεηαη φηη νη θνξπθέο ζηελ πεξηνρή 40-20 ppm 

νθείινληαη ζε δεπηεξνηαγείο άλζξαθεο. ηελ πεξηνρή 60-75 ppm εκθαλίδνληαη 

θνξπθέο πάξα πνιχ κηθξήο έληαζεο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηνπο άλζξαθεο ηεο 

γιπθεξφιεο. Γελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αθξηβψο ζε πνηεο γιπθεξφιεο αληηζηνηρνχλ 

νη θνξπθέο απηέο, γηαηί είλαη πνιχ κηθξήο έληαζεο θαη επηπιένλ φινη νη άλζξαθεο ησλ 

γιπθεξνιψλ (ηξη-, δη-, γιπθεξφιε) ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο ρεκηθέο κεηαηνπίζεηο φπσο 

δηαπηζηψλεηαη ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. Δπίζεο παξαηεξήζεθε κηα θνξπθή 

κηθξήο έληαζεο ζε δ 174 πνπ επηθαιχπηεηαη κεξηθψο απφ ηελ θνξπθή ηνπ άλπξαθα 

ηνπ θαξβνλπιίνπ ηνπ νιηγνκεξνχο ξηζηλειατθνχ νμενο, ε νπνία νθείιεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ άλζξαθα ηνπ θαξβνλπιίνπ ηνπ ειεχζεξνπ ξηζηλειατθνχ νμένο. 

Έπεηηα παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο θνξπθέο ζηελ πεξηνρή 127-131 ppm, πνπ δελ 

αληηζηνηρνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο πξφηππεο νπζίεο ή ζην PGPR, αιιά νθείινληαη ζηελ 

χπαξμε ιηλειατνχ θαη ειατθνχ νμένο. Απηφ είλαη αλακελφκελν, αθνχ ην ξηζηλειατθφ 

νμχ, ην νπνίν πεξηέρεη ιηλειατθφ θαη ειατθφ νμχ, απνηειεί θχξην ζπζηαηηθφ 

παξαγσγήο ηνπ  PGPR.   

ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ αλάζεζε ησλ θνξπθψλ ζην θάζκα 
13

C NMR, ιήθζεθαλ ηα 

πεηξάκαηα H,C-gHMQC (ζρήκα 3.36) θαη H,C-gHMBC (ζρήκα 3.37). ηα 

δηζδηάζηαηα θάζκαηα παξαηεξνχληαη φιεο νη ζπδεχμεηο πνπ ππάξρνπλ ζηα αληίζηνηρα 

θάζκαηα ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο θαη νη ζπδεχμεηο ησλ ππξήλσλ πνπ βξίζθνληαη 

θνληά ζην ζεκείν ηεο εζηεξνπνίεζεο, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθή ρεκηθή 

κεηαηφπηζε, φπσο ν άλζξαθαο C1’ ν νπνίνο ζην H,C-gHMBC εκθαλίδεη ζχδεπμε κε 

ηα πξσηφληα H11, H12 θαη H13. Ζ αλάζεζε ησλ θνξπθψλ μεθίλεζε απφ ηα ζήκαηα ησλ 

αλζξάθσλ θαη ησλ πξσηνλίσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα πην ρακειά πεδία.  
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 ρήκα 3.34: 600MHz θάζκα 
13

C NMR ηνπ PGPR ζε CDCl3. 
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2030405060708090100110120130 ppm 
ρήκα 3.35: 500MHz θάζκα DEPT-135 ηνπ PGPR. Οη νξζέο θνξπθέο νθείινληαη ζε πξσηνηαγή 

θαη ηξηηνηαγή άηνκα άλζξαθα, ελώ νη αλεζηξακέλεο ζηα δεπηεξνηαγή άηνκα άλζξαθα. 
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ρήκα 3.36: 600MHz θάζκα H,C-gHMQC ηνπ PGPR, ζε CDCl3. 

C18’’, H18’’ C17’’, H17’’ 

C12, H12 

C12’’, H12’’ 

C10, H10 

C9’, H9’ 

C11, H11 

C2’, H2’ 
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C3, H3 

C13, H13 
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ρήκα 3.37: 500MHz θάζκα H,C-gHMBC ηνπ PGPR, ζε CDCl3. 

 

Έπεηηα ιήθζεθε αθφκα έλα θάζκα 
13

C NMR (ζρήκα 3.38) κε εζσηεξηθφ πξφηππν 

1,3,5- ηξηνμάλην, γηα λα πάξνπκε πνζνηηθφ θάζκα. Υξεζηκνπνηήζεθε ην 1,3,5- 

ηξηνμάλην γηαηί εκθαλίδεη κηα απιή θνξπθή ζε κηα πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο φπνπ δελ 

ππάξρεη άιιε θνξπθή. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη ζίγνπξν φηη ην θάζκα καο είλαη 

πνζνηηθφ εθηφο απφ ηηο θνξπθέο ζε 170-180 ppm πνπ νθείινληαη ζηνλ άλζξαθα ηνπ 

θαξβνλπιίνπ. Ο άλζξαθαο ηνπ θαξβνλπιίνπ δελ θέξεη απ’ επζείαο ζπλδεδεκέλα 

πξσηφληα, επνκέλσο ν ρξφλνο απνδηέγεξζεο ηνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε 

έλαλ άλζξαθα ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε πξσηφληα. Με ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Topspin έγηλε νινθιήξσζε ζηηο θνξπθέο ηνπ θάζκαηνο. Αξρηθά έγηλε 

θαιπκπξάξηζκα ζηελ θνξπθή ηνπ 1,3,5- ηξηνμάλην αθνχ ππνινγίζηεθε φηη 

πξνζηέζεθαλ 76.598 κmol. Έπεηηα έγηλε ε νινθιήξσζε θαη ζηηο ππφινηπεο θνξπθέο 

ηνπ θάζκαηνο. Απφ ην πνζνηηθφ θάζκα ππνινγίζηεθαλ θαη ηα πνζνζηά ησλ 

πξνζκίμεσλ ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ PGPR. Σα πνζνζηά 

ηνπ ειατθνχ νμένο θαη ηνπ ιηλειατθνχ νμένο, ζην ξηζηλειατθφ ππνινγίζηεθαλ ζε 

4,2%% θαη 5,3% αληίζηνηρα. Σέινο απφ ην ζχλνιν ησλ νινθιεξσκάησλ θαη απφ ην 

βάξνο ηνπ PGPR(62,8 mgr) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ιήςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

C14, H12 

C10, H12 

C1’, H12 
C1’, H11 

C1’, H13 

C9, H11 C9, H8 

C10, H11 C10, H8 

C12, H11 C12, H13 

C3’, H2’ 

C7, H8 

C16, H18 
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θάζκαηνο βγήθε έλα κέζν κνξηαθφ βάξνο. ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππνινγηζκψλ 

δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θνξπθέο ηνπ άλζξαθα ηνπ θαξβνλπιίνπ θαη αθεξέζεθαλ νη 

πνζφηεηεο ησλ πξνζκίμεσλ πνπ ππνινγίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο.  

 

Mr: 1061,7  

 

2030405060708090100110120130140150160170 ppm 

ρήκα 3.38: 500MHz πνζνηηθό θάζκα 
13

C NMR ηνπ PGPR κε εζσηεξηθό πξόηππν, 1,3,5-

ηξηνμάλην, ζε CDCl3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 3, 5- τριοξάνιο 



103 

 

 

Φάζκαηα 
31

P NMR 

 

χκθσλα κε ηελ αληίδξαζε θσζθηηπιίσζεο πνπ αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην ιήθζεθαλ θάζκαηα 
31

P NMR. ην πείξακα απηφ γίλεηαη αληηθαηάζηαζε 

ησλ φμηλσλ πξσηνλίσλ, ησλ γιπθεξνιψλ, ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο θαη επνκέλσο ηνπ 

PGPR. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηα ειεχζεξα πδξνμχιηα ζην 

κίγκα ηνπ PGPR.  

Απν ηελ ζχγθξηζε ησλ θαζκάησλ παξαηεξείηαη αξρηθά φηη ε κεγαιχηεξε θνξπθή ζην 

θάζκα ηνπ PGPR ζε δ 146.47 νθείιεηαη ζην ξηζηλειατθφ νμχ θαη ε θνξπθή ζε δ 

145,12 είλαη ηεο θπθινεμαλφιεο. Οη θνξπθέο ζε δ 146.22 θαη δ 146.28 εκθαλίδνληαη 

ζηα αληίζηνηρα θάζκαηα ηεο δηγιπθεξφιε θαη ηεο ηξηγιπθεξφιεο. Δπίζεο νη θνξπθέο 

ζε δ 147.59 θαη δ 147.48 ππάξρνπλ ζηα θάζκαηα ηεο ηξηγιπθεξφιεο θαη ηεο 

δηγιπθεξφιεο. Αθφκα ππάξρνπλ θάπνηεο θνξπθέο κηθξφηεξεο έληαζεο ζε δ 146.54, δ 

146.49, δ 146.28 θαη δ 146.22 νη νπνίεο πηζαλφηαηα λα νθείινληαη ζε ειεχζεξε 

δηγιπθεξφιε θαη ειεχζεξε ηξηγιπθεξφιε. Παξαηεξείηαη φηη νη θνξπθέο ζην θάζκα 

ηνπ PGPR εκθαλίδνληαη ζηηο ίδηεο ρεκηθέο κεηαηνπίζεηο κε ηηο θνξπθέο ησλ 

θαζκάησλ ησλ πξφηππσλ νπζηψλ. Δπνκέλσο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ππάξρεη κέζα 

ζην κίγκα ηνπ PGPR ειεχζεξν ξηζηλειατθφ νμχ, δηγιπθεξφιε θαη ηξηγιπθεξφιε.  

 

 

 

135136137138139140141142143144145146147148 ppm 

ρήκα 3.39: 500 MHz θάζκα 
31

P NMR ηνπ ξηζηλειατθνύ νμένο. 
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ρήκα 3.40: 500 MHz θάζκα 
31

P NMR ησλ (Α) δηγιπθεξόιε, (Β) ηξηγιπθεξόιε, (Γ) ξηζηλειατθό 

νμύ θαη (Γ)PGPR. 

Α 

Β 

Γ 

Δ 
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LC-MS  

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα LC-MS ηα νπνία παξείραλ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξφηππεο ελψζεηο θαη γηα ην PGPR. Υξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηά 

ζπζηήκαηα δηαιπηψλ γηα ηελ ιήςε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ απνηειεζκάησλ. Κάπνηνη 

δηαιχηεο δελ κπνξνχζαλ λα δηαιχζνπλ φιεο ηηο ελψζεηο θαη ηα ζήκαηα ζηα θάζκαηα 

δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά. Παξαηεξήζεθε φηη θάπνηνη δηαιχηεο έδηλαλ πεξηζζφηεξεο 

θαηαλνκέο ζε ζρέζε κε άιινπο. Σα θάζκαηα ησλ γιπθεξνιψλ ιήθζεθαλ κε δηαιχηε 

κεζαλφιε ζε ζπγθέληξσζε 0,01 %. Αξρηθά ηα ζπζηήκαηα δηαιπηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην PGPR έδεηρλαλ θαηαλνκέο νη νπνίεο νθείινληαλ είηε κφλν 

ζην ξηζηλνιετθφ νμχ είηε ζηηο γιπθεξφιεο. Οπφηε ε επηινγή ηνπ δηαιχηε έγηλε κε 

θξηηήξην λα δηαιχεη φζν ηνλ δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ελψζεηο πνπ έρνπκε ζην 

δηάιπκα. Σν PGPR έδσζε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην θάζκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε αθεηφλε ζαλ δηαιχηεο. Σν θάζκα ηνπ PGPR ζε δηαιχηε κεζαλφιε 

δίλεη ην ίδην θάζκα κε ην ξηζηλειατθφ νμχ ζε ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηφληα.  
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Παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ηα θάζκαηα ησλ γιπθεξνιψλ θαη ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο. 

ηα θάζκαηα ησλ γιπθεξνιψλ θαη ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο (ζην θάζκα ησλ ζεηηθψλ 

ηφλησλ) ππνινγίδνληαη νη δνκέο πξνζζέηνληαο θάζε θνξά έλα άηνκν λαηξίνπ (+ 23). 

Δπίζεο ππάξρνπλ θνξπθέο πξηλ ηηο θχξηεο θνξπθέο ησλ δνκψλ, αιιά έρεη αθαηξεζεί 

έλα κφξην λεξνχ (- 18).  

ην θάζκα ηεο γιπθεξφιεο παξαηεξείηαη φηη ε έλσζε έρεη πνιπκεξηζηεί θαη ην 

πνζνζηφ ηεο γιπθεξφιεο είλαη πάξα πνιχ κηθξφ. Οη θχξηεο θνξπθέο ηνπ θάζκαηνο 

αληηζηνηρνχλ ζηελ δηγιπθεξφιε, ηελ δηγιπθεξφιε κείνλ έλα κφξην λεξνχ, ηελ 

ηξηγιπθεξφιε θαη ηελ ηξηγιπθεξφιε κείνλ έλα κφξην λεξνχ. Δπίζεο ππάξρεη θαη κηθξή 

πνζφηεηα ηεηξαγιπθεξφιεο ζην δηάιπκα.  

ην θάζκα ηεο δηγιπθεξφιεο ε θχξηα θνξπθή αληηζηνηρεί ζηελ δηγιπθεξφιε, θαζψο 

παξαηεξείηαη ε χπαξμε ηξηγιπθεξφιεο θαη ηεηξαγιπθεξφιεο, φρη φκσο ζε κεγαιχηεξα 

πνζνζηά απφ ηελ δηγιπθεξφιε.  

ην θάζκα ηεο ηξηγιπθεξφιεο ε θχξηα θνξπθή αληηζηνηρεί ζηελ ηξηγιπθεξφιε. 

Τπάξρεη κηθξή πνζφηεηα ηέηξαγιπθεξφιεο ζην δηάιπκα, αιιά ζε ζρέζε κε ηα δπν 

πξνεγνχκελα θάζκαηα ε ηξηγιπθεξφιε δελ παξνπζηάδεη πνιπκεξηζκφ ζε ηφζν 

κεγάιν βαζκφ.  

Σέινο ζην θάζκα ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ηφλησλ ζην ξηζηλειατθφ νμχ 

παξαηεξείηαη επίζεο πνιπκεξηζκφο. Οη δνκέο πνπ πεξηέρνπλ δπν ή ηξία κφξηα 

ξηζηλειατθνχ νμένο βξίζθνληαη ζην δηάιπκα ζε κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο. Ζ 

θαηαλνκή ζην θάζκα δείρλεη φηη κέζα ζην δηάιπκα έρνπκε δνκέο απφ έλα ξηζηλειατθφ 

νμχ κέρξη θαη πέληε κφξηα ξηζηλειατθνχ νμένο ζπκππθλσκέλα.  
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Πίλαθαο 3.6: Αλάιπζε θνξπθώλ ζην θάζκα ηνπ ξηζηλειατθνύ νμένο 

Negative ions  

m:1 (+298,47) - -1 H (-1) - 297,47 

m:2 (+596,94) -1 H2O (-18) -1 H (-1) - 577,94 

m:3 (+895,41) -2 H2O (-36) -1 H (-1) - 858,41 

m:4 (+1193,88) -3 H2O (-54) -1 H (-1) - 1138,88 

m:5 (+1492,35) -4 H2O (-72) -1 H (-1) - 1419,35 

Positive ions  

m:1 (+298,47) - - -1 Na (+23) 321,47 

m:2 (+596,94) -1 H2O (-18) - -1 Na (+23) 601,94 

m:3 (+895,41) -2 H2O (-36) - -1 Na (+23) 882,41 

m:4 (+1193,88) -3 H2O (-54) - -1 Na (+23) 1162,88 

m:5 (+1492,35) -4 H2O (-72) - -1 Na (+23) 1443,35 
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Απφ ην παξαπάλσ θάζκα κπνξνχκε λα αληιήζνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο. Αξρηθά 

βξέζεθαλ 6 δηαθνξεηηθέο θαηαλνκέο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην PGPR. Δπίζεο 

ππάξρεη θαη κηα θαηαλνκή ε νπνία νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ειεχζεξνπ ξηζηλνιετθνχ 

νμένο. Οη ππφινηπεο θαηαλνκέο βξέζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.7.  

Πίλαθαο 3.7: Αλάιπζε ησλ θνξπθώλ ζην θάζκα ηνπ PGPR. 

Μφξην 

γιπθεξφιεο  

n: (1-6) 

Μφξηα 

ξηζηλνιετθνχ 

νμένο, m:(1-6) 

Άηνκα Ζ  Άηνκν λαηξίνπ  χλνιν  

Γηα n=1 

(+89) m:1 (+281,25) 2 H (+2) 1 Na (+23) 395,25 

(+89) m:2 (+562,5) 1 H (+1) 1 Na (+23) 675,5 

(+89) m:3 (+843,75) 0 H 1 Na (+23) 955,75 

(+89) m:4 (+1123) 0 H 1 Na (+23) 1235 

(+89) m:5 (+1403,25) 0 H 1 Na (+23) 1515,25 

(+89) m:6 (+1683,5) 0 H 1 Na (+23) 1795,5 

Γηα n=2  

(+162) m:1 (+281,25) 3 H (+3) 1 Na (+23) 469,25 

(+162) m:2 (+562,5) 2 H (+2) 1 Na (+23) 749,5 

(+162) m:3 (+843,75) 1 H (+1) 1 Na (+23) 1029,75 

(+162) m:4 (+1125) 0 H 1 Na (+23) 1310 

(+162) m:5 (+1405,25) 0 H 1 Na (+23) 1590,25 

(+162) m:6 (+1685,5) 0 H 1 Na (+23) 1870,5 

Γηα n=3  

(+235) m:1 (+281,25) 4 H (+4) 1 Na (+23) 543,25 

(+235) m:2 (+562,5) 3 H (+3) 1 Na (+23) 823,5 

(+235) m:3 (+843,75) 2 H (+2) 1 Na (+23) 1103,75 

(+235) m:4 (+1125) 1 H (+1) 1 Na (+23) 1384 
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(+235) m:5 (+1406,25) 0 H 1 Na (+23) 1664,25 

(+235) m:6 (+1686,5) 0 H 1 Na (+23) 1944,5 

Γηα λ=4  

(+308) m:1 (+281,25) 5 Ζ (+5) 1 Na (+23) 617,25 

(+308) m:2 (+562,5) 4 Ζ (+4) 1 Na (+23) 897,5 

(+308) m:3 (+843,75) 3 Ζ (+3) 1 Na (+23) 1177,75 

(+308) m:4 (+1125) 2 Ζ (+2) 1 Na (+23) 1458 

(+308) m:5 (+1406,25) 1 Ζ (+1) 1 Na (+23) 1738,25 

Γηα n=5  

(+381) m:1 (+281,25) 6 H (+6) 1 Na (+23) 691,25 

(+381) m:2 (+562,5) 5 H (+5) 1 Na (+23) 971,5 

(+381) m:3 (+843,75) 4 H (+4) 1 Na (+23) 1251,75 

(+381) m:4 (+1125) 3 H (+3) 1 Na (+23) 1532 

(+381) m:5 (+1406,25) 2 H (+2) 1 Na (+23) 1812,25 

Γηα n=6  

(+454) m:1 (+281,25) 7 H (+7) 1 Na (+23) 765,25 

(+454) m:2 (+562,5) 6 H (+6) 1 Na (+23) 1045,5 

(+454) m:3 (+843,75) 5 H (+5) 1 Na (+23) 1325,75 

(+454) m:4 (+1125) 4 H (+4) 1 Na (+23) 1606 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ θαηαλνκέο κπνξεί λα ππνινγηζηεί έλα κέζν κνξηαθφ βάξνο κε δπν 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο
36

.  

 

Α) Μπνξεί λα ππνινγηζηεί έλα κέζν κνξηαθφ βάξνο απφ θάζε θαηαλνκή μερσξηζηά 

θαη έπεηηα έλα κέζν κνξηαθφ βάξνο φισλ ησλ θαηαλνκψλ.  

Β) Μπνξεί λα ππνινγηζηεί έλα κέζν κνξηαθφ βάξνο απφ ηηο θνξπθέο κε ηελ 

κεγαιχηεξε έληαζε θάζε θαηαλνκήο.  
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Ο ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο ππνινγηζκνχο είλαη ν εμήο:  

 

Όπνπ: Νi είλαη ε έληαζε ηεο θνξπθήο, θαη Μi είλαη ην κνξηαθφ βάξνο ηεο θνξπθήο.  

 

Α) Με ηνπο ππνινγηζκνχο απηνχο ιήθζεθαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα.  

Mr 1
εο

 θαηαλνκήο : 1.111,861889 

Mr 2
εο

 θαηαλνκήο : 1.163,335129  

Mr 3
εο

 θαηαλνκήο : 1.206,457718  

Mr 4
εο

 θαηαλνκήο : 1.201,568333  

Mr 5
εο

 θαηαλνκήο : 1.104,577949  

Mr 6
εο

 θαηαλνκήο : 1.245,361475  

 

 

Β) Με ηνλ ππνινγηζκφ απηφλ ιήθζεθε ην εμήο απνηέιεζκα.  
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Dynamic Light Scattering  

 

ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα Γπλακηθήο θέδαζεο Φσηφο. Όπσο 

αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν παξαζθεπάζηεθαλ δείγκαηα ηνπ PGPR κε 

δηαιχηε ρισξνθφξκην, ζε δηάθνξεο ζπγθεληξψζεηο. θνπφο ησλ πεηξακάησλ ήηαλ ε 

κέηξεζε ηεο αθηίλαο ηνπ κνξίνπ. Αξρηθά κεηξήζεθε ν ρξφλνο ζπζρέηηζεο ηνπ PGPR 

ζε γσλία ζθέδαζεο 90° (ζρήκα 3.41). Απφ ην θάζκα ζπκπεξαίλεηαη φηη κέζα ζην 

δηάιπκα ππάξρνπλ 2 δηαθνξεηηθνί πιπζεζκνί. Έπεηηα έγηλε inverse Laplace 

transformation (ILT) ηνπ ρξφλνπ ζπζρέηηζεο ηνπ δείγκαηνο (PGPR) ζε γσλία 

ζθέδαζεο 130° (ζρήκα 3.42), γηα ηηο δπν θαηαλνκέο πιπζεζκψλ. Ζ εκθάληζε ελφο 

αξγνχ ηξφπνπ απνδηέγεξζεο ζην δηάγξακκα ζπζρέηηζεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα πνπ απνδίδεηαη ζπλήζσο ζηελ ζπλάζξνηζε ή ηελ έλσζε αιπζίδσλ. 

χλθσλα κε ηελ ζρέζε Stokes-Einstein Dm=kBT/6πη0Rh  κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε 

πδξνδπλακηθή αθηίλα. Ζ εμάξηεζε ηνπ δηαλχζκαηνο θπκάησλ q ησλ αληίζηξνθσλ 

γξήγνξσλ θαη αξγψλ ρξφλσλ απνδηέγεξζεο εθθξάδεηαη κέζα απφ καζεκαηηθνχο 

ηχπνπο θαη αληίζηνηρα θαηαζηεπάζηεθε έλα δηάγξακκα (ζρήκα 3.43). Σέινο 

παξνπζηάδεηαη ε αχμεζε ηεο πδξνδπλακηθήο αθηίλαο ζε ζπλάξηεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ PGPR (ζρήκα 3.44).  

 

 

ρήκα 3.41 : Ο πεηξακαηηθόο ρξόλνο ζπζρέηηζεο ηνπ PGPR ζε ζπγθέληξσζε      c=10% w/v, ζε 
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γσλία ζθέδαζεο 90°. 

 

ρήκα 3.42 : Καλνληθνπνηεκέλεο θαηαλνκέο ησλ ρξόλσλ απνδηέγεξζεο (relaxation time) ησλ 

πεηξακαηηθώλ ρξόλσλ ζπζρέηηζεο ηνπ PGPR (c=1% w\v) ζε γσλία ζθέδαζεο 130°. 
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ρήκα 3.43 : Ζ εμάξηεζε ηνπ δηαλύζκαηνο θύκαηνο ησλ αληίζηξνθσλ γξήγνξσλ ρξόλσλ 

απνδηέγεξζεο ηνπ PGPR (c=1% w/v). 

 

 

ρήκα 3.44 : Ζ πδξνδπλακηθή αθηίλα ζπλαξηήζεη ηεο ζπγθέληξσζεο. 

 

 

Αξηζκόο ησδίνπ, Αξηζκόο Τδξνμπιίσλ, Αξηζκόο Ομέσλ 

 

Ο αξηζκφο ησδίνπ είλαη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα κνξηαθνχ ησδίνπ (I2) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δηπινχο δεζκνχο ησλ κνξίσλ ζε 100 γξ. δείγκαηνο.  

Ο αξηζκφο πδξνμχιησλ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ειεχζεξεο πδξνμπινκάδεο πνπ 

ππάξρνπλ θαη πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ πνζφηεηα ηνπ KOH πνπ θαηαλαιψλεηαη αλά έλα 

γξακκάξην δείγκαηνο.  

Ο αξηζκφο νμέσλ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ειέπζεξεο θαξβνμπινκάδεο πνπ 

ππάξρνπλ θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ KOH πνπ θαηαλαιψλεηαη αλά 

έλα γξακκάξην δείγκαηνο.  

Σα πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν θνξέο θαη κε ηξία δείγκαηα θάζε θνξά γηα 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη επαιεςεκφηεηα. Ο ζθνπφο ησλ παξαπάλσ πεηξακάησλ ηνπ 
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PGPR είλαη γηα λα ζπγθξηζνχλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνχο ηνπ ξηζηλειατθνχ 

νμένο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.8 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ.  

Πίλαθαο 3.8: Σηκέο αξηζκνύ ησδίνπ, πδξνμπιίσλ θαη νμέσλ ηνπ ξηζηλειατθνύ νμένο θαη ηνπ 

PGPR. 

Γείγκα  Iodine value Hydroxyl value Acid value 

PGPR (ION) 85,26 89,35 4,40 

PGPR(MINERBA) 85,00 92,01 4,52 

Ricinoleic acid 86,20 165,10 126,00 

 

Αξρηθα παξαηεξείηαη φηη ηα δπν δείγκαηα PGPR παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα ζρεδφλ 

απνηειέζκαηα. Ο αξηζκφο ησδίνπ πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηπιψλ δεζκψλ ζην δείγκα, είλαη ζρεδφλ ίζνο κε ηνπ ξηζηλνιετθνχ νμένο. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ αλακελφκελν αθνχ νη κφλνη δηπινί δεζκνί πνπ ππάξρνπλ ζην PGPR 

είλαη νη δηπινί δεζκνί ηνπ κνξίνπ ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο. ηε ζπλέρεηα απφ ηνλ 

αξηζκφ πδξνμπιίσλ θαίλεηαη πσο νη ειεχζεξεο πδξνμπινκάδεο είλαη ιηγφηεξεο ζην 

κφξην ηνπ PGPR ζε ζρέζε κε ην ξηζηλειατθφ νμχ. Σν PGPR πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ζπκπχθλσζε γιπθεξνιψλ κε ξηζηλνιετθφ νμχ. Καη ην ξηζηλειατθφ νμχ φπσο θαη νη 

γιπθεξφιεο έρνπλ ζην κφξην ηνπο ειεχζεξεο πδξνμπινκάδεο. Ζ θαξβνμπινκάδα ηνπ 

ξηζηλειατθνχ νμένο ζπλδέεηαη κε ηελ πδξνμπινκάδα ησλ γιπθεξνιψλ θαη επίζεο νη 

γιπθεξφιεο φηαλ πνιπκεξίδνληαη, ε αληίδξαζε γίλεηαη κε ηελ απψιεηα ελφο κνξίνπ 

λεξνχ κεηαμχ δπν πδξνμπινκάδσλ. Δπνκέλσο ζην ξηζηλειατθφ νμχ ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο ειεχζεξεο πδξνμπινκάδεο. Σέινο ζπγθξίλνληαο ηνπο αξηζκνχο νμέσλ 

ησλ δπν κνξίσλ, είλαη μεθάζαξν πσο ζην κφξην ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο νη ειεχζεξεο 

θαξβνμπινκάδεο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο ζε ζρεζή κε ην κφξην ηνπ PGPR. Σν 

απνηέιεζκα είλαη αλακελφκελν, αθνχ φηαλ πνιπκεξίδεηαη ην ξηζηλειατθφ νμχ θαη 

φηαλ ζπλδέεηαη κε ηηο γιπθεξφιεο, ην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ είλαη απφ ηελ ειεχζεξε 

θαξβνιπμνκάδα ηνπ.  
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πκπεξάζκαηα  

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνθή ελφο ζπλδπαζκνχ 

αλαιπηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ δηεπθξίλεζε ηεο δνκήο ηνπ εζηέξα ηεο πνιπγιπθεξφιεο 

κε πνιπξηζηλειατθφ νμχ (PGPR). Αλ θαη ε δηεξγαζία παξαζθεπήο ηνπ PGPR , φπσο 

πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν δελ είλαη θαη ηφζν δχζθνιε, ζηελ πξάμε 

φκσο δεκηνπξγείηαη κηα πιεζψξα απφ πξντφληα, θαζηζηψληαο ην πξζδηνξηζκφ ηεο 

δνκήο ηνπο έλα πνιχ δχζθνιν αλαιπηηθφ θαζήθνλ. Οη δηάθνξεο ελψζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαη ε αλαινγία ηνπο ζην PGPR νδεγνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο 

κέζνπ κνξηαθνχ βάξνπο. Ζ γλψζε ηνπ κέζνπ κνξηαθνχ βάξνπο είλαη ρξήζηκε γηα ηελ 

επεμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε αξθεηά πεηξάκαηα.  

Ζ πξψηε ηερληθή ρξεζηκνπνηεί απηνχζηα ηε κνλνδηάζηαηε θαη δηζδηάζηαηε 

θαζκαηνζθνπία NMR ησλ ππξήλσλ πξσηνλίσλ θαη άλζξαθα 13. Με ηα θάζκαηα 

NMR θαηέζηεη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δνκψλ ησλ πξφηππσλ νπζηψλ πνπ 

απνηεινχλ ην PGPR θαη ζηελ ζπλέρεηα, ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπο. 

Γηαπηζηψζεθε φηη ην PGPR απνηειείηαη θπξίσο απφ πνιπκεξηζκέλα κφξηα 

ξηζηλειατθνχ νμένο ηα νπνία εζηεξνπνηνχλ ηηο πδξνμπιηθέο νκάδεο ησλ 

πνιπγιπθεξνιψλ. Δπίζεο ππάξρνπλ ειεχζεξα κνλνκεξή κφξηα ξηζηλειατθνχ νμένο 

θαη ειεχζεξα κφξηα ιηλειατθνχ νμεφο θαη ειατθνχ νμένο. Με ηελ ιήςε πνζνηηθψλ 

θαζκάησλ 
13

C NMR ππνινγίζηεθε έλα κέζν κνξηαθφ βάξνο (MΒ= 1061.7) ηνπ 

PGPR.  

Ζ δεχηεξε αλαιπηηθή ηερληθή ζηεξίδεηαη ζηε θσζθηηηιίσζε ησλ πδξνμπιίσλ ησλ 

γιπθεξνιψλ, ηνπ ειεχζεξνπ ή ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ξηζηλειατθνχ νμένο ζην PGPR κε ην 

αληηδξαζηήξην ηνπ θσζθφξνπ 2-ριψξν-4,4,5,5- ηεηξακέζπιν δηνμαθσζθνιάλην θαη 

ηελ αλίρλεπζε ησλ θσζθηηπιησκέλσλ παξαγψγσλ κε ηελ θαζκαηνζθνπία 
31

P NMR. 

Με ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε ειεχζεξσλ κνξίσλ 

ξηζηλειατθνχ νμένο, δηγιπθεξφιεο θαη ηξηγιπθεξφιεο. Δθηφο απφ ηελ πνηνηηθή 

αλάιπζε, ε κέζνδνο απηή είλαη ρξήζηκε θαη γηα πνζνηηθή αλάιπζε κε ηελ βνήζεηα 

εζσηεξηθνχ πξφηππνπ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πνζνηηθή αλάιπζε είλαη ε 

αθξηβήο γλψζε ηνπ κνξηαθνχ βάξνπο.  

Ζ ηξίηε αλαιπηηθή ηερληθή είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο πγξήο ρξσκαηνγξαθίαο κε 

θαζκαηνκεηξία κάδαο (LC-MS). Με ηα πεηξάκαηα LC-MS δηαπηζηψζεθε ν 

πνιπκεξηζκφο φισλ ησλ πξφηππσλ νπζηψλ, θπξίσο ηεο γιπθεξφιεο ε νπνία 

πνιπκεξίδεηαη θπξίσο ζε δηγιπθεξφιε θαη ηξηγιπθεξφιε. Δπίζεο ε δηγιπθεξφιε θαη ε 

ηξηγιπθεξφιε πνιπκεξίδνληαη. Σν ξηζηλειατθφ νμχ πνιπκεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, 

ζε δηκεξέο θαη θπξίσο ζε ηξηκεξέο ξηζηλειατθφ νμχ. Σν PGPR παξνπζηάδεη πιεζψξα 
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θαηαλνκψλ ζηα θάζκαηα ηνπ, δειαδή πνιιά πξντφληα. Δπηπιένλ, ν αξηζκφο ησλ 

θαηαλνκψλ δηαθνξνπνηείηαη, αλάινγα κε ηνλ δηαιχηε. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αθεηφλε 

ζαλ δηαιχηε ιήθζεθε ην θάζκα κε ηελ κεγαιχηεξε πιεζψξα πξντφλησλ. ην θάζκα 

παξαηεξείηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα απνηεινχληαη απφ δηγιπθεξφιε, 

ηξηγιπθεξφιε θαη ηέηξαγιπθεξφιε ηα νπνία έρνπλ πξνζδεδεκέλα ζηηο πδξνμπινκάδεο 

ηνπο, δχν, ηξία θαη ηέζζεξα κφξηα ξηζηλειατθνχ νμένο. Απφ ηηο θαηαλνκέο ηνπ 

θάζκαηνο ππνινγίζηεθε έλα κέζν κνξηαθφ βάξνο (MΒ=1140.36) ηνπ PGPR.  

Ζ ηέηαξηε ηερληθή είλαη ε δπλακηθή ζθέδαζε θσηφο (Dynamic Light Scattering). Με 

ηα πεηξάκαηα δπλακηθήο ζθέδαζεο θσηφο ππνινγίζηεθε ε αθηίλα ηνπ κνξίνπ 

(Rh=4.5nm). Δπηπιένλ δηαπηζηψζεθε φηη ην PGPR ζε ζπγθεληξψζεηο κεγαιχηεξεο 

απφ 0.01% w/v δεκηνπξγεί ζπζζσκαηψκαηα.  

Σέινο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα εχξεζεο αξηζκνχ νμέσλ, αξηζκνχ πδξνμπιίσλ 

θαη αξηζκνχ ησδίνπ ηνπ PGPR θαη ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο. Ο απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ 

ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δπν νπζηψλ. Ο αξηζκφο ησδίνπ παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηπινχο δεζκνχο ηνπ δηαιχκαηνο. Ο κφλνο δηπιφο δεζκφο πνπ 

ππάξρεη ζε φιεο ηηο νπζίεο είλαη ζην ξηζηλειατθφ νμχ, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δπν νπζηψλ ήηαλ παξαπιήζηα. Ο αξηζκφο πδξνμπιίσλ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ειεχζεξεο πδξνμπινκάδεο ηνπ δηαιχκαηνο. Τδξνμπινκάδεο έρνπλ φιεο νη πξφηππεο 

νπζίεο, αιιά απφ ηηο πδξνμπινκάδεο γίλεηαη ε ζχλδεζε φισλ ησλ κνξίσλ κεηαμχ 

ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ πνιιέο ειεχζεξεο πδξνμπινκάδεο. πλεπψο ν 

αξηζκφο πδξνμπιίσλ ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο λα είλαη κεγαιχηεξνο. Ο αξηζκφο νμέσλ 

παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ειέπζεξεο θαξβνμπιηθέο νκάδεο ηνπ δηαιχκαηνο. Ζ 

κνλαδηθή θαξβνμπινκάδα είλαη ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο, φκσο ζην PGPR φπσο 

δηαπηζηψζεθε ην ξηζηλειατθφ νμχ πξνζδέλεηαη ζηηο πδξνμπινκάδεο ησλ γιπθεξνιψλ 

ζπκππθλσκέλν. Δπνκέλσο ν αξηζκφο νμέσλ ηνπ ξηζηλειατθνχ νμένο είλαη θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξνο απφ ηνπ PGPR.  

χκθσλα κε φια φζα αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ην PGPR είλαη 

κηα νπζία ρσξίο ζπγθεθξηκέλε δνκή. Δθηφο απφ ηα κφξηα ξηζηλειατθνχ νμένο ηα 

νπνία έρνπλ εζηεξνπνηεζεί κε κφξηα γιπθεξνιψλ, δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε ειεχζεξσλ 

κνξίσλ ξηζηλειατθνχ νμένο, γιπθεξνιψλ, ιηλειατθνχ θαη ειατθνχ νμένο. Δπίζεο ηα 

κφξηα ηνπ PGPR ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο δεκηνπξγνχλ ζπζζσκαηψκαηα. Ζ 

πνιππινθφηεηα ηεο νπζίαο απηήο είλαη ε αηηία ησλ ιηγνζηψλ εψο ηψξα 

δεκνζηεπκέλσλ δεδνκέλσλ.  
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