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Barbarum) και λειτουργικών τροφίμων ελαιολάδου τροποποιημένων με goji 
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 Χρήση φασματομέτρου  NMR Bruker Avance -500 

Χρωματογραφία ιόντων και λήψη χρωματογραφήματος 
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Degree of school certificate 17 7/10 

UNIVERSITY OF CRETE – DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
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Thesis: «Comparative adsorption study of mycotoxins in cross-linked polymeric 

materials» 

Department of Toxicology, School of Medicine, supervisor Prof. Nikolaos 
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UNIVERSITY OF CRETE – DEPARTMENT OF CHEMISTRY 

Wine Training Program October, 2012-2013 
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UNION OF AGRICULTURAL COOPERATIVES MONOFATSIOY, ASIMI, ΗERAKLION OF CRETE 
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UNION OF AGRICULTURAL COOPERATIVES MONOFATSIOY, ASIMI, ΗERAKLION OF CRETE 
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FREELANCE-PRIVATE CHEMICAL LABORATORY, ASIMI, HERAKLION OF CRETE 

Company name: «Research and Experimental Development in Chemistry- Maria Kalitsounaki» the 
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SEMINARS ISO 9000:2000, TÜV HELLAS S.A. 
 AUDITOR/ LEAD AUDITOR FOR MANAGEMENT SYSTEMS, 2001 

 « ORGANOLEPTIC OF OLIVE OIL» SEVITEL 
Education of tasting olive oil, 2005 & 2007 
  

ISO/IEC 17025:2005 
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, 2007  

Hellenic Chemists Association, Heraklion, Greece 

  
2Ο INTERNATIONAL CONFERENCE FOR THE QUALITY AND AGRICULTURAL PRODUCTS TRADING 

CRETACERT, 2008 

 

BASIC PRINCIPLES OF HEALTH AND FOOD SAFETY 
EURACCREDIT HELLAS S.A., 2008 

 

 ISO 14001:2004, TÜV HELLAS S.A. 
Auditor / Lead Auditor for environmental management systems, 2012 

 

«GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY», Hellenic Chemists 

Association,2013 

 



Page | 3 maria kalitsounaki 

 

ISO 22000:2005, TÜV HELLAS S.A. 
Auditor / Lead Auditor for food safety management systems, 2013 

 
«QUALITY MANAGEMENT SYSTEM» 
Hellenic Chemists Association, 2013  
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Cosmetics-Good Manufacturing Practices, 2015 

  

VINE, WINE, FOOD AND HEALTH 
International Conference, Heraklion, Greece, 2018 

MEMBERSHIP  Member of Organoleptic panel of olive oil  

 Member of organoleptic panel Pancretan olive contest, March 2015- 

 Member of the administrative committee of the Hellenic Chemists Association 2016-2018  

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, πραγματοποιήθηκε εφαρμογή της 

φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) για την ανάλυση της χημικής 

σύστασης του φρούτου goji berry (L.barbarum). Τα δείγματα που αναλύθηκαν προέρχονταν από 

την ίδια καλλιέργεια στην περιοχή του Χάρακα Μεσσαράς, Δήμου Γόρτυνας, Ηρακλείου 

Κρήτης.  

Για τις ανάγκες της έρευνας, έγινε δειγματοληψία και ανάλυση για δύο συνεχόμενα έτη, 

προκειμένου να μελετηθεί η μεταβολή της χημικής σύστασης του φρούτου ανάλογα με τους 

μήνες συγκομιδής. Αρχικά, στο αποξηραμένο δείγμα πραγματοποιήθηκε  υγρή εκχύλιση σε 

πολικό και άπολο εκχύλισμα. Στη συνέχεια στο πολικό εκχύλισμα πραγματοποιήθηκε περαιτέρω 

εκχύλιση στερεάς φάσης (SPE) για τον διαχωρισμό των οργανικών ενώσεων σε δύο κλάσματα 

διαφορετικής πολικότητας. Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε ποιοτικός και ποσοτικός 

χαρακτηρισμός των δύο εκχυλισμάτων SPE (πολικό, φαινολικό) του φρούτου goji berry με τη 

φασματοσκοπία 1D και 2D NMR, ακολουθούμενος από τον προσδιορισμό των λιπαρών και των 

καροτενοειδών του αρχικού άπολου εκχυλίσματος του goji berry. Τα αναλυτικά δεδομένα 

έδειξαν ότι οι καρποί goji berry ήταν ποιοτικά υποβαθμισμένοι όσον αφορά το περιεχόμενο σε 

βιοδραστικές ενώσεις κατά τη δεύτερη καλλιεργητική χρονιά, γεγονός που αποδόθηκε στην 

ελλιπή καλλιεργητική φροντίδα. 

Στο επόμενο στάδιο της έρευνας, προστέθηκε σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

αποξηραμένο goji berry σε διαφορετικές ποσότητες, και τα προκύπτοντα τροποποιημένα 

ελαιόλαδα αναλύθηκαν με τη φασματοσκοπία NMR για τον προσδιορισμό της χημικής και 

φαινολικής τους σύστασης συναρτήσει του ποσοστού του goji berry και του χρόνου επαφής, ενώ 

ακολούθησε και  πλήρης ανάλυση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους. Η ερευνητική 

αυτή προσπάθεια αποσκοπούσε στη διερεύνηση της δυνατότητας παρασκευής νέων 

λειτουργικών τροφίμων ελαιολάδου τροποποιημένων με goji berry. Από τα αναλυτικά δεδομένα 

που συνελέγησαν, επαληθεύθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ενός τέτοιου λειτουργικού 

τροφίμου με την προοπτική  διοχέτευσης στην αγορά  της κατηγορίας των «gourmet» ελαίων.  

 

Λέξεις κλειδιά: goji berry, φασματοσκοπία NMR, ελαιόλαδο, λειτουργικά τρόφιμα, «Gourmet» 

έλαια  



ABSTRACT 

 

The current Master’s thesis involves the application of analytical Nuclear Magnetic 

Resonance (NMR) spectroscopy for the chemical compositional analysis of the goji berry fruit 

(L. barbarum).The analyzed goji berry samples were derived from the same crop in the Charakas 

region of Messara, Municipality of Gortys in Heraklion Crete.  

Goji berry fruit sampling was performed for two consecutive years in order to study 

changes in the chemical composition of the fruit according to harvest time and year. The 

lyophilized fruit sample was initially separated to a polar and a nonpolar fraction by liquid 

solvent extraction. Subsequently, the polar fraction was further separated into two fractions of 

different polarity by solid phase extraction (SPE). Qualitative and quantitative analysis of the 

goji berry fruit SPE fractions (polar, phenolic) was then performed by NMR spectroscopy, 

followed by the determination of fats and carotenoids in the initial apolar extract of the goji berry 

fruit. The analytical data obtained indicate that during the second harvest year the content of goji 

berry fruits in bioactive compounds was reduced, probably due to the lack of agricultural care 

during this year by the farmer.  

At the second part of this study, dried goji berry was added to extra virgin olive oil in 

different quantities, and NMR spectroscopy was used to analyze the chemical composition and 

the phenolic profile of the modified olive oils as a function of goji berry content and contact 

time, followed by full sensory analysis of the organoleptic properties of the modified olive oils. 

This research effort aimed at investigating the possibility of preparing novel functional foods 

based on olive oil modified with goji berry. The analytical data obtained in the present study 

verify that the production of such a functional food is practical, indicating that goji-enriched 

olive oil may have a place in the “gourmet” olive oil market.  

 

Keywords: goji berry, NMR spectroscopy, olive oil, functional foods, gourmet oils 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Goji berry 

 

Από τις αρχές του 21ου αιώνα το goji berry, ένα παραδοσιακό τρόφιμο και 

φάρμακο της ανατολικής Ασίας, έχει γίνει αρκετά δημοφιλές στην Ευρώπη και τη 

Βόρεια Αμερική. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων goji berry, όπως αποξηραμένα φρούτα, 

τσάι, μπύρα, χυμός, γλυκά, μούσλι και συμπληρώματα διατροφής, μπήκαν στην 

αγορά των  υγιεινών ειδών διατροφής.1 Είναι γνωστό ότι το goji berry ήταν απο τα 

πρώτα τρόφιμα που μπήκαν στο χώρο του εμπορίου με την ονομασία «υπερτροφή», 

αρκετά χρόνια πριν.2 

 

1.1.1 Καταγωγή 

Το goji berry ή αλλιώς «το μούρο της ευτυχίας»3 είναι η κοινή ονομασία δύο 

συγγενικών ειδών με πολύ μικρές διαφορές, το Lycium barbarum και Lycium 

chinense, τα οποία ανήκουν στην οικογένεια Solanaceae, από όπου κατάγονται και η 

τομάτα, η πατάτα, η μελιτζάνα και η πιπεριά. Τα goji berries είναι ενδημικά φρούτα 

του Θιβέτ. Το L.barbarum καλλιεργείται, επίσης, στην νοτιοανατολική Ευρώπη,την 

Κεντρική Ασία και τη Βόρεια Αμερική. Η περιοχή NingxiaHui στην βορειοδυτική 

Κίνα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός goji berry. To L.chinense, από την άλλη, 

απαντάται στη Μογγολία, την Κίνα,την Ιαπωνία,την Κορέα, την Ταϊβάν και την 

Ταϊλάνδη.3,1Στην Ελλάδα καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια, κυρίως στην 

ηπειρωτική χώρα (Πελοπόννησος, Θεσσαλία) και την Κρήτη.4 

 

1.1.2 Βοτανικά χαρακτηριστικά 

To goji berry είναι πολυετές οπωροφόρο φυτό, φυλλοβόλο, με ξυλώδη κορμό. 

Το ύψος του L.barbarum κυμαίνεται από 1 έως 3 μ., ενώ το L.chinense έχει μειωμένη 

ανάπτυξη σε ύψος. Ο καρπός είναι ελλειψοειδής ράγα, με μέγεθος που φτάνει μεχρι 
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τα 2 εκ.  Το χρώμα του είναι ζωηρό κόκκινο-πορτοκαλί και έχει πικρή και γλυκειά 

γεύση ταυτόχρονα.5 

 

1.1.3 Συγκομιδή 

  Η εποχή συγκομιδής διαρκεί από τις αρχές Ιουλίου έως τα τέλη Νοεμβρίου, 

διάστημα που μπορεί να επεκταθεί, ανάλογα με την περιοχή και τις κλιματολογικές 

συνθήκες που επικρατούν. Η συγκομιδή γίνεται είτε με το χέρι είτε μηχανικά, κάθε 3 

με 4 ημέρες. Οι καρποί είναι πολύ ευαίσθητοι και οξειδώνονται εύκολα, οπότε κατά 

την συγκομιδή με το χέρι πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε να μην συμπιεστούν και 

να αρχίσει η οξείδωση, άρα και η υποβάθμιση του καρπού. Μετά την συγκομιδή οι 

καρποί αποξηραίνονται ή πωλούνται νωποί.6  

 

1.1.4 Σύσταση  goji berry 

To goji berry θεωρείται ως μια από τις πλουσιότερες φυσικές πηγές θρεπτικών 

συστατικών. Περισσότερες έρευνες έχουν γίνει για τον καρπό του L. barbarum, το 

οποίο κατατάσσεται υψηλότερα ποιοτικά. Aπό την άλλη, για λόγους οι οποίοι δεν 

είναι απολύτως ξεκάθαροι, οι έρευνες για το L. chinense έχουν επικεντρωθεί στα 

φύλλα και τις ρίζες του.  

Σύμφωνα με τις έρευνες, οι πολυσακχαρίτες αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό 

του καρπού για το L. barbarum, ακολουθούν τα καροτενοειδή, που αυξάνονται 

ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης, με τον εστέρα της διπαλμιτικής ζεαξανθίνης να 

αντιπροσωπεύει το 56% των συνολικών καροτενοειδών.1 Το κόκκινο χρώμα του 

καρπού οφείλεται στα καροτενοειδή που περιέχει το φρούτο. Ο καρπός περιέχει, 

επιπλέον, βιταμίνες και ειδικά το σύμπλεγμα βιταμινών Β (Β1, Β2, Β6). Επίσης, σε 

αυτόν απαντάται η βιταμίνη C και μάλιστα 500 φορές υψηλότερη σε σχέση με τα 

πορτοκάλια, αλλά και η βιταμίνη Ε. Το φρουτο περιέχει, ακόμα,18 αμινοξέα, με την 

προλίνη να κυριαρχεί, 21 ιχνοστοιχεία, όπως ψευδάργυρος, ασβέστιο, γερμάνιο, 

σελήνιο και φώσφορο. Μια άλλη σημαντική κατηγορία που υπάρχει στο φρούτο είναι 

τα φλαβονοειδή και συγκεκριμένα το άγλυκο της μυρισετίνης, της κερκετίνης και της 

καμφερόλης. Τέλος, το φρούτο περιέχει φυτοστερόλες, όπως τη β-σιτοστερόλη, και 

τα ευεργετικά για τον οργανισμό λιπαρά οξέα, όπως το λινολεϊκό.7 
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Όσον αφορά στη σύσταση του καρπού goji berry L. chinense, σύμφωνα με 

μελέτες, είναι παρόμοια με εκείνη του L. barbarum, με τους πολυσακχαρίτες, τα 

καροτενοειδή και τα φλαβονοειδή να ειναι οι κύριοι μεταβολίτες. Η ρουτίνη είναι το 

βασικό φλαβονοειδές και ακολουθούν σε μικρότερα ποσοστά το υπεροσίδιο και η 

κερκετίνη. Όπως προαναφέρθηκε, τα καροτενοειδή είναι παρόμοια με εκείνα του 

L.barbarum, με τον εστέρα της διπαλμιτικής ζεαξανθίνης να αποτελεί το 49% του 

συνόλου τους. Έχουν, επίσης, αναφερθεί τοκοφερόλες και φαινολικά οξέα, όπως το 

γαλλικό οξύ, το καφεϊκό, το πρωτοκατεχικό και το χλωρογενικό οξύ. Τέλος, στους 

σπόρους του goji berry έχουν εντοπιστεί  στερόλες.1 

 

1.1.5 Κλινικές μελέτες 

Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, τα goji berries έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική 

δράση ενάντια στις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες είναι βλαβερές για το ανθρώπινο σώμα. 

Αυτό έχει σαν επακόλουθο, η κατανάλωση τους να σχετίζεται με την πρόληψη 

διαφόρων καρδιαγγειακών παθήσεων καιτου διαβήτη τύπου 2, αφού θεωρείται πως 

ενισχύει το ανοσοποητικό σύστημα. Αλλού αναφέρεται πιθανή αντικαρκινική δράση, 

όπως στην περίπτωση του καρκίνου του στοχμάχου, λόγω της παρουσίας της β-

σιτοστερόλης, η οποία αναμένεται να επιβεβαιωθεί ή να διαψευσθεί από 

συμπληρωματικές έρευνες. Τα goji berries, εξαιτίας των αντιοξειδωτικών που 

περιέχουν, όπως η ζεαξανθίνη, η λουτεΐνη, οι πολυσακχαρίτες και οι φαινολικές 

ενώσεις, πιθανολογείται πως έχουν αντιγηραντικές ιδιότητες και ενισχύουν την 

όραση.8,7 Για τα παραπάνω δεν υπάρχουν, προς το παρόν, ολοκληρωμένα 

επιστημονικά δεδομένα, παρά μόνο ενδείξεις, και συνεπώς απαιτείται επιπλέον 

έρευνα για ασφαλέστερα συμπεράσματα.7 

Παρά ταύτα, τα goji berries μπορεί να θεωρηθoύν μια καλή πηγή θρεπτικών 

συστατικών με υψηλή βιολογική δράση, αφού περιέχουν πολυφαινόλες, 

καροτενοειδή, πολυσακχαρίτες, βιταμίνες και άλλα πολλά. Δικαιολογημένα, 

συνεπώς,το συγκεκριμένο φρούτο κατατάσσεται στις «υπερτροφές» και αποτελεί ένα 

σημαντικό κομμάτι της παραδοσιακης Κινέζικης ιατρικής ως βότανο και ως τροφή, 

εδώ και  2000 χρόνια τουλάχιστον.3 
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Όσον αφορά στο L. barbarum, καμία τοξικότητα δεν έχει αναφερθεί τόσο 

στην επιστημονική βιβλιογραφία όσο και στην Ασιατική παραδοσιακή ιατρική. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό του «DSHEA» για τα συμπληρώματα διατροφής, που 

συντάχθηκε το 1994, στις Η.Π.Α, το goji berry μπορεί να πωλείται χωρίς 

περιορισμούς σαν φαγητό και σαν συμπλήρωμα διατροφής. 

Το 2004, οι γερμανικές αρχές και ο FDA της Βρετανίας κατέταξαν το 

L.barbarum στην κατηγορια των τροφίμων και όχι των νέων τροφίμων.9 Ο όρος «νέα 

τρόφιμα» περιλαμβάνει τα τρόφιμα ή τα συστατικά των τροφίμων που είxαν 

καταναλωθεί σε πολύ μικρές ποσότητες ή και καθόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ε.Ε.), μέχρι τον Μάϊο του 1997. Κατά το συγκεκριμένο έτος άρχισαν να ισχύουν 

στην Ε.Ε. οι πρώτες διατάξεις σχετικά με τα νέα τρόφιμα, μέσω της έκδοσης του 

κανονισμού με αριθ.258/97. Ως νεα τρόφιμα νοούνται οι νεες πηγές τροφίμων ή τα 

προσφάτως αναπτυχθέντα και καινοτόμα τρόφιμα, τα τρόφιμα που παράγονται με τη 

χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής, καθώς και τα τρόφιμα που 

παραδοσιακά καταναλώνονται εκτός, και όχι εντός, της Ε.Ε. Επειδή, όμως, το goji 

berry L. barbarum διακινούνταν στην αγορά πριν το Mάιο του 1997, δεν υπάγεται 

στον κανονισμό για τα νέα τρόφιμα.10 

 

1.1.6 Λειτουργικά Τρόφιμα-Υπερτροφές 

Το γεγονός οτι τα τρόφιμα παρέχουν θεραπευτικά οφέλη δεν είναι κάτι 

καινόυριο. Πριν από 2500 περίπου χρόνια, ο Ιπποκράτης είχε πει: «άσε την τροφή να 

γίνει το φάρμακο σου και φάρμακο να γίνει η τροφή σου». Την τελευταία δεκαετία 

του 20ου αιώνα, οι καταναλωτές άρχισαν να αντιμετωπίζουν ξανά τα τρόφιμα από 

διαφορετική σκοπιά. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη δίαιτα τους σαν ένα μέσο για 

να ενισχύσουν την άμυνα τους και να έχουν ευεξία.11 Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα,την 

είσοδο στην αγορά διαφόρων προϊόντων που προωθούν την υγεία και αναγνωρίζονται 

με την ονομασία «superfoods» ή «υπερτροφές».  Αυτό οφείλεται στο γεγονός οτι ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής του ανθρώπου, σε συνδυασμό με τις πολλές ώρες εργασίας 

και την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, τον οδηγεί στην υιοθέτηση διατροφικών 

συνηθειών που δεν επαρκούν ώστε να διαφυλάξουν και να ενισχύσουν την υγεία του. 

Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές, τους 

ερευνητές και τη βιομηχανία τροφίμων για τους τρόπους με τους οποίους ορισμένες 
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τροφές μπορoύν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της υγείας του ανθρώπου. Αυτές δεν 

είναι άλλες από τις υπερτροφές, οι οποίες συνδυάζουν υψηλή διαθρεπτική αξία, 

εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσής τους σε  θρεπτικά συστατικά. Από την άλλη, η  

βιολογική αξία είναι εξίσου υψηλή, λόγω της ικανοποιητικής βιοδιαθεσιμότητας και 

βιοδραστικότητας όλων των  ενώσεων που περιέχουν στο ανθρώπινο σώμα. Κοινό 

στοιχείο των υπερτροφών, σύμφωνα με μελέτες,  είναι οτι μπορούν να αυξήσουν την 

ζωτικότητα και την ευεξία και, συνεπώς, μπορούν να είναι μια καλή επιλογή για την 

ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. 7, 6 

Τα πιο σημαντικά βιοενεργά συστατικά των υπερτροφών, για τα οποία έχει 

αποδειχθεί ότι έχουν ευεργετικές ιδιότητες στον ανθρώπινο οργανισμό, είναι τα ω-3 

και τα ω-6 λιπαρά οξέα, οι βιταμίνες,τα μέταλλα, τα αντιοξειδωτικά, τα αμινοξέα,οι 

πολυσακχαρίτες και διάφορα ένζυμα. Η πιο σημαντική από τις ιδιότητες των 

υπερτροφών είναι η αντιοξειδωτική τους δράση, με τα αντιοξειδωτικά να είναι οι 

βιταμίνες Α, C και Ε, τα φλαβονοειδή, το β-καροτένιο, ο ψευδάργυρος, το λυκοπένιο 

και οι ανθοκυανιδίνες, της κατηγορίας των πολυφαινολών. Οι πιο σημαντικές 

υπερτροφές, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, είναι το ιπποφαές, το καλαμπόκι, τα 

μύρτιλλα, το τσάι,το κεφίρ, το goji berry και άλλα. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι υπερτροφές εξυπηρετούν τον βασικότερο 

ρόλο των λειτουργικών τροφίμων.7 Σχετικά με αυτά, δεν υπάρχει ένας διεθνώς 

αναγνωρισμένος ορισμός. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό project FUFUSE (Functional 

Food Sciencein Europe): «...ένα προϊόν μπορεί να θεωρηθεί ως λειτουργικό εαν έχει 

αποδείξει σε ικανοποιητικό βαθμό ότι επιδρά θετικά σε μία ή περισσότερες επιλεγμένες 

λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος, πέρα από τα ικανοποιητικά διατροφικά 

αποτελέσματα, με τρόπο που να σχετίζεται είτε με μια βελτιωμένη κατάσταση υγείας και 

ευεξίας ή και με τη μείωση του κινδύνου μιας ασθένειας....». Τα λειτουργικά τρόφιμα 

θα πρέπει, επιπλέον, να διατηρούν τη διατροφική τους φύση και να μπορούν να 

ενσωματώνονται εύκολα στην καθημερινή διατροφή:«..ένα λειτουργικό τρόφιμο 

πρέπει να παραμένει τρόφιμο και πρέπει να αποδεικνύει τα αποτελέσματα του σε 

ποσότητες που αναμένεται να μπορούν να καταναλωθούν κανονικάστη διατροφή: δεν 

είναι χάπι ή κάψουλα, αλλά μέρος μιας τυπικής διατροφής...».12 Από την άλλη, το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο των Επιστημών της Ζωής (IFIC) ορίζει τα λειτουργικά 
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τρόφιμα ως «τρόφιμα που παρέχουν οφέλη για την υγεία, πέρα από τα οφέλη της 

θρεπτικής τους αξίας».12 

Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, ανεπεξέργαστες φυσικές τροφές, όπως 

είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, ανήκουν στην απλούστερη μορφή λειτουργικών 

τροφιμων. Συνεπώς, στην κατηγορία των λειτουργικών ανήκουν αρκετοί τύποι 

προϊόντων. Σύμφωνα με το (IFIC), λειτουργικό τρόφιμο μπορεί να είναι: 

1. Ένα φυσικό τρόφιμο, στο οποίο ένα από τα συστατικά του έχει αυξηθεί 

φυσικά, μέσω κατάλληλων μεθόδων παραγωγής 

2. Ένα τρόφιμο στο οποίο έχει προστεθεί κάποιο συστατικό που είναι 

ωφέλιμο για τον οργανισμό 

3. Ένα τρόφιμο από το οποίο έχει αφαιρεθεί κάποιο συστατικό του, που είναι 

επιβλαβές για την υγεία 

4. Ένα τρόφιμο στο οποίο κάποιο/α συστατικό/ά του έχει/ουν τροποποιηθεί 

χημικά για να βελτιώνει/ουν την υγεία 

5. Ένα τρόφιμο στο οποίο η βιοδιαθεσιμότητα ενός ή περισσοτέρων 

συστατικών έχει αυξηθεί προκειμένου να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 

απορρόφηση ενός ωφέλιμου συστατικού 

6. Κάθε συνδυασμός από τις παραπάνω περιπτώσεις  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, το goji berry αποτελεί, εκτός από υπερτροφή, και 

λειτουργικό τρόφιμο. 

 

1.2  Ελαιόλαδο 

 

 

Ένα ακόμα λειτουργικό τρόφιμο είναι και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Είναι 

γνωστό ότι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αποτελεί το κύριο συστατικό της 

Μεσογειακής κουζίνας και διατροφής. Ξεχωρίζει, επιπλέον, για τις διαθρεπτικές του 

ιδιότητες, το ιδιαίτερο άρωμα και την γεύση του. Η υψηλή συγκέντρωση του σε 

μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, το καθιστά μοναδικό ανάμεσα σε άλλα βρώσιμα φυτικά 

έλαια. Ένα άλλο σημαντικό συστατικό του ελαιoλάδου είναι οι φαινολικές του 

ενώσεις, όπως η υδροξυτυροσόλη, τυροσόλη, τα σεκοϊριδοειδή, η ελαιοκανθάλη και 
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η ολεασίνη. Η συγκέντρωσή τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τη 

μέθοδο καλλιέργειας, το στάδιο ωρίμανσης του καρπού, τον χρόνο αποθήκευσης του 

καρπού πριν την άλεση, την τεχνική εξαγωγής του ελαιολάδου και τιςσυνθήκες 

αποθήκευσης του τελικού προϊόντος. Τέλος, πολλές μελέτες που έχουν γίνει μέχρι 

σήμερα έδειξαν οτι η καθημερινή κατανάλωση ελαιολάδου συνδέεται με την μείωση 

διαφόρων ασθενειών, όπως είναι ο καρκίνος του πεπτικού συστήματος,ο καρκίνος 

του μαστού, η αθηροσκλήρωση και το Αλτσχάιμερ.13, 14 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει το Διεθνές Συμβούλιο 

Ελαιολάδου (IOC),η παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου αυξήθηκε, τα τελευταία 

χρόνια, κατά 9,5%. Κατά την ελαιοκομική, δηλαδή, περίοδο 2017/2018, η παγκόσμια 

κατανάλωση  ανήλθε στα 3.000.000 τόνους. Αναμφίβολα, η αύξηση αυτή οφείλεται 

στα ιδιαίτεραοργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και στα οφέλη που έχει 

για την υγεία. Οι καταναλωτές, περισσότερο ενημερωμένοι από ποτέ, αναζητούν 

ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα, γεγονός που οδήγησε κάποιες βιομηχανίες 

τροφίμων να παράξουν προϊόντα, όπως αρωματικά έλαια ή  «gourmet» έλαια, με 

σκοπό να αυξήσουν τις θετικές ιδιότητες του ελαιολάδου, όσον αφορά στην υγεία και 

τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά , και συνεπώς τα κέρδη τους.15,16  

Ένας παραδοσιακός τρόπος, στην Μεσογειακή γαστρονομία, για να 

εμπλουτίσουν το ελαιόλαδο με διάφορα αρώματα επιτυγχάνεται με την προσθήκη 

αιθέριων ελαίων (μέντα και θυμάρι), φρούτων (μήλο, μπανάνα, νεράντζι, πορτοκάλι, 

λεμόνι, μανταρίνι), βοτάνων (βασιλικός, εστραγκόν, μάραθο, άρκευθος, δάφνη, 

λεβάντα, μέντα, ρίγανη, δεντρολίβανο, φασκόμηλο και θυμάρι). Έχει γίνει, επίσης, 

εμπλουτισμός με την προσθήκη αποξηραμένων μανιτάριών (πορτσίνι και τρούφα), 

μπαχαρικών (γαρύφαλλο, τζιντζερ,  μοσχοκάρυδο) και λαχανικών (αποξηραμένη 

ντομάτα, σκόρδο, πιπεριές τσίλι, κρεμμύδια και πιπέρι).17 

 

1.2.1 Εφαρμογή φασματοσκοπίας NMR στα τρόφιμα 
 

Η διατροφή και ο πολιτισμός των λαών που κατοικούν στην λεκάνη της 

Μεσογείου έχουν βασιστεί σε κάποιες βασικές ομάδες τροφών, ήδη από την 

αρχαιότητα. Οι ομάδες αυτές χρησιμοποιήθηκαν σαν συναλλαγματικό μέσο, ως 
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προσφορές σε θρησκευτικές τελετές, απετέλεσαν σύμβολα πολιτιστικής ισχύος και 

υπήρξαν πηγή έμπνευσης για καλλιτέχνες και φιλόσοφους. Κάποιες ομάδες τροφίμων 

αναπτύχθηκαν στην πάροδο των χρόνων με στόχο την επιμήκυνση της διάρκειας 

ζωής άλλων προϊόντων και καρπών (π.χ. διατήρηση ντομάτας σε ελαιόλαδο), με 

σκοπότη διατήρηση των θρεπτικών τους στοιχείων, λόγω της μετακίνησης των 

φυλών. Άλλες πάλι προέκυψαν κατά λάθος, έπειτα από τη λανθασμένη αποθήκευση 

των καρπών. Ορισμένες από τις ομάδες αυτές, διατηρήθηκαν λόγω της ιστορίας του 

τόπου μας, αλλά και του τρόπου ζωής μας. Με την ανάπτυξη των εμπορικών οδών,  

τα τρόφιμα ξεπέρασαν τα σύνορα των χωρών που δημιουργήθηκαν, μεταφέροντας 

μαζί την τεχνογνωσία για την παρασκευή και τον τρόπο καλλιέργειάς τους. Λόγω της 

αύξησης της ζήτησης, η παραγωγή πολλών τροφίμων έγινε μαζική, πολλές φορές 

θυσιάζοντας στοιχεία της αυθεντικής τους γεύσης και ποιότητας. Αυτό, οδήγησε στην 

ανάγκη να αναζητηθούν αποτελεσματικές μέθοδοι για τον έλεγχο των τροφίμων, 

σχετικά με τη χημική τους σύσταση, την ιχνηλασιμότητα, την ποιότητα, την 

οργανοληπτική αντίληψη και τη διατροφική τους αξία. 

Η αποτελεσματική ανάλυση τροφίμων, προκειμένου να φτάνουν στους 

καταναλωτές ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, απασχολεί πολλούς τομείς, όπως τη 

βιομηχανία τροφίμων, την κυβέρνηση, τους διάφορους φορείς ελέγχου τροφίμων και 

την επιστήμη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια να αναπτυχθούν 

αρκετές τεχνικές που αφορούν στην ανάλυση τροφίμων. Οι πιο διαδεδομένες στον 

τομέα τροφίμων είναι η υγρή (HPLC) και η αέρια (GC) χρωματογραφία, η 

φασματομετρία μάζας (MS), η υγρή (LC-MS) και η αέρια (GC-MS) χρωματογραφία 

σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας, η τριχοειδής ηλεκτροφόρηση (CE), οι 

φασματοσκοπίες UV, IR και Raman, η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού (NMR) κ.λπ. 

Η φασματοσκοπία NMR είναι μία από τις πιο δυναμικές και πολλά 

υποσχόμενες αναλυτικές τεχνικές,  γιατί  μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε υγρά όσο και 

σε στερεά υλικά,ιδιότητα που έχει αυξήσει τη δημοφιλία της στο χώρο της επιστήμης 

των τροφίμων. Η μεγάλη αυτή ανάπτυξη και εφαρμογή της φασματοσκοπίας  NMR 

στην ανάλυση τροφίμων σε σχέση με τις άλλες τεχνικές οφείλεται σε διάφορους 

παράγοντες. Μερικά από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει αυτή η μέθοδος 

ανάλυσης είναι οτι i) δεν καταστρέφει το δείγμα, ii) έχει υψηλή ακρίβεια και 

επαναληψιμότητα18 και iii) είναι πολύ σύντομη όσον αφορά στην προετοιμασία του 
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δείγματος, αφού τις περισσότερες φορές δεν απαιτείται εκχύλιση των 

προσδιοριζόμενων συστατικών.  Έτσι, στην κατηγορία των υγρών τροφίμων, όπως τα 

λίπη και τα έλαια, το κρασί, τους χυμούς φρούτων και το ξύδι, αυτά μπορούν να 

αναλυθούν απλώς με την προσθήκη στο δείγμα δευτεριωμένου διαλύτη και 

εσωτερικού προτύπου, δίχως να χρειάζεται κάποια περαιτέρω επεξεργασία. Επειδή τα 

τρόφιμα είναι ένα πολύπλοκο μείγμα, αφού αποτελούνται απο νερό, λιπίδια, 

πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, χρωστικές, αρώματα, βιταμίνες, αμινοξέα, φαινολικές 

ενώσεις και μέταλλα, η φασματοσκοπίαNMR μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση 

και ποσοτικοποίηση διαφόρων συστατικών ενός πολύπλοκου μείγματος, όπως είναι 

τα τρόφιμα. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ο συνδυασμός της φασματοσκοπίας 

NMR με διάφορα στατιστικά προγράμματα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

εργαλείου, με πάρα πολλές εφαρμογές στην ανάλυση τροφίμων. 

Στα τέλη του 20ου αιώνα, η φασματοσκοπία NMR υψηλής διακριτικής 

ικανότητας  άρχισε να εφαρμόζεται σε διάφορες μελέτες που αφορούσαν σε υλικά σε 

υγρή και στερεή κατάσταση. Μία από αυτές τις μελέτες είναι η εφαρμογή της 

φασματοσκοπίας NMR για τον έλεγχο της αυθεντικότητας  των τροφών, που 

σχετίζεται με τη γεωγραφική προέλευση, την ποικιλία και την πιθανή ανίχνευση 

νοθείας. Παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής είναι ο διαχωρισμός του έξτρα παρθένου 

ελαιολάδου από δύο διαφορετικές ποικιλίες, την Κορωνέικη και την Κυπριακή, 

χρησιμοποιώντας τα λιπαρά οξέα ως δείκτη διαχωρισμού. Τα βρώσιμα έλαια είναι 

από τα πιο πολυμελετημένα τρόφιμα  με την φασματοσκοπία NMR, όσον αφορά στην 

αυθεντικότητα τους. Ένα άλλο παράδειγμα χρήσης της συγκεκριμένης τεχνικής είναι 

για την εκτίμηση της ποιότητας και της αυθεντικότητας των παραδοσιακών 

προϊόντων που είτε παράγονται σε συγκεκριμένες περιοχές είτε φτιάχνονται με 

ειδικές συνταγές. Τυπικό παράδειγμα τέτοιων προϊόντων αποτελούν τα κρασιά 

προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και προστατευόμενης γεωγραφικής 

ένδειξης (ΠΓΕ). Άλλες, πάλι, εφαρμογές της φασματοσκοπίας NMR είναι η μελέτη 

της βιοχημικής σύστασης του ιπποφαούς σε σχέση με την τοποθεσία ανάπτυξης του, 

η μελέτη κατάταξης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των γλυκών πεπονιών, 

ανάλογα με την ποικιλία τους, ο προσδιορισμός της νοθείας στο έλαιο κάνναβης, 

αλλά και ο προσδιορισμός της αυθεντικότητας του μπαχαρικού της καννέλαςκαι του 

καβουρδισμένου καφέ. Σε μία άλλη μελέτη, με τη χρήση της φασματοσκοπίας 1Η 

NMR έγινε σύγκριση του Ιταλικού σαφράν με δείγματα από αλλες περιοχές και 

προσδιορίστηκαν συγκεκριμένοι μεταβολίτες (π.χ. πικοκροκίνη και κροκίνη), που 
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αποτελούν πλέον δείκτες αυθεντικότητας του Ιταλικού σαφράν, ως ΠΟΠ προϊόντος. 

Αναλόγως,έχει μελετηθεί η σύσταση των ελληνικών έξτρα παρθένων ελαιολάδων σε 

σχέση με την χρονιά συγκομιδής, την καλλιέργεια και την γεωγραφική προέλευση 

χρησιμοποιώντας την φασματοσκοπία 31P και 1Η NMR, καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα οτι η σύσταση των φαινολών του ελαιολάδου επηρεάζεται από όλους 

τους παραπάνω παράγοντες. Η φασματοσκοπία NMR αποτελεί, επιπλέον, ένα ισχυρό 

εργαλείο για τον έλεγχο της αυθεντικότητας των αλκοολούχων και μη ποτών. Ειδικά 

η SNIF NMR αποτελεί μια αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη τεχνική όσον 

αφορά στον έλεγχο της αυθεντικότητας του κρασιού.19 

Σχετικα με τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων, η φασματοσκοπία NMR 

παρουσιάζεται εξίσου αποτελεσματική, αφού μπορεί και εξετάζει διάφορους δείκτες 

και παραμέτρους, κατά την διάρκεια της επεξεργασίας των τροφίμων, ώστε αυτά να 

συμμορφώνονται με όλες τις αγορανομικες διατάξεις και να φτάνουν στους 

καταναλωτές  ασφαλή  τρόφιμα.18 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση της 

φασματοσκοπίας NMR υψηλής διακριτικής ικανότητας στον τομέα της  επεξεργασίας  

των ψαριών, όπου αναπτύχθηκε μέθοδος με την οποία μπορούν να προσδιοριστούν 

και να ποσοτικοποιηθούν διάφοροι μεταβολίτες που εκκρίνονται από τους μυς των 

ψαριών και έχουν σχέση με την ποιότητα και την διαθρεπτική αξία τους.20 Ο 

συνδυασμός της τεχνικής NMR με διάφορα στατιστικά προγράμματα, 

χρησιμοποιήθηκε, επιπλέον, για να προσδιοριστεί η ποιότητα του σολωμού, ανάλογα 

με τις συνθήκες αποθήκευσής του.21 

Ένα άλλο τμήμα στον τομέα των τροφίμων, όπου έχει εμπλακεί η 

φασματοσκοπία NMR, είναι οι διάφορες μελέτες που σχετίζονται με την 

αλληλεπίδραση της επιστήμης τροφίμων και της διατροφής του ανθρώπου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έρευνα των συνεπειών που έχει η κατανάλωση 

της μαύρης σοκολάτας στον μεταβολισμό του ανθρώπου.18 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η φασματοσκοπία NMR αποτελεί ένα πολύ ισχυρό 

εργαλείο στον τομέα των τροφίμων, διότι μπορεί να δώσει πληροφορίες πολύ 

γρήγορα, σχετικά με την σύσταση και την δομή των ενώσεων για πολλά είδη 

τροφίμων. Αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τον έλεγχο της ποιότητας, της 

αυθεντικότητας και της ασφάλειας τροφίμων, ειδικά όταν συνδυάζεται με στατιστικά 

προγράμματα. Παρόλο που η φασματοσκοπία NMR συγκεντρώνει πολλά 

πλεονεκτήματα, παραμένει ένα όργανο υψηλού κόστους καιαπαιτεί εξειδικευμένες 

γνώσεις για την ανάλυση των αποτελεσμάτων του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μη 
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μπορεί, προς το παρόν, να χρησιμοποιηθεί απευθείας απο τις βιομηχανίες τροφίμων 

και τον αγροτικό τομέα, κάτι που μπορεί να γίνει εφικτό μέσα από τη συνεργασία 

επιστημόνων που ασχολούνται με το NMR και αγροδιατροφικού τομέα.18 

 

1.2.2 Ανάλυση goji berry με φασματοσκοπία NMR 

Η φασματοσκοπία NMR έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια στον 

προσδιορισμό της σύστασης goji berry. Σε μελέτη που έγινε το 2015, απομονώθηκαν 

και προσδιορίστηκαν 7 πολυφαινόλες των goji berries, όπως το καφεϊκό οξύ, το p-

κουμαρικό οξύ, η ρουτίνη, η σκοπολετίνη, η Ν-trans-φερουλοϋλτυραμίνη και η N-

cis-φερουλοϋλτυραμίνη. Κατά την ίδια μελέτη εντοπίστηκε το διμερές της Ν-

φερουλοϋλτυραμίνης, το οποίο δεν είχε αναφερθεί μέχρι τότε και προσδιορίστηκε 

σαν την πολυφαινόλη που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αφθονία στο goji berry 

(L.barbarum).22 

Μία πιο πρόσφατη μελέτη, του 2018, είχε σαν στόχο να μελετηθεί η σύσταση 

των λιπαρών οξέων και των καροτενοειδών, καθώς και η αντιοξειδωτική και 

αντιμικροβιακή δράση εκχυλίσματος, που προερχόταν από οργανικά και συμβατικά 

L. barbarum αντίστοιχα, με σκοπό να υποδείξουν ποιο είναι καταλληλότερο για την 

χρήση του στην κοσμετολογία και την φαρμακευτική, αλλά και σαν πρόσθετο 

τροφίμων. Τρεις διαφορετικές μέθοδοι χρησιοποίηθηκαν για την εκχύλιση: η Soxhlet, 

η μέθοδος της διαβροχής και η μέθοδος Bligh & Dyer. Τα δείγματα που προέρχονταν 

από οργανικά goji berries παρουσίασαν υψηλότερες συγκεντρώσεις ακόρεστων 

λιπαρών οξέων και καροτενοειδών, όπως επίσης μεγαλύτερη αντιοξειδωτική και 

αντιμικροβιακή δράση. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η σύσταση των λιπαρών οξέων 

προσδιορίστηκε με τη χρήση της φασματοσκοπίας 1Η NMR και έγινε σύγκριση των 

τριών μεθόδων εκχύλισης και στα δύο προϊόντα goji berry. O προσδιορισμός των 

λιπαρών οξέων με την τεχνική του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού πρωτονίων 

(1Η NMR) αποτελεί έναν γρήγορο τρόπο προσδιορισμού των λιπαρών οξέων, χωρίς 

να καταστρέφει το δείγμα, απαιτώντας μια πολύ μικρή ποσότητα από αυτό. Στη 

συγκεκριμένη μελέτη, η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε βασίστηκε στο γεγονός ότι 

όλες οι άκυλο ομάδεςτων λιπαρών οξέων συνδέονται με εστερικό δεσμό με ένα μόριο 

γλυκερόλης με σκοπό να σχηματιστούν τριγλυκερίδια (Εικόνα 1.1). Αυτό, όμως, που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι οτι κάθε λιπαρό οξύ που είναι συνδεδεμένο με την 

γλυκερόλη δίνει συγκεκριμένες κορυφές, οι οποίες επιτρέπουν την απευθείας 
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ταυτοποίηση τους. Ανάμεσα στις μεθόδους εκχύλισης, ξεχώρισε η Soxhlet δίνοντας 

μεγαλύτερα ποσοστά λιπαρών στα συμβατικά και οργανικά goji berries, σε σχέση με 

τις  άλλες μεθόδους (Εικόνα 1.2, Εικόνα 1.3).23 

 

Εικόνα 1.1 Φάσμα 1H NMR του προφίλ των λιπαρών οξέων των δειγμάτων goji berry με την 
σχετική ανάθεση στις κορυφές των μορίων της γλυκερόλης και των αλυσίδων των λιπαρών 
οξέων 

.  

Εικόνα 1.2 Φάσματα 1H NMR λιπαρών οξεών των συμβατικων goji berries με τις τρεις 
μεθόδους εκχύλισης: Soxhlet (S), Διαβροχή (M) και Bligh & Dyer (B). 
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Εικόνα1.3. 1H NMR φάσματων λιπαρών οξεών των οργανικών goji berries με τις τρεις 
μεθόδους εκχύλισης:  Soxhlet (S), Διαβροχή (M) και Bligh & Dyer (B). 

 

1.2.3 Ανάλυση αρωματικών ελαίων με τη φασματοσκοπία NMR 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η φασματοσκοπία NMR έχει 

χρησιμοποιηθεί πολύ στα βρώσιμα έλαια και ειδικά στο ελαιόλαδο. Για πρώτη φορά 

σε μελέτη24 που έγινε το 2012, χρησιμοποιήθηκε η φασματοσκοπία υψηλής 

διακριτικότητας 1Η NMR και για τον χαρακτηρισμό διαφορετικών τύπων 

αρωματικών ελαίων και συγκεκριμένα σε συνδυασμούς ελαιολάδου με πορτοκάλι, 

βασιλικό, περγαμόντο, κάρδαμο, λεμόνι, μανταρίνι, τσίλι, δεντρολίβανο, άσπρη και 

μαύρη τρούφα, τζίντζερ, σκόρδο και μανιτάρια. Στη συγκεκριμένη μελέτη, τα 

αρωματικά έλαια παράχθηκαν με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, το τσίλι, το 

σκόρδο και η τρούφα διαλύθηκαν μέσα στο ελαιόλαδο, ενώ σε άλλα προϊόντα 

προστέθηκαν είτε φυτικά είτε τεχνητά αιθέρια έλαια. Ενδεικτικά, στην περίπτωση του 

συνδυασμού ελαιολάδου και περγαμόντου εντοπίστηκαν καινούριες κορυφές, οι 

οποίες δεν υπήρχαν στο σκέτο ελαιόλαδο. Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή 7.02-7.10 

ppm εμφανίζονται τα αρωματικά πρωτόνια της ένωσης p-κυμένιο, ενώ στην περιοχή 

5.80-5.96 ppm εμφανίζονται τα πρωτόνια CH= της λιναλοόλης. Προκειμένου να 

επιβεβαιώσουν τις ενώσεις αυτές, έγινε προσθήκη της πρότυπης ουσίας από την κάθε 

ένωση στο εμπλουτισμένο αρωματικό έλαιο. Μετά την προσθήκη τους, έγινε 

σύγκρισητων δύο φασμάτων που προέκυψαν, επιβεβαιώνοντας τις δύο την ύπαρξη 
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των ενώσεων αυτών, πλέον σε μεγαλύτερη ένταση. Σε όλα τα αρωματικά έλαια που 

πήραν μέρος στην συγκεκριμένη μελέτη βρέθηκαν οι αντίστοιχες χαρακτηριστικές 

ενώσεις του συστατικού που προστέθηκε στο ελαιόλαδο, μετά από τον συνδυασμό 

των φασμάτων και 2D 1H NMR. Χαρακτηριστική είναι η Εικόνα 1.4, όπου στο 

δείγμα ελαιολάδου όπου είχαν προστεθεί φλούδες λεμονιού, διακρίνονται οι δύο 

διπλές κορυφές των πρωτονίων στους ακόρεστους αλδεϋδικούς δεσμούς της ένωσης 

3,7-διμέθυλο-2,6-οκταδιενάλη, που είναι χαρακτηριστική του αρώματος του 

λεμονιού, πριν και μετά την προσθήκη της συγκεκριμένης ουσίας στο αρωματικό 

έλαιο.  

 

Εικόνα 1.4. Φάσμα 1H NMRστην αλδεϋδική περιοχή, όπου το φάσμα (Α) δείχνει το σκέτο 
ελαιόλαδο, το φάσμα (Β) το ελαιόλαδο με το λεμόνι και φάσμα (C) το ελαιόλαδο με το 
λεμόνι μετά την προσθήκη της πρότυπης ένωσης 3,7-διμέθυλο-2,6-οκταδιενάλη (citral) 

 

Τέλος, εξετάστηκε και η ποιότητα των ίδιων των αρωματικών ελαίων, 

ελέγχοντας την ποσότητα μονογλυκεριδίων και διγλυκεριδίων που περιείχαν, 

δείχνωντας πως η φασματοσκοπία NMR αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, για τον 

προσδιορισμό και τη μελέτη της σύστασης των αρωματικών ελαίων και η ποιότητα 

του τελικού προϊόντος.23  
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1.2.4 Ανάλυση φρούτων goji berry με άλλες αναλυτικές τεχνικές 

 Για την ανάλυση της σύστασης του goji berry έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλες 

μέθοδοι, πέραν της φασματοσκοπίας ΝΜR. Σε μελέτη4 που πραγματοποιήθηκε το 

2016 έγινε χαρακτηρισμός του φαινολικού προφίλ goji berries (L.barbarum) που 

καλλιεργήθηκαν στη Κρήτη, με την χρήση Υγρής Χρωματογραφίας με ανιχνευτή 

συστοιχίας φωτοδιόδων –Φασματομετρία Μάζας HPLC-DAD-MS(ESI+). 

Προσδιορίστηκαν δεκαεπτά διαφορετικές φαινολικές ενώσεις, όπως οι εστέρες των 

υδροξυκιναμικών και διυδροξυβενζοϊκών οξέων, με τα κουϊνικά οξέα 

(κουμαροϋλκουϊνικό και φερουλοϋλκουϊνικό οξύ) να είναι οι κύριες αντιοξειδωτικές 

ενώσεις. Όσον αφορά στην οικογένεια των φλαβονοειδών, η τριγλυκοζίτη της 3-Ο-

κερσετίνης και ο κουμαρικός εστέρας της κερσετίνης 3-Ο-εξόζης ανιχνεύθησαν για 

πρώτη φορά στο L.barbarum. Εντοπίστηκαν, επίσης, φαινολικά οξέα και παράγωγα 

τους, με το κουμαρικό, το ισοφερουλικό και το καφεϊκό να κυριαρχούν. Αξίζει να 

σημειωθεί, όμως, πως πολλές ακόμα ενώσεις δεν ταυτοποιήθηκαν.  

Κατά τη διάρκεια άλλης μελέτης, αναπτύχθηκε μέθοδος για τον προσδιορισμό 

του εστέρα της διπαλμιτικής ζεαξανθίνης, με τη χρήση Υγρής Χρωματογραφίας με 

ανιχνευτή συστοιχίας φωτοδιόδων –Φασματομετρία Μάζας HPLC-DAD-MS. Ο 

εστέρας της διπαλμιτικής ζεαξανθίνης είναι το κύριο καροτονοειδές των L. barbarum. 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να αναπτυχθεί μια γρήγορη μέθοδος ελέγχου 

ποιότητας των goji berries, που θα μπορούσε να εφαρμοστεί, αργότερα, στην 

βιομηχανία.25 

Μία ακόμα μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, είχε σκοπό τον 

ταυτόχρονο διαχωρισμό και την ποσοτικοποίηση των κυριότερων σακχάρων στους 

καρπούς του goji berry (L. barbarum). Αυτό έγινε με την  χρήση Υγρής 

Χρωματογραφίας με εξατμιστικό ανιχνευτή σκέδασης ακτινοβολίας (ELSD), για τον 

διαχωρισμό και ποσοτικοποίηση της φρουκτόζης, της γλυκόζης και της σουκρόζης σε 

λιγότερο από 15 λεπτά. Σε όλα τα δείγματα goji berry βρέθηκε ότι η φρουκτόζη και η 

γλυκόζη ήταν τα επικρατέστερα σάκχαρα, ενώ η περιεκτικότητα σε σουκρόζη ήταν 

δέκα φορές χαμηλότερη από τις άλλες δύο.26 

Σε άλλη, πάλι, έρευνα, αξιολογήθηκε η σύσταση και η αντιοξειδωτική δράση 

από δύο είδη goji berry (L. barbarum και L. chinense), τα οποία συλλέχθηκαν από 
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την περιοχή της Θεσσαλίας, στην κεντρική Ελλάδα. Οι συνολικοί υδατάνθρακες και 

το συνολικό φαινολικό περιεχόμενο αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας την 

φασματοσκοπία Υπέρυθρου Μετασχηματισμού Fourier, με Αποσβένουσα Ολική 

Ανάκλαση (ATR-FTIR). Το δε προφίλ των λιπαρών οξέων προσδιορίστηκε 

χρησιμοποιώντας αέρια χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MS). Τα 

αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι το L.barbarum έχει υψηλότερες 

συγκεντρώσεις υδατανθράκων και συνολικών φαινολικών ενώσεων σε σχέση με το 

L.chinense. Επιπλέον, η μέθοδος GC-MS επιβεβαιώνει τα υψηλά επίπεδα του 

λινολεϊκού, του παλμιτικού και του ολεϊκού οξέος και στα δύο είδη. Τέλος, τα 

αποτελεσματα της συγκεκριμένης μελέτης δείχνουν ότι η συγκέντρωση των 

βιοδραστικών και αντιοξειδωτικών ενώσεων είναι υψηλότερη στο είδος L.barbarum 

σε σχέση με το L.chinense.27 Για τον ποσοτικό προσδιορισμό των φαινολικών οξέων 

και των φλαβονοειδών στο είδος L.barbarum χρησιμοποιήθηκε Χρωματογραφία 

Υψηλής Απόδοσης με ανιχνευτή Υπεριώδους-Ορατού (UHPLC-UV), σε συνδυασμό 

με διαχωρισμό στερεής φάσης (SPE). Για τον δε ποιοτικό προσδιορισμό των 

φαινολικών οξέων και των φλαβονοειδών, και πάλι στο είδος L.barbarum, 

χρησιμοποιήθηκε Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης –Φασματομετρία Μάζας 

(UHPLC-MS/MS). Οι ενώσεις που προσδιορίστηκαν ήταν: το 3,4-διυδροξυβενζοϊκό 

οξύ, το 4-υδροξυβενζοϊκό οξύ, το 3-υδροξυβενζοϊκό οξύ, το ιππουρικό οξύ, το 

καφεϊκό οξύ, το βανιλικό οξύ, το 4-υδροξυ-3-μεθοξυφαινυλοξικό οξύ, το 3-(2,4-

διυδροξυφαίνυλο)προπιονικό οξύ, το p-κουμαρικό οξύ, το φερουλικό οξύ, η (±)-

κατεχίνη, η (-)-επικατεχίνη, η ρουτίνη, η κερσετίνη, η εσπεριδίνη, η νεοεσπεριδίνη, η 

(±)-ναριγενίνη, η εσπεριτίνη, η  χρυσίνη και η πινοσεμπρίνη. Ανάμεσα σε αυτές τις 

ενώσεις, το βανιλικό παρουσίασε την μεγαλύτερη συγκέντρωση, ακολουθώντας το 

καφεϊκό οξύ, ενώ οι νεοεσπεριδίνη, (±)-ναριγενίνη, εσπεριτίνη, χρυσίνη και 

πινοσεμπρίνη δεν ανιχνεύθηκαν καθόλου στο εκχύλισμα του L. barbarum.28 

Τέλος, η μία ακόμα μελέτη είχε σαν σκοπό τον προσδιορισμό και την έρευνα 

των αμινοξέων που περιέχονται στο goji berry (L.barbarum) με την χρήση Υγρής 

Χρωματογραφίας Αντίστροφης Φάσης, αφού είχε προηγηθεί διαχωρισμός στερεής 

φάσης (spe). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το συγκεκριμένο φρούτο περιέχει 

τουλάχιστον 16 αμινοξέα, με κύρια το γλουταμινικό οξύ, το ασπαραγινικό οξύ, την 

προλίνη, την αλανίνη, τη σερίνη, τη γλυκίνη, τη λυσίνη και την τυροσίνη, ενώ η 

φαινυλανανίνη είχε την χαμηλότερη συγκέντρωση.29 
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1.2.5  Ανάλυση αρωματικών ελαίων με άλλες αναλυτικές τεχνικές 

Για την ανάλυση της σύστασης των αρωματικών ελαίων με ελαιόλαδο έχουν 

χρησιμοποιηθεί και άλλες αναλυτικές τεχνικές, εκτός από την φασματοσκοπία ΝΜR. 

Σε μία μελέτη 15 που έγινε το 2014 εξετάστηκε η ποιότητα αρωματικών ελαίων, όπου 

σε ελαιόλαδο είχαν προσθέσει αιθέριο έλαιο πιπεριάς τσίλι, δάφνη, ρίγανη και πιπέρι, 

ενώ στο αρωματικό έλαιο με σκόρδο πρόσθεσαν φρέσκο σκόρδο. Τα ποιοτικά  

χαρακτηριστικά που ελέγχθησαν με βάση τον Καν. ΕΟΚ/2568/91 ήταν: η οξύτητα, τα 

υπεροξείδια, το Κ232, Κ270 και ΔΚ, το προφίλ των λιπαρών οξέων, η σύσταση 

τοκοφερόλης και τοκοτριενόλης, συνολικές φαινόλες και η οξειδωτική σταθερότητα. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η προσθήκη βοτάνων και 

μπαχαρικών σε ελαιόλαδο με τη μορφή αιθέριων ελαίων δεν επηρεάζει την ποιότητα 

τους, εκτός από την περίπτωση προσθήκης φρέσκου σκόρδου στο ελαιόλαδο. Σε 

αυτήν την περίπτωση, αυξάνεται η ελεύθερη οξύτητα του τελικού προϊόντος, γεγονός 

που μπορεί να οφείλεται στην παραπάνω υγρασία που περιέχει το φρέσκο σκόρδο ή 

στην αυξανόμενη ενζυματική δραστηριότητα, που οδηγεί σε λιπόλυση. 

Σε μία άλλη μελέτη30 που πραγματοποιήθηκε το 2016 μελετήθηκαν δύο 

διαφορετικές τεχνικές παραγωγής αρωματικών ελαίων. Σκοπός ήταν να μελετηθεί η 

ποιότητα των αρωματικών ελαίων, ελέγχοντας τα ποιοτικά και οργανοληπτικά τους 

χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η οξειδωτική και η υδρολυτική 

υποβάθμιση των αρωματικών και μη ελαιολάδων. Εξετάσθηκε το φαινολικό τους 

προφίλ με την μέθοδο της υγρής χρωματογραφίας (HPLC) και οι πτητικές ενώσεις με 

μικροεκχύλιση στερεής φάσης, ακολουθούμενη από αέρια χρωματογραφία-

φασματομετρία μάζας (SPME–GC/MS). Τέλος, τα οργανοληπτικά τους 

χαρακτηριστικά αξιολογήθηκαν από πάνελ δοκιμαστών και από καταναλωτές. Στη 

μία τεχνική προστέθηκε αποξηραμένος βασιλικός, τσίλι και συνδυασμός σκόρδου με 

τσίλι απευθείας στο ελαιόλαδο, ώστε να γίνει λήψη των αρωματικών ελαίων με τη 

διαδικασία της εκχύλισης, ενώ στην άλλη περίπτωση προστέθηκαν τα ίδια μπαχαρικά 

κατά την διάρκεια μάλαξης της ελαιόπαστας, στους 27 οC και για μισή ώρα.  

Σε άλλη μελέτη30, προστέθηκε αποξηραμένη καυτερή πιπεριά σε ελαιόλαδο 

σε διαφορετικές συγκεντρώσεις (10% και 20%), αφήνοντας το δείγμα να εκχυλιστεί 

για 30 ημέρες. Σκοπός του πειράματος ήταν να στηθεί μια μέθοδος εκχύλισης για την 

ποσοτικοποίηση καψακινοειδών με υγρή χρωματογραφία, την ανάλυση των πτητικών 
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ενώσεων με μικροεκχύλιση στερεής φάσης, ακολουθούμενης από αέρια 

χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (SPME–GC/MS) και την αξιολόγηση όλων 

των δεικτών ποιότητας για τα αρωματικά έλαια με καυτερή πιπεριά, σε διάφορες 

μέρες εκχύλισης και διαφορετικές συγκεντρώσεις. Στους σκοπούς της έρευνας 

περιλαμβανόταν και ο προσδιορισμός της αντιοξειδωτικής ικανότητας των 

συγκεκριμένων ελαίων, με τις συγκεκριμένες παραμέτρους.  
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1.3 Σκοπός της εργασίας 

 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομική κρίσης και της ανεξέλεγκτης 

διαφήμισης, οι καλλιεργητές ξεκίνησαν να στρέφονται στην παραγωγή εναλλακτικών 

προϊόντων, με σκοπό τη γρήγορη και εύκολη κερδοφορία. Συγκεκριμένα, στην 

περιοχή του κάμπου της Μεσσαράς, στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης, μεγάλη μερίδα 

παραγωγών ασχολήθηκε με την καλλιέργεια του goji berry (L. barbarum). Λόγω της 

διαδεδομένης στους καταναλωτές εντύπωσης πως το συγκεκριμένο φρούτο ανήκει 

στις «υπερτροφές», εντύπωσης που αύξησε τη ζήτησή του, θεωρήθηκε πως η 

καλλιέργειά του θα τους επέφερε αυξημένα κέρδη. Η παραγωγή,  όμως, του goji 

berry στην περιοχή ήταν, τελικα, πολύ μεγαλύτερη από τη ζήτηση, με αποτέλεσμα το 

προϊόν να μένει στους  αποθηκευτικούς  χώρους των παραγωγών χωρίς να πωλείται. 

Ο χρόνος ζωής του φρούτου goji berry, από την ημέρα συγκομιδής του και εφόσον 

διατηρείται στους 4 οC, δεν ξεπερνά τις 30 ημέρες, πρωτού ξεκινήσει η αλλοίωσή 

του. Επομένως θα ήταν σημαντικό για την τοπική κοινωνία αφενός να διερευνηθούν 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των φρούτων που έχουν καλλιεργηθεί στην Κρήτη, σε 

σχέση με άλλες περιοχές, και αφετέρου να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης 

της παραγωγής και απορρόφησης του προϊόντος.  

Παράλληλα, στην ίδια περιοχή, άλλο προϊόν που παράγεται σε αφθονία είναι 

το ελαιόλαδο, από τον καρπό της Κορωνέικης ελιάς. Ως εκ’ τούτου γεννήθηκε η ιδέα 

για την πιθανή ανάπτυξη ενός προϊόντος ελαιολάδου συνδυασμένου με goji berry, 

που όμοιό του δεν είχε κυλοφορήσει στην αγορά και θα μπορούσε να είναι 

δελεαστικό για τους καταναλωτές. Με αυτόν τον τρόπο, μεγάλες ποσότητες του 

καρπού goji berry θα μπορούσαν να απορροφηθούν, συνδυαζόμενες με υψηλής  

ποιότητας  παρθένο ελαιόλαδο. 

Βασικοί στόχοι της παρούσας εργασίας είναι  α) η εφαρμογή της 

φασματοσκοπίας NMR για την ποσοτική ανάλυση της χημικής σύστασης των 

φρούτων goji berry, και την επίδραση του χρόνου συγκομιδής, του έτους συγκομιδής 

και της καλλιεργητικής πρακτικής σε αυτήν και β) την αναζήτηση της βέλτιστης 

συγκέντρωσης καρπού goji berry (L. barbarum) που πρέπει να προστεθεί στο 

ελαιόλαδο, ώστε, από τη μία, αυτό να εμπλουτιστεί με τις βιοδραστικές ενώσεις του 

goji berry και, από την άλλη, το τελικό προϊόν να είναι οργανοληπτικά αποδεκτό από 

τους καταναλωτές ως προϊόν. Για τον σκοπό αυτό, αρχικά θα αναλυθούν εννέα 
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δείγματα goji berry από την ίδια καλλιέργεια και με διαφορά μεταξύ τους το έτος 

παραγωγής και το μήνα συγκομιδής, 4 δείγματα για το έτος 2016 και 5 δείγματα για 

το έτος 2017. 

Αφού πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση και η ποσοτικοποίηση των χημικών 

ενώσεων που υπάρχουν στα δείγματα του φρούτου goji berry με τη φασματοσκοπία 

NMR, και μελετηθεί η διαφοροποίησή τους με βάση το χρόνο συγκομιδής στη 

συνέχεια θα προστεθεί αποξηραμένο goji berry σε ελαιόλαδο, σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις και θα μελετηθεί η χημική σύσταση του νέου προϊόντος (πολικές, 

άπολες ενώσεις, φαινολικό προφίλ) συναρτήσει της αρχικής συγκέντρωσης goji berry 

και του χρόνου «επαφής» με το ελαιόλαδο με τη φασματοσκοπία NMR. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ / ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

2.1 Αντιδραστήρια και πρότυπες ενώσεις  
 

Οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκχύλιση των οργανικών ενώσεων 

ήταν υψηλής καθαρότητας για χρήση σε αναλυτική χρωματογραφία HPLC μεθανόλη 

CH3OH, εξάνιο και ακετονιτρίλιο. Οι δευτεριωμένοι διαλύτες NMR που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία ήταν οι εξής: για την ανάλυση των άπολων 

ενώσεων του goji berry, δευτεριωμένο νερό (D2O) περιεκτικότητας 99.9% σε 

δευτέριο, το οποίο περιείχε εσωτερικό πρότυπο 3-τριμεθυλο-σιλυλο-προπιονικό-

2,2,3,3-d4 οξύ (TMSP), περιεκτικότητας 0.05%. Για την ανάλυση του φαινολικού 

κλάσματος του goji berry χρησιμοποιήθηκε δευτεριωμένη μεθανόλη (CD3OD), 

περιεκτικότητας 99.8% σε δευτέριο, η οποία περιείχε εσωτερικό πρότυπο 

τετραμεθυλοσιλάνιο (TMS) περιεκτικότητας 0.03 %. Τέλος, για την ανάλυση των 

καροτενοειδών και των λιπαρών χρησιμοποιήθηκε δευτεριωμένο χλωροφόρμιο 

περιεκτικότητας 99.8% σε δευτέριο (CDCl3), το οποίο περιείχε εσωτερικό πρότυπο 

τετραμεθυλοσιλάνιο (TMS) 0,03%. Το εσωτερικό πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε για 

την ποσοτικοποίηση των φασμάτων 1Η NMR ήταν ο τερεφθαλικός διμεθυλεστέρας 

dimethylterephthalate, (DMT) 0,05%. 

 

2.2 Παρασκευή πρότυπων διαλυμάτων 
 

Σε ογκομετρική φιάλη των 10 ml μεταφέρθηκαν 10 ml CD3OD με 0,03% TMS 

και στη συνέχεια διαλύθηκαν σε αυτά 0,005g DMT, τοποθετώντας τη σφαιρική  

στους υπέρηχους  για τρία λεπτά. Για την παρασκευή του πρότυπου διαλύματος 

CDCl3 με 0,03% TMS, ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια διαδικασία. Τα πρότυπα 

διαλύματα αποθηκεύτηκαν στους 4 οC μέχρι τη χρησιμοποίησή τους στην ανάλυση 

των δειγμάτων. 
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2. 3 Δείγματα 
 

2.3.1 Δείγματα goji berry 
 

Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν εννέα δείγματα goji berry L. barbarum, τα 

οποία καλλιεργήθηκαν στην Κρήτη, στον Χάρακα Μεσσαράς, με συντεταγμένες 

35.0119ο Ν, 25.1203οΕ. Ο κύκλος παραγωγής του φυτού διαρκεί πέντε με έξι μήνες, 

ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, η συγκομιδή, 

δηλαδή, ξεκινάει τον Ιούλιο και διαρκεί μέχρι το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο. 

Αναλυτικά τα δείγματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3.1: 

 

Πίνακας 2.3.1 : Πληροφορίες δειγμάτων 

 
Δείγμα Προέλευση Περιοχή Παραγωγός Ημερομηνία 

Δειγματοληψίας 

Ποικιλία 

1 Κρήτη Χάρακας 
Μεσσαράς 

Γιάννης 
Ανδρουλάκης 

17/7/2016 L.barbarum 

2 Κρήτη Χάρακας 
Μεσσαράς 

Γιάννης 
Ανδρουλάκης 

20/9/2016 L.barbarum 

3 Κρήτη Χάρακας 
Μεσσαράς 

Γιάννης 
Ανδρουλάκης 

20/10/2016 L.barbarum 

4 Κρήτη Χάρακας 
Μεσσαράς 

Γιάννης 
Ανδρουλάκης 

20/11/2016 L.barbarum 

5 Κρήτη Χάρακας 
Μεσσαράς 

Γιάννης 
Ανδρουλάκης 

20/7/2017 L.barbarum 

6 Κρήτη Χάρακας 
Μεσσαράς 

Γιάννης 
Ανδρουλάκης 

21/8/2017 L.barbarum 

7 Κρήτη Χάρακας 
Μεσσαράς 

Γιάννης 
Ανδρουλάκης 

20/9/2017 L.barbarum 

8 Κρήτη Χάρακας 
Μεσσαράς 

Γιάννης 
Ανδρουλάκης 

20/10/2017 L.barbarum 

9 Κρήτη Χάρακας 
Μεσσαράς 

Γιάννης 
Ανδρουλάκης 

19/11/2017 L.barbarum 

 

2.3.2 Δείγματα ελαιολάδου 
 

Για την παρασκευή των δειγμάτων ελαιολάδου με goji berry, 

χρησιμοποιήθηκε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, από Κορωνέικη ελιά, από την περιοχή 

Πραιτώρια Μεσσαράς Μονοφατσίου. Το συγκεκριμένο δείγμα είναι εσοδείας 

2017/2018 και προέρχεται απο ποτιστικό ελαιώνα.  
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2.4 Προετοιμασία δειγμάτων 
 

2.4.1 Δείγματα goji berry 
 

Τα δείγματα goji berry καταψύχθηκαν αμέσως μετά τη συγκομιδή στους     

-18 οC, μοιράστηκαν σε ποσότητες των περίπου 60 g από κάθε παρτίδα 

(Μήνας/Έτος). Στην συνέχεια, τα δείγματα κονιορτοποιήθηκαν σε γουδί πορσελάνης, 

αφού προστέθηκε  υγρό άζωτο και πολύ γρήγορα τοποθετήθηκαν  σε λυοφιλυωτή 

Telstar Freeze-Dryer Cryodos  -50 οC  για  17  ώρες,  ώστε  να  αποβληθεί  όσο  το  

δυνατόν  περισσότερη υγρασία.  Την επόμενη ημέρα, λόγω του μεγάλου ποσοστού 

υγρασίας που υπήρχε στον καρπό goji berry, ήταν απαραίτητο τα δείγματα να 

κονιορτοποιηθούν εκ νέου με υγρό άζωτο για να θρυμματιστούν και οι σπόροι του 

goji berry, ώστε το τελικό αποξηραμένο δείγμα να είναι σε μορφή λεπτής πούδρας. 

Κατόπιν, αφού τα δείγματα ζυγίστηκαν, τοποθετήθηκαν σε λυοφιλυωτή και το βάρος 

τους ελεγχόταν ανά δύο ώρες αρχικά και ανά μισή ώρα στη συνέχεια, μέχρι να 

σταθεροποιηθεί το βάρος τους, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι απομακρύνθηκε πλήρως η 

υγρασία. Στο τέλος, συλλέχθηκαν περίπου 10 g πούδρας goji berry για κάθε δείγμα. 

Τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε φιαλίδια και σφραγίστηκαν ερμητικά, αφού πρώτα 

προστέθηκε άζωτο για την απομάκρυνση του υπερκείμενου αέρα. Τα τελικά δείγματα 

αποθηκεύτηκαν στον καταψύκτη στους -40 οC, μέχρι την ανάλυση τους. 

 

 

2.4.2 Δείγματα ελαιολάδου με goji berry 
 

Αρχικά τοποθετήθηκαν 30 g ελαιολάδου σε 8 vials των 40 ml. Στην συνέχεια, 

προστέθηκε σε κάθε φιαλίδιο σκόνη goji berry από την παρτίδα του καρπού που 

συλλέχθηκε τον Οκτώβριο 2017, σε συγκεντρώσεις 5%, 10% και 20% w/w. Τα 

δείγματα που αναλύθηκαν χωρίστηκαν σε δύο όμοιες τετράδες, όπου η κάθε τεράδα 

αποτελούνταν από ένα δείγμα-μάρτυρα από σκέτο ελαιόλαδο  ( χωρίς την προσθήκη 

goji berry) και άλλα τρία δείγματα αναμεμειγμένα με σκόνη goji berry, σε 

συγκεντρώσεις 5%, 10% και 20% w/w αντίστοιχα. Στην συνέχεια, τα δείγματα 

διατηρήθηκαν υπό συνεχόμενη ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου και 

προφυλαγμένα από το φως,  ώστε να επιτευχθεί καλύτερα η εκχύλιση των 

συστατικών του goji berry στο ελαιόλαδο, μέχρι την μέτρηση τους. Η πρώτη 
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δειγματοληψία έγινε μετά από επτά ημέρες συνεχόμενης ανάδευσης. Τα δείγματα 

αφέθηκαν αρχικά σε ηρεμία, μέχρι την καθίζηση των αιωρούμενων σωματιδίων τους, 

και εν συνεχεία λήφθηκε κατάλληλη ποσότητα τόσο από τον μάρτυρα όσο και από τις 

τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις μείγματος ελαιολάδου με goji berry και 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση της χημικής τους σύστασης με δύο διαφορετικά 

πρωτόκολλα ανάλυσης. Η δεύτερη δειγματοληψία έγινε έπειτα από δύο μήνες 

συνεχόμενης ανάδευσης και ακολουθήθηκε η ίδια ακριβώς αναλυτική διαδικασία. 

 

 

2.5 Πειραματική διαδικασία  
 

2.5.1 Eκχύλιση στερεάς φάσης (SPE) δειγμάτων goji berry 
 

Αρχικά ζυγίστηκαν 2,5 g πούδρας goji berry απο κάθε δείγμα, τοποθετήθηκαν 

σε φιαλίδια Falcon, όπου έγινε εκχύλιση εις τριπλούν με 5 ml μείγματος CH3OH/H20 

(80:20), σε  λουτρό  υπερήχων  για  15΄. Στην συνέχεια, τα διαλύματα 

φυγοκεντρήθηκαν στις  6000 rpm για 25'. Τέλος, το εκχύλισμα συλλέχθηκε σε φιάλη 

των 50 ml και τοποθετήθηκε στον περιστροφικό εξατμιστήγια εξάτμιση μέχρι τελικού 

όγκου 5 ml. H ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε σε όλα τα δείγματα. 

 Για την εκχύλιση στερεάς φάσης ακολουθήθηκε η παρακάτω πειραματική 

διαδικασία31: 

 

1ο κλάσμα 

Από τα 5 ml δείγματος που προέκυψαν από την εκχύλιση του goji berry 

αρχικά, λήφθηκαν τα 2 ml τα οποία μεταφέρθηκαν σε φιαλίδιο των 15 ml και 

προστέθηκαν σε αυτά 4 ml HCl 0.01M. Στη συνέχεια, το διάλυμα διοχετεύτηκε σε  

μια στήλη εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE, OASIS HLB 3cc, 200 mg),  η οποία είχε 

ενεργοποιηθεί με 5 ml MeOH και 4 ml HCl 0.01M. Ακολούθως, η στήλη εκπλύθηκε 

3 φορές με 2 ml HCl 0.01M. Το διάλυμα που διερχόταν από τη στήλη σε αυτό το 

στάδιο της εκχύλισης (υδατικό κλάσμα) περιείχε σάκχαρα, μικρά οργανικά οξέα, 

αμινοξέα κ.ά. Το διάλυμα συλλέχθηκε σε σφαιρική φιάλη των 25 ml και απετέλεσε το 

πρώτο κλάσμα από τη διαδικασία της εκχύλισης της στερεάς φάσης.  Για τη λήψη 

φάσματος 1Η ΝMR του πρώτου κλάσματος SPE του δείγματος goji berry 

προστέθηκαν σε 600 μl δείγματος 100 μl δευτεριωμένου νερού (D2O), το οποίο 
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περιείχε 0.05% TMSP-d4 ως εσωτερικό πρότυπο, και το διάλυμα μεταφέρθηκε σε 

γυάλινο σωληνάκι NMR διαμέτρου 5 mm. Τέλος, η στήλη τέθηκε υπό ροή αέρα 

μέσω μικροαντλίας για 30 λεπτά, ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία. 

 

2o κλάσμα 

Ακολούθως, η στήλη εκλούσθηκε με 8 ml CH3OH και συλλέχθηκε σε 

σφαιρική φιάλη των 25 ml ένα δεύτερο κλάσμα, το οποίο εμπεριέχει τις φαινολικές 

ενώσεις του goji berry.Το δεύτερο κλάσμα συμπυκνώθηκε μέχρι ξηρού σε 

περιστροφικό εξατμιστήρα. Για τη λήψη του φάσματος 1Η ΝMR του φαινολικού 

κλάσματος του δείγματος goji berry προστέθηκαν σε κάθε δείγμα απομονωθέντος 

στερεού υπολείμματος 700 μl δευτεριωμένης μεθανόλης που περιείχε 0.05% ΤΜS 

(τετραμεθυλοσιλάνιο) και 0,05% (DMT) ως εσωτερικό πρότυπο. Το κλάσμα 

μεταφέρθηκε σε γυάλινο σωληνάκι NMR διαμέτρου 5mm. 

 

 

2.5.2  Παραλαβή καροτενοειδών και λιπαρών του goji berry - Άπολο κλάσμα 
 

Στο ίζημα που παρέμεινε στα φιαλίδια Falcon μετά την αρχική εκχύλιση 

(παράγραφος 2.5.1)  προστεθηκαν 10 ml εξάνιο και έγινε εκχύλιση εις τριπλούν σε  

λουτρό  υπερήχων  για  15΄. Στη συνέχεια, τα διαλύματα ενοποιήθηκαν και 

φυγοκεντρήθηκαν στις  6000 rpm για 25' και το εκχύλισμα συλλέχθηκε σε φιάλη των 

100 ml και τοποθετήθηκε για ξήρανση υπό κενό. Τέλος, προστέθηκαν 800 μl CDCl3  

+0,03% TMS+ DMT (0.0051 g) και το εκχύλισμα μεταφέρθηκε σε γυάλινο σωληνάκι 

NMR διαμέτρου 5mm. 

 

2.5.3 Ανάλυση μειγμάτων ελαιολάδου με goji berry με τη φασματοσκοπία 1H NMR 
 

Για την εκχύλιση των δειγμάτων ελαιολάδου με goji berry χρησιμοποιήθηκαν 

δύο διαφορετικά πρωτόκολλα εκχύλισης, ώστε να επιτευχθεί ο πληρέστερος 

αναλυτικός προσδιορισμός της σύστασης των δειγμάτων goji berry. Η δειγματοληψία 

έγινε σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές, μία μετά το πέρας επτά ημερών 

ανάδευσης και μία μετά το πέρας ανάδευσης δύο μηνών. Και στις δύο περιπτώσεις 

και πρωτού γίνει η δειγματοληψία, τα δείγματα αφέθηκαν σε ηρεμία μέχρι την 
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καθίζηση όλων των αιωρούμενων σωματιδίων και κατόπιν εφαρμόστηκαν και τα δύο 

πειραματικά πρωτόκολλα εκχύλισης. 

 

Πρωτόκολλο Α 

Η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε για το πρωτόκολλο Α με CDCl3 

ήταν η εξής:14 ζυγίστηκε 1 g εμπλουτισμένου ελαιολάδου από κάθε δειγμα της 

πρώτης τετράδας και τοποθετήθηκε σε φιαλίδια Falcon. Στη συνέχεια, προστέθηκαν 4 

ml κυκλοεξάνιο και τα δείγματα οδηγήθηκαν σε λουτρό υπερήχων για 10΄. Αμέσως 

μετά προστέθηκαν 5 ml ακετονιτρίλιο και έγινε εκχύλιση εις διπλούν σε λουτρό 

υπερήχων για 10΄. Στη συνέχεια, τα διαλύματα φυγοκεντρήθηκαν στις  4000 rpm για 

5', όπου έγινε συλλογή εις διπλούν της πολικής φάσης (πάνω φάση) και μεταφορά της 

σε άλλο φιαλίδιο Falcon. Από την συνολική πολική φάση μεταφέρθηκαν 2 ml 

εκχυλίσματος σε vials των 4 ml και συμπυκνώθηκαν μέχρι ξηρού στο κενό. Για τη 

λήψη του φάσματος 1Η ΝMR της πολικής φάσης του δείγματος ελαιολάδου με το 

πρωτόκολλο Α προστέθηκαν σε κάθε δείγμα απομονωθέντος στερεού υπολείμματος 

700 μl δευτεριωμένου χλωροφορμίου που περιείχε 0.03% ΤΜS 

(τετραμεθυλοσιλάνιο)+ DMT (0.003 g) ως εσωτερικό πρότυπο και μεταφέρθηκε σε 

γυάλινο σωληνάκι NMR διαμέτρου 5mm. 

 

Πρωτόκολλο Β  

Η  πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε για το πρωτόκολλο Β της 

MEOH ήταν η εξής: αρχικά ζυγίστηκαν 2 g εμπλουτισμένου ελαιολάδου από κάθε 

δειγμα της πρώτης τετράδας και τοποθετήθηκαν σε φιαλίδια Falcon. Στη συνέχεια, 

προστέθηκαν 4 ml εξάνιο και τα δείγματα οδηγήθηκαν σε λουτρό υπερήχων για 30΄. 

Αμέσως μετά έγινε εκχύλιση εις διπλούν με 4 ml μείγματος CH3OH/H20 (80:20) σε  

λουτρό υπερήχων για 30΄. Στη συνέχεια, τα διαλύματα φυγοκεντρήθηκαν στις 4000 

rpm για 5' και έγινε συλλογή εις διπλουν της πολικής φάσης (κάτω φάση) και 

μεταφορά της σε άλλο φιαλίδιο Falcon. Επιπλέον, συλλέχθηκε ξεχωριστά το άπολο 

μέρος του δείγματος. Στην συνολική πολική φάση προστέθηκαν 6 ml εξάνιο και έγινε 

εκχύλιση σε λουτρό υπερήχων για 30΄. Κατόπιν, τα διαλύματα φυγοκεντρήθηκαν  

στις 4000 rpm για 10' και έγινε συλλογή της πολικής φάσης (κάτω φάση) και 
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μεταφορά της σε άλλο φιαλίδιο Falcon. Αφού συλλέχθηκαν 2 ml από τη συνολική 

πολική φάση, ακολούθησε η εξάτμισή τους σε περιστροφικό εξατμιστήρα. Για τη 

λήψη του φάσματος 1Η ΝMR του πολικού κλάσματος του δείγματος ελαιολάδου 

προστέθηκαν σε κάθε δείγμα απομονωθέντος στερεού υπολείμματος 700 μl 

δευτεριωμένης μεθανόλης που περιείχε 0.03% ΤΜS (τετραμεθυλοσιλάνιο) + DMT 

(0.0051 g) ως εσωτερικό πρότυπο και μεταφέρθηκε σε γυάλινο σωληνάκι NMR 

διαμέτρου 5mm. Από την άπολη φάση συλλέχθηκε 1 ml σε vial των 4 ml και 

συμπυκνώθηκε σε περιστροφικό εξατμιστή. Για τη λήψη του φάσματος 1Η ΝMR του 

στερεού υπολλείματος του άπολου κλάσματος του δείγματος ελαιολάδου, 

προστέθηκαν σε κάθε δείγμα απομονωθέντος στερεού υπολείμματος 1000 μl 

δευτεριωμένης μεθανόλης που περιείχε 0.03% ΤΜS (τετραμεθυλοσιλάνιο) + DMT 

(0.0051 g) ως εσωτερικό πρότυπο και μεταφέρθηκαν σε γυάλινο σωληνάκι NMR 

διαμέτρου 5mm. 

Η δεύτερη δειγματοληψία έγινε μετά από δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης 

των εμπλουτισμένων ελαιολάδων και ακολούθήθηκε ακριβώς η ίδια πειραματική 

διαδικασία και με τα δύο πρωτόκολλα. 

 

2.6. Λήψη φασμάτων NMR 
 

Όλα τα φάσματα NMR λήφθηκαν σε φασματόμετρο Avance-III-500 

λειτουργικής συχνότητας 500.13 MHz για το πρωτόνιο και 125,75 MHz για τον 

πυρήνα του άνθρακα-13. 

 

2.6.1 Μονοδιάστατα φάσματα NMR 
 

Τα μονοδιάστατα φάσματα 1H NMR του υδατικού διαλύματος και της 

μεθανόλης λήφθηκαν με 32Κ πραγματικά δεδομένα (data points). Η χρονική διάρκεια 

του παλμού 90ο για το 1H ήταν 9.3 μs και η ακολουθία παλμών περιελάμβανε την 

εξάλειψη του σήματος του νερού (ακολουθία παλμών zgpr). Για κάθε φάσμα 

λήφθηκαν 256 σαρώσεις. Ο χρόνος καταγραφής σήματος ήταν 2.7 sec. 

Χρησιμοποιήθηκαν, επίσης, 16 ψευδοσαρώσεις (dummy scans) ώστε το σύστημα των 
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σπιν να φτάσει σε δυναμική ισορροπία πριν την εφαρμογή της επόμενης ακολουθίας 

παλμών. Η επεξεργασία των φασμάτων μετά το μετασχηματισμό Fourier 

περιελάμβανε πολλαπλασιασμό με εκθετική συνάρτηση (LB=1Hz), διόρθωση φάσης 

και διόρθωση της γραμμής βάσης του φάσματος (baseline correction) και έγινε με 

λογισμικό Topspin της εταιρίας Bruker. Για το φάσμα του διαλύματος του 

χλωροφορμίου χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες συνθήκες, αλλά χωρίς εξάλειψη του νερού 

(ακολουθία παλμών zg). 

 

2.6.2 Δισδιάστατα φάσματα NMR 
 

Η ακολουθία παλμών Bruker για τα δισδιάστατα ομοπυρηνικά φάσματα 1H-
1H COSY ήταν η cosygpprqf, με την οποία μπορεί να γίνει εξάλειψη της κορυφής του 

Η2Ο. Το μέγεθος της FID ήταν 2048 data points για την πρώτη διάσταση (F2) και 128 

για τη δεύτερη (F1). Τα ομοπυρηνικά φάσματα 1H ελήφθησαν με αριθμό σαρώσεων 

112 για το 1ο κλάσμα, 192 για το 2ο κλάσμα και 64 για το άπολο κλάσμα, με χρόνο 

αναμονής 74,8 μs και 16 ψευδοσαρώσεις. Η χρονική διάρκεια του παλμού ήταν 12 

μs. H χρονική διάρκεια καταγραφής σήματος ήταν 0,15 s με increment στη δεύτερη 

διάσταση 9,6 ms για το διαλύτη MeOD και 0,17 μs και 10 ms αντίστοιχα για το 

διαλύτη CDCl3. Το εύρος των φασμάτων ήταν 13 ppm. 

Τα ετεροπυρηνικά φάσματα 1Η–13Cg-HSQC λήφθηκαν με την ακολουθία 

παλμών της Bruker hsqcetgp και χρησιμοποιήθηκαν 1024 και 128 πραγματικά 

δεδομένα, για τις διαστάσεις F2 και F1, με χρόνο αναμονής μεταξύ των δεδομένων 1 

sec. Οι σαρώσεις που λήφθηκαν για τα φάσματα ήταν 226 και οι ψευδοσαρώσεις 16. 

Η χρονική διάρκεια καταγραφής του σήματος ήταν 0,102 s με increment στη δεύτερη 

διάσταση 9,6 ms για το διαλύτη MeOD και 0,17 μs και 10 ms αντίστοιχα για το 

διαλύτη CDCl3. 

Τέλος, τα ετεροπυρηνικά φάσματα 1Η-13Cg-HMBC λήφθηκαν με την 

ακολουθία παλμών της Bruker hmbcgplpndqf. Για κάθε φάσμα λήφθηκαν 250 

σαρώσεις και 16 ψευδοσαρώσεις. Η χρονική διάρκεια του παλμού 90o ήταν 12μsec, ο  

χρόνος αναμονής ανάμεσα στις σαρώσεις ήταν 1.5 sec και ο χρόνος καταγραφής του 

σήματος ήταν 0,15 sec. Το μέγεθος της FID είναι 2k data points x128 increments και 

το φασματικό εύρος SW 12x240 ppm. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 

Ο καρπός goji berry έγινε δημοφιλής τα τελευταία χρόνια σα συμπλήρωμα 

μιας υγιεινής διατροφής, λόγω των πιθανολογούμενων ευεργετικών επιδράσεων στον 

ανθρώπινο οργανισμό31. Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται η χημική σύσταση του 

φρούτου goji berry (L.barbarum), όπως καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη 

καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση μονοδιάστατων 

φασμάτων 1D1HNMR και δισδιάστατων φασμάτων 2DNMR (gCOSY, gHSQC, 

gHMBC), με τη χρήση φασμάτων πρότυπων ενώσεων, κατά περίπτωση. Τέλος, έγινε 

χρήση των βάσεων δεδομένων HMDB, BMRB και SDBS, καθώς και του λογισμικού 

Chenomx. 

 

3.1   1ο κλάσμα (πολικό) εκχύλισης SPE 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα φάσματα NMR που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ταυτοποίηση των ενώσεων του πολικού κλάσματος του καρπού του goji berry, 

δηλαδή του πρώτου κλάσματος που προέκυψε από την εκχύλιση στερεάς φάσης με 

οξίνιση. 

Τα goji berries (L. barbarum) είναι γνωστό οτι περιέχoυν σάκχαρα, αμινοξέα, 

κι ένα σύμπλεγμα βιοδραστικών συστατικών, συμπεριλαμβανομένου του 

συμπλέγματος των γλυκοπεπτιδίων, αποτελούμενου από πρωτεΐνες και πολυπεπτίδια. 

Τα αμινοξέα είναι σημαντικά θρεπτικά συστατικά διότι συμβάλλουν στην 

πρωτεϊνοσύνθεση και δρουν σαν αντιοξειδωτικά και σταθεροποιητές του DNA και 

RNA.32 Τα goji berries έχει αναφερθεί ότι περιέχουν τουλάχιστον 16 αμινοξέα33 και 

αποτελούν πλούσια πηγή σακχάρων και πολυσκχαριτών (LPB) με μεγάλη διατροφική 

αξία, και ισχυρή επίδραση στην γλυκιά γεύση, άρα και στην αυξημένη προτίμηση 

των καταναλωτών. 26 

 

Στο φάσμα 1H NMR της Εικόνας 3.1.1 γίνεται φανερό πως τα σάκχαρα 

βρίσκονται σε μεγαλύτερη αναλογία σε σχέση με τις άλλες ενώσεις. Παράλληλα, 
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όμως, είναι ευδιάκριτες και οι κορυφές των αμινοξέων στην αλειφατική και 

αρωματική περιοχή. 

 

Εικόνα 3.1.1: Φάσμα 1H NMR του 1ου κλάσματος goji berry σε διαλύτη D2O-TSP 
και σε μαγνητικό πεδίο συχνότητας 500 MHz.  
 

Στην Εικόνα 3.1.2, παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι κορυφές των αμινοξέων 

που ταυτοποιήθηκαν στην αλειφατική περιοχή του φάσματος NMR της Εικόνας 

3.1.1. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στους αριθμούς των ενώσεων που 

δίνονται παρακάτω, στον Πίνακα 3.1.1. 

Πιο συγκεκριμένα, στο φάσμα της Εικόνας 3.1.2 διακρίνονται οι κορυφές: 

της λευκίνης (10), η διπλή κορυφή της ισολευκίνης (9), η βαλίνη (4), η διπλή κορυφή 

της θρεονίνης (8), στα 1.46 ppm η αλανίνη (2),  η πολλαπλή κορυφή της προλίνης 

(11), η πολλαπλή κορυφή της γλουταμίνης (5) και οι κορυφές της ασπαραγίνης (3). 

Στην Εικόνα 3.1.3, στη συνέχεια,  διακρίνονται από δεξιά προς τα αριστερά οι 

κορυφές της τυροσίνης (15), οι πολλαπλές κορυφές της φαινυλανανίνης (16) και 

τέλος οι κορυφές της τρυπτοφάνης (14). 
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Εικόνα 3.1.2: Αντιπροσωπευτικό φάσμα  1H NMR της αλειφατικής περιοχής του 1ου 

κλάσματος goji berry (πολικό κλάσμα) σε διαλύτη D2O-TSP και σε μαγνητικό πεδίο 
συχνότητας 500 MHz. 

 

 

Εικόνα 3.1.3: Αντιπροσωπευτικό φάσμα 1H NMR της διευρυμένης αρωματικής 
περιοχής του 1ου κλάσματος goji berry (πολικό κλάσμα) σε διαλύτη D2O-TSP και σε 
μαγνητικό πεδίο συχνότητας 500 MHz. 
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Στην Εικόνα 3.1.4 παρατηρούνται οι κορυφές των σακχάρων και πιο 

αναλυτικά, από αριστερά προς τα δεξιά, η διπλή κορυφή του ανωμερικού πρωτονίου 

της α-γλυκόζης (6), η διπλή κορυφή ανωμερικού πρωτονίου της β-γλυκόζης (7), η 

διπλή κορυφή της σουκρόζης (12) και οι κορυφές της φρουκτόζης (17). Στην περιοχή 

από 4.07 ppm-3.17 ppm διακρίνονται οι κορυφές και των τριών σακχάρων που 

ταυτοποιήθηκαν, ενώ στην ίδια περιοχή αυτή εντοπίζονται και κορυφές της 

ασπαραγίνης. 

 

 

 

Εικόνα 3.1.4: Αντιπροσωπευτικό φάσμα 1H NMR της αλειφατικής περιοχής των 
σακχάρων  του 1ου κλάσματος goji berry (πολικό κλάσμα) σε διαλύτη D2O-TSP και σε 
μαγνητικό πεδίο συχνότητας 500 MHz. 

 

Όλες οι κορυφές των οποίων η ανάθεση παρουσιάστηκε στις Εικόνες 3.1.1 

έως 3.1.4 ταυτοποιήθηκαν με τη χρήση δισδιάστατων φασμάτων NMR gCOSY, 

gHSQC κα ιgHMBC, καθώς και με τη χρήση του λογισμικού Chenomx. Παρακάτω, 

στις Εικόνες 3.1.5 έως 3.1.7, παρουσιάζονται τα δισδιάστατα φάσματα NMR που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ταυτοποιήση του πολικού κλάσματος του goji berry. 
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Εικόνα 3.1.5: Αντιπροσωπευτικό δισδιάστατο φάσμα NMR ομοπυρηνικής συσχέτισης 1Η-1Η 
gCOSY 1ου κλάσματος goji berry (πολικό κλάσμα) σε διαλύτη D2O-TSP και σε μαγνητικό πεδίο 
συχνότητας 500 MHz. 
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Εικόνα 3.16: Αντιπροσωπευτικό δισδιάστατο φάσμα NMR ετεροπυρηνικής συσχέτισης 1Η-
13C gHSQC του 1ου κλάσματος goji berry (πολικό κλάσμα) σε διαλύτη D2O-TSP και σε 
μαγνητικό πεδίο συχνότητας 500 MHz. 
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Εικόνα 3.1.7: Αντιπροσωπευτικό δισδιάστατο φάσμα NMR ετεροπυρηνικής συσχέτισης 1Η-13C 
gHMBC του 1ου κλάσματος goji berry (πολικό κλάσμα) σε διαλύτη D2O-TSP και σε μαγνητικό 
πεδίο συχνότητας 500 MHz. 
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Στον Πίνακα 3.1.1 παρουσιάζονται αναλυτικά οι χαρακτηριστικές χημικές 

μετατοπίσεις (ppm) στα φάσματα 1Η και 13C όλων των ενώσεων που ταυτοποιήθηκαν 

στο 1ο κλάσμα, που προέκυψε από την εκχύλιση στερεάς φάσης. Στον δε Πίνακα 

3.1.2 παρουσιάζεται η χημική δομή των ενώσεων του 1ου κλάσματος. 

 

Πίνακας 3.1.1  Ενώσεις και χημικές  μετατοπίσεις 1Η και 13CNMR στο 1Ο κλάσμα SPE 

 
Α/Α Ένωση Ανάθεση 1Η ppm 13Cppm 

1 Οξικό οξύ -CH3 2.22 33.1 

2 Αλανίνη β-CH3 1.46 19 
3 Ασπαραγίνη β-CH2 2.92 37.35 

4 Βαλίνη γ’-CH3 1.03 21.1 

5 Γλουταμίνη γ-CH2 2.44 33.97 

6 α-Γλυκόζη ανωμερικό-CH 5.22 95 

7 β-Γλυκόζη ανωμερικό-CH 4.63 98.89 

8 Θρεονίνη γ-CH3 1.32 22.4 

9 Ισολευκίνη β'-CH3 1 17.44 

10 Λευκίνη δ,δ΄-CH3 0.96 24.25 

11 Προλίνη 2-CH2 2.33 31.8 

12 Σουκρόζη 3-CH 4.20 79.60 

13 Τριμεθυλογλυκίνη 3,4,5-CH3 3.25 55.96 

14 Τρυπτοφάνη 6-CH 7.52 114.8 

15 Τυροσίνη 2,6-CH 7.18 133.5 

16 Φαινυλανανίνη 3-CH 7.42 132 

17 Φρουκτόζη 6b-CH 4.10 66.4 
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Πίνακας 3.1.2 Χημική δομή των ενώσεων που ταυτοποιήθηκαν στο πολικό κλάσμα του goji 
berry 
 

ΣΑΚΧΑΡΑ 
 

                      

      

          α- Γλυκόζη                                       β-Γλυκόζη                                             Φρουκτόζη 

 

                                  
 
                                                                       Σουκρόζη 

ΑΜΙΝΟΞΕΑ 
 

 

 
 

 
 

Αλανίνη Ασπαραγίνη 

 

 
 
 

 
 

 
 

Βαλίνη Γλουταμίνη 
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Θρεονίνη Ισολευκίνη 

 
 

Λευκίνη Προλίνη 

 
 

Τυροσίνη Τρυπτοφάνη 

 

 

Φαινυλανανίνη Τριμεθυλογλυκίνη 

 

 

 

3.2  2ο κλάσμα  (φαινολικό) εκχύλιση (SPE) 
 

Οι πολυφαινόλες είναι από τις πιο σημαντικές βιοδραστικές ενώσεις που 

υπάρχουν στο goji berry, και στις οποίες ανήκουν τα φλαβονοειδή και τα φαινολικά 

οξέα. Τα φλαβονοειδή υπάρχουν στα φυτά και ειδικά στα φρούτα και τα λαχανικά. 

Στη φύση έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από 6.000 φλαβονοειδή, αλλά το είδος και το 

ποσοστό τους διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον ανάπτυξης των φυτών και το 

στάδιο ωρίμανσης των φρούτων και των λαχανικών. Τα φλαβονοειδή περιλαμβάνουν 

τις φλαβόνες, τις φλαβονόλες, τις φλαβανόλες, τις φλαβανόνες και τις φλαβανολόνες. 

α
β



41 

 

Αντιπροσωπεύουν δε το μεγαλύτερο μέρος των δευτερευόντων μεταβολιτών των 

φυτών. Τα φλαβονοειδή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά στην 

ανθρώπινη υγεία, καθώς έχει δειχθεί ότι επιδεικνύουν αντιφλεγμονώδη, 

αντιμικροβιακή, αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση και προστατεύουν από την 

οστεοπόρωση.28 Τα φαινολικά οξέα παρουσιάζουν, επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

εξαιτίας του προστατευτικού τους ρόλου ενάντια στον καρκίνο και τις 

καρδιαγγειακες ασθένειες, όπως επίσης και λόγω της ισχυρής αντιοξειδωτικής τους 

δράσης, που είναι υψηλότερη από εκείνη των βιταμινών.28 Οι πιο συνηθισμένες 

πολυφαινόλες που έχουν βρεθεί στα goji berries είναι το υπεροσίδιο, η κερκετίνη  και 

η ρουτίνη, οι οποίες ανήκουν στις φλαβονόλες ενώ ακολουθούν τα κιναμικά οξέα, 

όπως το καφεϊκό οξύ, το χλωρογενικό οξύ, το p-κουμαρικό, το καφεοϋλοκουινικό 

οξύ και το φερουλικό οξύ, και επίσης έχουν αναφερθεί το ελλαγικό, το γαλλικό και το 

ιππουρικό οξύ. Από την οικογένεια των φλαβονοειδών έχουν εντοπιστεί στα goji 

berries οι ενώσεις, κατεχίνη, επικατεχίνη, καμφερόλη, μυρισετίνη, εσπεριδίνη, 

νεοεσπεριδίνη, εσπεριτίνη, ναριγενίνη, χρυσίνη,  πινοσεμβρίνη και η βιταμίνη C.3,34,28 

Επιπλέον, έχουν βρεθεί μονοτερπένια όπως τα φελλανδρένιο, σαμπινένιο και γ-

τερπινένιο, ενώ έχουν αναφερθεί και οι ενώσεις σκοπολετίνη και διάφορα φαινολικά 

αμίδια, όπως τα Ν-trans και Ν-cis της φεροϋλοτυραμίνης και το διμερές της Ν-

φεροϋλοτυραμίνης.34 Για τη μελέτη των πολυφαινολών και των φαινολικών οξέων 

του φρούτου goji berry χρησιμοποιήθηκε η εκχύλιση στερεάς φάσης προκειμένου να 

γίνει ο διαχωρισμός του υδατικού και του οργανικού κλάσματος του. Τα οργανικά 

οξέα, τα αμινοξέα και τα σάκχαρα συγκεντρώνονται στο πρώτο κλάσμα, ενώ στο 

δεύτερο συγκεντρώνονται οι πολυφαινόλες και τα φαινολικά οξέα.  

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των φασμάτων 1Η και 13C NMR του 

2ου κλάσματος, που προέκυψε από την εκχύλιση στερεάς φάσης. Τα δείγματα 

συλλέχθηκαν το έτος 2016 και το έτος  2017. Η δειγματοληψία για το  κάθε έτος  

ξεκίνησε τον Ιούλιο, με το τελευταίο δείγμα να λαμβάνεται τον Νοέμβριο, τελευταίο  

μήνα καρποφορίας του φυτού.  

Αρχικά πραγματοποιήθηκε η ανάθεση των μονοδιάστατων και δισδιάστατων 

φασμάτων NMR του 2ου κλάσματος του φρούτου goji berry σε δευτεριωμένο διαλύτη 

μεθανόλης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο ποσοτικός προσδιορισμός των 

κυριότερων οργανικών ενώσεων που βρέθηκαν στο συγκεκριμένο κλάσμα σαν 

συνάρτηση του μήνα συγκομιδής.  
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Στην Εικόνα 3.2.1 φαίνεται το φάσμα 1H NMR του φαινολικού κλάσματος σε 

δευτεριωμένη μεθανόλη (MeOD), το οποίο αφορά στο δείγμα Νοεμβρίου 2017. 

Γίνεται σαφές πως  απουσιάζουν οι κορυφές των μικρών οργανικών ενώσεων, αλλά 

και οι κορυφές των σακχάρων, με αποτέλεσμα να γίνεται καλύτερη διάκριση των 

κορυφών του φάσματος, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των πολυφαινολών και 

φαινολικών οξέων του goji berry. 

 

Εικόνα 3.2.1  Αντιπροσωπευτικό φάσμα 1Η NMR του δεύτερου (φαινολικού) SPE 
κλάσματος του goji berry σε διαλύτη δευτεριωμένη μεθανόλη και σε συχνότητα 500 MHz. 
 

Η ίδια παρατήρηση αποτυπώνεται καλύτερα στην Εικόνα 3.2.2, όπου γίνεται 

σύγκριση του πρώτου και δεύτερου κλάσματος και φαίνεται η απουσία των κορυφών 

των σακχάρων στην αλειφατική περιοχή από 3,0 ppm εως 5,5 ppm. 

Στην Εικόνα 3.2.3 και στην Εικόνα 3.2.4 παρουσιάζεται αναλυτικά η 

αρωματική περιοχή του μονοδιάστατου φάσματος 1Η NMR του φαινολικού 

κλάσματος goji berry, όπως και η ανάθεση των κορυφών των φαινολικών ενώσεων 

που ταυτοποιήθηκαν. 
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Εικόνα 3.2.2  Φάσματα  1Η NMR του πρώτου (πολικού) και του δεύτερου (φαινολικού)  SPE 
κλάσματος δείγματος goji berry σε διαλύτη δευτεριωμένη μεθανόλη και σε συχνότητα 500 
MHz. 

 

Εικόνα 3.2.3 Φάσμα 1Η NMR της αρωματικής περιοχής ( 6,15-7,0) ppm του δεύτερου 
(φαινολικού)  SPE κλάσματος του goji berry σε διαλύτη δευτεριωμένη μεθανόλη και σε 
συχνότητα 500 MHz. 
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Εικόνα 3.2.4 Φάσμα 1Η NMR της αρωματικής περιοχής (7,0-7,95) ppm του δεύτερου 
(φαινολικού)  SPE κλάσματος του goji berry σε διαλύτη δευτεριωμένη μεθανόλη και σε 
συχνότητα 500 MHz. 
 

Τα φαινολικά οξέα που ταυτoποιήθηκαν στο φάσμα της Εικόνας 3.2.3 και της 

Εικόνας  3.2.4 είναι το χλωρογενικό οξύ, το φερουλικό οξύ, το καφεϊκό οξύ και το 

ομοβανιλικό οξύ. Αντίθετα, το καφεϊκό οξύ ταυτοποιήθηκε μόνο στο δείγμα του 

Νοεμβρίου 2017. Ταυτοποιήθηκε, επιπλέον, η σκοπολετίνη, κουμαρίνη ιδιαίτερα 

σημαντική, αφού η κατανάλωση της σε συγκεκριμένη δοσολογία μπορεί να εμποδίσει 

την εξάπλωση του διαβήτη35. Τέλος, εντοπίστηκε μία ακόμα ένωση της οικογένειας 

των φλαβονολών, η πλήρης ταυτοποίηση της οποίας δεν κατέστη δυνατή. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 3.2.5, οι διπλές κορυφές στα 6.20 ppm και στα 6.39 ppm είναι 

τυπικές των πρωτονίων Η-6 και Η-8 αντίστοιχα, του δακτυλίου Α των φλαβονολών, 

όπως δίνεται στον Πίνακα 3.2.1. χωρίς όμως το φάσμα NMR να αντιστοιχεί στον 

δακτύλιο Β με καμία από τις πιθανές φλαβονόλες μυρισετίνη, κερκετίνη και ρουτίνη. 

Αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η αγνωστη ένωση θα μπορούσε να είναι η 

καμφερόλη, αφού στα 6.90 ppm έχουμε την διπλή κορυφή, που οφείλεται στα 

πρωτόνια Η-3΄ και Η-5΄του δακτυλίου Β (Πίνακας 3.2.1), ωστόσο, στα 8,08 ppm δεν 

εμφανίζεται η διπλή της διπλής (dd) της καμφερόλης, που αναμένεται στα πρωτόνια 

Η-2΄ και Η-6΄του δακτυλίου Β. (περιοχή που δεν εμφανίζεται στην Εικόνα 3.2.5) 
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Εικόνα 3.2.5  Σύγκριση φάσματος 1Η NMR της αρωματικής περιοχής του δεύτερου 
(φαινολικού) SPE κλάσματος του goji berry με τα φάσματα πρότυπων φλαβονολών σε 
διαλύτη δευτεριωμένη μεθανόλη και σε συχνότητα 500 MHz. 
 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2.6 Σύγκριση φάσματος 1Η NMR της αρωματικής και αλειφατικής περιοχής του 
δεύτερου (φαινολικού) SPE κλάσματος του goji berry με τα φάσματα πρότυπων κατεχινικών 
ενώσεων σε διαλύτη δευτεριωμένη μεθανόλη και σε συχνότητα 500 MHz. 
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Μια άλλη σημαντική κατηγορία ενώσεων που είναι πιθανόν να περιέχονται 

στο καρπό του goji berry είναι οι κατεχίνες. Παρατηρώντας την Εικόνα 3.2.6 στην 

οποία παρέχονται και τα φάσματα μερικών πρότυπων κατεχινικών ενώσεων,  

διακρίνουμε στην αλειφατική περιοχή (2.4-3.0 ppm) κορυφές της επικατεχίνης και 

και της κατεχίνης οι οποίες, με βάση και τα αντίστοιχα δισδιάστατα φάσματα ΝΜR 

δείχνουν να  οφείλονται στα μεθυλενικά πρωτόνια Η-3 των ενώσεων αυτών. Επίσης 

διακρίνονται η διπλή κορυφή στα 6,69 ppm και η διπλή της διπλής στα 6,72 ppm που 

οφείλονται στα πρωτόνια Η-2΄ και Η-6΄ της επικατεχίνης αντίστοιχα. Ωστόσο, 

παρατηρείται ότι απουσιάζουν από το φάσμα οι κορυφές των πρωτονίων Η-6 και Η-8 

της επικατεχίνης και της κατεχίνης, οι οποίες αναμένοντα στα 5,93 ppm και 5,96 ppm 

αντίστοιχα. Συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στο φάσμα του goji berry 

να ταυτοποιούνται συμπυκνωμένες ταννίνες, ενώσεις οι οποίες προκύπτει από τη 

συμπύκνωση μονομερών επικατεχίνης, που με τη σειρά τους συνδέονται με δεσμούς 

C4-C8 ή C4-C6, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.2.8, με αποτέλεσμα να απουσιάζουν 

τα πρωτόνια Η-6 και Η-8. 

Η δομή  της επικατεχίνης και της επιγαλλοκατεχίνης δίνεται στην Εικόνα 

3.2.7, ενώ στην Εικόνα 3.2.8 δίνεται η δομή μιας τυπικής συμπυκνωμένης ταννίνης, 

της προανθοκυανιδίνης-πολυμερούς της επικατεχίνης. 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2.7 : 3-φλαβανόλη. Εάν R= H η δομή ανήκει στην (-)-επικατεχίνη. Εάν R=OH, η 
δομή ανήκει στην επιγαλλοκατεχίνη. 
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Εικόνα 3.2.8 Δομή συμπυκνωμένης ταννίνης (προανθοκυανιδίνη)-πολυμερές επικατεχίνης. 
Ελήφθη από την παραπομπή 37. 

 

 

 

Στον Πίνακα 3.2.1 παρουσιάζεται η χημική δομή των ενώσεων του 2ου 

κλάσματος, στον δε Πίνακα 3.2.2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι χαρακτηριστικές 

χημικές μετατοπίσεις (ppm) στα φάσματα 1Η και 13C, όλων των ενώσεων που 

ταυτοποιήθηκαν στο 2ο κλάσμα, που προέκυψε από την εκχύλιση στερεάς φάσης.  

 

Πίνακας 3.2.1: Χημικές δομές των οργανικών ενώσεων που ταυτοποιήθηκαν και 
ποσοτικοποιήθηκαν στα φάσματα NMR του φαινολικού κλάσματος του goji berry σε 
διαλύτη MeOD. 

 

ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 

 

 

 

 

 

 

Καφεϊκό Οξύ Φερουλικό Οξύ 
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Χλωρογενικό Οξύ Ομοβανιλικό Οξύ 

ΚΟΥΜΑΡΙΝΕΣ 

 

Σκοπολετίνη 

ΦΛΑΒΟΝΟΛΕΣ 

 

Φλαβονόλες        R1              R2 

Κερκετίνη          ΟΗ           Η 

Καμφερόλη         Η             Η 

Μυρισετίνη        ΟΗ          ΟΗ 

Ρουτίνη                Η           ΟΗ 

 

Για την ανάθεση των κορυφών στο φάσμα 1Η NMR του φαινολικού 

κλάσματος του goji berry και την ταυτοποίηση των φαινολικών ενώσεων 

χρησιμοποιήθηκε η φασματοσκοπία 2D NMR, σε συνδυασμό με τη λήψη φασμάτων 

NMR πρότυπων ενώσεων, αλλά και δημόσιες βάσεις δεδομένων NMR και 

βιβλιογραφικές αναφορές.  Στο δισδιάστατο φάσμα ομοπυρηνικής συσχέτισης COSY 

που απεικονίζεται στην Εικόνα 3.2.9 δίνονται ενδεικτικά οι χαρακτηριστικές 

ομοπυρηνικές συζεύξεις του χλωρογενικού οξέος και του ομοβανιλικού οξέος, όπως 

επίσης και της σκοπολετίνης. Η ανάθεση των πρωτονιωμένων ατόμων άνθρακα έγινε 
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με το ετεροπυρηνικό πείραμα δύο διαστάσεων gHSQC. Στην  Εικόνα  3.2.10 και 

Εικόνα 3.2.11 δίνονται τα δισδιάστατα φάσματα ετεροπυρηνικής συσχέτισης (1H-
13C, gHSQC, gHMBC) που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάθεση των οργανικών 

ενώσεων, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν στο 2ο φαινολικό κλάσμα του goji berry. 

 

Εικόνα 3.2.9 Δισδιάστατο φάσμα 1Η – 1Η  g COSY NMR της αρωματικής 
περιοχής του δεύτερου (φαινολικού)  SPE κλάσματος του goji berry σε διαλύτη 
δευτεριωμένη μεθανόλη και σε συχνότητα 500 MHz. 
 

 
Στο φάσμα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.2.10 παρουσιάζονται οι 

συσχετίσεις μεταξύ των χημικά συνδεδεμένων ζευγών πυρήνων άνθρακα-πρωτονίου 

του χλωρογενικού οξέος, του ομοβανιλικού οξέος και της σκοπολετίνης, όπως έγινε 

και για το φάσμα COSY. Στην Εικόνα 3.2.11 παρουσιάζεται το ετεροπυρηνικό 

φάσμα  1Η-13C HMBC στο οποίο επισημαίνονται οι συσχετίσεις πρωτονίου-άνθρακα 

μακράς εμβέλειας για το ομοβανιλικό οξύ. Στον Πίνακα 3.2.2 που ακολουθεί 

δίνονται συγκεντρωτικά όλα τα φασματικά δεδομένα των ενώσεων που 

ταυτοποιήθηκαν στο δεύτερο SPE κλάσμα, με τη χρήση των δισδιάστατων 

πειραμάτων ετεροπυρηνικής συσχέτισης (gHSQC, gHMBC) και ομοπυρηνικής 

(gCOSY) συσχέτισης NMR. 
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Εικόνα 3.2.10 Δισδιάστατο φάσμα 1Η-13C  gHSQC NMR της αρωματικής περιοχής 
του δεύτερου (φαινολικού)  SPE κλάσματος του goji berry σε διαλύτη δευτεριωμένη 
μεθανόλη και σε συχνότητα 500 MHz. 
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Εικόνα 3.2.11 Δισδιάστατο φάσμα 1Η-13C  gHMBC NMR της αρωματικής περιοχής του 
δεύτερου (φαινολικού)  SPE κλάσματος του goji berry σε διαλύτη δευτεριωμένη μεθανόλη 
και σε συχνότητα 500 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Πίνακας 3.2.2  Ενώσεις που ταυτοποιήθηκαν στο 2ο (φαινολικό) κλασμα SPE του goji berry 
και οι  χημικές τους μετατοπίσεις στα φάσματα 1Η και 13CNMR. 
 

Α/Α Ένωση 1Η ppm 13Cppm Ανάθεση 

1 Καφεϊκό οξύ 6.21 
6.78 
6.94 
7.14 
7.52 

115.76 
124.4 
118.65 
118 
147.1 

8-CH 
6-CH 
5-CH 
2-CH 
7-CH 

2 Φερουλικό οξύ 7.20 (d) 
- 
7.13(dd) 
6.36(d) 
7,60(d) 
- 

111.58 
148.37 
117,8 
117,38 
- 
131.4 

2-CH 
3-C 
6-CH 
8-CH 
7-CH 
1-C 

3 Χλωρογενικό οξύ - 
6.95 
6.78 
- 
7.05 
7.55 
6.26 
- 
3.73 
5.34 
2.06 
2.14 
4.17 

127.78 
122 
115.3 
146.2 
114.3 
145.6 
114.5 
167.8 
72.3 
70.9 
37.39 
37.39 
69.90 

1΄-C 
6΄-CH 
5΄-CH 
3΄-C 
2΄-CH 
7΄-CH 
8΄-CH 
9΄-C 
4-CH 
5-CH 
6-CH 
2-CH 
3-CH 

4 Ομοβανιλικό Οξύ 6.54(dd) 
6.68(d) 
- 
- 
- 

120.8 
116.8 
132.9 
146.17 
144.8 

6-CH 
2-CH 
1-C 
3-C 
4-C 

5 Σκοπολετίνη - 
6.30(d) 
7.89(d) 
7.20(s) 
- 
- 
 

164.3 
115.9 
145.5 
111.7 
148.4 
150.7 

1-C 
2-CH 
3-CH 
5-CH 
6-C 
9-C 

 

 

3.3 Μελέτη φασμάτων του άπολου εκχυλίσματος του goji berry σε 
δευτεριωμένο χλωροφόρμιο  
 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα φάσματα NMR που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ταυτοποίηση των καροτενοειδών, των λιπαρών οξέων και 

της βιταμίνης D2 που βρέθηκαν στα δείγματα goji berry σε διαλύτη CDCl3. Αρχικά, 
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βλέποντας ολόκληρο το φάσμα 1Η NMR στην Εικόνα 3.3.1, διακρίνονται εύκολα οι 

κορυφές των κορεσμένων και ακόρεστων λιπαρών οξέων που ταυτοποιούνται στα 

goji berries,23,36 καθώς και οι κορυφές του εστέρα της διπαλμιτικής ζεαξανθίνης, η 

οποία ανήκει στην οικογένεια των καροτενοειδών, τη δεύτερη κυρίαρχη ομάδα 

μεταβολιτων στο goji berry μετά τα σάκχαρα και τους πολυσακχαρίτες. Έχει 

αναφερθεί στη βιβλιογραφία ότι ο εστέρας της διπαλμιτικής ζεαξανθίνης 

αντιπροσωπεύει περίπου το 56% των συνολικών καροτενοειδών στο φρούτο 

L.barbarum5, ενώ πρόσφατη μελέτη του 2017 αναφέρει ότι η διπαλμιτική ζεαξανθίνη 

ενισχύει την όραση, ειδικά σε ασθενείς που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της 

ασθένειας των ματιών «ωχρά κηλίδα».37 

 

Εικόνα 3.3.1: Φάσμα 1H  NMR σε διαλύτη CDCl3 του άπολου εκχυλίσματος του goji berry σε 

συχνότητα 500 MHz. 

 

Πιο αναλυτικά, στην Εικόνα 3.3.2 ξεκινώντας από δεξιά στο φάσμα, 

διακρίνεται, στα 0.53 ppm (1), η απλή κορυφή της βιταμίνης D2, η οποία οφείλεται 

στο –CH3 στην θέση 18,38ενώ μετά ακολουθεί, στα 0.68 ppm, η απλή κορυφή (2) της 

β-σιτοστερόλης που οφείλεται πάλι στο –CH3 στη θέση 18. H β-σιτοστερόλη είναι 

φυτοστερόλη με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και, όπως δείχνουν οι έρευνες, μειώνει 
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τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα.39 Οι αριθμοί που εμφανίζονται στο φάσμα 

της Εικόνας 3.3.2 αντιστοιχούν στις ενώσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3.1. 

 

 

Εικόνα 3.3.2: Φάσμα 1H  NMR σε διαλύτη CDCl3 του άπολου εκχυλίσματος goji berry σε 
συχνότητα 500 MHz. Αλειφατική περιοχή μεταξύ δ 0.24-3.0 ppm. 
 

Συνεχίζοντας στο φάσμα, διακρίνονται οι κορυφές των τελικών μεθυλίων 

όλων των λιπαρών οξέων (3), εκτός του μεθυλίου του λινολενικού n-3 που 

εμφανίζεται στην κορυφή (4). Στη συνέχεια και σε λίγο μεγαλύτερες συχνότητες 

εμφανίζονται οι δύο απλές κορυφές των μεθυλίων του εστέρα της διπαλμιτικής 

ζεαξανθίνης (5, 6), ακολουθούμενης από τις κορυφές των ενδιάμεσων CH2 όλων των 

λιπαρών οξέων  (7). Κατόπιν, ακολουθεί η κορυφή β-CH2 (8) όλων των λιπαρών 

οξέων, η απλή κορυφή στα 1.67 των δύο μεθυλίων 1 και 1΄ του σκουαλένιου και η 

απλή κορυφή του μεθυλίου του εστέρα της διπαλμιτικής ζεαξανθίνης (10). 

Προχωρώντας στο φάσμα, εμφανίζονται οι κορυφές των CH2 δίπλα σε διπλό δεσμό 

όλων των ακόρεστων λιπαρών οξέων (11), όπως και η κορυφή των α-CH2 των 

λιπαρών (12). Ακολουθούν οι κορυφές των μεθυλενικών CH2 στις δις-αλλυλικές 

θέσεις που βρίσκονται ανάμεσα σε δύο διπλούς δεσμούς και αντιστοιχούν στο 

λινολενικό και λινολεϊκό οξύ.  
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Συνεχίζοντας στο φάσμα και προς τα αριστερά, όπως φαίνεται στην Εικόνα 

3.3.3, εμφανίζονται οι κορυφές των τριγλυκεριδίων -CH2-OOC- (14, 15), που 

ακολουθούνται από την κορυφή των πρωτονίων σε διπλό δεσμό (=CH-) όλων των 

ακόρεστων λιπαρών οξέων (16). Η κορυφή του εστέρα της διπαλμιτικής ζεαξανθίνης, 

στα 6.36 ppm, οφείλεται στα πρωτόνια που βρίσκονται σε διπλό δεσμό στην θέση 12. 

 

 

Εικόνα 3.3.3: Φάσμα 1H NMR σε διαλύτη CDCl3 του άπολου εκχυλίσματος του goji berry 
και σε συχνότητα 500 MHz. 

 

Για την ανάθεση των κορυφών στο φάσμα 1H ΝΜR του άπολου εκχυλίσματος 

του goji berry και την ταυτοποίηση του εστέρα της διπαλμιτικής ζεαξανθίνης  και των 

υπολοίπων ενώσεων χρησιμοποιήθηκε και πάλι η φασματοσκοπία 2D NMR, σε 

συνδυασμό με τη λήψη φασμάτων NMR πρότυπων ενώσεων, αλλά και δημόσιες 

βάσεις δεδομένων NMR και βιβλιογραφικές αναφορές. Παρακάτω, παρουσιάζονται 

τα δισδιάστατα φάσματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ταυτοποίηση των 

κορυφών των μεταβολιτών στο άπολο εκχύλισμα του goji berry. Πιο συγκεκριμένα, 

στην Εικόνα 3.3.4 παρουσιάζεται το δισδιάστατο φάσμα ομοπυρηνικής συσχέτισης 

COSY. Η ανάθεση των πρωτονιωμένων ατόμων άνθρακα έγινε με το ετεροπυρηνικό 
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πείραμα δύο διαστάσεων  gHSQC. Στην Εικόνα 3.3.5 και την Εικόνα 3.3.6 δίνονται 

τα δισδιάστατα φάσματα ετεροπυρηνικής συσχέτισης (1H-13C, gHSQC και gHMBC) 

που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάθεση των  ενώσεων που ταυτοποιήθηκαν στο 

άπολο εκχύλισμα του goji berry. 

 

Εικόνα 3.3.4  Δισδιάστατο φάσμα 1Η – 1Η  g COSY NMR του άπολου 
εκχυλίσματος του goji berry σε διαλύτη δευτεριωμένο χλωροφόρμιο και σε 
συχνότητα 500 MHz. 
 

 

Στο φάσμα της Εικόνας 3.3.5 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των 

χημικά συνδεδεμένων ζευγών πυρήνων άνθρακα-πρωτονίου, του εστέρα της 

διπαλματικής ζεαξανθίνης και του σκουαλενίου. Στην Εικόνα 3.3.6 παρουσιάζεται το 

ετεροπυρηνικό φάσμα 1Η-13C HMBC, όπου επισημαίνονται οι συσχετίσεις 

πρωτονίου-άνθρακα μακράς εμβέλειας για τον εστέρα της διπαλματικής  ζεαξανθίνης. 
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Εικόνα 3.3.5 Δισδιάστατο φάσμα 1Η-13C  gHSQC NMR του άπολου εκχυλίσματος 
του goji berry σε διαλύτη δευτεριωμένο χλωροφόρμιο και σε συχνότητα 500 MHz. 
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Εικόνα 3.3.6 Δισδιάστατο φάσμα 1Η-13C gHMBC NMR του άπολου εκχυλίσματος 
του goji berry σε διαλύτη δευτεριωμένο χλωροφόρμιο και σε συχνότητα 500 MHz. 

 

Στον Πίνακα 3.3.1 παρουσιάζονται αναλυτικά οι χαρακτηριστικές χημικές 

μετατοπίσεις (ppm) στα φάσματα 1Η και 13C όλων των ενώσεων που ταυτοποιήθηκαν 

στο εκχύλισμα των λιπαρών και καροτενοειδών του goji berry. Στον Πίνακα 3.3.2 

παρουσιάζεται η χημική δομή των ενώσεων που ταυτοποιήθηκαν.  

Πίνακας 3.3.1: Χαρακτηριστικές χημικές μετατοπίσεις ενώσεων goji berry που 
ταυτοποιήθηκαν στο άπολο εκχύλισμα και σε διαλύτη CDCl3. 
 
Α/Α Ένωση  Ανάθεση 1Η ppm 

1 Βιταμίνη D2  -CH3 0.54  

2 β-σιτοστερόλη  -CH3 0.68  

3 Όλα τα λιπαρά οξέα  -CH3 0.88 F 

4 Λινολενικό 
(n-3 λιπαρά) 

 -CH3 0.97 Ε 

5 Εστέρας διπαλμιτικής 
ζεαξανθίνης 

16 -CH3 1.075  

6 Διπαλμιτική ζεαξανθίνη 16΄ -CH3 1.11  
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7 Όλα τα λιπαρά  -(CH2)n- 1.28  

8 Όλα τα λιπαρά  -CH2-CH2-(CH2)n- 1.60 D 

9 Σκουαλένιο 1,1΄(6Η) -CH3 1.67  

10 Εστέρας διπαλμιτικής 

ζεαξανθίνης 

18 -CH3 1.72  

11 Ακόρεστα λιπαρά οξέα  -CH2-CH=CH- 2.03 C 

12 Όλα τα λιπαρά οξέα Η2 -ΟΟC-CH2-CH2 2.3 B 

13 Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 
(λινολεϊκό, λινολενικό) 

Η2 =CH-CH2-CH= 2.77 Α 

14 Τριγλυκερίδια  -CH2-OOC- 4.14  

15 Τριγλυκερίδια  -CH2-OOC- 4.29  

16 Ακόρεστα λιπαρά οξέα  -CH=CH- 5.35  

17 Εστέρας διπαλμιτική 

ζεαξανθίνης 

12 -CH=CH- 6.36  

 

 

 

Πίνακας 3.3.2: Χημικές δομές των οργανικών ενώσεων που ταυτοποιήθηκαν και 
ποσοτικοποιήθηκαν στα φάσματα NMR του άπολου εκχυλίσματος του gojiberry σε διαλύτη 
CDCl3. 

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ 

R1=  

Κορεσμένα Λιπαρά Οξέα 

R2=  

Ολεϊκό Οξύ 
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R3 = 

Λινολεϊκό Οξύ 

 

R4= 

Λινολενικό n-3( α-λινολενικό οξύ) 

 

 

R5= 

Λινολενικό n-6 (γ-λινολενικό οξύ) 

Μονάδα Γλυκερόλης  

Τριγλυκερίδιο (Χ= 1,2,3,4 ή 5) 

 

ΛΙΠΑΡΑ 

 
Σκουαλένιο 

ΚΑΡΟΤΕΝΟΕΙΔΗ 

 

Εστέρας διπαλμιτικής ζεαξανθίνης 

HO

9

O

12 15

ω1ω6
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ΦΥΤΙΚΕΣ ΣΤΕΡΟΛΕΣ 

 

 

β-σιτοστερόλη 

 

 

Βιταμίνη D2 

 

 

3.4 Ποσοτικός προσδιορισμός των ενώσεων του 1ου κλάσματος του goji berry, 
που προέκυψε από την εκχύλιση στερεάς φάσης 
 

Μετά την ανάθεση των κορυφών στα φάσματα 1Η NMR, ακολούθησε η 

ολοκλήρωση των φασμάτων και η ποσοτικοποίηση των ενώσεων για κάθε δείγμα goji 

berry, ώστε να εκτιμηθούν τυχόν ποσοτικές και ποιοτικές διαφορές στη χημική 

σύσταση των υπό μελέτη δειγμάτων. Το εσωτερικό πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε 

για τις ολοκληρώσεις ήταν η ένωση TMSP-d4,  που υπήρχε σε γνωστή συγκέντρωση 
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στον δευτεριωμένο διαλύτη NMR και του οποίου το ολοκλήρωμα αντιστοιχούσε σε 

2,61 μmol πρωτονίων. Στον Πίνακα 3.4.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των ολοκληρώσεων που έγιναν στα φάσματα 1Η 

NMR του πολικού κλάσματος  goji berry. 

 

Πίνακας 3.4.1 Συγκεντρώσεις σε mg/g ξηρού βάρους των μεταβολιτών που προσδιορίστηκαν στα 
δείγματα goji berry από την ποσοτική ανάλυση με 1Η NMR του πρώτου κλάσματος που προέκυψε από 
την εκχύλιση στερεάς φάσης. 

 

Δείγμα  Μήνες Ισολευκίνη Λευκίνη Βαλίνη Θρεονίνη Αλανίνη Προλίνη Γλουτα- 

μίνη 

Ασπα-

ραγίνη 

L1-2016 Ιούλιος 0,006 0,007 0,013 0,041 0,074 0,051 0,149 0,454 

L2-2016 Σεπτέμβριος 0,016 0,013 0,039 0,138 0,244 0,139 0,334 0,783 

L3-2016 Οκτώβριος 0,011 0,008 0,019 0,033 0,122 0,044 0,139 0,346 

L4-2016 Νοέμβριος 0,010 0,008 0,018 0,028 0,117 0,090 0,170 0,396 

L1-2017 Ιούλιος 0,010 0,012 0,023 0,071 0,079 0,079 0,159 0,518 

L2-2017 Αύγουστος 0,006 0,007 0,015 0,035 0,087 0,042 0,122 0,294 

L3-2017 Σεπτέμβριος 0,007 0,006 0,017 0,048 0,077 0,054 0,161 0,357 

L4-2017 Οκτώβριος 0,01 0,005 0,011 0,015 0,014 0,025 0,073 0,071 

L5-2017 Νοέμβριος 0,007 0,003 0,01 0,013 0,063 0,047 0,078 0,172 

 
Δείγμα  Μήνες Τριμέθυλο 

γλυκίνη 

(Betaine) 

Φρουκτόζη Σουκρό

ζη 

β-

γλυκόζη 

α-

γλυκόζη 

Τυροσί-

νη 

Φαινυλα-

λανίνη 

Τρυπτο

φάνη 

L1-2016 Ιούλιος 0,183 1,65 0,75 3,10 2,35 0,02 0,015 0,009 

L2-2016 Σεπτέμβριος 0,577 3,73 1,82 6,75 4,83 0,057 0,053 0,021 

L3-2016 Οκτώβριος 0,227 1,44 0,66 2,84 2,06 0,019 0,017 0,013 

L4-2016 Νοέμβριος 0,254 1,84 1,02 3,77 2,72 0,024 0,014 0,017 

L1-2017 Ιούλιος 0,257 2,04 0,73 4,02 2,94 0,031 0,027 0,013 

L2-2017 Αύγουστος 0,184 1,3 0,22 2,9 1,87 0,021 0,018 0,01 

L3-2017 Σεπτέμβριος 0,263 1,81 0,23 3,76 2,57 0,027 0,018 0,013 

L4-2017 Οκτώβριος 0,028 0,2 0,16 0,45 0,32 0,002 0,031 0,001 

L5-2017 Νοέμβριος 0,186 0,81 0,32 1,65 1,24 0,009 0,008 0,005 

 

3.5 Ποσοτικός προσδιορισμός των ενώσεων στο 2ο (φαινολικό) εκχύλισμα SPE 
του goji berry 
 

Έχοντας ολοκληρώσει την ταυτοποίηση των κορυφών στα φάσματα NMR του 

2ου (φαινολικού) κλάσματος του goji berry, ακολούθησε η ποσοτικοποίηση τους για 

να μελετηθούν οι ποιοτικές/ποσοτικές διαφορές στη χημική σύσταση των δειγμάτων 
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goji berry ανάλογα με τον μήνα και το έτος συγκομιδής. Το εσωτερικό πρότυπο που 

χρησιμοποιήθηκε για τις ολοκληρώσεις ήταν η ένωση dimethyl terephthalate DMT  

που υπήρχε σε γνωστή συγκέντρωση στο δευτεριωμένο διαλύτη NMR και του οποίου 

το ολοκλήρωμα αντιστοιχούσε σε 7,35 μmol πρωτονίων. Στον Πίνακα 3.5.1 που 

ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ολοκληρώσεων που έγιναν στα 

φάσματα 1Η NMR του 2ου (φαινολικού)  κλάσματος goji berry. 

Πίνακας 3.5.1 Συγκεντρώσεις σε mg/Kg ξηρού βάρους των μεταβολιτών που προσδιορίστηκαν στα 
δείγματα goji berry από την ποσοτική ανάλυση με 1Η NMR του δεύτερου (φαινολικού) κλάσματος που 
προέκυψε από την εκχύλιση στερεάς φάσης. 

 

 

Δείγμα  Μήνες Φερουλικό οξύ  Χλωρογενικό οξύ Καφεϊκό οξύ 

L1-2016 Ιούλιος '16 49 186 0 

L2-2016 Σεπτέμβριος '16 12 81 0 

L3-2016 Οκτώβριος '16 23 139 0 

L4-2016 Νοέμβριος '16 30 160 0 

L1-2017 Ιούλιος '17 49 170 0 

L2-2017 Άυγουστος '17 29 186 0 

L3-2017 Σεπτέμβριος '17 32 98 0 

L4-2017 Οκτώβριος '17 31 164 0 

L5-2017 Νοέμβριος '17 26 53 38 
     

 
Μήνες Φερουλικό οξύ  Χλωρογενικό οξύ Ομοβανιλικό οξύ 

 

3.6 Ποσοτικός προσδιορισμός των ενώσεων στο άπολο εκχύλισμα του goji 
berry 
 

Δείγμα Μήνες Φερουλικό 

οξύ 

Χλωρογενικό 

οξύ 

Καφεϊκό 

οξύ 

Ομοβανιλικό 

οξύ 

Φλαβονόλη Σκοπολετίνη 

L1-2016 Ιούλιος 49 186 0 656 104 26 

L2-2016 Σεπτέμβριος 12 81 0 714 41 6 

L3-2016 Οκτώβριος 23 139 0 439 59 35 

L4-2016 Νοέμβριος 30 160 0 326 82 11 

L1-2017 Ιούλιος 49 170 0 484 145 17 

L2-2017 Αύγουστος 29 186 0 578 113 61 

L3-2017 Σεπτέμβριος 32 98 0 418 117 21 

L4-2017 Οκτώβριος 31 164 0 318 114 15 

L5-2017 Νοέμβριος 26 53 38 437 120 26 
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Έχοντας ολοληρώσει την ταυτοποίησηση των κορυφών στα φάσματα NMR 

του άπολου εκχυλίσματος goji berry, ακολούθησε η ποσοτικοποίηση τους για να 

μελετηθούν οι ποιοτικές/ποσοτικές διαφορές στη χημική σύσταση του καρπού goji 

berry ανάλογα με το έτος και τους μήνες συγκομιδής. Ο ποσοτικός προσδιορισμός 

των καροτενοειδών, της βιταμίνης D2 και των λιπαρών έγινε μετά την ολοκλήρωση 

των χαρακτηριστικών κορυφών της κάθε ένωσης στα φάσματα 1Η NMR. Το 

εσωτερικό πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε για τις ολοκληρώσεις ήταν ο τερεφθαλικός 

διμεθυλεστέρας dimethyl terephthalate (DMT) που υπήρχε σε γνωστή συγκέντρωση 

στον δευτεριωμένο διαλύτη NMR και του οποίου το ολοκλήρωμα αντιστοιχούσε σε 

8,57 μmol πρωτονίων. Στον Πίνακα 3.6.1 παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις σε mg/g 

ξηρού βάρους των ενώσεων που προσδιορίστηκαν στο άπολο εκχύλισμα goji berry. 

Στον Πίνακα 3.6.2 παρουσιάζεται η % περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 

(PUFA), σε μονοακόρεστα (MUFA) και σε κορεσμένα λιπαρά οξέα (SAT), όπως 

μετρήθηκε από τα φάσματα 1Η NMR.  Επιπλέον, δίνεται ο αριθμός ιωδίου (IV) των 

λιπαρών του goji berry, παράμετρος που αποτελεί δείκτη της ακορεστότητας, καθώς 

και δύο δείκτες (IVsim και Fsim) που επιβεβαιώνουν την ορθότητα της ποσοτικής 

ανάλυσης των λιπαρών  με τη φασματοσκοπία ΝΜR.   

Πίνακας 3.6.1 Συγκεντρώσεις σε mg/g ξηρού βάρους των κύριων ενώσεων που 
προσδιορίστηκαν στο άπολο εκχύλισμα των goji berry με την ποσοτική ανάλυση με 1Η NMR. 
 

Δείγματα Μήνας Eστέρας 

Διπαλμιτικής 

ζεαξανθίνης 

Σκουαλένιο β-σιτοστερόλη Βιταμίνη D2 TG 

L1-2016 Ιούλιος 3,0 0,9 0,71 0,20 13,1 
L2-2016 Σεπτέμβριος 3,3 0,9 0,55 0,15 19,3 

L3-2016 Οκτώβριος 4,9 1,4 1,26 0,34 53,2 

L4-2016 Νοέμβριος 6,2 1,2 1,04 0,20 46,3 

L1-2017 Ιούλιος 3,5 1,2 0,51 0,20 20,0 

L2-2017 Αύγουστος 2,1 1,0 0,58 0,18 16,3 

L3-2017 Σεπτέμβριος 2,2 0,9 0,54 0,15 12,3 

L4-2017 Οκτώβριος 2,4 0,7 0,48 0,11 14,8 

L5-2017 Νοέμβριος 2,1 0,6 0,32 0,11 13,7 

Δείγματα Μήνας PUFA MUFA SAT IV IV sim F sim 

L1-2016 Ιούλιος 76,7 1,1 22,1 135,2 133,0 0,92 
L2-2016 Σεπτέμβριος 67,3 7,8 24,8 124,0 122,3 0,95 
L3-2016 Οκτώβριος 76,2 6,9 16,9 134,5 136,8 1,00 
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Πίνακας 3.6.2  Περιέκτικότητα % σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA), σε μονοακόρεστα 
λιπαρά οξέα (MUFA) και σε κορεσμένα λιπαρά οξέα (SAT). 
 
 

 

 

 

3.7 Μεταβολή της χημικής σύστασης του καρπού goji berry συναρτήσει του 
χρόνου συγκομιδής 
 

Το goji berry L.barbarum είναι γνωστό ότι χρησιμοιποιείται σαν 

φαρμακευτικό φυτό στην Κίνα για περισσότερο από 2000 χρόνια. Το εκχύλισμα goji 

berry έχει αναφερθεί σε μελέτες ότι κατέχει αντιγηραντικές και αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και επηρεάζει θετικά το μεταβολισμό 

και τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. Όλα τα παραπάνω ευεργετικά χαρακτηριστικά 

οφείλονται στη χημική σύσταση του goji berry, η οποία είναι πλούσια σε 

βιοδραστικές ενώσεις, αντιοξειδωτικά, σάκχαρα, καροτενοειδή, λιπαρά και αμινοξέα. 

Πρόσφατα το εκχύλισμα και έλαια προερχόμενα από goji berry άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται ευρέως από τις βιομηχανίες τροφίμων και τις 

φαρμακοβιομηχανίες.23 

Σε αυτην την ενότητα εξετάστηκε η μεταβολή της χημικής σύστασης του 

φρούτου goji berry συναρτήσει του χρόνου συγκομιδής. Ξεκινώντας από τα σάκχαρα 

στον Πίνακα 3.7.1 δίνονται οι συγκεντρώσεις τους σε mg/g όπως ποσοτικοποιήθηκαν 

στο φρούτο goji berry, με τη φασματοσκοπία NMR. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα 

δείγματα είχαν συλλεχθεί από την ίδια καλλέργεια, κατά τους μήνες Ιούλιο, 

Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2016. Την επόμενη χρονιά (2017), η 

συλλογή των δειγμάτων έγινε κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, 

L4-2016 Νοέμβριος 74,0 7,5 18,5 139,4 133,5 1,00 
L1-2017 Ιούλιος 65,4 3,9 30,7 116,4 115,4 0,92 
L2-2017 Αύγουστος 63,3 12,7 23,9 122,7 119,6 0,92 
L3-2017 Σεπτέμβριος 67,0 4,6 28,4 121,5 118,6 0,90 
L4-2017 Οκτώβριος 74,2 3,7 22,0 132,9 130,2 0,96 
L5-2017 Νοέμβριος 77,5 0,0 22,5 130,6 132,8 0,94 
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Οκτώβριο και Νοέμβριο. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί πως οι καλλιεργητικές 

συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές κατά τα δύο έτη δειγματοληψίας. Το έτος 2016, τα 

φυτά goji berry  καλλιεργούνταν κανονικά, έγιναν, δηλαδή, όλες οι λιπάνσεις και τα 

διαφυλλικά ψεκάσματα, ποτίσματα και κλαδέματα που απαιτούνται για τη σωστή 

ανάπτυξη και απόδοση του φυτού. Αντίθετα, το 2017 τα φυτά δεν καλλιεργούνταν, 

οπότε και δεν πραγματοποίηθηκε καμμία από τις παραπάνω καλλιεργητικές 

διεργασίες, γεγονός που σημαίνει ότι η καλλιέργεια goji berry του 2017 

συντηρούνταν με τα αποθέματα των θρεπτικών συστατικών που είχαν διατηρηθεί στα 

φυτά από το 2016.  

 

 

 

Πίνακας 3.7.1 Συγκεντρώσεις σε mg/g των  σακχάρων που προσδιορίστηκαν στα δείγματα goji 
berry από την ποσοτική ανάλυση με 1Η NMR του πρώτου κλάσματος που προέκυψε από την 
εκχύλιση στερεάς φάσης. 

 
Δείγμα Μήνες Φρουκτόζη Σουκρόζη β-γλυκόζη α-γλυκόζη 

L1-2016 Ιούλιος 1,65 0,75 3,10 2,35 

L2-2016 Σεπτέμβριος 3,73 1,82 6,75 4,83 

L3-2016 Οκτώβριος 1,44 0,66 2,84 2,06 

L4-2016 Νοέμβριος 1,84 1,02 3,77 2,72 

L1-2017 Ιούλιος 2,04 0,73 4,02 2,94 

L2-2017 Αύγουστος 1,3 0,22 2,9 1,87 

L3-2017 Σεπτέμβριος 1,81 0,23 3,76 2,57 

L4-2017 Οκτώβριος 0,2 0,16 0,45 0,32 

L5-2017 Νοέμβριος 0,81 0,32 1,65 1,24 

 

Από το διάγραμμα των δεδομένων του Πίνακα 3.7.1 που δίνεται στο Σχήμα 

3.7.1 διαπιστώνεται ότι η β-γλυκόζη είναι το σάκχαρο που απαντάται σε μεγαλύτερη 

συγκέντρωση όλους τους μήνες της συγκομιδής και στα δύο έτη, ακολουθεί η α-

γλυκόζη, η φρουκτόζη και, σε χαμηλότερα επίπεδα, η σουκρόζη. Παρατηρείται, 

επίσης, ότι και για τις δύο χρονιές, τον μήνα Σεπτέβριο εμφανίζεται η μεγαλύτερη 

συγκέντρωση σακχάρων, ενώ τον Οκτώβριο έχουμε τη μικρότερη συγκέντρωση 

σακχάρων. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι οι συγκεντρώσεις των σακχάρων το έτος 

2017 είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση με το έτος 2016, γεγονός που μπορεί να 
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οφείλεται στη φσιολογική φθορά του φυτού εξαιτίας της μη πραγματοποίησης των 

καλλιεργητικών ενεργειών φροντίδας του φυτού το έτος 2017. 

Για να μελετηθεί η μεταβολή των αμινοξέων ανάλογα με το μήνα και το έτος 

συγκομιδής  έγινε το διάγραμμα που φαίνεται στο Σχήμα 3.7.2, οι τιμές του οποίου 

προέκυψαν από τις ποσοτικοποιήσεις των αμινοξέων όπως φαίνονται στον Πίνακα 

3.7.1. Παρατηρώντας το διάγραμμα  στο Σχήμα 3.7.2, βλέπουμε οτι η μεγαλύτερη 

συγκέντρωση αμινοξέων προκύπτει τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016, με την 

ασπαραγίνη να είναι το αμινοξύ σε μεγαλύτερη συγκέντρωση όλους τους μήνες και 

των δύο ετών. Ακολουθεί η τριμεθυλογλυκίνη, η γλουταμίνη και μετά η αλανίνη.  

Τέλος, παρατηρούμε οτι η συγκέντρωση των αμινοξέων από το 2016 στο 2017 

παρουσιάζει κατά μέσο όρο σημαντική ελάττωση, γεγονός που και πάλι μπορεί να 

αποδοθεί  στην απουσία καλλιεργητικής φροντίδας  του goji berry για το έτος 2017. 
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 Σχήμα 3.7.1: Μεταβολή των σακχάρων του goji berry ανά μήνα συγκομιδής, τα έτη 2016 και 2017. 
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     Σχήμα 3.7.2: Μεταβολή των αμινοξέων του goji berry ανά μήνα συγκομιδής, τα έτη 2016 και 2017. 

 

 

 

 
Πίνακας 3.7.2 Συγκεντρώσεις σε mg/g των συνολικών σακχάρων και συνολικών αμινοξέων  
που προσδιορίστηκαν στα δείγματα goji berry από την ποσοτική ανάλυση με 1Η NMR του 
πρώτου κλάσματος που προέκυψε από την εκχύλιση στερεάς φάσης. 

 
Δείγμα Μήνας Συνολικά σάκχαρα Συνολικά αμινοξέα 

L1-2016 Ιούλιος 7,85 0,84 
L2-2016 Σεπτέμβριος 17,13 2,41 
L3-2016 Οκτωβριος 7,00 0,84 
L4-2016 Νοέμβριος 9,35 1,14 
L1-2017 Ιούλιος 9,73 1,28 
L2-2017 Αύγουστος 6,29 0,84 
L3-2017 Σεπτέμβριος 8,37 1,05 
L4-2017 Οκτωβριος 1,13 0,29 
L5-2017 Νοέμβριος 4,02 1,35 
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Παρακάτω στο Σχήμα 3.7.3 και Σχημα 3.7.4 παρουσιάζονται τα διαγράμματα 

των Συνολικών Σακχάρων και Συνολικών Αμινοξέων όπως προκύπτουν από τα 

συγκεντρωτικά δεδομένα του Πίνακα 3.7.2. Παρατηρούμε ότι η διακύμανση της 

συγκέντρωσης των σακχάρων και των αμινοξέων ανάλογα με το μήνα  και το έτος 

συγκομιδής είναι παρόμοιες, με το Σεπτέμβριο να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις, ενώ το 2017 παρατηρείται σημαντική μείωση τόσο των σακχάρων 

όσο και των αμινοξέων.  

Σχήμα 3.7.3: Μεταβολή των Συνολικών Σακχάρων του goji berry ανά μήνα συγκομιδής, τα 
έτη 2016 και 2017. 
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Σχήμα 3.7.4: Μεταβολή των Συνολικών Αμινοξέων του goji berry ανά μήνα συγκομιδής, για 

τα έτη 2016 και 2017. 

Μετά τα σάκχαρα και τα αμινοξέα, άλλα σημαντικά συστατικά του καρπού 

goji berry είναι τα φαινολικά οξέα και οι πολυφαινόλες.  Ημεταβολή τους ανάλογα με 

το μήνα και το έτος συγκομιδής, παρουσιάζεται το διάγραμμα των ενώσεων που 

προσδιορίστηκαν στο 2ο πολικό (φαινολικό) κλάσμα του καρπού goji berry, που 

φαίνεται στο Σχήμα 3.7.5, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του Πίνακα 3.5.1. 
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Παρατηρώντας το διάγραμμα του Σχήματος 3.7.5 διαπιστώνεται  ότι το 

ομοβανιλικό οξύ είναι σε αρκετά μεγάλη συγκέντρωση στον καρπό goji berry σε 

σχέση με τις υπόλοιπες ενώσεις που προσδιορίστηκαν. Τη μεγαλύτερη συγκέντρωση 

την παρουσιάζει τον Σεπτέμβριο του 2016 και μετά ακολουθεί μικρή μείωση της 

συγκέντρωσης του ομοβανιλικού οξέος, με την χαμηλότερη συγκέντρωση να 

εμφανίζεται  τον Οκτώβριο του 2017. Δεν είναι ξεκάθαρο αν η συγκέντρωση του 

ομοβανιλικού οξέος επηρεάζεται από την απουσία  καλλιεργητικής φροντίδας του 

φυτού για το έτος 2017, αφού κατά μέσο όρο έχουμε μικρή διαφορά στη 

συγκέντρωση για τα δύο έτη. Μετά το ομοβανιλικό οξύ, ακολουθεί το χλωρογενικό 

οξύ που εμφανίζει την μεγαλύτερη συγκέντρωση  τον Ιούλιο του 2017. Ακολουθεί η 

φλαβονόλη που εμφανίζει την υψηλότερη συγκέντρωση επίσης τον Ιούλιο του 2017 

και μετά σταθεροποιείται στα επίπεδα των 100 mg/Kg, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές. 

Το φερουλικό οξύ και η σκοπολετίνη κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα για όλα 

τα δείγματα, χωρίς να παρουσιάζουν ιδιαίτερες μεταβολές.  

Ένα άλλο σημαντικό συστατικό του φρούτου goji berry είναι τα λιπαρά οξέα. 

Η σύσταση των λιπαρών οξέων επηρεάζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες και τις 

μεθόδους καλλιέργειας  και  είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την χρήση των 

φρούτων και λαχανικών στη βιομηχανία τροφίμων και την φαρμακοβιομηχανία. 

Επίσης τα καροτενοειδή είναι ένα σημαντικό συστατικό των goji berries και έχει 

Σχήμα 3.7.5: Μεταβολή των ενώσεων του φαινολικού κλάσματος του goji berry ανά μήνα 
συγκομιδής, για τα έτη 2016 και 2017. 



72 

 

Σχήμα 3.7.7: Μεταβολή των μεταβολιτών  του άπολου εκχυλίσματος  goji berry ανά μήνα  συγκομιδής,  για 
τα έτη 2016 και 2017. 

αναφερθεί ότι βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις  στον καρπό.23 Παρακάτω, στα 

Σχήματα 3.7.6 και 3.7.7 παρουσιάζονται τα διαγράμματα των ενώσεων που 

προσδιορίστηκαν στο άπολο εκχύλισμα goji berry όπως προκύπτουν από τα δεδομένα 

των Πινάκων 3.6.1 και 3.6.2 

 

Σχήμα 3.7.6: Μεταβολή Τριγλυκεριδίων και του Εστέρα της διπαλμιτικής ζεαξανθίνης του 
άπολου εκχυλίσματος  gojiberry ανά μήνα συγκομιδής, για τα έτη 2016 και 2017. 
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Αρχικά, παρατηρώντας το διάγραμμα στο Σχήμα 3.7.6 φαίνεταιότι ο εστέρας 

της διπαλματικής ζεαξανθίνης έχει την υψηλότερη τιμή τον Νοέμβριο του 2016 και 

την αμέσως χαμηλότερη τιμή τον Οκτώβριο του 2016. Παρατηρείται ότι τους 

υπόλοιπους μήνες κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα. Αυτό οφείλεται  στο γεγονός 

ότι τα επίπεδα του εστέρα της διπαλμιτικής ζεαξανθίνης στους καρπούς των goji 

berries εξαρτώνται από το χρώμα και την ωριμότητα των καρπών, και είναι σε υψηλά 

επίπεδα σε αρκετά κόκκινους και ώριμους καρπούς. Επειδή η δειγματοληψία γινόταν 

περίπου στο τέλος κάθε μήνα η ωριμότητα του καρπού  και το χρώμα τους  ήταν 

περίπου στα ίδια επίπεδα, και για αυτό δεν παρουσιάζονται μεγάλες μεταβολές στο 

διάγραμμα του Σχήματος 3.7.6.40,31 Στα λιπαρά (τριγλυκερίδια)  παρατηρούμε μια 

πολύ μεγάλη αύξηση τον Οκτώβριο του 2016, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2016, 

και ακολουθεί μια μικρή ελάττωση το Νοέμβριο του 2016 που ήταν και ο τελευταίος 

μήνας συγκομιδής για το έτος 2016. Από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι και τον Νοέμβριο 

του 2017 τα τριγλυκερίδια κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα.  

Στο διάγραμμα του Σχήματος 3.7.7 παρουσιάζεται η μεταβολή ανάλογα με το 

μήνα και το έτος συγκομιδής της β-σιτοστερόλης, του σκουαλένιου και της βιταμίνης 

D2. Παρατηρείται  ότι το σκουαλένιο είναι σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα 

άλλα δύο, ακολουθεί η β-σιτοστερόλη και η βιταμίνη D2 είναι στα χαμηλότερα 

επίπεδα. Και οι τρεις  χημικές ενώσεις παρουσιάζουν μια αύξηση το μήνα Οκτώβριο 

και τους υπόλοιπους μήνες κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα. Συγκρίνοντας  

όλες τις χημικές ενώσεις που προσδιορίστηκαν στο άπολο εκχύλισμα του goji berry, 

στα υψηλότερα επίπεδα  είναι τα λιπαρά με τη μορφή των τριγλυκεριδίων, ακολουθεί 

ο εστέρας της διπαλμιτικής ζεαξανθίνης, μετά έχουμε το σκουαλένιο, την β-

σιτοστερόλη και τέλος σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις την βιταμίνη D2.  

Στον Πίνακα 3.6.2  παρουσιάστηκε η % περιεκτικότητα των  λιπαρών οξέων 

του goji berry, με τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA) να βρίσκονται σε 

μεγαλύτερη αναλογία (αντιπροσωπεύουν περίπου το 65-78% των συνολικών 

λιπαρών), ενώ τα κορεσμένα  λιπαρά οξέα (SAT) κυμαίνονται μεταξύ 17-31%, και τα 

μονοακόρεστα (MUFA) μεταξύ 1-13% του συνόλου των λιπαρών στον καρπό goji  

berry. Γενικώς δεν εμφανίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τύπο αλλά και 

στη συνολική ακορεστότητα των λιπαρών του goji berry, όπως αυτή μετράται με τον 

αριθμό ιωδίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΙΓΜΑΤΑ GOJI BERRY ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάπτυξη μεθόδου για τον  

εμπλουτισμό του έξτρα παρθένου ελαιολάδου με τις  βιοδραστικές ενώσεις που 

περιέχει το  φρούτο goji berry. Είναι γνωστό οτι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι 

βασικό συστατικό της Μεσογειακής Διατροφής και ειδικά στην Ελλάδα αποτελεί την 

κύρια πηγή λιπαρών. Η μοναδικότητα του ελαιολάδου οφείλεται στη σύσταση και 

στα φυσικά αντιοξειδωτικά του και ειδικότερα στο πολυφαινολικό προφίλ του που 

περιλαμβάνει σημαντικές βιοδραστικές ενώσεις, όπως την ελευρωπαϊνη, το 

λιγκστροσίδιο, την ελαιοκανθάλη, την ελαιασίνη, την τυροσόλη και την 

υδροξυτυροσόλη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Μεσογειακή διατροφή να σχετίζεται 

με την  καλή υγεία και τη μακροζωΐα.41  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), το έξτρα 

παρθένο ελαιόλαδο κατατάσσεται στα λειτουργικά τρόφιμα λόγω της σύστασης του 

και των θετικών επιδράσεων που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό η καθημερινή 

κατανάλωση του.42 Μία καλή επιλογή, για να έχει κανείς ικανοποιητική πρόσληψη 

βιοδραστικών συστατικών στην καθημερινή του διατροφή, είναι και ο εμπλουτισμός 

του έξτρα παρθένου ελαιολάδου με γνωστές βιοδραστικές ενώσεις. Πηγές φυσικών 

βιοδραστικών συστατικών αποτελούν, για παράδειγμα, τα φύλλα ελιάς, διάφορα 

βότανα, μπαχαρικά ή ακόμα και φρούτα. Όλα τα παραπάνω, όπως και το goji berry 

που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, κατατάσσονται στην κατηγορία των 

λειτουργικών τροφίμων40, όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στην εισαγωγή.  

Για τη μελέτη των λειτουργικών τροφίμων ελαιολάδου με goji berry 

παρασκευάστηκαν μείγματα ελαιολάδου με συγκεντρώσεις goji berry 0% (μάρτυρας), 

5%, 10% και 20% αντίστοιχα. Μετά την παρέλευση του χρόνου ανάδευσης (επτά 

ημέρες ή δύο μήνες),  τα δείγματα αφέθηκαν σε ηρεμία για περίπου δύο ώρες  μέχρι 

την καθίζηση όλων των αιωρούμενων σωματιδίων και πραγματοποιήθηκαν  

αναλύσεις με δύο διαφορετικά πειραματικά πρωτόκολλα εκχύλισης για κάθε δείγμα. 
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4.1 Ανάλυση των μειγμάτων ελαιολάδου με goji berry με το πρωτόκολλο Α, 
μετά από επτά ημέρες συνεχόμενης ανάδευσης 
 

Μετά από επτά ημέρες συνεχόμενης ανάδευσης  των μειγμάτων ελαιολάδου 

με goji berry και τη λήψη των φασμάτων NMR της πολικής φάσης σε διαλύτη  

δευτεριωμένο χλωροφόρμιο (CDCl3), πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των 

οργανικών ενώσεων που εκχυλίζονται από το goji berry στο ελαιόλαδο. Επιπλέον, 

εξετάστηκε και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή παρατηρήθηκε στις πολυφαινόλες του 

ελαιολάδου. Στην Εικονα 4.1.1  παρουσιάζονται τα φάσματα του μάρτυρα και των 

μειγμάτων ελαιολάδου με goji berry σε συγκέντρωση 5%, 10% και 20%, της 

αρωματικής περιοχής από (δ 9.0-10.0 ppm) και γίνεται σύγκριση του δείγματος 

μάρτυρα με εκείνα στα οποία προστέθηκε goji berry. Τα φάσματα ΝΜR της εικόνας 

4.1.1 (και όλων των αντίστοιχων εικόνων του παρόντος κεφαλαίου έως 4.5.1) έχουν 

ληφθεί με τη χρήση εσωτερικού αναλυτικού προτύπου (DMT, διμεθυλεστέρας του 

τερεφθαλικού οξέος) και είναι ποσοτικά, ενώ παρουσιάζονται με την ίδια κάθετη 

κλίμακα (vertical scale) ώστε να είναι δυνατή και η οπτική σύγκριση μεταξύ τους 

 

Εικόνα 4.1.1: Φάσμα 1H NMR διευρυμένη αρωματική περιοχή σε διαλύτη CDCl3 του 
ελαιολάδου με goji berry με το πρωτόκολλο Α, μετά από επτά ημέρες ανάδευσης σε 
συχνότητα 500 MHz. 
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Είναι γνωστό οτι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι μοναδικό σε σχέση με τα 

υπόλοιπα βρώσιμα έλαια και η μοναδικότητα του οφείλεται στα μονοακόρεστα 

λιπαρά οξέα και την φαινολική του σύσταση. Πιο συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες 

πολυφαινόλες στο ελαιόλαδο είναι οι απλές φαινόλες (υδροξυτυροσόλη, τυροσόλη), 

τα σεκοϊριδοειδή (το άγλυκο της ελευρωπαϊνης, το άγλυκο του λιγκστροσιδίου), η 

ελαιοκανθάλη και η ελευρωπαΐνη, των οποίων η συγκέντρωση εξαρτάται από τη 

γεωγραφική περιοχή, την καλλιέργητική πρακτική και τη μέθοδο παραλαβής. 

Ειδικότερα, η ελαιοκανθάλη και η ελευρωπαΐνη βρίσκεται σε μεγαλύτερη 

συγκέντρωση, όσο νωρίτερα ολοκληρωθεί η συλλογή του ελαιόκαρπου.14 Τα 

τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγάλο βάρος στις παραπάνω πολυφαινόλες, εξαιτίας του 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού 432/2012 που σχετίζεται με τον ισχυρισμό υγείας. 

Σύμφωνα με αυτόν, ανάλογα με το σύνολο των συγκεκριμένων πολυφαινολών που 

περιέχει το ελαιόλαδο, θεωρείται πως κάνει λιγότερο ή περισσότερο καλό στην 

υγεία.42  

Παρατηρώντας την Εικόνα 4.1.1, από δεξιά προς τα αριστερά στο φάσμα, 

συναντάμε στα 9,21 ppm την κορυφή της ελαιασίνης και αμέσως μετά την κορυφή 

της ελαιοκανθάλης. Ακολουθεί στα 9,51 ppm η κορυφή του άγλυκου του 

λιγκστροσιδίου και δίπλα σε αυτήν η κορυφή του άγλυκου της ελευρωπαΐνης. 

Δεδομένου ότι τα φάσματα της Εικόνας 4.1.1 για όλα τα μείγματα είναι ποσοτικά και 

παρουσιάζονται στην ίδια κλίμακα μετά από επτά ημέρες ανάδευσης δε φαίνεται να 

έχει τροποποιηθεί σημαντικά η χημική σύσταση για τις πολυφαινόλες του ελαιολάδου 

και για τις τρεις συγκεντρώσεις του goji berry. 

 

 4.2 Ανάλυση των μειγμάτων ελαιολάδου με goji berry με το πρωτόκολλο Β, 
μετά από επτά ημέρες συνεχόμενης ανάδευσης σε δευτεριωμένη μεθανόλη 
 

Όπως αναφέρθηκε και στην πειραματική διαδικασία, τα δείγματα αναλύθηκαν 

ταυτόχρονα με δύο ποσοτικά πρωτόκολλα, με διαλύτες διαφορετικής πολικότητας, 

ώστε να αυξηθεί η αναλυτική ικανότητα ταυτοποίησης όλων των πολικών και 

άπολων ενώσεων που πιθανώς εκχυλίζονται από το goji berry στο ελαιόλαδο. Στην 

Εικόνα 4.2.1 παρουσιάζονται στην ίδια κάθετη κλίμακα τα ποσοτικά φάσματα 1Η 

NMR με το πρωτόκολλο Β, όλων των δειγμάτων ελαιολάδου, δηλαδή του μάρτυρα 
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και των δειγμάτων με goji berry, σε συγκεντρώσεις 5%, 10% και 20%, έπειτα από 

επτά ημέρες συνεχόμενης ανάδευσης. Με μία πρώτη εξέταση των φασμάτων φαίνεται 

πολύ καθαρά ότι σε διάστημα επτά ημέρων εκχυλίζονται στο ελαιόλαδο αρκετά 

σάκχαρα, αφού στην περιοχή από 3 εως 5,5 ppm εμφανίζονται οι κορυφές των 

ανωμερικών πρωτονίων της α-γλυκόζης και β-γλυκόζης. Στην Εικόνα 4.2.2 

διακρίνεται η διευρυμένη φασματική περιοχή των σακχάρων, όπου εμφανίζονται οι 

δύο διπλές κορυφές των πρωτονίων της β-γλυκόζης και η διπλή κορυφή του 

ανωμερικού πρωτονίου της. Ακολουθεί η διπλή κορυφή του ανωμερικού πρωτονίου 

της α-γλυκόζης. Παρατηρείται, επίσης, ότι στο δείγμα με την υψηλότερη 

συγκέντρωση goji berry διακρίνεται και η κορυφή του ανωμερικού πρωτονίου της 

σουκροζης, στα 5.38 ppm. 

 

Εικόνα 4.2.1: Φάσμα 1H NMR σε διαλύτη MeOD του ελαιολάδου με goji berry με το 
πρωτόκολλο B, μετά από επτά ημέρες συνεχόμενης ανάδευσης σε συχνότητα 500 MHz. 
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Εικόνα 4.2.2: Φάσμα 1H  NMR σε διαλύτη MeOD του ελαιολάδου με  goji berry -
διευρυμένη αλειφατική περιοχή με το πρωτόκολλο B, μετά από επτά ημέρες  συνεχόμενης 
ανάδευσης σε συχνότητα 500 MHz. 
 

Εικόνα 4.2.3 Φάσμα 1H NMR διευρυμένης αρωματικής περιοχής σε διαλύτη MeOD του 
ελαιολάδου με goji berry με το πρωτόκολλο B, μετά από επτά ημέρες σε συχνότητα 500 
MHz. 
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Συνεχίζοντας με την αρωματική περιοχή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.2.3, 

αναγνωρίζονται, στο δεξί τμήμα, οι κορυφές των συνολικών παραγώγων της  

υδροξυτυροσόλης και της τυροσόλης, στην περιοχή 6,45-6,75 ppm, και στα 7.02 ppm 

οι κορυφές των συνολικών παραγώγων της τυροσόλης. Συγκρίνοντας το φάσμα 

ελαιολάδου με τα φάσματα των μειγμάτων ελαιολάδου με goji berry παρατηρείται 

μεγάλη ελάττωση στις κορυφές της τυροσόλης και της υδροξυτυροσόλης, στο μείγμα 

ελαιολάδου με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση goji berry. 

 

4.3  Ανάλυση των φασμάτων του μείγματος ελαιολάδου με goji berry με το 
πρωτόκολλο Α μετά από δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης σε δευτεριωμένο 
χλωροφόρμιο 
 

Στην Εικόνα 4.3.1 παρουσιάζονται σε κοινή κλίμακα τα ποσοτικά τα 

φάσματα των δειγμάτων του ελαιολάδου και των μειγμάτων του με goji berry, στις 

συγκεντρώσεις 5%, 10% και 20%, που αναλύθηκαν έπειτα από δύο μήνες 

συνεχόμενης ανάδευσης. Παρουσιάζεται η διευρυμένη αρωματική φασματική 

περιοχή  δ 8.5-9.8 ppm των δειγμάτων ελαιολάδου με goji berry που μελετήθηκαν και 

παρατηρούνται σημαντικές διαφορές όσον αφορά στο φαινολικό προφίλ του 

ελαιολάδου. Ειδικότερα γίνεται σύγκριση της ελαιοκανθάλης, της ελαιασίνης, του 

άγλυκου λιγκστροσιδίου και του άγλυκου ελευρωπαίνης στο ελαιολάδου μάρτυρα σε 

σχέση με αυτές που υπάρχουν στα μείγματα ελαιολάδου με goji berry.  Πιο 

αναλυτικά, η διπλή κορυφή της ελαιασίνης που εμφανίζεται στα 9.21 ppm, 

ελαττώνεται καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του goji berry στο ελαιόλαδο, μέχρι 

που στην συγκέντρωση 20% goji berry απουσιάζει πλήρως. Αντίθετα, η διπλή 

κορυφή της ελαιοκανθάλης στα 9.23 ppm ελαττώνεται με την αύξηση της 

συγκεντρωσης goji berry στο ελαιόλαδο, αλλά παραμένει εμφανής. Τέλος, το άγλυκο 

της ελευρωπαΐνης και του λιγκστροσιδίου φαίνεται πως παραμένουν σχετικά 

σταθερά. 



80 

 

 

Εικόνα 4.3.1: Φάσμα 1H NMR διευρυμένη αρωματική περιοχή σε διαλύτη CDCl3 του 
ελαιολάδου με goji berry με το πρωτόκολλο Α, μετά από δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης 
σε συχνότητα 500 MHz. 
 

 

4.4 Ανάλυση των φασμάτων του μείγματος ελαιολάδου με goji berry με το 
πρωτόκολλο Β  μετά από δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης σε δευτεριωμένη 
μεθανόλη. 
 

Στην Εικόνα 4.4.1 παρουσιάζονται τα φάσματα των δειγμάτων του 

ελαιολάδου-μάρτυρα και των μειγμάτων με goji berry σε συγκεντρώσεις 5%, 10% 

και 20% μετά από δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης. Συγκρίνοντας τα τελευταία με 

το δειγμα μάρτυρα στην αλειφατική περιοχή από δ 0.5-3.0 ppm φαίνονται καθαρά οι 

κορυφές κάποιων αμινοξέων, που είχαν ταυτοποιηθεί στο 1ο κλάσμα του φρούτου 

goji berry. Ξεκινώντας από τα δεξιά στο φάσμα, διακρίνεται στα 1.45 ppm η διπλή 

κορυφή της αλανίνης, η οποία δεν εμφανίζεται στο μείγμα ελαιολάδου με goji berry 

5%, αλλά αυξάνεται σε ένταση από το μείγμα ελαιολάδου με goji berry 10%, σε 

εκείνο με συγκέντρωση  20% goji berry. Προχωρώντας προς τα αριστερά απαντάται 

η διπλή της διπλής της ασπαραγίνης στα 2.94 ppm, η οποία δε διακρίνεται καθόλου 

στο μείγμα με 5% goji berry, ενώ παρουσιάζει αυξανόμενη ένταση από το μείγμα με 

goji berry 10% σε εκείνο με συγκέντρωση 20%.  
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  Εικόνα 4.4.1: Φάσμα 1H  NMR σε διαλύτη MeOD του ελαιολάδου με  goji berry  -   
διευρυμένη αλειφατική περιοχή με το πρωτόκολλο B, μετά από δύο μήνες υνεχόμενης 
ανάδευσης σε συχνότητα 500 MHz. 
 

Εικόνα 4.4.2: Φάσμα 1H  NMR του ελαιολάδου με  goji berry με το πρωτόκολλο Β 
μετά από 2 μήνες συνεχόμενης ανάδευσης, αλειφατική περιοχή από δ 3.0-5.5 ppm σε 
διαλύτη MeOD και σε συχνότητα 500 MHz. 
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Προχωρώντας στην Εικόνα 4.4.2, εμφανίζεται η περιοχή των σακχάρων, από 

δ 3.1-5.5 ppm, όπου στα ποσοτικά φάσματα και των τριών μειγμάτων ελαιολάδου 

διακρίνουμε ισχυρές κορυφές που αντιστοιχούν σε πρωτόνια της α- και β-γλυκόζης. 

Η ένταση των κορυφών των σακχάρων αυξάνεται με την αύξηση της ποσότητας του 

goji berry που προστέθηκε στο ελαιόλαδο. Επιπλέον, παρατηρείται ότι στο δείγμα με 

την υψηλότερη συγκέντρωση goji berry διακρίνεται η κορυφή του ανωμερικού 

πρωτονίου της σουκροζης στα 5.38 ppm. Για την ανάθεση των κορυφών των 

μεταβολιτών που εκχυλίζονται στο ελαιόλαδο από το φρούτο goji berry 

χρησιμοποιήθηκε το φάσμα 1Η NMR του πρώτου κλάσματος του φρούτου που 

προέκυψε από την εκχύλιση στερεάς φάσης (SPE). 

Τέλος, στην Εικόνα 4.4.3, η αρωματική περιοχή εμφανίζεται στο διάστημα 

από δ 6.3 ppm έως 8.0 ppm. Συγκρίνοντας τα φάσματα, παρατηρείται σταδιακή 

ελάττωση των κορυφών των συνολικών παραγώγων τυροσόλης και υδροξυτυροσόλης 

στο διάστημα 6.45-6.76 ppm και των συνολικών παραγώγων τυροσόλης στο 

διάστημα 6.95-7.10 ppm, αντίστοιχα. Παρατηρώντας, δηλαδή, τα φάσματα γίνεται 

σαφές ότι οι κορυφές των πολυφαινολών του ελαιολάδου ελαττώνονται σημαντικά 

καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του  goji berry στο ελαιόλαδο. 

 

Εικόνα 4.4.3: Φάσμα 1H  NMR διευρυμένης αρωματικής περιοχής του ελαιολάδου 
με  goji berry με το πρωτόκολλο Β σε διαλύτη MeOD και σε συχνότητα 500 MHz, 
μετά από δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης. 
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4.5 Ανάλυση των φασμάτων της άπολης φάσης του μείγματος ελαιολάδου με 
goji berry με το πρωτόκολλο Α μετά από δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης 
σε δευτεριωμένo χλωροφόρμιο 
 

Στην Εικόνα 4.5.1 γίνεται σύγκριση των φασμάτων της άπολης φάσης που 

συλλέχθηκε με το πρωτόκολλο A. Παρατηρούμε ότι στο φάσμα του μείγματος 

ελαιολάδου με goji berry 20% εμφανίζεται η διπλή κορυφή του εστέρα της 

διπαλμιτικής ζεαξανθίνης στα 6,36 ppm, της οποίας η ένταση ελαττώνεται με την 

μείωση της συγκέντρωσης του goji berry στο ελαιόλαδο. Ο εστέρας της  διπαλμιτικής 

ζεαξανθίνης ανήκει στην οικογένεια των καροτενοειδών και έχει αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία ότι αποτελεί το κύριο καροτενοειδές στο goji berry (L. barbarum), και 

είναι υπεύθυνο για το ζωηρό κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα του φρούτου goji berry.9 

Μετά από δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης παρατηρήθηκε αλλαγή στο χρώμα των 

μειγμάτων ελαιολάδου με goji berry σε σχέση με το ελαιόλαδο μάρτυρα. Πιο 

συγκεκριμένα, στο μείγμα με συγκέντρωση 20% goji berry, το ελαιόλαδο είχε 

αλλάξει εντελώς χρώμα έχοντας αποκτήσει σκούρα πορτοκαλί απόχρωση, ενώ στις 

πιο μικρές συγκεντρώσεις η ένταση του πορτοκαλί μειώνεται καθώς ελαττώνεται η 

συγκέντρωση του goji berry. Η διαφοροποίηση στη χρωματική κλίμακα 

επιβεβαιώνεται και παρακάτω, με την ολοκλήρωση και την ποσοτικοποίηση του 

εστέρα της διπαλμιτικής ζεαξανθίνης που εκχυλίζεται στο ελαιόλαδο από το goji 

berry. 
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Εικόνα 4.5.1: Φάσμα 1H  NMR της άπολης φάσης του ελαιολάδου με  goji berry με το 
πρωτόκολλο Α σε διαλύτη CDCl3 και σε συχνότητα 500 MHz, μετά από 2 μήνες 
συνεχόμενης ανάδευσης. 

 

4.6 Ποσοτικός προσδιορισμός των μεταβολιτών του goji berry που 
εκχυλίζονται στο ελαιόλαδο και του πολυφαινολικού προφίλ του ελαιολάδου 
 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η ποσοτικοποίηση των μεταβολιτών του 

φρούτου goji berry που εκχυλίζονται στο ελαιόλαδο, μελετώντας με αυτό τον τρόπο 

σε ποια συγκέντρωση goji berry επιτυγχάνεται αποδοτικότερη εκχύλιση. Θα 

παρουσιαστεί, επιπλέον, η ποσοτικοποίηση των σημαντικότερων πολυφαινολών του 

ελαιολάδου, ώστε να μελετηθε η μεταβολή του φαινολικού προφίλ του, ανάλογα με 

τη συγκέντρωση goji berry που έχει προστεθεί σε αυτό και το χρονικό διάστημα 

παραμονής του μέσα στο ελαιόλαδο. Η ποσοτική ανάλυση των φασμάτων 1D 1H 

NMR πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων των 

μεταβολιτών που εκχυλίζονται στο ελαιόλαδο. H ποσοτικοποίηση ήταν δυνατή για τις 

ενώσεις που εμφάνιζαν στο φάσμα 1Η NMR τουλάχιστον μία κορυφή ελεύθερη από 

αλληλεπικαλύψεις. Το εσωτερικό πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε για την 
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ποσοτικοποίηση των ενώσεων ήταν ο τερεφθαλικός διμεθυλεστέρας (dimethyl 

terephthalate-DMT) που υπήρχε σε γνωστή συγκέντρωση στον δευτεριωμένο διαλύτη 

NMR.  

Στον Πίνακα 4.6.1 παρουσιάζονται τα ποσοτικά αποτελέσματα 

προσδιορισμού των συγκεντρώσεων για τις ενώσεις που εκχυλίστηκαν στο ελαιόλαδο 

στις επτά ημέρες και στους δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης για την πολική φάση 

του ελαιολάδου με το πρωτόκολλο Β. Κατά τη δειγματοληψία παρατηρήθηκε ότι τα 

τα μείγματα ελαιολάδου είχαν χρωματιστεί ελαφρώς πορτοκαλί, αλλά ο εστέρας της 

διπαλμιτική ζεαξανθίνης, στον οποίο οφείλεται το πορτοκαλί χρώμα, δεν ανιχνεύθηκε 

στην πολική φάση του ελαιολάδου με το πρωτόκολλο Α. Από το πρωτόκολλο Β 

εξετάστηκε η πολική φάση, ενώ από το πρωτόκολλο Α εξετάστηκαν η πολική και η 

άπολη φάση του ελαιολάδου, όπου στην άπολη φάση προσδιορίστηκε ο εστέρας της 

διπαλμιτικής ζεαξανθίνης. Αυτό ήταν αναμενόμενο διότι στη δειγματοληψία  έπειτα 

από δύο μήνες ανάδευσης τα μείγματα  ελαιολάδου με goji berry είχαν ακόμα πιο 

έντονο πορτοκαλί χρώμα, με την ένταση του χρώματος να αυξάνεται καθώς 

αυξανόταν η συγκέντρωση του goji berry στο ελαιόλαδο. Η επισήμανση αυτή 

φαίνεται και στον Πίνακα 4.6.1, όπου η ποσότητα του εστέρα της διπαλιτικής 

ζεαξανθίνης που εκχυλίζεται στο αραιό μείγμα ελαιολάδου (5%) είναι 1670 mg/Κg 

και αυξάνεται σε 5280 mg/Κg, όταν αυξήσουμε τη συγκέντρωση goji berry κατά 15% 

στο ελαιόλαδο. Στον Πίνακα 4.6.2, τέλος, εμφανίζονται τα συνολικά σάκχαρα και 

αμινοξέα που εκχυλίζονται στο ελαιόλαδο. 
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Πίνακας 4.6.1: Συγκεντρώσεις σε mg/Κg των μεταβολιτών του goji berry που εκχυλίστηκαν 
στο ελαιόλαδο στις επτά ημέρες και στους δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης. 
 

Επτά ημέρες συνεχόμενης ανάδευσης 
Συγκέντρωση 
goji berry 

αλανίνη 
mg/Κg 

ασπαραγίνη 
mg/Κg 

α-γλυκόζη 
mg/Κg 

β-γλυκόζη 
mg/Kg 

σουκρόζη 
mg/Kg 

5% - - 60 100 20 

10% - - 90 150 30 

20% - - 200 350 60 

 

Δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης 

Συγκέντρωση 
goji berry 

αλανίνη 
mg/Kg 

ασπαραγίνη 
mg/Κg 

α-γλυκόζη 
mg/Κg 

β-γλυκόζη 
mg/Κg 

σουκρόζη 
mg/Κg 

εστέρας 
διπαλμιτικής
ζεαξανθίνης 
mg/Κg 

5% - - 80 140 20 1670 

10% 15 24 370 600 70 2270 

20% 29 64 560 910 80 5280 

 

 

Πίνακας 4.6.2: Συγκεντρώσεις σε mg/Κg των συνολικών σακχάρων και των συνολικών 
αμινοξέων που εκχυλίζονται στο ελαιόλαδο στις επτά ημέρες και στους δύο μήνες 
συνεχόμενης ανάδευσης. 
 
Συγκέντρωση 

goji berry 

Συνολικά σάκχαρα 

στις επτά ημέρες 

Συνολικά 

αμινοξέα  

στις επτά ημέρες 

Συνολικά  

σάκχαρα  

στους δύο μήνες 

Συνολικά 

αμινοξέα  

στους δύο μήνες  

5% 180 - 240 - 

10% 270 - 1040 39 

20% 610 - 1550 93 

 

 

Στην Εικόνα 4.6.1 και την Εικόνα 4.6.2 παρουσιάζεται το διάγραμμα των 

συνολικών σακχάρων και των συνολικών αμινοξέων αντίστοιχα που εκχυλίζονται 

στο ελαιόλαδο από το goji berry, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του Πίνακα 4.6.2. 
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Εικόνα 4.6.1 Διάγραμμα της συγκέντρωσης των συνολικών σακχάρων που εκχυλίζονται 
στο ελαιόλαδο από το goji berry μετά από επτά ημέρες και δύο μήνες συνεχόμενης 
ανάδευσης σε διαλύτη MeOD. 
 

 

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα που φαίνεται στην Εικόνα 4.6.1, η 

εκχύλιση των συνολικών σακχάρων στο ελαιόλαδο ξεκινάει από τις πρώτες επτά 

ημέρες και η συγκέντρωση σχεδόν διπλασιάζεται, καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση 

του goji berry στο ελαιόλαδο. Παρατηρείται, επίσης, ότι στους δύο μήνες η 

συγκέντρωση των συνολικών σακχάρων που εκχυλίζονται στο ελαιόλαδο, όταν η 

συγκέντρωση του goji berry είναι 5%, είναι περίπου ίδια με εκείνη των επτά ημερών. 

Αντίθετα, στις υπόλοιπες συγκεντρώσεις του goji berry παρατηρείται πολύ μεγάλη 

αύξηση των συνολικών σακχάρων στο ελαιόλαδο.  

Στο διάγραμμα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.6.2 διακρίνεται ότι στις 

επτά ημέρες δεν εκχυλίζεται κανένα από τα αμινοξέα σε ποσοστά συγκεντρώσεων 

που ανιχνεύονται με τη φασματοσκοπία NMR, σε καμία απο τις συγκεντρώσεις του 

goji berry. Ομοίως, στους δύο μήνες, η εκχύλιση των συνολικών αμινοξέων στο 

ελαιόλαδο σημειώνεται στις συγκεντρώσεις goji berry 10% και 20%, με τη 

συγκέντρωση των αμινοξέων στο πυκνότερο μείγμα να τριπλασιάζεται, όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα. 
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Εικόνα 4.6.2 Διάγραμμα της συγκέντρωσης των συνολικών αμινοξέων που εκχυλίζονται στο 
ελαιόλαδο από το goji berry μετά από επτά ημέρες και δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης σε 
διαλύτη MeOD. 
 

 
Η μελέτη της μεταβολής του φαινολικού προφίλ του ελαιολάδου από το goji 

berry που προστέθηκε, έγινε με ποσοτικοποίηση των κορυφών που αντιστοιχούν στις 

πολυφαινόλες του ελαιολάδου. Στον Πίνακα 4.6.3 φαίνονται τα αποτελέσματα της 

ποσοτικοποίησης αυτής, στα δείγματα επτά ημερών και δύο μηνών συνεχόμενης 

ανάδευσης αντίστοιχα. Στην πρώτη περίπτωση, η μόνη φαινολική ένωση που 

παρουσιάζει ελαφρά μείωση με την αύξηση της συγκέντρωσης του goji berry είναι η 

ελαιασίνη, επηρεάζοντας και τα συνολικά παράγωγα υδροξυτυροσόλης που την 

εμπεριέχουν, ενώ οι υπόλοιπες σύνθετες φαινόλες παραμένουν σχετικά 

ανεπηρέαστες. Στα δείγματα συνεχούς ανάδευσης δύο μηνών, αντίθετα, όλες οι 

κατηγορίες φαινολικών ενώσεων, πλην των άγλυκων μορφών, εμφανίζονται να 

ελαττώνονται σημαντικά, με την ελαιασίνη να μηδενίζεται πλήρως στη συγκέντρωση 

20% goji berry. Τέλος, για να συγκρίνουμε το φαινολικό προφίλ του ελαιολάδου, 

στον Πίνακα 4.6.4 παρουσιάζονται οι συνολικές πολυφαινόλες σε κάθε συγκέντρωση 

goji berry και στις επτά ημέρες και στους δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης. 
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Πίνακας 4.6.3 Συγκεντρώσεις σε mg/Κg του φαινολικού προφίλ του ελαιολάδου στις επτά ημέρες 
συνεχόμενης ανάδευσης 

 
 

Πίνακας 4.6.4: Συγκεντρώσεις σε mg/Κg του συνολικού φαινολικού προφίλ του ελαιολάδου 
στις επτά ημέρες και στους δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης.  
 
Συγκέντρωση  goji 

berry 

Συνολικό φαινολικό προφίλ 

ελαιολάδου στις επτά ημέρες 

Συνολικό φαινολικό προφίλ 

ελαιολάδου στους δύο μήνες 

0% 789 789 

5% 718 562 

10% 635 436 

20% 564 368 

 

Στην Εικόνα 4.6.3 παρουσιάζεται το διάγραμμα της μεταβολής του 

φαινολικού προφίλ του ελαιολάδου μετά την επαφή του με το goji berry μετά τις επτά 

ημέρες και τους δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης αντίστοιχα, όπως προκύπτει από 

τα δεδομένα του Πίνακα 4.6.4. Στο διάγραμμα της Εικόνας 4.6.3 παρατηρείται η 

σταδιακή ελάττωση των πολυφαινολών του ελαιολάδου μετά από επτά ημέρες 

επαφής του με το goji berry. Όσο αυξάνεται η συγκέντρωση του goji berry στο 

ελαιόλαδο τόσο μεγαλύτερη είναι η ελάττωση της συγκέντρωσης των πολυφαινολών 

στο ελαιόλαδο. Μετά τους δύο μήνες, η ελάττωση των πολυφαινολών του 

ελαιολάδου είναι πολύ μεγαλύτερη, αφού στο μείγμα με την συγκέντρωση 20% σε 

goji berry σημειώνεται υποδιπλασιασμός των συνολικών πολυφαινολών σε σχέση με 

το ελαιόλαδο-μάρτυρα. 

Επτά ημέρες συνεχόμενης ανάδευσης 

Συγκέντρωση  

goji berry 

Συνολικά 

παράγωγα 

τυροσόλη 

Συνολικά 

παράγωγα 

υδροξυτυροσόλης 

άγλυκο 

ελευρωπαϊνης 

άγλυκο 

λιγκστροσιδίου 

ελαιασίνη ελαιοκανθάλη 

0% 389 342 53 44 140 248 

5% 410 308 48 43 121 257 

10% 370 264 60 53 125 260 

20% 361 202 52 54 84 273 

Δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης 

Συγκέντρωση  

goji berry 

Συνολικά 

παράγωγα 

τυροσόλης 

Συνολικά  

παράγωγα  

υδροξυτυροσόλης 

άγλυκο 

ελευρωπαϊνης 

άγλυκο 

λιγκστροσιδίου 

ελαιασίνη ελαιοκανθάλη 

0% 453 393 94 75 223 355 

5% 237 324 91 59 294 70 

10% 277 159 62 61 32 180 

20% 227 140 101 89 0 124 
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Εικόνα 4.6.3 Διάγραμμα της μεταβολής του συνολικού φαινολικού προφίλ του ελαιολάδου 
μετά την επαφή του με το goji berry στις επτά ημέρες και στους δύο μήνες συνεχόμενης 
ανάδευσης σε διαλύτη MeOD. 
 

4.7 Οργανοληπτικός έλεγχος μειγμάτων ελαιολάδου με goji berry 
 

Εκτός από τον έλεγχο των χημικών ενώσεων του goji berry που εκχυλίζονται 

στο ελαιόλαδο και την μεταβολή του φαινολικού προφίλ των μειγμάτων ελαιολάδου 

με goji berry σε διάφορες συγκεντρώσεις, εξετάστηκε και το θέμα του ιδανικού 

τελικού λειτουργικού τροφίμου ελαιολάδου-goji berry που θα ήταν αποδεκτό από 

τους καταναλωτές και θα μπορούσε να διεκδικήσει μία καλή θέση στην αγορά των 

αρωματικών ελαίων. Οι γευστικές δοκιμές ελαιολάδου-μάρτυρα και των μειγμάτων 

με goji berry πραγματοποιήθηκαν τόσο στα δείγματα συνεχόμενης ανάδευσης επτά 

ημερών όσο και σε εκείνα συνεχόμενης ανάδευσης δύο μηνών. Και στις δύο δοκιμές, 

αξιολογήθηκαν και τα τέσσερα δείγματα ταυτόχρονα. Η αξιολόγηση των μειγμάτων 

ελαιολάδου έγινε από τη γράφουσα, που διαθέτει πιστοποίηση επαγγελματία 

γευσιγνώστη, ακολουθώντας τον Κανονισμό ΕΕ 2568/91. Η μέθοδος που επελέγη για 

την οργανοληπτική εξέταση είναι η προβλεπόμενη και το οργανοληπτικό φύλλο 

ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε έχει οριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου 

και χρησιμοποιείται στους επίσημους διαγωνισμούς γευσιγνωσίας ελαιολάδου43. Τα 

δείγματα αξιολογήθηκαν ως προς το οσφραντικό, το γευστικό τους προφίλ και την 

τελική οσφραντικο-γευστική αίσθηση με βαθμολογία 1-100, η δε πιθανή ύπαρξη 
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ελαττωμάτων αξιολογήθηκε με βαθμολογία 1-5. Ακολούθησε, επιπλέον, η κατάταξη 

των δειγμάτων σύμφωνα με την γλυκειά, πικρή και πικάντικη γεύση των μειγμάτων, 

με κλίμακα από 1-5. Τέλος, αξιολογήθηκε το κατά πόσο τα δείγματα ήταν ευχάριστα 

ως προς την κατανάλωσή τους ή όχι, με βαθμολογία 1-7.  

Στην  Εικόνα 4.7.1  παρουσιάζεται το διάγραμμα του τελικού συνόλου της 

οργανοληπτικής αξιολόγησης  των  μειγμάτων  ελαιολάδου, όπως προκύπτει από τα 

επίσημα φύλλα οργανοληπτικής αξιολόγησης. Παρατηρείται ότι το ελαιόλαδο-

μάρτυρας στις επτά ημέρες και στους δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης 

βαθμολογείται συνολικά με 65/100 και κατατάσσεται στην κατηγορία του εξαιρετικά 

παρθένου ελαιολάδου, αφού, σύμφωνα με το φύλλο αξιολόγησης, τα εξαιρετικά 

παρθένα ελαιόλαδα πρέπει να έχουν συνολική βαθμολογία ≥ 65.  

Προχωρώντας στις συγκεντρώσεις των μειγμάτων με goji berry 5% και 10%, 

παρατηρείται ότι καλύτερο οργανοληπτικά είναι το δείγμα με συγκέντρωση 5% και 

συνεχόμενη ανάδευση στις επτά ημέρες. Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί ότι η 

συνολική βαθμολογία των μειγμάτων είναι κάτω από 65/100 και, έτσι, δεν 

κατατάσσονται στην κατηγορία του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου. Αυτό συμβαίνει 

διότι για να χαρακτηριστεί ένα ελαιόλαδο ως εξαιρετικά παρθένο πρέπει οπωσδήποτε 

να έχει ένταση φρουτώδους πάνω από μηδέν, να είναι πικρό και πικάντικο έχοντας 

πολυπλοκότητα και αρμονία και η συνολική του βαθμολογία να είναι ≥ 65. Στα 

συγκεκριμένα ελαιόλαδα όσο αυξάνεται η συγκέντρωση goji berry τόσο ελαττώνεται 

η βαθμολογία, συνεπώς δε μπορούμε να αναφερόμαστε πλέον σε ελαιόλαδα, αλλά σε 

αρωματικά ή  «gourmet» έλαια, με αλλοιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

Τέλος, παρατηρώντας το δείγμα με την μεγαλύτερη συγκέντρωση του goji berry 

(20%), γίνεται φανερό ότι καλύτερο οργανοληπτικά, σαν έλαιο πλέον και όχι σαν 

ελαιόλαδο, ήταν το μείγμα με συνεχόμενη ανάδευση στους δύο μήνες. 

Στην Εικόνα 4.7.2 παρουσιάζεται το ιστόγραμμα για την οργανοληπτική 

αξιολόγηση των μειγμάτων ελαιολάδου με goji berry σε διάφορες συγκεντρώσεις. 

Αρχικά, στις επτά ημέρες συνεχόμενης ανάδευσης, δοκιμάστηκαν το δείγμα 

ελαιολάδου που αποτελούσε τον μάρτυρα και τα μείγματα ελαιολάδου με goji berry 

στις διάφορες συγκεντρώσεις. Το μείγμα ελαιολάδου με προσθήκη goji berry 5% 

είναι πιο γλυκό από το σκέτο ελαιόλαδο, γεγονός αναμενόμενο αφού έχει εκχυλιστεί 

μικρό ποσοστό των σακχάρων από το goji berry. Παρά ταύτα, επικρατεί η στιφή 
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γεύση του goji berry και δεν υπάρχει αρμονία, με αποτέλεσμα να μην είναι καθόλου 

ευχάριστο στην γεύση. Ακολουθεί το μείγμα με περιεκτικότητα 10% σε goji berry, το 

οποίο είναι πιο γλυκό από το προηγούμενο, αλλά είναι ταυτόχρονα πολύ γλυκό και 

αρκετά πικάντικο για κατανάλωση, εξαιτίας της μη αρμονικότητας του. Τέλος, 

ακολουθεί το μείγμα με περιεκτικότητα σε goji berry 20%, το οποίο είναι αρκετά 

γλυκό, εξακολουθεί να είναι πικάντικο, αλλά πιο αρμονικό σε σχέση με το μείγμα 

που έχει 10% goji berry. Και αυτό το δείγμα, όμως, δεν είναι ευχάριστο στην γεύση, 

συνεπώς δε θα μπορούσε να γίνει εύκολα αποδεκτό από το κοινό. 

Ακολούθησε η οργανοληπτική αξιολόγηση στα δείγματα συνεχόμενης 

ανάδευσης μετά από δύο μήνες, δοκιμάζοντας αρχικά το σκέτο ελαιόλαδο-μάρτυρα, 

ώστε να μπορεί να γίνει η σύγκριση με τα υπόλοιπα. Δοκιμάζοντας, στη συνέχεια, το 

μείγμα με την χαμηλότερη συγκέντρωση goji berry έγινε αντιληπτό ότι είναι πιο 

γλυκό από το σκέτο ελαιόλαδο, αλλά όχι τόσο πικάντικο όσο το μείγμα των επτά 

ημερών συνεχόμενης ανάδευσης. Και πάλι, όμως, δεν είναι ευχάριστο στην γεύση 

αφού γίνεται έντονα αντιληπτό το ελάττωμα άχυρο, το οποίο είναι σε ένταση 4. 

Ακολουθεί το μείγμα με συγκέντρωση σε goji berry 10%, με ακόμα πιο γλυκειά 

γεύση από το προηγούμενο. Εξακολουθεί, όμως, και πάλι να γίνεται αντιληπτή η 

στιφή γεύση του goji berry, δίχως να είναι ευχάριστο στη γεύση, άρα και μη 

αποδεκτό από τους καταναλωτές. Τέλος, δοκιμάζοντας το μείγμα με την πιο πυκνή 

συγκέντρωση σε goji berry (20%), προκύπτει ένα πολύ γλυκό προϊόν, όπου η 

γλυκύτητα έχει καλύψει μέρος της πικάντικης και στιφής γεύσης του goji berry, με 

αποτέλεσμα να επικρατεί αρμονία και ισορροπία στο τελικό προϊόν, κάνοντας το 

ευχάριστο στην γεύση και άρα πιθανώς αποδεκτό από τους καταναλωτές ως 

λειτουργικό έλαιο με goji berry. 
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Εικόνα 4.7.1  Διάγραμμα βαθμολογίας της οργανοληπτικής αξιολόγησης  των μειγμάτων 
ελαιολάδου με goji berry. 

 

 

 

Εικόνα 4.7.2 Ιστόγραμμα της οργανοληπτικής αξιολόγησης  του τελικού προϊόντος  όσον αφορά στα 
θετικά χαρακτηριστικά των μειγμάτων ελαιολάδου-goji berry.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα εργασία, η Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού 

Συντονισμού (NMR) χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση και τον προσδιορισμό της 

χημικής σύστασης του φρούτου goji berry (L.barbarum) και την μελέτη των 

ιδιοτήτων τροφίμων ελαιολάδου τροποποιημένων με goji berry.  Όλα τα δείγματα του 

φρούτου goji berry προέρχονταν από την ίδια καλλιέργεια στην περιοχή του Χάρακα 

Μεσσαράς, Δήμου Γόρτυνας, Ηρακλείου Κρήτης. Η δειγματοληψία έγινε τα έτη 2016 

και 2017 και, συγκεκριμένα, στα μέσα κάθε μήνα κατά την περίοδο της συγκομιδής. 

Για τη δημιουργία των μειγμάτων ελαιολάδου προστέθηκε λεπτη πούδρα goji 

berry, σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, σε συγκεντρωσεις 5%, 10% και 20%. Τα 

μείγματα τέθηκαν σε συνεχόμενη καθημερινή ανάδευση μέχρι την πρώτη 

δειγματοληψία, στις επτά ημέρες. Η δεύτερη δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε μετά 

από δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης.  

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, ο πρώτος στόχος ήταν η μελέτη της 

μεταβολής της χημικής σύστασης του φρούτου goji berry, συναρτήσει των μηνών και 

του έτους συγκομιδής. Ο δεύτερος στόχος ήταν η διερεύνηση πιθανής δημιουργίας 

ενός λειτουργικού τροφίμου ελαιολάδου τροποποιημένου με goji berry, καθώς και η 

μελέτη του τελικού προϊόντος, όσον αφορά στον εμπλουτισμό του με τις 

βιοδραστικές ενώσεις του goji berry, τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά και την 

μεταβολή του φαινολικού προφίλ του ελαιολάδου από την επαφή του με αυτό. 

Στα δείγματα goji berries καταδείχθηκε ότι με τη μεθοδολογία της εκχύλισης 

της στερεάς φάσης είναι δυνατή η ακριβέστερη και αναλυτικότερη μελέτη της 

χημικής σύστασης του φρούτου με τη χρήση της φασματοσκοπίας 1H NMR. Αυτό 

έγινε δυνατό με την απομόνωση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των μικρότερων 

οργανικών ενώσεων, όπως τα σάκχαρα, τα αμινοξέα και τα οργανικά οξέα που 

αποτέλεσαν το 1ο κλάσμα SPE και στη συνέχεια έγινε συλλογή των φαινολικών 

ενώσεων που αποτέλεσαν το 2o κλάσμα από την εκχύλιση στερεάς φάσης.  

Στο πρώτο κλάσμα του εκχυλίσματος του φρούτου goji berry ταυτοποιήθηκαν 

τα σάκχαρα τα οποία περιλαμβάνουν την α και β-γλυκόζη, τη φρουκτόζη και τη 

σουκρόζη. Αυτό επιβεβαιώνεται και από μελέτη κατά την οποία πρoσδιόρισαν και 
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ποσοτικοποίησαν τα κυριότερα σάκχαρα στο φρούτο goji berry χρησιμοποιώντας 

υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης με εξατμιστικό ανιχνευτή σκέδασης 

ακτινοβολίας (HPLC/ELSD). Τα κυριότερα σάκχαρα που προσδιορίστηκαν στην 

συγκεκριμένη μελέτη ήταν η γλυκόζη, η φρουκτόζη και η σουκρόζη.26 Στην παρούσα 

μεταπτυχιακή διατριβή, τα σάκχαρα αυτά προσδιορίστηκαν σε όλα τα δείγματα που 

αναλύθηκαν με το μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών σακχάρων να εντοπίζεται τον 

Σεπτέμβριο του 2016.  

Σύγκριση των δεδομένων για τα δύο έτη 2016 και 2017 δείχνει ότι το ποσοστό 

των συνολικών σακχάρων το 2017 είναι χαμηλότερο σε σχέση με το 2016. Αυτή η 

παρατήρηση συμφωνεί με άλλη μελέτη, στην οποία τεκμηριώνεται ότι η αύξηση των 

σακχάρων επηρεάζεται άμεσα από τα συστατικά του εδάφους, όπως το HCO3
-, το 

Na+, το Ca2+, το Mg2+ και Cl-, το pH, την οργανική ύλη και το διαθέσιμο άζωτο που 

υπάρχει στο έδαφος. Η σωστή, δηλαδή, λίπανση του εδάφους σχετίζεται με την 

αύξηση της γλυκόζης, της φρουκτόζης και της σουκρόζης.44 Δικαιολογημένα, λοιπόν, 

το έτος 2017 είχαμε ελάττωση της συγκέντρωσης των σακχάρων λόγω μη λίπανσης 

της καλλιέργειας goji berry.  

Στη συνέχεια, στο ίδιο κλάσμα προσδιορίστηκαν 12 αμινοξέα: η αλανίνη, η 

ασπαραγίνη, η βαλίνη, η γλουταμίνη, η θρεονίνη, η ισολευκίνη, η λευκίνη, η προλίνη, 

η τριμεθυλογλυκίνη, η τρυπτοφάνη, η τυροσίνη και η φαινυλανανίνη. Σε μελέτη 

σχετικής με τα αμινοξέα του goji berry (L.barbarum), προσδιορίστηκαν τα παραπάνω 

αμινοξέα εκτός της τριμεθυλογλυκίνης, με υγρή χρωματογραφία αντίστροφης φάσης 

μετά από εκχύλιση στερεής φάσης και παραγοντοποίηση με 4-χλωρο-3,5-

δινιτροβενζοτριφθορίδιο (CNBF).33 Τα αμινοξέα που ταυτοποιήθηκαν, στην παρούσα 

μεταπτυχιακή διατριβή, προσδιορίστηκαν σε όλα δείγματα του φρούτου goji berry, 

παρουσιάζοντας την ίδια διακύμανση ανά μήνα και έτος συγκομιδής με εκείνη των 

σακχάρων. 

Στο 2ο πολικό (φαινολικό) κλάσμα προσδιορίστηκαν το ομοβανιλικό οξύ, το 

φερουλικό οξύ, το χλωρογενικό οξύ, η σκοπολετίνη, μία φλαβονόλη και το καφεϊκό 

οξύ. Ο προσδιορισμός τους έγινε σε όλα τα δείγματα, εκτός από το καφεϊκό οξύ που 

προσδιορίστηκε μόνο στο δείγμα του Νοεμβρίου 2017. Η φαινολική σύσταση του 

φρούτου goji berry όπως προσδιορίστηκε με την φασματοσκοπία 1Η NMR και 2D 

NMR, στην παρούσα εργασία, είναι σε συμφωνία με μέλετες όπου προσδιορίστηκαν 
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στο goji berry συγκεκριμένες φαινολικές ενώσεις με υγρή χρωματογραφία45 και με 

υγρή χρωματογραφία συνδυασμένη με φασματομετρία μάζας (LC-MS/MS) και 

εκχύλιση στερεάς φάσης.46 Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, το ομοβανιλικό 

οξύ είναι το φαινολικό οξύ που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αφθονία σε σχέση με τις 

υπόλοιπες φαινολικές ενώσεις και εμφανίζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στο δείγμα 

του Σεπτεμβρίου 2016.  

Τέλος, στο άπολο εκχύλισμα του φρούτου goji berry προσδιορίστηκαν τα 

λιπαρά που είναι σε μορφή τριγλυκεριδίων, το σκουαλένιο, η β-σιτοστερόλη, η 

βιταμίνη D2 και ο εστέρας της διπαλμιτικής ζεαξανθίνης. Τα τριγλυκερίδια είναι σε 

μεγαλύτερη αφθονία στο άπολο εκχύλισμα goji berry, σε σχέση με τις άλλες ενώσεις 

που ταυτοποιήθηκαν. Στη συνέχεια, ακολουθεί ο εστέρας της διπαλμιτικής 

ζεαξανθίνης, που ανήκει στα καροτενοειδή και στην οποία οφείλεται το χρώμα του 

καρπού. Στο φρούτο goji berry υπάρχουν περισσότερα πολυακόρεστα λιπαρά (PUFA) 

και μετά ακολουθούν τα κορεσμένα λιπαρά (SAT). H σύσταση των λιπαρών στα 

φρούτα goji berries, όπως προσδιορίστηκε με την φασματοσκοπία 1H NMR στην 

παρούσα εργασία, συμφωνεί με αυτήν που προέκυψε σε άλλη έρευνα με επιπλέον δύο 

τρόπους εκχύλισης και την εφαρμογή της φασματοσκοπίας 1H NMR.23 Η σύσταση, 

ακόμα, των καρπών goji berries σε εστέρα της διπαλμιτικής ζεαξανθίνης, όπως 

προσδιορίστηκε στην παρούσα εργασία, συμφωνεί με αυτή που προέκυψε με την 

χρήση υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης σε συνδυασμό με ανιχνευτή 

συστοιχίας φωτοδιόδων (HPLC-DAD).25 Ο ποιοτικός και ο ποσοτικός προσδιορισμός 

της χημικής σύστασης των goji berries με την χρήση της φασματοσκοπίας 1H NMR  

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. 

Από τη μελέτη των μειγμάτων ελαιολάδου με goji berry, αρχικά στις επτά 

ημέρες και στην συνέχεια στους δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης, παρατηρήθηκε 

εμπλουτισμός του ελαιολάδου στις επτά ημέρες ανάδευσης μόνο με τα σάκχαρα του 

goji berry. Στους δύο μήνες είχαμε εκχύλιση των σακχάρων στο ελαιόλαδο σε πολύ 

μεγαλύτερη συγκέντρωση, καθώς και εκχύλιση των αμινοξέων της αλανίνης, της 

ασπαραγίνης και του εστέρα της διπαλμιτικής  ζεαξανθίνης σε αρκετά μεγάλη 

συγκέντρωση. Η ταυτοποίηση και η ποσοτικοποίηση των μεταβολιτών που 

εκχυλίζονται στο ελαιόλαδο έγινε με τη χρήση των μονοδιάσδατων φασμάτων 1Η 

NMR. Η συγκέντρωση  τους στο ελαιόλαδο αυξανόταν ανάλογα με την αύξηση της 

συγκέντρωσης  του goji berry. Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν κατέστησαν 
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σαφή τον εμπλουτισμό του ελαιολάδου με κάποια από τα συστατικά του goji berry, 

με την συγκέντρωση 20% σε goji berry να υπερτερεί.  

Κατόπιν, μελετήθηκε η μεταβολή του φαινολικού προφίλ του ελαιολάδου 

ανάλογα με την % συγκέντρωση του goji berry και τον χρόνο επαφής του ελαιολάδου 

με το φρούτο. Εξετάζοντας τις πολυφαινόλες του ελαιολάδου βρέθηκε ότι με την 

προσθήκη του goji berry στο ελαιόλαδο έχουμε  μείωση του συνολικού φαινολικού 

προφίλ του ελαιολάδου. Η τιμή των πολυφαινολών ελαττώνεται στο ήμισυ της 

αρχικής και συγκεκριμένα στο μείγμα με την συγκέντρωση 20% σε goji berry, στους 

δύο μήνες συνεχόμενης ανάδευσης. Σε παρόμοιες  μελέτες  που έχουν γίνει σε 

αρωματικά ελαιόλαδα επιβεβαιώνεται η ελάττωση των συνολικών  πολυφαινολών 

που αρχικά περιείχε το ελαιόλαδο χωρίς, όμως, να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες 

ενώσεις που πιθανώς είναι υπεύθυνες για την οξειδωτική απομείωση αυτή. Στην 

πρώτη αναφορά ο προσδιορισμός των φαινολών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της 

μεθόδου DPPH,29 ενώ στην δεύτερη ελάττωση του φαινολικού προφίλ μετρήθηκε με 

την χρήση της υγρής χρωματογραφίας ( HPLC)47. 

Τελικό στάδιο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής ήταν η οργανοληπτική 

αξιολόγηση των μειγμάτων ελαιολάδου με goji berry. Πραγματοποιήθηκαν δυο ειδών 

δοκιμές: η πρώτη αποδεικνύει ότι τα αρωματικά ή εμπλουτισμένα  ελαιόλαδα δεν 

είναι εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, αλλά έλαια και η δεύτερη οργανοληπτική 

δοκιμή πραγματοποιήθηκε για τη διερεύνηση του καταλληλότερου τελικού 

προϊόντος, με οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αποδεκτά από τους καταναλωτές. Το 

προϊόν το οποίο θα μπορούσε να είναι πιο εύκολα αποδεκτό από τους καταναλωτές 

είναι εκείνο με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σε goji berry (20%) και μετά από δύο 

μήνες συνεχόμενης επαφής/ανάδευσης με το ελαιόλαδο. Παρ’όλο, όμως, που 

αποτελεί ένα αρκετά γλυκό και ευχάριστο προϊόν για τους καταναλωτές, θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και η σημαντική μείωση κατά το ήμισυ των πολυφαινολών στο 

συγκεκριμένο προϊόν εξαιτίας της παρουσίας του goji berry. 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της  παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής, 

αξίζει να σημειωθεί πως ο εμπλουτισμός του ελαιολάδου με πούδρα goji berry 

οδήγησε στη δημιουργία ενός λειτουργικού τροφίμου, τροποποιημένου με goji berry. 

Μέσα από το πειραματικό στάδιο, προσδιορίστηκαν σε σημαντικό βαθμό η 

κατάλληλη συγκέντρωση του φρούτου που πρέπει να προστεθεί στο ελαιόλαδο και η 
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μέθοδος και το διάστημα εκχύλισης που είναι απαραίτητα ώστε να δημιουργηθεί ένα 

«gourmet » έλαιο, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν συνοδευτικό πιάτων ή 

καρύκευμα για να χρωματίσει και να γλυκάνει διάφορες άσπρες σάλτσες48. Το νέο, 

αυτό, προϊόν θα μπορούσε, ενδεχομένως, να προσελκύσει καταναλωτές που δεν 

προτιμούν κατά κανόνα το ελαιόλαδο, εξαιτίας της εμπλουτισμένης σύνθεσής του και 

των καλών οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών. Η παραγωγή εμπλουτισμένων 

ελαιολάδων δημιουργεί νέες αγορές για τις εταιρείες που επιθυμούν να 

διαφοροποιηθούν στον τομέα του ελαιολάδου, ενώ παράλληλα ενισχύει τις 

ευεργετικές τους ιδιότητες. Τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάστηκαν στην 

παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν στο μέλλον και με 

επιπλέον δεδομένα, όπως για παράδειγμα με τη δοκιμή άλλων τρόπων προσθήκης 

των συστατικών του goji berry στο ελαιόλαδο, όπως η προσθήκη αιθέριου ελαίου goji 

berry. 
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