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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η οργανοληπτική ποιότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην αποδοχή των 

τροφίμων από τους καταναλωτές. Το παρθένο ελαιόλαδο ξεχωρίζει μεταξύ των 

άλλων φυτικών ελαίων για το μοναδικό και εκλεπτυσμένο άρωμά του, στο οποίο 

συμμετέχει ένα πλήθος πτητικών συστατικών που ανήκουν σε διάφορες χημικές 

τάξεις, (αλδεΰδες, κετόνες, αλκοόλες, εστέρες). Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι 

πτητικές ενώσεις που συνεισφέρουν στο άρωμα του παρθένου ελαιολάδου της 

ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής και η επίδραση του βαθμού ωρίμανσης των καρπών 

της ποικιλίας στην περιεκτικότητα του ελαιολάδου σε πτητικά συστατικά. Η 

παραλαβή των πτητικών συστατικών από τα δείγματα ελαιολάδου έγινε με την 

τεχνική μικροεκχύλιση στερεάς φάσης. (SPME). Ο διαχωρισμός και η ταυτοποίηση 

των πτητικών ενώσεων πραγματοποιήθηκε με Αέρια Χρωματογραφία σε σύζευξη με 

Φασματομετρία Μάζας. 
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θερμά για την υπόδειξη του θέματος, την βοήθεια και την καθοδήγησή του, καθ’ όλη 

την διάρκεια εκπόνησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. Ευχαριστώ 

θερμά την αναπληρώτρια καθηγήτρια κα. Μ. Τσιμίδου και την λεκτόρισσα κα. Α. 

Παρασκευοπούλου για τις επιστημονικές τους παρατηρήσεις, οι οποίες συνέβαλαν 

καθοριστικά στην ολοκλήρωση της εργασίας. Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω τις 

συμφοιτήτριες μου στο Μεταπτυχιακό κα. Α. Ματσακίδου και Ε. Τσιόγκα, για την 

στήριξη και την πολύτιμη βοήθεια τους, ιδιαίτερα στην κατανόηση του τρόπου 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Το άρωμα του παρθένου ελαιολάδου 

Το παρθένο ελαιόλαδο είναι το έλαιο που προέρχεται από τους καρπούς του 

δέντρου της ελιάς της ευροπαϊκλης (Olea europaea L). Η μοναδικότητά του οφείλεται 

στο γεγονός ότι σε αντίθεση με άλλα φυτικά έλαια, καταναλώνεται σε ακατέργαστη 

μορφή χωρίς να υποβάλλεται σε εξευγενισμό (Olias et al, 1993). Όταν 

παραλαμβάνεται σε κατάλληλες συνθήκες και από φρέσκους καρπούς καλής 

ποιότητας, χαρακτηρίζεται από ένα εκλεπτυσμένο και μοναδικό άρωμα, το οποίο 

εκτιμάται πολύ από τους καταναλωτές (Kyritsakis & Christie, 2000). 

Τα παρθένα ελαιόλαδα που παραλαμβάνονται μηχανικά από τους καρπούς της 

ελιάς, περιέχουν πολλά πτητικά συστατικά, ορισμένα από τα οποία ευθύνονται για το 

τυπικό τους άρωμα. Το άρωμα αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ευρεία αποδοχή τους 

ακόμη και από καταναλωτές χωρών που δεν ανήκουν στη λεκάνη της Μεσογείου, η 

οποία αποτελεί την περιοχή του πλανήτη όπου παράγεται η μεγαλύτερη κάθε χρόνο 

ποσότητα ελαιολάδου. Ιδιότητες του ελαιολάδου, όπως η υψηλή διατροφική αξία, η 

εξαιρετική σταθερότητα στην οξείδωση, ακόμη και όταν εκτίθεται σε υψηλές 

θερμοκρασίες, και η ικανότητα πρόληψης καρδιαγγειακών παθήσεων (Covas, 2007), 

δεν εξηγούν τους λόγους για την αυξανόμενη δημοτικότητά του σε χώρες που στο 

παρελθόν δεν ήταν καν επιθύμητο ως συστατικό της τροφής. Η μεγάλη αύξηση στη 

ζήτηση ελαιολάδου υψηλής ποιότητας φαίνεται ότι συνδέεται κυρίως με τα ιδιαίτερα 

οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά, που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατροφή του 

ανθρώπου (Angerosa, 2002). 

Η οργανοληπτική ποιότητα ενός τροφίμου αντιπροσωπεύει το βαθμό που αυτό 

είναι σε γενικές γραμμές αποδεκτό και επιθυμητό. Αυτή προσδιορίζεται κυρίως από 

ένα σύνολο θετικών χαρακτηριστικών που γίνονται αντιληπτά με τις αισθήσεις. Το 

άρωμα, το χρώμα και η αίσθηση της αφής είναι χαρακτηριστικά που ευθύνονται για 

τη διέγερση της όρεξης και δημιουργούν ευχάριστα αισθήματα τα οποία καθιστούν τα 

τρόφιμα αποδεκτά από τον καταναλωτή. Η διέγερση των αισθητηρίων οργάνων από 

ορισμένα πτητικά και μη πτητικά συστατικά των έτοιμων για κατανάλωση προϊόντων 

προάγει ένα φάσμα αντιλήψεων που καταγράφονται στη μνήμη και επιτρέπουν την 

αναγνώρισή τους κατά την επόμενη επαφή των προϊόντων αυτών με τον καταναλωτή. 



   

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που γίνονται αντιληπτά με τα αισθητήρια όργανα 

είναι η εμφάνιση, το μέγεθος και το σχήμα, το χρώμα, το ιξώδες, οι κιναισθητικές 

αντιλήψεις, όπως η σκληρότητα και το πόσο ινώδες ή πόσο τραγανό είναι το προϊόν, 

η αίσθηση της αφής, η συνδυασμένη απόκριση σε δερματικά, θερμικά και επίπονα 

ερεθίσματα που οφείλεται σε χημική διέγερση (χημειοαισθητικές αντιλήψεις), η οσμή 

και η γεύση. Ο αριθμός τους μειώνεται δραματικά στην περίπτωση του ελαιολάδου 

επειδή χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος, το σχήμα και οι κιναισθητικές αντιλήψεις, 

δεν έχουν νόημα στην περίπτωση των υγρών προϊόντων. Για το λόγο αυτό είναι μόνο 

το χρώμα, το άρωμα, η γεύση, η ρευστότητα, η αίσθηση της λιπαρότητας και μερικές 

χημειοαισθητικές αντιλήψεις (οξύτητα, πικράδα) που παίζουν καθοριστικό ρόλο κατά 

την εκτίμηση της οργανοληπτικής ποιότητας του ελαιολάδου. Πολλές μέθοδοι έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην προσπάθεια για ταυτοποίηση και προσδιορισμό των πτητικών 

και μη πτητικών συστατικών του ελαιολάδου που είναι υπεύθυνα για το άρωμα και τη 

γεύση του. Σε ό,τι αφορά το άρωμα, η περιεκτικότητα σε πτητικά συστατικά δεν είναι 

συνήθως επαρκής για την ερμηνεία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του όπως αυτά 

γίνονται αντιληπτά με την όσφρηση και με γευστική δοκιμασία, καθώς καθοριστικό 

ρόλο παίζει και το κατώφλι οσμής αυτών των πτητικών συστατικών. Στο ελαιόλαδο 

είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί και το είδος των αλληλεπιδράσεων που μπορεί να 

ευθύνονται για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (αλληλεπιδράσεις μεταξύ τάξεων 

πτητικών συστατικών ή επιμέρους πτητικών συστατικών, αλληλεπιδράσεις μεταξύ μη 

πτητικών και πτητικών συστατικών ή μεταξύ μη πτητικών συστατικών) αφού αυτές 

είναι δυνατό είτε να επιτείνουν είτε να αμβλύνουν οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τα 

οποία οφείλονται στην παρουσία συγκεκριμένων πτητικών συστατικών. 

Το εκλεπτυσμένο άρωμα του παρθένου ελαιολάδου οφείλεται στο σύνολο των 

ερεθισμάτων που δημιουργούν τα πτητικά συστατικά του κατά τη μεταφορά τους με 

τα ρεύματα του αέρα στους υποδοχείς της όσφρησης που απαντώνται στα νεύρα του 

επιθηλίου της ρινικής κοιλότητας κατά την εισπνοή. Ο μηχανισμός με τον οποίο 

γίνεται αντιληπτή τόσο η ποιότητα των ερεθισμάτων όσο και η έντασή τους δεν είναι 

ακόμη πλήρως γνωστός (Angerosa, 2000). 

Στα χαρακτηριστικά των πτητικών συστατικών που συνεισφέρουν στο άρωμα 

του παρθένου ελαιολάδου περιλαμβάνονται το χαμηλό μοριακό βάρος (<300 Da) και: 

• η υψηλή πτητικότητα έτσι ώστε ένας επαρκής αριθμός μορίων τους να μπορεί να 

φθάσει στο επιθήλιο της ρινικής κοιλότητας με τα ρεύματα του αέρα στη διάρκεια 

της εισπνοής, 



   

• η επαρκής διαλυτότητά τους στο νερό, για να διαχέονται διαμέσου της βλέννας η 

οποία καλύπτει τα ευαίσθητα οσφρητικά κύτταρα, και στο λίπος προκειμένου να 

είναι δυνατή η διαλυτοποίηση στις μεμβράνες των υποδοχέων της όσφρησης, 

• τα χημικά χαρακτηριστικά τους ώστε να ευνοείται η σύνδεση με συγκεκριμένες 

πρωτεΐνες (Angerosa, 2002). 

Η ένταση των επιμέρους χαρακτηριστικών του αρώματος έχει διαπιστωθεί ότι 

επηρεάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από την πτητικότητα, τον υδρόφοβο χαρακτήρα 

και τη στερεοχημεία των πτητικών ενώσεων που ευθύνονται για αυτούς και σε 

μικρότερο βαθμό από τη συγκέντρωσή τους. Το μέγεθος, η διαμόρφωση, ο τύπος και 

η θέση της χαρακτηριστικής ομάδας στο μόριο των πτητικών ενώσεων έχει δειχθεί 

ότι καθορίζουν την ικανότητά τους να συνδέονται με τους οσφρητικούς πρωτεϊνικούς 

υποδοχείς που υπάρχουν στο επιθήλιο της ρινικής κοιλότητας. 

Ορισμένα επιμέρους χαρακτηριστικά του αρώματος επηρεάζονται και από τη 

γεωμετρική ισομέρεια των ακόρεστων πτητικών συστατικών. Ο Bedoukian (1971) 

μελέτησε τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά επτά ακόρεστων πρωτοταγών αλκοολών 

και παρατήρησε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ cis και trans ισομερoύς 

κάθε αλκοόλης. Τα cis ισομερή είχαν πιο έντονο άρωμα από τα trans ισομερή, με την 

οσμή των cis ισομερών να είναι εντονότερα «πράσινη» (green, grassy) από αυτή των 

trans ισομερών που η οσμή τους βρέθηκε να είναι περισσότερο «λιπαρή» (fatty). Η 

μετάθεση του διπλού δεσμού στο μόριο της πτητικής ένωσης μπορεί να έχει ως 

συνέπεια μια διαφοροποίηση στην απόχρωση του «πράσινου» και μια μεταβολή στο 

βαθμό αρέσκειας. Ο τύπος της χαρακτηριστικής ομάδας που υπάρχει στο μόριο της 

πτητικής ένωσης σχετίζεται περισσότερο με την ένταση του αρώματος παρά με τα 

ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Ο Hatanaka και οι συνεργάτες του (1992) διαπίστωσαν 

ότι η ένταση του αρώματος που οφείλεται στις C6-αλκενάλες είναι 10-1000 φορές πιο 

ισχυρή σε σχέση με την ένταση του αρώματος που οφείλεται στις C6-αλκενόλες με τα 

ίδια δομικά χαρακτηριστικά (γεωμετρία και θέση διπλού δεσμού), αν και η ποιότητα 

του αρώματος είναι στην ουσία ταυτόσημη στις δύο αυτές ομάδες ενώσεων. 

Τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν το άρωμα του 

παρθένου ελαιολάδου είναι (α) η φρουτώδης οσμή, που παραπέμπει σε εκείνη της 

ελιάς, και (β) η οσμή πράσινων φύλλων, που παραπέμπει στην οσμή των 

φρεσκοκομμένων φύλλων ή των μη ώριμων καρπών της ελιάς.  



   

Οι αλδεΰδες και οι αλκοόλες (ελεύθερες ή με τη μορφή εστέρων) με έξι άτομα 

άνθρακα στο μόριό τους έχουν άρωμα που προσομοιάζει αυτό φρεσκοκομμένων 

φύλλων διαφόρων δέντρων, των ανώριμων φρούτων ή λαχανικών και του 

φρεσκοκομμένου πράσινου χόρτου (γρασίδι). Οι ενώσεις αυτές, ιδιαίτερα οι 

αλδεΰδες, συνεισφέρουν έντονα στο άρωμα του καλής ποιότητας παρθένου 

ελαιολάδου επειδή η συγκέντρωσή τους είναι πολύ υψηλότερη από το κατώφλι 

αντίληψης της οσμής τους σε ένα άοσμο έλαιο. 

Το βασικό θετικό οργανοληπτικό χαρακτηριστικό των παρθένων ελαιολάδων 

είναι η φρουτώδης οσμή η οποία παραπέμπει στην οσμή υγιών, φρέσκων καρπών που 

συγκομίσθηκαν στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης. Η αίσθηση αυτή συνοδεύεται και 

από άλλες αισθήσεις που διαφέρουν ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσης των καρπών 

της ελιάς από τους οποίους έχει παραληφθεί το ελαιόλαδο. Τα ελαιόλαδα που έχουν 

παρεληφθεί από ανώριμους καρπούς χαρακτηρίζονται από άρωμα που παραπέμπει σ’ 

αυτό του φρεσκοκομμένου πράσινου χόρτου ή φρεσκοκομμένων φύλλων ελιάς. Τα 

ελαιόλαδα αυτά χαρακτηρίζονται από μια έντονη αίσθηση του πικάντικου και από 

μια περισσότερο ή λιγότερο πικρή γεύση, που αποδίδεται στη υψηλή περιεκτικότητά 

τους τόσο σε πτητικές ενώσεις με έξι άτομα άνθρακα όσο και σε σεκοϊριδοειδείς 

ενώσεις. Η οσμή πράσινων φύλλων είναι ιδιαίτερα έντονη όταν τα ελαιόλαδα έχουν 

παραληφθεί από ανώριμους καρπούς ή από ώριμους καρπούς εμπλουτισμένους με 

φύλλα ελιάς. Στην περίπτωση αυτή, η αίσθηση του πικρού και του πικάντικου είναι 

μέσης έντασης, ενώ γίνεται αντιληπτή η αίσθηση του υπόξινου που οφείλεται σε 

χημικές μεταβολές. Αυτά τα ελαιόλαδα δεν γίνονται συνήθως αποδεκτά από τους 

καταναλωτές και για το λόγο αυτό διατίθενται προς κατανάλωση μετά από ανάμιξη 

με καλύτερης ποιότητας ελαιόλαδα. Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του πικρού, 

του πικάντικου και του υπόξινου χαρακτηρίζουν τα ελαιόλαδα που παραλαμβάνονται 

από υγιείς, φρέσκους καρπούς, και πρέπει πάντα να αξιολογούνται ως θετικά 

χαρακτηριστικά. Το άρωμα των ελαιολάδων διαφέρει σε ορισμένες περιπτώσεις από 

αυτό των καρπών της ελιάς και, ανάλογα με την ποικιλία και το βαθμό της 

ωρίμανσης των πρώτων υλών από τις οποίες έχει παραληφθεί, παραπέμπει στα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του μήλου, της τομάτας, του αμύγδαλου, της 

αγκινάρας ή αγριολούλουδων (Angerosa, 2000). 

 
 
 



   

1.2. Πτητικά συστατικά που συνεισφέρουν στο άρωμα του παρθένου 
ελαιολάδου 
 

Οι ενώσεις που έχουν ταυτοποιηθεί στο πτητικό κλάσμα του ελαιολάδου είναι 

περίπου διακόσιες ογδόντα (280) και ανήκουν σε τάξεις οργανικών ενώσεων, όπως οι 

υδρογονάνθρακες (80), οι αλκοόλες (45), οι αλδεΰδες (44), οι κετόνες (26), τα οξέα 

(13), οι εστέρες (55), οι αιθέρες (5), τα παράγωγα του φουρανίου (5) τα παράγωγα 

του θειοφαινίου (5), οι πυρανόνες (1), οι θειόλες (1) και οι πυραζίνες (1). Από αυτές 

μόνο οι εξήντα επτά (67) έχει βρεθεί ότι μπορεί να περιέχονται στο ελαιόλαδο σε 

επίπεδα υψηλότερα από το κατώφλι οσμής τους και να συνεισφέρουν στο άρωμά του. 

 
Πίνακας 1. Οσμηρά πτητικά συστατικά παρθένου ελαιολάδου (Boskou et al, 2006) 
 

Αλδεΰδες Εστέρες Αλκοόλες 
Αιθανάλη Οξικός αιθυλεστέρας 2-Βουτανόλη 

Προπανάλη Προπανοϊκός 
αιθυλεστέρας 2-Μεθυλοβουτανόλη 

2-Μεθυλοβουτανάλη Βουτανοϊκός αιθυλεστέρας 3-Μεθυλοβουτανόλη 
3-Μεθυλοβουτανάλη Οκτανοϊκός αιθυλεστέρας (Ζ)-3-Εξεν-1-όλη 

Πεντανάλη Κινναμωμικός 
αιθυλεστέρας 2-Επτανόλη 

Εξανάλη 2-Μεθυλοπροπανοϊκός 
αιθυλεστέρας 1-Οκτεν-3-όλη 

(E)-2-Εξενάλη 2-Μεθυλοβουτανοϊκός 
αιθυλεστέρας Εννεανόλη 

(Z)-3-Εξενάλη 3-Μεθυλοβουτανοϊκός 
αιθυλεστέρας 2-Φαινυλοαιθανόλη 

Επτανάλη Κυκλοεξυλοκαρβοξυλικός 
αιθυλεστέρας Κετόνες 

(E)-2-Επτενάλη Οξικός βουτυλεστέρας 1-Πεντεν-3-όνη 

Οκτανάλη Οξικός 
3-μεθυλοβουτυλεστέρας 2-Οκτανόνη 

(E)-2-Οκτενάλη Οξικός 
(Ζ)-3-εξενυλ-εστέρας 1-Οκτεν-3-όνη 

Εννεανάλη Βουτανοϊκός 
2-μεθυλοπροπυλεστέρας 2-Μεθυλο-2-επτεν-2-όνη 

(E)-2-Εννεενάλη Οξέα (Ζ)-1,5-Οκταδιεν-3-όνη 
(Z)-2-Εννεενάλη Οξικό οξύ (Ε)-β-Δαμασκηνόνη 
(Z)-3-Εννεενάλη Προπανοϊκό οξύ (Ζ)-β-Δαμασκηνόνη 
(E,E)-2,4-Εννεαδιενάλη Βουτανοϊκό οξύ Άλλες 
(E,Z)-2,6-Εννεαδιενάλη Πεντανοϊκό οξύ κ-Οκτάνιο 
(E)-2-Δεκενάλη 2-Μεθυλοβουτανοϊκό οξύ Γουαϊακόλη 
(Z)-2-Δεκενάλη 3-Μεθυλοβουτανοϊκό οξύ 4-Αιθυλογουαϊακόλη 

(E,E)-2,4-Δεκαδιενάλη Εξανοϊκό οξύ 4-μεθοξυ-2-μεθυλο-2-βου-
τανοθειόλη 



   

(E,Z)-2,4-Δεκαδιενάλη 2-ισοβουτυλο-3-μεθοξυ-
πυραζίνη 

Trans-4,5-Εποξυ-(E)-2-
δεκενάλη 

1-Οκτεν-3-υδροϋπεροξεί-
διο 

Φαινυλακεταλδεΰδη 
Βανιλλίνη 

Επτανοϊκό οξύ 

 

 

Είκοσι (20) από τις ενώσεις του πίνακα 1 ευθύνονται για τα οργανοληπτικά 

ελαττώματα που εμφανίζονται στα ελαιόλαδα. Τα ελαττώματα αυτά οφείλονται στην 

παραλαβή του ελαιολάδου από υπερώριμους καρπούς ή στην ανάπτυξη 

ζυμομυκήτων, μυκήτων και βακτηρίων στους καρπούς εξαιτίας δυσμενών συνθηκών 

στους χώρους συλλογής τους πριν οδηγηθούν στο ελαιοτριβείο για την παραλαβή του 

ελαιολάδου ή στην οξείδωση των ακόρεστων λιπαρών οξέων εξαιτίας της 

αποθήκευσης του ελαιολάδου σε χώρους που έχουν υψηλή θερμοκρασία. Πτητικά 

καρβονικά οξέα, εστέρες, αλκοόλες και καρβονυλικές ενώσεις ευθύνονται κυρίως για 

τα πιο συχνά οργανοληπτικά ελαττώματα του παρθένου ελαιολάδου (Boskou et al, 

2006). 

Η ποιοτική σύσταση του πτητικού κλάσματος των καλής ποιότητας παρθένων 

ελαιολάδων είναι κατά βάση παρόμοια. Η ποσοτική σύστασή τους διαφοροποιείται 

σημαντικά ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αρώματός τους (Boskou et 

al, 2006). Το παρθένο ελαιόλαδο που έχει παραληφθεί από κατάλληλης ωριμότητας 

υγιείς καρπούς του δέντρου Olea europaea L., που η συγκομιδή τους έγινε στο σωστό 

στάδιο ωρίμανσης και με τις τεχνολογικά κατάλληλες μεθόδους παραλαβής, περιέχει 

κυρίως πτητικές ενώσεις που ο σχηματισμός τους οφείλεται στην οξείδωση λιπαρών 

οξέων, που έχουν στο μόριό τους ένα τουλάχιστον 1,4-πενταδιενικό σύστημα όπως το 

λινελαϊκό και το λινολενικό οξύ, η οποία καταλύεται από τη λιποξυγενάση (LOX). 

Από την ενζυμική αποικοδόμηση των 13-μονοϋδροϋπεροξειδίων των οξέων αυτών με 

την καταλυτική δράση μιας λυάσης σχηματίζονται η εξανάλη και η (Ζ)-3-εξενάλη. Η 

ισομερείωση της τελευταίας, που οφείλεται στην καταλυτική δράση μιας ισομεράσης, 

έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό της (Ε)-2-εξενάλης. Με αναγωγή της εξανάλης, 

της (Ζ)-3-εξενάλης και της (Ε)-2-εξενάλης, που καταλύεται από μια δεϋδρογενάση 

αλκοολών, σχηματίζονται εξανόλη, (Ζ)-3-εξενόλη και (Ε)-2-εξενόλη. Η εξανόλη και 

η (Ζ)-3-εξενόλη εστεροποιούνται με τη δράση μιας ακετυλοτρασφεράσης προς οξικό 

εξυλεστέρα και οξικό (Ζ)-3-εξυλενεστέρα, αντιστοίχως Οι πιο πάνω πτητικές ενώσεις 

ευθύνονται για την οσμή πράσινων φύλλων και για τη φρουτώδη οσμή του παρθένου 



   

ελαιολάδου (Boskou et al, 2006) μιας και αποτελούν από άποψη συγκέντρωσης τα 

κύρια πτητικά συστατικά του (Angerosa, 2002). Κατά την ενζυμική αποικοδόμηση 

του 13-μονοϋδροϋπεροξειδίου του λινολενικού οξέος σχηματίζονται επίσης πτητικές 

ενώσεις με πέντε άτομα άνθρακα στο μόριό τους (αλδεΰδες, αλκοόλες, κετόνες) και 

διμερή του πεντενίου. Η συγκέντρωση των ενώσεων αυτών στα παρθένα ελαιόλαδα 

είναι συνήθως χαμηλότερη από το κατώφλι οσμής σε άοσμο έλαιο με αποτέλεσμα να 

μη συνεισφέρουν στο άρωμα. Άλλα πτητικά συστατικά που συνεισφέρουν στο άρωμα 

του παρθένου ελαιολάδου είναι πτητικά προϊόντα της οξειδωτικής αποικοδόμησης 

των ακόρεστων λιπαρών οξέων (αλδεΰδες, βινυλοκετόνες) και ορισμένες αλκανάλες, 

παραπροϊόντα της βιοσύνθεσης αμινοξέων όπως η βαλίνη, η λευκίνη, η ισολευκίνη 

και η φαινυλαλανίνη, ή τα προϊόντα της ενζυμικής αναγωγής τους και της ενζυμικής 

εστεροποίησης των προϊόντων αναγωγής. 

1.3. Βιοσύνθεση των πτητικών ενώσεων που συνεισφέρουν στο 

άρωμα του παρθένου ελαιολάδου 

 
Τα κύρια οσμηρά πτητικά συστατικά του παρθένου ελαιολάδου είναι ενώσεις 

που βιοσυντίθενται κατά την έκθλιψη των καρπών της ελιάς και σε μικρότερο βαθμό 

κατά τη μάλαξη της ελαιοζύμης. Για το λόγο αυτό η ποιοτική σύσταση του πτητικού 

κλάσματος των υψηλής οργανοληπτικής ποιότητας παρθένων ελαιολάδων εξαρτάται 

από την ενεργότητα των επιμέρους ενζύμων των καρπών της ελιάς που συμμετέχουν 

στις αντιδράσεις βιοσύνθεσης αυτών των πτητικών ενώσεων. Η ενεργότητα αυτών 

των ενζύμων καθορίζεται κυρίως από τα γενετικά χαρακτηριστικά των καρπών από 

τους οποίους έχει παραληφθεί το ελαιόλαδο. Η ποσοτική σύσταση του κλάσματος 

των πτητικών συστατικών του παρθένου ελαιολάδου καθορίζεται τόσο από το βαθμό 

ωρίμανσης των καρπών όσο και από τις συνθήκες παραλαβή του ελαίου (Angerosa, 

2002). 

Η βιοσύνθεση των πτητικών ενώσεων που έχουν σημαντική συνεισφορά στο 

άρωμα του παρθένου ελαιολάδου οφείλεται πρωτίστως στο βιοσυνθετικό μονοπάτι 

της λιποξυγενάσης και δευτερευόντως στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων και στη 

βιοσύνθεση και το μεταβολισμό ορισμένων αμινοξέων. 

 

 



   

Ο μεταβολισμός ορισμένων λιπαρών οξέων κατά την ωρίμανση των καρπών 

της ελιάς έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό οξέων με μικρότερο αριθμό C-ατόμων, 

εστέρων, κετονών και αλκοολών που έχουν μικρή συνήθως συνεισφορά στο άρωμα 

του ελαιολάδου, ενώ, όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά τη βιοσύνθεση της βαλίνης, της 

ισολευκίνη και της λευκίνης σχηματίζονται ως παραπροϊόντα η 2-μεθυλο-προπανάλη, 

η 2-μεθυλο-βουτανάλη και η 3-μεθυλο-βουτανάλη, αντιστοίχως. Από τις αλκανάλες 

αυτές σχηματίζονται με την καταλυτική δράση μιας δεϋδρογονάσης των αλκοολών οι 

αντίστοιχες αλκανόλες και από τις τελευταίες με τη δράση μιας ακυλοτρανσφεράσης 

εστέρες (Morales & Tsimidou, 2000). 

 

 

 

 



   

 
Εικόνα 1: Βιοσυνθετικό μονοπάτι της λιποξυγενάσης στην ελαιοζύμη (Cavalli et al 

2004). 

 
Οι ζωντανοί οργανισμοί μπορούν να μεταβολίσουν τα λιπαρά οξέα που είναι 

συστατικά των ακυλολιπιδίων, ιδίως των ακυλογλυκερολών, με α-, β- ή ω-οξείδωση 

και με οξείδωση που καταλύεται από τη λιποξυγενάση. Η τελευταία σχετίζεται με την 

οξείδωση πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (λινελαϊκό, λινολενικό, αραχιδονικό) που 

έχει ως συνέπεια το σχηματισμό συγκεκριμένων μονοϋδροϋπεροξειδίων τους. Κατά 



   

την αποικοδόμηση των τελευταίων προκύπτουν οι οργανοληπτικώς ενεργές πτητικές 

ενώσεις που αναφέρονται στον πίνακα 1 (Sánchez & Salas, 2000). 

Η λιποξυγενάση των καρπών της ελιάς καταλύει την οξείδωση των ελεύθερων 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με αυτή της 

οξείδωσης των εστεροποιημένων πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, ενώ εμφανίζει και 

μεγαλύτερη εξειδίκευση έναντι του λινολενικού παρά έναντι του λινελαϊκού οξέος. 

Αυτός είναι ο λόγος που στο άρωμα του παρθένου ελαιολάδου έχουν πολύ πιο έντονη 

συνεισφορά τα προϊόντα της ενζυμοκαταλυόμενης οξειδωτικής αποικοδόμησης του 

λινολενικού οξέος. Στη βιοσύνθεση των προϊόντων αυτών συμμετέχουν και ορισμένα 

άλλα ένζυμα, όπως η λιπάση, η λυάση υδροϋπεροξειδίων, η ισομεράση 3-αλκεναλών, 

η δεϋδρογενάση αλκοολών και η ακυλοτρανσφεράση. Τα επιμέρους στάδια αφορούν 

σε μερική λιπόλυση των τριακυλογλυκερολών, ενζυμική οξείδωση του λινολενικού 

και του λινελαϊκού οξέος που έχουν ελευθερωθεί κατά τη λιπόλυση με τη δράση της 

λιποξυγενάσης, αποικοδόμηση των 13-μονοϋδροϋπεροξειδίων των οξέων αυτών με 

την καταλυτική δράση μιας λυάσης, μερική αναγωγή των αλδεϋδών που προκύπτουν 

με την καταλυτική δράση μιας αλκοολικής δεϋδρογενάσης και μερική μετατροπή των 

αλκοολών που έχουν σχηματισθεί σε οξικούς εστέρες με την καταλυτική δράση μιας 

ακετυλοτρανσφεράσης. Η αλδεΰδη που σχηματίζεται κατά την αποικοδόμηση του 13-

μονοϋδροϋπεροξειδίου του λινολενικού οξέος είναι μια 3-αλκενάλη που με τη δράση 

μιας ισομεράσης μετατρέπεται σε μεγάλο βαθμό στην ισομερή της 2-αλκενάλη. Αυτή 

η αλδεΰδη είναι το κυριότερο από τα πτητικά συστατικά των καλής οργανοληπτικής 

ποιότητας παρθένων ελαιολάδων. 

 
Λιπόλυση τριακυλογλυκερολών και πολικών ακυλολιπιδίων 
 

Πειράματα που έχουν γίνει με χρήση επισημασμένων με 14C πολυακόρεστων 

λιπαρών οξέων και ομοιογενοποιημένων φύλλων ελιάς, έδειξαν ότι οι αλδεΰδες με έξι 

άτομα άνθρακα που περιέχει το ελαιόλαδο είναι προϊόντα της αποικοδόμησης 

ελεύθερων και όχι εστεροποιημένων πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. Ωστόσο τα 

οξέα αυτά δεν απαντώνται στους φυτικούς ιστούς σε ελεύθερη μορφή, αλλά 

εστεροποιημένα με τη μορφή τριακυλογλυκερολών ή πολικών ακυλολιπιδίων 

(φωσφολιπίδια, γλυκολιπίδια) που αποτελούν συστατικά των μεμβρανών. Σε 

επιστημονικά άρθρα αναφέρεται ότι η λιποξυγενάση μπορεί να οξειδώσει το 

λινελαϊκό οξύ της φωσφατιδυλοχολίνης, αν και ο βαθμός στον οποίο οξειδώνεται 



   

είναι χαμηλότερος σε σχέση με αυτόν του ελεύθερου λινελαϊκού οξέος (Pérez-

Gilabert et al, 1998). 

Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα που είναι συστατικά των γλυκερολιπιδίων 

ελευθερώνονται με τη δράση λιπολυτικών ακυλυδρολασών, μιας ομάδας ενζύμων η 

οποία περιλαμβάνει λιπάσες, φωσφολιπάσες και γαλακτολιπάσες. Η λιπάση καταλύει 

την υδρόλυση των τριγλυκεριδίων μόνο μετά τη διάρρηξη των φυτικών ιστών η οποία 

λαμβάνει χώρα κατά τη σύνθλιψη των πρώτων υλών που προηγείται της παραλαβής 

του ελαίου (Sánchez & Salas, 2000). 

Τα λιπίδια των ώριμων καρπών της ελιάς είναι κυρίως εστεροποιημένα με τη 

μορφή τριγλυκεριδίων λιπαρά οξέα (πάνω από 95% των ολικών λιπαρών οξέων). Σε 

ποσοστό που κυμαίνεται από 5 έως 20%, τα οξέα αυτά είναι πολυακόρεστα λιπαρά 

οξέα, κυρίως λινελαϊκό οξύ. Οι καρποί της ελιάς περιέχουν και εστεροποιημένα με τη 

μορφή φωσφολιπιδίων και γαλακτολιπιδίων λιπαρά οξέα (πάνω από 2% των ολικών 

λιπιδίων). Τα λιπίδια αυτά είναι πλουσιότερα από τα τριγλυκερίδια σε πολυακόρεστα 

λιπαρά οξέα, κυρίως σε λινολενικό οξύ. 

 
Ενζυμική οξείδωση των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων 
 

Το λινελαϊκό και το λινολενικό οξύ μπορούν να οξειδωθούν προς τα 9- και 

13-μονοϋδροϋπεροξείδιά τους παρουσία λιποξυγενάσης. Στα υδροϋπεροξείδια αυτά, 

τα οποία είναι συζυγή διένια, ο διπλός δεσμός που υπάρχει στην 9- ή στη 12-θέση του 

μορίου του λιπαρού οξέος μετατίθεται στη 10- ή στην 11-θέση με ταυτόχρονη αλλαγή 

της γεωμετρίας του (από cis σε trans). Μελέτες οι οποίες έγιναν για να διευκρινιστεί η 

φύση της αλληλεπίδρασης του ενζύμου με το υπόστρωμα έδειξαν ότι μεταβολές στον 

αριθμό των C-ατόμων τα οποία παρεμβάλλονται μεταξύ πενταδιενικού συστήματος 

και καρβοξυλίου στο μόριο του λιπαρού οξέος δεν επηρεάζουν τη δραστικότητα του 

ενζύμου σε μεγάλο βαθμό, σε αντίθεση με την απόσταση μεταξύ του πενταδιενικού 

συστήματος και του ακραίου μεθυλίου. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως το ένζυμο 

αναγνωρίζει το ακραίο μεθύλιο του μορίου του λιπαρού οξέος, που απέχει 6 C-άτομα 

από τo πενταδιενικό σύστημα. Επειδή το ένζυμο αναγνωρίζει το υδρόφοβο τμήμα του 

υποστρώματος, η λιποξυγενάση που υπάρχει σε ορισμένες πηγές μπορεί να οξειδώσει 

εστεροποιημένα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα κάτω από συγκεκριμένες πειραματικές 

συνθήκες. Η λιποξυγενάση μπορεί να εμφανίζει εκλεκτική δράση έναντι είτε του α-

λινολενικού είτε του λινελαϊκού οξέος. Στην περίπτωση του καρπού της ελιάς έχει 



   

δειχθεί ότι η λιποξυγενάση εμφανίζει πιο εκλεκτική δράση έναντι του α-λινολενικού 

οξέος (Sánchez & Salas, 2000). 

 
Πίνακας 2. Δραστικότητα της λιποξυγενάσης του καρπού της ελιάς 
 

Υπόστρωμα Σχετική Δραστικότητα 
(%) 

  
Λινελαϊκό οξύ 61 
α-Λινολενικό οξύ 100 

 
Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα, το οξυγόνο μπορεί να προσβάλλει το 

μόριο του λιπαρού οξέος στα δύο ακραία C-άτομα του πενταδιενικού του συστήματος 

και σε απόσταση από το ακραίο μεθύλιο που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι 

C-άτομα. Αυτό υποδηλώνει ότι η προσβολή του μορίου τόσο του λινελαϊκού όσο και 

του λινολενικού οξέος από το οξυγόνο γίνεται στη θέση n-6 ή στη θέση n-10. 
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Σχήμα 1. Ενζυμική οξείδωση λινελαϊκού (L) και λινολενικού οξέος (Ln) 

α) n-6(S)-υδροϋπεροξείδιο του Ln, β) n-10(S)-υδροϋπεροξείδιο του Ln, 

γ) n-6(S)-υδροϋπεροξείδιο του L, δ) n-10(S)- υδροϋπεροξείδιο του L. 

 

 



   

Οι λιποξυγενάσες εμφανίζουν και μια ορισμένη regio-εκλεκτικότητα. Μελέτες 

που έγιναν με τη λιποξυγενάση του καρπού της ελιάς έδειξαν αρχικά ότι το ένζυμο 

καταλύει κατά προτίμηση την οξείδωση που οδηγεί στην προσβολή από το οξυγόνο 

του C-ατόμου στη θέση n-10 του μορίου του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος. 

Μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ωστόσο ότι η λιποξυγενάση του καρπού της ελιάς 

καταλύει εκλεκτικά την οξείδωση η οποία οδηγεί στην προσβολή από το οξυγόνο του 

C-ατόμου στη θέση n-6 του μορίου αυτών των δύο οξέων. Αυτή η διαπίστωση είναι 

σε συμφωνία με τη φύση των πτητικών ενώσεων που συνεισφέρουν στο άρωμα του 

ελαιολάδου καθώς έχουν 6 C-ατόμα στο μόριό τους. Η λιποξυγενάση του καρπού της 

ελιάς παρουσιάζει με βάση όσα έχουν ήδη αναφερθεί μια μεγαλύτερη εκλεκτικότητα 

έναντι του λινολενικού οξέος, αλλά και μια regio-εκλεκτικότητα για τη θέση n-6 του 

μορίου των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων(Sánchez & Salas, 2000). 

Η λιποξυγενάση καταλύει επίσης την αναερόβια αποικοδόμηση του n-6(S)-

υδροϋπεροξειδίου του λινολενικού οξέος που έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό του 

13-οξο-9,11-δεκατριαδιενοϊκού οξέος και αλκενόλης με 5 C-άτομα, όπως η 1-πεντεν-

3-όλη ή η (Z)-2-πεντενόλη. 
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Σχήμα 2. Ενζυμική β-σχάση του n-6(S)-υδροϋπεροξειδίου του λινολενικού οξέος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Ενζυμική διάσπαση των μονοϋδροϋπεροξειδίων πολυακόρεστων λιπαρών οξέων 
 

Τα μονοϋδροϋπεροξείδια των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων διασπώνται με 

τη δράση του ενζύμου υδροϋπεροξειδική λυάση (ΗPL). Η διάσπαση αυτή γίνεται στο 

δεσμό που σχηματίζεται μεταξύ του C-ατόμου το οποίο φέρει την υδροϋπεροξειδική 

ομάδα και του γειτονικού C-ατόμου που συμμετέχει στον trans-διπλό δεσμό και έχει 

ως συνέπεια το σχηματισμό μιας πτητικής αλδεΰδης με 6 ή 9 C-άτομα και ενός οξο-

οξέος με 9 ή 12 C-άτομα στην περίπτωση του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος. 
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Σχήμα 3. Διάσπαση των μονοϋδροϋπεροξειδίων του λινολενικού οξέος με τη δράση 

της υδροϋπεροξειδικής λυάσης. 

 

Οι λυάσες των υδροϋπεροξειδίων εμφανίζουν ισχυρή εκλεκτικότητα έναντι 

του υποστρώματος. Αυτή έχει ως αποτέλεσμα να είναι δυνατή η ταξινόμησή τους σε 

δύο ομάδες. Η πρώτη περιλαμβάνει τα ένζυμα τα οποία ευθύνονται για τη διάσπαση 

των n-6 μονοϋδροϋπεροξειδίων και το σχηματισμό αλκαναλών ή αλκεναλών με 6 C-

άτομα άνθρακα. Η δεύτερη περιλαμβάνει τα ένζυμα που ευθύνονται για τη διάσπαση 

των n-10 μονοϋδροϋπεροξειδίων και το σχηματισμό αλκεναλών και αλκαδιεναλών με 

9 C-άτομα που η οσμή τους είναι ίδια με τη χαρακτηριστική οσμή που εμφανίζει το 

αγγούρι. Η υδροϋπεροξειδική λυάση του καρπού της ελιάς ανήκει στα ένζυμα της 

πρώτης ομάδας. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται πως οι HPLs των φυτικών ιστών στους 

οποίους είναι αδύνατη η φωτοσύνθεση είναι πιο εκλεκτικές έναντι των 

μονοϋδροϋπεροξειδίων του λινελαϊκού οξέος, ενώ οι HPLs των ιστών στους οποίους 

είναι δυνατή η φωτοσύνθεση είναι πιο εκλεκτικές έναντι των μονοϋδροϋπεροξειδίων 

του λινολενικού οξέος (Sánchez & Salas, 2000). 



   

Ενζυμική ισομερείωση των 3-αλκεναλών 
 

Οι (Ζ)-3-αλκενάλες με 6 ή 9 C-άτομα που προκύπτουν κατά τη διάσπαση του 

n-6 μονοϋδροπεροξειδίου του λινολενικού οξέος και του n-10 μονοϋδροϋπεροξειδίου 

του λινελαϊκού οξέος μετατρέπονται σε μεγάλο βαθμό στις ισομερείς τους (Ε)-2-

αλκενάλες εξαιτίας της καταλυτικής δράσης μιας ισομεράσης. Για το λόγο αυτό, το 

το κυριότερο από ποσοτική άποψη πτητικό συστατικό του παρθένου ελαιολάδου είναι 

η (Ε)-2-εξενάλη, η συγκέντρωση της οποίας είναι κατά κανόνα υψηλότερη από αυτή 

όλων των άλλων πτητικών συστατικών του όταν αυτές προσδιορίζονται με εφαρμογή 

μιας τεχνικής headspace. Η ενζυμική ισομερίωση των (Ζ)-3-αλκεναλών, αλλά και της 

(Ζ, Ε)-3,6-εννεαδιενάλης δεν έχει πρακτικά μελετηθεί μέχρι σήμερα κυρίως λόγω των 

δυσκολιών προετοιμασίας των αναγκαίων υποστρωμάτων που είναι εξαιρετικά 

ασταθή (Sánchez & Salas, 2000).  

 
Ενζυμική αναγωγή αλκαναλών και αλκεναλών 
 

Η αναγωγή αυτή οφείλεται στην καταλυτική δράση της αλκοολικής 

δεϋδρογενάσης (ADH). Το ένζυμο αυτό είναι υπεύθυνο για το σχηματισμό των 

αλκοολών που συνεισφέρουν στο άρωμα των φυτικών προϊόντων και παίζει 

σημαντικό ρόλο κατά την αλκοολική ζύμωση. 
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Σχήμα 4. Ενζυμική αναγωγή της εξανάλης 
 

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι ιστοί των ώριμων καρπών της ελιάς είναι 

σε θέση να ανάγουν αλδεΰδες που προστίθενται εξωγενώς (Olias et al, 1993). Η 

δράση του ενζύμου έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται με την ταυτόχρονη προσθήκη 

νικοτιδαμιδο-αδενινο-δινουκλεοτιδίου στην ανηγμένη του μορφή (NADH), γεγονός 

που προκαλεί εντύπωση και δημιουργεί ερωτηματικά για το πώς το NADH διαπερνά 

τον ιστό. Κατά τη μελέτη της καταλυτικής δράσης της αλκοολικής δεϋδρογονάσης 

παρουσία τόσο του φωσφορικού νικοτιδαμιδο-αδενινο-δινουκλεοτιδίου (NADP) όσο 

και του νικοτιδαμιδο-αδενινο-δινουκλεοτιδίου στην οξειδωμένη του μορφή (NAD) 

διαπιστώθηκε ότι το ένζυμο εμφάνισε παρουσία NADP δραστικότητα που ήταν κατά 



   

20 φορές υψηλότερη από τη δραστικότητά του παρουσία NAD, ενώ ταυτοποιήθηκαν 

και δύο ισοένζυμά της μετά από διαχωρισμό με χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής και 

συγγένειας. 

Η μεταβολή της ενεργότητας της αλκοολικής δεϋδρογενάσης που η δράση της 

επηρεάζεται από την παρουσία NADP μελετήθηκε στη διάρκεια της ωρίμανσης των 

καρπών της ελιάς. Η μέγιστη ενεργότητα του ενζύμου παρατηρήθηκε 25 εβδομάδες 

μετά την άνθιση των ελαιοδένδρων, αλλά πριν την έναρξη της ωρίμανσης, όταν είχε 

βιοσυντεθεί ελάχιστα περισσότερη από τη μισή ποσότητα του ελαίου και οι καρποί 

είχαν ακόμη πράσινο χρώμα. Στην πορεία της ωρίμανσης και καθώς το χρώμα των 

καρπών μεταβάλλεται διαπιστώθηκε η συνεχής μείωση της ενεργότητας του ενζύμου 

(Sánchez & Salas, 1998). Η διαπίστωση αυτή είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα του 

Olias και των συνεργατών του, οι οποίοι έδειξαν ότι η περιεκτικότητα των ελαίων σε 

αλειφατικές αλκοόλες με έξι C-άτομα μειώνεται συνεχώς καθώς αυξάνεται ο βαθμός 

ωρίμανσης των καρπών της ελιάς (Sánchez & Salas, 2000). 

 

Eνζυμική εστεροποίηση αλκανολών και αλκενολών 

 
Στο άρωμα των φρούτων και των προϊόντων της ζύμωσής τους συνεισφέρουν 

και πτητικοί εστέρες οι οποίοι σχηματίζονται με την καταλυτική δράση μιας ομάδας 

ενζύμων που είναι γνωστές ως ακυλοτρανσφεράσες αλκοολών (ΑΑΤ). Οι αλκανόλες 

και οι αλκενόλες σχηματίζουν κατά κύριο λόγο οξικούς εστέρες μετά από αντίδραση 

με το ακετυλο-συνενζυμο Α. 
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Σχήμα 5. Ενζυμική εστεροποίηση της εξανόλης με ακετυλο-CoA 
 

Ο ιστός των ώριμων ελιών βρέθηκε ότι είναι σε θέση να βιοσυνθέσει οξικό 

εξυλεστέρα μετά την προσθήκη εξανόλης και οξικού οξέος. Σε εκχυλίσματα τα οποία 

παραλήφθηκαν από κονιοποιημένες ώριμες ελιές με χρήση ακετόνης διαπιστώθηκε 

ενεργότητα αλκοολικής ακυλοτρανσφεράσης που ήταν όμως αρκετά χαμηλή, ακόμη 



   

και στη βέλτιστη για τη δράση του ενζύμου τιμή pH, και με μικρή εξειδίκευση έναντι 

του ακετυλο-συνενζύμου A και της εξανόλης. Οι διαπιστώσεις αυτές εξηγούν το λόγο 

για τον οποίο στο άρωμα των καλής ποιότητας παρθένων ελαιολάδων συνεισφέρουν 

ορισμένοι μόνο πτητικοί εστέρες, και μάλιστα σε πολύ μικρό βαθμό, σε αντίθεση με 

ό,τι συμβαίνει στην περίπτωση του αρώματος των περισσότερων φρούτων και των 

προϊόντων τους. Η μελέτη της εξειδίκευσης της αλκοολικής ακυλοτρανσφεράσης του 

καρπού της ελιάς έναντι αλκανολών με ένα έως έξι C-άτομα και αλκεναλών με έξι C-

άτομα έδειξε ότι το ένζυμο καταλύει αποτελεσματικότερα την εστεροποίηση με το 

ακετυλο-συνένζυμο Α της εξανόλης και της (Ζ)-3-εξενόλης. 

 
Πίνακας 3. Εξειδίκευση της αλκοολικής ακυλοτρανσφεράσης της ελιάς 
 

Υπόστρωμα Σχετική δραστικότητα ΑΑΤ (%) 
  

Μεθανόλη 0 
Αιθανόλη 0 
Βουτανόλη 16 
3-Μεθυλοβουτανόλη 16 
Εξανόλη 100 
(Ζ)-3-Εξενόλη 86 
(Ε)-2-Εξενόλη 45 

 
 

Μη ενζυμική αποικοδόμηση του 13-μονοϋδροϋπεροξειδίου του λινολενικού οξέος 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μεταξύ των πτητικών συστατικών του παρθένου 

ελαιολάδου περιλαμβάνονται ορισμένα διμερή του πεντενίου και πτητικές ενώσεις με 

5 C-άτομα, που ο σχηματισμός τους οφείλεται επίσης στο βιοσυνθετικό μονοπάτι της 

λιποξυγενάσης. Οι ενώσεις αυτές έχει αποδειχθεί ότι είναι προϊόντα της μη ενζυμικής 

ομολυτικής β-σχάσης της 13-αλκοξυ-ρίζας του λινολενικού οξέος η οποία οδηγεί στο 

σχηματισμό μιας αλλυλλικής 1,3-πεντενυλο-ρίζας. Η τελευταία μπορεί να διμεριστεί, 

οπότε σχηματίζονται διμερή του πεντενίου, αλλά και να αντιδράσει με υδροξυ-ρίζα 

οπότε σχηματίζονται αλκοόλες με πέντε C-άτομα (Angerosa et al, 1998). Αυτές οι 

αλκοόλες μετατρέπονται μερικώς σε καρβονυλικές ενώσεις με την καταλυτική δράση 

της αλκοολικής δεϋδρογενάσης. Από τις πιο πάνω ενώσεις, στο άρωμα του παρθένου 

ελαιολάδου συνεισφέρει μόνο η 1-πεντεν-3-όνη. Σε αντίθεση με τις πτητικές ενώσεις 

που έχουν 6 C-άτομα στο μόριό τους [(Ε)-2-εξενάλη, (Ζ)-3-εξενάλη, εξανάλη, (Ε)-2-

εξενόλη, (Ζ)-3-εξενόλη, εξανόλη, οξικός (Ζ)-3-εξενυλεστέρας, οξικός εξυλεστέρας], 



   

που αποτελούν 60-80% των ολικών πτητικών συστατικών του παρθένου ελαιολάδου 

(Sánchez & Salas, 2000), οι πτητικές ενώσεις με 5 C-άτομα στο μόριό τους συνιστούν 

ένα μικρό μόνο κλάσμα των ολικών πτητικών συστατικών του. 

 

1.4. Παράγοντες που επηρεάζουν το άρωμα του παρθένου ελαιολάδου 
 

Το ιδιαίτερο άρωμα του παρθένου ελαιολάδου επηρεάζεται από αγρονομικούς 

και εδαφολογικούς παράγοντες και πιο συγκεκριμένα από την ποικιλία και τον τρόπο 

άρδευσης των ελαιόδεντρων, το βαθμό ωρίμανσης των καρπών τους και τις συνθήκες 

παραλαβής του ελαιολάδου (Goméz-Rico et al, 2006). 

 

1.4.1. Παράγοντες που σχετίζονται με τον καρπό 

 

Η ποικιλία της ελιάς παίζει σημαντικό ρόλο επειδή η ενεργότητα των ενζύμων 

που καταλύουν τις αντιδράσεις βιογένεσης των πτητικών συστατικών είναι γενετικά 

χαρακτηριστική (Angerosa, 2002). Μελέτες που έχουν γίνει με τους καρπούς επτά 

ποικιλιών, οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί στις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες και είχαν 

τον ίδιο βαθμό ωρίμανσης, έδειξαν ότι η συγκέντρωση των πτητικών ενώσεων με έξι 

C-άτομα, προϊόντων της αποικοδόμησης του α-λινολενικού οξέος, ήταν διαφορετική, 

ανεξάρτητα από τις κλιματικές μεταβολές και τον τόπο ανάπτυξης των ελαιόδεντρων. 

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η ποικιλία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το 

σχηματισμό των πτητικών συστατικών που έχουν έντονη συνεισφορά στο άρωμα του 

παρθένου ελαιολάδου (Angerosa et al, 1999). Το 2006, η Luna και οι συνεργάτες της 

μελέτησαν ελαιόλαδα που παραλήφθηκαν από καρπούς 39 συνολικά ποικιλιών ελιάς 

από οκτώ διαφορετικές χώρες, οι οποίες καλλιεργήθηκαν στον ίδιο αγρό κάτω από τις 

ίδιες αγρονομικές και εδαφοκλιματικές συνθήκες. Η παραλαβή του ελαιολάδου από 

τους καρπούς έγινε κάτω από τις ίδιες τεχνολογικές συνθήκες. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης αυτής έδειξαν ότι τα παρθένα ελαιόλαδα εμφάνισαν σημαντική διαφορά στα 

επίπεδα των επιμέρους πτητικών συστατικών τους, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα 

για την κατηγοριοποίησή τους με βάση την ποικιλία των καρπών από τους οποίους 

είχαν παραληφθεί. 

 



   

Η άρδευση των ελαιοδέντρων από τους καρπούς των οποίων παραλαμβάνεται 

το ελαιόλαδο παίζει αξιόλογο ρόλο στο άρωμά του. Η άρδευση και ο τρόπος με τον 

οποίο επιδρά τόσο στα γενικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου όσο και 

στο άρωμά του έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές (Motilva et al, 2000, Gómez-

Rico et al, 2006, Gómez-Rico et al, 2007). Η ελιά είναι ένα φυτό που αξιοποιεί το 

νερό των βροχοπτώσεων (Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια της Ελιάς). Ωστόσο, εφόσον η 

απόδοση σε ελαιόλαδο είναι μεγαλύτερη όταν τα ελαιόδεντρα αρδεύονται ακόμη και 

με χαμηλές ποσότητες νερού, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο διαχείρισης 

του νερού με σκοπό τη βελτιστοποίηση των συνθηκών άρδευσης που θα οδηγήσει σε 

ένα ελαιόλαδο καλής ποιότητας με ξεχωριστό άρωμα (Gómez-Rico et al, 2007). Σε 

γενικές γραμμές εφαρμόζεται ο ελλειμματικός τρόπος άρδευσης (Motilva et al ,2000, 

Tovar et al, 2000), καθώς οι ποσότητες του νερού δεν επαρκούν για να καλύψουν τις 

ανάγκες των ελαιόδεντρων, ενώ το κόστος του νερού αυξάνεται συνεχώς. Ένας 

τρόπος εξοικονόμησης νερού είναι να μειωθεί η ποσότητα με την οποία αρδεύονται 

οι ελιές κατά τη φάση της ανάπτυξης των καρπών τους καθώς τόσο η απόδοση όσο 

και η ποιότητα του καρπού έχουν χαμηλή ευαισθησία σε έλλειψη νερού (Tovar et al, 

2001). 

Η ωρίμανση της ελιάς είναι μια βραδεία διαδικασία η οποία διαρκεί μερικούς 

μήνες. Η διάρκειά της εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο βρίσκεται ο 

ελαιώνας, τις καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζονται σ’ αυτόν, τη θερμοκρασία, 

την ποικιλία των ελαιοδέντρων και τη δυνατότητα άρδευσης των ελαιοδέντρων. Για 

την παραλαβή υψηλής ποιότητας ελαιολάδων επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν καλής 

ποιότητας ώριμες ελιές. Από επιστημονική άποψη είναι δύσκολο να μετρηθεί και να 

εκφραστεί με μαθηματικούς όρους η συνεισφορά του βαθμού ωρίμανσης στην ολική 

ποιότητα του ελαιολάδου που έχει παραληφθεί από καλής ποιότητας πρώτες ύλες, αν 

και σύμφωνα με τον Montedoro και του συνεργάτες του (1986), ο βαθμός ωρίμανσης 

συνεισφέρει στην ολική ποιότητα κατά 30%. Από τους υπόλοιπους παράγοντες που 

έχουν σχέση με τον καρπό, η ποικιλία συνεισφέρει κατά 20%, ο τρόπος συγκομιδής 

κατά 5% και ο χειρισμός του στη διάρκεια της μεταφοράς και της αποθήκευσης πριν 

την άλεση κατά 15%, ενώ οι παράγοντες που έχουν άμεση σχέση με την παραγωγική 

διαδικασία συνεισφέρουν κατά 30% (Boskou, 2006). 

Η ωρίμανση του καρπού της ελιάς ξεκινά 25 εβδομάδες μετά την ανάπτυξη 

του κυττάρου. Στο διάστημα αυτό ο καρπός έχει ήδη αποκτήσει το τελικό μέγεθος. 

Το πρώτο στάδιο της ωρίμανσης είναι γνωστό ως ‘πράσινο στάδιο’, καθώς οι ελιές 



   

διατηρούν το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα τους που οφείλεται στις χλωροφύλλες 

της επιδερμίδας. Στα επόμενα στάδια της ωρίμανσης οι χλωροφύλλες αντικαθίσταται 

βαθμιαία από τις ανθοκυανίνες. Για το λόγο αυτό, τα στάδια αυτά, που συσχετίζονται 

με τη συγκέντρωση των ανθοκυανινών στην επιδερμίδα των καρπών, αναγνωρίζονται 

ως ‘κηλιδωμένο στάδιο’, ‘μοβ στάδιο’ και ‘μαύρο στάδιο’ (Garcia et al, 1996). Από 

τις διάφορες μεθόδους που έχουν προταθεί προκειμένου να προσδιορισθεί ο βαθμός 

ωρίμανσης των καρπών της ελιάς, αυτή του Διεθνούς Συμβούλιο Ελαιολάδου (1981) 

βασίζεται στην αποτίμηση του χρώματος 100 συνολικά καρπών που έχουν επιλεχθεί 

τυχαία από ένα δείγμα βάρους 1kg. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, που είναι απλή και 

εύχρηστη, ο βαθμός ωρίμανσης (Maturation Index) υπολογίζεται από τη σχέση: 

 
0 1 2 7(0 ) (1 ) (2 ).... (7 )

100
n n n nMaturation × + × + × + ×

=  

 
όπου no, n1, n2, n3, n4, n5, n6 και n7 είναι ο αριθμός των καρπών που αντιστοιχούν σε 

μια από τις παρακάτω κατηγορίες (Boskou, 2006): 

 

0   Καρποί που η επιδερμίδα τους έχει βαθύ ή σκούρο πράσινο χρώμα 

1   Καρποί που η επιδερμίδα τους έχει κίτρινο ή κιτρινοπρασινο χρώμα 

2   Καρποί που η επιδερμίδα τους είναι υποκίτρινη με κοκκινωπές κηλίδες 

3   Καρποί που η επιδερμίδα τους είναι υποκίτρινη ή έχει ανοιχτό μοβ χρώμα 

4   Καρποί που η επιδερμίδα τους είναι μαύρη και η σάρκα τους είναι εντελώς 

πράσινη 

5   Καρποί που η επιδερμίδα τους είναι μαύρη και η σάρκα τους έχει κατά το ήμισυ 

ιώδες χρώμα 

6   Καρποί που η επιδερμίδα τους είναι μαύρη και η σάρκα τους έχει ιώδες χρώμα 

7   Καρποί που η επιδερμίδα τους είναι μαύρη και το χρώμα της σάρκας τους είναι 

εντελώς σκούρο. 

 

Η επίδραση του βαθμού ωρίμανσης στο άρωμα είναι πιο πολύπλοκη σε σχέση 

με αυτή των άλλων παραγόντων που σχετίζονται με τον καρπό. Για τον τρόπο με τον 

οποίο ο βαθμός ωρίμανσης του καρπού επιδρά στα επίπεδα των πτητικών συστατικών 

του ελαιολάδου, και ιδίως αυτών που έχουν έξι C-άτομα στο μόριό τους, υπάρχουν 

πολλές βιβλιογραφικές αναφορές (Blekas et al, 1994, Garcia et al, 1996, Aparicio & 

Morales, 1998, Morales et al, 1996, Salvador et al, 2001, Kalua et al, 2005, Goméz-



   

Rico et al, 2008). Μελέτες που έγιναν παλαιότερα σε ελαιόλαδα που παραλήφθηκαν 

από καρπούς διαφορετικών Ιταλικών (Montedoro et al, 1978) ή Ισπανικών ποικιλιών 

(Olias et al, 1980) έδειξαν ότι η συγκέντρωση των πτητικών συστατικών που είναι 

υπεύθυνα για το άρωμα του ελαιολάδου παρουσίαζε αύξηση ανάλογη με το βαθμό 

ωρίμανσης των καρπών. Η μέγιστη συγκέντρωσή τους παρατηρήθηκε όταν το χρώμα 

της επιδερμίδας των καρπών άλλαζε από κιτρινοπράσινο σε μοβ. Έπειτα από αυτό το 

στάδιο ωρίμανσης, όλοι οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συγκέντρωση του συνόλου 

των πτητικών συστατικών μειώνεται. Οι Aparicio & Morales, (1998), παρατήρησαν 

μια σταθερή ελάττωση της συγκέντρωσης των πτητικών συστατικών του ελαιολάδου 

όταν ο βαθμός ωρίμανσης των καρπών από τους οποίους παραλαμβάνεται αυξάνεται 

(Angerosa, 2002). Ο Μπλέκας και οι συνεργάτες του, (1994), διαπίστωσαν ότι τα 

επίπεδα των επιμέρους πτητικών συστατικών που έχουν έξι C-άτομα στο μόριό τους 

ελαττώνονται με την αύξηση του βαθμού ωρίμανσης, εκτός από αυτά της (Ζ)-3-

εξενάλης. Τα επίπεδα της τελευταίας διαπιστώθηκε ότι εμφάνισαν μια μέγιστη τιμή 

στην πορεία της ωρίμανσης του καρπού η οποία στη συνέχεια ελαττώθηκε. Από τα 

πιο πάνω γίνεται σαφές γιατί είναι ακόμη αναγκαία μια περαιτέρω διερεύνηση του 

τρόπου με τον οποίο ο βαθμός ωρίμανσης των κάρπων της ελιάς επιδρά στη σύσταση 

του κλάσματος των πτητικών συστατικών του ελαιολάδου. 

 

1.4.2. Παράγοντες που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία 

 

Η συγκέντρωση των πτητικών συστατικών στο παρθένο ελαιόλαδο εξαρτάται 

και από τις τεχνολογικές παραμέτρους της παραλαβής του στο ελαιοτριβείο, ιδιαίτερα 

από το βαθμό διάρρηξης των φυτικών ιστών και τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται 

στη διάρκεια της άλεσης, τη διάρκεια και τη θερμοκρασία μάλαξης, και το είδος του 

ελαιουργικού συγκροτήματος που χρησιμοποιείται. 

Οι μεταλλικοί σπαστήρες προκαλούν τη διάρρηξη μεγάλου αριθμού κυττάρων 

σε σχέση με τους λίθινους σπαστήρες, αλλά η θερμοκρασία της ελαιοζύμης, εξαιτίας 

της βιαιότητας με την οποία γίνεται η άλεση, είναι κατά περίπου 10οC υψηλότερη 

αυτής που παρατηρείται όταν χρησιμοποιούνται λίθινοι σπαστήρες. 

Η μάλαξη της ελαιοζύμης ευθύνεται επίσης για μεταβολές στη σύσταση του 

κλάσματος των πτητικών συστατικών του ελαιολάδου. Το στάδιο της μάλαξης κατά 

το οποίο η ανάδευση της ελαιοζύμης είναι συνεχής και βραδεία έχει μεγάλη σημασία 

επειδή συμβάλλει στη διασπάση του γαλακτώματος ελαίου/νερού και στη συνένωση 



   

των μικρών σταγονιδίων του ελαιολάδου, που σχηματίζονται όταν η άλεση γίνεται με 

τη χρήση μεταλλικών σπαστήρων, σε μεγαλύτερες σταγόνες που μπορούν εύκολα να 

διαχωριστούν (Angerosa, 2002). Οι χαμηλές θερμοκρασίες (μέχρι 25οC) και οι μέσοι 

χρόνοι μάλαξης (35-45min) ευνοούν το σχηματισμό των πτητικών συστατικών που 

είναι υπεύθυνα για τα επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου στη 

μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα. Οι συνθήκες αυτές συμβάλλουν και στην αποτροπή 

σχηματισμού πτητικών συστατικών που η παρουσία τους στο ελαιόλαδο σε υψηλές 

συγκεντρώσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αλλοίωση των οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών του (Angerosa et al, 2001). 

Εξαιτίας της αυστηρής νομοθεσίας που καθορίζει τους όρους παραλαβής του 

παρθένου ελαιολάδου, δεν είναι πρακτικά δυνατή μια τροποποίηση της παραγωγικής 

διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας περιορίζεται 

στη θερμοκρασία και το χρόνο μάλαξης (Sánchez & Salas, 2000), παραμέτρους που 

μπορούν να επηρεάσουν το άρωμα των ελαιολάδων. Ο χρόνος μάλαξης συμβάλλει σε 

μια αύξηση της συγκέντρωσης των αλκοολών και των καρβονυλικών ενώσεων που 

έχουν πέντε και έξι C-άτομα άνθρακα στο μόριό τους, κυρίως αυτής της εξανάλης, η 

οποία εμφανίζει ένα χαμηλό κατώφλι οσμής (Angerosa et al, 2002). Η επίδραση των 

προαναφερθέντων παραμέτρων στο άρωμα του ελαιολάδου έχει μελετηθεί από την 

Angerosa και τους συνεργάτες της, οι οποίοι διαπίστωσαν μια σταθερή αύξηση στα 

επίπεδα του συνόλου των πτητικών συστατικών σε ελαιόλαδα που είχαν παραληφθεί 

από καρπούς δυο Ιταλικών ποικιλιών ελιάς με την αύξηση της θερμοκρασίας και του 

χρόνου μάλαξης. Η συγκέντρωση ορισμένων πτητικών συστατικών, όπως του οξικού 

3-εξενυλεστέρα, βρέθηκε ότι μειώνεται όταν η μάλαξη έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 

30 λεπτά. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε χαμηλότερη ενεργότητα της αλκοολικής 

ακυλοτρανσφεράσης που καταλύει το σχηματισμό του, είτε στη μεγάλη πτητικότητα 

του (Angerosa et al, 1998). 

Το άρωμα του ελαιολάδου επηρεάζεται και από τον τρόπο διαχωρισμού του 

από την υδατική φάση. Ελαιόλαδα τα οποία παραλήφθηκαν με χρήση φυγοκέντρου 

απόχυσης τριών φάσεων είχαν μια χαμηλότερη περιεκτικότητα σε πτητικά συστατικά 

σε σχέση με αυτά που παραλήφθηκαν με εφαρμογή υψηλής πίεσης στην ελαιοζύμη. 

Σημαντική ήταν κυρίως η διαφορά στα επίπεδα των αλκοολών με έξι C-άτομα, όπως 

η εξανόλη και η (Ε)-2-εξενόλη, οι οποίες απομακρύνονται πιθανόν με το ζεστό νερό 

που χρησιμοποιείται για την αραίωση της ελαιοζύμης μετά τη μάλαξή της με σκοπό 

να διευκολυνθεί ο διαχωρισμός του ελαιολάδου κατά τη φυγοκέντρηση. Η διάθεση 



   

στο εμπόριο των φυγοκέντρων απόχυσης δυο φάσεων που μπορούν να διαχωρίσουν 

την ελαιώδη φάση από την ελαιοζύμη μετά τη μάλαξή της χωρίς να είναι αναγκαία η 

χρήση ζεστού νερού, εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την παραλαβή ελαιολάδων με άρωμα 

παρόμοιο αυτού των ελαιολάδων που παραλαμβάνονται με εφαρμογή υψηλής πίεσης 

στην ελαιοζύμη. 

 

1.5. Μέθοδοι παραλαβής των πτητικών συστατικών από τα τρόφιμα 
 

 Σύμφωνα με τις Morales και Tsimidou (2000), για την επιλογή της μεθόδου η 

οποία θα εξασφαλίσει την παραλαβή του πλέον αντιπροσωπευτικού κλάσματος των 

πτητικών συστατικών από ένα δείγμα τροφίμων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι: 

1. Τα επιμέρους πτητικά συστατικά ενός τροφίμου είναι κατά κανόνα πάρα πολλά 

και διαφέρουν ως προς τη χημική φύση, το μοριακό βάρος και τη συγκέντρωση 

στο εξεταζόμενο δείγμα, που είναι συνήθως χαμηλή. 

2. Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης κάθε πτητικού συστατικού 

στο τρόφιμο και της συγκέντρωσής του στο πτητικό κλάσμα. 

3. Είναι αναγκαίος ο εμπλουτισμός του πτητικού κλάσματος όταν για την παραλαβή 

των πτητικών συστατικών εκχυλίζεται το εξεταζόμενο δείγμα με διαλύτη ή μίγμα 

διαλυτών. 

4. Πρέπει να αποτρέπεται ο σχηματισμός artifacts στη διάρκεια της παραλαβής των 

πτητικών συστατικών επειδή συχνά έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα αποτελέσματα 

της περαιτέρω εξέτασης του πτητικού κλάσματος. 

Η εξέταση του κλάσματος των πτητικών συστατικών ενός δείγματος τροφίμου 

προϋποθέτει: 

1. Παραλαβή των πτητικών συστατικών από το δείγμα. 

2. Εμπλουτισμό του πτητικού κλάσματος (κατά περίπτωση). 

3. Κλασμάτωση του πτητικού κλάσματος σε τάξεις συστατικών (κατά περίπτωση). 

4. Ταυτοποίηση των επιμέρους συστατικών του πτητικού κλάσματος. 

Σύμφωνα με τις Morales & Tsimidou (2000), υπάρχουν δυο ομάδες τεχνικών 

παραλαβής των πτητικών συστατικών από δείγματα τροφίμων: 

Α. Οι τεχνικές που δεν περιλαμβάνουν στάδιο εμπλουτισμού, όπως η τεχνική της απ’ 

ευθείας έγχυσης του δείγματος (Zunin et al, 2004) και η τεχνική της κατανομής στην 

υπερκείμενη του δείγματος αέρια φάση ή Static Headspace (López-Feria et al, 2007). 



   

Β. Οι τεχνικές που περιλαμβάνουν στάδιο εμπλουτισμού, όπως οι τεχνικές εκχύλισης 

με διαλύτη, απόσταξης με υδρατμούς ή σε συνθήκες ελαττωμένης πίεσης, απόσταξης 

και παράλληλης εκχύλισης του αποστάγματος ή SDE (Vichi et al, 2007), εκχύλισης 

με ρευστό σε υπερκρίσιμη κατάσταση ή SCE (Morales et al, 1998), μικροεκχύλισης 

στερεής φάσης ή SPME (Angerosa, 2002) και θερμικής εκρόφησης μετά από εκδίωξη 

με διαβίβαση αδρανούς αερίου και προσρόφηση σε ειδικό πολυμερικό υλικό ή Purge 

& Trap ή Dynamic Headspace (Kanavouras et al, 2005, Luna et al, 2006). 

Από τις τεχνικές αυτές, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, καμία δεν είναι σε 

θέση να δώσει απολύτως ακριβείς πληροφορίες για την ποιοτική και ποσοτική 

σύσταση του κλάσματος των πτητικών συστατικών. Για το λόγο αυτό, η επιλογή της 

μεθόδου που θα εφαρμοσθεί εξαρτάται κατά κανόνα από τον αντικειμενικό σκοπό 

της μελέτης για τις ανάγκες της οποίας είναι απαραίτητη η παραλαβή των πτητικών 

συστατικών από τα δείγματα του προς εξέταση προϊόντος. 

 

1.5.1. Τεχνική της κατανομής στην υπερκείμενη του δείγματος αέρια φάση 

(Static Headspace, SHS) 

 

Η δειγματοληψία από την υπερκείμενη του δείγματος αέρια φάση μετά την 

αποκατάσταση ισορροπίας φαίνεται να είναι μια ιδανική μέθοδος για τη διερεύνηση 

της σύστασης του πτητικού κλάσματος ενός δείγματος τροφίμου. Η τεχνική είναι 

απλή και εύκολα αυτοματοποιήσιμη. Το δείγμα τοποθετείται σε ένα φιαλίδιο το οποίο 

κλείνει αεροστεγώς με ένα septum, ακολουθεί θερμοστάτηση σε χαμηλή 

θερμοκρασία (συνήθως 40οC) για 30-60 λεπτά με σκοπό την εξισορρόπηση της 

συγκέντρωσης των επιμέρους πτητικών συστατικών στο δείγμα και στην υπερκείμενή 

του αέρια φάση (εσωτερικό διάκενο του φιαλιδίου) και στη συνέχεια λαμβάνεται 

καθορισμένος όγκος της υπερκείμενης του δείγματος αέριας φάσης με τη βοήθεια 

μιας gas-tight σύριγγας που εισάγεται αμέσως στη διάταξη έγχυσης ενός 

αεριοχρωματογράφου. 

Το κύριο μειονέκτημα της τεχνικής ήταν αρχικά η περιορισμένη ευαισθησία 

της, καθώς ήταν αδύνατη η λήψη δείγματος με όγκο μεγαλύτερο από 10mL. Πτητικές 

ενώσεις που η συγκέντρωσή τους στην υπερκείμενη του δείγματος αέρια φάση είναι 

υψηλότερη από 0,1 μg/L μπορούν να ανιχνευθούν όταν ο αεριοχρωματογράφος είναι 

εφοδιασμένος με ένα συνήθη ανιχνευτή, όταν όμως αυτός είναι συζευγμένος με ένα 



   

φασματόμετρο μαζών η ανάλογη συγκέντρωση της κάθε επιμέρους πτητικής ένωσης 

στην υπερκείμενη του δείγματος αέρια φάση πρέπει να είναι υψηλότερη από 10 μg/L. 

Επειδή η συγκέντρωση κάθε επιμέρους πτητικής ένωσης στο εσωτερικό διάκενο του 

φιαλιδίου κυμαίνεται συνήθως από 0,0001 έως 100 μg/L, μόνο αυτές που απαντούν 

σε επαρκή συγκέντρωση μπορούν να ανιχνευθούν (Reineccius, 2005). 

 

1.5.2. Τεχνική της θερμικής εκρόφησης μετά από εκδίωξη με διαβίβαση 

αδρανούς αερίου και προσρόφηση σε ειδικό πολυμερικό υλικό (Dynamic 

Headspace, DHS) 

 
Κατά την εφαρμογή αυτής της τεχνικής, τα πτητικά συστατικά εκδιώκονται 

από το δείγμα με διαβίβαση αδρανούς αερίου (άζωτο ή ήλιο). Το αέριο εκδίωξης μαζί 

με τα πτητικά συστατικά που συμπαρασύρει διέρχεται από μια διάταξη εφοδιασμένη 

με κατάλληλο προσροφητικό υλικό, όπως Tenax, ενεργό άνθρακα, κ.τ.λ, στην οποία 

προσροφώνται τα πτητικά συστατικά, ιδίως αυτά που εμφανίζουν υψηλή τάση ατμών 

(Reineccius, 2005). Στη συνέχεια τα πτητικά συστατικά εκροφώνται από τη διάταξη 

(παγίδα) με θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία και με τη βοήθεια του φέροντος αερίου 

προωθούνται μέσω της διάταξη έγχυσης του αεριοχρωματογράφου στη στήλη. 

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ευρύτατα για την εξακρίβωση της ποιοτικής 

και ποσοτικής σύστασης του πτητικού κλάσματος των τροφίμων. Στα πλεονεκτήματά 

της περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός πτητικών συστατικών που η συγκέντρωσή τους 

στο εξεταζόμενο δείγμα είναι πολύ χαμηλή, γεγονός που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

όταν τα συστατικά αυτά εμφανίζουν πολύ χαμηλό κατώφλι αναγνώρισης της οσμής 

με αποτέλεσμα και συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στο άρωμα πολλών τροφίμων 

(Morales et al., 1994). 

 

1.5.3. Μικροεκχύλιση στερεής φάσης (Solid Phase Microextraction, SPME) 

 
Αποτελεί μια πολύ απλή και αρκετά αποτελεσματική τεχνική παραλαβής των 

πτητικών συστατικών, χωρίς τη χρήση διαλύτη, είτε απευθείας από δείγμα τροφίμου 

είτε από την υπερκείμενή του αέρια φάση. Η τεχνική επινοήθηκε από τον Pawliszyn 

και τους συνεργάτες του κατά το έτος 1990 και έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα για 

αναλυτικούς σκοπούς. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε τόσο στην εξέταση περιβαλλοντικών 

δειγμάτων όσο και δειγμάτων τροφίμων. Θεωρείται ότι είναι μια ιδανική τεχνική για 



   

χρήση σε συνδυασμό με την τεχνική GC-MS. Όλα τα στάδια της κλασικής εκχύλισης 

υγρού-υγρού έχουν ενσωματωθεί σε ένα στάδιο, με τη χρήση μιας συσκευής, που έχει 

ως αποτέλεσμα να απλοποιείται η όλη διαδικασία προετοιμασίας του δείγματος. Στην 

SPME χρησιμοποιείται μια ίνα κατασκευασμένη από διοξείδιο του πυριτίου η οποία 

έχει καλυφθεί με ένα ειδικό πολυμερικό υλικό (στατική φάση).  

Τα πτητικά συστατικά του δείγματος ή της υπερκείμενης του δείγματος αέριας 

φάσης αλληλεπιδρούν με το πολυμερικό υλικό. Αυτή η αλληλεπίδραση έχει ως 

συνέπεια τη συγκράτησή τους με προσρόφηση στην ίνα. Με τη χρήση της τεχνικής 

SPME μειώνεται ο απαραίτητος για την προετοιμασία του δείγματος χρόνος, τα 

έξοδα για την αγορά των διαλυτών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται όταν εφαρμόζεται μια 

τεχνική εκχύλισης, και τη διαχείριση των αποβλήτων, παράλληλα όμως μειώνεται και 

το όριο ανίχνευσης των επιμέρους πτητικών ενώσεων μετά τη θερμική εκρόφησή 

τους από την ίνα στη διάταξη έγχυσης του αεριοχρωματογράφου και το διαχωρισμό 

τους στην τριχοειδή στήλη του (Vas & Vékey, 2004). 

Η συσκευή SPME είναι παρά πολύ απλή και έχει εμφάνιση ανάλογη με αυτή 

μιας τροποποιημένης σύριγγας (Εικόνα 2) που αποτελείται από διάταξη συγκράτησης 

της ίνας και αγωγό εντός του οποίου προστατεύεται η ίνα. Η τελευταία μπορεί με τη 

βοήθεια ειδικού ελατηρίου να εξέλθει από τον αγωγό και να έρθει σε άμεση επαφή με 

το δείγμα ή την υπερκείμενή του αέρια φάση (headspace). Στην πρώτη περίπτωση, η 

ίνα εμβαπτίζεται στο δείγμα, για παράδειγμα σε ένα υδατικό διάλυμα, με συνέπεια τα 

πτητικά συστατικά του να συγκρατούνται στο πολυμερικό υλικό. Συνήθως απαιτείται 

μια επαρκής ανάδευση του δείγματος που αποσκοπεί στην ταχύτερη αλληλεπίδραση 

των πτητικών συστατικών με το πολυμερικό υλικό, επειδή ένα χαρακτηριστικό αυτών 

των συστατικών ο χαμηλός συντελεστής διάχυσης. Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να 

έχει προηγηθεί η διάχυση των πτητικών συστατικών από το δείγμα στο εσωτερικό 

διάκενο (headspace) του φιαλιδίου εντός του οποίου έχει μεταφερθεί το προς εξέταση 

δείγμα και να έχει αποκατασταθεί ισορροπία. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται όταν το 

δείγμα έχει πολύπλοκη σύσταση, όπως αυτή που έχουν τα δείγματα τροφίμων, επειδή 

τα συστατικά του μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην ίνα. Βελτίωση της κινητικής 

της διάχυσης μπορεί να επιτευχθεί με ανάδευση ή/και με θέρμανση του δείγματος 

(Pillonel et al., 2002). 

Η τεχνική SPME λαμβάνει χώρα σε δύο φάσεις (Εικόνα 3). Στην πρώτη φάση, 

η βελόνη της σύριγγας εισάγεται μέσω ενός septum στο φιαλίδιο, η ίνα εξέρχεται από 

τη βελόνη, με τη βοήθεια του εμβόλου της σύριγγας, και έρχεται σε άμεση επαφή με 



   

την υπερκείμενη του δείγματος αέρια φάση (headspace) ή το δείγμα με αποτέλεσμα 

στο πολυμερικό υλικό της να συγκρατούνται τα πτητικά συστατικά με προσρόφηση. 

Στην δεύτερη φάση, η ίνα επανέρχεται με τη βοήθεια του εμβόλου της σύριγγας στη 

μεταλλική βελόνη (για μηχανική προστασία) που απομακρύνεται από το φιαλίδιο και 

αμέσως εισάγεται στη διάταξη έγχυσης του αεριοχρωματογράφου όπου και γίνεται η 

θερμική εκρόφηση των πτητικών συστατικών του δείγματος που είναι προροφημένα 

στην ίνα, αφού η τελευταία εξέλθει και πάλι από τη μεταλλική βελόνη προκειμένου 

αυτά να μεταφερθούν με τη βοήθεια του φέροντος αερίου στην τριχοειδή στήλη. Πριν 

χρησιμοποιηθεί η ίνα απαιτείται εξισσορόπηση της σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει 

ο κατασκευαστής, ενώ κάθε χρησιμοποιημένη ίνα πρέπει να καθαρίζεται ώστε να 

απομακρυνθούν επιβαρύνσεις που είναι συχνά σε θέση να επηρεάσουν δυσμενώς τη 

μορφή του χρωματογραφήματος. Ο καθαρισμός της γίνεται με παραμονή της για 

επαρκή χρόνο σε υψηλή θερμοκρασία παρουσία αδρανούς αερίου εντός της διάταξης 

έγχυσης του αεριοχρωματογράφου. 

 

 
Εικόνα 2. Μικροεκχύλιση στερεής φάσης (Solid Phase Microextraction ή SPME) 
 

Κατά την εφαρμογή της τεχνικής SPME πρέπει παράμετροι όπως ο τρόπος 

ανάδευσης του δείγματος, η θερμοκρασία στην οποία γίνεται η δειγματοληψία, η τιμή 

pH του δείγματος και ο όγκος του δείγματος, καθώς και οι συνθήκες προσρόφησης 

και εκρόφησης των πτητικών συστατικών, να διατηρούνται σταθερές προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα των μετρήσεων. Η πολικότητα και 



   

η πτητικότητα των συστατικών που πρέπει να παραληφθούν από το δείγμα παίζουν 

σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των συνθηκών στις οποίες θα γίνει η δειγματοληψία 

τους από την υπερκείμενη του δείγματος αέρια φάση και ο χρωματογραφικός 

διαχωρισμός τους. Η απουσία διαλύτη επιτρέπει την εισαγωγή όλης της ποσότητας 

των πτητικών συστατικών που εκροφώνται από την ίνα στην τριχοειδή στήλη, 

γεγονός που αυξάνει την ευαισθησία (Vas & Vékey, 2004). 

Στο εμπόριο είναι διαθέσιμες 6 SPME ίνες που διαφοροποιούνται ως προς το 

πολυμερικό υλικό που φέρουν και ως προς το πάχος του υμενίου του υλικού αυτού. 

Το πολυμερικό υλικό αυτών των ινών είναι είτε ένα καθαρό υγρό πολυμερές, όπως το 

πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο (PDMS) ή ένας πολυακρυλικός εστέρας (PA), είτε σύνθετα 

πολυμερή, όπως Carboxen-PDMS, Divinylbenzene (DVB)-PDMS, Carbowax-DVB 

και DVB-Carboxen-PDMS. Τα σύνθετα πολυμερή, που αποτελούνται από ένα υγρό 

πολυμερές και ένα πορώδες στερεό υλικό ή μίγματα πορωδών υλικών συνδυάζουν τις 

ιδιότητες συγκράτησης των πτητικών ενώσεων στο υγρό πολυμερές με την ικανότητα 

προσρόφησης των σωματιδίων του πορώδους υλικού (Pillonel et al., 2002). 

Η δειγματοληψία, όταν χρησιμοποιείται το PDMS ή το PA, βασίζεται στο ότι 

τα πτητικά συστατικά διαχέονται στο πολυμερικό υλικό όπου συγκρατούνται (Vas & 

Vékey, 2004). Το υλικό Carboxen είναι ένα μοριακό κόσκινο άνθρακα με μακρο-, 

μεσο- και μικροπόρους. Το μέγεθος των πόρων δεν επιτρέπει στα μόρια συστατικών 

του δείγματος που είναι μεγαλύτερα από το μόριο των πτητικών συστατικών του να 

εισχωρήσουν στους μικροπόρους όπου οι αλληλεπιδράσεις είναι ισχυρότερες. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα ο συνδυασμός του υλικού Carboxen με το πολυμερές PDMS να 

συμβάλλει σε μια αποτελεσματικότερη συγκράτηση στην ίνα των μικρού μεγέθους 

μορίων. Ο συνδυασμός του πολυμερούς PDMS με το πορώδες υλικό DVB που έχει 

μεγαλύτερους πόρους σε σχέση με αυτούς του υλικού Carboxen χρησιμοποιείται για 

την αποτελεσματικότερη συγκράτηση στην ίνα και μεγαλύτερου μεγέθους μορίων. Ο 

συνδυασμός των υλικών DVB και Carboxen με το πολυμερές PDMS εξασφαλίζει μια 

πιο αποτελεσματική συγκράτηση στην ίνα τόσο των μικρού μεγέθους όσο και των 

μέσου μεγέθους μορίων. Το πιο σύνθετο αυτό υλικό αποτελείται από ένα στρώμα 

PDMS/Carboxen το οποίο επικαλύπτεται από ένα στρώμα PDMS/DVB. Τα μικρού 

μεγέθους μόρια, λόγω του μεγαλύτερου συντελεστή διάχυσης, διαχέονται ταχύτερα 

στο πρώτο στρώμα όπου προσροφώνται στο υλικό Carboxen. Αντιθέτως, τα μέσου 

μεγέθους μόρια προσροφώνται στο υλικό DVB του εξωτερικού στρώματος. Με τον 

ίδιο τρόπο γίνεται και η θερμική εκρόφηση των προσροφηθέντων στην ίνα μορίων. Ο 



   

συνδυασμός του πολυμερούς Carbowax και του πορώδους υλικού DVB είναι ένα πιο 

πολικό σύνθετο υλικό (Pillonel et al., 2002). 

Ο τύπος της ίνας που χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή της τεχνικής SPME 

επηρεάζει την εκλεκτικότητα της δειγματοληψίας. Οι πολικές ίνες χρησιμοποιούνται 

για τη συγκράτηση των πολικών συστατικών, σε αντίθεση με τις μη πολικές ίνες, που 

χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των μη πολικών συστατικών κατ’ αναλογία με 

ότι συμβαίνει κατά τον αεριοχρωματογραφικό διαχωρισμό στις τριχοειδείς στήλες. Οι 

SPME ίνες χρησιμοποιούνται για εκατοντάδες δειγματοληψιών στην περίπτωση που 

αυτές γίνονται από την υπερκείμενη δειγμάτων αέρια φάση (Vas & Vékey, 2004). 

 

 
 
Εικόνα 3. Παραλαβή πτητικών συστατικών (Α) από την υπερκείμενη του δείγματος 

αέρια φάση και (Β) απ’ ευθείας από το δείγμα. (Vas & Vékey, 2004) 

 

 

 



   

Η τεχνική SPME έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς ερευνητές στη διερεύνηση 

της σύστασης του πτητικού κλάσματος δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου (Baccouri et 

al, 2007, Araceli et al, 2007, Kanavouras et al, 2005, Cavalli et al, 2004, Flamini et al, 

2003, Jelén et al, 2000). 

 

1.6. Αέρια Χρωματογραφία 
 

Η αέρια χρωματογραφία διακρίνεται σε αέρια-στερεή χρωματογραφία και σε 

αέρια-υγρή χρωματογραφία ανάλογα με το είδος της στατικής φάσης (στερεή ή υγρή) 

στην οποία γίνεται ο διαχωρισμός. Στην πρώτη τεχνική (GSC), το υλικό πλήρωσης 

της στήλης είναι μια στερεή φάση με μεγάλη ενεργή επιφάνεια όπου προσροφώνται 

τα προς διαχωρισμό συστατικά του μίγματος. Στη δεύτερη τεχνική (GLC), η στατική 

φάση είναι ένα μη πτητικό υγρό που σχηματίζει υμένιο στα εσωτερικά τοιχώματα της 

στήλης ή στην επιφάνεια ενός στερεού φορέα που αποτελεί το υλικό πλήρωσης της 

στήλης. Η τεχνική αυτή είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη στην εξέταση δειγμάτων 

τροφίμων. 

Ο διαχωρισμός κάθε επιμέρους πτητικού συστατικού του δείγματος οφείλεται 

στο διαφορετικό συντελεστή κατανομής μεταξύ της στατικής και της κινητής φάσης 

(φέρον αέριο). Όσο μεγαλύτερη είναι η χημική συγγένεια των επιμέρους συστατικών 

του δείγματος με τη στατική φάση, τόσο υψηλότερος είναι και ο χρόνος συγκράτησης 

τους σ’ αυτή (Παπαδογιάννης & Σαμανίδου, 2001). 

Τα κυριότερα μέρη ενός αεριοχρωματογραφικού συστήματος φαίνονται στο 

σχήμα 6. Το φέρον αέριο, που περιέχεται σε συμπιεσμένη μορφή σε μια κυλινδρική 

οβίδα, διέρχεται αρχικά από κατάλληλο ρυθμιστή ώστε η ταχύτητα της ροής του να 

ανέρχεται σε 0,5 έως 1,5 mL/min όταν χρησιμοποιείται μια narrow-bore τριχοειδής 

στήλη (στήλη που έχει εσωτερική διάμετρο 0,18 ή 0,25 mm). Όταν χρησιμοποιείται 

μια πληρωμένη στήλη, η ταχύτητα ροής του φέροντος αερίου πρέπει να είναι πολύ 

μεγαλύτερη (20 έως 60 mL/min). Το φέρον αέριο διέρχεται ακολούθως από τη στήλη, 

που είναι τοποθετημένη στο φούρνο του αεριοχρωματογράφου. Το ένα άκρο της είναι 

συνδεδεμένο αεροστεγώς με τη διάταξη έγχυσης του αεριοχρωματογράφου, ενώ το 

άλλο άκρο της είναι συνδεδεμένο αεροστεγώς με τον ανιχνευτή. Με τη βοήθεια του 

φέροντος αερίου, τα διαχωριζόμενα στη στήλη συστατικά του δείγματος οδηγούνται 

στον ανιχνευτή, που μπορεί να είναι και ένα φασματόμετρο μάζας. Με το τελευταίο η 

στήλη συνδέεται συνήθως μέσω μιας γραμμής μεταφοράς (transfer line). Το σήμα του 



   

ανιχνευτή ενισχύεται και καταγράφεται. Η θερμοκρασία λειτουργίας του ανιχνευτή 

και της διάταξης έγχυσης ρυθμίζεται ανεξάρτητα. Ανεξάρτητα ρυθμίζεται επίσης και 

η θερμοκρασία του φούρνου που έχει χαμηλή θερμοχωρητικότητα προκειμένου να 

είναι δυνατή η ταχεία θέρμανση ή ψύξη της στήλης. Ο φούρνος μπορεί να λειτουργεί 

είτε ισόθερμα είτε σε συνθήκες προγραμματισμένης αύξησης της θερμοκρασίας.  

Η τελευταία είναι αναγκαία όταν το δείγμα περιέχει συστατικά με παραπλήσιο 

χρόνο συγκράτησης σε μια ορισμένη θερμοκρασία. Η αύξηση της θερμοκρασίας με 

σταθερό ρυθμό μπορεί να προγραμματισθεί και μετά ή πριν από ένα διάστημα 

παραμονής της στήλης σε μια σταθερή χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία, αντιστοίχως 

(Gordon, 1990). 

 

 
 

Σχήμα 6. Βασικά μέρη ενός αεριοχρωματογραφικού συστήματος 

 

1.7. Αέρια Χρωματογραφία-Φασματομετρία Μάζας (GC-MS) 
 

Η τεχνική GC-MS θεωρείται ότι είναι μια από τις καταλληλότερες ενόργανες 

αναλυτικές τεχνικές για τη διερεύνηση της σύστασης των τροφίμων, και ιδιαιτέρως 

του κλάσματος των πτητικών συστατικών των τροφίμων. Η σύσταση του τελευταίου 

παίζει σημαντικό ρόλο στην αποδοχή των τροφίμων από τους καταναλωτές και κατά 

συνέπεια έχει γεγάλη σημασία για τη βιομηχανία και το εμπόριο των τροφίμων. Για 

το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η αναζήτηση της ταυτότητας των πτητικών συστατικών 



   

ενός τροφίμου και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζεται η συγκέντρωσή τους κατά τη 

συγκομιδή, την επεξεργασία και την αποθήκευσή του (Gerhard, 1990). 

Η έρευνα για την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των πτητικών 

συστατικών που συνεισφέρουν στο άρωμα των τροφίμων ωφελήθηκε σε σημαντικό 

βαθμό από την ανάπτυξη της αέριας χρωματογραφίας λόγω κυρίως της εξαιρετικής 

διαχωριστικής ικανότητας και της υψηλής ευαισθησίας της τελευταίας (Reineccius, 

2005). Η συνήθης αεριοχρωματογραφική ανάλυση έχει όμως ένα βασικό μειονέκτημα 

καθώς η αναγνώριση της ταυτότητας των διαχωριζόμενων συστατικών βασίζεται στη 

σύγκριση των χρόνων συγκράτησής τους με αυτούς προτύπων ενώσεων. Με αυτό τον 

τρόπο δεν είναι ωστόσο ασφαλής η ταυτοποίηση όλων των επιμέρους συστατικών 

επειδή τα χρωματογραφικά δεδομένα δεν παρέχουν πάντα αξιόπιστες πληροφορίες. 

Με τη χρησιμοποίηση ενός φασματομέτρου μάζας αντί ενός κοινού ανιχνευτή 

είναι δυνατή η λήψη από το φάσμα μάζας κάθε διαχωριζόμενου συστατικού πολλών 

πληροφοριών για την δομή του που επιτρέπουν μια πιο αξιόπιστη ταυτοποίησή του, 

αλλά και έναν πιο ακριβή προσδιορισμό του. Για το λόγο αυτό ο συνδυασμός της 

αέριας χρωματογραφίας με τη φασματομετρία μάζας είναι μια εξαιρετική αναλυτική 

τεχνική η οποια χαρακτηρίζεται από εκλεκτικότητα, υψηλή ευαισθησία και ταχύτητα 

με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται πολύ στην εξέταση τροφίμων (Gerhard, 1990). 

Τα διαθέσιμα συστήματα GC-MS ποικίλουν ως προς τις δυνατότητές τους, αν 

και έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά (Εικόνα 4). Η γραμμή μεταφοράς, η οποία 

είναι θερμαινόμενη, διατηρεί τα διαχωρισθέντα συστατικά στην αέρια φάση κατά τη 

μεταφορά τους από τον αεριοχρωματογράφο στο φασματόμετρο μάζας. Στο θάλαμο 

ιονισμού του τελευταίου ιονίζεται κάθε συστατικό χωριστά, κυρίως με πρόσπτωση 

δέσμης ηλεκτρονίων ορισμένης ενέργειας. Τα θετικώς φορτισμένα ιόντα οδηγούνται 

στον αναλυτή μάζας, όπου και διαχωρίζονται σύμφωνα με το λόγο μάζα προς φορτίο 

ή m/z (Powell, 2001). Ο ανιχνευτής ταξινομεί τα ιοντικά θραύσματα σύμφωνα με το 

λόγο m/z και τα καταγράφει ως κορυφές (Mc Murry, 2002). Το σήμα του ανιχνευτή 

ενισχύεται και μετατρέπεται σε αξιοποιήσιμη πληροφορία με τη μορφή του φάσματος 

μάζας. Το υψηλό κενό στο θάλαμο ιονισμού του φασματομέτρου μάζας εγγυάται ότι 

η πιθανότητα σύγκρουσης των ιόντων με μη ιονισθέντα μόρια είναι εξαιρετικά μικρή. 

Ως φέρον αέριο χρησιμοποιείται συνήθως ήλιο, το οποίο σχηματίζει λιγότερα ιόντα 

σε σχέση με άλλα αέρια που χρησιμοποιούνται ως φέρον αέριο, δεν αλληλεπιδρά με 

τα ιόντα που έχουν χαμηλή μάζα και απομακρύνεται ταχέως από το θάλαμο ιονισμού 

του φασματομέτρου μάζας λόγω του υψηλού συντελεστή διάχυσης (Powell, 2001). 
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Σχήμα 7. Διάγραμμα αναπαράστασης των βασικών μερών ενός συστήματος GC-MS 

(Powell, 2001) 

 

1.7.1. Ιονισμός με πρόσπτωση δέσμης ηλεκτρονίων (Electron Ionization, EI) 

 

Είναι η παλαιότερη και περισσότερο χρησιμοποιημένη τεχνική ιονισμού. Μια 

δέσμη ηλεκτρονίων, που παράγεται από μια θερμαινόμενη με αγωγή λυχνία ρηνίου ή 

βολφραμίου (κάθοδος) σε συνθήκες κενού και έχει ορισμένη ενέργεια, αλληλεπιδρά 

με κάθε πτητική ένωση στο θάλαμο ιονισμού, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα το 

σχηματισμό συγκεκριμένων θετικά φορτισμένων ιόντων (Gordon, 1990). Η ενέργεια 

της δέσμης των ηλεκτρονίων ανέρχεται σε 70 eV. Η θερμοκρασία στην οποία η προς 

ιονισμό ένωση μεταβαίνει στην αέρια κατάσταση μπορεί να είναι ίση με αυτή του 

περιβάλλοντος μπορεί όμως να είναι και υψηλότερη από 400oC σε πίεση 10-3 Pa. Η 

αλληλεπίδραση του μορίου της ένωσης με ένα ηλεκτρόνιο υψηλής ενέργειας έχει ως 

αποτέλεσμα την απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου (μερικές φορές δύο ή περισσοτέρων 

ηλεκτρονίων) από τα τροχιακά σθένους (Mellon et al., 2000). Η διαδικασία αυτή έχει 

ως συνέπεια το σχηματισμό μιας κατιονικής ρίζας, επειδή το μόριο έχει απωλέσει ένα 

ηλεκτρόνιο και έχει πλέον θετικό φορτίο, αλλά και περιττό αριθμό ηλεκτρονίων (Mc 

Murry, 2002). 
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Από τη στιγμή που η ενέργεια ιονισμού των περισσοτέρων οργανικών μορίων 

κυμαίνεται από 8 έως 12eV, η περίσσεια ενέργεια μπορεί να προκαλέσει περιστροφές 

και ταλαντώσεις του μοριακού ιόντος με συνέπεια τη μερική ή πλήρη διάσπασή του 

με σχηματισμό ποικίλων θραυσμάτων. Ο ιονισμός με ηλεκτρόνια που έχουν ενέργεια 

70 eV καθιστά δυνατή τη λήψη ενός αναπαραγώγιμου φάσματος μαζών. Η ενέργεια 

των ηλεκτρονίων δεν μεταφέρεται ωστόσο εξ ολοκλήρου στα μόρια στη διάρκεια του 

ιονισμού. Επειδή πολλές οργανικές ενώσεις αποσυντίθενται κατά τη θέρμανση που 

είναι αναγκαία για τη μετάβαση από τη στερεή ή την υγρή στην αέρια κατάσταση ή 

δεν ιονίζονται προς σταθερά μοριακά ιόντα στις συνήθεις συνθήκες ιονισμού μετά 

από πρόσπτωση δέσμης ηλεκτρονίων, υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών 

τεχνικών ιονισμού (Mellon et al., 2000). 
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Σχήμα 8. Ιονισμός με πρόσπτωση δέσμης ηλεκτρονίων (Powell, 2001). 
 

Τα φασματόμετρα μαζών που χρησιμοποιούνται ως ανιχνευτής είναι κυρίως 

φασματόμετρα που φέρουν ένα τετραπολικό φίλτρο μάζας. Ένα τετραπολικό φίλτρο 

μάζας αποτελείται από τέσσερις μεταλλικές ράβδους τοποθετημένες κατά τρόπο που 

εξασφαλίζει τη διέλευση των αξόνων τους από τις κορυφές ενός τετραγώνου. Στο ένα 

ζεύγος των διαγωνίως τοποθετημένων ράβδων εφαρμόζεται τάση +Vdc volts, ενώ στο 

άλλο ανάλογο ζεύγος ράβδων εφαρμόζεται τάση -Vdc volts. Τα ιόντα επιταχύνονται 

στο κέντρο του τετραπολικού φίλτρου. Όταν στα δύο ζεύγη των ράβδων εφαρμόζεται 

εναλλασσόμενη τάση καθορισμένης συχνότητας ραδιοκυμάτων με διαφορά φάσης 

180ο, τα ιόντα που πάλλονται με ολοένα αυξανόμενο πλάτος προσκρούουν σε μια από 

τις ράβδους, ενώ μόνο τα ιόντα που έχουν ορισμένο λόγο m/z διέρχονται μέσα από το 

τετραπολικό φίλτρο και ανιχνεύονται. Στην ουσία ο αναλυτής τετραπολικού φίλτρου 

μάζας λειτουργεί ως φίλτρο που αποτρέπει τη διέλευση της πλειοψηφίας των ιόντων. 

Σε κάθε χρονική στιγμή μόνο τα ιόντα με συγκεκριμένο λόγο m/z έχουν μια σταθερή 

τροχιά μέσα στον αναλυτή μάζας (Powell, 2001). Με σάρωση της συχνότητας των 

ραδιοκυμάτων ή του δυναμικού είναι επομένως δυνατή η καταγραφή του φάσματος 

μαζών (Gerhard, 1990). 



   

1.7.2. Καταγραφή επιλεγμένων ιόντων (Selected Ion Monitoring) 

 
Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τη λειτουργία ενός συστήματος GC-

MS καθορίζονται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το φασματόμετρο μάζας. Το 

τελευταίο μπορεί να καταγράφει είτε το πλήρες φάσμα μαζών είτε έναν περιορισμένο 

αριθμό ιοντικών θραυσμάτων. Το πλήρες φάσμα μαζών επιτρέπει την ταυτοποίηση 

μιας ένωσης. Σε μερικές περιπτώσεις, όταν στο φάσμα δεν καταγράφεται το μοριακό 

ιόν ή όταν καταγράφεται αλλά σε πολύ χαμηλή αφθονία, είναι απαραίτητη η λήψη 

του φάσματος και μετά από χημικό ιονισμό (CI) προκειμένου από το ψευδομοριακό 

ιόν να ληφθεί η αναγκαία πληροφορία για τη μοριακή μάζα της ένωσης. Η ποσότητα 

της ένωσης που είναι αναγκαία για τη λήψη ενός πλήρους φάσματος μαζών ανέρχεται 

συνήθως σε 1 έως 10 ng. Ο εναλλακτικός τρόπος χρήσης του φασματομέτρου μάζας 

ως εκλεκτικός ανιχνευτής που καταγράφει ένα περιορισμένο αριθμό προεπιλεγμένων 

ιόντων (Selected Ion Monitoring, SIM), εξασφαλίζει έναν πολύ μεγαλύτερο χρόνο για 

την καταγραφή κάθε ιόντος, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση 

της ευαισθησίας. Το χαμηλότερο όριο ανίχνευσης που μπορεί να επιτευχθεί κατά την 

εφαρμογή της τεχνικής SIM ανέρχεται σε μερικά picogramms ή, σε ορισμένες ειδικές 

περιπτώσεις, σε μερικές δεκάδες  femtogramms. Η κύρια εφαρμογή της τεχνικής SIM 

αφορά στον ποσοτικό προσδιορισμό ενώσεων που απαντούν στο δείγμα σε πάρα 

πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Η εκλεκτικότητα και η ευαισθησία της τεχνικής αυτής 

έχουν αξιοποιηθεί κυρίως για τον προσδιορισμό συστατικών καθοριστικών για 

ασφάλεια των τροφίμων. Η εκλεκτικότητα αυξάνεται με την καταγραφή 

περισσότερων από ένα  ιόντων (συνήθως δύο ή τρία ιόντα). Τα ιόντα αυτά πρέπει να 

είναι χαρακτηριστικά της ένωσης, όπως για παράδειγμα το μοριακό ιόν, να απαντούν 

σε υψηλή αφθονία, όπως για παράδειγμα το κύριο ιόν, και να έχουν κατά προτίμηση 

υψηλή τιμή λόγου m/z. Η καταγραφή ιόντων που μπορεί να έχουν τον ίδιο λόγο m/z 

με ιόντα τα οποία προέρχονται από την αιμορραγία της στήλης πρέπει να 

αποφεύγεται. Για την αύξηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων μπορεί να 

παρακολουθείται και η αναλογία των επιλεγμένων ιόντων. 

Για την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων ενδείκνυται κυρίως η εφαρμογή 

της μεθόδου του εσωτερικού πρότυπου. Αυτό προστίθεται στο δείγμα πριν αρχίσει η 

όποια προετοιμασία του. Οποιαδήποτε απώλεια συστατικού πρέπει να συνοδεύεται 

από απώλεια και του εσωτερικού προτύπου σε ανάλογο βαθμό. Όταν το εσωτερικό 

πρότυπο έχει δομή παραπλήσια με αυτή τους συστατικού του οποίου επιδιώκεται ο 



   

προσδιορισμός, τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι περισσότερο ακριβή. Πρακτικοί 

λόγοι επιβάλλουν συνήθως τη χρήση ομόλογων ή ισομερών ενώσεων ως εσωτερικά 

πρότυπα, αν και το πλέον κατάλληλο εσωτερικό πρότυπο είναι ένα ισοτοπομερές του 

συστατικού του οποίου επιδιώκεται ο προσδιορισμός Τα φασματόμετρα μάζας που 

χρησιμοποιούνται περισσότερο όταν εφαρμόζεται η τεχνική SIM είναι αυτά τα οποία 

έχουν τετραπολικό φίλτρο μάζας διπλής εστίασης. Στα ιόντα που καταγράφονται δεν 

περιλαμβάνεται συνήθως το μοριακό ιόν που κατά κανόνα απουσιάζει όταν έχει γίνει 

ιονισμός με πρόσπτωση δέσμης ηλεκτρονίων (Gerhardt, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ο βαθμός ωρίμανσης των καρπών της ελιάς επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό το 

άρωμα του παρθένου ελαιολάδου. Οι διαθέσιμες από τη βιβλιογραφία πληροφορίες 

αφορούν σε παρθένα ελαιόλαδα τα οποία έχουν παραληφθεί από καρπούς ελιάς της 

ποικιλίας Κορωνέϊκη, Μεγαρείτικη και Αμφίσσης ή Κονσερβολιά. Για τα παρθένα 

ελαιόλαδα που παραλαμβάνονται από καρπούς ελιάς της ποικιλίας Χονδρολιά 

Χαλκιδικής, που είναι η τρίτη πιο διαδεδομένη εγχώρια ποικιλία, δεν υπάρχουν 

ανάλογες πληροφορίες. Για το λόγο αυτό, σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο 

καθορισμός του βέλτιστου βαθμού ωρίμανσης των καρπών ελιάς της ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής για την παραλαβή ελαίου με το καλύτερο δυνατό άρωμα. 

Στην παρούσα εργασία προσδιορίσθηκαν πτητικά συστατικά ελαιολάδου που 

παραλήφθηκαν από διαφορετικού βαθμού ωρίμανσης καρπούς ελαιοδέδρων τα οποία 

έχουν ουσιαστική συνεισφορά στη διαμόρφωση του αρώματος των παρθένων 

ελαιολάδων. Η παραλαβή του ελαίου από τις πρώτες ύλες έγινε σε εργαστηριακή 

κλίμακα, ενώ τα πτητικά συστατικά παραλήφθηκαν από το εσωτερικό διάκενο 

φιαλιδίων που περιείχαν ίδια ποσότητα δείγματος ελαιολάδου με εφαρμογή της 

τεχνικής SPME και μετά τον αεριοχρωματογραφικό διαχωρισμό τους 

ταυτοποιήθηκαν με τη βοήθεια των φασμάτων μαζών που λήφθηκαν με χρήση ενός 

φασματομέτρου μάζας και προσδιορίσθηκαν με εφαρμογή της τεχνικής SIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
3.1. Υλικά 

 
3.1.1. Δείγματα 

 
Η παραλαβή των δειγμάτων ελαιολάδου από καρπούς ελιάς της ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής έγινε στο εργαστήριο με χρήση εργαστηριακού ελαιοτριβείου. 

Οι καρποί συλλέχθηκαν από το ίδιο ελαιόδεντρο σε τρεις διαφορετικές ημερομηνίες 

(24/09/07, 25/10/07 και 26/11/07). 

 
3.1.2. Πρότυπα 

 

Οι πρότυπες ενώσεις χρωματογραφικής καθαρότητας που χρησιμοποιήθηκαν 

για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης μερικών πτητικών συστατικών των δειγμάτων 

ελαιολάδου ήταν ο οξικός ισοπεντυλεστέρας (Riedel-de Haén, Seelze, Germany), που 

χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικό πρότυπο, η εξανάλη (Sigma Aldrich, Steinheim), η 

(Ε)-2-εξενάλη (Sigma Aldrich, Steinheim) και η (Ζ)-3-εξεν-1-όλη (Sigma Aldrich, 

Steinheim). 

 

3.1.3. Αντιδραστήρια-Διαλύτες-Άλλα υλικά 

 

Οι διαλύτες και τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία ήταν: 

1. Πετρελαϊκός αιθέρας, (Panreac Quimica SA, Barcelona, Spain) 

2. Τολουένιο Chromasolv, (Riedel-de Haén AG, Seelze, Germany) 

3. Τριχλωρομεθάνιο (Analytical Reagent, Labscan, Dublin, Ireland) 

4. Αιθανόλη, 96% (v/v), (Panreac Quimica SA, Barcelona, Spain) 

5. Διαιθυλαιθέρας, ελεύθερος υπεροξειδίων (Analytical Reagent, Labscan, Dublin, 

Ireland) 

6. Μεθανόλη (Merck, Darmstadt, Germany) 

7. Silica gel 60, 0.10-0,15mm (150-100 mesh) για χρωματογραφία στήλης (Fluka, 

Basel, Switzerland) 

8. Υδροχλωρικό οξύ, 1Ν (Panreac Quimica SA, Barcelona, Spain) 

9. Aνθρακικό νάτριο (Riedel-de Haén AG, Seelze, Germany) 



   

10. Άνυδρο θειικό νάτριο (Panreac Quimica SA, Barcelona, Spain) 

11. Αέριο άζωτο 

12. Φύσιγγες δείγματος για χρήση σε συσκευή Soxhlet. 

 

3.2. Όργανα-Συσκευές 

 

 Οι συσκευές και τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία ήταν: 

1. Εργαστηριακό ελαιοτριβείο Ισπανικής προέλευσης “Abencor Olive Analysing 

System” με τα παρελκόμενά του που αποτελείται από σπαστήρα, μαλακτήρα και 

φυγόκεντρο του οίκου MC2 Ingeniería y Sistemas, S.L. (Seville, Spain). 

2. Πυριαντήριο του οίκου Heraeus (Leicestershire, United Kingdom). 

3. Αναλυτικός ζυγός με ακρίβεια ζύγισης ± 1 mg, μοντέλο EG 220-3NM του οίκου 

Kern & Sohn GmbH (Balingen, Germany). 

4. Αναλυτικός ζυγός με ακρίβεια ± 0,1 mg, μοντέλο AB 204-5 του οίκου Mettler 

Toledo GmbH (Greifensee, Switzerland). 

5. Περιστρεφόμενος εξατμιστής κενού, μοντέλο R-3000 του οίκου Büchi (Flawil, 

Switzerland). 

6. Συσκευή SPME του οίκου Supelco (Bellefonte, USA). 

7. Ηλεκτρική θερμαντική εστία, μοντέλο KRCTbasic του οίκου Ika-Werke (Staufen, 

Germany). 

8. Σύστημα GC-MS αποτελούμενο από GC-6890Ν αεριοχρωματογράφο συζευγμένο 

με MSD-5973 εκλεκτικό ανιχνευτή τετραπολικού φίλτρου μάζας (mass selective 

detector quadrupole type) του οίκου Agilent Technologies (Palo Alto, USA). 

9. Σιφώνιο ακριβείας των 20-200 μL του οίκου Labmate, HTL (Ilmenau, Germany). 

 

 

 

 

 

 



   

3.3. Μέθοδοι 

 

3.3.1. Εκτίμηση του βαθμού ωρίμανσης των καρπών ελιάς 

 

 Από τα δείγματα των καρπών ελιάς που είχαν διαφορετικό βαθμό ωρίμανσης 

παραλήφθηκαν 100 καρποί που πλύθηκαν με νερό, αφέθηκαν να στεγνώσουν και στη 

συνέχεια παρατηρήθηκε και καταγράφηκε το χρώμα του φλοιού και της σάρκας τους 

προκειμένου να υπολογισθεί ο βαθμός ωρίμανσης με βάση τη μέθοδο του Διεθνούς 

Συμβουλίου Ελαιολάδου (βλέπε θεωρητικό μέρος 1.4.1.). 

 

3.3.2. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας των καρπών ελιάς σε ξηρό υπόλειμμα 

(ή υγρασία και πτητικές ύλες) και σε έλαιο. 

 

Εφαρμόσθηκαν οι μέθοδοι 1.1211 και 1.122 της IUPAC (IUPAC, 1987). Οι 

προσδιορισμοί της περιεκτικότητας σε υγρασία και πτητικές ύλες (με ξήρανση ενός 

δείγματος σάρκας ελιάς, βάρους 10 g, εντός πυριαντηρίου σε θερμοκρασία 103 ± 2οC 

μέχρι σταθερού βάρους) και ο προσδιορισμός της ελαιοπεριεκτικότητας (με εκχύλιση 

σε μια συσκευή Soxhlet ξηρού δείγματος σάρκας ελιάς, βάρους 6-6,5 g, και σταθμικό 

προσδιορισμό του ελαίου μετά την ποσοτική απομάκρυνση από το εκχύλισμα του 

διαλύτη, αρχικά με απόσταξη και στη συνέχεια με θέρμανση εντός πυριαντηρίου σε 

θερμοκρασία 103 ± 2οC) έγιναν εις τριπλούν. 

 

3.3.3. Παραλαβή ελαίου από καρπούς ελιάς της ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής 

με χρήση του εργαστηριακού ελαιοτριβείου “Abencor Olive Analysing System”. 

 

Οι καρποί, βάρους 1kg, που είχαν προηγουμένως πλυθεί και στεγνώσει πολύ 

καλά, τοποθετήθηκαν στο σπαστήρα όπου έγινε η άλεσή τους. Η ελαιοζύμη (πολτός) 

που προέκυψε, η οποία είχε βάρος περίπου 700 g, συλλέχθηκε σε ειδικό υποδοχέα και 

ομοιογενοποιήθηκε με τη βοήθεια ειδικής σπάτουλας χωρίς να υποστεί μάλαξη. Όλη 

η ελαιοζύμη μεταφέρθηκε αρχικά σε ένα ειδικό δοχείο, όπου ζυγίσθηκε για να είναι 

γνωστό το ακριβές βάρος της, και στη συνέχεια στους υποδοχείς του μαλακτήρα όπου 

έγινε η μάλαξή της για 30 λεπτά στους 25οC χωρίς προσθήκη νερού. Μετά το πέρας 

του αναγκαίου χρόνου, στους υποδοχείς προστέθηκαν 300 mL απιονισμένου νερού το 



   

οποίο είχε θερμοκρασία 40οC και η μάλαξη συνεχίσθηκε για άλλα 10 λεπτά. Μετά τη 

μάλαξη, το περιεχόμενο κάθε υποδοχέα μεταφέρθηκε στη φυγόκεντρο. Ακολούθησε 

φυγοκέντρηση του πολτού για 1 λεπτό και συλλογή σε βαθμονομημένο ογκομετρικό 

κύλινδρο του υγρού προϊόντος από το οποίο παραλήφθηκε το ελαιόλαδο με διήθηση. 

Το τελευταίο τοποθετήθηκε σε σκουρόχρωμα φιαλίδια τα οποία αποθηκεύθηκαν σε 

καταψύκτη μέχρις ότου γίνει η εξέταση του περιεχομένου τους ως προς: 

• την ποιοτική σύσταση του κλάσματος των πτητικών συστατικών, 

• την περιεκτικότητά του σε ορισμένα πτητικά συστατικά και 

• τη σύσταση του κλάσματος των ελεύθερων λιπαρών οξέων. 

 

3.3.4. Ταυτοποίηση των πτητικών συστατικών μετά την παραλαβή τους από τα 

δείγματα ελαιολάδου με εφαρμογή της τεχνικής SPME και το διαχωρισμό τους 

σε πολική και μη πολική τριχοειδή στήλη 

 

 Για την SPME δειγματοληψία των πτητικών συστατικών από την υπερκείμενη 

των δειγμάτων ελαιολάδου αέρια φάση χρησιμοποιήθηκε μια ίνα DVB/CAR/PDMS 

50/30 μm του οίκου Supelco (Bellefonte, USA) μετά από εξισορρόπηση, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κατασκευαστή, σε θερμοκρασία 270οC για 1 ώρα. 

 Για την επιλογή των βέλτιστων συνθηκών της SPME δειγματοληψίας έγιναν 

διάφορες δοκιμές στις οποίες μελετήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας (25, 30 ή 

40οC) και του χρόνου εξισορόπησης (10, 30, 40 ή 60 λεπτά) της συγκέντρωσης των 

πτητικών συστατικών στο δείγμα (4 g) και στο εσωτερικό διάκενο γυάλινου SPME 

φιαλιδίου των 15 mL του οίκου Supelco (Bellefonte, USA), αλλά και η επίδραση της 

θερμοκρασίας που είχε το δείγμα κατά τη δειγματοληψία (30 και 40οC), στον αριθμό 

και το εμβαδό των κορυφών του αεριοχρωματογραφήματος που λαμβάνεται μετά την 

εκρόφηση από την SPME ίνα των πτητικών συστατικών στη θερμή διάταξη έγχυσης 

του αεριοχρωματογράφου και το διαχωρισμό τους σε μια τριχοειδή στήλη που έφερε 

πολική στατική φάση. Ο χρόνος της SPME δειγματοληψίας ήταν σταθερός και ίσος 

με 40 λεπτά. Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών, η παραλαβή των πτητικών 

συστατικών από την υπερκείμενη των δειγμάτων ελαιολάδου, που είχαν παραληφθεί 

από καρπούς ελιάς με διαφορετικό βαθμό ωρίμανσης, αέρια φάση έγινε στους 40οC 

για 40 λεπτά αφού προηγήθηκε η θέρμανση του δείγματος στους 40οC για 10 λεπτά 

προκειμένου να αποκατασταθεί ισορροπία μεταξύ της συγκέντρωσης των πτητικών 



   

συστατικών στο δείγμα και της συγκέντρωσής τους στο εσωτερικό διάκενο του 

SPME φιαλιδίου των 15 mL. Για να καταστεί δυνατός ο αεριοχρωματογραφικός 

διαχωρισμός όσο γίνεται περισσότερων πτητικών συστατικών χρησιμοποιήθηκαν μια 

τριχοειδής στήλη που έφερε μη πολική στατική φάση (στήλη ΒΡ-5 του οίκου SGE, 

Australia) και μια τριχοειδής στήλη η οποία έφερε πολική στατική φάση (στήλη HP-

FFAP του οίκου Hewlett Packard, USA), που ήταν κατασκευασμένες από τηγμένο 

χαλαζία (fused silica). Η πρώτη στήλη είχε μήκος 30 μέτρα, εσωτερική διάμετρο 0,32 

mm και πάχος υμενίου στατικής φάσης 0,23 μm. Η δεύτερη στήλη είχε μήκος 25 

μέτρα, εσωτερική διάμετρο 0,20 mm και πάχος υμενίου στατικής φάσης 0,30 μm. Η 

ροή του φέροντος αερίου ήταν ίση με 1,8 mL/λεπτό, ενώ η θερμοκρασία της διάταξης 

έγχυσης του αεριοχρωματογράφου ήταν ίση με 240οC. Στη στήλη οδηγήθηκε όλη η 

ποσότητα των πτητικών συστατικών (splitless injection) μετά την εκρόφησή τους από 

την SPME ίνα στη θερμή διάταξη έγχυσης για 4 λεπτά. 

 Το πρόγραμμα θερμοκρασιών κατά το διαχωρισμό στη στήλη που έφερε την 

μη πολική στατική φάση, όπως αυτό καθορίσθηκε μετά από δοκιμές, ήταν: 

• Αρχική θερμοκρασία του φούρνου του αεριοχρωματογράφου ίση με 40οC. 

• Διατήρηση του φούρνου στη θερμοκρασία των 40οC για 10 λεπτά. 

• Αύξηση της θερμοκρασίας με ρυθμό 3οC/λεπτό στους 250οC. 

• Παραμονή στη θερμοκρασία των 250οC για 5 λεπτά. 

 Το πρόγραμμα θερμοκρασιών κατά το διαχωρισμό στη στήλη που έφερε την 

πολική στατική φάση, όπως αυτό καθορίσθηκε μετά από δοκιμές, ήταν: 

• Αρχική θερμοκρασία του φούρνου του αεριοχρωματογράφου ίση με 40οC. 

• Διατήρηση του φούρνου στη θερμοκρασία των 40οC για 15 λεπτά. 

• Αύξηση της θερμοκρασίας με ρυθμό 3οC/λεπτό στους 220οC. 

• Παραμονή στη θερμοκρασία των 220οC για 5 λεπτά. 

Εξισορρόπηση της SPME ίνας γινόταν με την παραμονή της για 4 λεπτά στη 

θερμή διάταξη έγχυσης του αεριοχρωματογράφου πριν από κάθε δειγματοληψία για 

να απομακρυνθούν από την ίνα πτητικά συστατικά τα οποία δεν είχαν ενδεχομένως 

εκροφηθεί πλήρως κατά την προηγούμενη εξέταση ενός δείγματος. Η όλη διαδικασία 

παραλαβής των πτητικών συστατικών από κάθε δείγμα ελαιολάδου και διαχωρισμού 

τους σε κάθε στήλη έγινε τρεις φορές. 

Η ταυτοποίηση των επιμέρους διαχωρισθέντων πτητικών συστατικών έγινε με 

τη βοήθεια κυρίως των φασμάτων μάζας που συγκρίθηκαν με αυτά της βιβλιοθήκης 



   

NIST (Mass Spectral database, version 2.0). Για να ληφθεί το φάσμα μάζας του κάθε 

πτητικού συστατικού που εκλούονταν από τη στήλη, αυτό ιονίζονταν με πρόσπτωση 

δέσμης ηλεκτρονίων που είχαν ενέργεια 70 eV. Η θερμοκρασία στο θάλαμο ιονισμού 

ήταν ίση με 150οC, ενώ καταγράφονταν όλα τα ιόντα που είχαν λόγο m/z από 35 έως 

400 με ρυθμό 2,03 scan/sec. Η γραμμή μεταφοράς των εκλουόμενων από τη στήλη 

του αεριοχρωματογράφου πτητικών συστατικών στο φασματόμετρο μαζών το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε ως εκλεκτικός ανιχνευτής (mass selective detector quadrupole type) 

είχε θερμοκρασία ίση με 240οC. Ορισμένα πτητικά συστατικά ταυτοποιήθηκαν και με 

βάση τα φάσματα μάζας προτύπων ενώσεων. 

 

3.3.5. Προσδιορισμός ορισμένων πτητικών συστατικών στα δείγματα ελαιολάδου 

με εφαρμογή της τεχνικής GC-MS μετά από SPME δειγματοληψία 

 

Για τον προσδιορισμό των πτητικών συστατικών στα δείγματα ελαιολάδου τα 

οποία παραλήφθηκαν από καρπούς ελιάς διαφορετικού βαθμού ωρίμανσης μετά από 

SPME δειγματοληψία και διαχωρισμό στην τριχοειδή στήλη που έφερε πολική φάση 

(στήλη HP-FFAP του οίκου Hewlett Packard, USA) χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικό 

πρότυπο ο οξικός ισοπεντυλεστέρας, που έχει δείκτη συγκράτησης Kovats στη στήλη 

αυτή ο οποίος δεν ταυτίζεται με τον ανάλογο δείκτη άλλων πτητικών ενώσεων που 

αποτελούν συστατικά του πτητικού κλάσματος των παρθένων ελαιολάδων. Για τον 

ακριβέστερο υπολογισμό της συγκέντρωσης πτητικών συστατικών, όπως η εξανάλη, 

η (Ε)-2-εξενάλη και η (Ζ)-3-εξενόλη, κατασκευάσθηκαν τρεις καμπύλες αναφοράς με 

τη βοήθεια διαλυμάτων που περιείχαν σε διαφορετικές συγκεντρώσεις το εσωτερικό 

πρότυπο και μια από τις αντίστοιχες πρότυπες ενώσεις. Αρχικά παρασκευάστηκε ένα 

πυκνό διάλυμα το οποίο περιείχε την πρότυπη ένωση σε συγκέντρωση 4 mg/mL και 

ένα πυκνό διάλυμα που περιείχε το εσωτερικό πρότυπο σε συγκέντρωση 976 μg/mL. 

Ως διαλύτης χρησιμοποιήθηκε διαιθυλαιθέρας. Στη συνέχεια παρασκευάσθηκε μια 

σειρά από μίγματα με ανάμιξη του διαλύματος που περιείχε το εσωτερικό πρότυπο με 

το διάλυμα που περιείχε την πρότυπη ένωση σε καθορισμένη αναλογία. Ο λόγος της 

συγκέντρωσης του οξικού ισοπεντυλεστέρα προς αυτήν της πρότυπης ένωσης στα 

μίγματα ήταν ίσος: 

 



   

• με 5:1, 2:1, 1:1, 1:2 και 1:5 στην περίπτωση που η πρότυπη ένωση ήταν η (Ε)-2-

εξενάλη, 

• με 10:1, 5:1, 3:1 και 1:1 στην περίπτωση που η πρότυπη ένωση ήταν η εξανάλη ή 

η (Ζ)-3-εξενόλη. 

20 μL από κάθε μίγμα μεταφέρθηκαν σε SPME φιαλίδιο των 15mL που έφερε βιδωτό 

πώμα στο οποίο είχε προσαρμοσθεί ένα PTFE-silicone septa μιας χρήσης του οίκου 

Supelco (Bellefonte, USA). Στη συνέχεια το φιαλίδιο θερμάνθηκε για 10 λεπτά στους 

40oC και ακολούθως έγινε η SPME δειγματοληψία με παραμονή της ίνας DVB-CAR-

PDMS 50/30 μm του οίκου Supelco (Bellefonte, USA) για 40 λεπτά στο εσωτερικό 

διάκενο του θερμοστατούμενου στους 40οC φιαλιδίου με το δείγμα. Ακολούθησε ο 

αεριοχρωματογραφικός διαχωρισμός του οξικού ισοπεντυλεστέρα από την πρότυπη 

ένωση στη στήλη HP-FFAP του οίκου Hewlett Packard (USA). Η ροή του φέροντος 

αερίου ήταν ίση με 1,8 mL/λεπτό, ενώ η διάταξη έγχυσης του αεριοχρωματογράφου 

είχε θερμοκρασία ίση με 240οC. Στη στήλη οδηγήθηκε όλη η ποσότητα των πτητικών 

συστατικών (splitless injection) μετά την εκρόφησή τους από την SPME ίνα στη 

θερμή διάταξη έγχυσης για 4 λεπτά. Το πρόγραμμα μεταβολής της θερμοκρασίας 

κατά το διαχωρισμό στη στήλη είχε ως εξής: 

• Αρχική θερμοκρασία του φούρνου του αεριοχρωματογράφου ίση με 35οC. 

• Διατήρηση του φούρνου στη θερμοκρασία των 35οC για 5 λεπτά. 

• Αύξηση της θερμοκρασίας με ρυθμό 5οC/λεπτό στους 230οC. 

• Παραμονή στη θερμοκρασία των 230οC για 5 λεπτά. 

Μετά τον ιονισμό των διαχωρισθέντων στη στήλη συστατικών με πρόσπτωση δέσμης 

ηλεκτρονίων των οποίων η ενέργεια ήταν ίση με 70 eV και το διαχωρισμό των ιόντων 

στον αναλυτή μάζας του φασματομέτρου καταγράφηκε είτε το σύνολο των ιόντων με 

λόγο m/z από 35 έως 150 (full scan) είτε επιλεγμένα ιόντα (SIM) που είχαν λόγο m/z 

70, 82 και 83. Το ιόν με λόγο m/z ίσο με 70 είναι ιόν χαρακτηριστικό του οξικού 

ισοπεντυλεστέρα. Το ιόν με λόγο m/z 82 είναι ιόν χαρακτηριστικό τόσο της εξανάλης 

όσο και της (Ζ)-3-εξενόλης. Τέλος το ιόν με λόγο m/z 83 είναι ιόν χαρακτηριστικό 

της (Ε)-2-εξενάλης. Τα διαλύματα τα οποία περιείχαν τον οξικό ισοπεντυλεστέρα και 

την (Ε)-2-εξενάλη αναλύθηκαν τρεις συνολικά φορές σε συνθήκες καταγραφής όλων 

των ιόντων (full scan) και των επιλεγέντων ιόντων (SIM). Τα διαλύματα αντιθέτως τα 

οποία περιείχαν οξικό ισοπεντυλεστέρα και εξανάλη ή (Ζ)-3-εξενόλη αναλύθηκαν 

μόνο δυο φορές σε συνθήκες καταγραφής τόσο όλων των ιόντων (full scan) όσο και 



   

των επιλεγέντων ιόντων (SIM). Μετά την ολοκλήρωση της αναγκαίας εργασίας για 

την κατασκευή κάθε μιας από τις τρεις καμπύλες αναφοράς για τον υπολογισμό της 

ακριβούς συγκέντρωσης της εξανάλης, της (Ε)-2-εξενάλης και της (Ζ)-3-εξενόλης, 

προσδιορίσθηκε η περιεκτικότητα των τριών δειγμάτων ελαιολάδου στις τρεις αυτές 

πτητικές ενώσεις. Στα ελαιόλαδα αυτά προστέθηκαν 19,52 μg εσωτερικού προτύπου 

ανά 4 g δείγματος πριν γίνει η SPME δειγματοληψία. Τόσο η τελευταία όσο και ο 

χρωματογραφικός διαχωρισμός των πτητικών συστατικών στην τριχοειδή στήλη HP-

FFAP έγιναν σύμφωνα με όσα έχουν ήδη αναφερθεί πιο πάνω (βλέπε 3.3.4.). Για τον 

υπολογισμό της συγκέντρωσης των τριών πτητικών συστατικών αξιοποιήθηκε τόσο η 

ανάλογη καμπύλη αναφοράς όσο και η ένταση της κορυφής τους και της κορυφής του 

εσωτερικού προτύπου στο χρωματογράφημα μαζών που έχει προκύψει με καταγραφή 

μόνο των ιόντων με λόγο m/z 70, 82 και 83. 

 

3.3.6. Εξακρίβωση της σύστασης του κλάσματος των ελεύθερων λιπαρών οξέων 

μετά από κλασμάτωση των δειγμάτων ελαιολάδου με χρωματογραφία στήλης  

 

Οι επιμέρους τάξεις λιπιδίων εκλούσθηκαν από την πληρωμένη με πηκτή SiO2 

στήλη με τη βοήθεια διαλυτών αυξανόμενης πολικότητας (μέθοδος IUPAC 2.321). 

Από το κλάσμα που περιείχε τα διγλυκερίδια και τα ελεύθερα λιπαρά οξέα έγινε η 

παραλαβή των τελευταίων μετά τη διαλυτοποιήσή τους σε διαιθυλαιθέρα, την οξίνιση 

του διαλύματος και την παραλαβή των σαπώνων που σχηματίσθηκαν. Οι σάπωνες 

υδρολύθηκαν με χρήση αραιού διαλύματος υδροχλωρικού οξέος και παραλήφθηκαν 

τα λιπαρά οξέα με χρήση διαιθυλαιθέρα που διαχωρίσθηκαν σε τριχοειδή στήλη που 

έφερε πολική στατική φάση. Για την ανίχνευση των διαχωρισθέντων λιπαρών οξέων 

χρησιμοποιήθηκε ένα φασματόμετρο μάζας ως εκλεκτικός ανιχνευτής.  

Προϋπόθεση για την κλασμάτωση των δειγμάτων ελαιολάδου ήταν η 

ενεργοποίηση του υλικού με το οποίο πληρώθηκε η στήλη. Αυτή έγινε σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στη μέθοδο 2.321. Η κλασμάτωση δείγματος ελαιολάδου, βάρους 1 

g, έγινε με έκλουση αρχικά των τριγλυκεριδίων με χρησιμοποίηση τολουενίου (300 

mL). Ακολούθησε η έκλουση των διγλυκεριδίων και των ελεύθερων λιπαρών οξέων 

με χρησιμοποίηση μίγματος διαιθυλαιθέρα-τολουενίου, 1:9 v/v (200 mL). Τέλος 

εκλούσθηκαν τα μονογλυκερίδια με χρησιμοποίηση διαιθυλαιθέρα (200 mL). Για να 

ελεχθεί αν εκλούσθηκε το σύνολο των λιπιδίων, στη στήλη διαβιβάσθηκε επιπλέον 



   

ποσότητα διαιθυλαιθέρα και έγινε συλλογή του προϊόντος έκλουσης (50 mL) σε άλλο 

υποδοχέα. 

 Μετά την ποσοτική απομάκρυνση του διαλύτη από τις φιάλες που περιείχαν 

τα προϊόντα της έκλουσης, οι φιάλες ζυγίσθηκαν. Βάρος υπολείμματος στον τέταρτο 

υποδοχέα μεγαλύτερο από 4 mg αποτελούσε ένδειξη ότι η έκλουση των λιπιδίων δεν 

ολοκληρώθηκε και η όλη διαδικασία έπρεπε να επαναληφθεί με χρήση μεγαλύτερων 

ποσοτήτων διαλυτών. 

 Η ποσοτική παραλαβή των ελεύθερων λιπαρών οξέων από το υπόλειμμα του 

δεύτερου υποδοχέα με το προϊόν έκλουσης που περιείχε και τα διγλυκερίδια έγινε ως 

εξής (Wolfgang, 1979): Στο μίγμα των διγλυκεριδίων και των ελεύθερων λιπαρών 

οξέων προστέθηκε αρχικά διαιθυλαιθέρας (20 mL) για διαλυτοποίηση των λιπαρών 

οξέων. Ακολούθησε προσθήκη μεθανολικού διαλύματος ανθρακικού νατρίου 0,1 Μ 

(10 mL) και μεταφορά όλου του μίγματος σε ένα διαχωριστικό χωνί των 50 mL. Τα 

λιπαρά οξέα με τη μορφή σαπώνων, οι οποίοι είναι υδατοδιαλυτοί, παραλήφθηκαν με 

συλλογή της κάτω στιβάδας που οξινίσθηκε με προσθήκη διαλύματος υδροχλωρικού 

οξέος 1 Ν (2,5 mL) προκειμένου να υδρολυθούν οι σάπωνες. Στο προϊόν υδρόλυσης 

προστέθηκε διαιθυλαιθέρας (10 mL) και το μίγμα μεταφέρθηκε σε διαχωριστικό χωνί 

προκειμένου να γίνει η παραλαβή της οργανικής φάσης (πάνω στιβάδα). Η εκχύλιση 

της όξινης υδατικής φάσης με διαιθυλαιθέρα (10 mL) επαναλήφθηκε εις διπλούν για 

να παραληφθούν ποσοτικά τα ελεύθερα λιπαρά οξέα. Το σύνολο των εκχυλισμάτων 

μεταφέρθηκε σε εσμυρισμένη απιοειδή φιάλη των 50 mL όπου προστέθηκε μικρή 

ποσότητα άνυδρου θειικού νατρίου ώστε να απομακρυνθούν ίχνη νερού. Ακολούθησε 

διήθηση και συμπύκνωση του διηθήματος σε όγκο χαμηλότερο από 0,5 mL. 

Ο αεριοχρωματογραφικός διαχωρισμός των ελεύθερων λιπαρών οξέων έγινε σε 

τριχοειδή στήλη που έφερε πολική στατική φάση (στήλη HP-FFAP), ίδια με αυτή που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την ταυτοποίηση των πτητικών συστατικών στα δείγματα 

ελαιολάδου. 10 μL του συμπυκνωμένου διηθήματος που περιείχε τα ελεύθερα λιπαρά 

οξέα μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια μικροσύριγγας του οίκου Agilent Technologies 

(Palo Alto, USA) στη διάταξη έγχυσης του αεριοχρωματογράφου που είχε θερμανθεί 

στους 240οC. Η ροή του φέροντος αερίου ήταν ίση με 1,8 mL/λεπτό. Στην τριχοειδή 

στήλη μεταφέρθηκε όλη η ποσότητα του δείγματος (splitless injection). Για να γίνει 

καλός διαχωρισμός των λιπαρών οξέων χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα μεταβολής της 

θερμοκρασίας στο φούρνο που είχε ως εξής: 

 



   

 

 

• Αρχική θερμοκρασία του φούρνου του αεριοχρωματογράφου ίση με 40οC. 

• Διατήρηση του φούρνου στη θερμοκρασία των 40οC για 15 λεπτά. 

• Αύξηση της θερμοκρασίας με ρυθμό 3οC/λεπτό στους 220οC. 

• Παραμονή στη θερμοκρασία των 250οC για 5 λεπτά. 

Ο διαχωρισμός των λιπαρών οξέων έγινε τρεις φορές. Από τα χρωματογραφήματα 

μαζών υπολογίσθηκε η σχετική αναλογία κάθε επιμέρους λιπαρού οξέος στο σύνολο 

των λιπαρών οξέων. 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
4.1. Επίδραση του βαθμού ωρίμανσης στην ελαιοπεριεκτικότητα των 

καρπών ελιάς της ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής 
 
 Ο βαθμός ωρίμανσης των καρπών ελιάς που συλλέχθηκαν στις 24/09/2007, 

25/10/2007 και 26/11/2007 ήταν 0, 4 και 5, αντίστοιχα. Οι καρποί ελιάς με βαθμό 

ωρίμανσης 0 είχαν επιδερμίδα με βαθύ ή σκούρο πράσινο χρώμα, οι καρποί με βαθμό 

ωρίμανσης 4 είχαν μαύρη επιδερμίδα και σάρκα εντελώς πράσινη, και οι καρποί με 

βαθμό ωρίμανσης 5 είχαν μαύρη επιδερμίδα και σάρκα με βιολετί χρώμα σε ποσοστό 

50%. 

Στον πίνακα 4 αναφέρεται η περιεκτικότητα της σάρκας των τριών δειγμάτων 

καρπού ελιάς, από τις οποίες παραλήφθηκαν τα δείγματα ελαιολάδου, σε έλαιο και σε 

ξηρό υπόλειμμα. 

 

Πίνακας 4. Μεταβολή της περιεκτικότητας των καρπών ελιάς σε έλαιο και 

ξηρό υπόλειμμα στη διάρκεια της ωρίμανσης 

 

Ημερομηνία συλλογής καρπών 
 

24/09/07 25/10/07 26/11/07 

Βαθμός ωρίμανσης καρπών 0 4 5 

Περιεκτικότητα σε ξηρό 

υπόλειμμα (%) 
α140,8 α235,6 α337,0 



   

Ελαιοπεριεκτικότητα (%) β13,6 β222,7 β322,2 

Μέσος όρος τριών μετρήσεων (n=3): (CVα1=1.9%, CVα2=2.1, CVα3=0.80) &  
(CVβ1=5,7%, C β2=1,2, CVβ3=2,5%) 

  *Η % ελαιοπεριεκτικότητα αναφέρεται σε ξηρό υλικό 
 

Η ωρίμανση των καρπών της ελιάς επηρεάζει την ελαιοπεριεκτικότητά τους, 

που αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου (Chimi & Atouati, 1994, Blekas et al, 1994, 

Gutiérrez et al, 1999, Salvador et al, 2001, Gómez Rico et al, 2007). Σε ό,τι αφορά 

την περιεκτικότητα των καρπών της ελιάς σε ξηρό υπόλειμμα, έχει διαπιστωθεί ότι 

αυτή επηρεάζεται από την άρδευση των ελαιοδέντρων και τις κλιματικές συνθήκες, 

κυρίως από τις βροχοπτώσεις και τη θερμοκρασία (Nergiz & Ergez, 2000, Brescia et 

al, 2007). 

 

4.2. Επίδραση του βαθμού ωρίμανσης των καρπών στη σύσταση του 

κλάσματος των πτητικών συστατικών των δειγμάτων ελαιολάδου 
Η παραλαβή των πτητικών συστατικών από το εσωτερικό διάκενο των SPME 

φιαλιδίων, στα οποία είχε μεταφερθεί καθορισμένη ποσότητα δείγματος ελαιολάδου, 

με εφαρμογή της τεχνικής SPME, ο αεριοχρωματογραφικός διαχωρισμός τους, μετά 

την εκρόφησή τους από την ίνα στη διάταξη έγχυσης του αεριοχρωματογράφου, σε 

τριχοειδείς στήλες που έφεραν διαφορετικής πολικότητας στατική φάση (στήλη BP-5 

και στήλη HP-FFAP) και η ανίχνευση κάθε επιμέρους πτητικού συστατικού με χρήση 

φασματομέτρου μάζας αντί ενός συνήθους αεριοχρωματογραφικού ανιχνευτή είχε ως 

αποτέλεσμα να ταυτοποιηθούν, κυρίως με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης με τα φάσματα 

μάζας του οργάνου, 63 επιμέρους πτητικά συστατικά, που αναφερόνται στον πίνακα 

5. 

Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν σε ό,τι αφορά την ικανότητα των τριχοειδών 

στηλών που χρησιμοποιήθηκαν να διαχωρίζουν τα πτητικά συστατικά που υπάρχουν 

στα δείγματα ελαιολάδου περιορίζονται κυρίως στην αδυναμία που έχει η στήλη BP-

5 να διαχωρίζει την (Ζ)-3-εξενάλη από την εξανάλη και την (Ζ)-2-εξενάλη από την 

(Ε)-2-εξενάλη. Η αδυναμία διαχωρισμού της (Ζ)-3-εξενάλης από την εξανάλη έχει 

πολύ μεγάλη σημασία, επειδή η πρώτη συνεισφέρει έντονα στο άρωμα των υψηλής 

ποιότητας παρθένων ελαιολάδων καθώς εμφανίζει ένα κατώφλι οσμής στα έλαια που 

είναι χαμηλότερο από 3 μg/kg (Guth & Grosch, 1990) και η συγκέντρωσή της στα 

υψηλής οργανοληπτικής ποιότητας παρθένα ελαιόλαδα και στα ελαιόλαδα που έχουν 



   

παραληφθεί από ημιώριμους καρπούς είναι συχνά υψηλότερη από 300 μg/kg (Guth & 

Grosch, 1993, Blekas et al, 1994, Blekas & Guth, 1995, Morales et al, 1996). Σχεδόν 

όλες οι υπόλοιπες πτητικές αλδεΰδες ταυτοποιήθηκαν μετά το διαχωρισμό τους τόσο 

στη στήλη BP-5 όσο και στη στήλη HP-FFAP, με εξαίρεση την 3-μεθυλοβουτανάλη 

που δεν ανιχνεύθηκε μεταξύ των πτητικών συστατικών όταν ο διαχωρισμός έγινε στη 

στήλη BP-5. Οι 2-αλκανόνες που αποτελούσαν συστατικά και των τριών δειγμάτων 

ελαιολάδου που εξετάσθηκαν ανιχνεύθηκαν μόνο όταν ο διαχωρισμός τους έγινε στη 

στήλη BP-5. Οι κετόνες αυτές ήταν η 2-επτανόνη, η 2-οκτανόνη, η 2-δεκανόνη και η 

2-ενδεκανόνη. Αντιθέτως, η 1-πεντεν-3-όνη ανιχνεύθηκε και στα τρία δείγματα που 

εξετάσθηκαν όταν ο διαχωρισμός των πτητικών συστατικών έγινε τόσο στη στήλη 

BP-5 όσο και στη στήλη HP-FFAP. 

 

Πίνακας 5. Πτητικά συστατικά που ταυτοποιήθηκαν στα δείγματα ελαιολάδου 

 

Υδρογονάνθρακες Αλδεΰδες Κετόνες 
Αλειφατικοί Αλειφατικές Αλειφατικές 

Διμερή πεντενίου 
(4 ισομερή του 3-αιθυλο-
1,5-οκταδιενίου) 

3-Μεθυλοβουτανάλη Ακετόνη 

Δεκατριάνιο Πεντανάλη 1-Πεντεν-3-όνη 
1,3-Πενταδιένιο (Ε)-2-Πεντενάλη 3-Εξανόνη 

Αρωματικοί Εξανάλη 5-Μεθυλο-3-επτανόνη 

ο-Ξυλένιο (Ε)-3-Εξενάλη 2-Επτανόνη 
π-Ξυλένιο (Ζ)-3-Εξενάλη 2-Οκτανόνη 

Τερπενικοί (Ζ)-2-Εξενάλη 2-Εννεανόνη 
α-Πινένιο (Ε)-2-Εξενάλη 2-Δεκανόνη 
β-Μυρκένιο (Ε),(Ζ)-2,4-Εξαδιενάλη 2-Ενδεκανόνη 
Λεμονένιο (Ε),(Ε)-2,4-Εξαδιενάλη 2-Δωδεκανόνη 
Κοπαένιο Επτανάλη 2-Δεκατριανόνη 
α-Φαρνεσένιο (Ε)-2-Επτενάλη Εστέρες 
3-Καρένιο Οκτανάλη Επτυλεστέρας του 

μυρμηγκικού οξέος 
 (Ε)-2-Οκτενάλη Αιθυλεστέρας του 

οκτανοϊκού οξέος 
Αλκοόλες Εννεανάλη Οξικός (Ζ)-3-εξενυλεστέρας 

Αλειφατικές Δεκανάλη  
Πεντανόλη (Ε)-2-Δεκενάλη Οξέα 
1-Πεντεν-3-όλη Αρωματικές Οξικό οξύ 
(Ζ)-2-Πεντενόλη Βενζαλδεΰδη Εξανοϊκό οξύ 
(Ε)-2-Πεντενόλη Φαινυλακεταλδεΰδη Επτανοϊκό οξύ 
(Ζ)-3-Εξενόλη  Οκτανοϊκό οξύ 



   

(Ε)-2-Εξενόλη  Εννεαννοϊκό οξύ 
Εξανόλη  
Επτανόλη 
Οκτανόλη 
2,4-Δεκαδιενόλη 

Αρωματικές  
2-Φαινυλοαιθανόλη 

 

 

 

Οι τερπενικοί υδρογονάνθρακες (α-πινένιο, β-μυρκένιο, κοπαένιο, λεμονένιο, 

α-φαρνεσένιο) ανιχνεύθηκαν σε όλα τα δείγματα ελαιολάδου που εξετάσθηκαν μόνο 

όταν ο διαχωρισμός των πτητικών συστατικών έγινε στη στήλη BP-5. Αντιθέτως τα 

ισομερή του 3-αιθυλο-1,5-οκταδιενίου (διμερή του πεντενίου) ανιχνεύθηκαν και στα 

τρία δείγματα ελαιολάδου όταν ο διαχωρισμός των πτητικών συστατικών έγινε τόσο 

στη στήλη BP-5 όσο και στη στήλη HP-FFAP. 

Εκτός από τα πτητικά συστατικά που είναι γνωστό ότι έχουν θετική επίδραση 

στο άρωμα του παρθένου ελαιολάδου, όπως για παράδειγμα η (Ζ)-3-εξενάλη, η (Ε)-2-

εξενάλη, η εξανάλη και η (Ζ)-3-εξενόλη, στα δείγματα ελαιολάδου που εξετάσθηκαν 

βρέθηκαν και ορισμένα πτητικά συστατικά τα οποία είναι προϊόντα της οξειδωτικής 

αποικοδόμησης του ελαϊκού και του λινελαϊκού οξέος που είναι γνωστό ότι επιδρούν 

δυσμενώς στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του παρθένου ελαιολάδου, ιδίως όταν 

απαντούν σε υψηλές συγκεντρώσεις. Στα συστατικά αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ 

άλλων η δεκανάλη, η εννεανάλη και η οκτανάλη, προϊόντα αποικοδόμησης των 8-, 9- 

και 11-μονοϋδροϋπεροξειδίων του ελαϊκού οξέος, αντιστοίχως, και η (Ε)-2-επτενάλη, 

προϊόν αποικοδόμησης του 12-μονοϋδροϋπεροξειδίου του λινελαϊκού οξέος, καθώς 

και άλλες αλειφατικές αλδεΰδες όπως η επτανάλη και η (Ε)-2-οκτενάλη, προϊόντα της 

οξειδωτικής αποικοδόμησης του ελαϊκού και του λινελαϊκού οξέος, αντιστοίχως, των 

οποίων ο σχηματισμός δεν ερμηνεύεται με το μηχανισμό της ομολυτικής διάσπασης 

των μονοϋδροϋπεροξειδίων των οξέων αυτών (Frankel, 1998). Μεταξύ των πτητικών 

συστατικών που ανιχνεύθηκαν στα δείγματα ελαιολάδου περιλαμβάνονται και λιπαρά 

οξέα χαμηλού μοριακού βάρους (εξανοϊκό, επτανοϊκό, οκτανοϊκό και εννεανοϊκό) τα 

οποία ενδέχεται να είναι προϊόντα οξείδωσης των αντίστοιχων αλκαναλών (Morales 

et al, 1997), το οξικό οξύ που είναι προϊόν οξείδωσης της ακεταλδεΰδης (Ranalli & 

De Mattia, 1997) και η 2-φαινυλοαιθανόλη που αποτελεί προϊόν αποικοδόμησης κατά 

Ehrlich της φαινυλαλανίνης από τα ένζυμα ζυμομυκήτων που αναπτύσσονται στους 



   

καρπούς πριν την παραλαβή του ελαιολάδου (Belitz et al, 2003). Οι προαναφερθείσες 

πτητικές ενώσεις αποτελούν συστατικά ακόμη και παρθένων ελαιολάδων πολύ καλής 

ποιότητας. Αν και τα επίπεδά τους στα παρθένα ελαιόλαδα είναι συνήθως χαμηλά, η 

παρουσία τους σε δείγματα ελαιολάδου θεωρείται φυσιολογική (Ranalli & De Mattia, 

1997). 

 

 

Η μη παρουσία εστέρων των αλκοολών που έχουν 6 C-άτομα στο μόριο τους 

στα δείγματα ελαιολάδου που εξετάσθηκαν, με εξαίρεση την παρουσία οξικού (Ζ)-3-

εξενυλεστέρα στο δείγμα που παραλήφθηκε από τους πλέον ώριμους καρπούς, είναι 

ένδειξη μιας χαμηλής ενεργότητας της αλκοολικής ακυλοτρανσφεράσης (ΑΑΤ) στους 

καρπούς ελιάς της ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής, καθώς τα δείγματα ήταν αρκετά 

πλούσια σε (Ζ)-3-εξενόλη. Η ενεργότητα του ενζύμου αυτού στους καρπούς της ελιάς 

έχει διαπιστωθεί ότι σε γενικές γραμμές υπολείπεται της ενεργότητας των υπόλοιπων 

ενζύμων που καταλύουν τις αντιδράσεις στις οποίες οφείλεται ο σχηματισμός των πιο 

σημαντικών για το άρωμα του παρθένου ελαιολάδου πτητικών συστατικών (αλδεΰδες 

και αλκοόλες με 6 C-άτομα στο μόριο τους) και για το λόγο αυτό οι πτητικοί εστέρες, 

όπως ο οξικός (Ζ)-3-εξενυλεστέρας και ο οξικός εξυλεστέρας, δεν έχουν ουσιαστική 

συνεισφορά στο άρωμα του ελαιολάδου (Sánchez & Salas, 2000). 

 

4.3. Επίδραση του βαθμού ωρίμανσης των καρπών στα επίπεδα 

τριών κύριων πτητικών συστατικών των δειγμάτων ελαιολάδου 
 

Στον πίνακα 6 αναφέρονται οι συγκεντρώσεις της (Ε)-2-εξενάλης, της (Ζ)-3-

εξενόλης και της εξανάλης στα δείγματα του ελαιολάδου που παραλήφθηκε από τους 

διαφορετικού βαθμού ωρίμανσης καρπούς ελιάς. 

 

Πίνακας 6. Περιεκτικότητα των δειγμάτων ελαιολάδου σε τρία κύρια πτητικά 

συστατικά (σε μg/kg) 

 
Πτητικό συστατικό Βαθμός ωρίμανσης καρπών 

 0 4 5 

(Ε)-2-Εξενάλη 11.771 (± 641) 10.827 (± 1.712) 6.485 (± 338) 



   

(Z)-3-Εξενόλη 10.759 (± 1.399) 8.412 (± 406) 6.336 (± 441) 
Εξανάλη 643 (± 20) 639 (± 60) 674 (± 10) 

 

Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας των δειγμάτων ελαιολάδου στα τρια 

προαναφερθέντα πτητικά συστατικά κατασκευάσθηκαν καμπύλες αναφοράς, μια για 

καθένα από αυτά, με αεριοχρωματογραφική ανάλυση διαλυμάτων που περιείχαν την 

πρότυπη πτητική ένωση και το εσωτερικό πρότυπο σε καθορισμένη αναλογία βάρους 

(σχήματα 9, 10 και 11). Οι τιμές του άξονα ψ της καμπύλης αντιστοιχούν στο λόγο 

του εμβαδού της κορυφής του εσωτερικού προτύπου προς το εμβαδό της κορυφής της 

πρότυπης πτητικής ένωσης, ενώ οι τιμές στον άξονα χ αντιστοιχούν στο εμβαδό της 

κορυφής της πρότυπης πτητικής ένωσης. Τα εμβαδά όλων των κορυφών αντιστοιχούν 

στην καταγραφή των ιόντων με λόγο m/z 70, 82 και 83, και όχι του συνόλου των 

ιόντων (ιόντα με λόγο m/z από 35 έως 150), επειδή στην περίπτωση της καταγραφής 

όλων των ιόντων ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) ήταν χαμηλότερος. 

 

 
Σχήμα 9. Πρότυπη καμπύλη αναφοράς για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης της 

(Ε)-2-εξενάλης 

 



   

 
Σχήμα 10. Πρότυπη καμπύλη αναφοράς για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης της 

(Ζ)-3-εξενόλης 

 
Σχήμα 11. Πρότυπη καμπύλη αναφοράς για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης της 

εξανάλης 

Όπως έχει αναφερθεί στο πειραματικό μέρος (3.3.5.), η ποσότητα εσωτερικού 

προτύπου που προστέθηκε στο αναλυτικό δείγμα (4 g) ήταν 19,52 μg. Με βάση τα 

εμβαδά των κορυφών τόσο του εσωτερικού προτύπου όσο και της πρότυπης ένωσης 

στο χρωματογράφημα μαζών των πτητικών συστατικών του αναλυτικού δείγματος, 

και επειδή ο λόγος τους είναι ανάλογος του λόγου της ποσότητάς τους στο δείγμα, με 

τη βοήθεια της καμπύλης αναφοράς υπολογίζεται η ποσότητα του ανάλογου πτητικού 

συστατικού στο αναλυτικό δείγμα καθώς είναι γνωστή η ποσότητα του εσωτερικού 

προτύπου που έχει προστεθεί σ’ αυτό. 

Από τα επίπεδα των τριών πτητικών συστατικών στα δείγματα ελαιολάδου 

προκύπτει ότι η αύξηση του βαθμού ωρίμανσης των καρπών συνοδεύεται από μείωση 

της περιεκτικότητάς τους στα συγκεκριμένα πτητικά συστατικά. Αυτό υποδηλώνει 

ότι με την ωρίμανση μειώνεται είτε η ενεργότητα των ενζύμων που καταλύουν τις 

αντιδράσεις σχηματισμού τους στη διάρκεια της άλεση των καρπών και της μάλαξης 



   

της ελαιοζύμης είτε η ποσότητα του υποστρώματος (λινολενικό και λινελαϊκό οξύ σε 

ελεύθερη μορφή). 

Η μεταβολή στα επίπεδα της (Ε)-2-εξενάλης και της εξανάλης μπορεί να έχει 

σχέση είτε με την ενεργότητα της λυάσης των υδροϋπεροξειδίων και της ισομεράσης 

των 3-αλκεναλών στους καρπούς είτε με την ενεργότητα της λιποξυγενάσης και την 

ποσότητα του υποστρώματος. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι καρποί της ελιάς 

εμφανίζουν μέγιστη περιεκτικότητα σε λιποξυγενάση 15 εβδομάδες περίπου μετά την 

άνθιση των ελαιοδέντρων που μειώνεται σταθερά στη διάρκεια της ανάπτυξης και της 

ωρίμανσής τους (Salas et al, 1999). Η μεταβολή στα επίπεδα της (Ζ)-3-εξενόλης είναι 

σε συμφωνία με τα βιβλιογραφικά δεδομένα για την ενεργότητα της δεϋδρογενάσης 

των αλκοολών, η συγκέντρωση της οποίας στους καρπούς εμφανίζει τη μέγιστη τιμή 

της 25 εβδομάδες περίπου μετά την άνθιση των ελαιοδέντρων οπότε οι καρποί είναι 

πράσινοι και στη φάση της ανάπτυξης, έχουν τη μισή ελαιοπεριεκτικότητα σε σχέση 

με αυτή των ώριμων καρπών και δεν έχει ακόμη αρχίσει η φάση της ωρίμανσής τους. 

Στην περίοδο της ωρίμανσης, καθώς το χρώμα του φλοιού των καρπών μεταβάλλεται 

από ιώδες σε μαύρο παρατηρείται μεγάλη μείωση στα επίπεδα της δεϋδρογενάσης 

των αλκοολών (Sánchez & Salas, 1998). Οι μεταβολές οι οποίες παρατηρήθηκαν στα 

επίπεδα των πτητικών συστατικών των δειγμάτων ελαιολάδου που εξετάσθηκαν είναι 

σε συμφωνία με αυτά προγενέστερης μελέτης (Blekas et al, 1994). 

Τα χαμηλότερα επίπεδα της εξανάλης στα δείγματα του ελαιολάδου μπορούν 

να αποδοθούν στη μεγαλύτερη εξειδίκευση της λιποξυγενάσης των καρπών της ελιάς 

έναντι του λινολενικού οξέος (Sánchez & Salas, 2000). Η περιεκτικότητα των τριών 

δειγμάτων ελαιολάδου σε (Ζ)-3-εξενάλη δεν υπολογίσθηκε επειδή η προσθήκη στο 

αναλυτικό δείγμα του εσωτερικού προτύπου συνοδεύθηκε από τη μη εμφάνιση στο 

χρωματογράφημα των κορυφών πολλών πτητικών συστατικών του. Ωστόσο κατά τη 

διερεύνηση της σύστασης του κλάσματος των πτητικών συστατικών των δειγμάτων 

διαπιστώθηκε, με βάση τα εμβαδά των κορυφών της (Ε)-2- και της (Ζ)-3-εξενάλης 

στα χρωματογραφήματα, ότι το δείγμα ελαιολάδου το οποίο είχε παραληφθεί από 

τους πιο ανώριμους καρπούς εμφάνιζε μια περιεκτικότητα σε (Ζ)-3-εξενάλη που ήταν 

κατά τρεις περίπου φορές χαμηλότερη από την περιεκτικότητά του σε (Ε)-2-εξενάλη. 

Το δείγμα ελαιολάδου που είχε παραληφθεί από τους πιο ώριμους καρπούς εμφάνιζε 

μια πάρα πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε (Ζ)-3-εξενάλη, που ήταν κατά 1.100 φορές 

πιο χαμηλή από την περιεκτικότητά του σε (Ε)-2-εξενάλη, ενώ το δείγμα ελαιολάδου 

που είχε παραληφθεί από ελαφρώς λιγότερο ώριμους καρπούς περιείχε (Ζ)-3-εξενάλη 



   

σε επίπεδα κατά 60 περίπου φορές χαμηλότερα από αυτά της (Ε)-2-εξενάλης. Αυτή η 

διαπίστωση αποτελεί ένδειξη ότι στην πορεία της ωρίμανσης των καρπών ελιάς της 

ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής αυξάνεται σημαντικά η ενεργότητα της ισομεράσης 

των 3-αλκεναλών. 

 

 

 
 

 

 

4.4. Διερεύνηση της σύστασης του κλάσματος των ελεύθερων 

λιπαρών οξέων των δειγμάτων ελαιολάδου 
 

Η μεγάλη εξειδίκευση της λιποξυγενάσης των καρπών της ελιάς έναντι του 

λινολενικού οξέος, η οποία οδηγεί σε σχηματισμό του 13-μονοϋδροϋπεροξειδίου του 

και στη συνέχεια της (Ζ)-3-εξενάλης με τη δράση της λυάσης των υδροϋπεροξείδίων 

που με τη σειρά της ανάγεται προς (Ζ)-3-εξενόλη ή μετατρέπεται στην ισομερή της 

(Ε)-2-εξενάλη με τη δράση της δεϋδρογενάσης των αλκοολών ή της ισομεράσης των 

3-αλκενολών, αντιστοίχως, ήταν το έναυσμα για τη διερεύνηση της σύστασης του 

κλάσματος των ελεύθερων λιπαρών οξέων των δειγμάτων ελαιολάδου. Επειδή είναι 

γνωστό ότι τα δείγματα του παρθένου ελαιολάδου έχουν, αμέσως μετά την παραλαβή 

τους από καρπούς καλής ποιότητας, χαμηλή οξύτητα, συνήθως μέχρι 0,5% (σε ελαϊκό 

οξύ), προσδιορίσθηκε η οξύτητα δείγματος το οποίο είχε παραληφθεί σε βιομηχανική 

κλίμακα από καρπούς ελαιοδένδρων της ίδιας ποικιλίας, αλλά και του ίδιου ελαιώνα, 

με αυτούς από τους οποίους παραλήφθηκαν τα δείγματα που εξετάσθηκαν.  

Οι καρποί αυτοί, από τους οποίους παραλήφθηκε το ελαιόλαδο στις 19/11/07 

είχαν συγκομισθεί στις 17/11/07 και στις 18/11/07. Η οξύτητα του δείγματος βρέθηκε 

ίση με 0,4 % (σε ελαϊκό οξύ), γεγονός που υποδηλώνει ότι η οξύτητα των δειγμάτων 

που εξετάσθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης πρέπει να ήταν χαμηλότερη από 

0,4%, αν ληφθεί υπόψη ο καλύτερος τρόπος συλλογής και χειρισμού των καρπών 

μέχρι την παραλαβή του ελαίου. 

Η μέθοδος που εφαρμόσθηκε για την κλασμάτωση των δειγμάτων ελαιολάδου 

δοκιμάσθηκε αρχικά σε δείγμα παρθένου ελαιολάδου του εμπορίου για να ελεγχθεί η 



   

επαναληψιμότητά της, που βρέθηκε να είναι ίση με 2,8% (n = 5). Τα αποτελέσματα 

των προκαταρκτικών δοκιμών οδήγησαν σε αύξηση του όγκου του αναγκαίου για την 

ποσοτική έκλουση των τριγλυκεριδίων τολουενίου (από 200 σε 300 mL). 

Η σύσταση του κλάσματος των ελεύθερων λιπαρών οξέων που απομονώθηκε 

από τα δείγματα ελαιολάδου φαίνεται στον πίνακα 7. 

 

 

 

 

Πίνακας 7. Σύσταση του κλάσματος των ελεύθερων λιπαρών οξέων των τριών 

δειγμάτων ελαιολάδου (% σε επιμέρους ελεύθερα λιπαρά οξέα) 

 
Λιπαρό οξύ Βαθμός ωρίμανσης καρπών 

 0 4 5 

Εξανοϊκό οξύ - - 1,7 (±0,3) α 

Οκτανοϊκό οξύ 1,3 (±0,4) 4,8 (±1,8) 2,0 (±0,4) 

Εννεανοϊκό οξύ 4,7 (±0,6) 4,7 (±1,9) 7,8 (±1,4) 

Δωδεκανοϊκό οξύ 2,0 (±0,1) - 1,0 (±0,3) 

Δεκαεξανοϊκό οξύ 20,6 (±0,5) 18,2 (±2,5) 19,1 (±2,1) 

9c-Δεκαεξενοϊκό οξύ 2,8 (±0,8) 5,3 (±1,4) 8,1 (±1,2) 

Δεκαοκτανοϊκό οξύ 4,7 (±1,1) 6,4 (±1,4) 2,3 (±0,8) 

9c-Δεκαοκτενοϊκό οξύ 58,0 (±3,8) 64,7 (±2,1) 54,0 (±3,7) 

9c,12c-Δεκαοκτεδιενοϊκό οξύ 4,6 (±1,0) 10,5 (±3,7) 9,2 (±1,1) 

9c,12c,15c-Δεκαοκτατριενοϊκό οξύ - - - 

α: Οι τιμές του πίνακα αποτελούν τη μέση τιμή τριών επαναλήψεων 

-: Δεν ανιχνεύθηκαν τα συγκεκριμένα λιπαρά οξέα 
 

Διαπιστώθηκε η απουσία λινολενικού οξέος, γεγονός που υποδηλώνει ότι όλη 

η ποσότητά του που υπήρχε στο έλαιο των καρπών πρέπει να οξειδώθηκε παρουσία 

λιποξυγενάσης κατά την άλεση των καρπών και τη μάλαξη της ελαιοζύμης. Επειδή η 

ποσότητα (Ζ)-3-εξενάλης που προκύπτει από την πλήρη αποικοδόμηση του προϊόντος 

οξείδωσης του λινολενικού οξέος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 35, 25 mg ανά 

100 mg λινολενικού οξέος, αν το έλαιο των καρπών έχει οξύτητα χαμηλότερη 0,4% 

και το κλάσμα των ελεύθερων λιπαρών οξέων περιέχει μέχρι 2% λινολενικό οξύ, η 



   

περιεκτικότητα του ελαιολάδου που θα παραληφθεί από τους καρπούς αυτούς στην 

προαναφερθείσα πτητική ένωση και στα προϊόντα της ισομερείωσης ή της αναγωγής 

της [(Ε)-2-εξενάλη και (Ζ)-3-εξενόλη] δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από 28 mg/kg. 

Αυτό υποδηλώνει ότι όλη η ποσότητα του ελεύθερου λινολενικού οξέος ενδέχεται να 

έχει οξειδωθεί και αποικοδομηθεί, γεγονός το οποίο ερμηνεύει την απουσία του από 

το κλάσμα των ελεύθερων λιπαρών οξέων των δειγμάτων που εξετάσθηκαν.  

Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι στο κλάσμα των ελεύθερων λιπαρών οξέων 

ελαιολάδων που παραλήφθηκαν από καρπούς Ισπανικών ποικιλιών ελιάς η αναλογία 

του λινολενικού οξέος βρέθηκε να είναι ακόμη και 2,1% (Sánchez-Ortiz et al, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από τα ευρήματα της παρούσας εργασίας προκύπτει ότι από καρπούς ελιάς 

της ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής με βαθμό ωρίμανσης 4 μπορεί να παραληφθεί 

καλύτερης οργανοληπτικής ποιότητας προϊόν από αυτό που μπορεί να παραληφθεί 

από καρπούς ελιάς της ίδιας ποικιλίας με μεγαλύτερο βαθμό ωρίμανσης, αν και για 

να επιβεβαιωθεί αυτό θα πρέπει η ίδια εργασία να επαναληφθεί για δυο τουλάχιστον 

ακόμη ελαιοκομικές περιόδους. Η περιεκτικότητα του ελαίου που παραλήφθηκε από 

καρπούς με βαθμό ωρίμανσης 4 σε (Ε)-2-εξενάλη και (Ζ)-3-εξενόλη φάνηκε να μην 

υπολείπεται αυτής που είχε το ελαιόλαδο το οποίο παραλήφθηκε από τους ανώριμους 

καρπούς, ενώ η περιεκτικότητά του σε (Ζ)-3-εξενάλη, πτητικό συστατικό με χαμηλό 

κατώφλι οσμής, ήταν πολύ υψηλότερη σε σχέση με την περιεκτικότητα σε (Ζ)-3-

εξενάλη του ελαιολάδου που παραλήφθηκε σε καρπούς με βαθμό ωρίμανσης 5. Οι 

τελευταίοι εμφάνιζαν περιεκτικότητα σε έλαιο που ήταν πρακτικά ίδια με αυτή των 

καρπών με βαθμό ωρίμανσης 4. 

 

6. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

• Επέκταση της μελέτης και σε ελαιόλαδο που θα έχει παραληφθεί από 

υπερώριμους καρπούς ελιάς της ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής  

• Έλεγχος της ενεργότητας της δεϋδρογενάσης των αλκοολών και της 

ακυλοτρανσφεράσης των αλκοολών των καρπών ελιάς της ποικιλίας Χονδρολιά 

Χαλκιδικής. 
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