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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Τα διγλυκερίδια είναι από τα ήσσονα συστατικά του παρθένου 

ελαιόλαδου. Υπάρχουν δύπ τύοι διγλυκεριδίων. Τα 1,2- διγλυκερίδια, 

τα οποία προκύπτουν κατά την ατεκή βιοσύνθεση των τριγλυκεριδίων 

και τα 1,3- διγλυκερίδια, τα οποία προκύπτουν από τον από τον 

ισοµερισµό των  1,2-διγλυκεριδίων κατά την αποθήκευση. Επίσης, κατά 

την αποθήκευση, τα τριγλυκερίδια υδρολύονται προς 1,2-διγλυκερίδια, 

τα οποία στη συνέχεια ισοµερίζονται. Έτσι, η περιεκτικότητα του 

παρθένου ελαιόλαδου σε διγλυκερίδια, ή όπως αυτή µπορεί να 

εκφρασθεί  απο το λόγο 1,2-διγλυκερίδια/ολικά διγλυκερίδια, αποτελεί 

έναν αξιόπιστο δείκτη της φρεσκότητας/παλαιότητας του παρθένου 

ελαιόλαδου. 

Η περιεκτικότητα των παρθένων ελαιόλαδων σε ολικά διγλυκερίδια 

(1,2- διγλυκερίδια + 1,3- διγλυκερίδια) κυµαίνεται από 1-3%. Αυτή 

αυξάνει (4-5%) στα ραφιναρισµενα ελαιόλαδα και φθάνει το 15-20% 

στα πυρηνέλαια (pomace oils). Αυτό σηµαίνει ότι τα διγλυκερίδια 

µπορούν να χρησιµεύσουν για την ανίχνευση νοθείας στα παρθένα 

ελαιόλαδα µε κατώτερης ποιότητας ελαιόλαδα και σπορέλαια. 

Στην παρούσα διατριβή ενενήντα έξη (96) δείγµατα παρθένων 

ελαιόλαδων από επτά ελαιοπαραγωγούς περιοχές της Ελλάδας, την 

Κρήτη (Σητεία, Πεζά, Κολυµπάρι, Ηράκλειο), Μεσσηνία, Χαλκιδική, 

Πήλιο, Ζάκυνθο, Λέσβος και Ηλεία., δεκαπέντε (15) δείγµατα έξτρα 

παρθένο ελαιόλαδα και αγνά ελαιόλαδα  του εµπορίου, καθώς και από 

τρία (3) δείγµατα ραφιναρισµενν ελαιόλαδων και πυρηνελαίων 

(pomace oils) αναλύθηκαν για τον προσδιορισµό των 1,2-,1,3- 

διγλυκεριδίω, ολικής συγκέντρωσης διγλυκεριδίων και του λόγου 1,2- 

διγλυκερίδια/ολικά διγλυκερίδια σε µια προσπάθεια να επικυρωθεί η 

χρήση του λόγου 1,2- διγλυκερίδια/ολικά διγλυκερίδια ως ένας 

αξιόπιστος δείκτης για τον προσδιορισµό της ηλικίας του παρθένου 

ελαιολάδου. 
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Ο προσδιορισµός της περιεκτικότητας των δειγµάτων έγινε µε µια νέα 

µέθοδο ποσοτικής ανάλυσης, η οποία βασίζεται στη φασµατοσκοπία 31Ρ 

NMR. Η αναλυτική µέθοδος βασίζεται στη φωσφοτυλίωση των 

ελεύθερων υδροξυλίων των διγλυκεριδίων µε το αντιδραστήριο του 

φωσφόρου, 2-χλώρο-4,4,5,5—τετραµέθυλοδιοξαφωσφολάνιο, και την 

ολοκήρωση των κορυφών των φωσφυτιλιοµένων υδροξυλίων στο 

φάσµα 31Ρ NMR. 

Η παρούσα µελέτη έδειξε ότι ο λόγος 1,2-διγλυκερίδια/ολικά 

διγλυκερίδια αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη για την πιστοποίηση της 

ποιότητας των ελαιόλαδων. Όλα τα ελληνικά έξτρα παρθένα ελαιόλαδα, 

εκτός απο ένα δείγµα, είχαν παραµείνει για αρκετό καιρό στο ράφι πριν 

αναλυθούν. Όπως αναµενόταν, τα εµπορικά ελαιόλαδα, τα 

ραφιναρισµένα ελαιόλαδα και τα πυρηνέλαια δεν ήταν παρθένα.  

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε την ανάλυση της 

διακύµανσης (analysis of variance, ANOVA) έδειξε ότι η περιεκτικότητα 

των διγλυκεριδίων και ο λόγος 1,2-διγλυκερίδια/ολικά διγλυκερίδια δεν 

διαφοροποιούν τα ελληνικ΄παρθένα ελαιόλαδα ανάλογα µε τη 

γεωγραφική τους προέλευση,  εκτός ίσως από τα δείγµατα δύο 

διαφορετικών καλλιεργητικών ( 1990-2000 και 2000-2001)µ που 

ελήφθησαν από τη Σητεία και τα Πεζά. 

Η συσχέτιση της περιεκτικότητας των 1,3- διγλυκεριδίων  µε την 

οξύτητα των ελληνικών παρθένων ελαιόλαδων βρέθηκε ότι είναι 

γραµµική µε πολύ καλή προσέγγιση (r= 0,90). 

Συγκεκριµένα, η αύξηση της συγκέντρωσης των 1,3-διγλτκεριδίων 

συνοδεύεται από ταυτόχρονη αύξηση της οξύτητας. 

Τέλος, η περιοκτικότητα σε 1,2-,1,3-διγλυκερίδια, η ολική 

συγκέντρωση διγλυκεριδίων και ο λόγος 1,2-διγλυκερίδια/ολικά 

διγλυκερίδια χρησιµοποιήθηκαν, επίσης, για την ανίχνευση νοθείας 

παθρένων ελαιόλαδων µε φουντουκέλαιο. 
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Στο δεύτερο µέρος της παρούσας διατριβής έγινε προσπάθεια 

γεωγραφικής ταξινόµησης των ελληνικών παρθένων ελαιόλαδων µε 

απώτερο στόχο την γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και τον 

προσδιορισµό της αυθεντικότητας. Η γεωγραφική ταξινόµηση έγινε µε 

βάση τη σύστασή τους σε διγλυκερίδια και σε άλλα συστατικά τους 

(κορεσµένα λιπαρά οξέα, ελαϊκό οξύ, λινελαϊκό οξύ, ολικές στερόλες, 

αριθµός ιωδίου και οξύτητα), τα οποία προσδιορίσθηκαν µε τη 

φασµατοσκοπία 1H NMR, και σε συνδιασµό µε την στατιστική µέθοδο 

πολλών µεταβλητών, την µέθοδο ανάλυσης των κυρίων αξόνων 

(Principal Component Analysis, PCA). Αν και τα δείγµατα ήταν 

περιορισµένα σε αριθµό και δεν περιλαµβάνουν όλες τις περιοχές της 

Ελλάδας, τα πρώτα αποτελέσµατα ήταν ενθαρρυντικά. Ταξινοµήθηκαν 

γεωγραφικά τα δείγµατα της Κρήτης, της Λέσβου και της Ηλίας. Επίσης, 

διαφοροποιήθηκαν τα δείγµατα της Σητείας και των Πεζών δύο 

διαφορετικών καλλιεργητικών περιόδων. 

Με την ίδια µεθοδολογία έγινε προσπάθεια ταξινόµησης των παρθένων 

ελαιόλαδων και ραφιναρισµένων φυτικών ελαίων (φουντουκέλαιο, 

αραβοσιτέλαιο, ηλιέλαιο, σογιέλαιο, καρυδέλαιο, σησαµέλαιο, 

φοινικέλαιο, αραχιδέλαιο) µε απώτερο στόχο τον έλεγχο νοθείας του 

παρθένου ελαιόλαδου µε φυτικά έλαια. Αν και τα δείγµατα των φυτικών 

ελαίων ήταν περιορισµένα, τα αποτελεσµατα είναι πολύ ενθαρρυντικά. 

Όχι µόνον τα παρθένα ελαιόλαδα διαφοροποιούνται καθαρά από τα 

φυτικά έλαια, αλλά παρατηρείται διαφοροποίηση και µεταξύ των 

φυτικών ελαίων κάθε τατηγορίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ  ΕΛΙΑΣ 
 

Τα ελαιόδεντρα είναι από τα αρχαιότερα καλλιεργούµενα δέντρα 

στον κόσµο. Μέχρι σήµερα δεν έχει προσδιοριστεί µε ακρείβια το αρχικό 

είδος από το οποίο προήλθε το δέντρο της ελιάς. Υποστηρίζεται ότι 

προέρχεται από το Oleaster που συναντάται και σήµερα σε άγρια 

κατάσταση στη Βόρεια Αφρική, στην Πορτογαλία, στη Νότια Γαλλία, 

στην Ιταλία και κοντά στη Μαύρη θάλασσα και στην Κασπία Θάλασσα.  

Χωρίς αµφιβολία, η ιστορία της ελιάς αρχίζει πρίν να ανακαλυφθεί 

η γραφή. Πολλοί ιστορικοί συγγραφείς, θεωρούν ως σαν πιο πιθανό 

τόπο προέλευσης της ελιάς τις περιοχές της Συρίας και της Μικράς 

Ασίας, των οποίων οι βουνοπλαγιές είναι κατάφυτες από αγριελιές. Το 

στοιχείο αυτό όµως δεν θεωρείται καθοριστικό ,εφόσον, αγριελιές 

συναντώνται διάσπαρτες σ’όλη την λεκάνη της Μεσογείου.  

 Άλλοι πάλι πιστέυουν ότι η ελιά προέρχεται από την Αφρική 

(Αβησσυνία-Αίγυπτος), όπου καλλιεργήθηκε η ελιά από τους Σηµιτικούς 

λαούς και στην συνέχεια διαδόθηκε στην Κύπρο και στα Βόρεια Παράλια 

της Αφρικής (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία και αλλού).  

Στην Ελλάδα υποστηρίζεται ότι η ελιά διαδόθηκε από τους Φωκαείς 

της Β. Συρία καιαπό εκεί στην Ιταλία το 600π.Χ.  Στην Ισπανία η ελιά 

έφτασε δια µέσου δύο δρόµων του Ελληνορωµαϊκού και του Σηµιτικού 

(Άραβες) .  

Στους Εβραίους, η ελιά ήταν γνωστή πολύ πριν από την εποχή του 

Κέκροπα (1500π.Χ) αφού ανάµεσα στα  αγαθά της γής Χαναάν, που 

τους είχαν υποσχεθεί, ήταν  και οι καρποί του δέντρου της ελιάς. Στα 
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εβραϊκά, το δέντρο της ελιάς συµβόλιζε την  ειρήνη και την ευτυχία  

και οι Αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν ιδαίτερη σηµασία στην καλλιέργια της 

ελιάς. Για τους αρχαίους Έλληνες η ελιά  συνδεόταν µε την διατροφή 

τους, τη θρησκεία, τη διακοσµηση των αγγείων, τοίχων, χρυσών 

κοµψοτεχνηµάτων και άλλων ειδών.  Επίσης οι θεραπευτικές ιδιότητες 

του ελαιολάδου ήταν γνωστές στον Ιπποκράτη και στην Ιατρική 

επιστήµη της αρχαιότητας. 

Στην Κρήτη η ελιά καλλιεργείται, σίγουρα από τη Μινωική εποχή. 

Εικόνες ελιοδέντρων  βρέθηκαν στο παλάτι της Κνωσσού.  

Είναι γεγονός ότι η ελιά δεν υπήρχε αυτοφυής στο Νέο Κόσµο σε 

περιοχές (π.χ. Καλιφορνια) µε κλίµα παρόµοιο µε το µεσογειακό. 

Ρωµαίοι ,Ισπανοί και Πορτογάλοι ερευνητές και κυρίως οι 

Φραντζισκανοί Ιεραπόστολοι, µετέφεραν την ελιά στο San Diego της Ν. 

Καλιφόρνιας και τις άλλες υπο-τροπικές περιοχές του δυτικού 

ηµισφαίριου.  Στην Αυστραλία τα πρώτα δέντρα µεταφέρθηκαν από την 

Σικελία. 

1.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
 

Πολλές αναφορές γίνονται παγκόσµια για τη µεσογειακή δίαιτας 

και την ευεργετική της επίδραση στην υγεία του ανθρώπου.1,2 

Καθοριστικά στοιχεία διαµόρφωσης του µεσογειακού διατροφικού 

προτύπου είναι το κλίµα και το φυσικό περιβάλλον του 

οικοσυστήµατος. Μακρόχρονες έρευνες έδειξαν ότι την αρµονικότερη 

και πλέον ισορροπηµένη σχέση µεταξύ των στοιχείων διατροφής,  

συγκεντρώνει κατά τον πλέον ιδανικό τρόπο το µεσογειακό/ελληνικό 

διατροφικό πρότυπο. Στην ελληνική διατροφή κυρίαρχη θέση έχει το 

ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο ως προϊόν υψηλής βιολογικής αξίας 

προστατεύει τον οργανισµό από πολλές ασθένειες, βοηθά την ανάπτυξη 

κατά την παιδική ηλικία και αυξάνει το µέσο όρο ζωής, ενώ τα 

οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά προσφέρουν ευχάριστη γεύση. Γι’ 

αυτό το λόγο η ελληνική διατροφή αναγνωρίστηκε µέσα από 
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επιστηµονικά συνέδρια, ως η πλέον ισορροπηµένη, η πλέον υγιεινή 

και η πλέον ενδεδειγµένη διατροφή για τον άνθρωπο.3   

Ιατρικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι στις χώρες της Μεσογείου, 

όπου η κατανάλωση ελαιολάδου είναι µεγάλη, η συχνότητα που 

παρουσιάζουν καρδιαγγειακά προβλήµατα είναι µικρότερη από ότι στις 

χώρες του Βορρά, όπου είναι αυξηµένη η κατανάλωση ζωικού λίπους.4,5 

Έτσι, ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής ένωσης είναι να 

προσανατολίσει τους Βόρειους Ευρωπαίους περισσότερο προς το 

ελαιόλαδο. 

 Έχει αποδειχτεί ότι το ελαιόλαδο είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας ισορροπίας του µεταβολισµού και αύξησης του οργανισµού, 

καθώς η σύνθεση του «ταιριάζει» πολύ µε τα λιπαρά που περιέχονται 

στον ανθρώπινο οργανισµό. Επειδή περιέχει το µονοακόρεστο ελαϊκό 

οξύ, σε αντίθεση µε άλλα φυτικά έλαια που περιέχουν κορεσµένα ή 

πολυακόρεστα λιπαρά, διευκολύνει τη µεταφορά των λιποδιαλυτών 

βιταµινών στον ανθρώπινο οργανισµό και βοηθάει σηµαντικά στην 

ανάπτυξη των οστών.  

Η κατανάλωση ελαιολάδου ως κύριο λίπος στη διατροφή µας, 

αποτελεί ασπίδα κατά των καρδιαγγειακών παθήσεων. Αυτό οφείλεται 

στις πολλές αλλαγές που επιφέρει στον οργανισµό µας. Συγκεκριµένα 

είναι πλέον επιστηµονικά τεκµηριωµένο6 ότι η κατανάλωση ελαιολάδου, 

σε αντίθεση των λιπών ζωικής προέλευσης ή  µαργαρίνης, µειώνει τη 

συγκέντρωση της LDL-χοληστερίνης («κακής» χοληστερίνης) και το πιο 

σηµαντικό αυξάνει τη συγκέντρωση της HDL-χοληστερίνης («καλής» 

χοληστερίνης) στο αίµα. Είναι γνωστό ότι υψηλή συγκέντρωση 

τριγλυκεριδίων και LDL-χοληστερίνης στο αίµα επιταχύνει τη θρόµβωση 

των αρτηριών που µεταφέρουν το οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά 

στον εγκέφαλο και το καρδιακό µύ, µε πολύ οδυνηρές συνέπειες για 

την υγεία. 

Μια άλλη θετική συνέπεια της κατανάλωσης ελαιολάδου είναι η 

µείωση κατά αρκετές µονάδες της συστολικής και διαστολικής πίεσης.7 
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Η υπέρταση είναι ένας από τους πιο σοβαρούς προδιαθεσικούς 

παράγοντες για την εµφάνιση καρδιοπαθειών και εγκεφαλικών 

επεισοδίων. Αυτό συµβαίνει γιατί  το αίµα που κυκλοφορεί  στις 

αρτηρίες µε µεγάλη πίεση τραυµατίζει τα τοιχώµατα των αγγείων και  

προκαλεί µικρές πληγές. Κατά τη διαδικασία επούλωσης της πληγής, η 

χοληστερίνη και τα λιπίδια του αίµατος συγκεντρώνονται στη πληγή και 

δηµιουργούν ένα εξόγκωµα στο τοίχωµα της αρτηρίας. Με την πάροδο 

του χρόνου αυτό µεγαλώνει και σε ανύποπτο χρόνο µπορεί να 

προκαλέσει ολικό φράξιµο της αρτηρίας . Η ροή του αίµατος στη 

συγκεκριµένη αρτηρία σταµατά, µε αποτέλεσµα τη νέκρωση µέρους του 

εγκεφάλου ή της καρδιάς τα οποία  οξυγονώνονται και τρέφονται από 

την αρτηρία. 

Τα  ελαιόλαδο είναι από τα πιο ανθεκτικά έλαια στην οξείδωση και 

περιέχει πληθώρα φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών, όπως οι 

τοκοφερόλες και οι πολυφαινόλες. Έτσι η κατανάλωση ελαιολάδου στη 

θέση λιπών ζωικής προέλευσης και µαργαρινών προστατεύει τα λιπίδια 

και τη χοληστερίνη από την οξείδωση, µειώνοντας έτσι την εναπόθεση 

τους στα τοιχώµατα των αρτηριών.6 

Εκτός από την προστασία στις καρδιαγγειακές παθήσεις, 

αποτελέσµατα σχετικά πρόσφατων µελετών8 έχουν δείξει ότι η 

κατανάλωση ελαιολάδου µπορεί να προλάβει την εµφάνιση ή την 

µειώση του ρυθµού ανάπτυξης καρκίνου του στήθους και ίσως και 

άλλων µορφών καρκίνου. Πειράµατα σε ποντίκια, που έγιναν πρόσφατα 

από τους Ισπανούς ερευνητές,8 έδειξαν ότι το ελαιόλαδο και ιδιαίτερα 

κάποια συστατικά, όπως το σκουαλένιο και οι πολυφαινόλες, βοηθούν 

στην πρόληψη και καταπολέµηση του καρκίνου του εντέρου. 

 Η θετική επίδραση του ελαιολάδου στην υγεία προέρχεται κυρίως 

από την υψηλή περιεκτικότητά του σε µονοακόρεστα λιπαρά οξέα 

(ελαϊκό οξύ) και στη παρουσία αντιοξειδωτικών ουσιών.      

 

 



 18
 

 

1.3 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ    
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

              

Μελέτες έδειξαν ότι το ελαιόλαδο είναι φάρµακο, συχνά µάλιστα 

προληπτικό. Ενδεικτικά: Έχει ευεργετική επίδραση στην υγεία του 

καρδιαγγειακού συστήµατος και είναι η πρώτη επιλογή για την 

προφύλαξη από τις καρδιοπάθειες και την αντιµετώπισή τους.  

Συµβάλλει στην αποφυγή της ανάπτυξης αρκετών µορφών 

καρκίνου  Η κατανάλωση ελαιολάδου περισσότερο από µία φορά την 

ηµέρα µειώνει στο ένα τέταρτο τις πιθανότητες πρόκλησης 

ρευµατοειδούς αρθρίτιδας, ιδιαίτερα µάλιστα όταν η δίαιτα  συνδυαστεί 

µε ψάρι. 

      Η προσθήκη ελαιολάδου στο γεύµα µειώνει την συγκέντρωση των 

γαστρικών υγρών. 

Για τη µείωση της δυσπεψίας και την ελάττωση του πόνου, 

ενδείκνυται η χορήγηση ελαιολάδου µαζί µε χυµό πορτοκάλι. 

Το ελαιόλαδο έχει θεραπευτική δράση στο έλκος του 

δωδεκαδάκτυλου.  Βελτιώνει την κινητικότητα του παχέως εντέρου. 

Άλλες  θεραπευτικές χρήσεις του ελαιολάδου ( χωρίς αυτές να είναι και  

µοναδικές) εστιάζονται  σε νοσήµατα που αφορούν τις παθήσεις της 

επιδερµίδας, των µατιών, τις νευραλγίες, τα γυναικολογικά 

προβλήµατα, τις δύσκολες περιπτώσεις τοκετού, τα µικρά τραύµατα και 

πληγές, τα τσιµπήµατα των εντόµων,  τους ρευµατισµούς, τη δυσπεψία 

καθώς και σε ελαφρίς περιπτώσεις δηλητηριάσεων.  

1.4 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ       
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

 

1. Το παρθένο ελαιόλαδο παρασκευάζεται µε καθαρά µηχανικούς 

τρόπους µε έκθλιψη και µε νερό. Σε καµία φάση της παραγωγής 
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του δεν χρησιµοποιούνται χηµικά µέσα, όπως γίνεται µε τα 

σπορέλαια και είναι εύκολο να παρακολουθήσουµε τη διαδικασία 

εξαγωγής του από τον ελαιόκαρπο. 

2. Είναι από τα σηµαντικότερα ελληνικά προϊόντα.  

3. Είναι το µοναδικό έλαιο που περιέχει σε µεγάλη ποσότητα το 

µονοακόρεστο ελαϊκό οξύ (55-83%). Αυξάνει την «καλή» 

χοληστερίνη (HDL) και µειώνει την «κακή» χοληστερίνη (LDL), 

περιέχει όλα τα απαραίτητα λιπαρά οξέα που δεν µπορεί ο 

οργανισµός να συνθέσει. 

4. Περιέχει φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες (τοκοφαινόλες),  που 

παρεµποδίζουν την οξείδωση των ακόρεστων λιπαρών οξέων, και 

έτσι προστατεύει τον οργανισµό από την ασθένεια της 

αθηρωµάτωσης. 

5. ∆εν προκαλεί χολολιθίαση, σε αντίθεση µε τα σπορέλαια. 

6. Σε αντίθεση µε τα σπορέλαια και τα ζωϊκά λίπη, το ελαιόλαδο 

µειώνει σε µικρότερο βαθµό την πίεση του κατώτερου 

οισοφαγικού σφιγκτήρα και διέρχεται ταχύτερα από το στοµάχι, 

καταπολεµόντας έτσι, διαταραχές δυσπεψίας . 

7. Βοηθά στη καλή λειτουργία του παγκρέατος. 

8. Βοηθά στη καλή λειτουργία του παχέος εντέρου. 

9. Αντέχει στο τηγάνισµα στους 200 βαθµούς τουλάχιστον για δύο 

ώρες. 

1.5 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ   
 

  Το ελαιόλαδο διαχωρίζεται σε δύο κυρίως κλάσµατα: α) το 

σαπωνοποιηµένο κλάσµα  και β) το µη σαπωνοποιήσιµο κλάσµα. Τα 

σαπωνοποιηµένα συστατικά του ελαιολάδου αποτελούν, περίπου το 98-

99% του βάρους του και αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από 

γλυκερίδια (µόνο-, δι- και κυρίως τριγλυκερίδια). 
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       Με την εστεροποίηση της γλυκερόλης µε λιπαρά οξέα 

(κορεσµένα ή ακόρεστα), συνήθως µακράς αλυσίδας, σχηµατίζονται οι 

αντίστοιχοι εστέρες της γλυκερόλης κατά την αντίδραση: 

 

H2 O

CH2OH

CHOH RCOOH

CH2OCOR

CHOCOR

CH2OCORCH2OH

+ 3 + 3

 
 

Οι εστέρες της γλυκερόλης µε λιπαρά οξέα ονοµάζονται 

ακυλογλυκερόλες, γλυκερίδια ή απλά λίπη.  ∆ιακρίνονται σε 

µονοακυλογλυκερόλες ή µονογλυκερίδια, διακυλογλυκερόλες ή 

διγλυκερίδια και τριακυλογλυκερόλες ή τριγλυκερίδια. 

CH2OH

CHOH

CH2OCOR

CH2OCOR

CHOH

CH2OCOR

CH2OH

CHOCOR

CH2OH

CH2OH

CHOCOR

CH2OCOR

1-µονοακυλογλυκερόλη 2-µονοακυλογλυκερόλη

1,3-διακυλογλυκερόλη 1,2-διακυλογλυκερόλη  

 

 

        Μία τριακυλογλυκερόλη χαρακτηρίζεται απλή9, όταν και τα τρία 

λιπαρά οξέα της είναι τα ίδια. Αν τα λιπαρά οξέα είναι διαφορετικά, τότε 

η τριακυλογλυκερόλη ονοµάζεται µεικτή. Είναι φανερό ότι στις µεικτές 

τριακυλογλυκερόλες εµφανίζεται το φαινόµενο της ισοµέρειας. Οι απλές 

τριακυλογλυκερόλες ονοµάζονται από το απλό οξύ που περιέχουν , π.χ. 

τριπαλµιτοϋλογλυκερόλη ή εµπειρικά τριπαλµιτίνη κ.λ. Στην ονοµασία 
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των µεικτών τριακυλογλυκερολών  οι αριθµοί 1, 2, 3 προσδιορίζουν 

τη θέση των οξέων στο µόριο της γλυκερόλης, π.χ. 1-παλµιτοϋλο-2,3-

διστεαροϋλογλυκερόλη. 

   Οι τριακυλογλυκερόλες σε  στερεά κατάσταση στη θερµοκρασία 

δωµατίου αναφέρονται ως λίπη, ενώ στην υγρή κατάσταση 

αναφέρονται ως έλαια. 

       Μεταξύ των τριών τύπων γλυκεριδίων (τρι-, δι- και µονο-) 

δεσπόζουν τα τριγλυκερίδια ως συστατικά του παρθένου ελαιολάδου, τα 

οποία περιέχονται σε ποσοστό 75-85%. Τα άλλα δύο γλυκερίδια 

βρίσκονται σε µικρή περιεκτικότητα (διγλυκερίδια 1-3%, 

µονογλυκερίδια <0,3%). Τριγλυκεριδικοί εστέρες µε  το ίδιο ακύλιο, αν 

και σπάνιοι εµφανίζονται στον Πίνακα 1.1:  

Πίνακας1.1:Πρότυπη περιέκτικότητα λιπαρών οξέων στο παρθένο ελαιόλαδο και 

κατηγοριοποίηση τους σε κορεσµένα, µονοακόρεστα ή πολυακόρεστα σύµφωνα µε το 

∆ιεθνές Συµβούλιο ελαιολάδου. 

Παλµιτικό 

Οξύ   

Παλµιτελαικό 

     Οξύ 

Στεατικό 

   Οξύ 

Λινελαικό 

   Οξύ 

Ελαικό 

   Οξύ 

Λινολενικό 

   οξύ 

κορεσµένο Κορεσµένο Κορεσµένο πολυακόρεστο µονοακόρεστο πολυακόρεστο 

7.5-20% 0.3-3.5% 0.5-5% 3.5-21% 55-83% 0.01-1.5% 

 

Οι άλλες ενώσεις που υπάρχουν στο υπόλοιπο 1% της σύστασης 

του ελαιολάδου είναι σηµαντικές.  Συνοπτικά είναι οι εξής: 

α) Οι α-τοκοφερόλες που αποτελούν µια σπουδαία φυσική πηγή της 

Βιταµίνης Ε. Οι α-τοκοφερόλες προστατεύουν το ελαιόλαδο από την 

οξείδωση, η οποία, όπως αναφέραµε προηγουµένως,  αποτελεί µια από 

τις αιτίες της αθηρωµάτωσης. Η περιεκτικότητα τους κυµαίνεται στα 

150- 170 mg/Kg.  

 

β) Τα φαινολικά οξέα, τα οποία συµβατικά αναφέρωνται ως 

«πολυφαινόλες». Αυτές ασκούν αντιοξειδωτική δράση και συντελούν 
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στην σταθερότητα του ελαιολάδου. Επίσης, συµβάλλουν στα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του παρθένου ελαιολάδου.  

 

γ) Στερόλες, εκ των οποίων η β-σιτοστερόλη υπάρχει µόνο στο 

ελαιόλαδο και εµποδίζει την απορρόφηση της χοληστερίνης από τις 

τροφές στο έντερο. 

 

δ) Υδρογονάνθρακες, όπως το σκουαλένιο, για το οποίο πιστεύεται ότι 

έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 

 

ε) Τερπινικές αλκοόλες, οι οποίες µέσω της αύξησης της έκκρισης της 

χολής βοηθάνε στην αποµάκρυνση της χοληστερίνης µε τα κόπρανα. 

 

 στ) Φωσφολιπίδια,τα οποία  περιέχονται σε  µικρή ποσότητα στο 

ελαιόλαδο. Το  µεγαλύτερο ποσοστό φωσφολιπιδίων προέρχεται από 

τον πυρήνα του ελαιοκάρπου. Τα φωσφολιπίδια που συναντώνται 

συνήθως στο ελαιόλαδο είναι η λεκιθίνη και κεφαλίνη, στις οποίες το 

κυριώτερο οξύ είναι το ελαϊκό οξύ. 

 

ζ) Χρωστικές ουσίες, όπως καροτενοειδή και κυρίως χλωροφύλλη. Οι 

χρωστικές αυτές συντελούν την κυτταρική ανάπτυξη, τον µεταβολισµό 

και την επούλωση πληγών του φυτού. 

η) Αρωµατικές ενώσεις, οι οποίες αν και σε πολύ µικρό ποσοστό 

καθορίζουν το ευχάριστο άρωµα και γεύση του παρθένου ελαιολάδου. 

1.6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΩΝ 
 
       Το ∆ιεθνές Συµβούλιο ελαιολάδου µε αποφάσεις του που 

βασίζονται σε ορισµένα ποιοτικά κριτήρια και χαρακτηριστικά, 

κατατάσσει το ελαιόλαδο σε διάφορες κατηγορίες.10  

ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
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 Ως «παρθένα ελαιόλαδα» δηλώνονται τα  έλαια που 

λαµβάνονται µε τη χρήση µηχανικών ή άλλων φυσικών µέσων σε 

ορισµένη θερµοκρασία (25- 30 oC), ώστε να µην  προκαλείται αλλοίωση 

των οργανοληπτικών, θρεπτικών και θεραπευτηκών συστατικών του 

ελαιολάδου. Επίσης να µην έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από 

πλυσίµο, στραγγίσµα, φυγοκέντριση ή διηθήσεως.    

Α)  Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο (extra virgin olive oil). Είναι 

παρθένο ελαιόλαδο µε αµεµπτη γεύση και οσµή και µε µέγιστη οξύτητα, 

εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ, 1 g /100g  ελαίου. 

Β) Παρθένο Ελαιόλαδο Εκλεκτό (virgin olive oil). Είναι παρθένο 

ελαιόλαδο µε άµεµπτη γεύση και οσµή και µε µέγιστη οξύτητα, 

εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ 2 g /100g  ελαίου. 

Γ)  Παρθένο ελαιόλαδο Κουράντε. Είναι το παρθένο ελαιόλαδο µε 

καλή γεύση και οσµή και µε οξύτητα, εκφρασµένη σε ελαϊκό 3.3g/100g  

ελαίου. 

∆) Μειονεκτικό παρθένο ελαιόλαδο (virgin olive oil lampante). 

Είναι ελαιόλαδο µε κακή γεύση και οσµή µε οξύτητα εκφρασµένη σε 

ελαϊκό οξύ, µεγαλύτερη από 3.3 g /100g  ελαίου. 

Ε)  Εξευγενισµένο ελαιόλαδο (Refined olive oil). Είναι το 

ελαιόλαδο το οποίο παραλαµβάνεται από παρθένο ελαιόλαδο µε 

προσεκτικό ραφινάρισµα, ώστε να µην προκληθούν αλλοιώσεις στη 

δοµή των γλυκεριδίων. Η µέγιστη οξύτητα εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ 

είναι 0.5 g /100g ελαίου. 

Ζ) Ελαιόλαδο (pure olive oil). Είναι µέιγµα παρθένου ελαιολάδου, 

κατάλληλου για κατανάλωση και ραφιναρισµένου ελαιολάδου. Η 

µέγιστη οξύτητα του εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ είναι 1.5 g /100g 

ελαίου. 

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ 

    Είναι το έλαιο το οποίο παραλαµβάνεται από την ελαιοπυρήνα µε 

διαλύτη και δεν περιλαµβάνει έλαια από εστεροποίηση ή µείγµατα µε 
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άλλα είδη ελαίων. Το πυρηνέλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

Α) Ακάθαρτο Πυρηνέλαιο (grude olive-pomace oil), το οποίο δεν 

έχει υποστεί επεξεργασία και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί προς 

βρώση. Η ελάχιστη οξύτητα που παρουσιάζει εφρασµένη σε ελαϊκό οξύ 

είναι 2 g/100g ελαίου. 

Β) Εξευγενισµένο Πυρηνέλαιο ( refined olive-pomace oil). Είναι 

το πυρηνέλαιο το οποίο παραλαµβάνεται από το ακάθαρτο, µε 

ραφινάρισµα. Το έλαιο αυτό χρησιµοποιήται ως τρόφιµο. Η µέγιστη 

οξύτητά του εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ είναι 0.5 g/100g ελαίου. 

1.7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
  
      Το ελαιόλαδο έιναι ένας φυσικός φρουτοχυµός. Eίναι το µοναδικό 

έλαιο µαζί µε το σησαµέλαιο που µπορούν να καταναλωθούν αµέσως 

µετά την εξαγωγή τους χωρίς καµιά περαιτέρω επεξεργασία. Tο 

παρθένο ελαιόλαδο διατηρεί τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά, τα 

οποία του προσδίδουν το ξεχωριστό άρωµα και τη γεύση που το 

ξεχωρίζουν από  όλα τα άλλα φυτικά έλαια. 

     Βασικά κριτήρια για την αξιολόγιση της ποιότητας του ελαιολάδου 

είναι η οξύτητα, το χρώµα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του 

(άρωµα και γεύση). Πιο αναλυτικά έχουµε: 

Α) Η οξύτητα αποτελεί το βασικότερο κριτήριο ποιοτικής αξιολόγισης 

του ελαιολάδου. Με βάση την οξύτητα το ελαιόλαδο, διακρίνεται σε 

τρόφιµο (οξύτητα έως 3.3 g/100g ελαίου) και βιοµηχανικό (οξύτητα 

µεγαλύτερη από 3.3 g/100g ελαίου). Η οξύτητα του ελαιολάδου κατά 

κύριο λόγο εξαρτάται από την ποιοτική κατάσταση του ελαιοκάρπου 

από τον οποίο προέρχεται και µεταβάλλεται µετά την εξαγωγή του από 

τον ελαιόκαρπο. Η αύξηση της οξύτητας  του ελαιολάδου µετά την 

παραλαβή του από τον ελαιόκαρπο, οφείλεται κυρίως στην υδρόλυση 

των τριγλυκεριδίων από ένζυµα (λιπάσες), η οποία είναι πιο 
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αποτελεσµατική στο ίζηµα που καθιζάνει στον πυθµένα των δοχείων 

αποθήκευσης και διατήρησης.  

Β) Το χρώµα του ελαιολάδου αποτελεί χαρακτηριστικό δείκτη 

ποιότητας. Το είδος των χρωστικών ουσιών (χλωροφίλες, ξανθοφίλες, 

καροτίνια κ.λ.π.), οι οποίες επικρατούν, στον ελαιοκαρπό, στο στάδιο 

της συγκοµιδής, καθορίζει βασικά το χρώµα του ελαιολάδου. Έτσι  είναι 

πράσινο το χρώµα  στην αρχή της περιόδου συγκοµιδής, όπου ο 

ελαιόκαρπος είναι  ακόµα πράσινος και επικρατούν οι χλωροφύλλες. Με 

την πάροδο της ωρίµανσης, του ελαιόκαρπου, το ελαιόλαδο παίρνει 

κίτρινο χρωµατισµό επειδή υπάρχουν περισσότερα καροτίνια. Τέλος, ο 

υπερώριµος ελαιόκαρπος δίνει ελαιόλαδο µε έντονα σκοτεινό χρώµα. 

Γ) Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οσµή και γεύση), τα οποία 

παρουσιάζουν τα διάφορα ελαιόλαδα διακρίνονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

Αγουρέλαια, προέρχονται από µη ώριµο ελαόκαρπο και έχουν 

χαρακτηριστική πικρίζουσα γεύση. 

Πικρά ελαιόλαδα, προέρχονται από ελαιόκαρπο ο οποίος περιέχει 

µεγάλες ποσότητες φύλλων. 

Φρουτώδη, έχουν τη γέυση φρέσκου καλής ποιότητας και 

φυσιολογικά ώριµου ελαιόκαρπου.    

Ελαιόλαδα µε καλή γεύση, περιλαµβάνονται όλα τα ελαιόλαδα µε τη 

χαρακτηριστική διακριτική γεύση, χωρίς την παρουσία δυσάρεστων 

οσµών.  

Ελαττωµατικά, περιλαµβάνονται τα ελαιόλαδα τα οποία παρουσιάζουν  

γεύση και  οσµή µούχλας, χωµατίλας, ταγγάδας κ.λ.π.   

1.8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ   
ΤΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

 

          Η διαµόρφωση της ποιότητας του ελαιολάδου αρχίζει από το 

χρόνο που αυτό σχηµατίζεται στον ελαιόκαρπο και επηρεάζεται στη 

συνέχεια από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες.11 Έτσι, η ποιότητα 
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του ελαιολάδου που φτάνει τελικά στο καταναλωτή συνδέεται άµεσα 

µε τους παράγοντες που παρεµβάλλονται από την ωρίµανση του 

καρπού έως την εξαγωγή του στα ελαιοτριβεία και τη διάθεση στον 

καταναλωτή. 

         Κατά τον σχηµατισµό του ελαιολάδου στον καρπό, σηµαντικό 

ρόλο παίζουν: 

Α) Η ποικιλία του ελαιοκάρπου. Η ποικιλία του ελαιολάδου 

συνδέεται άµεσα µε την ποιότητα του ελαιοκάρπου και ιδιαίτερα µε τα 

οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά (οσµή και γεύση).  

Β) Κλίµα. Ελαιόδεντρα που καλλιεργούνται σε ορεινές περιοχές 

παράγουν λάδι µε ιδιαίτερα ευχάριστη γεύση σε σχέση µε εκείνα των 

πεδινών περιοχών. Αναλύσεις ελαιολάδων που προέρχονται από 

ελαιόδεντρα δροσερών περιοχών έδειξαν ότι σε αυτά υπάρχουν 

περισσότερα ακόρεστα λιπαρά οξέα, συγκρινόµενα µε τα ελαιόλαδα που 

παράγονται σε ξηρές και θερµές περιοχές. Είναι γενικά αποδεκτό ότι πιο 

ψυχρές περιοχές παράγουν ελαιόλαδο µε υψηλά ποσοστα ελαϊκού οξέος 

από τα ελαιόλαδα θερµών περιοχών. Έτσι τα ελαιόλαδα των βορείων 

µεσογειακών χωρών είναι πιο λεπτόρευστα από τα ελαιόλαδα των 

νοτίων µεσογειακών χωρών, γιατι τα πρώτα είναι πλούσια σε υγρά 

γλυκερίδια (µεγάλη περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα), ενώ τα δεύτερα 

σε στερεά γλυκερίδια ( παλµιτικού και στεατικού οξέος). 

          Ελαιόλαδα περιοχών µε µεγάλη ηλιοφάνεια παρουσιάζουν  

µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αρωµατικά συστατικά µε συνέπεια να 

θεωρούνται καλύτερης ποιότητας. 

Γ) Έδαφος. Ξηρά και ασβεστολιθικά εδάφη ευνοούν την αύξηση των 

αρωµατικών συστατικών στο ελαιόλαδο. Ενώ εδάφη πλούσια σε 

φώσφορο και κάλιο επιταχύνουν την ωρίµανση του ελαιοκάρπου και 

βελτιώνουν αισθητά την ποιότητα του ελαιολάδου.  

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του παρθένου 

ελαιολάδου είναι:       
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Α) Χρόνος και  µέθοδοι συγκοµιδής. Ο χρόνος συγκοµιδής του 

ελαιόκαρπου πρέπει να γίνεται στο στάδιο της φυσιολογικής του 

ωρίµανσης, η οποία συµπίπτει µε την αλλαγή του χρώµατος από 

πρασινοκίτρινο σε µαυροϊώδες. 

       Η σωστή µέθοδος συγκοµιδής του ελαιόκαρπου είναι η απ’ ευθείας 

συλλογή του ελαιοκάρπου από το δέντρο και όχι µε την φυσιολογική 

του πτώση στο έδαφος. Η  τελευταία τραυµατίζει τον καρπό και 

προκαλεί αύξηση της οξύτητας  και προσρόφηση αγνώστων οσµών. 

Β) Αποθήκευση ελαιόκαρπου. Ο σωστός τρόπος αποθήκευσης και 

διατήρησης του ελαιόκαρπου παίζει  σηµαντικό ρόλο στην ποιότητα του 

εξαγόµενου ελαιολάδου. Η σωστή αποθήκευση απαιτεί την  τοποθέτησή 

του καρπού σε σακκιά από νήµα γιούτας, που επιτρέπουν τον επαρκή 

αερισµό του και την αποφυγή ανάπτυξης µυκήτων, οι οποίοι προκαλούν 

ζυµώσεις. Ο περιορισµός του χρόνου αποθήκευσης του ελαιόκαρπου 

µέχρι την εξαγωγή του ελαιολάδου συµβάλλει στην εξασφάλιση 

καλύτερης ποιότητας. 

Γ) Εξαγωγή. Κατά την επεξεργασία του ελαιόκαρπου στο ελαιουργείο, 

οι κύριοι παράγοντες επηρεασµού της ποιότητας του ελαιολάδου είναι η 

θερµοκρασία του νερου που προστίθεται στις διάφορες φάσεις 

επεξεργασίας,  το οξυγόνο µε το οποίο έρχονται σε επαφή η ελαιοζύµη 

και το ελαιόλαδο και ο σίδηρος, ο οποίος προέρχεται από τις µεταλλικές 

επιφάνειες των µηχανικών µερών του συστήµατος εξαγωγής.  Κατά την 

επαφή της ελαιοζύµης και του ελαιολάδου µε τον ατµοσφαιρικό αέρα, 

είναι δυνατόν να συµπαρασυρθεί ποσότητα οξυγόνου, το οποίο 

συντελει στην έναρξη της οξειδωτικής αλλοίωσης του λαδιού.  

Η θέρµανση της ελαιοζύµης συνδέεται µε χηµικές και βιοχηµικές 

αλλαγές που οδηγούν στην αλλοίωση της ποιότητας του λαδιού. Έχει 

διαπιστωθεί ότι θερµοκρασίες του νερού µεγαλύτερες από 25 oC, 

προκαλούν καταστροφή των αρωµατικών συστατικών και των 

πολυφαινολών του ελαιολάδου. Τέλος ο σίδηρος ο οποίος προέρχεται 

από τις µεταλλικές επιφάνειες των  µηχανικών µέσων του ελαιουργείου, 
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είναι δυνατόν να προκαλέσει αλλαγές στα χαρακτηριστικά του 

ελαιολάδου και ιδιαίτερα στο χρώµα και στη γεύση του. Επίσης ο 

σίδηρος δρα καταλυτικά στην οξείδωση κατά την αποθήκευση του 

ελαιολάδου. 

Συγκριτικά, το ελαιόλαδο το οποίο παραλαµβάνεται από τα 

ελαιουργεία κλασικού τύπου περιέχει περισσότερο σίδηρο, αλλά και 

περισσότερες πολυφαινόλες  από το ελαιόλαδο το οποίο εξάγουµε µε 

φυγοκέντριση . Η µεγαλύτερη παρουσία των φαινολικών οξέων, στο 

ελαιόλαδο των κλασικών ελαιουργείων, αποδίδεται στο γεγονός ότι δεν 

χρησιµοποιούνται µεγάλες ποσότητες νερού σε αντίθεση µε τη 

διεργασία της φυγοκέντρισης. Αυτό έχει ως συνέπεια να 

συµπαρασύρονται οι υδατοδιαλυτές φαινολικές ενώσεις.      

1.9  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ                      
         ∆ΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΩΝ  ΣΤΑ  ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α 
 
        Το µεγαλύτερο µέρος του ελαιολάδου (98%) αποτελείται από 

τριακυλογλυκερόλες ή τριγλυκερίδια (TGs Οι διακυλογλυκερόλες ή 

διγλυκερίδια (DGs) αποτελούν ένα µικρό ποσοστό). από τα συστατικά 

του ελαιολάδου. Το ποσοστό των διγλυκεριδίων στο παρθένο ελαιόλαδο 

δεν ξεπερνά το 1-3%.4,5,6,7 Απαντώνται δύο κατηγορίες διγλυκεριδίων, 

τα 1,2-διγλυκερίδια (1,2-DGs) και τα 1,3-διγλυκερίδια (1,3-DGs). Τα 

1,2-DGs προέρχονται από την ατελή βιοσύνθεση των τριγλυκεριδίων 

και δευτερογενώς από την ενζυµατική υδρόλυση των τριγλυκεριδίων 

παρουσία του ενζύµου λιπάση.2 Τα 1,3-DGs θεωρούνται δευτερογενή 

προϊόντα του ισοµερισµού των 1,2-DGs κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας εξαγωγής του ελαιολάδου, ο οποίος συνεχίζεται κατά την 

αποθήκευσή του. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, αναµένεται το φρέσκο 

ελαιόλαδο, που έχει παραχθεί από υγιή ελαιόκαρπο, να περιέχει σχεδόν 

αποκλειστικά 1,2-DGs. 

Στα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα, τα επίπεδα των διγλυκεριδίων, 

κυρίως των 1,3-DGs, είναι υψηλότερα προσεγγίζοντας το 4 έως 5%, 
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ενώ στα πυρηνέλαια το ποσοστό αυτών αγγίζει το 15 έως 20%.4,5,12,13 

Τέλος, στα ουδετεροποιηµένα έλαια παρατηρούνται υψηλότερα 

ποσοστά διγλυκεριδίων, καθώς προέρχονται από προϊόντα µε υψηλά 

ποσοστά ελεύθερων λιπαρών οξέων ή έχουν εξαχθεί από το καρπό µε 

την χρήση διαλυτών και στην συνέχεια έχουν υποστεί ραφινάρισµα. 

Σ’αυτό το πνεύµα, µπορούµε να πούµε ότι τα ποσοστά των  1,2-

DGs και 1,3-DGs µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσο διάκρισης  

µεταξύ των παρθένων ελαιολάδων από τα κατώτερης ποιότητας 

ελαιόλαδα. Ο λόγος του ποσοστού των 1,3-DGs προς το ποσοστό των 

1,2-DGs (1,3-DGs/1,2-DGs) και ο λόγος L του ποσοστού 1,2-DGs προς 

το ποσοστό του συνόλου των διγλυκεριδίων (L=1,2-DGs/total-DGs)  

έχουν προταθεί ως οι χρήσιµοι δείκτες για τον προσδιορισµό της ηλικίας 

και της ποιότητας των παρθένων ελαιολάδων.14,15,16 Έτσι, ο λόγος 1,3-

DGs/1,2-DGs  πρέπει να παίρνει χαµηλές τιµές καθώς το ποσοστό των 

1,3-DGs είναι µικρότερο σε σχέση µε αυτό των 1,2-DGs στα φρέσκα 

ελαιόλαδα. Αντιθέτως, ο λόγος 1,2-DGs/totalGDs  πρέπει να 

προσεγγίζει υψηλές τιµές. Ας σηµειωθεί, ότι µέχρι σήµερα δεν έχει 

δηµοσιευτεί κανένας επίσηµος κανονισµός µε αναφορά στη γλυκεριδική 

σύσταση των διάφορων τύπων ελαιολάδου.  

Η διγλυκεριδική σύσταση µπορεί να επηρρεαστεί από διάφορους 

παράγοντες σχετιζόµενους µε το περιβάλλον, την κατεργασία και την 

αποθήκευση. Πιο συγκεκριµένα, για τα παρθένα ελαιόλαδα το ποσοστό 

των DGs και ο λόγος L εξαρτώνται από την ποικιλία του ελαιοδέντρου, 

την ωριµότητα του ελαιοκάρπου, το περιβάλλον και το χρόνο 

αποθήκευσης του προϊόντος. Η επίδραση της ποικιλίας του 

ελαιοδέντρου δεν µπορεί να διαχωριστεί εύκολα από εκείνη του 

περιβάλλοντος. Ο βαθµός της ωρίµανσης του ελαιοκάρπου φαίνεται να 

οδηγεί στη µείωση του ποσοστού των 1,2-DGs και του λόγου L. 

Πρόσφατες µελέτες3,5 έδειξαν ότι άγγουροι ελαιόκαρποι σχετίζονται µε 

υψηλότερα ποσοστά 1,2-DGs απ’ ότι οι υπερώριµοι, ενώ οι 

φυσιολογικής ωρίµανσης καρποί χαρακτηρίζονται από ενδιάµεσα 



 30
ποσοστά. O χρόνος της αποθήκευσης συνδέεται µε ελάττωση του 

ποσοστού των 1,2-DGs, αύξηση των 1,3-GDs και µείωση του λόγου L, 

λόγω του ισοµερισµού των 1,2-DGs προς    1,3-GDs. 

 Η διγλυκεριδική σύσταση στα ραφιναρισµένα έλαια, καθώς και 

στα υπόλοιπα φυτικά έλαια ποικίλει, ανάλογα µε την χηµική κατεργασία 

που αυτά έχουν υποστεί. Λόγω της ουδετεροποίησης αυξάνει το 

ποσοστό των 1,3-DGs, ενώ µειώνεται εκείνο των 1,2-DGs. 

Xαρακτηρίζονται, δε, από χαµηλό λόγο 1,2D-G/total-DGs  γεγονός που 

διαφαίνεται και στη µελέτη µας παρακάτω. Tέτοια έλαια 

χρησιµοποιούνται ως µέσο νοθείας του παρθένου ελαιολάδου (κυρίως 

Ηλιέλαιο και Φουντουκέλαιο).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

2.1 ΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
 
       Η  χηµική µετατόπιση οφείλεται στο χηµικό περιβάλλον του 

πυρήνα του οποίου µελετάµε τον συντονισµό. Η επίδραση του χηµικού 

περιβάλλοντος αντανακλάται στη σταθερά προστασίας του πυρήνα, σ, η 

οποία αποτελεί µέτρο της προστασίας του πυρήνα από το  

εφαρµοζόµενο εξωτερικό, οµογενές µαγνητικό  πεδίου Βο, και του 

πεδίου Βπ , το οποίο αισθάνεται ο πυρήνας, 

 

Βπ=(1-σ) Βο                                        (1) 

 

Παρατηρούµε, δηλαδή,  ότι ο πυρήνας αισθάνεται µικρότερο σε ένταση 

πεδίο, λόγω ακριβώς της προστασίας την οποία προσφέρει το χηµικό 

περιβάλλον. Η σταθερά προστασίας είναι αδιάστατο µέγεθος και η τιµή 

της κυµαίνεται από 10-3  έως 10-6 , ανάλογα µε το είδος του πυρήνα και 

το χηµικό περιβάλλον. 

    Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ή µηχανισµοί µε τους οποίους το χηµικό 

περιβάλλον επηρεάζει το συντονισµό των πυρήνων σ’ ένα µοριακό 

συγκρότηµα. Οι µηχανισµοί διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες 

στους ενδοµοριακούς και τους διαµοριακούς. 

2.1.1 ∆ΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

          Στους ενδοµοριακούς µηχανισµούς κατατάσσεται η διαµαγνητική 

προστασία του πυρήνα από εντοπισµένα  δεσµικά ηλεκτρόνια, τα οποία 

δίκη ασπίδος    προστατεύουν ή θωρακίζουν τον πυρήνα από την 

επίδραση του πεδίου Βο. Αποτελεσµατική διαµαγνητική προστασία 

προκαλούν κυρίως τα ηλεκτρόνια s, των οποίων το ηλεκτρονικό νέφος 

παρουσιάζει σφαιρική συµµετρία. Η διαµαγνητική σταθερά προστασίας, 
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σ∆ , µπορεί να υπολογισθεί θεωρητικά µε καλή προσέγγιση για το 

άτοµο του υδρογόνου (περιέχει ένα ηλεκτρόνιο s) και µε ικανοποιητική 

προσέγγιση για άλλα ελαφρά άτοµα από την  εξίσωση του Lamb, 
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r       : µέγεθος του ηλεκτρονικού νέφους 

ρ(r )  : ηλεκτρονική πυκνότητα  

µΒ        : µαγνητόνη Bohr 

me       :  µάζα του ηλεκτρονίου 

e       : φορτίο του ηλεκτρονίου 

     Η διαµαγνητική σταθερά είναι πάντα θετική και προστατεύει τους 

πυρήνες από την επίδραση του εξωτερικού πεδίου. 

2.1.2 ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
    Το δεύτερο είδος, ενδοµοριακής προστασίας των πυρήνων από το 

χηµικό περιβάλλον οφείλεται σε δεσµικά ηλεκτρόνια των οποίων το 

ηλεκτρονικό νέφος παρουσιάζει χαρακτηριστικά ασυµµετρίας (π.χ. 

ηλεκτρόνια p, d). Το είδος αυτό ονοµάζεται παραµαγνητική προστασία,   

σ π,   και περιγράφεται από τη σχέση, 
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∆Ε  : Ενεργειακή διαφορά µεταξύ της βασικής και της διεγερµένης     

ηλεκτρονικής στάθµης. 

 r   :  µέγεθος ηλεκτρονικού νέφους ή η απόσταση των ηλεκτρονίων 

από τον    πυρήνα. 

Q    :  στοιχεία µήτρας, τα οποία αντιπροσωπεύουν την ηλεκτρονική 

πυκνότητα και την τάξη του δεσµού. 
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QNB : Είναι διάφορο του µηδενός όταν υπάρχει πολλαπλός δεσµός, 

ενώ για απλούς δεσµούς  παίρνει την τιµή µηδέν. 

Το αρνητικό πρόσηµο στην εξίσωση (3) σηµαίνει ότι η παραµαγνητική 

προστασία αποπροστατεύει τον πυρήνα. 

Παράδειγµα παραµαγνητικής προστασίας αποτελεί ο πυρήνας 13C. Στα 

αλκάνια η ενεργειακή διαφορά από µοριακά τροχιακά  σ  σε σ*  είναι ∆Ε 

=10 eV  και µε χηµικές µετατοπίσεις δ= 0 – 50 ppm. Ενώ για τα 

αλκένια όπου έχουµε µεταπτώσεις από µοριακά τροχιακά  π σε π*, η 

ενεργεική διαφορά µεταξύ των τροχιακών είναι ∆Ε = 8 eV έτσι έχουµε 

ως αποτέλεσµα µεγαλύτερες χηµικές µετατοπίσεις δ= 100 – 150 ppm. 

Συµπερασµατικά, παρατηρούµε ότι όσο αυξάνει  η ενεργεικά διαφορά 

∆Ε, τόσο θα ελαττώνεται  η παραµαγνητική σταθερά, σπ , όπως 

φαίνεται από την εξίσωση (3) άρα αυξάνει και η παραµαγνητική 

αποπροστασία.  

2.1.3 ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ  
 

 Στους πολλαπλούς δεσµούς, διπλούς και τριπλούς, όπου τα 

ηλεκτρόνια κυκλοφορούν ελεύθερα, παρουσιάζονται ιδιαιτέρως ισχυρά 

ανισοτροπικά πεδία κατά την εφαρµογή εξωτερικού µαγνητικού πεδίου. 

 

ΤΡΙΠΛΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ 

Στη περίπτωση του τριπλού δεσµού17,18, το εξωτερικό πεδίο Βο 

αναγκάζει τα ηλεκτρόνια στον τριπλό δεσµό να περιφέροντσαι γύρω 

από τον άξονα του δεσµού, επάγωντας έτσι ένα πεδίο κατά µήκος του 

άξονα αντίθετο µε το εξωτερικό πεδίο, όπου οι γραµµές της µαγνητικής 

ροής είναι οι στικτές. Στις κωνικές περιοχές γύρω από τον άξονα του 

τριπλού δεσµού το επαγώµενο πεδίο, το οποίο είναι αντίθετο µε το 

εξωτερικό θα προστατεύσει τους πυρήνες που βρίσκονται εντός του 

κώνου προστασίας Σχήµα 3.1. Τα υδρογόνα που συνδέονται µε 

άνθρακες τριπλού δεσµού βρίσκονται εκτός του κώνου προστασίας και 
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εποµένως αποπροστατεύονται και µετατοπίζονται προς υψηλότερα 

πεδία στο φάσµα NMR του πρωτονίου.  

 

 

ΠΕΡΙΟΧΉ 
ΑΠΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ 

ΚΩΝΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΑΠΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΝΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Σχήµα 2.1: Σχηµατική αναπαράσταση ∆ηµιουργίας επαγώµενου ανισοτροπικού 

µαγνητικού πεδίου (στικτές γραµµές) σε τριπλό δεσµό. 

 

∆ΙΠΛΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ 

Κατά την εφαρµογή εξωτερικού µαγνητικού πεδίου Βο τα 

ηλεκτρόνια p του διπλού  δεσµού19 αρχίζουν να  κυκλοφορούν στο 

επίπεδο του δεσµού, όπως φαίνεται στο Σχήµα3.2. Λόγω αυτής της 

κυκλοφορίας δηµιουργείται δευτερογενές (επαγώµενο) µαγνητικό πεδίο 

Β’ , το οποίο σύµφωνα µε τον κανόνα του Lenz είναι αντίθετο προς το 

εξωτερικό πεδίο  Βο , µε αποτέλεσµα τα πρωτόνια του διπλού δεσµού 

που βρίσκονται µέσα στο κώνο  να αποπροστατεύονται, οπότε τα 

σήµατά τους να εµφανίζονται σε χαµηλότερα πεδία.  
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ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΠΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΠΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΩΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.2: Σχηµατική αναπαράσταση δηµιουργίας ανισοτροπικού µαγνητικού 

φαινοµένου σε διπλό δεσµό. 

 

ΡΕΥΜΑ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ 

      Mια   πολύ µεγάλη  συνεισφορά στη χηµική µετατόπιση του 

πρωτονίου των αρωµατικών ενώσεων, οφείλεται στο ρεύµα δακτυλίου. 

Όταν το επίπεδο του µορίου του βενζολίου είναι κάθετο στο 

εφαρµοζόµενο εξωτερικό Βο  (σχήµα 3.3)  τα ηλεκτρόνια π 

κυκλοφορούν ελεύθερα πάνω και κάτω από του επίπεδο του δακτυλίου. 

Τα ηλεκτρόνια π του δακτυλίου περιφέρονται όµοια µε αυτά του 

τριπλού δεσµού, η δε περιφορά αυτή ονοµάζεται ρεύµα δακτυλίου και 

παράγει ένα επαγόµενο πεδίο του οποίου οι γραµµές της µαγνητικής 

ροής φαίνονται ως διακεκοµένες στο σχήµα 3.3. Το επαγόµενο 

µαγνητικό πεδίο είναι αντίθετο στο εξωτερικό πεδίο Βο προκαλώντας 

προστασία στους πυρήνες που βρίσκονται στις κωνικές περιοχές πάνω 

και κάτω από το επίπεδο του δακτυλίου. Αντίθετα, έξω από την 

περιφέρεια του δακτυλίου, εκτός των κωνικών περιοχών, όπου 

βρίσκονται τα αρωµατικά υδρογόνα, το επαγόµενο πεδίο έχει την ίδια 

κατεύθυνση µε το επίπεδο το εξωτερικό πεδίο Βο, προκαλώντας 

αποπροστασία των πυρήνων που βρίσκονται στην περιοχή 

αποπροστασίας. ∆ηλαδή, τα αρωµατικά πρωτόνια αποπροστατεύονται. 
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ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΠΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΠΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΩΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΩΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήµα 2.3 : Σχηµατική αναπαράσταση ∆ηµιουργία ανισοτροπικού µαγνητικού πεδίου 

(στικτές γραµµές) σε αρωµατικό δακτύλιο. Οι δακτύλιοι πάνω και κάτω από το 

βενζολικό δακτύλιο αντιπροσοπεύουν το ρεύµα των π ηλεκτρονίων.  

 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΙΚΩΝ  ΟΜΑ∆ΩΝ 

      Η χηµική µετατόπιση επηρεάζεται από τα τοπικά ηλεκτρικά πεδία τα 

οποία δηµιουργούνται από φορτισµένες ή πολικες οµάδες στο µόριο. Τα 

τοπικά ηλεκτρικά πεδία προκαλούν παραµόρφωση της συµµετρίας του 

ηλεκτρονικού νέφους των πυρήνων και εποµένως επηρεάζουν τη 

σταθερά προστασίας. Τέλος ισχυρές στερεοχηµικές (µη δεσµικές) 

αλληλεπιδράσεις (δυνάµεις van der Waals), παραµορφώνουν το 

ηλεκτρονικό νέφος των πρωτονίων και προκαλούν παραµαγνητική 

προστασία και εποµένως αποπροστασία. 

 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΤΗ 

     Στις προηγούµενες παραγράφους εξετάστηκε η επίδραση των 

ενδοµοριακών παραγόντων στη χηµική µετατόπιση. Από την στιγµή που 

τα πειράµατα NMR γίνονται σε δευτεριοµένους διαλύτες, αναµένεται η 

επίδραση του διαλύτη λόγω της αλληλεπίδρασής του µε την διαλυµένη 
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ουσία. Ο διαλύτης, αλληλεπιδρά µε την διαλυµένη ουσία µε ασθενείς 

δυνάµεις van der Waals, οι οποίες παραµορφώνουν  τη συµµετρία του 

ηλεκτρονικού νέφους γύρω από τον πυρήνα. Μειωµένη σφαιρική 

συµµετρία της ηλεκτρονικής κατανοµής προκαλεί παραµαγνητική 

συνεισφορά στη σταθερά προστασίας, η οποία έχει ως αποτέλεσµα 

µετατόπιση σε χαµηλότερα πεδία.  

    .Έχει παρατηρηθεί20,21 ότι πυρήνες ουσιών, διαλυµένες σε 

αρωµατικούς διαλύτες εµφανίζουν χηµικές µετατοπίσεις σε υψηλότερα 

πεδία απ’ ότι όταν διαλύονται σε διαλύτες οι οποίοι δεν φέρουν στο 

µοριό τους αρωµατικούς δακτύλιους. Αυτό το φαινόµενο αποδίδεται στο 

διαµαγνητικό ρεύµα δακτυλίου των κυκλικών ενώσεων. Μια παρόµοια 

επίδραση µορίων του διαλύτη η οποία συνδέεται τόσο µε προστασία όσο 

και µε αποπροστασία, αναµένεται από την επίδραση µαγνητικής 

ανισοτροπίας πολλαπλών δεσµών ή από το ηλεκτρικό πεδίο µορίων µε 

ισχυρά δίπολα.  

2.2  ΚΛΙΜΑΚΑ δ. 
Η ουσία αναφοράς πρέπει να είναι χηµικά αδρανής, πτητική και 

διαλυτή σε µια ποικιλία διαλυτών. Μια τέτοια ουσία είναι το TMS 

(τετραµεθυλοπυρήτιο), για την οποία θεωρείται ότι το σήµα της 

αντιστοιχεί σε µηδενική συχνότητα. 

H µέτρηση της απόλυτης τιµής του πεδίου ή της συχνότητας στην   

οποία   συντονίζεται   ένας   πυρήνας   παρουσιάζει   σηµαντικές 

δυσκολίες. Πρώτον, απαιτεί όργανα υψηλής ακρίβιας, τα οποία είναι 

πολύ δύσκολο να κατασκευαστούν ( απαιτεί πολύ σταθερούς µαγνήτες) 

και δεύτερον µετρήσεις στο ίδιο πάντα µαγνητικό πεδίο, ώστε οι 

µετρήσεις να είναι συγκρίσιµες. Αυτό το το τελευταίο οφείλεται στο 

γεγονός ότι η συχνότητα συντονισµού ενός πρωτονίου εξαρτάται από 

την ένταση του εξωτερικού πεδίου. Επειδή όµως στο εµπόριο 

κυκλοφορούν φασµατογράφοι NMR µε πεδία έντασης από 7.4 Τ έως 

περίπου 18 Τ , γίνεται φανερό ότι η σύγκριση συχνοτήτων 
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συντονισµού, ιδιαίτερα σε πολύπλοκα µόρια µε πολλούς πυρήνες είναι 

ακατόρθωτη. 

       Παρά το ότι είναι θεωρητικά αδύνατο να µετρήσουµε απόλυτη 

συχνότητα µε τον υψηλό βαθµό ακρίβειας και επαναληψηµότητας που 

χρειάζεται το ΝΜR, είναι δυνατόν να µετρήσουµε διαφορές 

συχνοτήτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα σήµατα συχνότητας 

του NMR εκφράζονται ως διαφορές συχνοτήτων ( ivδ ), µεταξύ της 

συχνότητας ταλάντωσης (νi) και της συχνότητας του ταλαντωτή του 

οργάνου (νο), τα οποία είναι ανεξάρτητα από το φασµατοσκόπιο. Έτσι, 

έχει οριστεί η χηµική µετατόπιση του πυρήνα  (δi i), η οποία είναι 

ανεξάρτητη από την ένταση του µαγνητικού πεδίου και τη λειτουργική 

συχνότητα του φασµατοσκοπίου. Η χηµική µετατόπιση δίνεται από την 

κλίµακα δ της οποίας η εξίσωση είναι: 
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όπου νο και νο’ είναι οι  λειτουργικές συχνότητες σε Ηerz και MHz 

αντίστοιχα. Η κλίµακα δ δεν έχει διαστάσεις αλλά εκφράζεται σε ppm. 

2.3  Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ  31Ρ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ  1H 
       ΚΑΙ ΤΟΝ  13C. 

 

Εκτός από το µεγάλο εύρος των χηµικών µετατοπίσεων, ο 

πυρήνας 31Ρ παρουσιάζει µεγάλη φυσική αφθονία (100%) και υψηλή 

την ευαισθησία, η οποία είναι µόνο ~15 φορές µικρότερη από την 

ευαισθησία του πρωτονίου. Αυτές οι ιδιότητες του πυρήνα 31Ρ πρέπει να 

αντιπαρατεθούν µε την χαµηλή φυσική αφθονία και ευαισθησία του 

πυρήνα 13C, ο οποίος επιπλέον χαρακτηρίζεται από µεγάλο χρόνο 

αποδιέγερσης Συνεπώς, πειράµατα ποσοτικού προσδιορισµού µε  13C-

NMR απαιτούν πολλές FID και µακρείς χρόνους αναµονής, ώστε να 

επιτευχθεί ικανοποιητικός σηµατοθορυβικός λόγος. Επίσης, η 
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συγκριτικά πολύ µεγαλύτερη ταχύτητα διεξαγωγής των πειραµάτων 

µε 31Ρ δεν επιτρέπει την αποσύνθεση ή τον ισοµερισµό των 

διγλυκεριδίων κατά τη διάρκεια του πειράµατος 

Όπως θα δούµε παρακάτω, ένα επιπλέον πλεονέκτηµα της 

µεθόδου 31Ρ-ΝΜR σε σχέση µε τις µεθόδους 1Η-ΝΜR και 31C-ΝΜR είναι 

η χρησιµοποίηση κυκλοεξανόλης ως ουσίας αναφοράς, µέσα διάλυµα, η 

οποία επιτρέπει την εξαγωγή ποσοτικών φασµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
 

3.1  ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 

Ως διαλύτες NMR χρησιµοποιήθηκαν δευτεριωµένο χλωροφόρµιο 

CDCl3 99,8 % περιεκτικότητας σε δευτέριο και πυριδίνη καθαρότητας 

99,5%, οι οποίοι αγοράστηκαν από τη ΜΕRCΚ. Το αντιδραστήριο 

φωσφόρου, 2-χλώρο-4,4,5,5-τετραµεθυλοδιοξαφωσφολάνιο (95%), 

αγοράστηκε από την Fluka Chem. Co. Για την προστασία των 

διαλυµάτων προτύπων από την υγρασία χρησιµοποιήθηκαν Molecular 

SievesTM διαµέτρου οπών 0,5 nm και µεγέθους 2 mm οι οποίες 

αγοράστηκαν, επίσης, από την MERCK. Η κυκλοεξανόλη (99%) και το 

τρις(ακετυλοακετονικό) χρώµιο (97%) [Cr(acac)3] αγοράστηκαν από 

την ALDRICH. 

3.2    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ AΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΥ. 
 

Το αντιδραστήριο 2-χλώρο-4,4,5,5-τετραµεθυλοδιοξα-φωσφολάνιο 

αγοράσθηκε κατ’αρχήν από τη Fluka chem.Co. Επειδή όµως η 

καθαρότητα του εµπορικού αντιδραστηρίου ήταν χαµηλή, 

παρασκευάστηκε στο εργαστήριο µε τη µέθοδο της βιβλιογραφίας.22 

Σε µία δίλαιµη σφαιρική φιάλη τοποθετήθηκαν 20 ml 

τριχλωριούχου φωσφόρου διαλυµένα σε 200 ml βενζολίου. Σε µία 

προσθετική φιάλη τοποθετήθηκαν 23,6 gr πινακόλης διαλυµένα σε 150 

ml βενζολίου µε 60 ml τριεθυλαµίνης, η οποία χρησιµεύει στην 

δέσµευση του υδροχλωρίου το οποίο παράγεται κατά την αντίδραση. Η 

προσθήκη του διαλύµατος πινακόλης γίνεται για µία ώρα υπο ανάδευση 

σε λουτρό πάγου γιατί η αντίδραση είναι εξώθερµη. Στη συνέχεια 

γίνεται διήθηση του ιζήµατος και εκπλυση του µε 200 ml βενζολίου. 

Λαµβάνεται το διήθηµα και αποστάζεται το βενζόλιο στους 30οC. Στη 
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συνέχεια γίνεται απόσταξη του προιόντος στους 30-40οC σε πίεση 

1mbar. Το προιόν είναι ένα διάφανο υγρό. Η απόδοση της αντίδρασης 

ήταν 19 %.   

 

OH

OH
+ PCl3

O

O
P Cl + 2 HCl

3.3 ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ.  
 
Τα δείγµατα των εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων ελήφθησαν από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ευγενική προσφορά των τοπικών   

Γεωργικών και Αγροτικών Συνεταιρισµών:  

 Κρήτη (Σητεία,  Κολυµπάρι, Ηράκλειο, Πεζά. 

 Λέσβος 

 Ζάκυνθος 

 Μεσσηνία 

 Ηλία 

 Χαλκιδική 

 Πήλιο  

Όλα τα δείγµατα ελαιολάδων έχουν  εξαχθεί από τον ελαιόκαρπο 

µε την µέθοδο της  φυγοκέντρισης. Η εξαγωγή του ελαιολάδου  έγινε 

µέσα σε 48-72 ώρες µετά την συγκοµιδή του ελαιόκαρπου και το 

ελαιόλαδο, πριν από την ανάλυση, αποθηκεύθηκε σε θερµοκρασία –20 
0C.  

Η πλειοψηφία των δειγµάτων ελαιολάδου προέρχεται από την ίδια 

ποικιλία ελαιοδέντρου, την Κορωνέϊκη. Μερικά δείγµατα προέρχονται 

από διαφορετική ποικιλία, όπως η Κολοβή και η Αδραµιτιανή από τη 

Λέσβο, η Πράσινη Χαλκιδικής από την Χαλκιδική και από  το µια τοπική 

ποικιλία του Πηλίου.  

Η συλλογή των δειγµάτων έγινε κατά την περίοδο 2000-2001, 

ενώ ορισµένα πρόσθετα δείγµατα από την Κρήτη  ελήφθησαν κατά την 

περίοδο 1999-2000.  Η ηµεροµηνία παραγωγής ελαιολάδου ποικίλει 
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από περιοχή σε περιοχή και καλύπτει το διάστηµα  µεταξύ των µηνών  

Νοέµβριου και Φεβρουάριου. Τέλος, όλα τα Ελληνικά ελαιόλαδα 

χαρακτηρίζονται  παρθένα, σύµφωνα µε τις  προδιαγραφές  του 

Παγκόσµιου Συµβούλιου Ελαιολάδου23 και τους κανονισµούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης24 . 

Η προµήθεια εµπορικών ελαιολάδων έγινε από  supermarkets, 

ενώ τα ραφιναρισµένα εδώδιµα φυτικά έλαια από την εταιρία HENRY 

LAMOTTE Gmbh (Bremen). Από τη Σιόγια Ελλάς  έγινε η προµήθεια 

επτά ραφιναρισµένων ελαίων: σογιέλαιο , βαµβακέλαιο, ελαιόλαδο, 

ηλιέλαιο, καλαµποκέλαιο, φοινικέλαιο και ένα πυρηνέλαιο. 

Οι γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας, ο αριθµός των δειγµάτων 

από κάθε περιοχή και η καλλιεργητική περίοδος αναγράφονται στον 

Πίνακα 3.1. Οι επόµενοι δύο Πίνακες 3.2 και 3.3 συγκεντρώνουν τα 

εµπορικά,  ραφιναρισµένα ελαιόλαδα και τα φυτικά έλαια, αντίστοιχα.  
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Πίνακας 3.1: Παρθένα ελαιόλαδα από διάφορες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της 

Ελλάδας.  

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

Σητεία 5 1999-2000 

 8 2000-2001 

Κολυµπάρι 10 1999-2000 

 9 2000-2001 

Πεζά 9 1999-2000 

 12 2000-2001 

Ηράκλειο 10 1999-2000 

 7 2000-2001 

Λέσβο 8 2000-2001 

Ηλία 5 2000-2001 

Χαλκιδική 5 2000-2001 

Πήλιο 4 2000-2001 

Σύνολο 92 - 
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Πίνακας 3.2: ∆είγµατα εµπορικών παρθένων ελαιολάδων, αγνών ελαιολάδων και 

ραφιναρισµένων ελαιολάδων. 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΛΑΙΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Αγνά 

Ελαιόλαδα 
ΑΛΤΙΣ 1 

 ΣΠΙΤΙΚΟ 1 

 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 1 

 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1 

 ΛΙΟΤΡΙΒΙ 1 

 ΑΜΦΟΡΕΑΣ 1 

Εξαιρετικά Παρθένα 

ελαιόλαδα 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 1 

 ΕΥ ΖΗΝ 1 

 ΕΛΑΝΘΗ 1 

 ΧΩΡΙΟ 1 

 Άγνωστης Προέλευσης 1 

 Άγνωστης Προέλευσης 1 

 ΧΕΝΙΑ 1 

 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 1 

Ραφιναρισµένα Ε.Γ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ 1 

 ΑΓΝΩΣΤΗ 1 

 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ 1 

Πυρηνέλαια Ε.Γ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ 1 

 Ε.Γ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ 1 

 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ 1 

Σύνολο - 20 

 

Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει το είδος των φυτικών ελαίων 

(σπορέλαια), την προέλευση και τον αριθµό των δειγµάτων. 
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Πίνακας 3.3: ∆είγµατα ραφιναρισµένων εδώδιµων φυτικών  ελαίων. 

 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΛΑΙΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Ηλιέλαιο SOL 3 

 ΚΟΡΙΝΑ 1 

 ΜΙΝΕΡΒΑ  1 

 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ 1 

Σησαµέλαιο HENRY LAMOTTE 4 

 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ 1 

Καρυδέλαιο HENRY LAMOTTE 2 

 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ 1 

Φοινικέλαιο HENRY LAMOTTE 2 

Αραχιδέλαιο ΑΓΝΩΣΤΗ 1 

 HENRY LAMOTTE 1 

Αραβοσιτέλαιο ΦΛΩΡΑ 1 

 ΜΙΝΕΡΒΑ 1 

 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ 1 

Σογιέλαιο ΚΟΡΕ 4 

 ΛΑΜΠΕΡΟ 1 

 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ 1 

Φουντουκέλαιο ΝΕΑ ΦΥΤΙΝΗ 1 

 ΑΘΗΝΑ 1 

 HENRY LAMOTTE 2 

 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ  32 
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3.4 ΦΑΣΜΑΤΑ NMR  
 

Όλα τα πειράµατα NMR πραγµατοποιήθηκαν σε φασµατογράφο 

Bruker AMX500 λειτουργικής συχνότητας 500.1 ΜHz για το πρωτόνιο 

και 202.2 MHz για τον φώσφορο-31. Η θερµοκρασία στο δοκιµαστή 

ήταν 30 ± 1 οC και ελέγχθηκε µε τη χρήση διαγράµµατος 

βαθµονόµησης µε αιθυλενογλυκόλη. 

Φάσµατα 1H-NMR  

Τα µονοδιάστατα φάσµατα 1H-NMR ελήφθησαν µε 16 k 

πραγµατικά δεδοµένα (data points). Για κάθε φάσµα ελήφθησαν 32 FID 

οι οποίες αποθηκεύθηκαν στη µνήµη του υπολογιστή. 

Χρησιµοποιήθηκαν επίσης 4 ψευδοσαρώσεις (dummy scans) ώστε το 

σύστηµα των σπιν να φτάσει σε δυναµική ισορροπία. Ο χρόνος 

αναµονής (relaxation delay) πριν την εφαρµογή της επόµενης 

ακολουθίας παλµών ήταν 2 s. Μετά τον µετασχηµατισµό Fourier έγινε 

διόρθωση της γραµµής βάσης του φάσµατος (baseline correction) µε 

ένα πολυώνυµο τέταρτης τάξης και ακολούθησε διόρθωση φάσης 

µηδενικής και πρώτης τάξης. Όλες οι χηµικές µετατοπίσεις των 

σηµάτων 1Η-NMR αναφέρονται στην κλίµακα δ µε πρότυπη ουσία 

αναφοράς το TMS (δ 0.0). Στο σχήµα 3.1 παρουσιάζεται το φασµα 

πρωτονίου ενός δείγµατος παρθένου ελαιολάδου από την περιοχή της 

Σητείας. 
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1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.5 ppm

CH=CH

A

B
C

D

F

E

0.80.91.0 ppm

E

 
 

Σχήµα 3.1:  Φάσµα 1Η-NMR δείγµατος εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου από την 

περιοχή της Σητείας. 

 

Φάσµατα 31P-NMR. 

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

αποκλειστεί η αλληλεπίδραση ΝΟΕ µεταξύ του πυρήνα του φωσφόρου 

και γειτονικών πρωτονίων ώστε να ληφθούν ποσοτικά φάσµατα. Για το 

λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε η τεχνική (inverse gated decoupling), κατά 

την οποία ο αποσυζευκτής πρωτονίων λειτουργεί µόνο κατά την 

διάρκεια του χρόνου ανάκτησης, ενώ παραµένει κλειστός καθ’ όλη την 

υπόλοιπη διάρκεια του πειράµατος. Για την ελάττωση των χρόνων 

αποδιέγερσης Τ1 των πυρήνων 31P χρησιµοποιήθηκε το παραµαγνητικό 

αντιδραστήριο Cr(acac)3, µε αποτέλεσµα οι χρόνοι αποδιέγερσης να 

µην υπερβαίνουν τα 5 s. O χρόνος αναµονής που χρησιµοποιήθηκε 

ήταν 30 s ίσος περίπου µε 5Τ1
max, όπου Τ1

max ο µεγαλύτερος 

παρατηρούµενος χρόνος αποδιέγερσης σπιν-πλέγµα. Τυπικοί 

παράµετροι ενός πειράµατος για ποσοτικές µετρήσεις ήταν: εύρος 

παλµού 90ο ή 12.5 µs, φασµατικό εύρος 48.41 ppm, χρόνος αναµονής 
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30 s, αριθµός πραγµατικών δεδοµένων (data points) 16 k. Για κάθε 

φάσµα συλλέχθηκαν 32 FIDs. Πριν από το µετασχηµατισµό Fourier, η 

ελεύθερη επαγωγική απόσβεση (FID) πολλαπλασιάστηκε µε µία 

εκθετική συνάρτηση µε έκθετη lb=1 Hz και τα δεδοµένα αυξήθηκαν µε 

την προσθήκη µηδενικών 16 k (zero filling) στην µνήµη του 

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

διορθώθηκε χρησιµοποιώντας ένα πολυώνυµο τέταρτης τάξης και έγινε 

διόρθωση φάσης.  

Όλες οι χηµικές µετατοπίσεις 31P-NMR αναφέρονται στην κορυφή 

η οποία οφείλεταιστην φωσφυτιλίωση του νερού (υγρασία του 

δείγµατος του ελαιολάδου), η οποία παρουσιάζει µία στενή κορυφή σε δ 

132.2 . Το φάσµα στο σχήµα 4.2 παρουσιάζει το φάσµα 31P-NMR 

παρθένου ελαιολάδου στην περιοχή που απορροφούν τα 

φωσφυτιλιωµένα µόνο- και διγλυκερίδια (κοίτα στην επόµενη 

παράγραφο). 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135136 137 138139140141142143144 145 146 147 148 149 ppm

1,2DG 

1,3DG 

CH 

STEROLS

ACIDS
ΟΞΕΑ 

ΣΤΕΡΟΛΕΣ 

Σχήµα  3.2: Φάσµα 31P-NMR από δείγµατος εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου από 

την περιοχή της Σητείας.  
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3.5   ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΩΝ 
        ΜΕ ΤΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 31Ρ-NMR. 
 

Ο ποσοτικός προσδιορισµός των διγλυκεριδίων στο ελαιόλαδο 

έχει µελετηθεί µε διάφορες χρωµατογραφικές τεχνικές, όπως η αέρια 

χρωµατογραφία,25,26 αποκλεισµού µεγέθους υψηλής απόδοσης,27,28 και 

υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης.29 Πρόσφατα έχει 

χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά  η υψηλής διακριτικής ικανότητας  

φασµατοσκοπία NMR πρωτονίου και άνθρακα-13 για τον προσδιορισµό 

µόνο- και διγλυκεριδίων σε δείγµατα ελαιολάδου.4,5,30,31 Ο 

προσδιορισµός των διγλυκεριδίων µε την φασµατοσκοπία NMR του 

πυρήνα 13C  είνα χρονοβόρα, καθώς το ισότοπο του 13C έχει µεγάλο 

χρόνο αποδιέγερσης (relaxation time). Με δεδοµένο ότι η 

φασµατοσκοπία NMR του 1Η έχει µεγαλύτερη ευαισθησία από αυτή του 
13C, η πρώτη χρησιµοποιήθηκε για τον ποσοτικό προσδιορισµό των 

διγλυκεριδίων. Όµως διαπιστώθηκε επικάλυψη των σηµάτων των των 

διγλυκεριδίων από τα ισχυρά σήµατα των τριγλυκεριδίων, λόγω της 

πολύ µεγάλης ποσότητας των τελευταίων. Συνεπώς το σχετικό ποσοστό 

των διγλυκεριδίων στα παρθένα ελαιόλαδα δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε 

άµεση ανάλυση 1H-NMR ,4 αν χρησιµοποιείται φασµατογράφος ≤500 

ΜHz. Σε µεγαλύτερες συχνότητες η ανάλυση των κορυφών είναι 

αρκετά καλή.  

Στο εργαστήριο φασµατοσκοπίας NMR έχει αναπτυχθεί µια νέα 

αναλυτική µέθοδος για την ανίχνευση διγλυκεριδίων (αλλά και 

µονογλυκεριδίων), η οποία βασίζεται στη φωσφυτιλίωση του 

σαπωνοποιηµένου τµήµατος των εδώδιµων ελαίων, µε κατάληλο 

αντιδραστήριο φωσφόρου και στη συνέχεια τον ποιοτικό και ποσοτικό 

προσδιορισµό των διγλυκεριδίων µε τη φασµατοσκοπία NMR του 

πυρήνα φωσφόρου –31.  
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Η νέα τεχνική βασίζεται στην αντικατάσταση των όξινων 

υδρογόνων χαρακτηριστικών οµάδων (υδροξύλια, καρβοξύλια, 

αλδεϋδικές οµάδες) µε το αντιδραστήριο 2-χλώρο-4,4,5,5-

τετραµεθυλοδιοξαφωσφολάνιο (Ι), σύµφωνα µε την αντίδραση και του 

σχήµατος,  

 

CH-OCOR

CH2-OH

CH2-OCOR

O
P

O
Cl CH-OCOR

CH2

CH2-OCOR

O P
O

O+ + HCl

 
                                             Ι                                      ΙΙ         

και τη χρήση της φασµατοσκοπίας NMR του πυρήνα φώσφορος-31 για 

την ταυτοποίηση των φωσφυτιλιωµένων παραγώγων (ΙΙ). Η αντίδραση 

γίνεται σε ήπιες συνθήκες (εντός του σωλήνα NMR σε θερµοκρασία 

δωµατίου), είναι ποσοτική και ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 

λεπτά. Ο ποσοστικός προσδιορισµός των προϊόντων της αντίδρασης 

γίνεται µε ολοκλήρωση των κορυφών του φάσµατος σε σχέση µε ένα 

εσωτερικό πρότυπο (κυκλοεξανόλη).  

Παρασκευή πρότυπου διαλύµατος. 

 Σε ογκοµετρική φιάλη των 10 ml ζυγίστηκαν 13.5 mg 

κυκλοεξανόλης (14.47 µΜ). Σε άλλο φιαλίδιο ζυγίστηκαν 0.6 mg 

Cr(acac)3 (0.165 µΜ), και προστέθηκαν 6.15 ml ξηρής πυριδίνης και 

3.85 ml CDCl3 (1.6:1 v/v). Το µείγµα των διαλυτών αναδεύθηκε και 

προστέθηκε στην ογκοµετρική φιάλη. Το πρότυπο διάλυµα 

προστατεύθηκε από την υγρασία µε την προσθήκη 5A µοριακών 

κόσκινων.  

 

Αντίδραση φωσφυτιλίωσης για τον προσδιορισµό µόνο- και 

διγλυκεριδίων. 

 Ποσότητα 150mg του εδώδιµου ελαίου ζυγίστηκε απ’ ευθείας σε 

σωλήνα NMR διαµέτρου 5 mm, και στη συνέχεια προστέθηκαν 0.4 ml 
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του πρότυπου διαλύµατος. Στη συνέχεια προστέθηκαν 20µl 

αντιδραστηρίου 2-χλώρο-4,4,5,5-τετραµεθυλοδιοξαφωσφολάνιο Ι.Το 

µείγµα αφέθηκε να αντιδράσει για 30 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου, 

και χρησιµοποιήθηκε απευθείας για τη λήψη των φασµάτων 31Ρ NMR.  

Για τον υπολογισµό της περιεκτικότητας των διγλυκεριδίων κάνουµε τις 

εξής παραδοχές: (α) θεωρούµε ότι ένα mole διγλυκεριδίων αντιδρά µε  

ένα mole αντιδραστιρίου Ι, (β) θεωρούµε ότι το οξύ που  εστεροποιεί το 

µόριο της γλυκερόλης είναι το  ελαϊκό οξύ δηλαδή  τα διγλυκερίδια  

είναι  1,2- και 1,3-διολεϊνη. (γ) Το ποσοστό των διγλυκεριδίων 

αναφέρεται σε 100 γραµµάρια ελαιολάδου. Τελικά το ποσοστό των 

διγλυκεριδίων (1,2-DGs ή/και 1,3-DGs) υπολογίζονται από την σχέση: 

 

    
ελαιόλαδο

διολεϊνη
3

CH

DG

M*10

Μ10A
Ι
Ι

ια%διγλυκερίδ

−××
=                        (3.1) 

  

Ι∆ιγλυκεριδια  :   Η τιµή του ολοκληρώµατος των  κορυφών των 

φωσφυτιλιωµένων διγλυκεριδίων  στο φάσµα 31 Ρ- NMR 

ΙCH : H τιµή  του ολοκληρώµατος του φωσφυτιλιωµένου προτύπου 

ουσίας  (κυκλοεξανόλη) στο φάσµα 1Η NMR.   

A   :  Η ποσότητα του πρότυπου διαλύµατος σε mmoles. 

Μδιολεϊνη    :  Μοριακή µάζα διολεϊνης (621) 

Μελαιόλαδο    :  Μάζα ελαιολάδου      

3.6 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΟΛΩΝ 
      ΜΕ ΤΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 31Ρ ΝMR. 
 

Η οξύτητα του ελαιολάδου προσδιορίζεται από την κορυφή σε δ 

134.8 στο φάσµα 31Ρ ΝMR, η οποία οφείλεται στη φωσφιτιλίωση των 

οµάδων –COOH των ελεύθερων αλειφατικών οξέων. Ο ποσοτικός 

προσδιορισµός γίνεται σύµφωνα µε τον τύπο: 
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υελαιόλαδο

διολεϊνη
3

CH

οξέα

M*10

Μ10A
Ι
Ι −××

=Οξύτητα                          (3.2) 

 

Ο τύπος αυτός εκφράζει την οξύτητα σε % ελαϊκό οξύ 

Ιοξέων  : Η τιµή του ολοκληρώµατος της κορυφής σε δ 134.8 στο φάσµα  
31 Ρ  NMR. 

Μδ: Μοριακή Μάζα διολεϊνης (621). 

Το  ποσοστό των συνολικών στερολών υπολογίζεται από την κορυφή σε 

δ 145.0, από τη σχέση: 

 

       
ελαιολάδου

ησιτοστερόλβ
3

CH

στερόλες

M*10

Μ10A
Ι

Ι

Στερόλες%
−

−××
=                  (3.3) 

 

Ιστερόλες  : Η τιµή του ολοκληρώµατος της κορυφής στα 145.0 ppm στο 

φάσµα  31 Ρ NMR 

Μβ-σιτοστερόλη    :  Μοριακή µάζα β-σιτοστερόλης (621) 

4.7  ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ    ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ   ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 
         ΤΩΝ Ε∆Ω∆ΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
         ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ  1Η-NMR. 

 
Τα συστατικά τα οποία προσδιορίσθηκαν µε τη φασµατοσκοποία 

1Η NMR είναι τα κορεσµένα οξέα (συνολικά), το λινολενικό οξύ,το 

ελαϊκό οξύ και το λινελαϊκό οξύ. Επίσης προσδιορίσθηκαν οι στερόλες 

και η ακορεστότητα (αριθµός ιωδίου). 

4.7.1 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ. 
 

         Όπως ήδη αναφέρθηκε,  οι εστέρες της γλυκερόλης µε τα 

λιπαρά οξέα (γλυκερίδια) αποτελούν τα κύρια συστατικά του 

ελαιολάδου. Στο ελαιόλαδο συναντώνται κυρίως λιπαρά οξέα µε 16 και 
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18 άτοµα άνθρακα, τα κορεσµένα λιπαρά οξέα (SFΑ, παλµιτικό οξύ, 

στεατικό οξύ), το µονοακόρεστο (MUFA, ελαϊκό οξύ) και τα 

πολυακόρεστα (PUFA, λινελαϊκό οξύ, λινολενικό οξύ). Ο χηµικός τύπος 

των παραπάνω οξέων δίνεται στο Σχήµα 3.3. Υπενθυµίζουµε ότι τα 

γλυκερίδια των λιπαρών οξέων αποτελούν το 97-99% του βάρους του 

ελαιολάδου. Κυριαρχούν τα τριγλυκερίδια (απλά και µικτά), ενώ 

υπάρχουν και 2-3% διγλυκερίδια και 0.1-0.3% µονογλυκερίδια. Στο 

σχήµα 3.3 παρουσιάζεται σαν παράδειγµα το µόριο της τριπαλµιτίνης. 

Το  φάσµα  1Η NMR του ελαιολάδου σε διαλύτη CDCI3/pyridine δίνεται 

στο Σχήµα 3.1. Η αρίθµηση και η ανάθεσή των κορυφών τους δίνεται 

στον Πίνακα 3.4.  

Από τα ολοκληρώµατα των κορυφών του φάσµατος 1Η NMR του 

ελαιολάδου είναι δυνατόν να υπολογιστεί η επί τοίς % σύσταση του σε 

κορεσµένα (SFA), µονοακόρεστα (MUFA), λινελαϊκό οξύ (ΛΕ) και 

λινολενικό οξύ (ΛΝ).  Οι πληροφορίες αυτές είναι αρκετές χρήσιµες για 

τον προσδιορισµό της νοθείας στο ελαιόλαδο. Για παράδειγµα, η 

νόθευση του ελαιολάδου µε σπορέλαια, τα οποία χαρακτηρίζονται από 

υψηλή συγκέντρωση λινολενικού οξέος, µπορεί να ανιχνευτεί εύκολα 

και γρήγορα µε τη φασµατοσκοπία  1Η NMR, αν ληφθεί υπ’ όψην ότι η 

συγκέντρωση του λινολενικού οξέος στο ελαιόλαδο δεν υπερβαίνει το 

0.9%. 
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Eλαϊκό οξύ

Λινελαϊκό οξύ

COOH

COOH

Λινολενικό οξύ

COOH
2
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7
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10
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13
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15

16
17

18

1

COOH

COOH Παλµιτικό οξύ

Στεαρικό οξύ

O

OCH2

CH

CH2

O

O

O

O
Τριπαλµιτίνη

 

 Σχήµα 3.3: Χηµικοί τύποι των κυριωτέρων λιπαρών οξέων του  ελαιολάδου 

και του τριγλυκεριδίου τριπαλµιτίνη. 
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Πίνακας 3.4 . Χηµική µετατόπιση και ανάθεση των κύριων κορυφών του 

φάσµατος1Η NMR παρθένου ελαιόλαδου ( Σχήµα 3.1). 

 

Κορυφή δ Πρωτόνιο Χηµική ένωση 

 

1 
7.26 CHCl3 

Χλωροφόρµιο 

(διαλύτης) 

2 5.32 CH=CH Ολα τα ακόρεστα οξέα 

3 5.25 CH-OCOR 
Γλυκερόλη 

(τριάκυλογλυκερόλη) 

4 4.20 CH2-OCOR 
Γλυκερόλη 

(τριάκυλογλυκερόλη) 

5 (Α) 2.75 CH=CH-CH2-CH=CH 
Λινελαϊκό και 

λινολενικό οξύ 

6 (Β) 2.29 CH2-COOH Ολα τα ακύλια 

7 (C) 2.00 CH2-CH=CH 
Ολα τα ακόρεστα 

λιπαρά οξέα 

8 (D) 1.60 CH2-CH2COOH Ολα τα ακύλια 

9 1.25 (CH2)n Ολα τα ακύλια 

10 (Ε) 0.96 CH=CH-CH2-CH3 Λινολενικό οξύ 

11 (F) 0.86 CH2CH2CH2-CH3 
Ολα τα οξέα εκτός του 

λινολενικού 
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Ο προσδιορισµός των λιπαρών οξέων έγινε από τα 

ολοκληρώµατα των κορυφών στο φάσµα 1Η-NMR (Σχήµα 3.1  και 

Πίνακας 3.4) µε βάση τις παρακάτω εξισώσεις. 

Από τα ολοκληρώµατα των σηµάτων  Ε και F υπολογίζεται εύκολα η 

περιεκτικότητα σε λινολενικό οξύ: 

 

                 
Ε+

Ε
=ΛΝ

F
)(                                                         (3.4) 

 

όπου η κορυφή F αντιπροσωπεύει τα µεθυλικά πρωτόνια όλων των 

οξέων, εκτός του λινολενικού, και η κορυφή Ε ανήκει στα µεθυλικά 

πρωτόνια του λινολενικού οξέος. 

Η περιεκτικότητα όλων των υπολοίπων οξέων υπολογίζεται από τη 

σχέση: 

 

                 
FΕ

F)()MUFA(SFA)(
+

=ΛΕ++                                  (3.5) 

 

Όλα τα ακόρεστα λιπαρά οξέα παρουσιάζουν κοινή κορυφή C ενώ η 

κορυφή Β ανήκει σε όλα τα εστεροποιηµένα οξέα (Πίνακας 4.4). 

∆ιαιρώντας τα ολοκληρώµατα που αντιστοιχούν στις παραπάνω 

κορυφές βρίσκουµε το ποσοστό των ακόρεστων οξέων: 

 

                
Β

=Ν+ΛΕ+
2
C)(L)((MUFA)                                       (3.6) 

 

Από τον Πίνακα 3.4 παρατηρούµε ότι οι κορυφές Ε και F περιέχουν τα 

µεθυλικά πρωτόνια όλων των λιπαρών οξέων. Έτσι το ποσοστό όλων 

των οξέων µπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση 

 

              
)FE(4

C3)L()(MUFA)
+

=Ν+ΛΕ+(                                   (3.7) 
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Το ποσοστό του λινελαϊκού οξέος προκύπτει αν από το ολοκλήρωµα της 

κορυφής Α, το οποίο αντιστοιχεί στο λινολενικό και στο λινελαϊκό οξύ, 

αφαιρέσουµε το ποσοστό του λινολενικού:  

 

             
Β

Ε
−Α

=ΛΕ 3
4

)(                                                           (3.8) 

 

Και 

 

                              

            
ZE

A

+

Ε−
=ΛΕ

2
2

3

)(                                                           (3.9) 

    

Οπότε για τον υπολογισµό του ελαϊκού οξέος αντικαθιστώ τις σχέσεις 

(3.8) και (3.9) και (3.4)  στις (3.6) και (3.7), οπότε:   

 

             )()L(
2
CMUFA)( ΛΕ−Ν−
Β

=                                          (3.10) 

και 

             )()L(
)F(4

C3MUFA)( ΛΕ−Ν−
+Ε

=                                    (3.11) 

 

Το ποσοστό των κορεσµένων οξέων υπολογίζεται από τη σχέση (3.2) 

µετά την αντικακατάσταση των σχέσεων (3.7) και (3.8), οπότε: 

 

              )(2)L(
2
C

F
FSFA) ΛΕ−Ν−

Β
−

+Ε
=(                                   (3.12) 

 

              )(2)L(
)F(4

C3
F

FSFA) ΛΕ−Ν−
+Ε

−
+Ε

=(                             (3.13) 
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Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση των 

αλειφατικών οξέων είναι αρκετά βελτιωµένος σε σχέση µε τον 

πρηγούµενο της βιβλιογραφίας.32 Χρησιµοποιήθηκαν δύο τρόποι 

υπολογισµού της περιεκτικότητας σε λιπαρά οξέα µε βάση δύο 

διαφορετικές  εξισώσεις (εξισώσεις 3.6 και 3.7)  οι οποίες  βασίζονται 

στο γεγονός ότι όλα τα ακόρεστα  λιπαρά οξέα εµφανίζουν την κοινή 

κορυφή C  και τις κορυφές Ε και F (εξισώσεις 3.4 και 3.5). Οι δύο αυτοί 

τρόποι υπολογισµού έδωσαν παραπλήσια αποτελέσµατα. Η επιλογή της 

σωστής εξίσωσης έγινε µε τον έλεγχο της ικανότητά της να προβλέψει 

το ολοκλήρωµα των ολεφινικών –CH=CH- πρωτονίων, το οποίο 

θεωρείται ανεξάρτητη µεταβλητή (δεν χρησιµοποιείται στην ανάλυση). 

Η µέθοδος που επιλέχτηκε προβλέπει µε ακρίβεια µικρότερη από ± 4% 

το ολεφινικό ολοκλήρωµα. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

παρουσιάζονται στο επόµενο κεφάλαιο.      

3.8  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΙΩ∆ΙΟΥ 
 
         Αριθµός ιωδίου (Iodine Value, IV) ονοµάζεται η ποσότητα του   

ιωδίου που απαιτείται για τον κορεσµό των διπλών δεσµών 100 

γραµµαρίων ελαιολάδου. Ο αριθµός ιωδίου αποτελεί µέτρο της 

ακορεστότητας και υποδηλώνει την ποσότητα των ακόρεστων λιπαρών 

οξέων (ελαϊκό, λινελαϊκό και λινολενικό) που µετέχουν στην 

εστεροποίηση της γλυκερόλης για τον σχηµατισµό των τριγλυκεριδίων. 

Συνεπώς, αναµένεται ο αριθµός ιωδίου να εµφανίζει διακυµάνσεις στα 

παρθένα ελαιόλαδα, ανάλογα µε το τόπο προέλευσης, την ποικιλία της 

ελιάς κ.τ.λ., εφόσον οι παράγοντες αυτοί επιδρούν στην σύσταση του 

ελαιολάδου, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Ο αριθµός ιωδίου υπολογίζεται 

από το φάσµα δίνεται από την παρακάτω σχέση 
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             86

2

2
5.0

. ×
Ζ+Ε

Ι
−

=Ι

ληςγλυκερ
βυνιλικ

ό
άI

A                                        (3.14) 

 

Ιβυνιλικά   : Ολοκλήρωµα της κορυφής 2 στον (Πίνακας 3.4).  

Iγλυκερόλη : Ολοκλήρωµα της κορυφής (4) (Πίνακας 3.4)  

Ζ  :   Ολοκλήρωµα όλων πρωτονίων των οξέων εκτός του λινολενικού 

(ΛΝ) στο  φάσµα 1Η-NMR (Πίνακας 3.4). 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

4.1  ΣΥΓΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ 1Η ΚΑΙ 31Ρ-NMR  ΓΙΑ ΤΟΝ 
       ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ∆ΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΩΝ. 
 

Οι µέθοδοι ανάλυσης που είχαν χρησιµοποιηθεί για τον 

προσδιορισµό των µόνο- και διγλυκεριδίων   του ελαιολάδου µέχρι 

σήµερα µε την µέθοδο NMR ήταν µε πυρήνες άνθρακα-13  και 

πρωτονίου33,34,35,36. Αν και οι παραπάνω µέθοδοι επιτρέπουν τον 

ποιοτικό και  ποσοτικό προσδιορισµό ουσιών και  δεν απαιτούν καµία 

προεργασία των δείγµατων, δεν είναι και τόσο αποτελεσµατικές  όπως 

αυτή µε το πυρήνα 31Ρ,  σε ορισµένες περιπτώσεις.  

Για την ακριβή ανίχνευση και προσδιορισµό των κοριφών των 

διγλυκεριδίων η φασµατοσκοπία  1Η NMR απαιτεί φασµατόµετρα µε 

πολύ ισχυρούς µαγνήτες (≥  14.1 Τ ή 600 ΜHz). Σε χαµηλότερα 

µαγνητικά  πεδία, οι  κορυφές των διγλυκεριδίων υπερκαλύπτονται από 

τις  ισχυρές κορυφές των τριγλυκεριδίων5,7. Έτσι, πολύ εύλογα µας 

δηµιουργούνται ερωτηµατικά για το κατά πόσο είναι η παραπάνω 

µέθοδος αξιόπιστη, όσο αφορά τον ποσοτικό προσδιορισµό των 

ελάσσονων συστατικών του ελαιολάδου σε αυτά τα πεδία. Επίσης, µε τη 

φασµατοσκοπία 1Η-NMR δεν είναι δυνατόν να παρατηρήσουµε κορυφές 

οι οποίες οφείλονται σε µονογλυκερίδια. 

Από την άλλη πλευρά, το ευρύ φάσµα των χηµικών µετατοπίσεων 

(περίπου 800 ppm) του 31Ρ εγγυάται τη διασπορά των κορυφών και τη 

αύξηση της διακριτικής ικανότητας της µεθόδου για το προσδιορισµό  

των διγλυκεριδίων. Αυτό φαίνεται στην σχήµα 4.1, το οποίο απεικονίζει 

τα φάσµατα NMR πρωτονίου και φωσφόρου-31 ενός δείγµατος 

ελαιολάδου σε δύο διαφορετικής ισχύος µαγνητικά πεδία. Η έξοχη 
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διακριτική ικανότητα στο φάσµα του 31Ρ  επιτρέπει τον προσδιορισµό 

των χηµικών µετατοπίσεων και την αξιόπιστη ανίχνευση των 

φωσφιτυλιωµένων µόνο- και διγλυκεριδίων, ακόµα και σε µαγνητικά 

πεδία έντασης 9,4 Τ (ή 400 MHz). Αντίθετα, στα φάσµατα πρωτονίου 

(Σχήµα 4.1) δεν εµφανίζονται καθόλου κορυφές µονογλυκεριδίων ενώ 

παρατηρείται σηµαντική επικάλυψη των κορυφών των διγλυκεριδίων  

από τις ισχυρές κορυφές των α, α’-πρωτονίων των τριγλυκεριδίων και 

των δορυφόρων (satellites) του πυρήνα 13C, ακόµα και σε πεδία 11,7 Τ 

(ή 500 ΜΗz). 

 

145146147148 ppm 4.04.55.05.5 ppm

(a)

(b)

(c)

(d)

* * * *

1
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2
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Σχήµα 4.1: Περιοχή των µόνο- και διγλυκεριδίων φάσµατος 31Ρ-NMR 

εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στα (α) 202,6 ΜΗz και (b) 162,1 MHz. 

Περιοχή διγλυκεριδίων φάσµατος 1Η-NMR  του ίδιου δείγµατος (c) 500 

ΜHz και (d) 400 MHz. 
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5.2 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΩΝ ΣΕ  
             ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΩΝ, 
             ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ Ε∆Ω∆ΙΜΩΝ 
             ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ. 

 

 Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, τα ολοκληρώµατα των 

κορυφών  στα φάσµατα  31Ρ NMR των διγλυκεριδίων χρησιµοποιούνται 

για τον ποσοτικό προσδιορισµό των διγλυκεριδίων στα εδώδιµα έλαια. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για τα παρθένα ελαιόλαδα από τις 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1. 

Επίσης ο ίδιος πίνακας περιέχει την οξύτητα και την περιεκτικότητα σε 

στερόλες. Οι ίδιες παράµετροι για τα εµπορικά ελαιόλαδα και τα φυτικά 

έλαια (σπορέλαια) συγκεντρώνονται στους Πίνακα 4.2 και 4.3 . 
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Πίνακας 4.1: Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα. Περιεκτικότητα  διγλυκεριδίων (1,2-

DGs και 1,3-DGs),  συνολικός αριθµός διγλυκεριδίων (DGs), ο λόγος  L (1,2 

διγλυκερίδια προς το συνολικό ποσό των διγλυκεριδίων), στερόλες και οξύτητα. 

 

∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 1,2-DG 
(%) 

1,3-DG 
(%) 

DGs 
(%) L ΟΞΥΤΗΤΑa ΣΤΕΡΟΛΕΣ

 ΚΑΙ ΕΤΟΣ      % 

 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ       

1 ΣΗΤΕΙΑ 1,59 0,97 2,56 0,62 0,86 0,18 

 (1999-00)       

2  1,62 0,97 2,59 0,63 0,74 0,13 

3  1,65 0,47 2,12 0,78 0,31 0,15 

4  1,71 0,51 2,22 0,77 0,35 0,12 

5  1,53 0,39 1,91 0,80 0,22 0,10 

6  1,43 0,07 1,50 0,95 0,15 0,13 

7 (2000-01) 1,54 0,13 1,67 0,92 0,08 0,11 

8  1,61 0,07 1,68 0,96 0,11 0,10 

9  1,57 0,11 1,69 0,93 0,06 0,14 

10  1,32 0,20 1,52 0,87 0,15 0,10 

11  1,46 0,09 1,54 0,94 0,02 0,13 

12  1,59 0,12 1,70 0,93 0,17 0,16 

13  1,71 0,13 1,84 0,93 0,24 0,11 

1 ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ 1,55 0,79 2,34 0,66 0,63 0,11 

 (1999-01)      0,10 

2  1,43 0,85 2,28 0,63 0,62 0,13 

3  1,32 0,63 1,94 0,68 0,38 0,11 

4  1,52 0,85 2,37 0,64 0,66 0,13 

5  1,48 0,41 1,89 0,78 0,16 0,12 

6  1,59 0,72 2,31 0,69 0,30 0,11 

7  1,57 0,72 2,29 0,69 0,33 0,11 

8  1,56 0,70 2,26 0,69 0,37 0,12 
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∆ΕΙΓΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΤΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
1,2-DG 

(%) 
1,3-DG 

(%) 
DGs 
(%) L ΟΞΥΤΗΤΑa ΣΤΕΡΟΛΕΣ

9  1,40 0,71 2,11 0,66 0,23 0,10 

10  1,55 0,79 3,34 0,66 0,63 0,12 

11 (2000-01) 1,48 0,80 2,28 0,65 0,53 0,15 

12  1,43 0,77 2,20 0,65 0,56 0,07 

13  1,37 0,93 2,15 0,57 0,65 0,09 

14  1,31 0,87 2,18 0,60 0,58 0,10 

15  1,22 0,93 2,15 0,57 0,65 0,11 

16  1,48 0,60 2,08 0,71 0,36 0,12 

17  1,56 0,58 2,14 0,73 0,57 0,11 

18  1,31 1,47 2,78 0,47 0,98 0,13 

19  0,63 0,27 0,90 0,70 0,18 0,06 

20  1,39 1,48 2,87 0,48 0,98 0,13 

1 ΠΕΖΑ 1,42 0,40 1,82 0,78 0,26 0,10 

 (1999-01)       

2  1,37 0,42 1,79 0,77 0,25 0,13 

3  1,23 0,26 1,48 0,83 0,19 0,11 

4  1,81 0,45 2,26 0,80 0,28 0,15 

5  1,64 0,44 2,07 0,79 0,37 0,13 

6  1,55 0,61 2,16 0,72 0,50 0,12 

7  1,35 0,51 1,86 0,73 0,40 0,10 

8  1,61 0,69 2,30 0,70 0,41 0,11 

9  1,78 0,59 2,37 0,75 0,34 0,11 

10 (2000-01) 1,5 0,08 1,58 0,95 0,11 0,17 

11  1,53 0,10 1,63 0,94 0,06 0,11 

12  1,57 0,08 1,65 0,95 0,15 0,15 

13  1,49 0,09 1,58 0,94 0,03 0,12 
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∆ΕΙΓΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΤΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
1,2-DG 

(%) 
1,3-DG 

(%) 
DGs 
(%) L ΟΞΥΤΗΤΑa ΣΤΕΡΟΛΕΣ

14  1,5 0,44 1,94 0,77 0,16 0,10 

15  1,55 0,15 1,70 0,91 0,10 0,12 

16  1,48 0,08 1,56 0,95 0,07 0,12 

17  0,96 0,28 1,25 0,77 0,10 0,06 

18  1,79 0,11 1,90 0,94 0,04 0,15 

19  1,6 0,12 1,72 0,93 0,05 0,09 

20  1,39 0,13 1,52 0,91 0,12 0,10 

21  1,73 0,16 1,89 0,92 0,15 0,11 

1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1,23 0,43 1,66 0,74 0,18 0,10 

 (1999-01)       

2  1,55 0,63 2,18 0,71 0,50 0,13 

3  1,34 0,29 1,63 0,82 0,19 0,10 

4  1,65 0,44 2,10 0,79 0,36 0,08 

5  1,26 0,31 1,57 0,80 0,15 0,12 

6  1,54 0,89 2,43 0,63 0,48 0,10 

7  1,53 0,91 2,45 0,63 0,53 0,14 

9  1,33 0,43 1,76 0,76 0,22 0,15 

8  1,45 0,68 2,13 0,68 0,39 0,12 

10  1,67 0,97 2,64 0,63 0,42 0,10 

11 (2000-01) 1,73 0,08 1,81 0,96 0,07 0,15 

12  2,12 0,28 2,40 0,88 0,43 0,11 

13  1,97 0,27 2,25 0,88 0,23 0,15 

14  2,65 0,31 2,96 0,90 0,34 0,15 

15  1,86 0,34 2,19 0,85 0,38 0,14 

16  1,52 0,30 1,82 0,84 0,42 0,12 

17  1,99 0,20 2,19 0,91 0,35 0,12 
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∆ΕΙΓΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΤΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
1,2-DG 

(%) 
1,3-DG 

(%) 
DGs 
(%) L ΟΞΥΤΗΤΑa ΣΤΕΡΟΛΕΣ

1 ΜΕΣΣΗΝΙΑ 
(2000-01) 1,61 0,23 1,84 0,87 0,21 0,10 

2  1,21 0,09 1,30 0,93 0,06 0,06 

1 ΗΛΕΙΑ 1,66 0,11 1,77 0,94 
 

0,15 
 

0,11 

 (2000-01)       

2  2,06 0,30 2,36 0,87 0,30 0,11 

3  2,37 0,08 2,45 0,97 0,22 0,15 

4  1,64 0,22 1,86 0,88 0,23 0,09 

5  1,51 0,13 1,65 0,92 0,12 0,10 

1 ΛΕΣΒΟΣ 1,01 0,07 1,08 0,94 0,10 0,15 

 (2000-01)       

2  1,77 0,16 1,93 0,92 0,42 0,10 

3  1,83 0,25 2,09 0,88 0,52 0,12 

5  1,48 0,87 2,35 0,63 0,73 0,11 

6  1,67 0,21 1,88 0,89 0,18 0,17 

7  1,72 0,74 2,46 0,70 0,66 0,13 

8  2,58 0,42 3,01 0,86 0,33 0,12 

9  1,44 0,35 1,79 0,80 0,30 0,14 

1 

 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

 
(2000-01) 

1,05 1,33 2,38 0,44 0,84 0,09 

2  1,57 0,64 2,21 0,71 0,29 0,11 

1 ΠΗΛΙΟ 2,93 0,26 3,19 0,92 0,08 0,09 

 (2000-01)       

2  1,48 0,93 2,41 0,61 0,74 0,15 

3  1,43 0,4 1,83 0,78 0,35 0,10 

1 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ 1,23 0,44 1,67 0,73 0,29 0,15 
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∆ΕΙΓΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΤΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
1,2-DG 

(%) 
1,3-DG 

(%) 
DGs 
(%) L ΟΞΥΤΗΤΑa ΣΤΕΡΟΛΕΣ

 (2000-01)       

2  1,5 0,08 1,58 0,95 0,04 0,08 

3  1,82 1 2,82 0,65 0,89 0,14 

4  1,69 0,43 2,12 0,8 0,16 0,16 

5  1,23 0,29 1,52 0,81 0,12 0,14 

 
aΗ οξύτητα εκφράζεται σε % ελαϊκό οξύ. 
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Πίνακας 4.2: Εµπορικά έλαια. Περιεκτικότητα  διγλυκεριδίων (1,2-DGs και 1,3-DGs),  
συνολικός αριθµός διγλυκεριδίων (DGs), ο λόγος  L (1,2 διγλυκερίδια προς το 
συνολικό ποσό των διγλυκεριδίων), στερόλες και οξύτητα. 

 
 

∆ΕΙΓΜΑ 1,2-DGs 
(%) 

1,3-DGs 
(%) 

DGs 
(%) L ΟΞΥΤΗΤΑ  a ΣΤΕΡΟΛΕΣ

(%) 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ    ΠΑΡΘΕΝΑ       

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α       

1 0,7 1,43 2,13 0,33 0,39 0,11 

2 1,58 0,87 2,45 0,64 0,42 0,13 

3 1,02 1,12 2,14 0,48 0,28 0,08 

4 0,94 1,27 2,21 0,43 0,28 0,11 

5 0,92 1,89 2,81 0,33 0,57 0,13 

6 1,16 1,81 2,97 0,39 0,56  

7 0,7 1,47 2,17 0,32 0,53  

8 0,74 1,53 2,27 0,32 0,33  

ΑΓΝΑ  ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α       

1 1,31 2,48 3,79 0,34 0,27 0,11 

2 1,55 2,32 3,87 0,4 0,38 0,11 

3 1,73 2,58 4,31 0,4 0,19 0,07 

4 0,98 2,41 3,4 0,29 0,68 0,08 

5 1,99 4,16 6,15 0,32 0,77 0,07 

6 1,61 3,38 4,98 0,32 0,14 0,07 

7 1,13 2,56 3,7 0,31 0,68 0,12 

ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΑ       

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α       

1 1,03 2,2 3,23 0,32 0,06 0,06 

2 1,61 3,25 4,86 0,33 0,32 0,03 

3 1 1,9 2,9 0,34 0 0,05 
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∆ΕΙΓΜΑ 1,2-DGs 
(%) 

1,3-DGs 
(%) 

DGs 
(%) L ΟΞΥΤΗΤΑa ΣΤΕΡΟΛΕΣ

(%) 

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΑ       

1 2,11 4,16 6,27 0,34 0,15 0,30 

2 1,58 3,05 4,63 0,34 0,04 0,12 

3 1,52 3,24 4,76 0,32 5,77 0,06 

 
aΗ οξύτητα εκφράζεται σε % ελαϊκό οξύ. 
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Πίνακας 4.3: Φυτικά εδώδιµα ραφιναρισµένα έλαια. Περιεκτικότητα  διγλυκεριδίων 

(1,2-DGs και 1,3-DGs),  συνολοκός αριθµός διγλυκεριδίων (DGs), ο λόγος  L (1,2 

διγλυκερίδια προς το συνολικό ποσό των διγλυκεριδίων), στερόλες και οξύτητα. 

 

∆ΕΙΓΜΑ 1,2-DGs 
(%) 

1,3-DGs 
(%) 

DGs 
(%) L ΟΞΥΤΗΤΑa ΣΤΕΡΟΛΕΣ

(%) 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ       

1 0,59 1,40 1,98 0,30 0,08 0,21 

2 0,46 0,81 1,26 0,36 0,04 0,12 

3 0,36 0,89 1,25 0,28 0,04 0,16 

4 0,37 0,68 1,05 0,35 0,00 0,09 

5 0,62 1,34 1,96 0,31 0,01 0,17 

6 0,38 0,72 1,10 0,34 0,01 0,80 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ       

1 0,83 1,91 2,74 0,30 0,08 0,27 

2 0,90 2,11 3,01 0,30 0,11 0,24 

3 0,73 1,57 2,30 0,32 0,04 0,35 

ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ       

1 0,22 0,41 0,63 0,35 0,00 0,24 

2 0,26 0,49 0,75 0,35 0,04 0,26 

3 0,32 0,52 0,84 0,38 0,00 0,18 

4 0,34 0,61 0,95 0,36 0,00 0,24 

5 0,31 0,64 0,95 0,33 0,00 0,20 

6 0,25 0,42 0,67 0,38 0,00 0,25 

ΣΗΣΑΜΕΛΑΙΟ       

1 0,86 1,67 2,53 0,34 0,03 0,26 

2 1,20 2,17 3,37 0,36 0,00 0,18 

3 0,89 1,90 2,79 0,32 0,07 0,16 

4 0,58 1,19 1,78 0,33 0,02 0,21 
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∆ΕΙΓΜΑ 1,2-DGs 
(%) 

1,3-DGs 
(%) 

DGs 
(%) L ΟΞΥΤΗΤΑa ΣΤΕΡΟΛΕΣ

(%) 

5 0,55 1,04 1,59 0,34 0,01 0,17 

ΦΟΥΝΤΟΥΚΕΛΑΙΟ       

1 0,92 1,81 2,73 0,34 0,18 0,04 

2 1,03 2,36 3,39 0,30 0,03 0,05 

3 0,97 1,79 2,76 0,35 0,09 0,04 

4 0,97 1,91 2,87 0,34 0,14 0,05 

5 1,15 2,75 3,90 0,30 0,11 0,02 

ΑΡΑΧΙ∆ΕΛΑΙΟ       

1 0,54 1,21 1,75 0,31 0,00 0,13 

2 0,44 0,87 1,31 0,34 0,01 0,11 

ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟ       

1 0,76 1,82 2,58 0,30 0,04 0,05 

2 0,76 1,38 2,14 0,35 0,00 0,03 

ΚΑΡΥ∆ΕΛΑΙΟ       

1 1,33 2,04 3,17 0,36 0,00 0,07 

2 1,58 2,87 4,45 0,36 0,00 0,07 

3 0,99 1,92 2,91 0,34 0,00 0,12 

 
aΗ οξύτητα εκφράζεται σε % ελαϊκό οξύ 

 

Oι Πίνακες 4.4 έως 4.6 παρουσιάζουν ορισµένες βασικές 

στατιστικές παραµέτρους των παρθένων ελαιολάδων (Πίνακας 4.1), για 

τα 1,2-DGs, 1,3-DGs και DGs. Στους πίνακες δεν ελήφθησαν υπόψη οι 

περιοχές της  Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Πηλίου επειδή ο αριθµός των 

δειγµάτων που αναλύθηκε ήταν περιορισµένος (≤ 3).  
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Πίνακας 4.4: Στατιστικές παράµετροι για τον συνολικό αριθµό διγλυκεριδίων (DGs) 

στα ελληνικά παρθένα    ελαιόλαδα. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ Mean Variance Minimum 

Value 

Maximum 

Value 

Range Median 

Σητεία1 2.28 0,08 1,91 2,59 0,68 2,22 

Σητεία2 1.66 0,01 1,50 1,84 0,34 1,675 

Κολυµπαρι1 2,31 0,02 1,89 3,34 1,45 2,285 

Κολυµπαρι2 2,19 0,28 0,90 2,87 1,97 2,19 

Πεζά1 2,01 0,09 1,48 2,37 0,89 2,07 

Πεζά2 1,66 0,04 1,25 1,94 0,69 1,64 

Ηράκλειο1 2,06 0,15 1,57 2,64 1,07 2,12 

Ηράκλειο2 2,23 0,15 1,81 2,96 1,15 2,19 

Ηλία 2,02 0,13 1,65 2,45 0,80 1,86 

Λέσβος 2,07 0,32 1,08 3,01 1,93 2,01 

Χαλκιδική 1,94 0,30 1,52 2,82 1,30 1,67 

 

1 Χρονική περίοδος 1999-00 
2 Χρονική περίοδος 2000-01 
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Πίνακας 4.5: Στατιστικές παράµετροι για τα 1,2 DG στα ελληνικά παρθένα 

ελαιόλαδα. 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ Mean Variance Minimum 

Value 

Maximum 

Value 

Range Median 

Σητεία1 1,62 0,01 1,53 1,71 0,18 1,62 

Σητεία2 1,53 0,02 1,32 1,71 0,39 1,56 

Κολυµπαρι1 1,50 0,01 1,32 1,59 0,27 1,54 

Κολυµπαρι2 1,32 0,07 0,63 1,56 0,93 1,38 

Πεζά1 1,53 0,04 1,23 1,81 0,58 1,55 

Πεζά2 1,52 0,04 0,96 1,79 0,83 1,54 

Ηράκλειο1 1,46 0,03 1,23 1,67 0,44 1,49 

Ηράκλειο2 1,98 0,13 1,52 2,65 1,13 1,97 

Ηλία 1,69 0,20 1,01 2,58 1,57 1,69 

Λέσβος 1,85 0,13 1,51 2,37 0,86 1,66 

Χαλκιδική 1,50 0,07 1,23 1,82 0,59 1,50 

 
1 Χρονική περίοδος 1999-00 
2 Χρονική περίοδος 2000-01 
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Πίνακας 4.6: Στατιστικές παράµετροι για τα 1,3 DG στα ελληνικά παρθένα ελαιόλαδα.  

 

ΠΕΡΙΟΧΗ Mean Variance Minimum 

   Value 

Maximum 

   Value 

Range Median 

Σητεία1 0,66 0,08 0,39 0,97 0,58 0,51 

Σητεία2 0,12 0,01 0,07 0,20 0,13 0,12 

Κολυµπαρι1 0,72 0,02 0,41 0,85 0,44 0,72 

Κολυµπαρι2 0,87 0,07 0,27 1,48 1,21 0,84 

Πεζά1 0,49 0,02 0,26 0,69 0,43 0,45 

Πεζά2 0,15 0,01 0,08 0,44 0,36 0,12 

Ηράκλειο1 0,60 0,07 0,29 0,97 0,68 0,54 

Ηράκλειο2 0,25 0,01 0,08 0,34 0,26 0,28 

Ηλία 0,17 0,01 0,08 0,30 0,22 0,13 

Λέσβος 0,38 0,08 0,07 0,87 0,80 0,30 

Χαλκιδική 0,45 0,12 0,08 1,00 0,92 0,43 

 
1 Χρονική περίοδος 1999-00 
2 Χρονική περίοδος 2000-01 

 

Η σύγκριση των δεδοµένων στους πίνακες 4.1 και 4.4 έως 4.6 µας 

οδηγεί σε µερικά χρήσιµα ποιοτικά συµπεράσµατα:  

 

1. 

2. 

Σε όλα τα δείγµατα το συνολικό ποσό των διγλυκεριδίων στα 

παρθένα ελαιόλαδα κυµαίνεται από 1% έως 3% (Πίνακας 4.1 και 

4.4). 

Αν λάβουµε υπ’ όψην µας τη µέση τιµή των συνολικών ποσοστών 

των διγλυκεριδίων, οι επτά περιοχές από τις οποίες προέρχονται 

τα δείγµατα µπορούν να οµαδοποιηθούν σε 3 κατηγορίες. Η 

πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τις περιοχές της Σητείας και των 

Πεζών, οι οποίες παρουσιάζουν µέση τιµή συνολικών 
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3. 

4. 

5. 

6. 

δυγλυκεριδίων 1,66%, η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τις 

περιοχές της Ηλίας, Λέσβου και Χαλκιδικής µε µέσο όρο 2,01%, 

τέλος η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τις περιοχές του 

Κολυµπαρίου και Ηρακλείου µε µέση τιµή συνολικών 

διγλυκεριδίων 2,21%. Οι υπόλοιπες περιοχές από τις οποίες 

πήραµε µόνο 2 µε 3 δείγµατα όπως η Μεσσηνία, η Ζάκυνθος και 

το Πήλιο παρουσιάζουν µέσες τιµές των συνολικών διγλυκεριδίων 

1.57 ,2.30 και 2.48, αντίστοιχα. 

 Τα δείγµατα από την Λέσβο και το Κολυµπάρι παρουσιάζουν 

µεγάλη διασπορά στον συνολικό αριθµό των διγλυκεριδίων, ενώ 

παρατηρούµε ότι τα δείγµατα από την Σητεία και τα Πεζά 

χαρακτηρίζονται από µια οµοιοµορφία (Πίνακας 4.4).  

 Η πλειοψηφία των των Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων 

παρουσιάζει  υψηλή περιεκτικότητα σε 1,2-DGs σε σχέση µε τα 

1,3-DGs (Πίνακες 4.1 και 4.5). Μόνο δύο δείγµατα από το 

Κολυµπάρι και ένα από την Ζάκυνθο της περιόδου 2000-2001 

φαίνεται να παρουσιάζουν µειωµένο ποσοστό  1,2-DGs.  

Από τον πίνακα 4.5 διαπιστώνουµε ότι µόνο µία οµάδα περιοχών   

περιέχει περίπου το ίδιο ποσοστό 1,2-DGs. Η οµάδα αυτή 

περιλαµβάνει τις περιοχές Σητείας, Πεζά και Χαλκιδική µε µέση 

τιµή 1,2-DGs, 1.51%.  Συµπερασµατικά, διαπιστώνουµε από τους 

Πίνακες 4.1 και 4.5 ότι δεν υπάρχει οµοιοµορφία στα 1,2-DGs  

στις διάφορες περιοχές, εκτός ίσως από τα ελαιόλαδα της Σητείας. 

Τα ποσοστά των 1,3-DGs παρουσιάζονται  χαµηλά στα 

περισσότερα παρθένα ελαιόλαδα, και το εύρος του κυµαίνεται 

περίπου από 0.1% έως 1%,  όπως παρατηρούµε στον Πίνακα 4.1. 

Τα χαµηλότερα επίπεδα σε  1,3-DGs καταγράφηκαν στις περιοχές 

Σητεία, Πεζά, Ηράκλειο, Ηλία, Μεσσηνία, ενώ τα υψηλότερα στις 

περιοχές της Ζακύνθου και του Κολυµπαρίου όπως µπορούµε να 

διαπιστώσουµε από τους Πίνακες 4.1 και 4.6. 
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7. 

8. 

Ο λόγος L (1,2-DGs προς το συνολικό αριθµό των 

διγλυκεριδίων) είναι υψηλός και η µέση τιµή του κυµαίνεται από 

0,92 στα δείγµατα από την Σητεία και την Ηλία έως 0,62 για τα 

δείγµατα που προέρχονται από το Κολυµπάρι. Μόνο δύο δείγµατα 

(18 και 19) από το Κολυµπάρι της περιόδου 2001-2002 και ένα 

από τη Ζάκυνθο (#1) παρουσιάζουν χαµηλό λόγο L (≤ 0,5) σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα ελαιόλαδα. 

Τα ελαιόλαδα από τις περιοχές Σητεία, Πεζά, Ηράκλειο, Μεσσηνία 

και Ηλία παρουσιάζουν µία οµοιοµορφία στο λόγο L, ενώ στα 

δείγµατα από τις περιοχές Κολυµπάρι, Λέσβο, Πήλιο, Χαλκιδική 

και Ζάκυνθο παρουσιάζεται διασπορά  στο λόγο L. Συγκεκριµένα 

για το Κολυµπάρι κυµαίνεται από 0.47-0.73, Λέσβο από 0.63-

0.94,  Πήλιο από 0.61-0.92 και Χαλκιδική από 0.65-0.95 

.Συγκρίνοντας τα ελαιόλαδα από τις τέσσερις περιοχές της Κρήτης 

τα οποία προέρχονται από δύο καλλιεργητικές περιόδους 1999-

2000 και 2000-2001, (Πίνακες 4.1 και 4.4-4.6), παρατηρούµε ότι 

τα ελαιόλαδα από το Κολυµπάρι δεν παρουσιάζουν διαφορές στη 

γλυκεριδική σύνθεσή τους σ’ αυτές τις δύο περιόδους. Αυτό 

όµως, δε συµβαίνει στις άλλες τρεις περιοχές της Κρήτης, όπου 

παρατηρείται διακριτή διαφοροποίηση στα 1,2-DGs, 1,3-DGs  τα 

συνολικά DGs και στο λόγο L. Τα δείγµατα της περιόδου 2000-

2001 στην περιοχή του Ηρακλείου παρουσιάζουν χαµηλότερη 

µέση τιµή στα 1,3-DGs, υψηλότερη µέση τιµή 1,2-DGs, ολικών 

διγλυκεριδίων και υψηλότερο λόγο L σε σχέση µε τα αντίστοιχα 

µεγέθη των ελαιολάδων της  περιόδου 1999- 2000. Οι παραπάνω 

παρατηρήσεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η γλυκεριδική 

σύνθεση στα φρέσκα ελαιόλαδα από την ίδια περιοχή ενδέχεται 

να διαφοροποιείται από χρονιά σε χρονιά.  
         

Τα εµπορικά παρθένα ελαιόλαδα να περιέχουν µικρότερα ποσοστό 

1,2-DGs  σε σχέση µε τα 1,3-DGs ( Πίνακας 4.2). Ακόµα, οι τιµές του 
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λόγου L είναι µικρότερες από αυτές που παρατηρούνται στα 

ελαιόλαδα από τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Κυµαίνεται από 0.33 

έως 0.48. Εκτός από το δείγµα (#2)  για το οποίο η τιµή του λόγου   L 

είναι 0.64.   

Tα   αγνά ελαιόλαδα του εµπορίου παρουσιάζουν τα υψηλότερα 

ποσοστά 1,3-DGs σε σχέση µε τα 1,2-DGs καθώς επίσης και για τα 

συνολικά διγλυκερίδια. Συνεπώς, οι λόγοι L αναµένεται να 

παρουσιάζουν τις χαµηλότερες τιµές από όλα τα ελαιόλαδα που 

περιέχονται στην παρούσα µελέτη (Σύγκριση Πινάκων  4.1 και 4.2). Το 

συνολικό ποσό των διγλυκεριδίων υπερβαίνει το 3% και κυµαίνεται 

µεταξύ των τιµών 3.40% και 6.15%. Οι ίδιες παρατηρήσεις µπορούν να 

καταγραφούν για την γλυκεριδική, σύνθεση και το λόγο L  για τα 

ραφιναρισµένα ελαιόλαδα (Πίνακας 4.2) και τα σπορέλαια (Πίνακας 

4.3). Στα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα και στα σπορέλαια η τιµή του 

λόγου L κυµαίνεται από 0.28 έως 0.36.  Το συνολικό ποσό των 

διγλυκεριδίων στα ραφιναρισµένα κυµαίνεται από 2.9 έως 4.86, ενώ 

στα σπορέλαια από 0.63  έως  4.92. Αυτές οι διαφορές προκύπτουν από 

την διεργασίας επεξεργασίας που υπόκεινται, οπότε γίνεται υδρόλυση 

των τριγλυκεριδίων προς 1,2-DGs και στη συνέχεια ισοµερίζονται 

άµεσα προς 1,3-DGs, αυτό έχει σαν συνέπεια ο λόγος L να είναι πολύ 

χαµηλός και τα συνολικά διγλυκερίδια πολύ πιο πολλά από τα 

αντίστοιχα στα παρθένα ελαιόλαδα.  
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4.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΚΗ  
       ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ 
       ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΩΝ. 

  

        Στα παρθένα ελαιόλαδα, η σύσταση των διγλυκεριδίων και ο 

λόγος L εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες 

µπορεί να είναι η ποικιλία της ελιάς, η ωριµότητα του ελαιοκάρπου, το 

περιβάλλον, ο χρόνος και οι συνθήκες αποθήκευσης του ελαιολάδου.  Η 

επίδραση της ποικιλίας της ελιάς στο ποσό των διγλυκεριδίων και του 

λόγου L δεν µπορεί διακριθεί εύκολα από την επίδραση  του 

περιβάλλοντος. Στην παρούσα µελέτη φαινεται, ότι η ποικιλία της ελιάς 

δεν επηρεάζει τη σύσταση των διγλυκεριδίων καθώς  ο λόγος L για τις 

ποιικιλίες Αδραµιτιανή (0.84), Κολοβή (0.81) από τη ίδια περιοχή 

(Λέσβο) δεν διαφέρει, ενώ  παρατηρούνται διαφορές στη τιµή του L για 

τα ελαιόλαδα που προέρχονται από την ίδια ποικιλία ελιάς  (Κορωνέϊκη) 

από την ίδια ή διαφορετικές περιοχές, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.1. 

Η επίδραση του βαθµού ωρίµανσης του ελαιοκάρπου 

αντανακλάται στη µείωση του ποσού των 1,2-DGs και του λόγου L. 

Πρόσφατες µελέτες37,5 έχουν δείξει ότι ελαιόλαδα από άγουρες ελιές 

χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερα ποσά 1,2-DGs σε σχέση µε ελαιόλαδα 

από υπερώριµες ελιές, ενώ τα ελαιόλαδα από ελιές που βρίσκονται σε 

κανονικό στάδιο ωρίµανσης περιέχουν ενδιάµεσα ποσοστά 1,2-DGs. Τα 

συµπεράσµατά µας σχετικά µε τον παράγοντα της ωρίµανσης είναι 

ατελή, εφόσον δεν γνωρίζουµε το βαθµό ωριµότητας του ελαιοκάρπου 

που χρησιµοποιήθηκε για την παράγωγή των δειγµάτων. Ο βαθµός 

ωριµότητας του ελαιοκάρπου ίσως να παίζει κάποιο ρόλο στα ποσοστά 

των 1,2-DGs και  την τιµή του  λόγου L  στα ελαιόλαδα της Κρήτης τα 

οποία εµφανίζουν διαφορές µεταξύ δύο διαδοχικών καλιεργητικών 

περιόδων. Υπάρχει ένα δείγµα του Πηλίου (#1) που προέρχεται από 

άγουρες ελιές,για το οποίο παρατηρείται υψηλή τιµή του λόγου L σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα. 
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Ο χρόνο αποθήκευσης δεν έχει καµία επίδραση στα δείγµατα 

των  παρθένων ελαιολάδων που µελετήθηκαν, επειδή τα δείγµατα 

ελήφθησαν αµέσως µετά την εξαγωγή του ελαιολάδου από τον 

ελαιόκαρπο. Ωστόσο  η αποθήκευση φαίνεται να έχει επίδραση στα 

ελαιόλαδα του εµπορίου, για τα οποία επιπρόσθετα δεν γνωρίζουµε την 

γεωγραφική προέλευσή τους. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι τα 

εµπορικά παρθένα ελαιόλαδα παρουσιάζουν  µικρότερη περιεκτικότητα 

σε 1,2-DGs µεγαλύτερη 1,3-DGs και χαµηλές τιµές του λόγου L, Από 

την άποψη φρεσκότητας, τα εµπορικά παρθένα ελαιόλαδα 

παρουσιάζονται ποιοτικά κατώτερα των παρθένων  ελαιολάδων που 

προέρχονται από τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας.  

Τα παραπάνω συµπεράσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.2 , του 

λόγου L  ως προς το συνολικό ποσοστό των διγλυκεριδίων. Το 

διάγραµµα εµπεριέχει τιµές από όλα τα δείγµατα στους πίνακες 4.1 και 

4.2. Παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των ελαιολάδων που προέρχονται 

από τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας τείνουν προς την επάνω 

αριστερή γωνία του διαγράµµατος, υποδηλώνοντας ότι πρόκειται για 

παρθένα ελαιόλαδα. Η θέση των εµπορικών παρθένων ελαιολάδων στο 

διάγραµµα εξαρτάται από το συνολικό αριθµό διγλυκεριδίων. Όταν τα 

DGs είναι µικρότερα από 3% τότε τα ελαιόλαδα τείνουν προς την κάτω 

αριστερή γωνία. Όταν τα DGs είναι µεγαλύτερα από 3% τα ελαιόλαδα 

τείνουν προς την κάτω δεξιά γωνία του διαγράµµατος. Σε όλες όµως τις 

περιπτώσεις πρόκειται για χαµηλώτερης ποιότητας παρθένα ελαιόλαδα, 

εφόσον η τιµή του L είναι χαµηλή. Στο διάγραµµα παρατηρείται ότι τα 

δείγµατα (18 και 19) από το Κολυµπάρι και την Ζάκυνθο (#1) 

βρίσκονται στην περιοχή των εµπορικών ελαιολάδων καθώς 

παρουσιάζουν πολύ χαµηλό λόγο L.  
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Σχήµα 4.2:  ∆ιάγραµµα του λόγου L ως προς τα συνολικά διγλυκερίδια για παρθένα 

ελαιόλαδα διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. Για τις τέσσερις περιοχές της Κρήτης 

(Σητεία, Κολυµπάρι, Πεζά και Ηράκλειο) τα συµπαγή σύµβολα αντιστοιχούν στις 

καλλιεργητική περίοδο  2000-01, ενώ τα κενά σύµβολα αντιστοιχούν στην περίοδο 

1999-01.  

4.4   ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ 
          (ANOVA) ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ 
          ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΩΝ. 

4.4.1  Ανάλυση της διακύµανσης (ANOVA). 
Στις διάφορες επιστήµες περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

οι συγκριτικές µελέτες µε στόχο να ανακαλυφθούν διαφορές (εάν 

υπάρχουν) µεταξύ διαφόρων γεγονότων παρά αυτά τα ίδια τα 

γεγονότα. Μερικά παραδείγµατα είναι η σύγκριση της  καλλιεργητικής 

απόδοσης διαφόρων ειδών εδάφους, η σύγκριση της συγκέντρωσης 

ενός πρωτεϊνικού διαλύµατος κάτω από διαφορετικές συνθήκες 

αποθήκευσης, η σύγκριση του ποσού και χρόνου µάθησης που 

παρουσιάζουν διάφοροι µέθοδοι διδασκαλίας. Σε όλες τις περιπτώσεις η 
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σύγκριση µπορεί να γίνει µε την ανάλυση της διακύµανσης ή της 

διασποράς (analysis of variance, ANOVA), µε τον έλεγχο της 

στατιστικής σηµαντικότητας (statistical significance) µεταξύ των µέσων 

όρων (means) των µετρήσεων µιας ή περισσότερων µεταβλητών 

(variables) σε ένα µεγάλο αριθµό δειγµάτων. Το δείγµα αντιπροσωπεύει 

µια σειρά από πεπερασµένο αριθµό µετρήσεων µιας ανεξάρτητης 

µεταβλητής από ένα πολύ µεγάλο αριθµό µετρήσεων (θεωρητικά 

άπειρο), ο οποίος αντιπροσωπεύει τον πληθυσµό. ∆ιαφορετικά δείγµατα 

ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες (classes) ή οµάδες (groups). Εάν 

η σύγκριση γίνεται µεταξύ των µέσων όρων δύο διαφορετικών 

δειγµάτων, τότε η ANOVA θα δώσει τα ίδια αποτελέσµατα µε το t-test 

για ανεξάρτητα δείγµατα (όταν η σύγκριση γίνεται µεταξύ δύο 

ανεξάρτητων δειγµάτων µε βάση µια τουλάχιστον εξαρτηµένη 

µεταβλητή, π. χ. η  σύγκριση δύο αναλυτικών µεθόδων προσδιορισµού 

της συγκέντρωσης µιας ουσίας σε διαφορετικά δείγµατα ή η σύγκριση 

της απόδοσης των αγοριών και κοριτσιών σε µια τάξη µε βάση τις 

βαθµολογίες τους) ή µε το t-test για εξαρτηµένα δείγµατα (όταν η 

σύγκριση γίνεται µεταξύ δύο ανεξάρτητων µεταβλητών σε όµοια 

δείγµατα, π. χ. η σύγκριση δύο αναλυτικών µεθόδων προσδιορισµού 

της συγκέντρωσης µιας ουσίας σε δείγµατα της ίδιας οµάδας, η 

σύγκριση των βαθµολογιών των αγοριών µε βάση τις βαθµολογίες του 

πρώτου και δευτέρου εξαµήνου). Στην πρώτη περίπτωση, η σύγκριση 

των µέσων όρων γίνεται µεταξύ των δύο οµάδων (between-groups 

variability), ενώ στη δεύτερη περίπτωση η σύγκριση γίνεται µέσα στην 

οµάδα (within-group variability).  

Η ANOVA αποκτά αξία όταν η σύγκριση γίνεται µεταξύ πολλών 

οµάδων µε βάση µια ή περισσότερες ανεξάρτητες µεταβλητές. Για 

παράδειγµα, η σύγκριση ενός µεγάλου αριθµού δειγµάτων παρθένου 

ελαιόλαδου από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (οµάδες) µε βάση τις 

µετρήσεις της περιεκτικότητας (%) των ελαιόλαδων σε διγλυκερίδια 

(ανεξάρτητη µεταβλητή). 
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Γενικά το πρόβληµα µε τα παρθένα ελαιόλαδα τίθεται ως εξής: 

Ελήφθη ένας ικανός αριθµός n αντιπροσωπευτικών δειγµάτων 

παρθένου ελαιόλαδο από h περιοχές της Ελλάδας (οµάδες). Στα 

παρθένα ελαιόλαδα κάθε οµάδας µετρήθηκαν οι ανεξάρτητες 

µεταβλητές 1,2-DGs, 1,3-DGs, ο συνολικός αριθµός διγλυκεριδίων 

(DGs) και υπολογίστηκε ο λόγος L = 1,2-DGs/DGs. Για κάθε µεταβλητή 

σε κάθε οµάδα i  έγιναν j µετρήσεις, xij. Το πείραµα για (h =) 7 

περιοχές της Ελλάδας απεικονίζεται στον Πίνακα 4.7. Ο πίνακας 

περιέχει και τους µέσους όρους των µετρήσεων για κάθε οµάδα και τον 

µέσο όρο όλων των επί µέρους µέσων όρων των οµάδων. Το ερώτηµα 

που τίθεται είναι ποια ή ποιες από τις µεταβλητές, 1,2-DGs, 1,3-DGs, 

DGs και L µπορεί να διαφοροποιήσει τα ελαιόλαδα κατά περιοχή; 

Απάντηση στο ερώτηµα µπορεί να δοθεί µε τη στατιστική ανάλυση 

ANOVA, η οποία ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα: 

 

Πίνακας 4.7. ∆ιάταξη των µετρήσεων µιας µεταβλητής δειγµάτων παρθένων 

ελαιόλαδων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (οµάδες). 
 

Οµάδες  Μετρήσεις δειγµάτων                Μέσοι όροι 

Σητεία x11 x12……..…….. x1j…………… x1n          1

−

x

Πεζά  x21 x22………….…x2j ……………x2n             2

−

x   

Κολυµπάρι x31 x32…………….x3j…………….x3n               3

−

x  

Ηράκλειο x41 x42…………… x4j…………….x4n               4

−

x             

Λέσβος x51 x52…………….x5j…………….x5n               5

−

x            

Ηλεία  x61 x62…………….x6j…………….x6n                                          6

−

x   

Χαλκιδική x71 x72…………….x7j…………….x7n                               7

−

x                                    

  . .            .        -------   

                                Γενικός µέσος όρος                           .  

           

−

x
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περιγράφουν τη διακύµανση της µεταβλητής µέσα σε κάθε οµάδα 

1. Υπολογίζεται η διακύµανση, , των µετρήσεων µιας µεταβλητής 

µέσα σε κάθε οµάδα (within-group). Ο υπολογισµός γίνεται µε την 

εξίσωση 
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Το άθροισµα για τις τιµές του j και η διαίρεση µε (n-1) δίνει τη 

διακύµανση για κάθε οµάδα. Το άθροισµα για τις τιµές του i και η 

διαίρεση µε h δίνει το µέσο όρο των διακυµάνσεων όλων των οµάδων. 

Το γινόµενο h(n-1) εκφράζει τον αριθµό των βαθµών ελευθερίας των 

µετρήσεων µέσα στις οµάδες.  

 

2. Υπολογίζεται η διακύµανση, , των µετρήσεων µιας µεταβλητής από 

οµάδα σε οµάδα (µεταξύ των οµάδων) (between-groups), λαµβάνοντας 

υπόψη την απόκλιση του µέσου όρους των µετρήσεων των δειγµάτων 

κάθε οµάδας από το γενικό µέσο όρο. Ο υπολογισµός γίνεται µε την 

εξίσωση 
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Για τον υπολογισµό της διακύµανσης µεταξύ των οµάδων, θεωρούµε 

ότι όλα τα δείγµατα έχουν επιλεγεί από έναν πληθυσµό. Οι βαθµοί 

ελευθερίας των µετρήσεων µεταξύ των οµάδων είναι (h-1).  

Και στους δύο υπολογισµούς τα αθροίσµατα των τετραγώνων των 

αποκλίσεων στις εξισώσεις 4.1 και 4.2  

22 )(και)(
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(within-group variability) και µεταξύ των οµάδων (between-groups 
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variability). Είναι γνωστά ως σφάλµατα της διακύµανσης (error of 

variance) και συµβολίζονται µε SS (sum of squares). 

 

3. Ελέγχεται η στατιστική σηµαντικότητα των αποτελεσµάτων µε το F-

τεστ, το οποίο συγκρίνει τις διακυµάνσεις µέσα στις οµάδες και µεταξύ 

των οµάδων.  

 
22 / wb ssF =         (4.3) 

 
Ας σηµειωθεί ότι οι δύο διακυµάνσεις  και  αποτελούν τους 

εκτιµητές της διακύµανσης  στην περίπτωση που όλα τα δείγµατα 

είχαν ληφθεί από έναν µοναδικό πληθυσµό. Οι διακυµάνσεις  και  

ονοµάζονται στη γλώσσα της στατιστικής Mean Square Effect (MS

2
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ws

2
0σ

2
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ws

effect) 

και Mean Square Error (MSerror), αντίστοιχα.  

 Η σύγκριση των δύο διακυµάνσεων (ή των δύο µέσων όρων) 

στηρίζεται στην αλήθεια ή όχι µιας υπόθεσης, την οποία ονοµάζουµε 

αρχική ή µηδενική υπόθεση (null hypothesis), η οποία συµβολίζεται µε 

Η0. Υποθέτουµε αρχικά ότι οι διακυµάνσεις  και  συµπίπτουν µε τη 

διακύµανση .  

2
bs 2

ws

2
0σ

Εάν η µηδενική υπόθεση είναι αληθινή, τότε  και F = 

1. Μ’ άλλα λόγια δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων 

όρων των µετρήσεων (π. χ. των 1,2-DGs) µεταξύ των οµάδων 

(περιοχών της Ελλάδας) και η ανεξάρτητη µεταβλητή (1,2-DGs) που 

µετρήθηκε δεν διαφοροποιεί τα δείγµατα. Αν όµως τα δείγµατα των 

παρθένων ελαιόλαδων διαφοροποιούνται (δηλαδή δεν ισχύει η αρχική 

υπόθεση), τότε η διακύµανση µεταξύ των οµάδων  θα πρέπει να είναι 

µεγαλύτερη από τη διακύµανση µέσα στα δείγµατα , δηλαδή θα 

πρέπει 
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0 wb ss ==σ

2
b

2
ws

s

                 F = / > 1.                                                          (4.4) 2
bs 2

ws

 



 85
4. Εκτιµάται η στατιστική σηµαντικότητα των διαφορών µεταξύ των 

δειγµάτων, δηλαδή πόσο σηµαντικές είναι οι διαφορές µεταξύ των 

δειγµάτων. Προς τούτο συγκρίνεται ο λόγος F που υπολογίσθηκε µε 

κάποια θεωρητική τιµή Fh-1,n-h(α) που βρίσκεται από πίνακες F-

κατανοµής, λαµβανοµένου υπόψη ότι ο λόγος των δύο διακυµάνσεων 

ακολουθεί την F-κατανοµή. Στο συµβολισµό Fh-1,n-h (α), h-1 και n-h 

είναι οι βαθµοί ελευθερίας των µετρήσεων µέσα και µεταξύ των 

δειγµάτων, αντίστοιχα. Το α στο συµβολισµό της F, ονοµάζεται στάθµη 

σηµαντικότητας (significance level) του τεστ. Το α εκφράζει τη 

πιθανότητα του σφάλµατος τύπου Ι, δηλαδή το σφάλµα να 

απορρίψουµε τη Η0, ενώ είναι σωστή. Συνήθως, η πιθανότητα α για το 

σφάλµα τύπου Ι, λαµβάνει τιµή µεταξύ 0.05 και 0.01. Το διάγραµµα 

στο σχήµα 5.3 παρουσιάζει της F-κατανοµή για µια τιµή της α. Το 

γραµµοσκιασµένο τµήµα της καµπύλης εξαρτάται από την τιµή της 

στάθµης σηµαντικότητας και ονοµάζεται απορριπτική περιοχή της 

αρχικής υπόθεσης στη F-κατανοµή. ∆ηλαδή ορίζουµε σαν απορριπτική 

περιοχή της αρχικής υπόθεσης, το κοµµάτι του δειγµατοχώρου που έχει 

τιµές F > Fh-1,n-h (α). Τα χαρακτηριστικά της ανάλυσης της διακύµανσης 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 4.8. 

 
 

Σχήµα 4.3 : Κατανοµή F για µια πιθανότητα α. 
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Πίνακας 5.8. Απλός πίνακας ανάλυσης διακύµανσης (ANOVA). 
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Ο επόµενος Πίνακας 4.9 είναι περισσότερος εκτεταµένος και 

περιέχει ορισµένους τύπους, οι οποίοι διευκολύνουν τους υπολογισµούς 

της ανάλυσης της διακύµανσης, ιδιαίτερα για δείγµατα άνισου µεγέθους 

(διαφορετικός αριθµός µετρήσεων σε κάθε οµάδα). 

 

Πίνακας 4.9. Σύνθετος πίνακας ανάλυσης διακύµανσης (ANOVA) 
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Θα πρέπει να τονισθεί ότι η ANOVA προϋποθέτει ότι τα δείγµατα 

είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους και ότι προέρχονται από πληθυσµούς που 

ακολουθούν κανονική κατανοµή. Η κατανοµή των µετρήσεων 

(δειγµάτων) ελέγχεται είτε µε ιστογράµµατα, είτε µε διαγράµµατα 

πιθανότητας, όπως θα διαπιστωθεί παρακάτω. Πάντως, η ANOVA είναι 

ανεκτική σε µικρές αποκλίσεις από την κανονική κατανοµή, η οποία 

συνήθως παρατηρείται στην ανάλυση µικρού αριθµού δειγµάτων. 

Ένα ακόµα κριτήριο αφορά τη σταθερότητα της διακύµανσης. 

Αυτή ελέγχεται µε ένα διάγραµµα των διακυµάνσεων ως προς τους 

µέσους όρους των µετρήσεων των διαφόρων οµάδων. Στην περίπτωση 

που δεν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των διακυµάνσεων και των µέσων 

όρων (π. χ. αύξηση της διακύµανσης µε τον µέσον όρο), τότε 

συµπεραίνεται ότι η το σφάλµα της διακύµανσης είναι σταθερό. 

Οι πρoηγηθείσες ποιοτικές παρατηρήσεις οδηγούν σε χρήσιµα 

συµπεράσµατα σχετικά µε τα επίπεδα των διγλυκεριδίων σε παρθένα 

ελαιόλαδα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και την ποιοτική 

κατάταξη των ελαιολάδων µε βάση τον λόγο L. Προκειµένου, όµως, να 

γίνει η παρούσα µελέτη πιο αποτελεσµατική, είναι απαραίτητο να 

εφαρµοστούν προχωρηµένες στατιστικές µέθοδοι, οι οποίες θα 

εξετάζουν την δυνατότητα συσχετισµού της γεωγραφικής προέλευσης 

των παρόντων παρθένων ελαιολάδων µε την περιεκτικότητα των 

διγλυκεριδίων σε αυτά. Έτσι, µελετήθηκε το ποσό των συνολικών 

διγλυκεριδίων και ο λόγος L µε µονόδροµη ανάλυση διασποράς (one-

way analysis of variance). Επιλέχθηκαν 89 δείγµατα παρθένων 

ελαιολάδων από τις περιοχές: Σητεία, Κολυµπάρι, Πεζά, Ηράκλειο, 

Ηλεία, Λέσβος και Χαλκιδική. Εξαιρέθηκαν οι περιοχές: Μεσσηνία, 

Ζάκυνθος και Πήλιο, µε λιγότερα από 5 δείγµατα. Ο πίνακας 4.10 

συνοψίζει τα αποτελέσµατα σύγκρισης της µεταβλητότητας (variability) 

των ελαιολάδων των διαφόρων περιοχών. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι 

επιλεγµένες µεταβλητές διαφέρουν σηµαντικά σε κάθε οµάδα περιοχής, 
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µε αποτέλεσµα να απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση. Οι µέσες τιµές 

των δειγµάτων σε κάθε οµάδα διαφέρουν σηµαντικά. 

 
Πίνακας 4.9. Ανάλυση της διακύµανσης της διασποράς της περιεκτικότητας των 
διγλυκεριδίων και του λόγου L των παρθένων ελαιολάδωνa.  
 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 1,2-DGs 1,3-DGs DGs 

 

L 

 

F (10,78) 
 

4.10 14.35 4.10 20.20 

F κριτήριο (p = 0.05) 1.95 1.95 1.95 1.95 

P 
 

0,00015 <0,00001 0,00015 <0,00001 

 
aOι τιµές F, µε τους βαθµούς ελευθερίας στην παρένθεση, είναι οι πειραµατικές τιµές 

κάθε µεταβλητής, οι οποίες συγκρίνονται µε τις τιµές κριτηρίου (από τους πίνακες) για  

τη δεδοµένη πιθανότητα (0,05). Ρ είναι η πιθανότητα η µηδενική υπόθεση να είναι 

αληθινή.   

 

 

4.4.2 Πολλαπλές Συγκρίσεις 
Η ανάλυση της διακύµανσης είναι µια στατιστική µέθοδος, µε τη 

βοήθεια της οποίας αποφασίζουµε εάν θα δεχθούµε ή θα απορρίψουµε 

τη µηδενική υπόθεση Η0. Αν η µηδενική υπόθεση απορριφθεί σηµαίνει 

ότι υπάρχει ένας τουλάχιστον µέσος όρος των µετρήσεων, π. χ. των 

διγλυκεριδίων στα ελαιόλαδα, που είναι διαφορετικός από τους άλλους, 

µε συνέπεια τα ελαιόλαδα κάποιας ή κάποιων περιοχών (οµάδων) να 

διαφοροποιούνται. Από την ανάλυση ANOVA όµως δεν έχουµε καµιά 

πληροφορία για το ποιος ή ποιοι µέσοι όροι είναι διαφορετικοί. Για να 

απαντήσουµε στο ερώτηµα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε µια από τις 

πολλές µεθόδους πολλαπλών συγκρίσεων που υπάρχουν στη 

βιβλιογραφία.  

Η γενική αρχή στην οποία στηρίζονται οι πολλαπλές µέθοδοι 

σύγκρισης είναι η εξής: Η διαφορά των µέσων όρων µεταξύ των 
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οµάδων είναι σηµαντική (και εποµένως οι οµάδες διαφοροποιούνται) 

όταν αυτή η διαφορά υπερβαίνει κάποιο αριθµητικό κριτήριο, το οποίο 

ενσωµατώνει τη στάθµη σηµαντικότητας που έχουµε επιλέξει για τη 

σύγκριση (συνήθως α = 0.05).  

 

                                                                           (4.5)  )()( 1 afxx ii >− −

−−

για όλα τα i. 

Το κριτήριο σύγκρισης των µέσων όρων εξαρτάται από τη µέθοδο.  

∆εν χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ελάχιστης σηµαντικής 

διαφοράς (least significant difference, LSD test), διότι η 

αποτελεσµατικότητά της σε πολλαπλές συγκρίσεις έχει αµφισβητηθεί 

στο παρελθόν22. Επιπλέον, αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται στην 

περίπτωση οµάδων µε τον ίδιο αριθµό  µετρήσεων για κάθε οµάδα. 

Έτσι, εφαρµόστηκε µια πιο συντηρητική µέθοδος για άνισο αριθµό 

µετρήσεων, η Tuckey HSD test για δείγµατα άνισου µεγέθους 

(Spjotroll/Stoline test)23. Η σύγκριση της µεταβλητής των ολικών DGs 

των ελαιολάδων της περιόδου 1999-2000 δεν ανέδειξε στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές (Ρ=0,05) ανάµεσα στους µέσους όρους όλων των 

δειγµάτων ελαιολάδου της περιόδου 2000-2001 από τις διάφορες 

περιοχές, εκτός ίσως ανάµεσα στους µέσους όρους των δειγµάτων από 

τις περιοχές της Σητείας, του Κολυµπαρίου και του Ηρακλείου (Πίνακας 

4.11). Στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν µεταξύ των 

µέσων όρων των λόγων L των ελαιολάδων της περιόδου 2000-2001 

από το Κολυµπάρι και αυτών από τις άλλες περιοχές, ενώ οι λόγοι L tvn 

τελευταίων περιοχών δεν διέφεραν σηµαντικά µεταξύ τους. Επίσης, 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους µέσους όρους 

των λόγων L από περίοδο σε περίοδο συγκοµιδής. Ελαιόλαδα από την 

ίδια περιοχή της Κρήτης δύο διαδοχικών ετών παραγωγής διέφεραν σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. Με βάση τη συγκεκριµένη ανάλυση, 

εξάγεται το συµπέρασµα ότι, µε επίπεδο σηµαντικότητας Ρ=0,05 και µε 

τη χρήση του  αλγόρυθµου Tuckey HSD, µπορούν να διακριθούν µόνο 
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δείγµατα, των οποίων οι διαφορές στους µέσους όρους των λόγων L 

είναι ≥ 0,15 µονάδες.
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Πίνακας 4.11: Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων µε τη µέθοδο Tuckey HSD test για το σύνολο των διγλυκεριδίων των Ελληνικών 

παρθένων ελαιολάδων.                                                     

STAT. 
BASIC 
STATS 
 

Unequal N HSD; Variable: L 

Marked differences are significant at p < .05000 

LOCATION  {1}
M=.84874 

{2} 
M=.65080 

{3} 
M=.84543 

{4} 
M=.78855 

{5} 
M=.91642 

{6} 
M=.82657 

{7} 
M=.78662 

Sitia                     {1}  .00014* 1.00000 
 .67567    .91916 .99924 .94528

Kolympari          {2} .00014*   
.00012* .00131*    .00071* .00715* .27881

Peza                     {3} 1.00000 .00012*  
 .59113    .90038 .99971 .95780

Iraklion                {4} .67567 .00131*  
.59113     .34966 .98459 1.00000

Ilia                       {5} .91916 
 .00071*      .90032 .34966 .74908 .33157

Lesbos                 {6}  
.99924 .00715*      .99971 .98459 .74907 .99427

Halkidikh             {7)  
.94528 .27881      .95780 1.00000 .33157 .99427
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4.5   ΣΧΕΣΗ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  
        1,3-  ∆ΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΩΝ. 
 
         Γνωρίζουµε ότι η τιµή της οξύτητας οφείλεται στα ελεύθερα 

λιπαρά οξέα τα οποία προέρχονται από την υδρόλυση των 

τριακυλογλυκερολών προς 1,2-διακυλογλυκερόλες, έτσι θα ήταν 

αναµενόµενο να υπάρχει µια γραµµική σχέση µεταξύ του συνόλου των 

διγλυκεριδίων και της τιµής της οξύτητας. Ωστόσο, σχεδιάζοντας το 

διάγραµµα της οξύτητας σε σχέση µε το συνολικό ποσό των 

διγλυκεριδίων για τα παρθένα ελαιόλαδα του Πίνακα 4.1 παρατηρούµε 

φτωχή  συσχέτιση (r=0.68). Καλύτερη συσχέτιση (r=0.89)  

επιτυγχάνεται στο διάγραµµα της οξύτητας ως προς το ποσοστό  των 

1,3-DGs όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 4.4.  Γενικά όπως έχουµε πει 

και στο θεωρητικό µέρος, η συγκέντρωση των ελεύθερων λιπαρών 

οξέων αυξάνεται καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση των 1,3-DGs . Η 

ισοµερίωση των 1,2-DGs, τα οποία προέρχονται από την υδρόλυση των 

τριακυλογλυκερολών, σε 1,3-DGs έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της 

συγκέντρωσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων άρα και αύξηση της 

οξύτητας.   
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Σχήµα 4.4 : ∆ιάγραµµα της οξύτητας σε σχέση µε τα 1,3-DGs των παρθένων 

ελαιολάδων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

 

4.6  ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ 
       Ε∆Ω∆ΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗ 
       ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 1H-NMR. 

 

Στην παράγραφο αυτή θα συζητηθούν τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης των Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων, εµπορικών 

ελαιολάδων και εδώδιµων φυτικών ελαίων µε τη φασµατοσκοπία 1Η-

NMR. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παραθέτονται στους παρακάτω 

πίνακες:  
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Πίνακας 4.12: Παρθένα ελαιόλαδα. Περιεκτικότητα (%) λιπαρών οξέων και αριθµός 

ιωδίου. 

 

∆ΕΙΓΜΑ 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΙ  ΕΤΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

ΛΙΝΟΛΕΝΙΚΟ 

 

 

 

ΛΙΝΕΛΑΪΚΟ 

 

 

 

ΕΛΑΪΚΟ 

 

 

 

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΩ∆ΙΟΥ 

 

 

 

1 ΣΗΤΕΙΑ 0,4 7,4 77,6 14,6 80,5 

2 (1999-01) 0,5 8,0 75,8 15,6 81,6 

3  0,5 8,0 75,8 15,6 81,6 

4  0,2 8,0 72,7 19,1 77,0 

5  0,5 7,8 76,2 15,5 81,0 

6  0,3 7,4 75,6 16,7 78,6 

7 (2000-01) 0,3 8,2 77,2 14,3 80,9 

8  0,5 7,1 78,4 14,0 80,7 

9  0,5 7,3 77,3 14,9 79,4 

10  0,5 6,7 79,0 13,8 80,9 

11  0,5 9,0 76,6 13,9 81,3 

12  0,3 7,1 79,6 13,0 77,7 

13  0,5 7,3 77,4 14,8 81,2 

1 ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ 0,5 6,9 78,5 14,1 81,8 

2 (1999-00)      

3  0,6 6,9 77,4 15,1 80,3 

4  0,5 7,5 76,9 15,1 79,8 

5  0,4 7,7 76,6 15,4 79,6 

6  0,5 7,5 76,3 15,7 79,9 

7  0,3 8,2 75,6 15,9 79,3 

8  0,5 7,2 76,4 15,9 79,8 
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∆ΕΙΓΜΑ 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΙ  ΕΤΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

ΛΙΝΟΛΕΝΙΚΟ 

 

 

 

ΛΙΝΕΛΑΪΚΟ 

 

 

 

ΕΛΑΪΚΟ 

 

 

 

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΩ∆ΙΟΥ 

 

 

 

9  0,6 7,1 76,4 15,9 79,6 

10  0,3 8,3 75,4 16,0 79,4 

11 (2000-01) 0,4 7,0 76,3 16,3 80,4 

12  0,6 6,4 77,1 16,0 79,6 

13  0,5 7,1 76,9 15,6 77,7 

14  0,5 6,7 76,8 15,9 79,7 

15  0,5 6,0 77,3 16,2 78,9 

16  0,5 6,2 77,1 16,2 79,5 

17  0,4 6,8 76,5 16,3 79,9 

18  0,5 6,6 76,8 16,1 80,1 

19  0,5 6,5 79,0 14,0 81,7 

20  0,5 8,7 75,3 15,6 81,4 

1 ΠΕΖΑ 0,5 9,3 74,1 16,1 80,5 

 (1999-01)      

2  0,4 9,2 73,9 16,5 83,2 

3  0,4 9,1 75,4 15,2 80,1 

4  0,5 8,6 75,7 15,2 83,0 

5  0,5 9,2 74,2 16,1 81,3 

6  0,5 9,7 74,2 15,6 82,9 

7  0,4 8,3 79,2 12,1 81,8 

8  0,5 7,6 74,4 17,4 79,4 

9  0,3 7,6 76,5 15,6 79,9 

10  0,3 8,7 76,0 14,9 80,1 

11 (2000-01) 0,5 7,1 78,3 14,1 81,5 
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∆ΕΙΓΜΑ 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΙ  ΕΤΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

ΛΙΝΟΛΕΝΙΚΟ 

 

 

 

ΛΙΝΕΛΑΪΚΟ 

 

 

 

ΕΛΑΪΚΟ 

 

 

 

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΩ∆ΙΟΥ 

 

 

 

12  0,4 7,5 78,3 13,8 81,0 

13  0,5 7,3 78,9 13,2 81,2 

14  0,5 7,1 78,0 14,4 80,0 

15  0,6 7,8 76,3 15,4 80,2 

16  0,4 5,8 79,1 14,7 79,2 

17  0,5 7,0 79,0 13,4 81,2 

18  0,5 6,9 77,7 14,9 81,2 

19  0,5 6,9 79,4 13,2 81,9 

20  0,5 7,0 78,6 13,9 81,2 

21  0,6 7,2 78,5 13,8 80,2 

1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0,5 7,6 77,0 14,9 79,9 

2 (1999-01) 0,5 6,6 77,6 15,3 80,7 

3  0,4 9,7 73,4 16,6 80,4 

4  0,3 9,1 74,1 16,4 80,8 

5  0,4 8,8 74,3 16,5 81,5 

6  0,3 8,2 74,9 16,5 79,9 

7  0,3 8,1 75,5 16,1 79,9 

8  0,3 8,6 75,2 16,0 79,9 

9  0,5 8,3 76,2 15,0 82,0 

10  0,3 8,1 76,4 15,3 79,6 

11 (2000-01) 0,5 7,1 78,3 14,0 81,4 

12  0,3 7,5 76,4 15,8 78,1 

13  0,4 7,9 76,5 15,2 79,5 

14  0,3 7,9 77,2 14,7 77,4 
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∆ΕΙΓΜΑ 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΙ  ΕΤΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

ΛΙΝΟΛΕΝΙΚΟ 

 

 

 

ΛΙΝΕΛΑΪΚΟ 

 

 

 

ΕΛΑΪΚΟ 

 

 

 

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΩ∆ΙΟΥ 

 

 

 

15  0,6 7,2 77,3 15,0 81,5 

16  0,5 7,0 77,0 15,5 81,0 

17  0,5 7,4 76,6 15,5 80,5 

1 
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 

(2000-01) 
0,5 6,3 79,7 13,6 78,9 

2  0,3 6,3 80,7 12,7 79,2 

1 
ΗΛΕΙΑ 

(2000-01) 
0,6 5,7 81,6 12,2 79,9 

2  0,4 6,0 79,9 13,7 78,1 

3  0,6 5,8 80,1 13,5 78,9 

4  0,5 6,0 79,5 14,0 78,6 

5  0,5 5,8 80,1 13,5 79,7 

1 ΛΕΣΒΟΣ 0,5 9,1 79,2 11,2 85,1 

 (2000-01)      

2  0,6 10,1 77,9 11,4 84,8 

3  0,4 9,8 78,1 11,7 83,6 

4  0,5 9,7 73,2 16,6 82,1 

5  0,6 9,3 79,5 10,6 87,8 

6  0,5 10,9 78,2 10,3 87,9 

7  0,5 10,2 77,7 11,5 87,3 

8  0,6 8,4 78,3 12,7 84,8 

1 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

(2000-01) 
0,9 4,0 80,9 14,2 77,4 

2  0,6 5,7 79,4 14,4 78,8 
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∆ΕΙΓΜΑ 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΙ  ΕΤΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

ΛΙΝΟΛΕΝΙΚΟ 

 

 

 

ΛΙΝΕΛΑΪΚΟ 

 

 

 

ΕΛΑΪΚΟ 

 

 

 

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΩ∆ΙΟΥ 

 

 

 

1 ΠΗΛΙΟ 0,4 7,4 80,7 11,6 82,3 

 (2000-01)      

2  0,6 11,6 73,7 14,2 83,5 

3  0,6 9,3 78,0 12,1 82,5 

4  0,5 8,0 79,7 11,8 84,5 

1 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ 0,7 5,2 80,7 13,4 78,8 

 (2000-01)      

2  0,5 6,8 81,4 11,3 83,2 

3  0,5 8,7 77,7 13,1 83,3 

4  0,5 8,7 76,9 14,0 81,0 

5  0,5 6,0 82,0 11,6 79,2 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99

Πίνακας 4.13 Εµπορικά ελαιόλαδα. Περιεκτικότητα (%) λιπαρών οξέων και αριθµός 

ιωδίου. 

 

∆ΕΙΓΜΑ ΛΙΝΟΛΕΝΙΚΟ ΛΙΝΕΛΑΪΚΟ ΕΛΑΪΚΟ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ 

 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΙΩ∆ΙΟΥ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΠΑΡΘΕΝΟ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

     

1 0,5 7,1 78,1 14,4 80,3 

2 0,5 7,2 76,9 15,4 79,7 

3 0,4 6,5 79,3 13,8 81,0 

4 0,4 6,6 79,8 13,2 80,5 

5 0,6 8,0 77,1 14,3 80,4 

6 0,6 8,1 76,3 15,0 80,4 

7 0,5 7,5 78,5 13,5 81,3 

8 0,4 7,9 77,3 14,4 80,4 

ΑΓΝΑ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α 
     

1 0,4 10,1 71,9 17,6 80,9 

2 0,5 8,2 76,4 14,8 81,9 

3 0,5 8,4 75,2 15,9 80,4 

4 0,6 8,5 76,6 14,4 80,0 

5 0,5 8,5 75,1 15,9 82,0 

6 0,3 10,5 74,8 14,4 83,4 

7 0,5 9,7 74,3 15,5 80,9 

ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΑ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α 
     

1 0,5 11,3 73,2 15,0 82,8 

2 0,4 7,9 76,1 15,5 79,7 

3 0,3 8,0 75,6 16,1 82,2 
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∆ΕΙΓΜΑ ΛΙΝΟΛΕΝΙΚΟ ΛΙΝΕΛΑΪΚΟ ΕΛΑΪΚΟ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ 

 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΙΩ∆ΙΟΥ 

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΑ      

1 0,5 6,7 79,1 13,7 80,9 

2 0,5 11,7 73,8 13,9 83,0 

3 0,5 10,1 74,0 15,4 82,4 
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Πίνακας 4.14: Φυτικά έλαια. Περιεκτικότητα (%) λιπαρών οξέων και αριθµός ιωδίου. 

 

 

∆ΕΙΓΜΑ ΛΙΝΟΛΕΝΙΚΟ ΛΙΝΕΛΑΪΚΟ ΕΛΑΪΚΟ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΩ∆ΙΟΥ 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ      

1 0,5 58,7 29,5 11,3 128,0 

2 0,5 60,9 26,1 12,4 130,6 

3 0,3 58,9 28,3 12,5 128,1 

4 0,3 55,4 32,0 12,3 125,3 

5 0,1 58,8 28,4 12,7 130,4 

6 0,3 60,3 27,3 12,1 128,9 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ      

1 0,8 58,1 25,7 15,4 125,1 

2 1,1 56,1 27,8 15,0 123,7 

3 0,5 55,8 30,1 13,6 124,7 

ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ      

1 8,4 51,4 22,4 17,8 132,5 

2 7,9 51,0 22,5 18,7 129,9 

3 8,6 50,3 21,6 19,5 129,7 

4 8,7 49,8 24,0 17,5 129,1 

5 7,5 50,1 24,0 18,5 125,9 

6 5,1 54,7 20,8 19,4 131,2 

ΣΗΣΑΜΕΛΑΙΟ      

1 0,9 39,7 40,9 18,5 105,4 

2 0,3 37,4 44,2 18,1 103,9 

3 0,2 40,6 42,7 16,4 107,8 

4 0,3 38,5 42,6 18,7 105,1 

5 0,2 40,3 43,1 16,4 108,3 
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∆ΕΙΓΜΑ ΛΙΝΟΛΕΝΙΚΟ ΛΙΝΕΛΑΪΚΟ ΕΛΑΪΚΟ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΩ∆ΙΟΥ 

ΦΟΥΝΤΟΥΚΕΛΑΙΟ      

1 0,6 22,3 66,0 11,1 96,1 

2 0,4 16,4 75,0 8,2 94,1 

3 0,2 22,7 67,0 10,0 98,1 

4 0,4 22,4 67,7 9,5 97,7 

5 0,1 23,0 66,3 10,6 97,0 

ΑΡΑΧΙ∆ΕΛΑΙΟ      

1 0,4 19,0 61,8 18,8 87,2 

2 0,1 19,4 62,3 18,2 88,1 

ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟ      

1 0,0 0,4 6,8 92,8 5,8 

2 0,0 0,6 5,6 93,8 5,6 

ΚΑΡΥ∆ΕΛΑΙΟ      

1 13,8 57,7 16,9 11,5 151,4 

2 13,5 58,0 15,7 12,8 152,9 

3 13,3 57,7 17,3 11,8 150,9 
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Στα Σχήµατα 4.5-4.7 περιέχονται διαγράµµατα τα οποία 

συγκρίνουν τις µέσες τιµές  των ποσοστών των οξέων (Λινελαϊκού, 

Λινολενικού, Ελαϊκού και Κορεσµένων), του αριθµού ιωδίου (IV) και το 

ποσοστό των στερολών από τοος πίνακες 4.1 και 4.10 από τις διάφορες 

περιοχές της Ελλάδας για δύο καλλιεργητικές περιόδους. Παρατηρείται 

ότι το ποσοστό του λινολενικού οξέος είναι για όλες τις περιοχές 

µικρότερο από 0,9% και κυµαίνεται από 0,4%-0,5%. Το ελαϊκό 

κυµαίνεται από 75%-80%, τα κορεσµένα από 12%-16% και το 

λινελαϊκό από 5,8%-9,7%. Ο αριθµός ιωδίου από 79%-81%, τέλος οι 

στερόλες είναι σε όλα τα παρθένα ελαιόλαδα πάνω από 0,1%.  
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Σχήµα 4.5 : Μέσες τιµές των ποσοστών του ελαϊκού οξέος και λινελαϊκού οξέος από τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

        

 Eλαϊκό
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Σχήµα 4.6: Μέσες τιµές των ποσοστών του λινολενικού οξέος και του βαθµού ιωδίου (IV). 
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Σχήµα 4.7 : Μέσες τιµές των ποσοστών των κορεσµένων οξέων και των στερολώναπό διάφορες περιοχές της Ελλάδας.  
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Σχήµα 4.8 : Σύγκριση των µέσων τιµών των ποσοστών των οξέων, του αριθµού ιωδίου και των στερολών των παρθένων ελαιολάδων 

των διάφορων περιοχών της Ελλάδας µε τα σογιέλαια, τα ηλιέλαια, αραβοσιτέλαια και φουντουκέλαια. 
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Στο Σχήµα 4.8 συγκρίνονται οι µέσες τιµές των ποσοστών των 

λιπαρών οξέων, αριθµού ιωδίου και στερολών µεταξύ των παρθένων 

ελαιολάδων από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, του σογιέλαιου, του 

ηλιέλαιου, του αραβοσιτέλαιου και του φουντουκέλαιου. Παρατηρείται 

ότι τα παρθένα ελαιόλαδα παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό 

ελαϊκού οξέος (77,3%) ενώ στα φουντουκέλαια το αντίστοιχο ποσοστό 

είναι 68,4%. Το σογιέλαιο παρουσιάζει ποσοστό λινολενικού οξέος  

7,7% πολύ υψηλότερο σε σχέση µε τα υπόλοιπα έλαια. Τα κορεσµένα 

παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό (68,4%) στα φουντουκέλαια, 

ενώ τα κορεσµένα στα υπόλοιπα  φυτικά έλαια δεν διαφέρουν από 

εκείνα στο παρθένο ελαιόλαδο. Τέλος το ποσοστό των στερολών στο 

φουντουκέλαιο είναι πολύ µικρότερο (7,5%) από το αντίστοιχο των 

παρθένων (12,1%), ενώ το ποσοστό στα ηλιέλαια (15,8%) βρίσκεται 

πολύ κοντά µε τα παρθένα ελαιόλαδα. Τέλος διαφορές παρατηρούνται 

στην περιεκτικότητα του λινελαϊκού οξέος ανάµεσα σε παρθένο 

ελαιόλαδο, φουντουκέλαιο από τη µια µεριά και σογιέλαιο, ηλιέλαιο και 

αραβοσιτέλαιο από την άλλη. Ας σηµειωθεί  ότι η σχετικά όµοια 

σύσταση του φουντουκέλαιου σε λιπαρά οξέα µε το παρθένο ελαιόλαδο 

το καθιστά µια ‘ικανοποιητική’ πρώτη ύλη για τη νοθεία του παρθένου 

ελαιολάδου, η οποία είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευτεί. 

4.7 AΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ Ή ΑΞΟΝΩΝ  
 

 Η µέθοδος της χηµειοµετρίας µε την ονοµασία ανάλυση των 

κυρίων συνιστωσών  ή κυρίων αξόνων (principal components analysis, 

PCA) είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για τη διερεύνηση σχέσεων 

(διαφορών ή οµοιοτήτων) που υπάρχουν ανάµεσα σε δείγµατα 

διαφορετικών κατηγοριών ή οµάδων (groups). Η ανάλυση βασίζεται 

στην ανακάλυψη διασποράς στις µεταβλητές (variables) του 

συστήµατος. Κάθε µεταβλητή είναι το διάνυσµα του αριθµού των 

µετρήσεων, ο οποίος συµπίπτει µε τον αριθµό των δειγµάτων. Για 
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παράδειγµα ζητούµε να ανακαλύψουµε διαφορές ή οµοιότητες που 

τυχόν υπάρχουν ανάµεσα στα δείγµατα παρθένων ελαιόλαδων από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας (groups) στηριζόµενοι στη διακύµανση 

ή όχι των πειραµατικών µετρήσεων για κάθε µεταβλητή (π. χ. 

µετρήσεις του ποσοστού των λιπαρών οξέων, διγλυκεριδίων, στερολών, 

οξύτητα, δείκτης ακορεστότητας, κ. ά) στα παρθένα ελαιόλαδα. 

Προχωρώντας ένα βήµα παραπέρα, ζητούµε να βρούµε, εάν η 

υπάρχουσα διασπορά σε ορισµένες ή σε όλες τις µετρήσεις επιτρέπει 

την ταξινόµηση των παρθένων ελαιόλαδων σύµφωνα µε τη γεωγραφική 

τους προέλευση.  

Συνήθως, τα δείγµατα και οι µεταβλητές του συστήµατος, οι οποίες 

αποτελούν τις σειρές και τις κολώνες µιας µήτρας, αντίστοιχα, µε 

στοιχεία τις µετρήσεις είναι πολύ περισσότερες από τρεις, µε συνέπεια η 

λεπτοµερής διαγραµµατική εξέταση της διακύµανσης των µετρήσεων να 

είναι αδύνατη. Η PCA έχει σαν στόχο τον επαναπροσδιορισµό των 

αξόνων του διαγράµµατος των µεταβλητών και τη δραστική µείωσή 

τους σε δύο ή τρεις άξονες. Οι νέοι άξονες ονοµάζονται κύριοι άξονες 

(principal components) ή παράγοντες (factors) και επιτρέπουν την 

οπτική εξέταση της δοµής των µετρήσεων. Οι κύριοι άξονες είναι 

κάθετοι µεταξύ τους και κατασκευάζονται από γραµµικούς 

συνδυασµούς των αρχικών µεταβλητών. Το Σχήµα 4.9 δείχνει ένα απλό 

διάγραµµα δύο µεταβλητών 1 και 2 (αρχικοί άξονες) µε το καινούργιο 

σετ των κυρίων αξόνων, PC1 και  PC2 για έναν αριθµό 40 δειγµάτων (η 

µήτρα δειγµάτων-µεταβλητών αποτελείται από 40 σειρές και 2 

κολώνες). Παρατηρούµε ότι κανένας από τους αρχικούς άξονες των 

µεταβλητών δεν περιγράφει πλήρως τη διασπορά των µετρήσεων. 

Αντίθετα, ο πρώτος κύριος άξονας, PC1, περιγράφει το µεγαλύτερο 

ποσοστό (98%) της διασποράς των µετρήσεων, ή µε άλλα λόγια το 

µεγαλύτερο άπλωµα των µετρήσεων. Ο δεύτερος κύριος άξονας 

περιγράφει µόνο το 2% της διασποράς των µετρήσεων και είναι 
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λιγότερος σηµαντικός. Αυτή η παρατήρηση αποκαλύπτει ότι ο 

πρώτος κύριος άξονας περιγράφει το µεγαλύτερο ποσοστό της 

διασποράς των µετρήσεων, ενώ οι επόµενοι διαδοχικοί κύριοι άξονες 

περιγράφουν διαδοχικά µικρότερα ποσοστά της διασποράς.  
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Σχήµα 4.9: Απλό διάγραµµα δύο µεταβλητών 1 και 2 (αρχικοί άξονες) µε το 

     καινούριο σετ των κυρίων αξόνων, PC1 και PC2. 

 

Η γνώση του αριθµού των κυρίων αξόνων που περιγράφουν τη 

διασπορά των µετρήσεων και το επί τοις % διασποράς σε κάθε κύριο 

άξονα αποτελεί το µοντέλο της ανάλυσης. Εάν για παράδειγµα, η 

διασπορά των µετρήσεων περιγράφεται σε ποσοστό περίπου 100% από 

δύο κύριους άξονες, τότε ένα δισδιάστατο διάγραµµα είναι αρκετό για 

τη µελέτη της διασποράς στις µετρήσεις των δειγµάτων. Το Σχήµα 4.10 

δείχνει ένα διάγραµµα τριών µεταβλητών, στο οποίο η διασπορά των 

µετρήσεων περιγράφεται κατά 100% περίπου από δύο κύριους άξονες.  
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 2 

 

Σχήµα 5.10: ∆ιάγραµµα τριών µεταβλητών 1, 2, 3 και κυρίων αξόνων PC1, PC2, PC3. 

 

Ο αριθµός των κυρίων αξόνων καθορίζει τις διαστάσεις 

(dimensionality) του µοντέλου, η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη 

από τον αριθµό των µεταβλητών. Οι διαστάσεις του µοντέλου εξαρτάται 

από τον αριθµό των µεταβλητών, τον αριθµό των δειγµάτων για 

ανάλυση και τον αριθµό των χηµικών συστατικών του συστήµατος. 

Η στατιστική ανάλυση των µετρήσεων διευκολύνεται από δύο 

ακόµα παραµέτρους: Η πρώτη αναφέρεται στη συνεισφορά ή την 

βαρύτητα (loading) των µεταβλητών στους κύριους άξονες. ∆ηλαδή η 

βαρύτητα αποτελεί µέτρο για το ποια ή ποιες µεταβλητές συνεισφέρουν 

περισσότερο στη δηµιουργία ορισµένων κυρίων αξόνων. Αυτοί οι κύριοι 

άξονες θεωρούνται η καλύτερη επιλογή για την ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων και για τη διάκριση ή την ταξινόµηση των δειγµάτων,  
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όπως θα δούµε παρακάτω. Με µαθηµατικούς όρους, η βαρύτητα 

κάθε µεταβλητής σε έναν κύριο άξονα εκφράζεται από το συνηµίτονο 

της γωνίας φ που σχηµατίζει ο άξονας µιας µεταβλητής µε τον κύριο 

άξονα. Όταν συνφ = 1, τότε φ = 0ο και οι δύο άξονες συµπίπτουν. 

Στην περίπτωση αυτή, ο κύριος άξονας περιγράφει όλη τη διασπορά 

των µετρήσεων της συγκεκριµένης µεταβλητής. Όταν συνφ = 0, τότε φ 

= 90ο και ο άξονας της µεταβλητής είναι κάθετος προς τον κύριο 

άξονα, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει καµιά διασπορά των µετρήσεων της 

συγκεκριµένης µεταβλητής στον κύριο άξονα. Στην πράξη, η βαρύτητα 

κυµαίνεται από –1 έως +1 (µεταβολή της γωνίας φ από 0ο έως 180ο). 

Στο σχήµα 4.11, η βαρύτητα είναι συν45ο = 0.5 που σηµαίνει ότι οι δύο 

µεταβλητές 1 και 2 συνεισφέρουν το ίδιο στον κύριο άξονα PC1. 

Εποµένως, η συνολική διασπορά των µετρήσεων (98%) των δύο 

µεταβλητών περιγράφεται από ένα και µόνο κύριο άξονα. 

Η δεύτερη παράµετρος είναι οι συντεταγµένες (scores) των 

µετρήσεων ως προς το νέο σύστηµα που ορίζουν οι κύριοι άξονες. Το 

σχήµα 4.11 δείχνει τις συντεταγµένες ενός δείγµατος στο σύστηµα των 

µεταβλητών και στο σύστηµα των κυρίων αξόνων. Το διάγραµµα των 

συντεταγµένων αποκαλύπτει τη σχέση των δειγµάτων µε βάση τις 

µετρήσεις που έχουν γίνει. Όπως θα δούµε παρακάτω, η επιχειρούµενη 

διάκριση ή ταξινόµηση των δειγµάτων παρθένου ελαιόλαδου και 

φυτικών ελαίων γίνεται στο διάγραµµα των συντεταγµένων. 

 Οι συντεταγµένες των µετρήσεων και η βαρύτητα των 

µεταβλητών στους κύριους άξονες υπολογίζονται µε έναν αλγόριθµο 

(single value decomposition), ο οποίος δίνεται από τη µαθηµατική 

εξίσωση 

 

                                            R = USVT     (5.6) 
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όπου U είναι η µήτρα των συντεταγµένων των µετρήσεων στους 

κύριους άξονες, V είναι η µήτρα περιέχει τις πληροφορίες για το πώς 

σχετίζονται οι άξονες των µεταβλητών µε τους κύριους άξονες 

(εκφράζει τη βαρύτητα) και S είναι ορθογώνια µήτρα, η οποία περιέχει 

πληροφορίες για το ποσοστό της διασποράς των µεταβλητών σε κάθε 

κύριο άξονα. Τα διαγώνια στοιχεία της µήτρας S και τα στοιχεία της 

µήτρας V είναι οι ιδιοτιµές (eigenvalues) και τα ιδιοδιανύσµατα 

(eigenvectors) του µετασχηµατισµού (4.6), αντίστοιχα. 
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Σχήµα 5.11: Συντεταγµένες ενός δείγµατος στο σύστηµα των µεταβλητών και στο 

                   σύστηµα των κυρίων αξόνων. 
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4.7.1  Μεθοδολογία της ανάλυσης των κυρίων 
          συνιστωσών ή  αξόνων. 
 

Η στατιστική ανάλυση ενός µεγάλου αριθµού δειγµάτων, για 

καθένα από το οποία έγινε ένας ικανός αριθµός µετρήσεων ακολουθεί 

τα παρακάτω συγκεκριµένα στάδια. 

 

Α. Εξέταση των δειγµάτων και των µετρήσεων. Η προσεκτική 

παρατήρηση των µετρήσεων για κάθε µεταβλητή, πολλές φορές υπό τη 

µορφή διαγραµµάτων, επιτρέπει τη διαπίστωση ότι κάποιο ή κάποια από 

τα υπό ανάλυση δείγµατα και ίσως κάποια ή κάποιες από τις µετρήσεις 

συµπεριφέρονται διαφορετικά από τα υπόλοιπα δείγµατα και µετρήσεις. 

Αυτή η διαπίστωση οδηγεί σε ένα πρώτο συµπέρασµα για την πιθανή 

ύπαρξη αφύσικων δειγµάτων (outliers) ή λανθασµένων µετρήσεων. 

 

Β. Επεξεργασία των µετρήσεων. Η επεξεργασία των µετρήσεων είναι 

απαραίτητη στη περίπτωση που έχουµε διαφορετικούς τύπους 

µετρήσεων (π. χ. για τις µεταβλητές συγκέντρωση διγλυκεριδίων και 

οξύτητα στο παρθένο ελαιόλαδο) ή µετρήσεις σε διαφορετική 

αριθµητική κλίµακα (π. χ. µια σειρά µετρήσεων της τάξης του 0.1 και 

µια άλλη σειρά µετρήσεων της τάξης του 100). Στη δεύτερη περίπτωση 

προχωρούµε σε αυτοκλιµάκωση (autoscaling) των µετρήσεων 

(κανονικοποίηση των µετρήσεων, ώστε να έχουν µοναδιαία 

διακύµανση). Στην πρώτη περίπτωση αφαιρούµε από κάθε µέτρηση 

µιας µεταβλητής τον µέσο όρο όλων των µετρήσεων (mean cenrering) 

της ίδιας µεταβλητής. Με αυτήν την επεξεργασία σε ένα πλήθος 

µεταβλητών και µετρήσεων αφαιρείται ο µέσος όρος όλων των  

µετρήσεων από τις µετρήσεις όλων των µεταβλητών. 
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Μια άλλη σηµαντική επεξεργασία των µετρήσεων για κάθε 

µεταβλητή γίνεται µε την ανάλυση της διασποράς (ANOVA), ώστε να 

διαπιστώσουµε από την αρχή της ανάλυσης ποιες µεταβλητές είναι οι 

πιο πιθανές να διαφοροποιήσουν τα δείγµατα των οµάδων. 

 
Γ. Η εξαγωγή του µοντέλου. Η εξαγωγή του µοντέλου συνίσταται 

στον υπολογισµό του αριθµού των κυρίων αξόνων (διαστάσεις του 

µοντέλου) που περιγράφουν το σύστηµα, τη διασπορά των µετρήσεων 

που περιγράφει κάθε κύριος άξονας, στον υπολογισµός της βαρύτητας 

των µεταβλητών, των συντεταγµένων και άλλων υπολογισµών που 

προκύπτουν από την επιβεβαίωση του µοντέλου (π. χ. residuals).  

 

∆. Εξέταση των αποτελεσµάτων/ επιβεβαίωση του µοντέλου. Στο 

στάδιο αυτό χρησιµοποιούνται µια σειρά από διαγνωστικά τεστ για (α) 

τον έλεγχο των διαστάσεων του µοντέλου, (β) τη διερεύνηση ύπαρξης 

πιθανών σχέσεων µεταξύ των δειγµάτων και την ανακάλυψη αφύσικων 

δειγµάτων, (γ) την πιστοποίηση πιθανών  σχέσεων µεταξύ των 

µεταβλητών. 

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα διάφορα διαγνωστικά τεστ 

για το µοντέλο, τα δείγµατα και τις µεταβλητές, όπως αυτά 

εµφανίζονται στο στατιστικό πακέτο STATISTICA. 

 

1. Ποσοστό της διασποράς των µετρήσεων (διαγνωστικό του 

µοντέλου). ∆ηλαδή το ποσοστό της διασποράς των µετρήσεων σε κάθε 

κύριο άξονα, το οποίο χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των 

διαστάσεων του µοντέλου. Η διασπορά εκφράζεται και µε τις ιδιοτιµές 

της µήτρας.  

 

2. Μήτρα συσχέτισης των µεταβλητών (διαγνωστικό του µοντέλου 

και των µεταβλητών). Η µήτρα συσχέτισης των µεταβλητών (produced 

correlation matrix) υπολογίζεται µε βάση τις διαστάσεις του µοντέλου. 
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Στη συνέχεια, για να διαπιστωθεί κατά πόσο η θεωρητική µήτρα 

αποκλίνει από την πειραµατική µήτρα συσχέτισης, υπολογίζεται η 

διαφορά µεταξύ των δύο µητρών, οπότε λαµβάνεται η µήτρα των 

residuals.  

 

3. ∆ιάγραµµα Scree (διαγνωστικό του µοντέλου και των µεταβλητών. 

Είναι µια γραφική µέθοδος, η οποία δείχνει τη σχετική σπουδαιότητα 

κάθε κύριου άξονα στην ερµηνεία της διασποράς των µετρήσεων. Το 

διάγραµµα Scree παρουσιάζει το ποσοστό της διασποράς (υπό τη µορφή 

των ιδιοτιµών), η οποία περιγράφεται από κάθε κύριο άξονα, ως προς 

τον αριθµό των µεταβλητών και χρησιµοποιείται ως βοήθηµα για τον 

προσδιορισµό του βέλτιστου αριθµού των κύριων αξόνων. Ο βέλτιστος 

αριθµός των αξόνων συµπίπτει µε το σηµείο εκείνο του διαγράµµατος, 

όπου η οµαλή µείωση των ιδιοτιµών (προς τα δεξιά) φαίνεται να γίνεται 

ασυµπτωτική προς τον άξονα των ιδιοτιµών. 

 

4. Βαρύτητα µεταβλητών (διαγνωστικό του µοντέλου και των 

µεταβλητών). Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η βαρύτητα των 

µεταβλητών χρησιµοποιείται για την εξακρίβωση του ποσοστού της 

διασποράς των µετρήσεων σε κάθε κύριο άξονα και τη συνεισφορά 

κάθε µεταβλητής στο συγκεκριµένο άξονα. Επίσης, χρησιµοποιείται για 

τον προσδιορισµό των διαστάσεων του µοντέλου. Το δεύτερο τεστ 

γίνεται είτε υπό τη µορφή του διαγράµµατος βαρύτητα-αριθµός 

µεταβλητών, είτε υπό τη µορφή του δισδιάστατου διαγράµµατος των 

δύο κυρίων αξόνων στην περίπτωση που τα αποτελέσµατα 

περιγράφονται από δύο κύριους άξονες (τρισδιάστατο διάγραµµα στην 

περίπτωση τριών κυρίων αξόνων). 

 

5. ∆ιάγραµµα συντεταγµένων (διαγνωστικό των δειγµάτων). Αυτό 

το διάγραµµα αποκαλύπτει τη συσχέτιση των δειγµάτων µεταξύ τους µε 
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βάση τις µετρήσεις που έχουν γίνει. ∆είγµατα, τα οποία 

παρουσιάζουν οµοιότητες βρίσκονται κοντά και καλαµβάνουν µικρό 

χώρο στο διάγραµµα. 

4.8  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
       ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΩΝ. 
 

Η µέθοδος των κυρίων αξόνων θα χρησιµοποιηθεί για την 

ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων µε βάση της γεωγραφικής τους 

προέλευσης. Θα χρησιµοποιηθoύν δείγµατα από τις περιοχές της 

Κρήτης (Σητεία, Πεζά, Ηράκλειο, Κολυµπάρι), Ηλείας, Λέσβου και 

Χαλκιδικής, επειδή ο αριθµός τους είναι ≥ 5. Οι  µεταβλητές της 

ανάλυσης είναι οι περιεκτικότητες των ελαιολάδων σε λιπαρά οξέα, 

στερόλες, διγλυκερίδια, ο λόγος L και ο αριθµός ιωδίου και η οξύτητα. 

Τα δεδοµένα των µετρήσεων ελήφθησαν από τους πίνακες 4.1 και 

4.10.   Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν 91 δείγµατα ελαίων τα 

οποία  χωρίστηκαν σε 6 οµάδες (σε παρένθεση δίνεται ο αριθµός των 

δειγµάτων κάθε οµάδας): Σητεία (13), Κολυµπάρι (19), Πεζά (23), 

Ηράκλειο (18), Ηλεία (5), Λέσβος (8), Χαλκιδική (5). 

Η ανάλυση της διασποράς (ANOVA) των τιµών των µεταβλητών 

(πίνακας 5.13) δείχνει ότι αυτές διαφοροποιούνται σηµαντικά για κάθε 

οµάδα (F=2,35-29,50 και p<0,05) εκτός από τις στερόλες και το 

λινολενικό οξύ. 
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Πίνακας 5.15  : Πίνακας της δικύµανσης της διασποράς  για την γεωγραφική 

                ταξινόµηση των  Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων.  

 

 
STAT. 
BASIC 
STATS 

Analysis of Variance (all4.sta) 
Marked effect are significant at p< ,05000 

Variable SS 
Effect 

df 
Effect 

MS 
Effect 

SS 
Error 

df 
Error 

MS 
Error F p 

DG12 
DG13 
TOTAL 
L 
STEROLES 
ACITITY 
LINOLENI 
LINOLEIC 
ELAIC 
SFA 
IODINE_V 

1,2289* 
2,6463* 
1,6014* 
,5180* 
,0044 
1,0160* 
,1249 
57,3638* 
76,2060* 
99,4186* 
209,5565* 
 

5* 
5* 
5* 
5* 
5 
5* 
5 
5* 
5* 
5* 
5* 

,2458* 
,5293* 
,3203* 
,1036* 
,0009 
,2032* 
,0249 
11,4728* 
15,2412* 
19,8837* 
41,9113* 

5,7674* 
4,3911* 
10,4664*, 
,6601* 
,0384 
2,4570* 
,5278 
 48,8339* 
166,0900* 
87,7811* 
109,3916* 

77* 
77* 
77* 
77* 
77 
77* 
77 
77* 
77* 
77* 
77* 

,0749* 
,0571* 
,1359* 
,0086* 
,0005 
,0319* 
,0069 
,6342* 
2,1571* 
1,1401* 
1,4207 

3,2814* 
9,2808* 
2,3563* 
12,0836* 
1,7696 
6,3679* 
3,64266 
18,0899* 
7,0659* 
17,4416* 
29,5011* 

,0097* 
,0001* 
,04808* 
,0000* 
,1291 
,0001* 
,00519 
,0000* 
,0001* 
,0000* 
,0000* 
 
 

Τα αστεράκια (*) στον Πίνακα 4.15 δείχνουν τις παραµέτρους  

που διαφοροποιούνται σηµαντικά. Οι παράµετροι που διαφοροποιούνται 

καλύτερα στο επίπεδο σηµαντικότητας (p=0.05) είναι ο λόγος L των 

διγλυκεριδίων, το ελαϊκό οξύ, το λινελαϊκό οξύ, τα κορεσµένα οξέα 

(SFA) και ο βαθµός ιωδίου (IV). Οι παράµετροι αυτοί χρησιµοποιήθηκαν 

σε πρώτη φάση  για τον υπολογισµό των κυρίων αξόνων.  

Οι µεταβλητές στον πίνακα 4.15 χρησιµοποιούνται για την 

εξαγωγή του µοντέλου, δηλαδή τον υπολογισµό του αριθµού των 

κυρίων αξόνων. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ένα επιτυχιµένο 

µοντέλο περιγράφει ένα µεγάλο ποσοστό της συνολικής διασποράς της 

διακύµανσης των µεταβλητών. Η ανάλυση έδειξε ότι δύο κύριοι άξονες 

είναι αρκετοί για να περιγράψουν το σύστηµα  των ελαιολάδων. Αυτό 

φαίνεται στον  επόµενο πίνακα 4.16. Οι δύο κύριοι άξονες περιγράφουν 

το 48.69 + 35.46 = 84.15% της συνολικής διασποράς των 

µεταβλητών. Ο κύριος άξονας PC1 περιγράφει το 48.69% της 

διασποράς, ενώ ι κύριος άξονας PC2 περιγράφει το 34.46% της 
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διασποράς. Το υπόλοιπο 15.85% της διασπορ’ας περιγράφεται από 

ένα τρίτο κύριο άξονα, PC3, αλλά η συµµετοχή του στην ανάλυση 

κρίνεται αµελητέα εξ αιτίας του υψηλού θορύβου. Συµπερασµατικά 

καταλήγουµε ότι το µοντέλο της ανάλυσης αποτελείται από δύο κυρίους 

άξονες που περιγράφουν το ~ 84% της συνολικής δοασποράς.      

 

Πίνακας 4.16  : Πίνακας των ιδιοτιµών και της διακύµανσης της διασποράς (%), για  

τη γεωγραφική ταξινόµηση στους κύριους άξονες 1 και 2 των  Ελληνικών παρθένων 

ελαιολάδων. 

 

FACTOR  
ANALYSIS 

Extraction: Principal components 

 
Value 

 
Eingenval 

% total 
Variance 

Cumul. 
Eigenval 

Cumul. 
% 

1 
2 

2,434366 
1,773183 

48,68731 
35,46366 

2,434366 
    4,207549 

48,68731 
84,15097 

 

Για την εξέταση των αποτελεσµάτων και την επιβεβαίωση του 

µοντέλου, υπολογίστηκε η µήτρα των residuals (Πίνακας 5.15) όπου 

διαπιστώνεται κατά πόσο είναι ικανοποιητικός ο υπολογισµός των δύο 

παραγόντων. 

 

Πίνακας 4.17 : Πίνακας των Residuals για τις µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν για 

την εξαγωγή του µοντέλου των κυρίων αξόνων για την γεωγραφική ταξινόµηση  των 

Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων ανα γεωγραφική περιοχή. 

 

 
FACTOR 
ANALYSIS 

Residual Correlations (all5.sta) 
Extraction: Prinsipal components 
(Marked residuals are > ,100000 

Variable SFA ELAIC IODINE_V L LINELAIC 
SFA 
ELAIC 
IODINE_V 
L 
LINELAIC 

,06 
-,05 
,03 
,12* 
-,01 

-,05 
,07 
,03 
-,17* 
-,04 

,03 
,03 
,13 
-,11* 
-,10* 

,12* 
-,17* 
-,11* 
,45 
,11* 

-,01 
-,04 
-,10* 
,11* 
,08 

Τα αστεράκια στον πίνακα 4.17 δείχνουν τις µεταβλητές στις  

οποίες  η απόκλιση µεταξύ θεωρητικής  και πειραµατικής µήτρας είναι 
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µεγαλύτερη από 0.10. Παρατηρείται ότι η απόκλιση στις 

περισσότερες παραµέτρους είναι µικρότερη από 0.10 και έτσι υπάρχει 

ικανοποιητική συσχέτιση µεταξύ της  θεωρητικής µήτρας και της 

πειραµατικής. Συνεπώς η διαδικασία προσδιορισµού των δύο 

παραγόντων κρίνεται ικανοποιητική.  

 

Πίνακας 4.18 : Πίνακας της βαρύτητας των µεταβλητών για τη γεωγραφική 

                          ταξινόµηση των Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων. 

 

FACTOR 
ANALYSIS 

Extraction: Principal components 
(Marked loadings are  > ,7000000 

Variable Factor 
1 

Factor 
2 

SFA 
ELAIC 
IODINE_V 
L 
LINELAIC 
 

-,956047* 
 ,826966* 

                      ,568713 
                      ,716218* 
                     -,008043 

,52940 
,99286 

-,36419* 
,01660 

 -,57876* 

Expl.Var 
Prp.totl 

                    2,34366 
                      ,86873 

              1,73183 
                ,54637 

  

Στον πίνακα 4.18 τα αστεράκια δείχνουν ποιές µεταβλητές 

περιγράφουν ποσοστό διασποράς µεγαλύτερο από  70% σε κάθε κύριο 

άξονα. Γραφικά, η διαπίστωση της βαρύτητας των µεταβλητών στη 

διακύµανση της διασποράς γίνεται από το διάγραµµα του σχήµατος 

4.12 και τον πίνακα 4.18. Από το διάγραµµα του σχήµατος 4.12 

διαπιστώνεται ότι τη µεγαλύτερη βαρύτητα στον κύριο άξονα PC1 

(Factor 1) παρουσιάζουν οι µεταβλητές ελαϊκό οξύ, ο λόγος L και τα 

κορεσµένα λιπαρά οξέα, ενώ στον κύριο άξονα PC2 (Factor 2) οι 

µεταβλητές ελαϊκό οξύ, κορεσµένα οξέα, αριθµός ιωδίου και λινελαϊκό 

οξύ. Αν και ο αριθµός των δειγµάτων είναι αρκετά περιορισµένος, η 

ταξινόµηση, η οποία παρατηρείται στο σχήµα 4.13 είναι ενθαρρυντική. 

Παρατηρείται πολύ καλός διαχωρισµός µεταξύ των ελαιολάδων στις 

περιοχές της Κρήτης, Ηλείας και της Λέσβου. Επίσης, διαχωρισµός 
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παρατηρείται και στα ελαιόλαδα της Σητείας, Πεζών και Ηρακλείου 

για δύο διαφορετικές καλλιεργητικές περιόδους (1999-00 και 2000-01). 

 

Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 2
Rotation: Unrotated

Extraction: Principal components

Factor 1

Fa
ct

or
 2

SFA

ELAIC

IODINE_V

L

LINELAIC

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

-1.2 -0.8 -0.4 0.0 0.4 0.8 1.2

 

Σχήµα 4.7: ∆ιάγραµµα της βαρύτητας των µεταβλητών για τη γεωγραφική 

ταξινόµηση των Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων.  
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v1='Sitia'
v1='Kolymbar'
v1='Peza'
v1='Iraklion'
v1='Ilia'
v1='Lesvos'

Scatterplot (P2.STA 3v*92c)

FACTOR1

FA
C

TO
R

2

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

-2 -1 0 1 2 3

 
Σχήµα 4.13 : ∆ιάγραµµα συντεταγµένων για την γεωγραφική ταξινόµηση των 

Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων. 

4.9  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΩΝ  ΚΑΙ    
       ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ. 
 

  Στην παράγραφο αυτή θα επιδειχθεί η ικανότητα ταξινόµησης 

των  εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων από τα εδώδιµα φυτικά έλαια 

(σογιέλαιο, ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, φουντουκέλαιο, καρυδέλαιο και 

σησαµέλαιο), µε την πολυπαραµετρική στατιστική ανάλυση των 

φασµατικών δεδοµένων του 1Η-ΝΜR  και 31Ρ-NMR των ελαίων αυτών. 

Οι  µεταβλητές της ανάλυσης είναι οι περιεκτικότητες των ελαίων σε 

λιπαρά οξέα, στερόλες, διγλυκερίδια, ο λόγος L, ο αριθµός ιωδίου και η 

οξύτητα. Τα δεδοµένα των µετρήσεων ελήφθησαν από τους πίνακες 

4.1, 4.12, 4.3 και 4.14.  Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν 124 

δείγµατα ελαίων τα οποία  χωρίστηκαν σε 9 οµάδες (σε παρένθεση 

δίνεται ο αριθµός των δειγµάτων κάθε οµάδας: ηλιέλαιο (6), 
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αραβοσιτέλαιο (3), σογιέλαιο (6), σησαµέλαιο (5), φουντουκέλαιο 

(5), αραχιδέλαιο (2), φοινικέλαιο (2), καρυδέλαιο (3) και εξαιρετικό 

παρθένο ελαιόλαδο (91). 

 Η ανάλυση της διασποράς (ANOVA) των τιµών των µεταβλητών 

(πίνακας 4.19) δείχνει ότι αυτές διαφοροποιούνται σηµαντικά για κάθε 

οµάδα (F=7,06-1160,19 και p<0,05).  

 

Πίνακας 4.19  :Πίνακας της διακύµανσης της διασποράς  για την ταξινόµηση των 

                        παρθένων ελαιολάδων και φυτικών ελαίων. 
 

STAT. 
BASIC 
STATS 

Analysis of Variance (all4.sta) 
Marked effect are significant at p< ,05000 

Variable SS 
Effect 

df 
Effect 

MS 
Effect 

SS 
Error 

df 
Error

MS 
Error F p 

DG12 
DG13 
TOTAL 
L 
STEROLES 
ACITITY 
LINOLENI 
LINOLEIC 
ELAIC 
SFA 
IODINE_V 

20.39* 
43.49* 
34.12* 
5.11* 
.22* 
2.09* 
775.13* 
40757.11* 
54978.99* 
12541.88* 
58766.62* 

8* 
8* 
8* 
8* 
8* 
8* 
8* 
8* 
8* 
8* 
8* 

2.549* 
5.436* 
4.265* 
.638* 
.028* 
.261* 
96.891* 
5094.638* 
6872.374* 
1567.735* 
7345.827*

10.4946* 
11.8666* 
21.7764* 
1.4461* 
.0943* 
4.2451* 
11.2479* 
447.2538* 
596.8308* 
269.1126* 
728.1325*

115* 
115* 
115* 
115* 
115* 
115* 
115* 
115* 
115* 
115* 
115* 

.091258* 

.103187* 

.189360* 

.012574* 

.000820* 

.036914* 

.097807* 
3.889164* 
5.189833* 
2.340110* 
6.331587* 

27.933* 
52.679* 
22.522* 
50.772* 
34.005* 
7.068* 
990.634* 
1309.957* 
1324.199* 
669.941* 
1160.187*

.000000* 
0.000000* 
.000000* 
0.000000* 
.000000* 
.000000* 
0.000000* 
0.000000* 
0.000000* 
0.000000* 
0.000000*

 

Τα αστεράκια (*) στον Πίνακα 4.19 δείχνουν τις παραµέτρους  

που διαφοροποιούνται σηµαντικά. Οι παράµετροι που διαφοροποιούνται 

καλύτερα στο επίπεδο σηµαντικότητας (p=0.05) είναι ο λόγος L των 

διγλυκεριδίων, τα 1,3DGs, τα συνολικά DGs, οι στερόλες, ο βαθµός 

ιωδίου (IV), το λινελαϊκό οξύ και το λινελαϊκό οξύ.  Οι παράµετροι 

αυτοί χρησιµοποιήθηκαν σε πρώτη φάση  για τον υπολογισµό των 

κυρίων αξόνων. 

Οι µεταβλητές στον πίνακα 4.20 χρησιµοποιούνται για την 

εξαγωγή του µοντέλου, δηλαδή τον υπολογισµό του αριθµού των 

κυρίων αξόνων. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ένα επιτυχιµένο 
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µοντέλο περιγράφει ένα µεγάλο ποσοστό της συνολικής διασποράς 

της διακύµανσης των µεταβλητών. Η ανάλυση έδειξε ότι δύο κύριοι 

άξονες είναι αρκετοί για να περιγράψουν το σύστηµα  των ελαίων. Αυτό 

φαίνεται στον  επόµενο πίνακα 4.20. Οι δύο κύριοι άξονες περιγράφουν 

το 52.08 + 29.51 = 81.60% της συνολικής διασποράς των 

µεταβλητών. Ο κύριος άξονας PC1 περιγράφει το 52.08% της 

διασποράς, ενώ ο κύριος άξονας PC2 περιγράφει το 29.51% της 

διασποράς. Το υπόλοιπο 18.40% της διασποράς περιγράφεται από ένα 

τρίτο κύριο άξονα, PC3, αλλά η συµµετοχή του στην ανάλυση κρίνεται 

αµελητέα εξ αιτίας του υψηλού θορύβου. Συµπερασµατικά 

καταλήγουµε ότι το µοντέλο της ανάλυσης αποτελείται από δύο κυρίους 

άξονες που περιγράφουν το ~ 82% της συνολικής δοασποράς.      

 

Πίνακας 4.20  : Πίνακας των ιδιοτιµών και της διακύµασνης της διασποράς στους 

κύριους άξονες 1 και 2,  για την ταξινόµηση των Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων 

και εδώδιµων φυτικών ελαίων. 

 

FACTOR  
ANALYSIS 

Extraction: Principal components 

 
Value 

 
Eingenval 

% total 
Variance 

Cumul. 
Eigenval 

Cumul. 
% 

1 
2 

3,124904 
1,771164 

52,08174 
29,51939 

3,124904 
4,896068 

52,08174 
81,60113 

 

Για την εξέταση των αποτελεσµάτων και την επιβεβαίωση του 

µοντέλου, υπολογίστηκε η µήτρα των residuals (Πίνακας 4.21) όπου 

διαπιστώνεται κατά πόσο είναι ικανοποιητικός ο υπολογισµός των δύο 

παραγόντων. 
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Πίνακας 4.21 : Πίνακας Residuals για τις για τις µεταβλητές που 

χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή του µοντέλου των κυρίων αξόνων για την 

ταξινόµηση  των Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων και εδώδιµων φυτικών ελαίων.  

 

 
FACTOR 
ANALYSIS 

Residual Correlations (all5.sta) 
Extraction: Prinsipal components 
(Marked residuals are > ,100000 

Variable DG13 L TOTAL STEROLES IODINE_V LINELAIC
DG13 
L 
TOTAL 
STEROLES 
IODINE_V 
LINELAIC 

,03 
-,02 
-,02 
,04 

,16 

-,04 
-,02 

-,02 

,15* 
,07 
,11* 
,00 

-,02 
,15* 
,20 
,20* 
,05 
-03 

,04 
,07 

  ,20* 
,47 

-,14* 
-,12* 

-,04 
    ,11* 
   ,05 

  -,14* 
  ,18 
  ,03 

-,02 
 ,00 
-,03 

  -,12* 
  ,03 
  ,06 

 

Τα αστεράκια στον πίνακα 4.21 δείχνουν τις µεταβλητές στις  

οποίες  η απόκλιση µεταξύ θεωρητικής  και πειραµατικής µήτρας είναι 

µεγαλύτερη από 0.10. Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι η 

απόκλιση στις περισσότερες παραµέτρους είναι µικρότερη από 0.10 και 

έτσι υπάρχει ικανοποιητική συσχέτιση µεταξύ της  θεωρητικής µήτρας 

και της πειραµατικής. Συνεπώς η διαδικασία προσδιορισµού των δύο 

παραγόντων κρίνεται ικανοποιητική. 
 

Πίνακας 4.22  : Πίνακας της βαρύτητας των µεταβλητών για την ταξινόµηση των 

παρθένων ελαιολάδων ανά περιοχή. 

 

FACTOR 
ANALYSIS 

Extraction: Principal components 
(Marked loadings are  > ,7000000 

Variable Factor 
1 

Factor 
2 

DG13 
L 
TOTAL 
STEROLES 
IODINE_V 
LINELAIC 

 ,763859* 
-,895678* 
,281452 
,413251 

  ,813354* 
 ,909752* 

 

 ,623327 
-,181286 

    ,848343* 
-,599061 
-,396252 
-,337915 

Expl.Var 3,124904 1,771164 
Prp.totl   ,520817   ,295194 
Στον πίνακα 4.22 τα αστεράκια δείχνουν ποιές µεταβλητές περιγράφουν 

ποσοστό διασποράς µεγαλύτερο από  70% σε κάθε κύριο άξονα. Η 
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διαπίστωση της βαρύτητας των µεταβλητών στη διακύµανση της 

διασποράς γίνεται από το διάγραµµα του σχήµατος 4.14 και τον πίνακα 

5.22. Από το διάγραµµα του σχήµατος 4.14 διαπιστώνεται ότι τη 

µεγαλύτερη βαρύτητα στον κύριο άξονα 1 (Factor 1) παρουσιάζουν οι 

µεταβλητές 1,3-DGs, ο λόγος L, αριθµός ιωδίου και τo λινελαϊκό οξύ, 

ενώ στον κύριο άξονα PC2 (Factor 2) οι µεταβλητή συνολικά 

διγλυκερίδια (DGs), 1,3-DGs και  στερόλες. Αν και ο αριθµός των 

δειγµάτων των εδώδιµων φυτικών ελαίων ήταν περιορισµένος, η 

ταξινόµηση, η οποία παρατηρείται από το διάγραµµα του σχήµατος 4.15 

είναι εξαιρετική, αξίζει να σηµειωθεί ότι επιτυγχάνεται διαχωρισµός 

µεταξύ εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου και εδώδιµων φυτικών ελαίων. 

Επιτεύχθηκε επίσης διαχωρισµός µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών 

εδώδιµων φυτικών ελαίων, όπως έυκολα µπορεί να παρατηρηθεί στο 

διάγραµµα των συντεταγµένων. 

Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 2
Rotation: Unrotated

Extraction: Principal components

Factor 1

Fa
ct

or
 2

DG13

L

DGs

STEROLES

IODINE_V
LINELAIC

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-1.2 -0.8 -0.4 0.0 0.4 0.8 1.2

 

 

Σχήµα 5.14: ∆ιάγραµµα της βαρύτητας των µεταβλητών για την ταξινόµηση των  

                    παρθένων ελαιολάδων και των εδώδιµων φυτικών ελαίων. 
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v1='Extra Vi'
v1='Sunf Oil'
v1='Corn Oil'
v1='Soya Oil'
v1='Sesame'
v1='Haze Oil'
v1='Ground'
v1='Coconut'
v1='Walnut'

Scatterplot (P5.STA 3v*137c)

FACTOR1

FA
C

TO
R

2

-3.5

-2.0

-0.5

1.0

2.5

4.0

-1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5

 

Σχήµα 4.15 :  ∆ιάγραµµα συντεταγµένων για την ταξινόµηση  των Ελληνικών  
         παρθένων ελαιολάδων  και εδώδιµων φυτικών ελαίων. 

 

4.10  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ 
         ΠΑΡΘΕΝΟ    ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο. 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το παρθένο ελαιόλαδο έχει τον 

υψηλότερο λόγο L σε σχέση µε τα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα και φυτικά 

έλαια. Αυτό οφείλεται στο ότι περιέχουν διαφορετικά ποσοστά 1.2-DGs 

και 1.3-DGs από το παρθένο ελαιόλαδο. Το γεγονός αυτό καταγράφεται 

στους πίνακες 4.1 και 4.3. Ως αποτέλεσµα, η διγλυκεριδική σύσταση 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέσο ανίχνευσης νοθείας του παρθένου 

ελαιολάδου µε ραφιναρισµένα έλαια. Η προσθήκη ραφιναρισµένων 

ελαίων σε παρθένο ελαιόλαδο αναµένεται να ελαττώσει το λόγο L στο 

µείγµα προς µία τιµή, η οποία εξαρτάται τόσο από τις τιµές L του 

παρθένου ελαιολάδου και του ραφιναρισµένου ελαίου, όσο και από την 

ποσότητα του ελαίου που χρησιµοποιήθηκε στη νοθεία. Προκειµένου να 
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αποδειχθεί πιθανή νοθεία παρθένων ελαιολάδων και να καθορισθεί 

το όριο  ανίχνευσης νοθείας, υπολογίστηκαν από τη µέση πειραµατική 

τιµή των διγλυκεριδίων, η θεωρητική συστάση αυτών σε µειγµάτα 

φουντουκέλαιου µε παρθένα ελαιόλαδα (πίνακες 4.1 και 4.3). Αυτά τα 

µίγµατα παρασκευάστηκαν από ένα δείγµα της Ηλίας (#1) µε προσθήκη 

φουντουκέλαιου (#1) σε ποσοστά 5%, 10%, 15% και 25% . Τα 

αποτελέσµατα συνοψίζονται στον πίνακα 4.23 και τα οποία δείχνουν 

καθαρά ότι οι θεωρητικές τιµές σε διγλυκερίδια 1,2-DGs και 1,3-DGs  

µεταβάλλονται προοδευτικά στα µίγµατα αυτά καθώς αυξάνεται η 

ποσότητα του ραφιναρισµένου ελαίου. Η συγκέντρωση των 1,2-DGs  

µειώνεται ενώ το ποσό των 1,3-DGs αυξάνει. Οι αλλαγές στη 

γλυκεριδική σύνθεση του ελαιολάδου κατά την προσθήκη 

φουντουκέλαιου έχει αντίκτυπο στο λόγο L, ο οποίος µειώνεται µε την 

αύξηση της συγκέντρωσης στο µίγµα του ραφιναρισµένου ελαίου. Οι 

αλλαγές είναι 6% για το µίγµα 95-5%, 9.5% για το µίγµα 90-10%, 

16% για το δείγµα 85-15% και τέλος 21% για το δείγµα 75-25%.  

Προκειµένου να επαληθευθούν τα ευρήµατα, παρασκευάσθηκαν 

και αναλύθηκαν  µε την παρούσα µέθοδο πειραµατικά µείγµατα 

φουντουκέλαιου και παρθένου ελαιολάδου. Τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης παρουσιάζονται στον πίνακα 4.23 και συµφωνούν απόλυτα 

µε τις θεωρητικές τιµές. Η µέθοδος που ακολουθήθηκε για τη  µελέτη 

αυτών των µιγµάτων είναι όµοια µε αυτήν της υπόλοιπης εργασίας.  

Έτσι µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι µε την παρούσα 

µέθοδο ανάλυσης µπορούν να γίνουν ορατές τυχών νοθείες σε ποσοστά 

5-10 %, τα οποία είναι χαµηλότερα σε σχέση38 µε αυτά που έχουν 

αναφερθεί κατά καιρούς στη βιβλιογραφία. Η ανάλυση της σύστασης 

των τριακυλογλυκερολών39, προσφέρει όριο ανίχνευσης της τάξεως του 

20-25%, ενώ η ανάλυση της σύστασης των λιπαρών οξέων δίνει όριο 

ανίχνευσης περίπου 10%.reference 



 129

 

L 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η περιεκτικότητα σε διγλυκερίδια είναι 

ένας χρήσιµος δείκτης για την ανίχνευση νοθείας ελαιολάδου µε 

ραφιναρισµένα έλαια, προϋποθέτοντας ότι η σύσταση των 

διγλυκεριδίων και του λόγου L του παρθένου ελαιολάδου είναι γνωστά.  

  

Πίνακας 4.23: Θεωρητικές (µέσα σε παρένθεση) και πειραµατικές τιµές της 

     περιεκτικότητας σε διγλυκερίδια(%) και η τιµή του λόγου L για το µίγµα. 

 

 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΕ 

ΦΟΥΝΤΟΥΚΕΛΑΙΟ 

1,2-DGs 

 

1,3-DGs 

 

Total DGs 

 

0 1.66 0.11 1.77 0.94 

5 
1.63 

(1.62) 

0.20 

(0.19) 

1.83 

(1.82) 

0.89 

(0.89) 

10 
1.55 

(1.59) 

0.29 

(0.28) 

1.84 

(1.87) 

0.84 

(0.85) 

15 
1.49 

(1.55) 

0.38 

(0.37) 

1.87 

(1.92) 

0.79 

(0.81) 

25 
1.46 

(1.49) 

0.52 

(0.54) 

1.98 

(2.03) 

0.74 

(0.73) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε η ικανότητα της µεθόδου 31P-

NMR για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισµό της 

διγλυκεριδικής σύστασης των ελαιολάδων. Τα φάσµατα  31P-NMR 

λήφθηκαν σε λιγότερο από 20 λεπτά, επιτρέποντας, µαζί µε την 

ανίχνευση της διγλυκεριδικής σύστασης, τον υπολογισµό των 

ελασσόνων  µονογλυκεριδίων του ελαιολάδου. Ωστόσο, δεν 

παρατηρήθηκε διάσπαση των φωσφυτυλιωµένων διγλυκεριδίων µετά 

από αρκετές ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου µετά την παραγωγή τους. 

Επίσης στη µελέτη αυτή οδηγηθήκαµε σε χρήσιµά συµπεράσµατα για τα 

διγλυκεριδικά επίπεδα των διαφόρων περιοχών της Ελλάδα. Αν και η 

δειγµατοληψία που έγινε σε αυτή τη µελέτη, δεν µπορεί να θεωρηθεί 

ολοκληρωµένη, και κρίνεται απαραίτητο να επεκταθεί και σε επόµενες 

χρονιές, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν έδωσαν χρήσιµες 

πληροφορίες για της ποιότητας και την φρεσκάδα του παρθένου 

ελαιολάδου. 

 Επιχειρήθηκε η ταξινόµηση των Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων 

βάση της γλυκεριδικής σύστασης τους  µε την µέθοδο της ανάλυσης 

της διασποράς (ANOVA). Η µελέτη αυτή έδειξε ότι δε διαφέρουν 

σηµαντικά µεταξύ  τους.  

Στην συνέχεια  έγινε χρήση της µεθόδου των κυρίων συνιστωσών 

για την ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων ανά γεωγραφική 

περιοχή έδειξε ότι αν και ο αριθµός των δειγµάτων ήταν αρκετά 

περιορισµένος, η ταξινόµηση, η οποία παρατηρείται είναι ενθαρρυντική. 

H µέθοδος των κυρίων συνιστωσών, χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία 

για την ταξινόµηση των Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων και 

εδώδιµων φυτικών ελαίων, καθώς και µεταξύ των διαφόρων 
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κατηγοριών εδώδιµων φυτικών ελαίων. Τέλος, µπορούµε να 

καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι µε την παρούσα µέθοδο ανάλυσης 

µπορεί να ανιχνευτεί η νοθεία παρθένων ελαιολάδων µε ραφιναρισµένα 

φυτικά έλαια. 
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