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ΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Στόχος της διατριβής ήταν η µελέτη των ιδιοτήτων του θολού 

ελαιολάδου, δηλαδή του ελαιολάδου που παραλαµβάνεται από τις ελιές, δεν έχει 

διηθηθεί και διατηρεί θολή όψη, και η ανάδειξη των διαφορών του από το αντίστοιχο 

διηθηµένο σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητα σε ήσσονα συστατικά, ορισµένα 

φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά και  την παρουσία µικροοργανισµών. 

Το πειραµατικό µέρος της διατριβής πραγµατοποιήθηκε κατά το µεγαλύτερο 

µέρος του στο Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων του Τµήµατος Χηµείας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστηµα Μάρτιος 

2003-∆εκέµβριος 2006. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε πείραµα διερεύνησης της 

φύσης του πρωτεϊνικού κλάσµατος του ελαιολάδου στο Εργαστήριο Βιοχηµείας του 

Τµήµατος υπό την επίβλεψη της Αν. Καθηγήτριας. κ. Θ. Χολή-Παπαδοπούλου. Τα 

φάσµατα NMR και ο ποιοτικός χαρακτηρισµός των φωσφολιπιδίων του ελαιολάδου 

έγιναν στο Εργαστήριο NMR του Τµήµατος Χηµείας του Παν/µιου Κρήτης υπό την 

επίβλεψη του Καθηγητή κ. Φ. Νταή. Οι παρατηρήσεις σε οπτικό και ηλεκτρονικό 

µικροσκόπιο και ο προσδιορισµός νερού και θολερότητας σε δείγµατα ελαιολάδου 

έγιναν στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων του Πανεπιστηµίου της Λεόν 

(Ισπανία), υπό την επίβλεψη του Επίκ. Καθηγητή J. Mateo.  

Εκφράζω τις θερµές και ειλικρινείς µου ευχαριστίες στον Καθηγητή της 

Χηµείας Τροφίµων, κ. ∆. Μπόσκου, επιβλέποντα της διατριβής, για την υπόδειξη του 

θέµατος, την καθοδήγηση και τη µεγάλη υποµονή του προς το πρόσωπό µου τα 

τέσσερα χρόνια που διήρκησε η διατριβή. καθώς και για τη βοήθεια του στη συγγραφή 

και παρουσίασή της. Τον ευχαριστώ, επίσης, για την ευκαιρία που µου έδωσε να 

συµµετέχω στο εκπαιδευτικό σεµινάριο “Novel and Functional Foods” που 

πραγµατοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο της  Σλοβακίας, στη Nitra, µεταξύ 27 

Ιανουαρίου και 7 Φεβρουαρίου 2003. 

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Επίκ. Καθηγητή κ. Γ. Μπλέκα, µέλος της τριµελούς 

επιτροπής, για τις κριτικές παρατηρήσεις του κατά τη διάρκεια του πειραµατικού 

µέρους καθώς και τις πολύτιµες διορθώσεις που συνέβαλαν στην αρτιότερη εµφάνιση 

της διατριβής. Επίσης τον ευχαριστώ για την οικονοµική στήριξη που προσέφερε 

δίνοντας µου την ευκαιρία να συµµετέχω σε ερευνητικό πρόγραµµα που ήταν 

επιστηµονικός υπεύθυνος. 

Π
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Ευχαριστώ την Αν. Καθηγήτρια κ. ∆. Χολή-Παπαδοπούλου, µέλος της 

τριµελούς επιτροπής, για τη διάθεση όλων των υλικών µέσων κατά την παραµονή µου 

στο Εργαστήριο Βιοχηµείας και την καθοδήγηση της σε όλη την πειραµατική 

διαδικασία. Την ευχαριστώ επίσης για τη µεσολάβηση ώστε να πραγµατοποιηθεί η 

ανάλυση ενός δείγµατος πρωτεϊνών που αποµονώθηκαν από το ελαιόλαδο στο Kihara 

Institute for Biological Research (Γιοκοχάµα, Ιαπωνία) από τον συνεργάτη της Prof. 

Hisashi Hirano. 

Ευχαριστώ τους Καθηγητές κ. Β. Παπαγεωργίου και κ. ∆. Παπαγεωργίου από 

το Tµήµα Χηµικών Μηχανικών και την Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ, αντίστοιχα, 

καθώς και τον Καθηγητή κ. Ν. Ανδρικόπουλο από το Τµήµα Επιστήµης ∆ιαιτολογίας-

∆ιατροφής του Χαροκόπειου Παν/µιου Αθηνών, µέλη της επταµελούς εξεταστικής 

επιτροπής, για τις υποδείξεις τους στη διόρθωση των δοκιµίων. 

Θερµότατες ευχαριστίες στον Αν. Καθηγητή κ. Β. Κιοσέογλου, µέλος της 

επταµελούς επιτροπής, για τις υποδείξεις του στο σχεδιασµό των φυσικοχηµικών 

πειραµάτων, τη φιλική του διάθεση και τις συµβουλές του. 

Την Αν. Καθηγήτρια κ. Μ. Τσιµίδου, µέλος της επταµελούς επιτροπής, 

ευχαριστώ πολύ για την επίβλεψη και καθοδήγησή της στην ανάλυση φωσφολιπιδίων 

ελαιολάδου µε υγρή χρωµατογραφία που πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο. Την 

ευχαριστώ επίσης για τις πάντα εύστοχες παρατηρήσεις της και ακόµα, για την ευκαιρία 

που µου παρείχε να συµµετάσχω στο εκπαιδευτικό σεµινάριο “Chemistry & 

Biochemistry of Antioxidants, their effects on health, and risk evaluation of their use as 

food ingredients” που πραγµατοποιήθηκε στο Wageningen Univeristy της Ολλανδίας 

(23-29 Νοεµβρίου 2003). 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εταιρείες ΕΛΑΪΣ Α.Ε, ΣΤΑΤΗΡ (Χαλκιδική), 

BIOLEA Α.Ε.(Κρήτη), και ΨΥΛΛΑΚΗΣ (Κρήτη) καθώς και τον παραγωγό κ. Α. 

Μπλέκα (Επανοµή, Θεσ/νίκης) για την ευγενική παραχώρηση των δειγµάτων 

ελαιολάδου. Κυρίως, όµως, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρία ∆.ΕΛ.Α (Άρτα) και 

ιδιαίτερα τη Χρυσάνθη Σεργιάνη που µεσολάβησε για τη δωρεά πολλών δειγµάτων 

ελαιολάδου την περίοδο 2004-2005. 

Ευχαριστίες εκφράζω προς τον Καθηγητή κ. Φ. Νταή και το διδάκτορά του, 

Μανόλη Χατζάκη, για τις αναλύσεις φασµάτων NMR και τις παρατηρήσεις τους στην 

σύνταξη των πειραµατικών αποτελεσµάτων που τους αφορούσαν. Η συνεργασία µαζί 

τους υπήρξε παραπάνω από άψογη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Μανόλη για την φιλοξενία 
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του στην εκπαιδευτική επίσκεψη µου στην Κρήτη στο Εργαστήριο NMR (Ιούνιος 

2007). 

Πολλά ευχαριστώ στους Professor J. Mateo, Mr. Α. Sánchez Rodriguez 

(Εργαστήριο Οπτικής και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας), Dr Μ.Τ. Osorio και J. Osorio 

για την ποικίλη βοήθεια που µου παρείχαν και την άριστη φιλοξενία και συνεργασία 

κατά την παραµονή µου στην Ισπανία. 

Ευχαριστώ από βάθους καρδιάς το Λευτέρη Τριανταφύλλου, Κτηνίατρο του 

Στρατού, για τη µεγάλη βοήθειά του στα πειράµατα µικροβιολογίας που διεξήχθησαν 

στη Κτηνιατρική Σχολή. Ευχαριστώ επίσης το ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου Υγιεινής 

Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης, Καθηγητή Π. Κοΐδη, για τη διάθεση του υλικοτεχνικού 

εξοπλισµού και τις υποδείξεις του στο πειραµατικό σχεδιασµό και στη διόρθωση των 

δοκιµίων. Ευχαριστώ, επίσης, την Καθηγήτρια Μικροβιολογίας της ίδιας σχολής, κ. Ε. 

Μπουρτζή-Χατζοπούλου, για τη συµβολή της στην ταυτοποίηση των µυκήτων των 

δειγµάτων καθώς και το στατιστικολόγο Καθηγητή κ. Χ. Μπάτζιο. 

Επίσης ευχαριστώ:  

Το διδάκτορα Φίλιππο Κοτάκη από το Εργαστήριο Βιοχηµείας για την 

εκπαίδευση στις τεχνικές της ηλεκτροφόρησης πηκτής πολυακρυλαµιδίου και για τη 

συνεχή βοήθειά του στο εργαστήριο. 

Τους Κατερίνα Βογιατζή και Ανέστη ∆ούγκα, τότε προπτυχιακοί φοιτητές και 

σήµερα πτυχιούχοι του Τµήµατος για την άριστη συνεργασία στα πλαίσια της 

διπλωµατικής τους εργασίας. 

Τους πολύτιµους συνεργάτες και φίλους στο Εργαστήριο, Γιώργο Καλατζάκη 

(ιδιαίτερα ευχαριστώ), Χρυσάνθη Σεργιάνη, Νίκο Νενάδη, Στέλλα Ορδούδη, Φανή 

Ματζουρίδου και ∆έσποινα Γρηγοριάδου, καθώς και όλα τα παιδιά που δουλέψαµε 

µαζί αυτά τα χρόνια.  

Τους αγαπηµένους µου γονείς και την αδερφή µου, Μαρία, για τη 

συµπαράσταση και την ενθάρρυνση που µου προσέφεραν. 

 Τέλος, ευχαριστώ πάρα πολύ την Teresa για όλα αυτά που δεν λέγονται µε 

λέξεις… 

 

Τάσος Κοΐδης 

 Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2007 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 

Ελιά.  Το δέντρο της Μεσογείου. «µέγιστον 

αγαθόν προς πάσαν του βίου θεραπείαν ο της 

ελαίας καρπός» (Σόλωνας, Αθήνα 5ος αιώνας π.Χ.) 

που «απάνω της τα παντ’ ανοιχτά ο Μόριος ∆ίας 

και η γλαυκόφθαλµη Αθηνά έχουν τα µάτια» 

(Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολονώ). 

 

Το ελαιόδεντρο είναι δέντρο αειθαλές και ευδοκιµεί σε ξηροθερµικές περιοχές. 

Είναι ένα από τα λιγοστά δέντρα που ακόµη και σε πετρώδη και άγονα εδάφη, µπορεί 

να παράγει καρπό. Η ελιά ονοµάζεται στη βοτανική Olea Europea Sativa. Το γένος 

Οlea έχει ως κύρια χαρακτηριστικά του, τη µακροζωία και τη διατήρηση της 

παραγωγικότητας. Σήµερα η καλλιέργεια της ελιάς αποτελεί την πιο εκτεταµένη 

καλλιέργεια στη χώρα και η Ελλάδα είναι η χώρα µε την υψηλότερη κατ’ άτοµο 

κατανάλωση ελαιολάδου στον κόσµο. 

Η ιστορία της ελιάς αρχίζει πριν από την επινόηση της γραφής, στα προϊστορικά 

χρόνια (Hurley, 1919). Οι Μινωίτες, εξαιρετικοί θαλασσοπόροι και έµποροι, διέδωσαν 

την καλλιέργεια του ελαιόδεντρου στα δυτικά παράλια της Μεσογείου. Σ’ αυτό 

βοήθησαν και οι κλιµατικοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν µόνο τις χώρες της 

µεσογειακής λεκάνης που έχουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη σε τόσο 

σηµαντικό βαθµό της καλλιέργειας του ελαιόδεντρου (Fooks, 1997). Ανεξάρτητα από 

την προέλευση και τον τρόπο διάδοσης της ελιάς στην αρχαιότητα, είναι γεγονός ότι η 

καλλιέργειά της εξαπλώθηκε σε µεγάλη έκταση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και αυτός 

είναι ίσως ο λόγος της σηµερινής της ονοµασίας «Ελιά η Ευρωπαϊκή (Olea Europea). 

Ειδικότερα στη λεκάνη της Μεσογείου, η ελιά αποτελεί τη βασική καλλιέργεια µέχρι 

και σήµερα. 
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Ο χυµός της ελιάς, το ελαιόλαδο, στην αρχή παραγόταν σε πέτρινο µύλο. Με το 

πέρασµα των χρόνων το εµπόριό του αποτέλεσε το σηµαντικότερο γεωργικό εισόδηµα. 

Οι διατροφικές συνήθειες και οι πρακτικές της µαγειρικής που αναπτύχθηκαν λόγω της 

αφθονίας του ελαιολάδου είναι γνωστές µέχρι τις µέρες µας ως “Μεσογειακή 

∆ιατροφή”. Το ελαιόλαδο έδωσε πλούτο και υγεία στους λαούς της Μεσογείου ενώ 

αναφέρεται σε µύθους, θρησκευτικές τελετές και παραδόσεις (Polymerou – Kamilakis, 

2006). 

 

1.2. ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
Το συµβούλιο της ΕΟΚ προχώρησε το έτος 1986 στην περιγραφή και τον 

ορισµό των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων σύµφωνα µε τον κοινοτικό Κανονισµό 

136/86. Ο κανονισµός αυτός αντικαταστάθηκε από τον Κανονισµό 2568/91 της 11ης 

Ιουνίου του έτους 1991 (EC, 1991), ο οποίος ισχύει µέχρι σήµερα µε τις ενδιάµεσες 

τροποποιήσεις που έχουν γίνει (EC, 1998, 2003). Η τελευταία τροποποίησή του έγινε 

µε τον Κανονισµό 1989/03 (EC, 2003). Άλλοι νοµοθετικοί φορείς είναι το ∆ιεθνές 

Συµβούλιο Ελαιολάδου (IOOC) και ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας του Ο.Η.Ε. 

Στις αρµοδιότητες του τελευταίου ανήκει η σύνταξη του Codex Alimentarius. 

Σύµφωνα µε τους παραπάνω φορείς «παρθένο ελαιόλαδο είναι το έλαιο που 

λαµβάνεται από τον ελαιόκαρπο µε αποκλειστικά µηχανικά και άλλα φυσικά µέσα, κάτω 

από συνθήκες που δεν θα οδηγήσουν στην αλλοίωσή του». 

O Ελληνικός Κώδικας Τροφίµων και Ποτών αναφέρει ότι ελαιόλαδο ή έλαιο 

ελιάς ονοµάζεται το έλαιο που λαµβάνεται από τον καρπό της Ελαίας της Ευρωπαϊκής 

(Olea Europea), µε µέσα αποκλειστικά µηχανικά και οπωσδήποτε φυσικά, σε 

θερµοκρασία µικρότερη από εκείνη που µπορεί να προκαλέσει την αλλοίωσή του 

(Κώδικας Τροφίµων και Ποτών, Άρθρο 71, 2004). Το ελαιόλαδο θεωρείται βρώσιµο 

εφόσον έχει οξύτητα µικρότερη από 2 g/100 g (εκφρασµένη ως ελαϊκό οξύ), χρώµα 

κίτρινο µέχρι πρασινοκίτρινο, οργανοληπτικές ιδιότητες άµεµπτες ή τουλάχιστον µη 

δυσάρεστες. 

Το παρθένο ελαιόλαδο χωρίζεται σε επιµέρους κατηγορίες ανάλογα µε τα 

ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία, το ∆ιεθνές 

Συµβούλιο Ελαιολάδου (IOOC) και για τον Codex Alimentarius οι κατηγορίες είναι οι 

εξής:  
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� Το «εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο» (extra virgin olive oil), µε µέγιστη οξύτητα 

µέχρι 0,8 g /100 g (ως ελαϊκό οξύ), άριστους οργανοληπτικούς δείκτες (διάµεση 

τιµή  ελαττώµατος Md = 0 και διάµεση τιµή φρουτώδους, Mf > 0) και τα λοιπά 

χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για αυτή την κατηγορία 

(παράρτηµα I, χαρακτηριστικά ελαιολάδου, Κανονισµός Ε.Ε. 1989/03). 

� Το «παρθένο ελαιόλαδο» (virgin olive oil fine) µε µέγιστη οξύτητα µέχρι 2 g / 

100 g, πολύ καλούς οργανοληπτικούς δείκτες (διάµεση τιµή ελαττώµατος Md ≤ 

2,5 και διάµεση τιµή φρουτώδους, Mf > 0) και τα λοιπά χαρακτηριστικά 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για αυτή την κατηγορία. 

� Το «ελαιόλαδο λαµπάντε» (lampante olive oil), µε οξύτητα υψηλότερη από 2 g / 

100 g, χωρίς περιορισµούς στους οργανοληπτικούς δείκτες και τα λοιπά 

χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για αυτή την κατηγορία. 

 

Επίσης υπάρχουν, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, και άλλα είδη όπως το 

«εξευγενισµένο ελαιόλαδο» που λαµβάνεται µε επεξεργασία του «ελαιολάδου 

λαµπάντε», το «ελαιόλαδο» που είναι µίγµα παρθένου και εξευγενισµένου ελαιολάδου 

καθώς και το «βιοµηχανικό ελαιόλαδο» (Κώδικας Τροφίµων και Ποτών, Άρθρο 71, 

2004; Κανονισµός ΕC 1989, 2003). Το βιοµηχανικό ελαιόλαδο δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί, ακόµη και µετά από εξευγενισµό, για εδώδιµους σκοπούς σε αντίθεση 

µε το «βιοµηχανοποιήσιµο ελαιόλαδο». 

Από τις προδιαγραφές των παραπάνω νοµοθετικών φορέων είναι σηµαντικό να 

αναφερθεί ότι, στο παρθένο ελαιόλαδο, το ποσοστό υγρασίας µπορεί να ανέλθει έως 0,2 

% και τo αδιάλυτο σε πετρελαϊκό αιθέρα στερεό υπόλειµµα ή τα «αδιάλυτα στον 

πετρελαϊκό αιθέρα συστατικά» (Α.Σ.Σ.) δεν πρέπει να είναι υψηλότερα από 0,1 %. 

 

1.3. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

1.3.1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Το ελαιόλαδο, ως προϊόν, κατέχει πολύ µικρό ποσοστό (~3,5 %) στην 

παγκόσµια αγορά βρώσιµων ελαίων. Χαρακτηρίζει όµως, εδώ και αιώνες, τη διατροφή 

των κατοίκων της Μεσογείου, οι χώρες της οποίας κατέχουν το 98 % της παγκόσµιας 

παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελαιών (Zampounis, 2006). 
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Αναλυτικότερα, την τελευταία εικοσαετία η παγκόσµια παραγωγή ελαιολάδου 

αυξήθηκε κατά 70 % δηλαδή από 1665 χιλιάδες τόνους (χ.τ). το έτος 1986 σε 2812 χ.τ. 

το έτος 2002. Περισσότερη από τη µισή από την προαναφερθείσα ποσότητα προήλθε 

από την Ισπανία, η οποία αύξησε την παραγωγή της από 505 σε 1154 χ.τ., 

σηµειώνοντας ρεκόρ παραγωγής την περίοδο 2003/04 µε 1412 χ.τ. Η Ιταλία είναι η 

δεύτερη µεγαλύτερη παραγωγός χώρα παγκοσµίως µε µέσο όρο 540 χ.τ. Η Ελλάδα 

βρίσκεται στην τρίτη θέση µε µέσο όρο 343 χ.τ., ενώ η Τυνησία καταλαµβάνει την 

τέταρτη θέση µε 143 χ.τ. Η Συρία, η οποία κατέχει το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό 

αύξησης της παραγωγής ελαιολάδου (8,5 %), ξεπέρασε την Τουρκία µετά την περίοδο 

2001-2002 (Zampounis, 2006). 

Τα πέντε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, 

Πορτογαλία, Γαλλία) µοιράζονται από κοινού το 74-80 % της παγκόσµιας παραγωγής 

(τα µεταξύ τους µερίδια δίνονται στο Σχήµα 1.1), ενώ άλλες τέσσερις Μεσογειακές 

χώρες (Τυνησία, Τουρκία, Συρία, Μαρόκο) κατέχουν το 15-20 %. Λιγότερο από το 5 % 

της παγκόσµιας παραγωγής παράγεται στον υπόλοιπο κόσµο. 

 

Σχήµα 1.1. Μερίδιο επί της παραγωγής των πέντε κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κατά µέσο όρο την περίοδο 2000/01-2003/04. 

 

1.3.2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Οι κυριότερες ελαιοπαραγωγές χώρες είναι παραδοσιακά και αυτές που 

καταναλώνουν περισσότερο ελαιόλαδο. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της 

Commission, η Ελλάδα έχει τη µεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση, 25 kg ανά 

άτοµο ετησίως, µε την Ισπανία και την Ιταλία να ακολουθούν µε 12,6 και 12,3 kg 

53,01 
28,27 

17,19 
0,18 

1,35 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΙΤΑΛΙΑ 

ΕΛΛΑ∆Α 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ 
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αντίστοιχα (European Commission, 2003). Αυτές οι στατιστικές, ωστόσο, έχουν µόνον 

ενδεικτικό χαρακτήρα διότι είναι δύσκολο να υπολογιστεί µε ακρίβεια η κατά κεφαλήν 

κατανάλωση (ειδικότερα για την Ελλάδα εκτιµάται ότι η πραγµατική κατανάλωση είναι 

16-18 kg ανά άτοµο ετησίως). 

Η κατανάλωση ελαιολάδου στην Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, αντιστοιχεί στο 

60 % της παγκόσµιας κατανάλωσης και στο 83 % της κατανάλωσης όλης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατανάλωση αυξάνεται στις παραπάνω χώρες µε ετήσιο ρυθµό 

1,7 %. Με τον ίδιο περίπου ρυθµό (1,9 %) αυξάνεται η κατανάλωση και στις άλλες 

τέσσερις ελαιοπαραγωγές µεσογειακές χώρες (Τυνησία, Τουρκία, Συρία, Μαρόκο). 

Σπουδαίο ρόλο στην αύξηση της κατανάλωσης παίζουν οι µη παραγωγές, και µη 

παραδοσιακά καταναλωτικές χώρες, οι οποίες επιδεικνύουν ισχυρές τάσεις αύξησης 

(Zampounis, 2006). Η πιο ενδιαφέρουσα οµάδα των µη παραγωγών χωρών είναι η 

οµάδα των µη παραγωγών χωρών της Ε.Ε. (συµπεριλαµβανοµένης και της Γαλλίας) και 

η οµάδα των “5 Μεγάλων Νέων” χωρών (Η.Π.Α., Αυστραλία, Καναδάς, Ιαπωνία, 

Βραζιλία), µε ετήσιο ποσοστό αύξησης 10,06 % και 8,24 %, αντίστοιχα. 

 

1.4. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

 
Η Μεσογειακή διατροφή θεωρείται ένα συνδυασµένο 

διαιτολόγιο από δηµητριακά, όσπρια, φρέσκα φρούτα, λαχανικά, 

ερυθρό οίνο σε µικρές ποσότητες και φυσικά ελαιόλαδο, ως 

βασικό συστατικό, που καταναλώνεται από κατοίκους των χωρών 

της Μεσογειακής λεκάνης (Trichopoulou et al., 1999). Όπως 

προκύπτει από µεγάλες επιδηµιολογικές µελέτες, η διατροφή 

αυτή ενδέχεται να µειώνει τον κίνδυνο για καρδιοαγγειακά 

νοσήµατα (Keys et al., 1995; Trichopoulou et al., 2003; Trichopoulou et al., 2005) και 

συγκεκριµένους τύπους καρκίνου (Trichopoulou et al., 2000; Trichopoulou et al., 

2003). Η αξία της Μεσογειακής διατροφής οφείλεται, κατά µεγάλο βαθµό, στο 

ελαιόλαδο και πιο συγκεκριµένα, στη σύστασή του σε λιπαρά οξέα. 

Τα µονοακόρεστα λιπαρά οξέα του ελαιολάδου φαίνεται ότι έχουν επίδραση στη 

µείωση των επιπέδων της LDL-χοληστερόλης (χοληστερόλη λιποπρωτεϊνών χαµηλής 

πυκνότητας) στο αίµα που θεωρείται ένας από τους παράγοντες κινδύνου για την 

εµφάνιση της αρτηριοσκλήρωσης (Bonanome et al., 1992; Witztum & Steinberg, 2001).  
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H FDA πρόσφατα ανακοίνωσε τον εξής διατροφικό ισχυρισµό: «υπάρχουν 

περιορισµένα επιστηµονικά στοιχεία και µελέτες που δείχνουν ότι η ηµερήσια 

κατανάλωση 23 g ελαιολάδου (σ.σ. δυο κουταλιές της σούπας) ίσως µπορεί να µειώσει 

τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών παθήσεων εξαιτίας των µονοακόρεστων που περιέχει. 

Για να επιτευχθεί αυτό, το ελαιόλαδο πρέπει να αντικαταστήσει τα κορεσµένα λιπαρά 

της δίαιτας και όχι να καταναλωθεί επιπροσθέτως αυξάνοντας την ηµερήσια πρόσληψη 

σε λιπαρά και θερµίδες» (FDA, 2004). 

Ωστόσο, κάποιοι ερευνητές όπως ο Katan (1995) κατέληξαν στο συµπέρασµα 

ότι το επίπεδο πρόσληψης µονοακόρεστων λιπαρών οξέων είναι µόνο ελάχιστα 

ψηλότερο στις µεσογειακές χώρες σε σχέση µε τις Βόρειες Χώρες (Νορβηγία, ∆ανία, 

κα). Σε πιο πρόσφατες µελέτες αναφέρεται ότι όχι µόνον η σύσταση σε λιπαρά οξέα, µε 

την υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, είναι υπεύθυνα για τις βιολογικές ιδιότητες 

του ελαιολάδου. Σηµαντικό ρόλο παίζουν και διάφορα ήσσονα συστατικά (Visioli et 

al., 2004; Visioli et al., 2006; Boskou et al., 2005). 

Καθώς η παρεµπόδιση της οξείδωσης των λιποπρωτεϊνών στον οργανισµό αλλά 

και φαινόµενα που έχουν γενικά σχέση µε το λεγόµενο «οξειδωτικό στρες» αποκτούν 

ολοένα και µεγαλύτερη σπουδαιότητα, τα φυσικά αντιοξειδωτικά του ελαιολάδου και 

κυρίως το πολικό φαινολικό του κλάσµα καθίστανται αντικείµενα συστηµατικής 

έρευνας. Στην έρευνα αυτή εµπλέκονται επιστήµονες πολλών ειδικοτήτων όπως 

χηµικοί, βιοχηµικοί, διατροφολόγοι, επιδηµιολόγοι και άλλοι ερευνητές από το χώρο 

των βιοεπιστηµών. 

In-vitro δοκιµές µε την υδροξυτυροσόλη και την ελαιοευρωπαΐνη, δύο 

συστατικά του πολικού κλάσµατος του ελαιολάδου, έδειξαν ότι οι ενώσεις αυτές 

παρεµποδίζουν την οξείδωση της LDL-χοληστερόλης σε διάφορα µοντέλα (Visioli & 

Galli, 1994; Visioli et al., 1995; Visioli et al., 1998; Visioli et al., 2001; Valavanidis et 

al., 2004). Τα περισσότερα φαινολικά συστατικά είναι αµφίφιλες ενώσεις και έχουν την 

ικανότητα να τροποποιούν τη δράση ενζύµων όπως οι λιποξυγενάσες, οι οξειδάσες του 

NAD(P)H κ.α. που εµπλέκονται σε σηµαντικές κυτταρικές λειτουργίες (Visioli et al., 

2006). Ειδικότερα η υδροξυτυροσόλη έχει βρεθεί ότι µπορεί να δράσει in vitro ευνοϊκά 

έναντι: α) της χηµικώς επαγοµένης συγκόλλησης αιµοπεταλίων, β) της συσσώρευσης 

θροµβοξάνης στον ορό του αίµατος, γ) της παραγωγής λευκοτριενίων (δείκτες 

οξειδωτικού στρες) και δ) της ενεργότητας της λιποξυγενάσης (περιορίζει τη δράση 

της) (Petroni et al., 1995; Kohyama et al., 1997; De la Puerta et al., 1999).  
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Σε in-vivo πειράµατα βρέθηκε ότι τα φαινολικά συστατικά του ελαιολάδου 

απορροφώνται από τον ανθρώπινο οργανισµό ανάλογα µε την παρεχόµενη δόση και 

αποβάλλονται µε τα ούρα ως γλυκουρονικά παράγωγα (conjugates) (Visioli et al., 

2000). Νεότερες µελέτες έδειξαν την παρουσία µεταβολιτών των φαινολικών 

συστατικών στο πλάσµα αίµατος (Caruso et al., 2001; Miró-Casas et al., 2003). Η 

απορρόφηση της υδροξυτυροσόλης στο πλάσµα είναι σχεδόν πλήρης και η ηµιπερίοδος 

ζωής 2,6 ώρες (Miró-Casas et al., 2001). 

 

1.5. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

 
Η χηµική σύσταση του ελαιολάδου έχει αποτελέσει αντικείµενο πολυάριθµων 

επιστηµονικών ερευνών. Το παρθένο ελαιόλαδο αποτελείται από ακυλογλυκερόλες και 

ελεύθερα λιπαρά οξέα (99-99,5 %), καθώς και από άλλα σαπωνοποιήσιµα και µη 

συστατικά, που είναι γνωστά και ως ήσσονα συστατικά (0,5-1,0 %) που συµβάλλουν 

στη σταθερότητα και την ευχυµία του (Boskou, 1996; 2006). Τα ελαιόλαδα διαφέρουν 

ως προς τη σύσταση η οποία επηρεάζεται από παράγοντες όπως η ποικιλία της ελιάς, οι 

καλλιεργητικές πρακτικές, οι εδαφοκλιµατικές συνθήκες και η διαδικασία παραλαβής 

(Bruni et al., 1994). Η χηµική σύσταση του ελαιολάδου µπορεί να χρησιµεύσει για την 

εκτίµηση της γνησιότητάς του (Boskou, 1996).  

Τα ήσσονα συστατικά που µελετήθηκαν στο πλαίσιο της διατριβής ήταν οι 

πολικές φαινόλες, τα φωσφολιπίδια και οι πρωτεΐνες. Τα υπόλοιπα συστατικά, ήσσονα 

και µη, παρουσιάζονται σύµφωνα µε τη συγκέντρωσή τους, στην παράγραφο 1.5.4.  

1.5.1. ΠΟΛΙΚΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Στις τελευταίες δεκαετίες έχει αποδοθεί από τους ερευνητές µεγάλη σηµασία 

στην παρουσία φυσικών αντιοξειδωτικών στα φυτικά προϊόντα. Αυτό οφείλεται στη 

συσχέτιση ορισµένων χρόνιων παθήσεων µε µηχανισµούς οξείδωσης, τη δράση 

«ενεργών ειδών οξυγόνου και αζώτου», το «οξειδωτικό στρες» και την απόσβεση 

ελευθέρων ριζών. Ο όρος «ενεργά είδη οξυγόνου» (reactive oxygen species) 

χρησιµοποιείται γενικώς για τις παρακάτω ενώσεις, ρίζες και ιόντα όπως η ρίζα 

σουπεροξειδίου (O2
�−), το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2), η υδροξυλική ρίζα (OH�), 

οι υπεροξειδικές (ROO�) και οι αλκoξυ-(RO�) ρίζες, το µοριακό οξυγόνο στη 

διεγερµένη κατάσταση (singlet oxygen, 1O2), η ρίζα ΝΟ�, και το υπεροξυνιτρώδες ανιόν 
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(OONO−). Οι δραστικές αυτές µορφές προσβάλλουν πολύτιµα βιοµόρια και 

επηρεάζουν δυσµενώς µηχανισµούς που εµπλέκονται σε πολλές ασθένειες ή 

µηχανισµούς καθοριστικούς της έκφρασης γονιδίων. Η εµπλοκή των µηχανισµών 

αυτών στην παθολογία πολλών ασθενειών και στην προστασία έναντι µολύνσεων έγινε 

αιτία να διατυπωθεί η άποψη ότι τα αντιοξειδωτικά και κυρίως αυτά από φυτικά φυσικά 

προϊόντα έχουν ευεργετική επίδραση στην υγεία. 

Ολοκληρωµένες µελέτες προς αυτή την κατεύθυνση συνδέουν τα πολικά 

φαινολικά συστατικά του ελαιολάδου µε τον ευεργετικό ρόλο τους στην ανθρώπινη 

υγεία (βλέπε παράγραφο 1.4). 

Η παρουσία των πολικών φαινολών στο ελαιόλαδο έχει µελετηθεί από πολλούς 

ερευνητές και υπάρχουν στη βιβλιογραφία πολλά άρθρα επισκόπησης για το θέµα αυτό 

(Owen et al., 2000; Briante et al., 2003; Visioli et al., 2004; Boskou et al., 2005; 

Boskou, 2006a). Το ενδιαφέρον οφείλεται τόσο στη βιολογική αξία αυτών των 

φαινολών όσο και στη συµβολή τους στην οξειδωτική σταθερότητα του ελαιολάδου. 

Έχει µάλιστα προταθεί (Blekas et al., 2002) να χρησιµοποιηθεί η περιεκτικότητα σε 

πολικές φαινόλες ως µια επιπλέον παράµετρος ποιότητας του φυσικού ελαιολάδου. Η 

πιο συνηθισµένη µέθοδος προσδιορισµού του συνόλου των πολικών φαινολών είναι η 

χρωµατοµετρική µέθοδος Folin-Ciolateau (Gutfinger, 1981). Η µέθοδος αυτή, αν και 

έχει ορισµένα µειονεκτήµατα (Psomiadou et al., 2003), δίνει τιµές για τα επίπεδα των 

ολικών πολυφαινολών που σχετίζονται πολύ ικανοποιητικά µε την οξειδωτική 

σταθερότητα του ελαιολάδου. 

Ανάλογα µε την ποικιλία της ελιάς, τις κλιµατολογικές συνθήκες και άλλους 

παράγοντες, η συγκέντρωση των πολικών φαινολών µπορεί να κυµαίνεται από 50 έως 

1.000 mg/kg ελαίου αλλά τα περισσότερα ελαιόλαδα περιέχουν πολυφαινόλες σε 

επίπεδα µεταξύ 100 και 300 mg/kg (Tsimidou, 1998). Όταν η συγκέντρωση είναι 

υψηλότερη από 300 mg/kg, το ελαιόλαδο µπορεί να έχει πικρή γεύση. Παρόλα αυτά, 

µια υψηλή περιεκτικότητα σε πολικές φαινόλες φαίνεται ότι είναι ευεργετική για τη 

διάρκεια ζωής του ελαιολάδου λόγω της σχέσης που υπάρχει µεταξύ σταθερότητας και 

περιεκτικότητας σε ολικές πολικές φαινόλες ή σε ο-διφαινόλες. Η ποικιλία του καρπού, 

το σύστηµα που χρησιµοποιείται για την παραλαβή του ελαιολάδου και οι συνθήκες της 

επεξεργασίας, της συσκευασίας, της διανοµής και της αποθήκευσης του ελαιολάδου 

επηρεάζουν τη συγκέντρωση των πολικών φαινολικών συστατικών στο τελικό προϊόν. 

Τα εξευγενισµένα ελαιόλαδα δεν περιέχουν πολικά φαινολικά συστατικά επειδή αυτά 
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ανήκουν στο πολικό κλάσµα το οποίο αποµακρύνεται πλήρως στη διάρκεια του 

εξευγενισµού (Boskou, 1996). 
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Οι αναλυτικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την ταυτοποίηση των 

επιµέρους συστατικών του φαινολικού κλάσµατος είναι η υγρή χρωµατογραφία 

αντίστροφης φάσης µε χρήση στήλης C-18 (Tsimidou et al., 1992), η φασµατοσκοπία 

πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού (Sacchi et al., 1996) ή συνδυασµός τεχνικών όπως 

GC-MS (Angerosa et al., 1995), LC-MS (Bianco et al., 2001) και LC-SPE-NMR 

(Christoforidou et al., 2005). 

Με τη βοήθεια των παραπάνω τεχνικών, οι φαινολικές ενώσεις του παρθένου 

ελαιολάδου κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: Α. Τυροσόλη, υδροξυτυροσόλη και 

παράγωγά τους, Β. Παράγωγα του 4-υδροξυβενζοϊκού, του 4-υδροξυφαινυλοξικού και 

του 4-υδροξυκινναµωµικού οξέος, Γ. Λιγνάνες , ∆. Φλαβονοειδή (Σχήµα 1.2). 

Οι  πολικές φαινόλες που πιστεύεται ότι απαντούν σε υψηλότερη συγκέντρωση 

είναι κυρίως οι εστέρες της υδροξυτυροσόλης και της τυροσόλης µε τη διαλδεϋδική 

µορφή του ελενολικού οξέος, η οξική υδροξυτυροσόλη, η 1-ακετοξυπινορεσινόλη, η 

πινορεσινόλη, το άγλυκο µέρος της ελαιοευρωπαΐνης, η λουτεολίνη και το άγλυκο 

µέρος του λιγκστροζίτη (ligstroside aglycone) (Grarcia et al, 2001; Tovar et al., 2001; 

Carrasco-Pancorbo et al., 2005). 

Από τις διάφορες φαινολικές ενώσεις που έχουν εξετασθεί για τη συνεισφορά 

τους στη σταθερότητα του ελαιολάδου, η υδροξυτυροσόλη και το καφεϊκό οξύ (Σχήµα 

1.3) βρέθηκε ότι είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά (Tsimidou et al., 2003). Η 

υδροξυτυροσόλη βρέθηκε ότι είναι πολύ ισχυρό αντιοξειδωτικό, πιο ισχυρό ακόµη και 

από το συνθετικό αντιοξειδωτικό BHT (Boskou, 1996). Κατά τους Guttierez-Rosales & 

Arnaud (2001), η υδροξυτυροσόλη, ο εστέρας της µε τη διαλδεϋδική µορφή του 

ελενολικού οξέος και το άγλυκο µέρος της ελαιοευρωπαΐνης είναι τα αντιοξειδωτικά 

που οι συγκεντρώσεις τους σχετίζονται στενά µε την οξειδωτική σταθερότητα του 

ελαίου. 

1.5.2. ΦΩΣΦΟΛΙΠΙ∆ΙΑ 
 

Αποτελούν ένα µικρό κλάσµα των ησσόνων συστατικών του ελαιολάδου, και οι 

πληροφορίες όσον αφορά στη σύστασή τους και τη συγκέντρωσή τους στο παρθένο 

ελαιόλαδο και στις άλλες εδώδιµες µορφές ελαιολάδου δεν είναι επαρκείς. Οι 

συντακτικοί τύποι των πιο σηµαντικών φωσφολιπιδίων παρουσιάζονται στo Σχήµα 1.2. 

Οι διαφορές στα αποτελέσµατα των ερευνητών σχετικά µε τη φύση των 

φωσφολιπιδίων οφείλονται ίσως στις διαφορετικές αναλυτικές µεθόδους που έχουν 

χρησιµοποιήσει. Τα κυριότερα φωσφολιπίδια του ελαιολάδου που έχουν ταυτοποιηθεί 
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µετά από διαχωρισµό µε χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας (TLC) είναι η 

φωσφατιδυλοχολίνη, η φωσφατιδυλoαιθανολαµίνη, η φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη και η 

φωσφατιδυλοσερίνη (Alter & Gutfinger, 1982). Το προφίλ των λιπαρών οξέων στο 

κλάσµα των φωσφολιπιδίων είναι παρόµοιο µε αυτό των τριακυλογλυκερολών. Οι 

Nomikos et al. (2002) διαχώρισαν υγροχρωµατογραφικώς το κλάσµα των 

φωσφολιπιδίων και των γλυκολιπιδίων του ελαιολάδου χρησιµοποιώντας στήλη µε 

στατική φάση aminopropyl silica και ταυτοποίησαν φωσφατιδυλοχολίνη, 

λυσοφωσφατιδυλοχολίνη, φωσφατιδυλοαιθανολαµίνη και σφιγγοµυελίνη. Ωστόσο η 

αναλυτική µέθοδος που χρησιµοποίησαν έχει αδυναµίες (χρήση µιας στήλης που δεν 

έχει χρησιµοποιηθεί εκτενώς και ασαφής ταυτόχρονος προσδιορισµός φαινολικών 

συστατικών και φωσφολιπιδίων).  

Σε πρόσφατη µελέτη (Boukhchina et al., 2004) ταυτοποιήθηκαν γλυκερο-

φωσφολιπίδια στο ελαιόλαδο µε τη χρήση της συνδυασµένης τεχνικής «υγρή 

χρωµατογραφία – φασµατοσκοπία µαζών (LC-MS και LC-MS-MS). Η 

φωσφατιδυλογλυκερόλη βρέθηκε ότι είναι το κυριότερο φωσφολιπίδιο. Επίσης 

ταυτοποιήθηκαν φωσφατιδικό οξύ, φωσφατιδυλοαιθανολαµίνη, φωσφατιδυλοχολίνη 

και φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη. Φωσφατιδυλοσερίνη δεν ταυτοποιήθηκε. Το αδύνατο 

σηµείο της µελέτης αυτής είναι ότι βασίσθηκε στην ανάλυση ενός µόνο δείγµατος που 

αγοράσθηκε από το εµπόριο ενώ δεν αναφέρονται ποσοτικά δεδοµένα καθώς και ο 

τρόπος παραλαβής των φωσφολιπιδίων πριν από τη χρωµατογραφική ανάλυση. Πολύ 

πρόσφατα, οι Jiménez et al. (2007) εξέτασαν το κλάσµα των φωσφολιπιδίων και των 

πολικών φαινολών δειγµάτων εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου µε τη βοήθεια υγρής 

χρωµατογραφίας µυκηλίων (Micellar Liquid Chromatography, MLC). Oι κορυφές που 

αναγνωρίστηκαν στα υγροχρωµατογραφήµατα, ήταν µόνο δύο και αντιστοιχούσαν στη 

φωσφατιδυλοχολίνη και στη φωσφατιδυλοαιθανολαµίνη, ενώ ο διαχωρισµός δεν ήταν 

καλός και οι µεγαλύτερες κορυφές δεν αναγνωρίστηκαν. 

Γενικώς, µπορεί να εξαχθεί ως συµπέρασµα από τη µελέτη της βιβλιογραφίας 

ότι δεν υπάρχει µια ολοκληρωµένη µελέτη για τη φύση και το χαρακτήρα των 

φωσφολιπιδίων του ελαιολάδου, καθώς και για τη συγκέντρωσή τους στο παρθένο 

ελαιόλαδο. 
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Σχήµα 1.3. Συντακτικοί τύποι των κυριότερων φωσφολιπιδίων του ελαιολάδου 

 

Τα φωσφολιπίδια, µε την προϋπόθεση ότι περιέχονται σε µια ικανοποιητική 

συγκέντρωση, µπορούν να συµβάλουν στην αύξηση της σταθερότητας ενός ελαίου. Πιο 

συγκεκριµένα έχει βρεθεί ότι τα φωσφολιπίδια συµπεριφέρονται ως έµµεσα 
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(δευτεροταγή) αντιοξειδωτικά τόσο επειδή διασπούν τα υδροϋπεροξείδια (Pokorný et 

al., 1990; Pokorný & Korczak, 2001), όσο και επειδή σχηµατίζουν σύµπλοκα µε τα 

προ-οξειδωτικά µέταλλα (Pokorný et al., 1992). Επίσης αυξάνουν τη δραστικότητα των 

συµβατικών αντιοξειδωτικών. Έχει βρεθεί ότι εµφανίζουν συνεργιστική δράση µε τις 

τοκοφερόλες (Yuki et al., 1980; Hudson et al., 1984; Kashima et al., 1991). Ακόµα 

δρουν ως παρεµποδιστές οξυγόνου στην διεπιφάνεια ελαίου/αέρα (Porter, 1980; 

Moberger, 1986). Στο παρελθόν υπήρχε η άποψη ότι στο ελαιόλαδο τα φωσφολιπίδια 

συνδέονται µερικώς µε τις λιποπρωτεϊνες (Spattoli, 1972) αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει 

αποδειχθεί επαρκώς. 

1.5.3. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 
 

Υπάρχουν πολύ λίγες αναφορές για τα επίπεδα των πρωτεϊνών στο παρθένο 

ελαιόλαδο, καθώς και για τον πιθανό ρόλο τους στη σταθερότητά του, σε αντίθεση µε 

την πληθώρα των αναφορών για τα επίπεδα και το ρόλο άλλων συστατικών όπως οι 

πολικές φαινόλες, οι χρωστικές, οι στερόλες κ.τ.λ. Οι Hidalgo et al., (2001) εφάρµοσαν 

µια πολύπλοκη µέθοδο για να προσδιορίσουν πρωτεΐνες σε διηθηµένο, αδιήθητο και 

εξευγενισµένο ελαιόλαδο. Το πρώτο στάδιο ήταν η καταβύθισή τους µε ακετόνη. Μετά 

από διαδοχικές πλύσεις, το υπόλειµµα υδρολύθηκε µε οξύ και τα αµινοξέα που 

ελευθερώθηκαν διαχωρίστηκαν µε υγρή χρωµατογραφία υψηλής πίεσης. Από τη 

σύσταση σε αµινοξέα υπολογίσθηκε η συγκέντρωση των πρωτεϊνών. Αυτή βρέθηκε να 

κυµαίνεται από 0,2 έως 1,5 mg/kg και ήταν συγκριτικά µικρότερη (κατά 2 έως 3 τάξεις 

µεγέθους) από αυτή που υπολογίσθηκε από άλλη οµάδα ερευνητών (Georgalaki et al., 

1998a), οι οποίοι χρησιµοποίησαν διαφορετική µεθοδολογία. Για το λόγο αυτό, τα 

επίπεδα των πρωτεϊνών στο παρθένο ελαιόλαδο και το αν παίζουν κάποιο ρόλο στη 

σταθερότητά του, όπως υποστηρίχθηκε αρχικώς από τους Hidalgo et al. (2002), 

παραµένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα. 

Η Γεωργαλάκη (1999) διερεύνησε, µε εφαρµογή της τεχνικής SDS-PAGE και 

της χρωµατογραφίας µοριακού ηθµού (FPLC), τη φύση του πρωτεϊνικού κλάσµατος 

του ελαιολάδου. Ανιχνεύτηκαν δυο διαχεόµενες πρωτεϊνικές ζώνες µε µοριακή µάζα 

10-40 kDa και µε άγνωστη ακολουθία αµινοξέων που αντιστοιχούν σε πληθώρα µικρών 

πεπτιδίων (ή πρωτεϊνών) πολύ χαµηλής συγκέντρωσης. Επίσης διαπιστώθηκε 

καταλυτική δράση λιποξυγενάσης και φαινολοξειδάσης στο ελαιόλαδο που µειώνονταν 

µε την επίδραση παπαΐνης, µια πρωτεάσης. Οι Hidalgo et al. (2002) µελέτησαν επίσης 

τη φύση των πρωτεϊνών του ελαιολάδου και διαπίστωσαν ότι αυτές είναι χαµηλής 
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µοριακής µάζας πολυπεπτίδια, κυρίως ένα συγκεκριµένο πολυπεπτίδιο µε µοριακή µάζα 

5,6 kDa. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, το πεπτίδιο αυτό προέρχεται από τη σάρκα της 

ελιάς γιατί ανιχνεύτηκε και στο µεσοκάρπιό της. Ωστόσο και οι δυο οµάδες ερευνητών 

δεν διαπίστωσαν την παρουσία ενδογενών ενζύµων της ελιάς, όπως π.χ. της 

λιποξυγενάσης που έχει µοριακή µάζα ~ 100 kDa, στη SDS-PAGE. 

1.5.4. ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  

1.5.4.1. Τριακυλογλυκερόλες  

 
Τα λιπαρά οξέα των τριακυλογλυκερολών του ελαιολάδου είναι το παλµιτικό 

(C16:0), το παλµιτελαϊκό (C16:1), το στεατικό (C18:0), το ελαϊκό (C18:1), που 

αποτελεί 55-83 % του συνόλου των λιπαρών οξέων, το λινελαϊκό (C18:2) και το 

λινολενικό οξύ (C18:3) (Πίνακας 1.1). 

 

Πίνακας 1.1. Σύσταση του ελαιολάδου σε λιπαρά οξέα όπως προσδιορίστηκε µε αέρια 

χρωµατογραφία (%m/m µεθυλικοί εστέρες). 

ΛΙΠΑΡΑ 

ΟΞΕΑ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΓΡΑΦΗ 

CODEX 

ALIMENTARIUS (2003) 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ (IOOC, 2003) 

Ελαïκό C18:1 55,0 - 83,0 55,0 - 83,0 

Παλµιτικό C16:0 7,5 - 20,0 7,5 - 20,0 

Λινελαïκό  C18:2 3,5 - 21,0 3,5 - 21,0 

Στεατικό  C18:0 0,5 - 5,0 0,5 - 5,0 

Παλµιτελαïκό C16:1 0,3 - 3,5 0,3 - 3,5 

Λινολενικό  C18:3 - ≤ 1,0 

Μυριστικό  C14:0 < 0,1 ≤ 0,05 

Αραχιδικό  C20:0 0,8 ≤ 0,6 

Βεχενικό  C22:0 < 0,3 ≤ 0,2 

Λιγνοκηρικό  C24:0 < 1,0 ≤ 0,2 

∆εκαεπτανοïκό C17:0 < 0,5 ≤ 0,3 

Εικοσενοïκό  C20:1 - ≤ 0,4 

∆εκαεπτενοïκό C17:1 < 0,6 ≤ 0,3 
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Το προφίλ των τριακυλογλυκερολών του ελαιολάδου, όπως προσδιορίστηκε µε 

υγρή χρωµατογραφία αντίστροφης φάσης, διαφέρει από αυτό του αραβοσιτελαίου, του 

ηλιέλαιου, του σογιέλαιου, του κραµβέλαιου και του βαµβακέλαιου, ενώ είναι 

παρόµοιο µε αυτό του φουντουκέλαιου. Οι κυριότερες τριακυλογλυκερόλες που 

βρέθηκαν στο ελαιόλαδο είναι οι OOO (40–59 %), POO (12-20 %), OOL (12.5-20 %), 

POL (5,5-7 %) και SOO (3-7 %) όπου O = ελαϊκό οξύ, P = παλµιτικό οξύ, S = στεατικό 

οξύ και L = λινελαϊκό οξύ (Boskou, 1996). 

 

1.5.4.2. Μονο- και διακυλογλυκερόλες 

Η παρουσία τους οφείλεται είτε στην ατελή βιοσύνθεση των 

τριακυλογλυκερολών είτε στις υδρολυτικές δράσεις που επικρατούν κατά τη συλλογή 

του ελαιόκαρπου και την παραγωγή ή την αποθήκευση του ελαίου. Στο παρθένο 

ελαιόλαδο, η συγκέντρωση των διακυλογλυκερολών κυµαίνεται από 1,0 έως 2,8 % 

(Frega et al., 1993; Kiosseoglou & Kouzounas, 1993). Οι µονοακυλογλυκερόλες 

βρίσκονται σε µικρότερη αναλογία (>0,25 %). 

1.5.4.3. Υδρογονάνθρακες 

Το σκουαλένιο και το β-καροτένιο είναι οι δυο κυριότεροι υδρογονάνθρακες 

που απαντώνται στο ελαιόλαδο. Το σκουαλένιο αποτελεί το κύριο από τα 

ασαπωνοποίητα συστατικά του ελαίου, στο οποίο απαντά σε επίπεδα 200-7.200 mg/kg 

(Perrin, 1992; Psomiadou & Tsimidou, 1999). Θεωρείται ως συστατικό µε µεγάλη 

βιολογική αξία, κυρίως λόγω της χηµειοπροληπτικής δράσης του (Rao et al., 1998). 

1.5.4.4. Στερόλες 

Οι στερόλες είναι σηµαντικά λιπίδια που σχετίζονται µε τη γνησιότητα του 

ελαιολάδου. Στο ελαιόλαδο απαντώνται τέσσερις τύποι στερολών: οι κοινές στερόλες 

(ή 4-αποµεθυλοστερόλες), οι 4α-µεθυλοστερόλες, οι τριτερπενοειδείς αλκοόλες (ή 4,4-

διµεθυλοστερόλες) και οι τριτερπενοειδείς διαλκοόλες. Η περιεκτικότητα του 

ελαιολάδου σε στερόλες κυµαίνεται από 1000 mg/kg, που είναι και το κατώτατο όριο 

(EC Regulation 2568, 1991) έως 2000 mg/kg (Morchio et al., 1987; Aparicio & Luna, 

2002). Η β-σιτοστερόλη αποτελεί 75-90 % του συνολικού στερολικού κλάσµατος 

(Calapaj et al., 1993). Ορισµένες στερόλες, όπως η ∆5-αβεναστερόλη, θεωρούνται 

υπεύθυνες για την αντίσταση του ελαιολάδου στην οξείδωση σε υψηλές θερµοκρασίες 
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(Boskou, 1999; Blekas & Boskou, 1999). Ποσοστό 10-40 % των στερολών βρίσκεται 

στο ελαιόλαδο µε τη µορφή εστέρων µε λιπαρά οξέα (Boskou & Vlachopoulou, 1986). 

1.5.4.5. Αλειφατικές και διτερπενοειδείς αλκοόλες 

Λιπαρές αλκοόλες. Οι κυριότερες λιπαρές αλκοόλες (C>16) που υπάρχουν στο 

ελαιόλαδο είναι οι γραµµικές κορεσµένες αλκοόλες µε 22, 24, 26 και 28 άτοµα 

άνθρακα (Boskou et al., 1983; Frega et al., 1992). Τα επίπεδα τους στο ελαιόλαδο δεν 

είναι υψηλότερα από 250 mg/kg (Cert et al., 1999; Aparicio & Luna, 2002). Στο 

παρθένο ελαιόλαδο απαντούν και µε τη µορφή κηρών (εστέρες µε λιπαρά οξέα) σε 

συγκεντρώσεις χαµηλότερες από 150 mg/kg (Grob et al., 1990). 

∆ιτερπενοειδείς αλκοόλες. Η φυτόλη (25-300mg/kg) και η γερανυλ-γερανιόλη 

(<50 mg/kg) είναι δύο άκυκλα διτερπενοειδή του ελαιολάδου που απαντούν τόσο σε 

ελεύθερη όσο και σε εστεροποιηµένη µορφή (Camera & Angerosa, 1978; Cert et al., 

1999; Reiter & Lorbeer, 2001). 

1.5.4.6. Τοκοφερόλες 

Οι τοκοφερόλες, που είναι γνωστές και ως βιταµίνη Ε, είναι συστατικά µε 

ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και η συγκέντρωσή τους στο ελαιόλαδο κυµαίνεται από 

60 έως 370 mg/kg. Η περιεκτικότητα σε τοκοφερόλες των ελληνικών ελαιολάδων 

κυµαίνεται από 98 έως 370 mg/kg ελαίου (Psomiadou et al., 2000). Ειδικότερα, στο 

ελαιόλαδο απαντά κυρίως η α-τοκοφερόλη που αποτελεί 90 % των ολικών 

τοκοφερολών. Επίσης απαντούν η β-τοκοφερόλη (~10 mg/kg), η δ-τοκοφερόλη (~10 

mg/kg) και η  γ-τοκοφερόλη (~20 mg/kg) (Ranalli & Angerosa, 1996; Psomiadou et al., 

2000). Ο εξευγενισµός και η υδρογόνωση των ελαίων προκαλούν µια µείωση στα 

επίπεδα των τοκοφερολών (Andrikopoulos et al., 1989). 

1.5.4.7. Χρωστικές 

Στο ελαιόλαδο απαντούν δυο κατηγορίες χρωστικών, οι χλωροφύλλες 

(περιλαµβάνουν και τις φαιοφυτίνες) και τα καροτενοειδή. Οι χλωροφύλλες α και b και 

οι φαιοφυτίνες a και b (1-20 mg/kg) είναι υπεύθυνες για το χρώµα του ελαίου 

(Psomiadou & Tsimidou, 2001). Στα καροτενοειδή ανήκουν η λουτεΐνη, που είναι το 

σηµαντικότερο καροτενοειδές του ελαιολάδου, και το β-καροτένιο. Η περιεκτικότητα 

του ελαιολάδου σε καροτενοειδή κυµαίνεται από 1 έως 20 mg/kg (Psomiadou & 

Tsimidou, 2001). 
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1.5.4.8. Τριτερπενικά οξέα 

Τα υδροξυπεντακυκλικά τριτερπενικά οξέα αποτελούν σηµαντικά συστατικά 

του καρπού της ελιάς. Είναι βιολογικά ενεργές ενώσεις που απαντούν σε ίχνη και στο 

ελαιόλαδο. Τα οξέα ολεανολικό (3β-hydroxyolean-12-en-28-oic acid) και µασλινικό 

(2α, 3β-dihydroxyolean-12-en-28-oic acid) είναι τα κυριότερα τριτερπενικά οξέα του 

παρθένου ελαιολάδου καθώς είναι συστατικά του φλοιού της ελιάς που µεταφέρονται 

στο τελικό προϊόν κατά την παραλαβή του (Caputo et al., 1974; Pérez-Camino & Cert, 

1999). 

1.5.4.9. Πτητικά συστατικά 

Το κλάσµα των πτητικών συστατικών του ελαιολάδου έχει µελετηθεί από 

πολλούς ερευνητές και σε αυτό έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 280 ενώσεις. Οι ενώσεις 

αυτές είναι: υδρογονάνθρακες (>80 ενώσεις), αλκοόλες (45 ενώσεις), αλδεΰδες (44), 

κετόνες (25), οξέα (13), εστέρες (55), αιθέρες (5), φουρανικά παράγωγα (5), πυρανόνες 

(1), θειόλες (1) και πυραζίνες (1 ένωση). Μόνο 80 από όλες αυτές τις ενώσεις έχει 

βρεθεί ότι συνεισφέρουν στο άρωµα του παρθένου ελαιολάδου. Είκοσι από αυτές τις 

ενώσεις συνεισφέρουν αρνητικά στο άρωµα του παρθένου ελαιολάδου (Sánchez-Saez 

et al., 1991; Angerosa et al., 1996; Morales et al., 2005). 

 

1.6. Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

1.6.1. ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 
 

Ο καρπός της ελιάς της Ευρωπαϊκής, που έχει ωοειδές σχήµα, αποτελείται από 

το περικάρπιο και το ενδοκάρπιο (πυρήνας). Κατά µέσο όρο ζυγίζει 2-12 g αν και ο 

καρπός κάποιων ποικιλιών µπορεί να έχει βάρος µέχρι 20 g. Το περικάρπιο αποτελείται 

από το επικάρπιο (φλοιό ή επιδερµίδα) και το µεσοκάρπιο (ή σάρκα). Η µορφολογία 

του ελαιόκαρπου φαίνεται στο Σχήµα 1.4. 

Το µεσοκάρπιο αποτελεί 65-83 % του συνολικού βάρους του περικαρπίου και 

περιέχει το ελαιόλαδο στα ελαιοσώµατα (βλ. παρ. 1.6.2.). Το επικάρπιο περιβάλλεται 

από κηρούς και το χρώµα του µεταβάλλεται από πράσινο σε µαύρο κατά την ωρίµανση 

του καρπού (Εγκυκλοπαίδεια της Ελαίας, 1996). Ο ελαιόκαρπος είναι πλούσιος σε νερό 

(µέχρι 70 %). Η σύσταση του ελαιόκαρπου δίνεται στον Πίνακα 1.2.  
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Μερικά από τα υδατοδιαλυτά συστατικά ή τα προϊόντα της υδρόλυσής τους, 

όπως οι απλές και σύνθετες φαινόλες, µεταφέρονται και στο ελαιόλαδο κατά την 

παραλαβή του από τον ελαιόκαρπο. Τα περισσότερα όµως από αυτά αποµακρύνονται 

κατά τη φυγοκέντρηση του ελαίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.4. Μορφολογία ελαιόκαρπου. 

 

Πίνακας 1.2. Σύσταση του µεσοκαρπίου της ελιάς  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Υγρασία 60-75 

Ολικά λιπίδια (λίπος) 10-25 

Ανάγοντα σάκχαρα 3-6 

Μη ανάγοντα σάκχαρα <0,3 

Μαννιτόλη 0,5-1,0 

∆ιαιτητικές ίνες 1-4 

Ολικές πρωτεΐνες (Ν x 6,25) 1-2 

Τέφρα <1.0 

Ολικές φαινόλες 2-3 

Πηκτινικές ύλες <0,6 

Άλλα συστατικά 3-7 

ΠΗΓΗ : Ferdando Diez et al., 1985; Garrido Fernandez et al., 1997. 
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1.6.2. ΕΛΑΙΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΣΙΝΕΣ 

Τα ελαιοσώµατα (oil bodies, lipid bodies, oleosomes, spherosomes) είναι µικρά 

σφαιρικά κυτταρικά σωµατίδια που έχουν στο κέντρο τους τις τριακυλογλυκερόλες 

(ΤΑG), οι οποίες ανήκουν στις απόθετες ύλες των φυτικών κυττάρων που είναι 

αναγκαίες για τη βλάστηση και τη µεταβλαστική περίοδο (Huang, 1996; Napier et al., 

1996). Τα ελαιοσώµατα (Σχήµα 1.5) είναι σταθερά και η συσσωµάτωση ή η συνένωσή 

τους µέσα στα κύτταρα των ώριµων ελαιούχων καρπών και σπερµάτων δεν είναι 

δυνατή. Η σταθερότητά τους οφείλεται στην προάσπιση της επιφάνειας τους από µια 

στιβάδα που σχηµατίζουν οι ελαιοσίνες (oleosins), πρωτεΐνες οι οποίες υπάρχουν µόνο 

στα ελαιοσώµατα (Huang, 1996; Murphy et al., 1997).  

 

 

 

Σχήµα 1.5. Η βιοσύνθεση των τριγλυκεριδίων στα ελαιοσώµατα και οι ελαιοσίνες, οι 

πρωτεΐνες των µεµβρανών των ελαιοσωµάτων (www.uky.edu/~dhild/biochem/20/lect20.html). 

 
 

Οι ελαιοσίνες είναι υδρόφοβες πρωτεΐνες των µεµβρανών των ελαιοσωµάτων µε 

χαµηλή µοριακή µάζα (15-26 kDa), που απαντούν σε αφθονία στα ελαιούχα σπέρµατα 
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(Tzen et al., 1990; Napier et al.,1996; Murphy et al., 1997; Huang, 1997). Συµβάλλουν 

στην αντοχή των ελαιοσωµάτων στις ακραίες συνθήκες ξηρασίας, ενυδάτωσης, 

θέρµανσης ή ψύξης στις οποίες ενδέχεται να εκτεθούν πριν την κινητοποίηση των 

τριακυλογλυκερολών κατά τη βλάστηση των σπερµάτων (Murphy & Cummins, 1989). 

Στα κύτταρα του µεσοκαρπίου των καρπών της Olea europaea cv. Picual, που 

έχουν µέγεθος 40-70 µm, περιέχονται ένα ή περισσότερα µεγάλα, ακανόνιστου 

σχήµατος ελαιοσώµατα, που έχουν µέγεθος έως και 20 µm. Τα υπόλοιπα οργανίδια του 

κυττάρου βρίσκονται κοντά στα κυτταρικά τοιχώµατα και τον υπόλοιπο χώρο του 

καταλαµβάνει ένα µεγάλο χυµοτόπιο (Ross et al., 1993). Η υποκυτταρική δοµή του 

εµβρύου και του ενδοσπερµίου του ελαιόκαρπου είναι παρόµοια και περιλαµβάνει, 

εκτός των λοιπών οργανιδίων, λίγα πρωτεϊνοσώµατα που περιβάλλονται από ένα 

µεγάλο αριθµό µικρών ελαιοσωµάτων τα οποία έχουν µέγεθος 0,5-2,0 µm. 

Ο ρόλος των ελαιοσινών στα ελαιοσώµατα είναι πολύ σηµαντικός για καρπούς 

πλούσιους σε λιπίδια, όπως ο ελαιόκαρπος. Το ενδοσπέρµιο και το έµβρυο πρέπει, σε 

αντίθεση µε το µεσοκάρπιο, να υποστούν αφυδάτωση πριν το στάδιο της βλάστησης. Ο 

ιστός του µεσοκαρπίου δεν είναι συνεπώς αποθηκευτικός ιστός, αλλά ιστός έλξης 

ξενιστών για τη διασπορά των σπερµάτων. Για το λόγο αυτό τα ελαιοσώµατά του έχουν 

µεγαλύτερο µέγεθος και περιέχουν µη ανιχνεύσιµες πρωτεΐνες σε αντίθεση µε αυτά του 

ενδοσπερµίου (Murphy, 1993). 

Το κλάσµα των ελαιοσωµάτων του ενδοσπερµίου και του εµβρύου των 

ελαιόκαρπων έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (9,3 και 9,6 % w/w αντίστοιχα), 

όπως είναι εµφανές κατά την ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου. Αντίθετα 

στο κλάσµα των ελαιοσωµάτων του µεσοκαρπίου έχουν ανιχνευθεί ελάχιστες 

πρωτεΐνες, ακόµη και µετά την αποµάκρυνση της λιπαρής φάσης και τη συµπύκνωση. 

Οι πρωτεΐνες αυτές εµφανίζονται κατά την ηλεκτροφόρηση ως µια πρωτεϊνική ζώνη 

που αντιστοιχεί σε µοριακή µάζα 70 kDa (Ross et al., 1993). 

1.6.3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

Τα συστατικά αυτά είναι µη πολικά (λιποδιαλυτά), αλλά και περισσότερο 

πολικά. Η συγκέντρωσή τους στο ελαιόλαδο επηρεάζεται από την ποικιλία της ελιάς, 

τις κλιµατολογικές συνθήκες, το βαθµό ωρίµανσης, τον τρόπο παραλαβής του ελαίου 

και άλλους παράγοντες. 

Λιποδιαλυτά συστατικά που υπάρχουν στην ελιά ή σχηµατίζονται κατά την 

επεξεργασία της ελιάς είναι οι τριακυλογλυκερόλες, οι µονο- και διακυλογλυκερόλες, 
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τα ελεύθερα λιπαρά οξέα, το σκουαλένιο, οι στερόλες, οι στερυλεστέρες, η α-

τοκοφερόλη, οι λιποδιαλυτές χρωστικές και σχεδόν όλα τα πτητικά συστατικά. 

Ενδιαφέρον όµως παρουσιάζουν και τα περισσότερο πολικά συστατικά όπως 

π.χ. οι πολικές φαινόλες και πρωτεΐνες καθώς και άλλα πολικά λιπόφιλα συστατικά, 

όπως τα φωσφολιπίδια. Τα συστατικά αυτά είναι, είτε βιοενεργά και µπορούν να 

επηρεάσουν τη βιολογική αξία του ελαιολάδου, είτε έχουν άλλες ιδιότητες, όπως 

αντιοξειδωτική δράση µε αποτέλεσµα να συµβάλλουν στην οξειδωτική σταθερότητα 

του ελαιολάδου, είτε είναι σε θέση να επηρεάσουν τη γεύση. 

Είναι φανερό ότι η ιδιαιτερότητα του ελαιολάδου οφείλεται κυρίως στα ήσσονα 

συστατικά του σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει στην περίπτωση όλων των εδώδιµων 

ελαίων που χρησιµοποιούνται αφού υποστούν εξεγευνισµό. 

 

Πίνακας 1.3. Ενδεικτική περιεκτικότητα απόνερων σε διάφορα συστατικά 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

% 

Νερό 87,5 

Σάκχαρα 2,8 

Αζωτούχες ουσίες 2,4 

Οργανικά οξέα 1,5 

Πηκτίνες  1,5 

Ελαιόλαδο 1,0 

Άλατα 0,8 

ΠΗΓΗ : Εγκυκλοπαίδεια της Ελιάς, 1996; Garrido Fernandez et al., 1997). 

 

Κατά την επεξεργασία του ελαιόκαρπου στο ελαιουργείο, πραγµατοποιείται 

διάλυση των κολλοειδών ουσιών (πρωτεϊνών και πολυσακχαριτών) οι οποίες είναι 

υδατοδιαλυτές και συνυπάρχουν µε τις φαινολικές και αυτό συντελεί στη µερική 

διάλυση των φαινολικών ουσιών. Η διάλυση αυτή έχει ως συνέπεια ένα µεγάλο µέρος 

των φαινολικών ουσιών, οι οποίες υπάρχουν στη σάρκα του καρπού, να 

αποµακρύνονται µε τα απόνερα (Ninfali et al., 2001). Για το λόγο αυτό 

προσδιορίζονται στα απόνερα το σύνολο των απλών και πολύπλοκων φαινολικών 

ουσιών οι οποίες περιέχονται στον καρπό. Γι’ αυτό έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες 
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παραλαβής των πολυφαινολών από τα απόνερα (Visioli et al., 1999; Skaltsounis et al., 

2004; Crea, 2005). Η σύσταση των απόνερων δίνεται στο Πίνακα 1.3. 

 

1.7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

 
Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα η παραγωγή του ελαιολάδου βασίζεται στην 

ίδια αρχή, δηλαδή, στην παραλαβή του µετά την έκθλιψη των καρπών µε µηχανικά 

µέσα. Στα σύγχρονα ελαιοτριβεία χρησιµοποιούνται κυρίως για το σκοπό αυτό 

ελαιουργικά συγκροτήµατα δυο ή τριών φάσεων. Η όλη διαδικασία ξεκινάει µε τη 

συγκοµιδή της ελιάς. 

1.7.1. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

Η συγκοµιδή του καρπού της ελιάς πρέπει να γίνεται στο βέλτιστο στάδιο της 

ωρίµανσής του επειδή µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η παραγωγή ελαιολάδου 

υψηλής ποιότητας µε την υψηλότερη δυνατή ελαιοπεριεκτικότητα. Το στάδιο αυτό 

είναι γνωστό ως στάδιο βιοµηχανικής ωρίµανσης (Μπαλατσούρας, 1986a, 1986b; 

Κυριτσάκης, 2007). Πρόσφατες µελέτες συσχετίζουν την ωριµότητα του καρπού µε την 

περιεκτικότητα του ελαιολάδου σε ήσσονα συστατικά που καθορίζουν την ποιότητά 

του όπως σε πολικές φαινόλες και πτητικές ενώσεις που συνεισφέρουν στο άρωµά του 

(Aparicio & Morales, 1998; Morello et al., 2004). Αντικειµενικά κριτήρια για την 

εκτίµηση του βέλτιστου σταδίου της ωρίµανσης είναι δύσκολο να καθοριστούν. Το 

∆ιεθνές Συµβούλιο του Ελαιολάδου πρότεινε µια απλή µέθοδο καθορισµού του βαθµού 

ωρίµανσης που βασίζεται σε έναν µαθηµατικό τύπο και δίνει αποτελέσµατα σε µια 

κλίµακα από 0-7 (IOOC, 1984). Συνήθως, οι ελαιοκαλλιεργητές κρίνουν µε βάση την 

εµπειρία, η οποία βασίζεται κυρίως στην αλλαγή του χρώµατος του ελαιόκαρπου από 

πρασινοκίτρινο σε µελανοϊώδες (Di Giovacchino, 1996). Μερικές φορές υπεισέρχονται 

ωστόσο και άλλοι παράγοντες, όπως τα καιρικά φαινόµενα, η εξασφάλιση του 

αναγκαίου εργατικού δυναµικού κα., που µεταβάλλουν το χρόνο της συγκοµιδής 

(Petrakis, 2006). Η συγκοµιδή γίνεται µε τα χέρια ή µε χρήση µηχανικών µέσων 

(ραβδιά, ειδικά µηχανήµατα) που είναι σε θέση να µην πληγώσουν τον καρπό. 

1.7.2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 Η µεταφορά του καρπού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να περιοριστούν στο 

ελάχιστο δυνατό οι τραυµατισµοί του και να γίνεται επαρκής αερισµός του. Σε αντίθετη 
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περίπτωση παρατηρούνται δυσµενείς επιπτώσεις στην ποιότητα του τελικού προϊόντος, 

είτε πρόκειται για το ελαιόλαδο είτε για την επιτραπέζια ελιά. Το προτεινόµενο µέσο 

είναι τα ανοιχτά πλαστικά κιβώτια που επιτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση του αέρα. Ο 

καρπός είναι καλό να υποστεί την επεξεργασία άµεσα προκειµένου να περιοριστεί η 

αλλοίωση του (Petrakis, 2006). Η µικρή δυναµικότητα πολλών ελαιοτριβείων σε 

συνδυασµό µε την αυξηµένη παραγωγή, καθιστά, συχνά αδύνατη την άµεση 

επεξεργασία, µε αποτέλεσµα να είναι αναγκαία η αποθήκευσή του για ορισµένες 

ηµέρες. Η αποθήκευση αυτή πρέπει να γίνεται σε συνθήκες που να καθιστούν αδύνατη 

την έναρξη αλλοιώσεων εξαιτίας χηµικών και βιοχηµικών δράσεων. 

1.7.3. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ - ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ 

Ο ελαιόκαρπος µεταφέρεται στη λεκάνη τροφοδοσίας, απ’ όπου οδηγείται στο 

αποφυλλωτήριο µε τη βοήθεια µεταφορικής ταινίας. Η αποµάκρυνση των φύλλων της 

ελιάς είναι απαραίτητη γιατί η συνέκθλιψή τους µε τον καρπό έχει ως αποτέλεσµα την 

παραλαβή ελαιολάδου µε πικρή γεύση και έντονο πράσινο χρώµα λόγω εµπλουτισµού 

µε χλωροφύλλη. Η τελευταία δρα ως φωτοευαισθητοποιητής και επιταχύνει την 

οξείδωση του ελαιολάδου παρουσία φωτός. Το πλύσιµο έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς 

αποµακρύνει τις ξένες ύλες που µεταφέρει ο ελαιόκαρπος (σκόνη, χώµα, κ.α.). 

1.7.4. ΈΚΘΛΙΨΗ 

Αποτελεί το πρώτο κύριο στάδιο της διαδικασίας παραλαβής του ελαιολάδου 

και αποσκοπεί στην καταστροφή των κυτταρικών δοµών στον ελαιόκαρπο. Στο στάδιο 

αυτό, οι σταγόνες του ελαίου περιβάλλονται από µια µεµβράνη που είναι θετικά και 

αρνητικά φορτισµένη και συµβάλλει στη διατήρηση του ελαίου µε τη µορφή 

γαλακτώµατος. Η σταθερότητα του τελευταίου εξαρτάται από το µέγεθος των 

σταγονιδίων του. Όσο µικρότερο είναι αυτό, τόσο πιο σταθερό είναι το γαλάκτωµα. 

Ένα µικρό ποσοστό του ελαίου είναι δεσµευµένο στο κολλοειδές σύστηµα που 

δηµιουργείται από τις πηκτίνες της ελαιόπαστας (Petrakis, 2006). 

Στα κλασσικού τύπου ελαιουργεία χρησιµοποιούνται σπαστήρες από πέτρα 

(stone crushers). Στα νέου τύπου ελαιουργικά συγκροτήµατα συνεχούς φάσης 

(φυγοκεντρικά, µικτά) χρησιµοποιούνται µεταλλικοί σπαστήρες (metal crushers) που 

είναι οδοντωτοί (toothed crushers) ή τύπου σφύρας (hammer). Επειδή ενδέχεται να 

εµπλουτισθεί το έλαιο µε ίχνη µετάλλου που εµφανίζει προ-οξειδωτική δράση, οι 

σπαστήρες πρέπει να έχουν κατασκευασθεί από ανοξείδωτο χάλυβα. Αξίζει να τονιστεί 
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ότι το είδος του σπαστήρα που θα χρησιµοποιηθεί καθορίζεται από την ποικιλία του 

ελαιόκαρπου και τις συνθήκες στις οποίες θα γίνει η έκθλιψη για να παραληφθεί έλαιο 

µε τα επιθυµητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (π.χ. µε εντονότερη ή λιγότερο έντονη 

γεύση, υψηλότερη ή χαµηλότερη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες). 

1.7.5. ΜΑΛΑΞΗ 

Συντελεί στη συνένωση των µικρών σταγονιδίων του ελαίου, ώστε το έλαιο να 

διαχωρίζεται πιο αποτελεσµατικά από την υδατική φάση. Η µάλαξη είναι απαραίτητη 

γιατί αυξάνει την απόδοση σε έλαιο. Μετά την έκθλιψη οι σταγόνες ελαίου που έχουν 

µικρή διάµετρο είναι ελάχιστες (20 %), το ποσοστό τους όµως αυξάνεται ραγδαία (80 

%) στο τέλος της µάλαξης (Di Giovacchino, 1996). 

Η διεργασία της µάλαξης γίνεται σε ειδικούς µαλακτήρες οι οποίοι έχουν διπλά 

τοιχώµατα µεταξύ των οποίων κυκλοφορεί ζεστό νερό για τη θέρµανση της ελαιοζύµης. 

Έτσι διευκολύνεται η έξοδος του ελαιολάδου από τα φυτικά κύτταρα ενώ η 

θερµοκρασία ρυθµίζεται µε χρήση θερµοστάτη. Η καλή βιοµηχανική πρακτική 

επιβάλλει µια ρύθµιση των συστηµάτων έκθλιψης και µάλαξης ώστε να αποτρέπεται ο 

σχηµατισµός «σκληρής» πάστας και να είναι δυνατή η µάλαξη σε χαµηλές 

θερµοκρασίες για να προστατευθεί το έλαιο από την οξείδωση. Εντονότερη έκθλιψη 

επιβάλλεται όταν ο καρπός έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε πολικές φαινόλες. Η 

θερµοκρασία του νερού στο µαλακτήρα δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από 45°C. Η 

θερµοκρασία της ελαιόπαστας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 27°C όταν επιδιώκεται 

η παραλαβή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου (Petrakis, 1994). 

1.7.6. ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

Στα κλασικά συγκροτήµατα όπου εφαρµόζεται υψηλή πίεση στην ελαιοζύµη, το 

έλαιο διαχωρίζεται µηχανικά σε υδραυλικές πρέσες (σε πιέσεις που µπορεί να ανέλθουν 

ακόµη και σε 400 atm). Η τεχνική αυτή είναι η παλαιότερη και η χρήση της σήµερα 

είναι πολύ περιορισµένη. Στην περίοδο 1970-80 τα κλασικά συγκροτήµατα 

αντικαταστάθηκαν σε µεγάλο βαθµό από τα φυγοκεντρικά συγκροτήµατα τριών 

φάσεων, ενώ πιο πρόσφατη είναι η χρήση των φυγοκεντρικών συγκροτηµάτων δυο 

φάσεων (Σχήµα 1.6). Για το διαχωρισµό του ελαίου από την ελαιοζύµη χρησιµοποιείται 

και η τεχνική της συνάφειας. 
 

Συγκρότηµα τριών φάσεων. Στο συγκρότηµα αυτό προστίθεται στη φυγόκεντρο 

απόχυσης (decanter) άφθονο νερό (περίπου το 40-60 % του βάρους της ελαιόπαστας) 
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θερµοκρασίας 28-35°C. Μετά τη φυγοκέντρηση προκύπτουν τρεις φάσεις. Η ελαιώδης 

φάση, τα υγρά του καρπού (vegetation water) διαλυµένα στο επιπλέον νερό που 

προστέθηκε (η φάση αυτή είναι και τα υγρά απόβλητα του ελαιοτριβείου) και τα στερεά 

του καρπού (πούλπα). Μειονέκτηµα των συγκροτηµάτων αυτού του τύπου είναι τα 

αυξηµένα απόβλητα του ελαιοτριβείου, η αυξηµένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

και η αποµάκρυνση σε µεγαλύτερο βαθµό πολύτιµων ησσόνων συστατικών του 

ελαιολάδου, όπως οι πολικές φαινόλες, µαζί µε τα απόβλητα. 

 

    
  (Α)           Έκθλιψη (συχνότερα µε πετρόµυλους) 

                                                               
                                                  Μάλαξη 

                                                           
                       Τοποθέτηση της πάστας στα ελαιόπανα (mats) 

                                                        
                                    Εφαρµογή υψηλής πίεσης 

                                                        
 
 
            Ελαιοπυρήνας                                             Ελαιόπαστα 

                                                                              
                                                                    Φυγοκέντρηση 

                                                                                      
                
                                                              Έλαιο                      Απόνερα 
             

    (Β) 
                                                Έκθλιψη  

                                                               
                                                  Μάλαξη  

                                                         Προσθήκη νερού 
                                            Φυγοκέντρηση 

                                                         
 
 
     Ελαιοπυρήνας (στερεά)                           Ελαιόπαστα 

                                                                                     
                                                                  Φυγοκέντρηση 

                                                                               
                
                                                             Έλαιο           Νερό  

 

Σχήµα 1.6. ∆ιαγραµµατική απεικόνιση την παραγωγής ελαιολάδου µε τη χρήση (A) 

κλασσικού πιεστηρίου και (Β) φυγοκεντρικού συγκροτήµατος τριών φάσεων. 
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Συγκρότηµα δυο φάσεων. Στο συγκρότηµα αυτό δεν προστίθεται νερό στη 

φυγόκεντρο απόχυσης. Μετά τη φυγοκέντρηση προκύπτουν δυο φάσεις, το έλαιο (40 

%) και η υγρή πούλπα (60 % νερό). Η ανάκτηση του ελαίου είναι χαµηλότερη στα 

συγκροτήµατα δυο φάσεων σε σχέση µε αυτή στα συγκροτήµατα τριών φάσεων, αλλά 

το ελαιόλαδο που παραλαµβάνεται είναι υψηλότερης ποιότητας (πλουσιότερο σε 

πολικές φαινόλες και ο-φαινόλες που συµβάλλουν στην οξειδωτική σταθερότητά του). 

Παράλληλα, µειώνονται κατά πολύ τα υγρά απόβλητα (απόνερα) του ελαιοτριβείου, 

παράγεται όµως µια µεγάλη ποσότητα υγρής «πούλπας» ή “alpeorujo” (όπως είναι 

γνωστή στην ισπανική γλώσσα) που η διαχείρισή της είναι δύσκολη από οικονοµική 

και οικολογική άποψη (Petrakis, 2006).  

Συγκροτήµατα διαχωρισµού µε την αρχή της συνάφειας. Tα συγκροτήµατα 

αυτά αποτελούνται από χαλύβδινα κωνικά ελάσµατα που βυθίζονται στην ελαιοζύµη. 

Εξαιτίας της µεγάλης διαφοράς µεταξύ της επιφανειακής τάσης του ελαίου και της 

επιφανειακής τάσης του νερού, τα σταγονίδια του ελαίου προσκολλώνται στα ελάσµατα 

µε την επίδραση των δυνάµεων συνάφειας. Το πιο επιτυχηµένο συγκρότηµα, που 

πρωτοπαρουσιάστηκε το 1972 και από τότε βελτιώνεται συνεχώς, είναι το συγκρότηµα 

«Sinolea» όπου σε συνεχή διεργασία συνδυάζεται ο διαχωρισµός µε συνάφεια µε τη 

φυγοκέντρηση. Το ελαιόλαδο που παραλαµβάνεται είναι υψηλής ποιότητας αφού έχει 

υψηλή περιεκτικότητα σε ολικές φαινόλες και εξαιρετικά οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά επειδή η διαδικασία λαµβάνει χώρα σε θερµοκρασία δωµατίου χωρίς 

προσθήκη νερού. 

Συµπερασµατικά, µε βάση την ποιότητα των ελαιόκαρπων (π.χ. οι ιταλικές ελιές 

είναι πλουσιότερες από τις ελληνικές σε πολικές φαινόλες), το σύστηµα θραύσης που 

θα χρησιµοποιηθεί και το χρόνο µάλαξης, είναι δυνατό να παραληφθεί ελαιόλαδο µε 

υψηλή περιεκτικότητα σε πολικές φαινόλες. Η χρήση άλλων µεθόδων για τη βελτίωση 

της ποιότητας και των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, π.χ. µε χρήση 

πηκτινολυτικών και κυτταρινολυτικών ενζύµων, δεν είναι αποδεκτή από το ∆ιεθνές 

Συµβούλιο Ελαιολάδου, αφού το ελαιόλαδο παράγεται εξ’ ορισµού µόνο µε χρήση 

φυσικών και µηχανικών µέσων. 

1.7.7. ∆ΙΑΥΓΑΣΗ 

Το προϊόν που λαµβάνεται από τα συγκροτήµατα δυο ή τριών φάσεων 

χρειάζεται ένα περαιτέρω διαχωρισµό για την καλύτερη αποµάκρυνση των τελευταίων 

µικρών ποσοτήτων νερού και των αιωρούµενων σωµατιδίων (Εικόνα 1.1). Αυτό µπορεί 
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να γίνει µε παραµονή σε δεξαµενές που έχει το µειονέκτηµα της συσσώρευσης 

σωµατιδίων στον πυθµένα τους λόγω καθίζησης. Υπάρχει όµως η δυνατότητα 

επιτάχυνσης του χρόνου κατακάθισης κατά 10.000 φορές µε χρησιµοποίηση 

αυτοκαθαριζόµενων φυγοκέντρων τύπου «disc stack», που είναι γνωστές ως 

«διαυγαστές» ή clarifiers (Petrakis, 2006). 

1.7.8. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Η αποθήκευση του ελαιολάδου αµέσως µετά την παραλαβή του επιβάλλεται να 

γίνεται σε ανοξείδωτες δεξαµενές  σε συνθήκες ελεγχόµενης ατµόσφαιρας οξυγόνου – 

αζώτου και ελεγχόµενης θερµοκρασίας. Αυτό βέβαια δεν είναι πρακτικά δυνατό αφού 

τα πιο πολλά ελαιοτριβεία – τυποποιητήρια δεν έχουν δεξαµενές που να πληρούν αυτές 

τις προδιαγραφές. Το έλαιο παραµένει στις δεξαµενές για αρκετά µεγάλο χρόνο 

(τουλάχιστον 45 ηµέρες ή σε κάποιες περιπτώσεις έως και τρεις µήνες) ώστε να 

κατακαθίσουν τα αιωρούµενα σωµατίδια και να διαυγάσει (Boskou, 2006c). Στο στάδιο 

αυτό γίνεται και η αποπίκρανση λόγω σταδιακής υδρόλυσης των πικρών γλυκοζιτών. Η 

διαύγαση επιταχύνεται µε διήθηση όταν οι ανάγκες της αγοράς είναι µεγάλες. 

 

 

 

Εικόνα 1.1. Θολερότητα ελαιολάδου αµέσως µετά την έξοδο από το φυγοκεντρικό 

διαχωριστήρα. 

 



 

28 

1.7.9. ∆ΙΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

Το διαυγές ελαιόλαδο είναι η µόνη αποδεκτή από τους πιο πολλούς 

καταναλωτές µορφή του τυποποιηµένου προϊόντος. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία 

µια διήθηση, κατά κανόνα πριν την εµφιάλωση. Μεγάλος χρόνος αποθήκευσης στις 

δεξαµενές διευκολύνει τη διήθηση η οποία γίνεται µε διάφορους τρόπους. Ο 

παλαιότερος και οικονοµικότερος τρόπος, που χρησιµοποιείται ακόµη και σήµερα είναι 

η διήθηση µε χρήση υδρόφιλου βάµβακα. Η συνηθέστερη λύση για ένα σύγχρονο 

τυποποιητήριο είναι η χρησιµοποίηση φιλτρόπρεσσας µε πολλαπλά φίλτρα κυτταρίνης 

που συγκρατούν τα αιωρούµενα στερεά συστατικά και µικρές ποσότητες νερού. Κοινή 

πρακτική είναι και η χρήση πυριτικών ορυκτών ως διηθητικά µέσα (filter aids). 

Η διήθηση, όπως και η καθίζηση, εκτός από τη διαύγαση, έχει και ορισµένα 

άλλα πλεονεκτήµατα. Τα φίλτρα, ως υδρόφιλα, συγκρατούν το νερό, που υπάρχει στο 

ελαιόλαδο που έχει µόλις παραληφθεί, µε προσρόφηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το 

διηθηµένο έλαιο να περιέχει ίχνη µόνο υγρασίας (<0,05 %). Το νερό που συγκρατείται 

από τα φίλτρα περιέχει συχνά µέταλλα (Fe, Zn, Mg, Cu, Cr κ.α) και πιθανώς ίχνη 

φυτοφαρµάκων. Έχει αποδειχθεί ότι οι συγκεντρώσεις µετάλλων και φυτοφαρµάκων 

είναι σε σηµαντικό βαθµό µειωµένες στο διηθηµένο ελαιόλαδο (Castillo et al., 1999; 

Roca et al., 2004; Angioni et al., 2006). 

 

1.8. ΘΟΛΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

1.8.1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΟΛΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

Το θολό (απόδοση στα ελληνικά του όρου “cloudy” ή “veiled”) ελαιόλαδο είναι 

το ελαιόλαδο που έχει παραληφθεί πρόσφατα από τις ελιές µετά τη φυγοκέντρηση και 

το διαχωρισµό των φάσεων, και δεν έχει διαυγάσει (Εικόνα 1.1). Στην πράξη αποτελεί 

ένα ενδιάµεσο προϊόν που έχει εµπορικό ενδιαφέρον για τη βιοµηχανία, ενώ ενδιαφέρει 

και τους καταναλωτές επειδή για την οικιακή χρήση του δεν απαιτείται η µεσολάβηση 

τυποποιητών. 

Το θολό ελαιόλαδο µπορούν να προµηθευτούν πολλοί καταναλωτές απευθείας 

από τα ελαιοτριβεία και έχει παρόµοια σύσταση µε το διαυγές ελαιόλαδο που διατίθεται 

στο εµπόριο. ∆ιακινείται συνήθως µη συσκευασµένο (χύµα) και καταναλίσκεται από τις 

οικογένειες των ιδιοκτητών του ελαιοτριβείων ή συσκευάζεται για ειδικούς πελάτες οι 

οποίοι θεωρούν αυτή τη µορφή ελαιολάδου ως ανώτερης αξίας προϊόν που πλεονεκτεί 
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ως προς τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά έναντι του διαυγούς ελαιολάδου που 

διατίθεται στο εµπόριο.  

Το θολό ελαιόλαδο που αφορά στην παρούσα διατριβή, διαφέρει από το 

λεγόµενο «αδιήθητο ελαιόλαδο», το οποίο διαφηµίζεται και πωλείται από επώνυµες 

εταιρείες, κυρίως του εξωτερικού. Οι εταιρείες αυτές συσκευάζουν σε βιοµηχανική 

κλίµακα το υπερκείµενο διαυγές µέρος του ελαίου των δεξαµενών κατακάθισης (βλ. 

παρ. 1.8.2).  

Το θολό ελαιόλαδο έχει ένα µικρό ποσοστό υγρασίας και µια χαµηλή 

περιεκτικότητα σε αδιάλυτα σε πετρελαϊκό αιθέρα στερεά συστατικά (Α.Σ.Σ.), πολύ 

µικρότερη από 0,1 % που έχει θεσπισθεί ως το ανώτατο όριο σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές ποιότητας του IOOC. Καταναλίσκεται ως έχει από την αρχή της 

µεταφοράς σε µικρές δεξαµενές οικιακής χρήσης στις οποίες γίνεται η κατακάθιση µε 

βραδύ ρυθµό. 

Η ηµιδιαφανής όψη του θολού ελαιολάδου σε θερµοκρασία περιβάλλοντος δεν 

πρέπει να συγχέεται µε το «θόλωµα του ελαιολάδου» δηλαδή τη µετατροπή ενός 

διαυγούς δείγµατος σε θολό κατά την αποθήκευσή του σε χαµηλές θερµοκρασίες 

(<10ºC). Το θόλωµα αυτό οφείλεται στην πήξη (στερεοποίηση) ορισµένων 

τριγλυκεριδίων που περιέχουν στο µόριό τους στεατικό ή παλµιτικό οξύ. 

Το θολό ελαιόλαδο χαρακτηρίζεται από τους Lercker et al. (1994) ως αιώρηµα – 

σύστηµα διασποράς (suspension – dispersion system) επειδή περιέχει µικρή ποσότητα 

νερού σε διασπορά, καθώς και στερεά σωµατίδια σε αιώρηση. Χαρακτηρίζεται επίσης 

ως γαλάκτωµα «λεπτής υφής» (fine emulsion) από τους Bianco et al. (1998). Η 

περιεκτικότητα σε νερό παίζει µεγάλο ρόλο στην ποιότητα του θολού ελαιολάδου. Η 

υψηλή περιεκτικότητα σε νερό φαίνεται να παρέχει προστασία έναντι της οξείδωσης 

παρόλο που παρουσία νερού δρουν οξειδωτικά ένζυµα (βλ. παρ. 1.9.2 και 1.9.3). Σε 

µελέτη µε µοντέλα γαλακτωµάτων που είχαν διαφορετική περιεκτικότητα σε νερό που 

αφορούσε στην οξείδωσή τους σε διάφορες συνθήκες αποδείχθηκε ότι η παρουσία του 

νερού σε συγκέντρωση 3 % συµβάλλει στην επιβράδυνση της οξειδωτικής αλλοίωσης 

(Ambrosone et al., 2002). Η µελέτη αυτή, όπως και άλλες µελέτες για την οξειδωτική 

σταθερότητα των γαλακτωµάτων νερού σε έλαιο (Ambrosone et al., 2006a; Ambrosone 

et al., 2006b) αφορούσαν ωστόσο σε γαλακτώµατα που περιείχαν νερό σε 

συγκεντρώσεις µεταξύ 1,5 και 5 % ή και περισσότερο (όπως το «λαδολέµονο», 

Paraskevopoulou et al., 2005), ποσοστό που είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό που 

εµφανίζουν τα δείγµατα θολού ελαιολάδου. 
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Μελέτες του ελαιολάδου από φυσικοχηµική άποψη αλλά µε διαφορετικό 

αντικειµενικό σκοπό έγιναν από τους Papadimitriou et al. (2005). Οι ερευνητές αυτοί 

χρησιµοποίησαν ελαιόλαδο για να παρασκευάσουν µικρογαλακτώµατα µε 

γαλακτωµατοποιητή το σύστηµα λεκιθίνη-προπανόλη (lecithin-based w/o 

microemulsions). Το σύστηµα αυτό µελετήθηκε και ως φορέας ενζύµων που έχουν 

κάποιο τεχνολογικό ενδιαφέρον (λιποξυγενάση) και διαπιστώθηκε ότι η χρήση του 

ελαιολάδου στα µικρογαλακτώµατα παρέχει ένα καλό ενζυµικό περιβάλλον εξαιτίας 

της παρουσίας σε αυτό αµφίφιλων µορίων (Papadimitriou et al. 2005; Papadimitriou et 

al. 2007). Ωστόσο και σε αυτή τη περίπτωση, τα γαλακτώµατα που παρασκευάστηκαν 

είχαν υψηλή, σχετικά, περιεκτικότητα σε νερό. 

Οι Beauchamp et al. (2005) διαπίστωσαν ότι το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 

που έχει παραληφθεί πρόσφατα από τις ελιές περιέχει ένα παράγωγο της τυροσόλης, 

την «ελαιοκανθάλη», µε φαρµακολογικές ιδιότητες ίδιες µε το φαρµακευτικό σκεύασµα 

Ibuprofen®, ένα µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες. Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται 

στις αρκετές οµοιότητες που έχουν στη δοµή τους οι δυο ενώσεις. Η παρουσία της 

ελαιοκανθάλης σχετίζεται και µε τη στυφή αίσθηση που αφήνει στο λαιµό. Αυτή η 

διαπίστωση έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που έχει 

παραληφθεί πρόσφατα από τις ελιές και τις πιθανές ευεργετικές στην υγεία επιπτώσεις 

που έχει η κατανάλωσή του. 

1.8.2. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΟΛΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

Το θολό ελαιόλαδο δεν διατίθεται κατά κανόνα συσκευασµένο στην αγορά, ενώ 

οι καταναλωτές προτιµούν κυρίως τα συσκευασµένα παρθένα ελαιόλαδα που είναι 

διαυγή, επειδή η θολότητα µπορεί να θεωρηθεί από τους µη ειδικούς καταναλωτές ως 

ένδειξη κακής ποιότητας ή αλλοίωσης του προϊόντος. 

Ωστόσο, οι καταναλωτές που κατάγονται από ελαιοπαραγωγικές περιοχές ή 

έχουν κάποια σχέση µε ελαιοπαραγωγούς ή έχουν κάποια έφεση σε περισσότερο 

«φυσικά» προϊόντα, προτιµούν το θολό ελαιόλαδο ως πιο «οικολογικό» από το 

τυποποιηµένο ή ακόµα ως προϊόν µε ανώτερη βιολογική αξία. 

Όσον αφορά στη νοµοθεσία, το θολό ελαιόλαδο καλύπτεται γενικότερα από τη 

νοµοθεσία για το φυσικό ελαιόλαδο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Κώδικας Τροφίµων και 

Ποτών περιείχε διάταξη (άρθρο 71, παρ. 1), µέχρι και στην έκδοση του έτους 1995, που 

δήλωνε ρητά ότι «το ελαιόλαδο που διατίθεται στο εµπόριο πρέπει να είναι διαυγές 
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στους 20°C». Στην έκδοση του έτους 1996, το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε (απόφαση 

του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 172/95, ΦΕΚ 661/95 Τ.β΄). 

Υπάρχουν πολλές εταιρείες που ειδικεύονται στο εµπόριο ακατέργαστου, µη 

διηθηµένου ελαιολάδου που έχει διαφοροποιηµένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

(π.χ. γλυκό ή φρουτώδες). Συνήθης πρακτική είναι να προέρχεται το έλαιο αυτό από 

πράσινους ελαιόκαρπους πρώιµης συγκοµιδής (αγουρέλαιο). Συνήθως, το ελαιόλαδο 

αυτό διαφηµίζεται ως προϊόν που έχει παραληφθεί µετά από “άλεση σε µύλο από 

πέτρα” ή ως “ψυχρής έκθλιψης” ελαιόλαδο, για να δοθεί έµφαση στην παραδοσιακή 

διαδικασία που χρησιµοποιήθηκε κατά την παραγωγή του. Το προϊόν θεωρείται ιδανικό 

για χρήση σε εστιατόρια και γενικά καταστήµατα εστίασης τύπου gourmet (Eliki Olive 

Oil LLC, 2007; Pietro DeMarco Importers Inc., 2007, Pacific Sun Olive Oil, 2007; La 

Tienda, 2007). 

 

 

 

 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι στη βιβλιογραφία υπάρχουν πατέντες για 

παραλαβή ελαιολάδου από ελιές σε µικρή κλίµακα έτσι ώστε να µπορεί κάποιος να 

προσφέρει άµεσα ή ως δώρο στους φίλους του ελαιόλαδο που παράγεται εκείνη τη 

χρονική στιγµή (Ferrari Tractor CIE, 2007). 

1.8.3. ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΟΛΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

Η χηµική σύσταση, η φυσικοχηµική κατάσταση και οι βιοχηµικές και άλλες 

µεταβολές που λαµβάνουν χώρα στο θολό ελαιόλαδο, έχουν σηµασία και για τη 

βιοµηχανία αφού το ελαιόλαδο µετά την παραλαβή του µεταφέρεται σε µεγάλες 

Εικόνα 1.2. Συσκευασίες θολού και αδιήθητου ελαιολάδου που διατίθεται στις αγορές 

του εξωτερικού. ΠΗΓΗ: Delicias de España, 2006. 
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δεξαµενές όπου παραµένει για µεγάλο χρονικό διάστηµα για να διαυγάσει. Στο 

διάστηµα αυτό, που µπορεί να ανέλθει ακόµη και σε µερικούς µήνες, ενδέχεται να 

υποβαθµισθεί η ποιότητά του εξαιτίας οξειδωτικών (Petrakis, 2006) ή υδρολυτικών 

µεταβολών (Fregapane et al., 2006). Η παραµονή του προϊόντος στις δεξαµενές για 

διάστηµα που µπορεί να φτάσει ακόµη και σε µερικούς µήνες έχει επιπρόσθετα ένα 

οικονοµικό κόστος. Από την άλλη πλευρά, έχει παρατηρηθεί ότι ένα πρόωρο 

φιλτράρισµα και εµφιάλωση ενέχει τον κίνδυνο εκ νέου εµφάνισης θολώµατος στη 

φιάλη. Το τελευταίο είναι µη αποδεκτό από την πλειοψηφία των καταναλωτών που 

περιµένουν (προτιµούν) ένα διαυγές ελαιόλαδο. Επιθυµία της κάθε βιοµηχανίας είναι 

να συνδυάσει τις δυο αυτές παραµέτρους (χρόνος παραµονής – αποτελεσµατική 

διαύγαση). Το βιοµηχανικό θολό ελαιόλαδο που αναφέρεται σε αυτή τη παράγραφο δεν 

έχει σχέση µε το «βιοµηχανικό» ή «βιοµηχανοποιήσιµο ελαιόλαδο» που αναφέρει ο 

Κώδικας Τροφίµων και Ποτών (Γενικό Χηµείο του Κράτους, 2004) και ο Κανονισµός 

1989/03 (EC, 2003). 

 

1.9. ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 
 Οι οξειδωτικές µεταβολές που λαµβάνουν χώρα στο ελαιόλαδο κατά την 

αποθήκευση οφείλονται κυρίως σε χηµική οξείδωση. Η ενζυµική οξείδωση, στην οποία 

οφείλεται κυρίως η ανάπτυξη του χαρακτηριστικού αρώµατος του ελαιολάδου, 

λαµβάνει χώρα κατά την έκθλιψη του ελαιόκαρπου και τη µάλαξη της ελαιοζύµης. 

1.9.1. ΧΗΜΙΚΗ OΞΕΙ∆ΩΣΗ 

Η συνήθης οξείδωση των ελαίων είναι αποτέλεσµα οξειδωτικών αντιδράσεων 

που λαµβάνουν χώρα παρουσία ή απουσία φωτός. Η οξείδωση απουσία φωτός είναι 

γνωστή ως αυτοξείδωση (Frankel, 1998). Η αντίδραση των τριακυλογλυκερολών µε το 

µοριακό οξυγόνο προϋποθέτει το σχηµατισµό ελεύθερων ριζών µε αποµάκρυνση 

ατόµου υδρογόνου από άτοµο άνθρακα που βρίσκεται σε α-θέση ως προς ένα διπλό 

δεσµό στο µόριο ενός ακόρεστου λιπαρού οξέος. Το ελαιόλαδο είναι ανθεκτικό στην 

αυτοξείδωση εξαιτίας της χαµηλής περιεκτικότητας σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και 

της παρουσίας, σ` αυτό, φυσικών αντιοξειδωτικών (Boskou, 1996). Πρωτογενή 

προϊόντα της αυτοξείδωσης είναι τα υδροϋπεροξείδια των ακόρεστων λιπαρών οξέων 

τα οποία είναι σχετικώς ασταθείς ενώσεις και διασπώνται προς νέες ρίζες που 
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συµµετέχουν µε τη σειρά τους σε µια αλυσιδωτή αντίδραση η οποία συνεχίζεται µε 

ταχύτερο ρυθµό (Shahidi, 1998; Yanishlieva, 2001). 

Ο µηχανισµός της αυτοξείδωσης είναι αρκετά περίπλοκος και παρουσιάζεται 

στο Σχήµα 1.7. Η αλληλουχία των αντιδράσεων περιλαµβάνει τρία στάδια, την έναρξη, 

τη διάδοση και τον τερµατισµό (De Man, 1990; Frankel, 1998; Gordon, 2001). Η 

διάσπαση των υδροϋπεροξειδίων των ακόρεστων λιπαρών οξέων έχει ως αποτέλεσµα 

το σχηµατισµό και µεγάλου αριθµού πτητικών οργανικών ενώσεων (δευτερογενή 

προϊόντα) µε µικρό σχετικά αριθµό ατόµων άνθρακα, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη 

δυσάρεστη οσµή και γεύση που παρουσιάζουν οι οξειδωµένες λιπαρές ύλες. Οι ενώσεις 

αυτές είναι κυρίως αλδεΰδες. Τα υδροϋπεροξείδια των ακόρεστων λιπαρών οξέων 

µπορούν επίσης να επηρεάσουν έµµεσα το χρώµα και την υφή των τροφίµων (Shahidi, 

1998; Gordon, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.7. Ο µηχανισµός αυτοξείδωσης 

 

Ορισµένα µέταλλα όπως ο σίδηρος και ο χαλκός επιταχύνουν τη διάσπαση των 

υδροϋπεροξειδίων (προ-οξειδωτική δράση). Πηγές των µετάλλων αυτών είναι οι 

µεταλλικές επιφάνειες µε τις οποίες έρχεται σε επαφή το ελαιόλαδο κατά την παραλαβή 

του και την αποθήκευσή του σε δεξαµενές. Το οξυγόνο που απαιτείται για να λάβουν 

χώρα οι αντιδράσεις της αυτοξείδωσης µπορεί να βρίσκεται στον υπερκείµενό του χώρο 

(head space) εντός της δεξαµενής ή του µέσου συσκευασίας. Για το λόγο αυτό, η 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ LH  →  L (1) 
   
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ L·

  +  O2 →  LOO· (2) 
   
 LH  +  LOO·  →  L·  +  LOOH (3) 
   
 LOOH  →  LO· (4) 
   
 2 LOOH  →  LO·  +  LOO·  +  

H2O 
(5) 

   
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 

2 L·  →  L _ L (6) 

   
 LO·  +  L·  →  LOL (7) 
   
 LOO·  +  L·  →  LOOL (8) 
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αποθήκευση ή η εµφιάλωσή του σε συνθήκες πολύ χαµηλής πίεσης (κενό) ή σε 

ατµόσφαιρα αδρανούς αερίου (N2) αυξάνουν τη διατηρησιµότητα. 

Το φως και µια υψηλή θερµοκρασία αποθήκευσης παρέχουν την απαιτούµενη 

για την έναρξη της αυτοξείδωσης ενέργεια. Ωστόσο, η οξείδωση παρουσία φωτός 

(φωτοξείδωση) χωρεί µε µηχανισµό που διαφέρει από αυτόν της αυτοξείδωσης και 

οδηγεί σε πολύ ταχύτερη υποβάθµιση της ποιότητας του ελαιολάδου. Σ’ αυτό 

συµβάλλει και η παρουσία στο ελαιόλαδο συστατικών που δρουν ως 

φωτοευαισθητοποιητές όπως π.χ. οι χλωροφύλλες (Hall III & Cuppett, 1993). 

Γενικότερα, η χηµική οξείδωση επηρεάζει τόσο το χρώµα όσο και τη θρεπτική αξία του 

ελαιολάδου καθώς προκαλεί µεταβολές στη σύστασή του σε πολυακόρεστα λιπαρά 

οξέα που είναι απαραίτητα για τον άνθρωπο και µια µείωση στα επίπεδα ή πλήρη 

καταστροφή των λιποδιαλυτών βιταµινών (Gordon, 2001). 

1.9.2. ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

Για τις οξειδωτικές µεταβολές που λαµβάνουν χώρα στα διάφορα στάδια της 

παραλαβής και της συντήρησης του ελαιολάδου υπάρχει εκτεταµένη βιβλιογραφία που 

περιλαµβάνει πρωτότυπες δηµοσιεύσεις, εκτεταµένα άρθρα επισκόπησης και κεφάλαια 

σε βιβλία (Boskou, 1996; Tsimidou, 1998; Velasco & Dobarganes, 2002; Boskou, 

2006). Σηµαντικοί λόγοι για το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών είναι η µεγάλη 

βιολογική και εµπορική αξία του και το περιεχόµενό του σε φυσικά αντιοξειδωτικά. Η 

σχετική βιβλιογραφία για το θολό ελαιόλαδο είναι όµως περιορισµένη. 

Οι Lercker et al. (1994) µελέτησαν ένα συγκεκριµένο θολό ελαιόλαδο από την 

περιοχή της Περούτζια της Ιταλίας και διαπίστωσαν ότι αυτό ήταν πιο σταθερό πριν 

από τη διήθησή του (εµφάνιζε µεγαλύτερο χρόνο επαγωγής). Οι ερευνητές εξήγησαν τη 

διαφορά αυτή µε βάση τη µεγαλύτερη συγκέντρωση πολικών φαινολών στο αδιήθητο 

δείγµα. Επίσης θεώρησαν ότι τα αιωρούµενα συστατικά του συστήµατος παίζουν το 

ρόλο του ρυθµιστή οξύτητας (acidity buffer) διότι δεσµεύουν τα προερχόµενα από την 

υδρόλυση των τριακυλογλυκερολών ελεύθερα λιπαρά οξέα και έτσι τα τελευταία δεν 

δρουν ως προ-οξειδωτικά µέσα. ∆ιαπίστωσαν επίσης ότι το υλικό (κλάσµα) που 

βρίσκεται σε διασπορά στο αιώρηµα περιέχει πολικές φαινόλες και αζωτούχες ενώσεις 

και διατύπωσαν την άποψη ότι η αυξηµένη οξειδωτική σταθερότητα µπορεί να 

οφείλεται σε πολυµερισµένες µορφές των πολικών φαινολών που ενδεχοµένως 

εµφανίζουν ισχυρότερη αντιοξειδωτική δράση. Όλα αυτά δεν είναι όµως επαρκώς 

τεκµηριωµένα από πειραµατική άποψη. Πιο πρόσφατα, οι Frega et al. (1999) 
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µελέτησαν δείγµατα παρθένου ελαιολάδου παραδοσιακής παραγωγής (freshly produced 

artisanal oils) που ήταν θολά. Όταν διήθησαν τα ίδια δείγµατα παρατήρησαν µείωση 

του χρόνου επαγωγής µε τη µέθοδο Rancimat που αποδόθηκε στα αιωρούµενα στερεά 

σωµατίδια. Στα σωµατίδια αυτά αποδόθηκε ένας διπλός σταθεροποιητικός ρόλος έναντι 

της οξείδωσης και έναντι της υδρόλυσης. Ωστόσο, οι πιο πάνω ερευνητές δεν 

προχώρησαν σε διερεύνηση της φύσης των στερεών σωµατιδίων και της 

φυσικοχηµικής κατάστασης του θολού ελαιολάδου. 

Οι Brenes et al. (2001) χρησιµοποίησαν δείγµατα ελαιολάδου που 

παραλήφθηκαν σε βιοµηχανική κλίµακα από καρπούς των ισπανικών ποικιλιών 

Arbequina, Hojiblanca και Picual. Τα δείγµατα αυτά, αφού διηθήθηκαν και 

αφυδατώθηκαν στο εργαστήριο, τοποθετήθηκαν σε φιάλες. Η αποθήκευση του µη 

διηθηµένου ελαιολάδου είχε ως αποτέλεσµα, σύµφωνα µε τους πιο πάνω ερευνητές, την 

ταχύτερη οξειδωτική αλλοίωσή του (υψηλότερες τιµές αριθµού υπεροξειδίων, Κ232 

κ.α.) και µια ταχύτερη υδρόλυση των σύνθετων φαινολικών συστατικών, κάτι που 

φαίνεται παράδοξο λόγω της αποµάκρυνσης του νερού, αν και το διηθηµένο διαυγές 

ελαιόλαδο έχει διαπιστωθεί ότι περιέχει µια µικρή ποσότητα νερού, χαµηλότερη από 

0,1 %. Ανάλογα συµπεράσµατα έχουν προκύψει και από την έρευνα των Fregapane et 

al. (2006) οι οποίοι χρησιµοποίησαν ελαιόλαδο που παρασκευάσθηκε σε βιοµηχανική 

κλίµακα  και εµφιαλώθηκε στο εργαστήριο. 

Τα παραπάνω δείχνουν τις αντιφάσεις που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Αυτές 

µπορεί να οφείλονται στη χρησιµοποίηση τελείως διαφορετικών πρώτων υλών και στην 

πραγµατοποίηση της έρευνας µε διαφορετικό αντικειµενικό στόχο αν ληφθεί υπόψη ότι 

στις µεταγενέστερες δηµοσιεύσεις δεν γίνεται µνεία των προγενέστερων. Εποµένως, το 

ερώτηµα αν το θολό ελαιόλαδο είναι πράγµατι πιο ανθεκτικό από το διηθηµένο στην 

οξείδωση και κάτω από ποιες συνθήκες παραµένει στην ουσία αναπάντητο σε κάποιο 

βαθµό. 

1.9.3. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ 

Οφείλεται στην καταλυτική δράση ορισµένων οξειδωτικών ενζύµων όπως οι 

φαινολοξειδάσες (PolyPhenol Oxidase ή PPO) και οι λιποξυγενάσες ή λιποξειδάσες 

(LOX). Η δράση των τελευταίων προϋποθέτει συνήθως την παρουσία ελεύθερων 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων που στην περίπτωση του ελαιολάδου είναι το λινελαϊκό 

και, κυρίως, το λινολενικό οξύ. (Gordon, 2001). Η πορεία της ενζυµοκαταλυόµενης 

οξείδωσης των οξέων αυτών φαίνεται στο Σχήµα 1.8. Οι λιποξυγενάσες διακρίνονται 
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σε λιποξυγενάσες τύπου Α, Β και Γ. Τα ένζυµα αυτά αποτελούν υποκυτταρικά 

συστατικά των καρπών των φυτών και συµµετέχουν στη φυσιολογία τους 

(ελαιοσώµατα κ.α.). 

 

Γλυκερίδια, Γλυκολιπίδια και Φωσφολιπίδια 

      Λιπάσες και Υδρολάσες 

Λινελαϊκό και Λινολενικό οξύ 

 

             Ο2   Λιποξυγενάσες 

Υδροϋπεροξείδια του Λινελαϊκού και Λινολενικού οξέος 

 

Πτητικές Αλδεΰδες                         Άλλα Προϊόντα 

 

Σχήµα 1.8. Καταλυτική δράση λιποξυγενάσης (Gardner, 1989). 

 

Η ενζυµική οξείδωση των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων διαφέρει από την 

αυτoξείδωσή τους αφού µπορεί να λάβει χώρα µε µεγάλη ταχύτητα ακόµη και σε πολύ 

χαµηλές θερµοκρασίες (0ºC ή χαµηλότερες). Για το λόγο αυτό αποτελεί την κύρια αιτία 

της οξειδωτικής τάγγισης του λίπους στα καταψυγµένα υψηλής λιποπεριεκτικότητας 

τρόφιµα ζωικής προέλευσης. Τα υδροϋπεροξείδια που σχηµατίζονται λόγω της 

καταλυτικής δράσης των λιποξυγενασών διασπώνται στη συνέχεια λόγω της 

καταλυτικής δράσης άλλων ενζύµων που απαντούν στα φυτά, π.χ. των λυασών των 

υδροϋπεροξειδίων, προς αλδεΰδες ή βινυλαλκοόλες/κετόνες που έχουν χαρακτηριστική 

οσµή (Σχήµα 1.8). Στα φυτά σχηµατίζονται κυρίως τα υδροϋπεροξείδια του λινελαϊκού 

και του λινολενικού οξέος στα οποία, οι διπλοί δεσµοί βρίσκονται σε συζυγία cis-trans 

(Ridolfi et al., 2002). Από την ενζυµική αποικοδόµηση των υδροϋπεροξειδίων αυτών 

εξαιτίας της δράσης λυασών σχηµατίζονται πτητικές αλδεΰδες µε πέντε και έξι άτοµα 

άνθρακα που συνεισφέρουν στο άρωµα του ελαιολάδου (Σχήµα 1.8).  

Στο ελαιόλαδο έχει διαπιστωθεί η δράση λιποξυγενάσης (Γεωργαλάκη, 1999). Η 

λιποξυγενάση εκτιµάται ότι µεταφέρεται µε µηχανικό τρόπο από τον ελαιόκαρπο στο 

ελαιόλαδο. Το ένζυµο αυτό είναι σχετικά θερµοάντοχο και για το λόγο αυτό η 

µεταφορά του στο ελαιόλαδο δεν συνοδεύεται από µεταβολή της δραστικότητάς του 
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παρότι έχει προηγηθεί µια ήπια θερµική επεξεργασία κατά τη µάλαξη της ελαιοζύµης 

(έως και 40°C) (Γεωργαλάκη, 1999). 

Η Γεωργαλάκη (1999) µελέτησε και τα χαρακτηριστικά της λιποξυγενάσης 

(LOX) που ανιχνεύτηκε στο ελαιόλαδο, δηλαδή τα κινητικά χαρακτηριστικά της 

καταλυτικής δράσης της, τη βέλτιστη τιµή pH στην οποία εµφανίζει τη µέγιστη 

καταλυτική δράση της, την ενεργότητά της και την ικανότητά της να συµβάλλει στο 

σχηµατισµό συγκεκριµένων στερεοϊσοµερών των υδροϋπεροξειδίων των 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. Η µελέτη των επιπτώσεων που έχουν η περίοδος 

συγκοµιδής και οι συνθήκες στις οποίες γίνεται η παραλαβή του ελαίου (θερµοκρασία 

µάλαξης, τρόπος διαχωρισµού του ελαίου από την ελαιοζύµη) στα χαρακτηριστικά του 

ενζύµου έδειξε ότι η δραστικότητά του ήταν µειωµένη στους 45°C σε σχέση µε αυτή 

στους 30°C, καθώς και κατά τη συγκοµιδή σε πρώιµα στάδια ωρίµανσης. Αναφορικά 

µε τον τρόπο διαχωρισµού του ελαίου από την ελαιοζύµη διαπιστώθηκε ότι η ενζυµική 

ενεργότητα ήταν µάλλον αυξηµένη στην περίπτωση διαχωρισµού στο κλασσικό 

σύστηµα. Το έτος παραγωγής φάνηκε να παίζει κάποιο ρόλο, καθώς η σύσταση των 

ελαιόκαρπων επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι κλιµατολογικές συνθήκες, η 

προσβολή από µικροοργανισµούς ή έντοµα, ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ της 

συγκοµιδής και της παραλαβής του ελαίου και οι συνθήκες αποθήκευσής τους. Η 

λιποξυγενάση του ελαιολάδου βρέθηκε ότι καταλύει το σχηµατισµό του 13-

υδροϋπεροξειδίου του λινελαϊκού οξέος κατά την οξείδωση του ελεύθερου λιπαρού 

οξέος (Georgalaki et al., 1998b).  

Εκτός της λιποξυγενάσης, ενεργότητα φαινολοξειδάσης έχει επίσης 

παρατηρηθεί στο ελαιόλαδο από τη Γεωργαλάκη (1999) και τους Vaglimigli et al. 

(2001). Οι τελευταίοι έχουν αναπτύξει, µάλιστα, µια µέθοδο προσδιορισµού της 

ενεργότητας της PPO στις ελιές, τις ελαιόπαστες και τα παρθένα ελαιόλαδα. 

Η αλλοίωση των λιπαρών υλών µπορεί να οφείλεται και σε οξείδωση των 

χαµηλού µοριακού βάρους κορεσµένων λιπαρών οξέων που αποικοδοµούνται προς 

µεθυλοκετόνες λόγω της καταλυτικής δράσης ενζύµων τα οποία απαντούν σε 

ορισµένους µύκητες. Οι µύκητες αυτοί σχηµατίζουν υφές σε λιπώδη υποστρώµατα 

(Belitz et al., 2004). Η αλλοίωση αυτή είναι πρακτικά αδύνατη στην περίπτωση του 

ελαιολάδου που δεν περιέχει χαµηλού µοριακού βάρους κορεσµένα λιπαρά οξέα. 
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1.10. Υ∆ΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

1.10.1. ΛΙΠΟΛΥΣΗ 

Λιπόλυση είναι η υδρόλυση των ακυλογλυκερολών προς ελεύθερα λιπαρά οξέα 

και γλυκερόλη παρουσία νερού. Ο ρυθµός υδρόλυσης παρουσία νερού (χηµική 

υδρόλυση) είναι βραδύς, επιταχύνεται όµως όταν συνυπάρχουν ένζυµα όπως οι λιπάσες 

των ακυλογλυκερολών (ενζυµική υδρόλυση). Επειδή τα λιπολυτικά ένζυµα 

καταστρέφονται µε τη θέρµανση, οι µεταβολές που σχετίζονται µε τη λιπόλυση 

παρατηρούνται όταν το τρόφιµο ή το έλαιο δεν έχει θερµανθεί. Για το λόγο αυτό, η 

λιπόλυση επηρεάζεται από τη θερµοκρασία, την υγρασία και τη δράση των 

λιπολυτικών ενζύµων. 

Η χηµική υδρόλυση σε προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, το οποίο αποτελείται 

σχεδόν εξ ολοκλήρου από λιπίδια, δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβληµα. Τεχνολογικό 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενζυµική υδρόλυση που λαµβάνει χώρα στο στάδιο της 

επεξεργασίας της ελιάς που οφείλεται στην καταλυτική δράση λιπασών ενδογενούς ή 

εξωγενούς προέλευσης. Εξωγενείς λιπάσες είναι κυρίως αυτές που η παρουσία τους 

στον ελαιόκαρπο οφείλεται π.χ. σε επιµόλυνση λόγω επαφής του µε το χώµα (Noguchi 

& Niki, 1999). Για παράδειγµα, η όψιµη συγκοµιδή του ελαιόκαρπου και η παραµονή 

του στο έδαφος ή στα δίχτυα συλλογής, µετά από φυσιολογική πτώση, έχει ως 

αποτέλεσµα την αισθητή αύξηση της οξύτητας του ελαιολάδου. Αυτό παρατηρείται 

εξαιτίας της δράσης των ενδογενών λιπασών, που όπως και άλλα ένζυµα, βρίσκονται 

στο εσωτερικό των καρπών, και των λιπασών από τους µικροοργανισµούς που 

αναπτύσσονται στην επιφάνεια των «κτυπηµένων» καρπών. 

1.10.2. Υ∆ΡΟΛΥΣΗ ΓΛΥΚΟΖΙΤΩΝ 

Εκτός από τις λιπάσες, στο ελαιόλαδο έχουν βρεθεί και άλλα υδρολυτικά 

ένζυµα µε µεγάλο τεχνολογικό ενδιαφέρον. Τα ένζυµα αυτά είναι κυρίως γλυκοζιτάσες 

και συµβάλλουν στην αποπίκρανση του ελαιολάδου µε την πάροδο του χρόνου που 

οφείλεται στη σταδιακή υδρόλυση της ελαιοευρωπαΐνης από τις ενδογενείς 

γλυκοζιτάσες του ελαιόκαρπου (Amiot et al., 1989; Montedoro et al., 1993; Angerosa 

et al., 1995; Botia et al., 2001). Οι τελευταίες είναι εξειδικευµένα ένζυµα τα οποία 

καταλύουν τη διάσπαση των γλυκοζιτών που έχουν στο µόριό τους β-D γλυκοζιτικό 

δεσµό. 
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1.10.3. Υ∆ΡΟΛΥΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Οι µεταβολές που οφείλονται στην καταλυτική δράση ενδογενών ή εξωγενών 

ενζύµων που παραµένουν, ενδεχοµένως σε ίχνη, στο διαυγές παρθένο ελαιόλαδο είναι 

διαφορετικές από αυτές που παρατηρούνται στο θολό ελαιόλαδο και οφείλονται στη 

δράση των ενζύµων διαφόρων µικροοργανισµών που βρίσκονται σ’ αυτό λόγω της 

παρουσίας του νερού. Για το θέµα αυτό υπάρχουν περιορισµένα βιβλιογραφικά 

δεδοµένα από τις µελέτες µιας, µόνο, οµάδας Ιταλών ερευνητών οι οποίοι εξέτασαν 

ελαιόλαδο που είχε παραληφθεί πρόσφατα από τον ελαιόκαρπο στο χρονικό διάστηµα 

που µεσολαβεί µεταξύ της παραγωγής του στο ελαιοτριβείο και της αποθήκευσής του 

σε δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα των 100 kg και θερµοκρασία 15°C. Οι ερευνητές 

αυτοί (Ciafradini & Zullo, 2002a; 2002b; Ciafradini et al., 2004) διαπίστωσαν την 

παρουσία διαφόρων ζυµοµυκήτων (Candida wackeramii, Sacharomyces cerevisae, 

Williopsis californica και Candida boidinι). Τα ένζυµα κάποιων από αυτούς βρέθηκε 

ότι µπορούν να υδρολύσουν την ελαιοευρωπαΐνη λόγω της ικανότητάς τους να 

καταλύουν τη διάσπαση β-D-γλυκοζιτικών δεσµών. Οι πιο πάνω ζυµοµύκητες 

θεωρήθηκε ότι αποτελούν µέρος της φυσικής µικροχλωρίδας του ελαιολάδου και ότι 

µεταφέρονται µε µηχανικό τρόπο κατά την επεξεργασία του ελαιόκαρπου, µέσω των 

στερεών συστατικών και των µικροσταγονίδιων του νερού, στο ελαιόλαδο πρόσφατης 

έκθλιψης. Από τους ίδιους ερευνητές διαπιστώθηκε επίσης η παρουσία µυκήτων του 

γένους Aspergillus σε ελαιόλαδο που είχε παραληφθεί πρόσφατα από ελαιόκαρπο σε 

ελαιοτριβείο. 

 

1.11. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

 
Ο ελαιόκαρπος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, περιέχει πολλά ένζυµα, κυρίως λιπάσες, 

φαινoλοξειδάσες, λιποξυγενάσες, λυάσες των υδροϋπεροξειδίων και ισοµεράσες 

(Morales & Przybylski, 2000). Η ισορροπία µεταξύ οξειδωτικών και υδρολυτικών 

δράσεων που καταλύονται από τα ένζυµα αυτά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τη 

φυσιολογία του καρπού όσο για την ποιότητα του ελαιολάδου που θα παραχθεί. Έχει 

διαπιστωθεί ότι τα ένζυµα αυτά συµβάλλουν στην αλλοίωση του ελαιόκαρπου, τόσο 

κατά την ωρίµανση και την αποθήκευσή του όσο και στη διάρκεια της επεξεργασίας 

του, ιδίως κατά τη µάλαξη της ελαιοζύµης (Goupy et al., 1991; Angerosa et al., 1998; 
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Morales et al., 1999; Salas & Sánchez, 1999), που έχει ως συνέπεια την υποβάθµιση της 

ποιότητας του ελαιολάδου. 

Οι ανεπιθύµητες ενζυµικές δράσεις µπορούν να περιοριστούν µε την εφαρµογή 

κανόνων Καλής Γεωργικής Πρακτικής (GAP), Καλής Υγιεινής Πρακτικής (GHP) και 

Καλής Βιοµηχανικής Πρακτικής (GMP) στη διάρκεια της καλλιέργειας, της 

συγκοµιδής, της αποθήκευσης και της επεξεργασίας του ελαιόκαρπου, καθώς και της 

τυποποίησης του ελαιολάδου. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό επειδή οι δράσεις αυτές 

είναι σύνθετες. Για παράδειγµα, η ταυτόχρονη έκθλιψη του µεσοκαρπίου και του 

ενδοσπερµίου της ελιάς έχει ως αποτέλεσµα την µεταφορά ενζύµων στο πυρηνέλαιο 

(orujo). Τα ένζυµα αυτά συµβάλλουν στην αλλοίωση του ελαίου κατά την αποθήκευση 

(Boskou, 1996; Kiritsakis, 1998). Η παραπάνω διαδικασία συµβάλλει όµως στην 

ανάπτυξη του αρώµατος και σε αναβάθµιση των οργανοληπτικών χαρακτήρων του 

ελαιολάδου (Olias et al., 1993; Morales et al., 1996; Ridolfi et al., 2002). Για τους 

παραπάνω λόγους, τα ένζυµα αυτά δεν µπορούν να αποκλειστούν από την παραγωγική 

διαδικασία (Tsimidou, 2006). 

Είναι φανερό, λοιπόν, γιατί στα ενδιαφέροντα των ερευνητών περιλαµβάνονται 

σήµερα και οι µεταβολές που καταλύονται από οξειδωτικά και υδρολυτικά ένζυµα τόσο 

στον ελαιόκαρπο όσο και στο ελαιόλαδο (Williams et al., 2000; Briante et al., 2002). 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ – 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

 

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η µελέτη του θολού ελαιολάδου το οποίο 

ως µια µορφή φυσικού παρθένου ελαιολάδου διαφέρει στη σύσταση και την εµφάνιση 

από το διηθηµένο παρθένο ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο αυτό καταναλίσκεται ως έχει από 

τις οικογένειες των ιδιοκτητών των ελαιοτριβείων και των ελαιοπαραγωγών, καθώς και 

από καταναλωτές που το θεωρούν ανώτερης ποιότητας παρθένο ελαιόλαδο. 

Σηµειώνεται ότι η κατηγορία αυτή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου δεν είναι 

νοµοθετηµένη από την εθνική και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

Οι βασικές του διαφορές από το εξαιρετικά παρθένο τυποποιηµένο ελαιόλαδο 

είναι η παρουσία µικρού ποσοστού υγρασίας και αιωρούµενων σωµατιδίων (Α.Σ.Σ.). Οι 

παράµετροι αυτές διαφοροποιούν τη φυσικοχηµική του κατάσταση και ενδεχοµένως 

ευνοούν την ανάπτυξη µικροοργανισµών και βιοχηµικής δράσης που συνδέεται µε τη 

παρουσία ενζύµων. 

Πιο συγκεκριµένα στην εργασία αυτή διερευνήθηκαν: 

� Η περιεκτικότητα σε ολικές πολικές φαινόλες και η επίδρασή τους στην 

σταθερότητα του θολού ελαιολάδου. 

� Η φυσικοχηµική κατάσταση που χαρακτηρίζει το θολό ελαιόλαδο. 

� Τα επίπεδα και η φύση ησσόνων συστατικών που δεν έχουν µελετηθεί επαρκώς 

π.χ. φωσφολιπίδια και πρωτεΐνες.  

� Η παρουσία µικροοργανισµών (χαρακτήρας, πληθυσµός) και οι βιοχηµικές τους 

δράσεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα του ελαιολάδου. 
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

3.1. ΥΛΙΚΑ 

3.1.1. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆OY 

Η προµήθεια των δειγµάτων του ελαιολάδου που χρησιµοποιήθηκαν στη 

διατριβή έγινε από εταιρείες εµπορίας ελαιολάδου, ελαιοπαραγωγικούς συνεταιρισµούς 

και µεµονωµένα ελαιοτριβεία των περιοχών Χαλκιδικής, Κρήτης, Καλαµάτας, Άρτας 

και ∆ράµας κατά τις ελαιοκοµικές περιόδους 2003-2004, 2004-2005 και 2005-2006. Τα 

δείγµατα αυτά, που παραλήφθηκαν µετά το στάδιο της φυγοκέντρησης και πριν το 

στάδιο της αποθήκευσης η οποία αποσκοπεί στη διαύγασή τους, ήταν στην πλειοψηφία 

τους θολά ή µερικώς θολά. Αγοράσθηκαν επίσης δείγµατα από το λιανικό εµπόριο. Ο 

συνολικός αριθµός των δειγµάτων ήταν είκοσι (20). 

∆ιήθηση: Η διήθηση των θολών δειγµάτων έγινε στο εργαστήριο, απουσία φωτός, µε 

χρήση διπλού πτυχωτού ηθµού κυτταρίνης. Η ποσότητα του δείγµατος που διηθούνταν 

κάθε φορά ήταν µικρή (50 g). 

Αποθήκευση: Τα δείγµατα αποθηκεύονταν µετά την παραλαβή τους σε καταψύκτη 

(−18˚C), τοποθετηµένα σε µικρά γυάλινα φιαλίδια (5, 10, 50, 100 g) στα οποία είχε 

διαβιβασθεί άζωτο και αποψύχονταν λίγο πριν την εξέτασή τους σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος. 

3.1.1.1. ∆είγµατα που υποβλήθηκαν σε µικροβιολογική εξέταση 

Επιλέχθηκαν τέσσερα δείγµατα θολού ελαιολάδου που είχαν παραληφθεί 

πρόσφατα από καρπούς εσοδείας 2005-6 τα οποία είχαν συγκοµισθεί από περιοχές της 

Χαλκιδικής (δύο δείγµατα), της ∆ράµας (ένα δείγµα) και της Άρτας (ένα δείγµα), 

καθώς και ένα δείγµα διηθηµένου παρθένου ελαιoλάδου του εµπορίου (µάρτυρας). Η 

δειγµατοληψία των δειγµάτων θολού ελαιολάδου έγινε σε ασηπτικές συνθήκες αµέσως 

µετά την παραγωγή και λίγο πριν την αποθήκευσή τους. Αυτά τοποθετήθηκαν σε 

προαποστειρωµένα γυάλινα φιαλίδια των 100 mL. Η ποσότητα κάθε δείγµατος 

διαµοιράστηκε σε πέντε διαφορετικές φιάλες επειδή αποφασίσθηκε να γίνει η επώαση-
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αποθήκευση του κάθε δείγµατος σε ειδικό θερµοστατικό θάλαµο (25°C) για έξι 

διαφορετικά χρονικά διαστήµατα (0, 15, 30, 45, 60, 90 ηµέρες).  

3.1.2. ∆ΙΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ XΗΜΙΚΑ AΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ 

3.1.2.1. ∆ιαλύτες 

Χρησιµοποιήθηκαν ακετόνη, κ-προπανόλη, εξάνιο, πετρελαϊκός αιθέρας, 

τριχλωροµεθάνιο και διαιθυλαιθέρας της εταιρείας Panreac Quimica SA (Barcelona, 

Spain), µεθανόλη και βενζυλική αλκοόλη της εταιρείας Merck (Darmstadt, Germany), 

και τετραϋδροφουράνιο (THF), ισοοκτάνιο (spectranal), αιθανόλη και διοξάνιο της 

εταιρείας Riedel-de Haёn (Seelze, Germany). Στην ανάλυση µε υγρή χρωµατογραφία 

υψηλής πίεσης χρησιµοποιήθηκαν υψηλής καθαρότητας προπανόλη-2 και εξάνιο της 

εταιρείας Panreac Quimica SA (Barcelona, Spain). Για την παρασκευή όλων των 

ρυθµιστικών διαλυµάτων χρησιµοποιήθηκε νερό διπλής απόσταξης. Ο διαλύτης που 

χρησιµοποιήθηκε στις αναλύσεις µε τη φασµατοσκοπία ΝΜR ήταν δευτεριωµένο 

τριχλωροµεθάνιο CDCl3 της εταιρείας Sigma-Aldrich (St. Louis, USA). 

3.1.2.2. Αντιδραστήρια 

Χρησιµοποιήθηκαν χηµικά αντιδραστήρια τα οποία είχαν την καθαρότητα που 

απαιτούσε η κάθε επιµέρους ανάλυση, όπως φαινολοφθαλεΐνη, φαινόλη, ουρία, 

γλυκίνη, γλουταρική αλδεΰδη, αντιδραστήριο Folin-Ciocalteau, ιωδιούχο κάλιο, άνυδρο 

θειϊκό νάτριο, διµεθυλαρσενικικό νάτριο (Sodium dimethylarsenate. (CH3)2AsNaO2), 

οξικό οξύ, νιτρικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ και θειικό οξύ της εταιρίας Panreac Quimica 

SA (Barcelona, Spain). Επίσης χρησιµοποιήθηκαν άνυδρο ανθρακικό νάτριο, 

µυρµηκικό οξύ, επταµολυβδενικό αµµώνιο και µεταβαναδικό αµµώνιο της εταιρείας 

Riedel-de Haёn (Seelze, Germany), αντιδραστήριο Bradford µε βάση τη χρωστική 

Coomassie Blue G, ακρυλαµίδιο και bis–ακρυλαµίδιο, υπερθεϊικό αµµώνιο, θειϊκός 

χαλκός, αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ (EDTA), υδροξείδιο του καισίου και οξείδιο 

του µαγνησίου της εταιρείας Sigma-Aldrich (St. Louis, USA), φορµαλδεΰδη της 

εταιρείας Scharlau Chemie S.A. (Barcelona, Spain), τετραµεθυλενοδιαµίνη (TEMED) 

και 1,4-διθειοθρεϊτόλη (DDT) της εταιρίας Ιnvitrogen (Paisley, Scotland), β-

µερκαπτοαιθανόλη της εταιρείας Applichem GmbH (Darmstadt, Germany), και 

νιτρικός άργυρος, καυστικό κάλιο, γλυκερόλη, κυανούν της βρωµοθυµόλης, άµυλο, 

βορικό οξύ και θειοθεϊικό νάτριο της εταιρείας Merck (Darmstadt, Germany). 
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3.1.3. ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ 

Για την κατασκευή καµπύλης αναφοράς, προκειµένου να υπολογισθεί µε 

εφαρµογή της µεθόδου Folin-Ciocalteau η περιεκτικότητα των δειγµάτων σε ολικές 

φαινόλες, χρησιµοποιήθηκε καφεϊκό οξύ καθαρότητας 98 % (Riedel-de Haёn, Seelze, 

Germany). Για τον προσδιορισµό της οξύτητας χρησιµοποιήθηκε πρότυπο διάλυµα 

καυστικού νατρίου 1 mol/L (Panreac Quimica SA, Barcelona, Spain). Για τη ρύθµιση 

των σταθερών αγωγιµότητας των ηλεκτροδίων της συσκευής Rancimat 

χρησιµοποιήθηκε πρότυπο διάλυµα χλωριούχου καλίου 0,1 mol/L, (συνόδευε τη 

συσκευή). Για τον προσδιορισµό του αριθµού υπεροξειδίων χρησιµοποιήθηκε πρότυπο 

διάλυµα θειοθειϊκού νατρίου 0,1 mol/L (Panreac Quimica SA, Barcelona, Spain). Για 

την κατασκευή καµπύλης αναφοράς, προκειµένου να υπολογισθεί η περιεκτικότητα των 

δειγµάτων σε πρωτεΐνες µε εφαρµογή της µεθόδου Bradford χρησιµοποιήθηκε 

πρωτεΐνη (αλβουµίνη) βόειου ορού (BSA) της εταιρείας Sigma-Aldrich (St. Louis, 

USA). Για την κατασκευή της καµπύλης αναφοράς προκειµένου να υπολογισθεί µε 

εφαρµογή χρωµατοµετρικών µεθόδων η περιεκτικότητα των δειγµάτων σε φωσφόρο 

και του αδιάλυτου στερεού υπολείµµατος (Α.Σ.Σ.) των δειγµάτων σε ολικά σάκχαρα 

χρησιµοποιήθηκαν δισόξινο φωσφορικό κάλιο της εταιρείας Riedel-de Haёn (Seelze, 

Germany) και γλυκόζη της εταιρείας Fluka (Buchs, Switzerland), αντίστοιχα. 

Για τη διαπίστωση της ικανότητας των µικροοργανισµών να προκαλούν 

υδρόλυση γλυκοζιτών χρησιµοποιήθηκαν πρότυπος γλυκοζίτης της π-νιτροφαινόλης 

(pNPG) της εταιρείας Sigma-Aldrich (St. Louis, USA) και ελαιοευρωπαΐνη της 

εταιρείας Extrasynthese (Geney, France). 

Τα φωσφολιπίδια του ελαιολάδου ταυτοποιήθηκαν κατά την 

υγροχρωµατογραφική ανάλυση µε χρήση φωσφατιδυλοχολίνης και 

φωσφατιδυλοαιθανολαµίνης (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA). Τα φωσφολιπίδια αυτά 

και επιπροσθέτως το φωσφατιδικό οξύ, η φωσφατιδυλογλυκερόλη και η λυσο-

φωσατιδυλοχολίνη (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA), χρησιµοποιήθηκαν και για την 

ταυτοποίηση των φωσφολιπιδίων κατά την ανάλυσή τους µε φασµατοσκοπία NMR. 

Κατά την SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση χρησιµοποιήθηκαν µάρτυρες µοριακής 

µάζας (ProSieve Protei non stained Markers, Cambrex, USA) που είχαν µοριακή µάζα 

225, 156, 100, 75, 50, 35, 25, 15, 10 και 5 KDa. 
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3.1.4. ΗΘΜΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Για τη διήθηση των ελαιολάδων χρησιµοποιήθηκαν απλοί ηθµοί κυτταρίνης 

(Riedel-de Haёn, Seelze, Germany µε διάµετρο πόρων 11 µm). Για τη διήθηση υπό 

κενό χρησιµοποιήθηκαν χωνί Βüchner και ηθµός κυτταρίνης Whatman Grade 1 ή 

Whatman 541 (Whatman Ltd., Maidstone, UK) µε διάµετρο πόρων 11 µm. Κατά την 

εφαρµογή της µεθόδου της ξήρανσης κρίσιµου σηµείου (Critical Point Drying, CPD) 

χρησιµοποιήθηκε ηθµός µεµβράνης κατασκευασµένος από οξική κυτταρίνη µε 

διάµετρο πόρων 0,20 cm (ALBET, Barcelona, Spain). 

Στη µικροβιολογική εξέταση των δειγµάτων χρησιµοποιήθηκαν υποστρώµατα 

και αντιδραστήρια της εταιρείας Oxoid (Basingstoke, UK). Συγκεκριµένα, 

χρησιµοποιήθηκαν υπόστρωµα για την ανάπτυξη της Ολικής Μεσόφιλης Χλωρίδας 

(ΟΜΧ) ή το Plate Count agar (PCA), υπόστρωµα για την ανάπτυξη των οξυγαλακτικών 

βακτηρίων, το MRS (de Man Rogosa Sharp) agar και ειδικά υποστρώµατα για την 

ανάπτυξη ζυµοµυκήτων και µυκήτων όπως το Sabouraud (SAB) και το Oxytetracycline 

Glucose Yeast Extract (OGYE). Στο δεύτερο (OGYE) χρησιµοποιήθηκαν και τα 

αντιβιοτικά gentamicin και chloramphenicol. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν γλυκόζη, 

πεπτόνη, χλωριούχο νάτριο και άγαρ-άγαρ της εταιρείας Oxoid (Basingstoke, UK). Για 

την αναγνώριση των ζυµοµυκήτων χρησιµοποιήθηκε το kit βιοχηµικών δοκιµών API 

32 C AUX (Biomérieux, France). Οι πλάκες TLC που χρησιµοποιήθηκαν ήταν πυριτίου 

και πάχους 0,28 mm της εταιρείας Merck (Darmstadt, Germany). 

 

3.2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΟΡΓΑΝΑ 

 

Χρησιµοποιήθηκαν οι εξης συσκευές και όργανα του Εργαστηρίου Χηµείας και 

Τεχνολογίας Τροφίµων του Τµήµατος: φασµατοφωτόµετρο UV-Vis διπλής δέσµης U-

2000 Hitachi (Tokyo, Japan), συσκευή µέτρησης οξειδωτικής σταθερότητας λιπαρών 

υλών Rancimat 679 (Metrohm Ltd., Herisau, Switzerland), συσκευή οµογενοποίησης 

Ultra Turrax (ΙΚΑ Instruments, UK), φυγόκεντρος model SV11, (Firlabo. Lyon, 

France), περιστροφικός εξατµιστής κενού model RE 111 (Büchi, Switzerland), 

υδρόλουτρο model 461 µε υδραντλία κενού model 169 (Büchi, Switzerland), συσκευή 

λυοφιλίωσης Christ, alpha 1-2 (Osterode, German) και περιστρεφόµενος εξατµιστής 

κενού της εταιρίας Büchi (Flawil, Switzerland). 
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Επίσης χρησιµοποιήθηκε σύστηµα υγρής χρωµατογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC) 

αποτελούµενο από αντλία: Shimadzu FCV-10AL/LC 10 ADI (Shimadzu Laboratories 

Instuments, Tokyo, Japan, στήλη Alltech Econoshrere Silica 5µ, εσωτερικής διαµέτρου 

5,6mm και µήκους 20cm (Alltech Inc., Deerfield, Illinois, USA) και ανιχνευτή: 

Shimadzu SPD 10 ACV. Επίσης από το ίδιο Εργαστήριο προέρχονταν ο φούρνος 

πύρωσης model MR-170 (Heraeus, Hanau, Germany), ο ηλεκτρονικός αναλυτικός 

ζυγός, ακρίβειας 0,0001 g, model ΑΒ 204-S (Metler-Toledo GmbH, Greifensee, 

Germany), ο ηλεκτρονικός ζυγός, ακρίβειας 0,001 g, model BC 180 (ORMA, Milano, 

Italy), η συσκευή ανακίνησης κωνικών φιαλών (Mk X incubator shaker, LH 

Engineering, UK), ο θερµαινόµενος µαγνητικός αναδευτήρας Agimatic 243 (P Selecta, 

Valencia, Spain) και ο κυκλοµίκτης Vortex Miximatic (Jencons Bedfordshire, UK).  

Στο Εργαστήριο Βιοχηµείας του Τµήµατος έγινε χρήση της συσκευής 

ηλεκτροφόρησης κάθετης ανάπτυξης πάχους 1,5mm και µήκους 14cm που 

κατασκευάστηκε στο Ινστιτούτο Max-Planck Μοριακής Γενετικής του Βερολίνου, και 

της συσκευής ηλεκτροµεταφοράς πρωτεϊνών model TE-70 Semi-Dry Blotter της 

εταιρίας Hoeffer Scientific (San Francisco, CA). Ακόµα χρησιµοποιήθηκαν: 

µικροφυγόκεντρος Μinispin (Eppendorf, Hamburg, Germany), υπερφυγόκεντρος 

Sorvall RC-SB (Sorvall. Instruments, Newtown, CT, USA) και συσκευή ξήρανσης υπό 

κενό SpeedVac SC100 (Savant, London, UK). 

Στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης της Κτηνιατρικής 

Σχολής του Α.Π.Θ. χρησιµοποιήθηκαν οι εξής συσκευές: συσκευή εκτίµησης 

πυκνότητας αιωρήµατος µικροοργανισµών (Dencimat, Biomérieux, France), 

στερεοσκόπιο Zasilacz type 1-6/50 (Telos, Krakow, Poland) και επωαστικοί κλίβανοι 

Incupigit (Selecta S.A., Barcelona, Spain). 

Το φασµατόµετρο πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού Bruker AMX 500 

(Rheinstetten, Germany) ανήκει στο Εργαστήριο NMR του Τµήµατος Χηµείας του 

Πανεπιστηµίου της Κρήτης. 

Στο Εργαστήριο Οπτικής και Ηλεκτρονικής µικροσκοπίας του Πανεπιστηµίου της 

Λεόν χρησιµοποιήθηκαν οι εξής συσκευές: οπτικό µικροσκόπιο Nikon EX2 (Tokyo, 

Japan), εξοπλισµένο µε διάφορους φακούς (100x, 40x, 20x, 10x) και ψηφιακή κάµερα 

Nikon (Tokyo, Japan) και ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης JEΟL model JSM-

6480LV (Jeol Technics Ltd, Tokyo, Japan) εφοδιασµένο µε λογισµικό SEM (Scanning 

Electronic Microscopy) Control, User Interface version 7.07 (Jeol Technics Ltd, Tokyo, 

Japan) και ειδική ψηφιακή κάµερα. Ακόµα χρησιµοποιήθηκαν ο ξηραντήρας κρίσιµου 
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σηµείου model CPD 030 (Bal-Tec Corp, Middlebury, CT) και η συσκευή επίστρωσης 

µεταλλικού φιλµ σε µεµβράνες (metallizer) Sputter Coater SCD 004 (Balzers, 

Nordenstadt, Germany). 

Η συσκευή ποσοτικού προσδιορισµού νερού Orion AF4 Coulometric Karl Fisher 

titrator (Boston, USA) και το θολερόµετρο Dinko D-112 turbidimeter (Barcelona, ES) 

ανήκουν στον εξοπλισµό του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων του 

Πανεπιστηµίου της Λεόν. 

 

3.3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

3.3.1. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΩΝ 

3.3.1.1. Προσδιορισµός της οξύτητας, του αριθµού υπεροξειδίων και των 

ειδικών φασµατοσκοπικών σταθερών K232, και K270. 

Εφαρµόστηκαν οι επίσηµες µέθοδοι που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό ΕΕ 

2568/91 (Επίσηµη Εφηµερίδα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1991). Η 

επαναληψιµότητα των µεθόδων ήταν: για την οξύτητα: x ±  CV % = 0,35 ±  2,1 % 

(n=6), τον αριθµό υπεροξειδίων: 10,9 ± 2,3 % (n=6) και τις σταθερές Κ232: 1,61 ± 3,1 % 

(n=6) Κ270: 0,26 ± 3,0 % (n=6). 

3.3.1.2. Προσδιορισµός της οξειδωτικής σταθερότητας µε χρήση συσκευής 

Rancimat 

Αρχικά έγινε ρύθµιση των σταθερών αγωγιµότητας των ηλεκτροδίων µε 

διάλυµα χλωριούχου καλίου 0,001 mol/L το οποίο παρασκευάστηκε µε χρήση 

προτύπου διαλύµατος 0,1 mol/L. Στη συνέχεια προσδιορίστηκε η επαναληψιµότητα 

των αποτελεσµάτων για κάθε θέση της συσκευής µε τοποθέτηση του ίδιου δείγµατος 

και στις τρεις θέσεις της (η εργασία αυτή επαναλήφθηκε τρεις φορές). Από τη σύγκριση 

των µέσων όρων των τιµών της περιόδου επαγωγής, µε εφαρµογή της στατιστικής 

ανάλυσης one-way ANOVA (όριο εµπιστοσύνης 95 %), προέκυψε ότι οι τιµές από τις 

τρεις διαφορετικές θέσεις του οργάνου δεν εµφάνιζαν στατιστικώς σηµαντική διαφορά. 

Η επαναληψιµότητα της µεθόδου ήταν ικανοποιητική (CV=5,9 %, n=9) αλλά ο 

προσδιορισµός του χρόνου επαγωγής για κάθε δείγµα αποφασίσθηκε να γίνει τρεις 

φορές για στατιστικούς λόγους. 



 

48 

Στα δοχεία µέτρησης της αγωγιµότητας µεταφέρθηκαν 60 mL δισαποσταγµένου 

νερού, ενώ στους υποδοχείς 2,5 g ελαίου. Τα δείγµατα θερµάνθηκαν στους 120οC και η 

ροή του αέρα ρυθµίστηκε στα 20 L/h. Ο χρόνος επαγωγής (induction time) εκφράζεται 

µε την τιµή OSI (Oil Stability Index), βιβλιογραφική αναφορά µεθόδου Rancimat 

υπολογίσθηκε σε ώρες (h) µε τη βοήθεια του οργάνου Rancimat (Hadorn & Zürcher, 

1974; Läubli & Bruttel, 1986). 

3.3.2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΗΣΣΟΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

3.3.2.1. Προσδιορισµός ολικών φαινολών µε τη µέθοδο Folin-Ciocalteau 

Σε σωληνάριο φυγοκέντρησης ζυγίστηκαν 5 g δείγµατος θολού ή διηθηµένου 

ελαιολάδου και προστέθηκαν 5 mL εξανίου και 5 mL µίγµατος µεθανόλης-νερού 

(60:40, v/v). Ακολούθησε φυγοκέντρηση στις 3.500 στροφές ανά λεπτό (rpm) για 10 

λεπτά σε φυγόκεντρο. Το πολικό κλάσµα παραλήφθηκε προσεκτικά από την κάτω 

στιβάδα του σωληναρίου µε τη βοήθεια µικροσιφωνίου. Ποσότητα 0,2 mL από το 

πολικό κλάσµα αραιώθηκε µε νερό εντός ογκοµετρικής φιάλης των 10 mL, προστέθηκε 

0,5 mL αντιδραστηρίου Folin-Ciocalteau και, µετά την παρέλευση τριών λεπτών, 1 mL 

κορεσµένου διαλύµατος ανθρακικού νατρίου. Το περιεχόµενο της φιάλης 

συµπληρώθηκε µε νερό και η φιάλη τοποθετήθηκε σε σκοτεινό χώρο. Μετά από 

παρέλευση ακριβώς µιας ώρας µετρήθηκε σε φασµατόµετρο UV-Vis η απορρόφηση 

του περιεχοµένου της φιάλης στα 725 nm έναντι λευκού δείγµατος (Gutfinger, 1981; 

Tsimidou et al., 1992). Κατασκευάστηκε καµπύλη αναφοράς µε τη βοήθεια 

διαλυµάτων καφεϊκού οξέος και τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν συµβατικά σε mg 

καφεϊκού οξέος/kg ελαίου (caffeic acid equivalents, CAE). Οι τιµές που δίνονται είναι ο 

µέσος όρος τριών προσδιορισµών. Έγινε έλεγχος της επαναληψιµότητας της µεθόδου: 

x  ± CV % = 108,8 ± 4,2 % (n=6). 

Στην περίπτωση του προσδιορισµού πολικών φαινολών στο υπόλειµµα του 

ηθµού µετά τη διήθηση δηλαδή στα Α.Σ.Σ. (βλ. Πίνακας 4.4) ακολουθήθηκε η εξής 

διαδικασία: Ορισµένη ποσότητα θολού ελαιολάδου (40 g) διηθήθηκε υπό κενό σε χωνί 

Βüchner µε διηθητικό χαρτί Whatmann grade 1 και µετά το πέρας της διήθησης ο ηθµός 

πλύθηκε µε πετρελαϊκό αιθέρα για την αποµάκρυνση των λιπιδίων και εκχυλίστηκε µε 

5 mL µίγµατος µεθανόλης-νερού (60:40, v/v). Έπειτα τηρήθηκε η ίδια διαδικασία όπως 

παραπάνω. 
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3.3.2.2. Προσδιορισµός ολικού φωσφόρου και, εµµέσως, φωσφολιπιδίων 

Bασίζεται στην αποτέφρωση του δείγµατος και το χρωµατοµετρικό 

προσδιορισµό των ορθο-φωσφορικών στην τέφρα µε εφαρµογή της µεθόδου 2.421 της 

IUPAC (1987). Σε κάψα πορσελάνης ζυγίζεται ορισµένη ποσότητα ελαιολάδου (20-40 

g), προστίθενται 0,2 g MgO και το µίγµα απανθρακώνεται µε χρήση λύχνου Bunsen. Η 

κάψα µεταφέρεται στη συνέχεια σε φούρνο όπου το περιεχόµενό της αποτεφρώνεται 

στους 1000ºC για 30 λεπτά. Η τέφρα, που πρέπει να έχει λευκό έως υπόλευκο χρώµα, 

διαλύεται σε 5 mL διαλύµατος νιτρικού οξέος (6 mol/L). Στην κάψα προστίθενται 

ακολούθως και κατά σειρά 10 mL διαλύµατος µολυβδενικού αµµωνίου (5 % w/v) και 

10 mL διαλύµατος βαναδικού αµµωνίου (1,25 % w/v), και µετά από παρέλευση 20 

λεπτών µετριέται η απορρόφηση του περιεχοµένου της στα 470 nm έναντι λευκού 

δείγµατος. Κατασκευάζεται καµπύλη αναφοράς µε τη βοήθεια διαλυµάτων δισόξινου 

φωσφορικού καλίου και τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε mg ολικού φωσφόρου/kg 

ελαίου. Για να υπολογισθεί η περιεκτικότητα σε φωσφολιπίδια πολλαπλασιάζεται η 

περιεκτικότητα σε ολικό φωσφόρο µε το συντελεστή 25,3 (βλ. παρ. 4.4.1). Η 

επαναληψιµότητα της µεθόδου ήταν: x ± CV % = 2,41 mg P/kg ± 4,8 % (n=6). 

3.3.2.3. Προσδιορισµός πρωτεϊνών µε τη µέθοδο Bradford 

Σε ορισµένη ποσότητα δείγµατος θολού ή διηθηµένου ελαιολάδου (40-120 g), 

που έχει αποκτήσει τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, προστίθεται επαρκής ποσότητα 

ψυχρής ακετόνης (4ºC). Το µίγµα αφήνεται σε χώρο µε θερµοκρασία 2-4ºC για 

τουλάχιστον 30 λεπτά και στη συνέχεια διηθείται σε χωνί Βüchner µε χρήση ηθµού 

Whatman Grade 1 σε συνθήκες ελαττωµένης πίεσης. Ακολουθεί έκπλυση του 

υπολείµµατος στον ηθµό αρχικά µε τετραϋδροφουράνιο (THF) και στη συνέχεια µε 

διοξάνιο. Τα υγρά των εκπλύσεων ενώνονται µετά τη συλλογή τους και 

αποµακρύνονται οι διαλύτες σε ρεύµα αζώτου. 

Το υπόλειµµα εκχυλίζεται µε 0,5 mL ρυθµιστικού διαλύµατος Tris-HCl (0,2 

mol/L), που έχει τιµή pH 8,5, εντός φιαλιδίου µε τη βοήθεια κυκλοµίκτη για 30 λεπτά. 

Στη συνέχεια το φιαλίδιο φυγοκεντρείται σε µικροφυγόκεντρο Eppendorf για 10 λεπτά 

µε επιτάχυνση 13 g. Στο υπερκείµενο, που περιέχει τις πρωτεΐνες του δείγµατος και 

µεταφέρεται ποσοτικώς σε φιαλίδιο, προστίθεται 0,5 mL αντιδραστηρίου Bradford και 

µετά την παρέλευση 15 ακριβώς λεπτών µετριέται η απορρόφηση στα 725 nm 

(Bradford, 1976). Η καµπύλη αναφοράς έγινε µε τη βοήθεια πρότυπων διαλυµάτων 

πρωτεΐνης BSA (Bovine Serum Albumin) και βρέθηκε γραµµική σε συγκεντρώσεις 
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0,05 έως 10 mg/mL πρωτεϊνικού διαλύµατος. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε mg 

BSA/kg ελαίου (µέσος όρος τριών προσδιορισµών). To όριο ανίχνευσης της µεθόδου 

ήταν 0,05 mg/kg ελαίου. Η επαναληψιµότητα της µεθόδου ελέγχθηκε σε δυο επίπεδα:  

x ± CV % = 0,20 ±  12,7 % (n=4) και 1,0 ± 6,1 % (n=4). 

3.3.3. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Α∆ΙΑΛΥΤΩΝ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟ ΑΙΘΕΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

(Α.Σ.Σ.) ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  

Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Ca 3-47 της American Oil Chemists Society 

(AOCS, 1998). Σε ποτήρι ζέσεως των 250 mL διαλύονται 50 g θολού ελαιολάδου σε 

150 mL πετρελαϊκού αιθέρα. Το διάλυµα διηθείται σε χωνί Βüchner µε χρήση 

προξηραµένου και προζυγισµένου ηθµού Whatman Grade 1 υπό πίεση. Το υπόλειµµα 

στον ηθµό πλένεται εξαντλητικά µε πετρελαϊκό αιθέρα και ξηραίνεται σε πυριαντήριο 

(105ºC) για δυο τουλάχιστον ώρες, ζυγίζεται εκ νέου και από τη διαφορά στο βάρος 

υπολογίζεται η περιεκτικότητα του δείγµατος σε αδιάλυτα σε πετρελαϊκό αιθέρα 

συστατικά (εκφράζεται σε mg/kg). Η επαναληψιµότητα της µεθόδου βρέθηκε: x  ± CV 

% = 0,012 ± 11 % (n=6). Για κάθε µέτρηση έγιναν τρεις προσδιορισµοί και λήφθηκε ο 

µέσος όρος. 

3.3.4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ Α∆ΙΑΛΥΤΩΝ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟ ΑΙΘΕΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

(Α.Σ.Σ.) ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

3.3.4.1. Αποµόνωση των Α.Σ.Σ. από «µούργα» ελαιολάδου 

Μεγάλη ποσότητα (~1 kg) ιζήµατος (λήφθηκε από δεξαµενή ελαιοτριβείου της 

περιοχής της Άρτας στην οποία αποθηκεύεται ελαιόλαδο αµέσως µετά την παραλαβή 

του), αναµείχθηκε µε διπλάσια ποσότητα πετρελαϊκού αιθέρα. Το µίγµα διηθήθηκε µε 

χρήση διπλού πτυχωτού ηθµού και έπειτα έγινε σχολαστική έκπλυση του ηθµού µε 

διαλύτη ώστε από τα αδιάλυτα σε πετρελαϊκό αιθέρα συστατικά του ιζήµατος και τον 

ηθµό να αποµακρυνθούν πλήρως τα λιπίδια (3-4 φορές). Ο ηθµός ξηράνθηκε σε 

πυριαντήριο κενού (30ºC) για 48 ώρες και το ξηρό στερεό υπόλειµµα µεταφέρεται σε 

φιαλίδιο στο οποίο διαβιβάζεται άζωτο πριν τοποθετηθεί στον καταψύκτη (-28ºC). Από 

την ποσότητα που αποµονώθηκε (~10 g), προέκυψαν δείγµατα Α.Σ.Σ. για τους 

παρακάτω προσδιορισµούς. 



 

51 

3.3.4.2. Προσδιορισµός ολικών σακχάρων 

Ο προσδιορισµός των ολικών σακχάρων έγινε µε τη µέθοδο φαινόλης - θεϊκού 

οξέος, (Debοis et al., 1956). Το ξηρό στερεό υπόλειµµα Α.Σ.Σ. διαλύεται σε 10 mL 

αιθανόλης 80 % (v/v) θερµοκρασίας 60-70°C εντός κυλινδρικού φιαλιδίου (Be Miller 

& Low, 1999) για την όσο το δυνατόν πιο πλήρη παραλαβή των σακχάρων. Η 

διαλυτοποίηση γίνεται µε χρήση κυκλοµίκτη και ακολουθεί η εκχύλιση των σακχάρων 

µε χρήση συσκευής ανακίνησης κωνικών φιαλών για δυο ώρες. Το µίγµα 

φυγοκεντρείται ή διηθείται και το υπερκείµενο αραιώνεται σε αναλογία 1:100 µε το 

διαλύτη. Ποσότητα 1 mL από το τελικό διάλυµα τοποθετείται σε δοκιµαστικό σωλήνα 

όπου προστίθενται 0,5 mL διαλύµατος φαινόλης 1 % (w/v) και 2,5 mL πυκνού θειϊκού 

οξέος. Η απορρόφηση του έγχρωµου συµπλόκου που προκύπτει µετρείται στα 490 nm. 

Κατασκευάζεται καµπύλη αναφοράς µε χρήση διαλυµάτων γλυκόζης και τα 

αποτελέσµατα εκφράζονται σε g ολικών σακχάρων ανά 100 g Α.Σ.Σ. Έγιναν τέσσερεις 

προσδιορισµοί και δίνεται ο µέσος όρος των µετρήσεων. Η επαναληψιµότητα της 

µεθόδου ήταν : CV % = 4,1 (n=4).  

3.3.4.3. Προσδιορισµός ολικών φαινολών 

Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Folin-Ciocalteau χωρίς να προηγηθεί το στάδιο 

της εκχύλισης των φαινολών. Αρχικά διαλυτοποιούνται 0,5 g ξηρού στερεού 

υπολείµµατος Α.Σ.Σ. σε 10 mL µίγµατος µεθανόλης-νερού (60:40) και ακολουθεί καλή 

ανάµιξη του µίγµατος για 15 λεπτά σε κυκλοµίκτη. Στη συνέχεια ακολουθείται η 

µέθοδος που έχει ήδη περιγραφεί (βλ. παρ. 3.3.2.1.). 

3.3.4.4. Προσδιορισµός τέφρας 

Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 930.30 της Association of Official Analytical 

Chemists (AOAC, 2003). Ζυγίζονται 0,2 g ξηρού στερεού υπολείµµατος µε ακριβείας 

0,1 mg που αποτεφρώνονται όπως περιγράφεται στην επίσηµη µέθοδο. Το αποτέλεσµα 

δίνεται σε g/100 g Α.Σ.Σ. (µέσος όρος τεσσάρων µετρήσεων) και η επαναληψιµότητα 

της µεθόδου ήταν: CV % = 2,3 (n=4). 

3.3.4.5. Προσδιορισµός πρωτεϊνών 

Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Bradford. Ποσότητα 0,2 g του ξηρού στερεού 

υπολείµµατος πλένεται διαδοχικά µε 10 mL THF και 10 mL διοξανίου. Τα εκπλύµατα 

ενώνονται και αποµακρύνονται οι διαλύτες µε διαβίβαση αζώτου. Το υπόλειµµα 

εκχυλίζεται µε 0,5 mL ρυθµιστικού διαλύµατος που περιείχε Tris-HCl (0,2 mol/L) σε 
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τιµή pH 8.5 και ακολουθεί ο προσδιορισµός των πρωτεϊνών µε τη µέθοδο που έχει ήδη 

περιγραφεί (βλ. παρ. 3.3.2.3). Το αποτέλεσµα δίνεται σε g /100 g Α.Σ.Σ. (µέσος όρος 

τεσσάρων µετρήσεων, επαναληψιµότητα της µεθόδου: CV % = 7,3 για n=4).   

3.3.4.6. Προσδιορισµός ολικού φωσφόρου και, εµµέσως, φωσφολιπιδίων 

Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος που έχει ήδη περιγραφεί (βλ. παρ. 3.3.2.2) µε 

χρήση 0,2 g ξηρού στερεού υπολείµµατος. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε g P ή σε g 

φωσφολιπιδίων ανά 100 g Α.Σ.Σ.. 

3.3.4.7. Προσδιορισµός ακατέργαστων ινών (crude fibre) 

Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 962.09 του AOAC (2003). Ποσότητα 0,5 g ξηρού 

στερεού υπολείµµατος τοποθετείται σε κωνική φιάλη όπου προστίθενται 100 mL 

ζέοντος διαλύµατος NaOH 1,25 % (w/v). Το µίγµα θερµαίνεται µέχρις βρασµού και 

διατηρείται υπό συνεχή ανάδευση σε βρασµό για 30 λεπτά. Στη συνέχεια διηθείται «εν 

θερµώ» υπό κενό µε χρήση προξηραµένου και προζυγισµένου ηθµού Whatman 541 

ελεύθερου τέφρας. Τα στερεά του ηθµού διαλύονται σε 100 mL ζέοντος διαλύµατος 

θειικού οξέος 1,25 % (w/v). Tο µίγµα θερµαίνεται µέχρις βρασµού και διατηρείται υπό 

συνεχή ανάδευση σε βρασµό για 30 λεπτά. Ακολούθως διηθείται «εν θερµώ» υπό κενό 

µε χρήση νέου ηθµού Whatman 541. Ο ηθµός πλένεται από τρεις φορές κάθε φορά 

διαδοχικά µε βραστό νερό, αιθέρα και αιθανόλη και αποτεφρώνεται σε πυριαντήριο. 

Από τη διαφορά βάρους του ηθµού υπολογίστηκαν οι ακατέργαστες ίνες. Το 

αποτέλεσµα ανάγεται σε επί τοις εκατό σε Α.Σ.Σ. O προσδιορισµός έγινε τρεις φορές 

(CV %=15,3 %, n=3). 

3.3.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙ∆ΙΩΝ 

3.3.5.1. Αποµόνωση φωσφολιπιδίων από το ελαιόλαδο µε εκχύλιση 

Εφαρµόσθηκε η µέθοδος που περιγράφεται στις εργασίες των Nomikos et al., 

(2002) και Galanos & Kapoulas (1962) που τροποποιήθηκε στο Εργαστήριο (Βογιατζή, 

2006). Ορισµένη ποσότητα ελαιολάδου (100 g) διαλύθηκε σε τετραπλάσια περίπου 

ποσότητα πετρελαϊκού αιθέρα (450 mL). Το µίγµα µεταφέρθηκε σε διαχωριστικό χωνί 

όπου προστέθηκε 100 mL αιθανόλης 87 % (v/v). Με δεδοµένο ότι οι δυο διαλύτες 

έχουν διαφορετική πολικότητα, σχηµατίστηκαν δυο στιβάδες, η αιθανολική-πολική 

στιβάδα και η υπερκείµενη µη πολική στιβάδα του πετρελαϊκού αιθέρα. Παραλήφθηκε 

η αιθανολική και η υπερκείµενη στιβάδα πλύθηκε τέσσερις φορές µε 100 mL 
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αιθανόλης 87 % (v/v). Στη συνέχεια τα ενωµένα αιθανολικά εκχυλίσµατα 

µεταφέρθηκαν σε άλλο διαχωριστικό χωνί όπου πλύθηκαν µε ακόµα 250 mL ποσότητα 

πετρελαϊκού αιθέρα και η αιθανολική στοιβάδα που προέκυψε συµπυκνώθηκε σε 

περιστροφικό εξατµιστήρα και λυοφιλιώθηκε µέχρι ξηρού. 

3.3.5.2. Ανάλυση φωσφολιπιδίων µε υγρή χρωµατογραφία υψηλής πίεσης 

Χρησιµοποιήθηκε η επίσηµη υγροχρωµατογραφική µέθοδος κανονικής φάσης     

της IUPAC (1992), που εφαρµόζεται για την εξακρίβωση της σύστασης της λεκιθίνης. 

H κινητή φάση αποτελούνταν από το διαλύτη Α, µίγµα κ-εξανίου και 2-προπανόλης 

(1:1, v/v) και το διαλύτη Β, ρυθµιστικό διάλυµα οξικών ανιόντων µε τιµή pΗ 4,2. Η 

έκλουση ήταν ισοκρατική (94 % διαλύτης Α) µε ροή 1,7 mL/min. Για την ποσοτική 

έκφραση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε ως εξωτερικό πρότυπο 

φωσφατιδυλοχολίνη (99,5 %). Για την κατασκευή της καµπύλης αναφοράς 

χρησιµοποιήθηκαν διαλύµατα που περιείχαν φωσφατιδυλοχολίνη σε συγκεντρώσεις 

µεταξύ 10 και 500 mg/kg (n=10, r2 = 0,98). 

3.3.5.3. Ανάλυση φωσφολιπιδίων µε τεχνικές φασµατοσκοπίας πυρηνικού 

µαγνητικού συντονισµού (NMR) 

Πριν τη λήψη του φάσµατος NMR ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: Ορισµένη 

ποσότητα δείγµατος (ελαιόλαδο ή Α.Σ.Σ.) διαλύθηκε σε µίγµα χλωροφορµίου-

µεθανόλης (2:1, v/v). Ακολούθησε ανατάραξη του διαλύµατος µε υδατικό διάλυµα 

EDTA-Cs+ 1 mol/L (ανά 1 mL µίγµατος χλωροφορµίου-µεθανόλης που 

χρησιµοποιήθηκε, προστίθενται 0,2 mL διαλύµατος EDTA). Το µίγµα αφέθηκε για 

µερικές ώρες σε ηρεµία. Μετά την αποµάκρυνση των διαλυτών σε περιστροφικό 

εξατµιστή κενού, το στερεό υπόλειµµα διαλύθηκε σε CDCl3 σε αναλογία 1:30 και 

οδηγήθηκε στο φασµατόµετρο NMR για τη λήψη του φάσµατος. Όλα τα παραπάνω 

έγιναν για να αποµακρυνθούν από το δείγµα τα κατιόντα που έχουν παραµαγνητικές 

και διαµαγνητικές ιδιότητες. Το διάλυµα EDTA-Cs+ παρασκευάστηκε µε τιτλοδότηση 

διαλύµατος EDTA µε διάλυµα CsOH. (Sotirhos et al., 1986; Meneses & Glonek, 1988; 

Meneses et al., 1989). 

Στην περίπτωση της ανάλυσης των αδιάλυτων σε πετρελαϊκό αιθέρα 

συστατικών του ελαιολάδου (Α.Σ.Σ.), η παραπάνω διαδικασία έγινε και για την 

παραλαβή των φωσφολιπιδίων από το ξηρό στερεό υπόλειµµα. Για το λόγο αυτό, πριν 

την προσθήκη του EDTA, προηγήθηκε καλή ανάδευση του µίγµατος του δείγµατος µε 
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τους διαλύτες για περίπου δυο ώρες. Ακολούθησε διήθηση υπό κενό σε χωνί Βüchner, 

και τελικά το διήθηµα αναταράχθηκε µε το διάλυµα EDTA-Cs+.  

Τα φάσµατα ελήφθησαν σε φασµατόµετρο NMR Bruker AMX 500 

λειτουργικής συχνότητας 500,1 MHz για το πρωτόνιο και 202,3 ΜΗz για το φώσφορο 

και ήταν υψηλής διακριτικής ικανότητας. Η θερµοκρασία στο δοκιµαστή ήταν 25±1°C. 

Οι τυπικές παράµετροι για τα φάσµατα 31P-NMR ήταν: εύρος παλµού 90ο 12,5 µs, 

φασµατικό εύρος 10 ppm, εύρος συχνότητας 202,3 Hz, χρόνος αναµονής 4,5 sec, 

αριθµός δεδοµένων (data points) 16 K. Για κάθε φάσµα συλλέχθηκαν 4000 FIDs 

(ελεύθερη επαγωγική απόσβεση) και να αυξηθεί η ευαισθησία. Πριν από το 

µετασχηµατισµό Fourier, η FID πολλαπλασιάστηκε µε µια εκθετική συνάρτηση µε 

εκθέτη lb = 3 Hz. Τα φάσµατα ελήφθησαν µε την τεχνική αποσύζευξη αντίστροφης 

εισόδου (inverse gated decoupling), για την καταστολή του πυρηνικού φαινοµένου 

NOE (Nuclear Overhauser Enhancement), δηλαδή της αλληλεπίδρασης διπόλου-

διπόλου µεταξύ των πυρήνων του φωσφόρου 31 και των γειτονικών πρωτονίων στο 

µόριο µιας ένωσης. 

3.3.6. ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

3.3.6.1. Αποµόνωση πρωτεϊνών από το ελαιόλαδο 

Ποσότητα θολού ή διηθηµένου ελαιολάδου (40 ή 80 g), διαλύεται σε 100 mL 

ψυχρής ακετόνης και εφαρµόζεται η µέθοδος που έχει ήδη περιγραφεί (βλ. παρ. 

3.3.2.3). Το στερεό υπόλειµµα που παραλαµβάνεται εκχυλίζεται σε κυκλοµίκτη µε 

ρυθµιστικό διάλυµα Tris-HCl (200 mmol/L), pH 8,5 για δυο ώρες. Το υπερκείµενο 

υγρό φυκοκεντρείται σε µικροφυγόκεντρο στις 10,000 στροφές ανά λεπτό. 

3.3.6.2. Αποµόνωση πρωτεϊνών από τα Α.Σ.Σ. 

Ποσότητα 0,5 g Α.Σ.Σ. ζυγίζεται σε µια φιάλη Eppendorf των 1,5 mL. Στη 

φιάλη προστίθενται 0,5 mL ρυθµιστικού διαλύµατος που έχει τιµή pH 7,5 και περιέχει 

Tris-HCL (50 mmol/L), ουρία (2 mol/L) και SDS (0,1 %, w/v), και ακολουθεί πολύ 

καλή ανάµιξη-εκχύλιση για δυο ώρες µε χρήση κυκλοµίκτη. Το υπερκείµενο υγρό 

φυγοκεντρείται σε µικροφυγόκεντρο. 

3.3.6.3. Αποµόνωση πρωτεϊνών από το µεσοκάρπιο της ελιάς 

Ακολουθήθηκε η µέθοδος που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο και περιγράφεται 

στην πτυχιακή εργασία του φοιτητή Α. ∆ούγκα (∆ούγκας, 2006). Στην εργασία αυτή 
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µελετήθηκαν διάφορες µέθοδοι που εφαρµόζονται για την αποµόνωση των πρωτεϊνών 

και προτείνεται η χρησιµοποίηση αυτής που έδωσε τα πιο καλά αποτελέσµατα µετά από 

κατάλληλη τροποποίηση. Η µέθοδος αυτή έχει σε γενικές γραµµές ως εξής: 

Το µεσοκάρπιο ελαιόκαρπων Άρτας λυοφιλιώθηκε, απολιπάνθηκε για έξι ώρες 

µε πετρελαϊκό αιθέρα υπό ανάδευση και κονιοποιήθηκε µε τη βοήθεια υγρού αζώτου. 

Στη συνέχεια πλύθηκε διαδοχικά µε ψυχρή ακετόνη (δυο φορές), διάλυµα 

τριχλωροξικού οξέος 10 % (πέντε φορές) και ακετόνη (µέχρις ότου το υπερκείµενο 

υγρό καταστεί άχρωµο). Ακολούθως κονιοποιήθηκε εκ νέου προς λεπτότερη σκόνη, 0,2 

g της οποίας µεταφέρθηκαν σε δοκιµαστικό σωλήνα των 10 mL όπου προστέθηκαν 1-2 

mL ρυθµιστικού διαλύµατος και περιείχε Tris-HCl (20 mmol/L), ουρία (2 mol/L), pH 8 

και χλωριούχο νάτριο (50 µmol/L). Μετά από παρατεταµένη ανάδευση-εκχύλιση (24 

ώρες), το µίγµα φυγοκεντρήθηκε, παραλήφθηκε το υπερκείµενο υγρό και ακολούθησε 

η καταβύθιση των πρωτεϊνών µε προσθήκη διαλύµατος τριχλωροξικού οξέος 5 % 

(w/v). Το ίζηµα διαλύθηκε σε πολύ µικρό όγκο µίγµατος που αποτελούνταν από 

ρυθµιστικό διάλυµα που είχε τιµή pH 8 και περιείχε Tris-HCl (200 mmol/L) και ουρία 

(6 mol/L) και ρυθµιστικό διάλυµα Laemmli (62,5 mM Tris-HCl pH 6,8, 2 % w/v SDS, 

1 % v/v β-µερκαπτοαιθανόλη, 10 % v/v γλυκερόλη, 0,02 % κυανούν της 

βρωµοφαινόλης και τιµή pH 6,8)  σε αναλογία όγκων 3:1 (v/v). 

3.3.6.4. ∆ιαχωρισµός των πρωτεϊνών µε τεχνική ηλεκτροφόρησης σε πηκτή 

πολυακρυλαµιδίου κάτω από αποδιατακτικές συνθήκες (SDS-PAGE) 

Η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών έγινε κάτω από αποδιατακτικές συνθήκες 

παρουσία του ανιονικού απορρυπαντικού SDS (Sodium docecyl sulphate ή µετά 

νατρίου άλας του θειϊκού δωδεκυλίου σε πηκτή επιστοίβαξης πολυακρυλαµιδίου (SDS-

PAGE). Το θεωρητικό υπόβαθρο της µεθόδου δίνεται παρακάτω (βλ. παρ. 4.3.2.1). 

Σε ορισµένη ποσότητα πρωτεϊνών ή πεπτιδίων διαλυτοποιηµένων σε ρυθµιστικό 

διάλυµα Tris-HCl (200 mmol/L) σε pH 8,5 προστίθεται ρυθµιστικό διάλυµα Laemmli 

σε αναλογία όγκων 3:1 (v/v). Πριν την επιστοίβαξή τους τα δείγµατα θερµαίνονται 

στους 100οC για τρια έως πέντε λεπτά µε σκοπό την πλήρη αποδιάταξη των πρωτεϊνών 

και τη δηµιουργία των συµπλόκων πρωτεΐνης-SDS. 

Οι συνθήκες και τα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την SDS-

ηλεκτροφόρηση είναι τα ακόλουθα : 

 

 



 

56 

� Πηκτή επιστοίβαξης : 5 % w/v ακρυλαµίδιο,  

                                                  0,17 % w/v bis-ακρυλαµίδιο 

                                                  0,5 % w/v SDS 

                                                  0,125 mol/L Tris-HCl pH 6,8 

                                                  0,08 % w/v (NH4)2S2O8 

                                                  0,2 % v/v TEMED 

� Πηκτή διαχωρισµού : 12 % w/v ακρυλαµίδιο 

                                                  0,4 % w/v bis-ακρυλαµίδιο 

                                                  0,5 % SDS 

                                                  0,375 mol/L Tris-HCl pH 8,9  

                                                  0,08 %w/v (NH4)2S2O8 

                                      0,2 % v/v TEMED 

� ∆ιάλυµα ηλεκτροδίων : 25 mmol/L Tris 

                                                  0,192 mol/L γλυκίνη 

                                                  0,1 % w/v SDS pH 8,9 

 

Κατά την ηλεκτροφόρηση χρησιµοποιήθηκε αρχικά ηλεκτρικό ρεύµα σταθερής 

έντασης 35 mA και τάσης 140 V προκειµένου να καταστεί περατή η πηκτή 

επιστοίβαξης (5 % ακρυλαµίδιο). Στη συνέχεια αυξήθηκε η ένταση του ρεύµατος σε 40 

mA ώστε να καταστεί περατή η πηκτή διαχωρισµού. Οι πηκτές επιστοίβαξης και 

διαχωρισµού περιείχαν ως εκκινητή υπερθειϊκό αµµώνιο (APS) και ως φωτοχηµικό 

καταλύτη Ν,Ν,-τετραµεθυλοαιθυλενοδιαµίνη (TEMED), σε συγκεντρώσεις 0,08 % και 

0,20 %, αντίστοιχα. Η διάρκεια της διαδικασίας διαχωρισµού ήταν δυο έως τρεις ώρες. 

3.3.6.5. Στερέωση και βαφή πρωτεϊνών σε πηκτές πολυακρυλαµιδίου 

Με Coomassie Brilliant Blue : Μετά την ολοκλήρωση του διαχωρισµού η πηκτή 

στερεοποιήθηκε σε µίγµα µεθανόλης-νερού-οξικού οξέος, 50:38:12 (v/v/v) για 30 

λεπτά και βάφηκε µε διάλυµα Coomassie Brilliant Blue R-250 0,1 % (w/v) µέχρι την 

επίτευξη του επιθυµητού βαθµού χρώσης. Το διάλυµα αποχρωµατισµού ήταν µίγµα 

µεθανόλης-νερού-οξικού οξέος, 50:40:10 (v/v/v). 

Με νιτρικό άργυρο (AgNO3) : Στις περιπτώσεις που έγινε βαφή µε χρήση 

νιτρικού αργύρου ακολουθήθηκε η διαδικασία που περιγράφεται από τους Blum et al. 

(1987) και τους Sørensen et al. (2002). Κατά τη µέθοδο αυτή η στερέωση των 

πρωτεϊνών στην πηκτή γίνεται σε διάλυµα 50 % µεθανόλης-12 % οξικού οξέος (ο 
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ελάχιστος χρόνος είναι δυο ώρες). Ακολουθούν τρεις πλύσεις των 15 λεπτών µε 50 % 

αιθανόλη και µια πλύση των 20 λεπτών µε 30 % αιθανόλη. Μετά την πλύση για ένα 

λεπτό σε νερό η πηκτή εµβαπτίζεται για ένα λεπτό σε διάλυµα 0,02 % θειοθειϊκού 

νατρίου (Na2S2O3). Το θειοθειϊκό νάτριο αποµακρύνεται µε τρεις πλύσεις των 20 

δευτερολέπτων σε νερό . Στη συνέχεια η πηκτή εµβαπτίζεται για 20 λεπτά σε διάλυµα 

0,2 % w/v νιτρικού αργύρου στο οποίο έχει προστεθεί 0,028 % v/v φορµαλδεΰδη και 

ξεπλένεται δυο φορές µε νερό. Η εµφάνιση των ζωνών γίνεται στο διάλυµα εµφάνισης 

(6 % Na2CO3, 0,0185 % v/v φορµαλδεΰδη και 0,02 % Na2S2O3). Μετά την εµφάνιση 

των ζωνών των πρωτεϊνών η αντίδραση σταµατά µε την εµβάπτιση της πηκτής σε 50 % 

µεθανόλη 12 % οξικό οξύ για 10 λεπτά. Η πηκτή διατηρείται σε απιονισµένο νερό.  

Η µοριακή µάζα των επιµέρους πρωτεϊνών υπολογίστηκε µετά από σύγκριση µε 

τις πρότυπες πρωτεΐνες. (256 – 5 kDa). 

3.3.6.6. ∆οκιµή πρωτεϊνάσης σε πρωτεϊνικά κλάσµατα 

Προκειµένου να επιβεβαιωθεί η πρωτεϊνική φύση των µεγαλοµορίων που 

ανιχνεύθηκαν στην SDS-PAGE, έγινε επώαση των εκχυλισµάτων µε πρωτεϊνάση Κ+, 

µια µη εξειδικευµένη πρωτεάση.  

Τα πρωτεϊνικά κλάσµατα αραιώθηκαν στα 100 µL µε ρυθµιστικό διάλυµα που 

είχε τιµή pH 7,5 και περιείχε Tris-HCl (100 mmol/L), ουρία (2 mol/L) και SDS (0,5 % 

w/v) και χωρίστηκαν στη µέση. Στα πρώτα πρωτεϊνικά διαλύµατα (πρώτο µισό) 

προστέθηκαν 6 µL διαλύµατος πρωτεϊνάσης Κ+ (1,2 mg/L) και ακολούθησε επώαση για 

12 ώρες στους 37°C. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για την πρότυπη αλβουµίνη 

αυγού. Στα πρωτεϊνικά διαλύµατα που έµειναν (δεύτερο µισό - δείγµατα µάρτυρες) δεν 

προστέθηκε το ένζυµο αλλά επωάστηκαν όπως τα πρώτα. Όλα τα δείγµατα 

διαχωρίστηκαν µε SDS-PAGE και η πηκτή βάφηκε µε νιτρικό άργυρο όπως 

περιγράφηκε παραπάνω, 

3.3.6.7. Ηλεκτροµεταφορά πρωτεϊνών από πηκτή SDS σε µεµβράνη 

Η µεταφορά των πρωτεϊνών (western blotting) από πηκτή πολυακρυλαµιδίου σε 

µεµβράνη νιτροκυτταρίνης ή PVDF (Immobilon), βασίζεται στην κίνηση των 

πρωτεϊνών, από την πηκτή προς τη µεµβράνη (Neal Burnette, 1981).  Η διαδικασία έχει 

ως εξής:  

Αφού ολοκληρώθηκε η ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών σε πηκτή SDS-PAGE, 

έγινε εµβάπτιση τόσο της πηκτής, όσο και της µεµβράνης, στο διάλυµα της µεταφοράς 
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(transfer buffer). Αυτό αποτελούνταν από Tris 12,5 mmol/L, H3BO3, 12,5 mmol/L, SDS 

0,02 % w/v, DTT 0,5 mmol/L. Η µεµβράνη PVDF “ενεργοποιήθηκε” µε µεθανόλη    

100 % για ένα λεπτό, πριν την εµβάπτιση στο διάλυµα της µεταφοράς. Στη συσκευή της 

ηλεκτροµεταφοράς τοποθετήθηκε πρώτα ένα φύλλο Whatmann, διαβρεγµένο στο πιο 

πάνω ρυθµιστικό διάλυµα, η µεµβράνη, η πηκτή και τέλος άλλο ένα φύλλο Whatmann. 

H µεµβράνη τοποθετήθηκε στην πάνω πλευρά της ανόδου και η πηκτή στην πλευρά της 

καθόδου. ∆όθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε η επαφή µεταξύ της πηκτής και της 

µεµβράνης να ήταν άµεση και χωρίς την παρεµβολή φυσαλίδων, που θα παρεµπόδιζαν 

τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η ηλεκτροµεταφορά έγινε µε ρεύµα σταθερής 

έντασης 80mA, για µια ώρα. 

3.3.7. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

3.3.7.1. Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε νερό και µέτρηση θολερότητας 

Οι προσδιορισµός νερού έγινε µε τη τιτλοδοτική µέθοδο Karl Fisher (AOCS, Ca 

2e-55, 1998) στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων του Πανεπιστηµίου της 

Λεόν (Ισπανία). Η θολερότητα µετρήθηκε µε θολερόµετρο το οποίο βαθµονοµήθηκε µε 

χρήση κατάλληλων προτύπων 10, 20, 50, 100, 200, 500 NTU. 

3.3.7.2. Εξέταση στο µικροσκόπιο 

Εξετάστηκε µεγάλος αριθµός δειγµάτων (n=30) σε διαφορετικά στάδια της 

αποθήκευσής τους µε χρησιµοποίηση οπτικού µικροσκοπίου. Επίσης εξετάστηκε το 

στερεό υπόλειµµα του πυθµένα των δοχείων των δειγµάτων µετά από µακρά 

αποθήκευση. 

Για να εκτιµηθεί η συµπεριφορά των σταγονιδίων του νερού στη διάρκεια της 

αποθήκευσης και να διευκρινιστεί η φύση του θολώµατος, τέσσερα δείγµατα θολού 

ελαιολάδου (δείγµατα «Χαλκιδική 5», «Χαλκιδική 6», «∆ράµα» και «Άρτα 2») 

αποθηκεύτηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου (22°C) και περιοδικά (ανα δύο ηµέρες στην 

αρχή και ανά επτά ηµέρες στη συνέχεια) εξετάζονταν στο µικροσκόπιο. ∆είγµα 

λαµβάνονταν τόσο από το µέσο του φιαλιδίου όσο και από τον πυθµένα του. Η 

εµφάνιση των δειγµάτων στο µικροσκόπιο φωτογραφήθηκε µε ψηφιακή φωτογραφική 

µηχανή. 
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3.3.7.3. Προσδιορισµός του χρόνου καθίζησης 

∆είγµατα ελαιολάδου από διάφορες περιοχές, που είχε µόλις παραληφθεί από 

τις ελιές, τοποθετήθηκαν σε δοκιµαστικούς σωλήνες οι οποίοι αποθηκεύτηκαν σε 

σκοτεινό χώρο. Τα δείγµατα αυτά εξετάζονταν µακροσκοπικά, όσο συχνά κρίθηκε αυτό 

απαραίτητο, και φωτογραφίζονταν µε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή. Ο χρόνος για την 

πλήρη διαύγασή τους υπολογίστηκε από το χρόνο που απαιτήθηκε ώστε να διαυγάσει 

πλήρως το υπερκείµενο του κάθε δοκιµαστικού σωλήνα σε όλη τη µάζα του όπως αυτό 

διαπιστώθηκε µε οπτική εξέταση και µε ψηφιακή επεξεργασία των φωτογραφιών. 

3.3.7.4. Παρασκευή γαλακτωµάτων νερού σε ελαιόλαδο (w/o) και εκτίµηση της 

φυσικοχηµικής σταθερότητάς τους 

Το ελαιόλαδο ξηράνθηκε αρχικά µε επαρκή ποσότητα θειΐκού νατρίου και στη 

συνέχεια διηθήθηκε δυο φορές από απλό πτυχωτό ηθµό. Ακολούθως, ποσότητα 40 g 

από το διηθηµένο ελεύθερο νερού ελαιόλαδο αναµίχθηκε µε κατάλληλη ποσότητα 

νερού που προστέθηκε στάγδην σε συνθήκες έντονης µηχανικής ανάδευσης για να 

παρασκευασθούν γαλακτώµατα που περιέχουν νερό µε συγκέντρωση 0,25 %, 0,5 %, 

1,0 % και 2,0 % (πρώτη σειρά γαλακτωµάτων). Χρησιµοποιήθηκε χρωµατισµένο µε 

κόκκινη χρωστική νερό, για την καλύτερη παρατήρηση των γαλακτωµάτων. Το µίγµα 

οµογενοποιήθηκε για ενα λεπτό στις 24.000 στροφές ανά λεπτό µε χρησιµοποίηση 

συσκευής οµογενοποίησης. 

Για τη µελέτη της επίδρασης των Α.Σ.Σ. του ελαιολάδου παρασκευάστηκαν 

όπως και προηγουµένως γαλακτώµατα νερού σε έλαιο τα οποία περιείχαν Α.Σ.Σ. σε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις. Σε ορισµένη ποσότητα ελαιολάδου προστέθηκαν πριν ή 

µετά την ανάµιξη του µε την κατάλληλη ποσότητα νερού (0,25 % ή 0,50 %) Α.Σ.Σ. σε 

συγκέντρωση 40 ή 120 mg/kg και ακολούθησε η οµογενοποίηση (δεύτερη σειρά 

γαλακτωµάτων). 

Για τη µελέτη της επίδρασης των φωσφολιπιδίων στη σταθερότητα 

γαλακτωµάτων νερού σε έλαιο παρασκευάστηκαν γαλακτώµατα τα οποία περιείχαν 

φωσφατιδυλοχολίνη σε συγκέντρωση 50 και 150 mg/kg (τρίτη σειρά). Για να διαλυθεί 

η καθαρή φωσφατιδυλοχολίνη στο ελαιόλαδο προηγήθηκε διαλυτοποίησή της στην 

αναγκαία ποσότητα τριχλωροµεθανίου (µερικά mL), προσθήκη του διαλύµατος αυτού 

στο ελαιόλαδο µε τη βοήθεια ενός µικροσιφωνίου και εξάτµιση του διαλύτη σε ρεύµα 

αζώτου για µισή ώρα και σε συνθήκες µαγνητικής ανάδευσης. Το δείγµα του 

ελαιολάδου που επιλέχθηκε είχε πολύ χαµηλή περιεκτικότητα σε φωσφολιπίδια (18 
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mg/kg) για να περιορισθεί στον ελάχιστο δυνατό βαθµό η επίδραση του υποστρώµατος. 

Τα γαλακτώµατα που παρασκευάστηκαν µε το εµπλουτισµένο µε τη φωσφατιδυλο-

χολίνη ελαιόλαδο περιείχαν νερό σε συγκέντρωση 0,25 % και 0,50 %. Αυτά 

µεταφέρθηκαν αµέσως µετά την παρασκευή τους σε δοκιµαστικούς σωλήνες. Για να 

αξιολογηθεί η σταθερότητά τους µετρήθηκε ο χρόνος που ήταν αναγκαίος για την 

πλήρη διαύγαση όλης της µάζας του υπερκείµενου ελαίου στο δοκιµαστικό σωλήνα. 

3.3.8. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

3.3.8.1. Παρατήρηση κυτταρικών υπολειµµάτων ελιάς και µικροοργανισµών στο 

ηλεκτρονικό µικροσκόπιο 

Έγινε µόνο σε στερεά δείγµατα επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει σε υγρά 

δείγµατα. Για το σκοπό αυτό ήταν απαραίτητη η ξήρανση των δειγµάτων µε την 

εφαρµογή µιας ειδικής µεθόδου που είναι γνωστή ως «ξήρανση κρίσιµου σηµείου» 

(Critical Point Drying, CPD) και διατηρεί το δείγµα ως έχει σε υγρή µορφή 

(«παγώνοντας» το χρόνο όπως σε µια φωτογραφία). ∆είγµατα ελαιολάδου από περιοχή 

πλησίον του πυθµένα των φιαλιδίων  σε διαφορετικές περιόδων αποθήκευσης 

ξηράνθηκαν ακολουθώντας την εξής διαδικασία: Τα δείγµατα (κυρίως στερεά 

σωµατίδια) αρχικά επιστρώθηκαν µε χρήση διαλύµατος γλουταρικής αλδεΰδης (2,5 %) 

και διαλύµατος τεταρτοξείδιο του οσµίου (OsO4) σε ηθµό µεµβράνης από οξική 

κυτταρίνη. Έπειτα, η ξήρανση των δειγµάτων (critical point drying) πραγµατοποιήθηκε 

µε τη βοήθεια ειδικής συσκευή ξήρανσης. Το υπερκείµενο του ηθµού επιστρώθηκε µε 

ειδικό µεταλλικό φιλµ για να αυξηθεί η αγωγιµότητα του σε ειδική συσκευή. Μετά την 

κατεργασία τα δείγµατα τοποθετήθηκαν στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης 

(Scanning Electronic Microscopy – SEM) και φωτογραφήθηκαν µε τη χρήση του 

λογισµικού του οργάνου (SEM Control software, v 7.07 Jeol Technics LTD, Tokyo, 

Japan). 

Η παραπάνω εργασία έγινε µε τη βοήθεια του τεχνικού Antonio Sánchez 

Rodriguez στο Εργαστήριο Οπτικής και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας του 

Πανεπιστηµίου της Λεόν (Ισπανία). 

3.3.8.2. Άµεση καταµέτρηση και ταυτοποίηση µικροοργανισµών  

Τα δείγµατα ελαιολάδου που είχαν παραληφθεί πρόσφατα (t=0) εξετάστηκαν 

για να διαπιστωθεί µια ενδεχόµενη παρουσία µικροοργανισµών στη διάρκεια χρονικού 

διαστήµατος 90 ηµερών που είναι ο αναγκαίος για τη διαύγασή τους χρόνος. Τα στάδια 
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της εξέτασης ήταν ο ενοφθαλµισµός δείγµατος του ελαιολάδου σε τρυβλία µε διάφορα 

υποστρώµατα και η επώασή τους στην κατάλληλη θερµοκρασία και κατάλληλο χρόνο 

για την καταµέτρηση και τέλος την ταυτοποίηση των µικροοργανισµών. Για το σκοπό 

αυτό, ποσότητα 0,2 mL ελαιολάδου, η οποία παραλήφθηκε τόσο από το πάνω µέρος, 

όσο και από τον πυθµένα του φιαλιδίου αποθήκευσης, ενοφθαλµίστηκε µε την τεχνική 

της επίστρωσης στην επιφάνεια κατάλληλου θρεπτικού µέσου σε τρυβλίο. 

Χρησιµοποιήθηκαν θρεπτικά µέσα για την ανάπτυξη των µεσόφιλων αερόβιων 

βακτηρίων (ολική µεσόφιλη χλωρίδα ή ΟΜΧ), των οξυγαλακτικών βακτηρίων, των 

µυκήτων και του συνόλου των ζυµοµυκήτων και των µυκήτων. Τα µέσα αυτά ήταν: 

α) PCA για την ΟΜΧ (επώαση για πέντε ηµέρες στους 28°C).  

β) MRS για τα οξυγαλακτικά βακτήρια (επώαση για πέντε ηµέρες στους 32°C). 

γ) SAB για τους ζυµοµύκητες και τους µύκητες (επώαση για επτά ηµέρες στους 

28°C). 

δ) OGYE για τους µύκητες (επώαση για επτά ηµέρες στους 28°C). 

Για την καταµέτρηση του πληθυσµού των µικροοργανισµών µέσω της µέτρησης 

των αποικιών εφαρµόστηκαν οι κανόνες της APHA (AphA, 2000). 

Ο χρόνος t=0 του πειράµατος ήταν και ο πραγµατικός χρόνος ζωής των 

δειγµάτων θολού ελαιολάδου. Κάθε καταµέτρηση έγινε τρεις φορές (τρία διαφορετικά 

τρυβλία) και εκτιµήθηκε ο µέσος όρος των τιµών. 

3.3.8.3. Αποµόνωση ζυµοµυκήτων από το θολό ελαιόλαδο 

Οι αποικίες των ζυµοµυκήτων παραλήφθηκαν µετά την ανάπτυξή τους από τα 

υποστρώµατα SAB και OGYE µε βάση τα µορφολογικά χαρακτηριστικά τους κατά την 

παρατήρηση σε στερεοσκόπιο. Τα στελέχη ανακαλλιεργήθηκαν και επανελέγχθηκαν µε 

παρατήρηση στο στερεοσκόπιο µέχρις ότου ληφθεί µια καθαρή αποικία. Οι επιλεγµένες 

αποικίες, αφού επωάστηκαν για τρεις ηµέρες στους 28°C, διατηρήθηκαν στους 4°C σε 

υπόστρωµα που αποτελείται από εκχύλισµα ζυµών (yeast extract) 0,5 %, γλυκόζη 0,5 

%, πεπτόνη 0,10 % και άγαρ 0,18 % (υπόστρωµα συντήρησης). 

3.3.8.4. Αναγνώριση των ζυµοµυκήτων µε τη χρήση API 20C-AUX και των 

µυκήτων µε τη χρήση οπτικού µικροσκοπίου 

Τα στελέχη των ζυµοµυκήτων, µετά την ανακαλλιέργειά τους σε θρεπτικό µέσο 

OGΥΕ παρουσία οξυτετρακυκλίνης (1 %), ελέγχθηκαν ως προς τη µορφολογία τους 

µετά από χρώση µε κυανό του µεθυλίου και παρατήρηση σε µικροσκόπιο 100x µε 
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καταδυτικό φακό. Τα ανακαλλιεργηµένα στελέχη αναπτύχθηκαν εκ νέου σε SAB (24-

36 ώρες στους 22ºC), επιλέχθηκε µια ποσότητα από την καλλιέργεια και αραιώθηκε µε 

φυσιολογικό ορό µέχρι Mc Farland 2 σε συσκευή εκτίµησης µικροβιακού πληθυσµού 

Dencimat. Ποσότητα 100 µL από το παραπάνω εναιώρηµα, τοποθετήθηκε στη συνέχεια 

σε ειδικό κυπέλιο που περιείχε 7 mL ειδικού µέσου ανάπτυξης (C-medium), που 

αποτελείται από θειϊκό αµµώνιο (5 g), δισόξινο φωσφορικό κάλιο (0,31 g), όξινο 

φωσφορικό κάλιο (0,45 g), όξινο φωσφορικό νάτριο (0,92 g), χλωριούχο νάτριο (0,1 g), 

χλωριούχο ασβέστιο (0,05 g), θειϊκό µαγνήσιο (0,2 g), ιστιδίνη (0,005 g), θρυπτοφάνη 

(0,02 g), µεθειονίνη (0,02 g), άγαρ (0,5 g), διάλυµα βιταµινών (1 mL), διάλυµα 

ιχνοστοιχείων (10 mL) και νερό (1000 mL) µε τιµή pH από 6,4 έως 6,8. Η διαδικασία 

αυτή επαναλήφθηκε 20 φορές, όσα ήταν και τα υποστρώµατα προς ζύµωση. Στο µίγµα 

επιστρώθηκε η ταινία των υποστρωµάτων του API 20 C-AUX και ακολούθησε επώαση 

στους 28ºC για 48-72 ώρες σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρασκευαστή. Μετά το πέρας 

του χρόνου επώασης, γινόταν σύγκριση των κυπελίων του κάθε ενός υποστρώµατος µε 

αυτό του µάρτυρα (δεν περιείχε ζυµώσιµο υπόστρωµα). Tο κυπέλιο, που ήταν πιο θολό 

από το κυπέλιο του µάρτυρα, θεωρούνταν ότι σε αυτό ο εν λόγω µικροοργανισµός 

µεταβόλισε το συγκεκριµένο υπόστρωµα (θετική αντίδραση). Ο επταψήφιος κωδικός 

που προέκυπτε από την ανάγνωση του προφίλ των θετικών και των αρνητικών 

αποτελεσµάτων της επώασης µε τη χρήση του λογισµικού APILAB (Biomérieux, 

France), οδήγησε στην ταυτοποίηση του είδους των ζυµοµυκήτων µε το σχετικό, πάντα, 

στατιστικό σφάλµα. 

Οι µύκητες αναγνωρίστηκαν σε οπτικό µικροσκόπιο µε φακούς 20x και 40x µε 

βάση τα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά και τη χρήση βιβλιογραφικών δεδοµένων 

(Παντίδου, 1976). 

3.3.8.5. Ενζυµικές δράσεις των ζυµοµυκήτων που αποµονώθηκαν από το θολό 

ελαιόλαδο 

3.3.8.5.1. Ανίχνευση λιπολυτικής δράσης 

Η λιπολυτική δράση των ζυµοµυκήτων διαπιστώθηκε µε τη µέθοδο που έχουν 

αναπτύξει οι Marquina et al. (1992). Παρασκευάζεται υγρό θρεπτικό µέσο που περιέχει 

γλυκόζη (0,4 %), πεπτόνη (1,0 %), χλωριούχο νάτριο (0,4 %) και άγαρ (2,0 %). Το 

µέσο αυτό αναµιγνύεται, πριν πήξει, µε ελαιόλαδο (στάγδην προσθήκη σε αναλογία 5 

%) µε χρησιµοποίηση κατάλληλου αναδευτήρα. Στη συνέχεια γίνεται η 

γαλακτωµατοποίηση µε χρήση οµογενοποιητή στις 24000 στροφές ανά λεπτό για δύο  
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λεπτά. Το γαλάκτωµα, αφού αποστειρωθεί, µεταφέρεται σε τρυβλία, όπου 

εµβολιάζονται οι αποικίες των ζυµοµυκήτων µε την τεχνική της επίστρωσης για κάθε 

στέλεχος. Μετά από επώαση σε θερµοκρασία 25°C για 10 ηµέρες, στο κάθε τρυβλίο 

προστίθεται διάλυµα θειϊκού χαλκού, µέχρις ότου υπερχειλίσει, που απορρίπτεται µετά 

από την παρέλευση ενός λεπτού. Ο κυανός χρωµατισµός των αποικιών υποδηλώνει 

λιπολυτική δράση. 

3.3.8.5.2. Ανίχνευση δράσης β-γλυκοσιδάσης 

H δράση β-γλυκοσιδάσης, εκτιµήθηκε σύµφωνα µε τους Kengen et al. (1993). 

Μια αποικία ζυµοµυκήτων αναπτύσσεται σε θρεπτικό µέσο που περιέχει 1 mL 

ρυθµιστικού διαλύµατος φωσφορικών αλάτων (pH=7) και β-γλυκοζίτη της π-

νιτροφαινόλης (pNPG) σε συγκέντρωση 0,4 % (w/v). Η επώαση γίνεται σε ειδικά 

τρυβλία Tissue Culture Plate (TCP). Μετά από επώαση για 20 λεπτά στους 30°C 

ελέγχεται το χρώµα του αιωρήµατος του τρυβλίου TCP. Κίτρινος χρωµατισµός 

σηµαίνει ότι ο εν λόγω ζυµοµύκητας εµφανίζει δράση β-γλυκοσιδάσης. 

3.3.8.5.3. Ανίχνευση δράσης φαινολοξειδάσης 

Η δράση φαινολοξειδάσης εκτιµήθηκε µε βάση την ικανότητα των 

ζυµοµυκήτων να οξειδώνουν την πυροκατεχόλη προς την έγχρωµη βενζοκινόνη 

(Bergmeyer, 1974). Μια αποικία ζυµοµυκήτων εµβολιάζεται σε 200 µL ρυθµιστικού 

διαλύµατος φωσφορικών αλάτων (pH=7). Ακολουθεί επώαση στους 25°C για 180 

λεπτά, φυγοκέντρηση και µέτρηση της οπτικής πυκνότητας του διαυγούς υπερκείµενου 

υγρού στα 398 nm. 

3.3.8.5.4. Ανίχνευση υδρολυτικής δράσης επί της ελαιοευρωπαΐνης 

Η υδρόλυση της ελαιοευρωπαΐνης από τους ζυµοµύκητες που αποµονώθηκαν 

ελέγχθηκε µε χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας (ΤLC) σύµφωνα µε τη µέθοδο των 

Ciafardini & Zullo (2002a). Μια αποικία ζυµοµυκήτων εµβολιάζεται σε 0,2 mL 

θρεπτικού µέσου Sabouraud το οποίο περιέχει ελαιοευρωπαΐνη σε συγκέντρωση 0,1 % 

(w/v). Ακολουθεί επώαση του µίγµατος στους 28°C για επτά ηµέρες (σε αεροστεγή 

συσκευασία), φυγοκέντρηση για πέντε λεπτά στα 10 g και ανάπτυξη του υπερκειµένου 

υγρού σε πλάκα TLC, επιστρωµένη µε πηκτή διοξειδίου του πυριτίου (πάχος στιβάδας 

0,26 mm), µε µίγµα που αποτελείται από κ-προπανόλη, βενζυλική αλκοόλη, µυρµηκικό 

οξύ 88 % και νερό σε αναλογία 50:72:20:20. Η πλάκα παρατηρήθηκε στο υπεριώδες 



 

64 

φως (254 nm) και κατόπιν ψεκάστηκε µε αντιδραστήριο Folin-Ciocalteau να 

εµφανιστούν οι κηλίδες. Προκειµένου να διαπιστωθεί αν η ελαιοευρωπαΐνη 

υδρολύθηκε έγινε σύγκριση της κηλίδας της στην πλάκα TLC σε δείγµατα που 

επωάστηκαν παρουσία µικροοργανισµών και απουσία τους (µάρτυρες). Απουσία 

κηλίδας θεωρούνταν ως ένδειξη υδρόλυσης. 

3.3.9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η στατιστική ανάλυση βασίσθηκε σε παραµετρικές και µη παραµετρικές 

δοκιµές. Όλοι οι τύποι παραµετρικών δοκιµών βασίζονται στην υπόθεση ότι τα 

δεδοµένα µέσα σε µια οµάδα µετρήσεων προέρχονται από πληθυσµούς κανονικής 

κατανοµής. Τα δεδοµένα µετασχηµατίστηκαν κατά Zolman (1993) ώστε να 

προσεγγίσουν την κανονική κατανοµή (loge, log10 ή sqrt). Ειδικότερα, το t-test 

χρησιµοποιήθηκε για να ελεγχθεί η επίδραση της διήθησης στις µεταβλητές (πρωτεΐνες, 

φωσφολιπίδια, πολυφαινόλες κ.α.) ενώ το Mann-Whitney U-test χρησιµοποιήθηκε στον 

έλεγχο των µη παραµετρικών δεδοµένων  Η σύγκριση των µέσων όρων των τιµών των 

παραµέτρων που µελετήθηκαν, έγινε µε εφαρµογή της one-way ANOVA µε έλεγχο της 

πραγµατικής σηµαντικής διαφοράς του Tukey, σε 95 % όρια εµπιστοσύνης (Μπάτζιος, 

1999). Η µηδενική υπόθεση του ελέγχου ήταν Η0: µΑ = µΒ και η εναλλακτική ΗΑ: µΑ  ≠  

µΒ , όπου οι συµβολισµοί µΑ και µΒ υπονοούν ένα οποιοδήποτε ζεύγος µέσων για 

σύγκριση. Όταν η πιθανότητα p είναι µικρότερη του επιπέδου 0,05 ισχύει η 

εναλλακτική υπόθεση, ότι ένας τουλάχιστον µέσος όρος διαφέρει από τους άλλους. 

Όλες οι αναλύσεις έγιναν µε το στατιστικό πακέτο SPSS for Windows (v. 13).
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

4.1. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι παράµετροι ποιότητας των 21 δειγµάτων ελαιολάδων (θολά ή διηθηµένα από 

ελαιοτριβεία ή το λιανικό εµπόριο) που χρησιµοποιήθηκαν στη διατριβή 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. 

Στο πάνω µέρος του πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εξέτασης των 

δειγµάτων που ήταν σε θολή κατάσταση κατά την παραλαβή τους. Τα δείγµατα αυτά 

εξετάστηκαν για να εκτιµηθεί η ποιότητά τους τόσο πριν διηθηθούν όσο και µετά τη 

διήθησή τους. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι διαφορές στις παραµέτρους που προσδιορίστηκαν 

(Κ232, Κ270, οξύτητα, αριθµό υπεροξειδίων) ήταν αµελητέες. 

Στο κάτω µέρος του πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εξέτασης των 

δειγµάτων που ήταν διαυγή (τρία εµπορικά δείγµατα και τρία δείγµατα που 

παραλήφθηκαν απευθείας από ελαιοτριβεία) για διαφόρους λόγους (καθίζηση σε 

δεξαµενές πριν τη δειγµατοληψία που έγινε χωρίς προηγούµενη διήθηση, τυποποίηση 

σε βιοµηχανική κλίµακα, παραλαβή σε διαυγή µορφή λόγω των συνθηκών 

επεξεργασίας τους π.χ. χρήση ζεστού νερού κατά τη µάλαξη ή φυγοκέντρηση σε 

υψηλές στροφές και υψηλή  θερµοκρασία). 

Επειδή η επαναληψιµότητα των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν κατά την 

εξέταση των δειγµάτων όπως φαίνεται στο πειραµατικό µέρος (βλ. παρ. 3.3.1) κρίθηκε 

ικανοποιητική (CV % < 10), έγιναν δυο µετρήσεις κάθε παραµέτρου. Για το λόγο αυτό 

δίνεται στον πίνακα ο µέσος όρος των δυο µετρήσεων. 

Από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 4.1 και µε βάση τα όρια για τις επιµέρους 

παραµέτρους ποιότητας του ελαιολάδου σύµφωνα µε τον Κανονισµού 2568/91 και της 

τροποποίησή του (1989/03) της  Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EC, 1991; 

2003), προκύπτει ότι τα δείγµατα πληρούσαν τις προδιαγραφές των ελαιολάδων της 

κατηγορίας «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο», µε εξαίρεση το δείγµα «Χαλκιδική 5» το 

οποίο πληρούσε τις προδιαγραφές των ελαιολάδων της κατηγορίας «παρθένο 

ελαιόλαδο». 
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Πίνακας 4.1.  Παράµετροι ποιότητας των 21 εξετασθέντων δειγµάτων ελαιολάδου 

A/A ΌΝΟΜΑ ΣΙΑ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

Α. Υ. 
(meq 

O2/kg) 

ΟΞΥΤΗΤΑ 

% 

Κ232 Κ270 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

         ------------------------- ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΘΟΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ----------------------------- 

1 Άρτα 1 Μη συσκευασµένο 8,2 0,35 1,61 0,16 Εξ. Παρθένο 

2 Άρτα 2 Μη συσκευασµένο 10,2 0,39 1,69 0,17 Εξ. Παρθένο 

3 Χαλκιδική 1 Μη συσκευασµένο 10,6 0,30 1,83 0,25 Εξ. Παρθένο 

4 Χαλκιδική 2 Μη συσκευασµένο 5,9 0,32 1,75 0,20 Εξ. Παρθένο 

5 Χαλκιδική 3 Μη συσκευασµένο 7,8 0,41 1,85 0,26 Εξ. Παρθένο 

6 Χαλκιδική 4 Μη συσκευασµένο 9,1 0,35 1,71 0,22 Εξ. Παρθένο 

7 Χαλκιδική 6 Μη συσκευασµένο 10,1 0,30 1,70 0,14 Εξ. Παρθένο 

8 Χαλκιδική 7 Μη συσκευασµένο 10,1 0,40 1,62 0,15 Εξ. Παρθένο 

9 ∆ράµα 1 Μη συσκευασµένο 13 0,70 1,67 0,23 Εξ. Παρθένο 

10 Καλαµάτα 1 Μη συσκευασµένο 10,9 0,51 1,85 0,26 Εξ. Παρθένο 

11 Κρήτη 1 Μη συσκευασµένο 14,3 0,60 1,91 0,29 Εξ. Παρθένο 

12 Κρήτη 2 Μη συσκευασµένο 7,7 0,49 1,49 0,09 Εξ. Παρθένο 

13 Κρήτη 3 Μη συσκευασµένο 10,3 0,26 1,60 0,17 Εξ. Παρθένο 

14 Κρήτη 4 
(εµπορικό 1)† 

Συσκευασµένο 12,5 0,50 1,81 0,23 Εξ. Παρθένο 

15 Κρήτη 6 
(εµπορικό 2)† 

Συσκευασµένο 8,0 0,53 1,95 0,29 Εξ. Παρθένο 

       -------------- ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ∆ΙΑΥΓΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ -------------------------- 

16 Κρήτη 5 Μη συσκευασµένο 12,0 0,10 - - 
Εξευγενισµένο 

(σύµφωνα µε 

δήλωση) 

17 
Κρήτη 7 

(εµπορικό 3)‡ 

Μη συσκευασµένο 

µετά από 

κατακάθιση 

9,1 0,44 1,70 0,21 Εξ. Παρθένο 

18 Καλαµάτα 2 
Μη συσκευασµένο 

µετά από 

κατακάθιση 

8,0 0,66 1,73 0,24 Εξ. Παρθένο 

19 Χαλκιδική 5 - // - 9,1 1,10 1,85 0,26 Παρθένο 

20 
Λέσβος 

(εµπορικό 4)‡ 
Συσκευασµένο 14,1 0,59 1,90 0,28 Εξ. Παρθένο 

21 
Μάρτυρας 

(εµπορικό 5)‡ 
Συσκευασµένο 13,1 0,71 1,69 0,24 Εξ. Παρθένο 

 
† ∆είγµατα ελαιολάδου µε την επιγραφή «βιολογικό ελαιόλαδο»..  

‡ ∆είγµατα ελαιολάδου που είχαν υποστεί βιοµηχανική διήθηση πριν την τυποποίηση. 
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4.2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΘΟΛΟΥ 

ΚΑΙ ∆ΙΗΘΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΛΙΚΕΣ 

ΦΑΙΝΟΛΕΣ 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. παρ.1.9.2), στη βιβλιογραφία υπάρχουν ασάφειες 

σχετικά µε την επίδραση που έχει η διήθηση στην οξειδωτική σταθερότητα του θολού 

ελαιολάδου. Επειδή η οξειδωτική σταθερότητα του ελαιολάδου είναι σηµαντική τόσο 

από τεχνολογική όσο και από διατροφική άποψη, αρχικός στόχος της διατριβής ήταν να 

διευκρινιστεί η επίδραση της διήθησης στη σταθερότητα (η σχέση σταθερότητας και 

διήθησης). Για το σκοπό αυτό προσδιορίστηκε η οξειδωτική σταθερότητα µε τη µέθοδο 

Rancimat σε οκτώ δείγµατα θολού ελαιολάδου πριν και µετά τη διήθησή τους και τα 

αποτελέσµατα συσχετίστηκαν µε την περιεκτικότητα των δειγµάτων αυτών σε πολικές 

φαινόλες. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4.2, ο δείκτης οξειδωτικής σταθερότητας OSI 

(Oil Stability Index) ήταν µεγαλύτερος στα δείγµατα θολού ελαιολάδου πριν τη 

διήθηση. Η ελάττωση της οξειδωτικής σταθερότητας µετά τη διήθηση δεν ήταν όµως 

µεγάλη (<10 %). Η στατιστική επεξεργασία έδειξε µια στατιστικώς µη σηµαντική 

διαφορά. Επειδή η ελάττωση αυτή, σύµφωνα µε τους  Lercker et al. (1994), µπορεί να 

οφείλεται στη µείωση της συγκέντρωσης των πολικών φαινολών στο διηθηµένο έλαιο, 

στα ίδια δείγµατα, προσδιορίστηκαν και οι πολικές φαινόλες µε τη µέθοδο Folin-

Ciocalteau, τα επίπεδα των οποίων παρουσιάζονται επίσης στον Πίνακα 4.2. Όλες οι 

αναλύσεις έγιναν στα δείγµατα αµέσως µετά τη µεταφορά τους στο Εργαστήριο και 

πριν την αποθήκευσή τους (t=0). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η περιεκτικότητα των 

θολών αδιήθητων δειγµάτων σε πολικές φαινόλες ήταν υψηλότερη από αυτή των 

αντίστοιχων διηθηµένων δειγµάτων. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε συµφωνία µε τα 

αποτελέσµατα των Lercker et al. (1994) και Sacchi et al. (1995). Σε όλες τις 

περιπτώσεις παρατηρήθηκε µια στατιστικώς σηµαντική µείωση στα επίπεδα των 

πολικών φαινολών µετά τη διήθηση (p=0,03<0,05). 

Επίσης προσδιορίστηκαν οι πολικές φαινόλες και στα υπόλοιπα δείγµατα που 

εξετάστηκαν στα πλαίσια της διατριβής (Πίνακας 4.3). ∆ύο από αυτά (Χαλκιδική 4, 

Κρήτη 3) επίσης είχαν υψηλότερη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες πριν από τη 

διήθηση, επιβεβαιώνοντας τις παραπάνω παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να έχει 

προσδιοριστεί ο δείκτης σταθερότητας OSI. 
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Πίνακας 4.2.  ∆είκτης οξειδωτικής σταθερότητας (ΟSI) και περιεκτικότητα σε πολικές 

φαινόλες ορισµένων δειγµάτων θολού παρθένου ελαιολάδου πριν και µετά τη διήθησή 

τους. 

A/

A 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΙΚΕΣ 

ΦΑΙΝΟΛΕΣ 

(mgCAE/kg) 

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

ΟSI (h) 

1 Άρτα 1 Θολό 109 5,7 

2 Άρτα 1 ∆ιηθηµένο 89 5,4 

3 Χαλκιδική 1 Θολό 165 12,0 

4 Χαλκιδική 1 ∆ιηθηµένο 161 11,2 

5 Χαλκιδική 2 Θολό 199 8,9 

6 Χαλκιδική 2 ∆ιηθηµένο 195 9,5 

7 Χαλκιδική 3 Θολό 195 11,6 

8 Χαλκιδική 3 ∆ιηθηµένο 173 10,8 

9 Καλαµάτα 1 Θολό 217 9,3 

10 Καλαµάτα 1 ∆ιηθηµένο 171 8,8 

11 Κρήτη 1 Θολό 318 9,5 

12 Κρήτη 1 ∆ιηθηµένο 167 8,5 

13 Κρήτη 2 Θολό 221 12,9 

14 Κρήτη 2 ∆ιηθηµένο 181 12,1 

15 Κρήτη 4 Θολό 190 9,0 

16 Κρήτη 4 ∆ιηθηµένο 171 8,0 

 
 

Η υψηλότερη περιεκτικότητα του αδιήθητου θολού ελαιολάδου σε πολικές 

φαινόλες υποδηλώνει ότι ένα µέρος τους αποµακρύνεται κατά τη διήθηση. Το 

υπόλειµµα στον ηθµό, όπως διαπιστώθηκε, αποτελείται από στερεά σωµατίδια, που 

έχουν συνήθως πράσινο ή καφέ χρώµα (ένδειξη πολυµερισµού) και αιωρούνται στο 

θολό ελαιόλαδο πρόσφατης έκθλιψης ή έχουν κατακαθίσει στο λιγότερο «νεαρό» 

ελαιόλαδο. Τα στερεά αυτά προέρχονται από την ελιά και µεταφέρονται στο ελαιόλαδο 

κατά την παραλαβή του από την ελαιοζύµη. Η σύσταση του υπολείµµατος αυτού 

εξακριβώθηκε παρακάτω (βλ. παρ. 4.5.2). 

 



 

69 

Πίνακας 4.3. Περιεκτικότητα σε πολικές φαινόλες των υπόλοιπων δειγµάτων 

ελαιολάδου που εξετάστηκαν. 

A/A 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΙΚΕΣ ΦΑΙΝΟΛΕΣ 

(mg CAE/kg) 

1 Χαλκιδική 4 Θολό 129 

2 Χαλκιδική 4 ∆ιηθηµένο 99 

3 Κρήτη 3 Θολό 192 

4 Κρήτη 3 ∆ιηθηµένο 153 

5 Καλαµάτα 2 Μη συσκευασµένο µετά 

από κατακάθιση 

120 

6 Χαλκιδική 5 32 

7 Λέσβος Συσκευασµένο διαυγές 232 

 

 
Οι πολικές φαινόλες του θολού ελαιολάδου που φαίνεται να συγκρατούνται 

στον ηθµό δεν προσδιορίστηκαν στο σύνολό τους στο υπόλειµµα της διήθησης, όπως 

προκύπτει από τον Πίνακα 4.4 όπου διαπιστώθηκαν ανακτήσεις µικρότερες από 32 %. 

 

Πίνακας 4.4. Οι ανακτήσεις των πολικών φαινολών σε υπόλειµµα ηθµού που 

προέκυψε από διήθηση ποσότητας 40 g τριών δειγµάτων θολού ελαιολάδου. 

∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

ΟΛΙΚΕΣ ΦΑΙΝΟΛΕΣ 

ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ mg CAE/kg ΕΛΑΙΟΥ 
 

 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ

% 

Στο 

υπόλειµµα 

του ηθµού 

Στο θολό 

ελαιόλαδο πριν 

τη διήθηση 

Στο ελαιόλαδο 

µε τη διήθηση 

απώλεια λόγω 

διήθησης 

Κρήτη 1 48 318 168 150 32 

Χαλκιδική 4 7 129 99 30 24 

Καλαµάτα 1 5 217 171 46 12 

 

 

Τα πιο πάνω δείχνουν ότι οι περισσότερες πολικές φαινόλες έχουν δεσµευθεί σε 

πρωτεΐνη ή έχουν πολυµερισθεί όπως αναφέρουν οι Lercker et al. (1994), που 
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υποστηρίζουν ότι το υπόλειµµα της διήθησης, του οποίου η χηµική σύσταση δεν είναι 

γνωστή, δρα ως αντιοξειδωτικό και παρεµποδίζει την αύξηση της οξύτητας (βλ. παρ. 

1.9.2.). 

Σχετικά µε τη σύσταση του πολικού κλάσµατος σε επιµέρους φαινόλες, 

φαίνεται ότι αυτή µεταβάλλεται µετά από τη διήθηση και κυρίως µετά την αποθήκευση, 

όπως αποδείχθηκε σε παλιότερη µελέτη που έγινε στο Εργαστήριο (Γεωργίου, 2000). 

Πειραµατικά ευρήµατα των Sacchi et al. (1995) δείχνουν ότι µετά τη διήθηση 

µειώνεται η περιεκτικότητα σε ο-διφαινόλες σύµφωνα µε τα πρακτικά του συνεδρίου 

όπου ανακοινώθηκε η παραπάνω εργασία. Ωστόσο τα ευρήµατα αυτά δεν 

επιβεβαιώθηκαν µε περαιτέρω δηµοσιεύσεις. 

H οξειδωτική σταθερότητα του ελαιολάδου είναι γνωστό ότι σχετίζεται, σε 

γενικές γραµµές, γραµµικά µε την περιεκτικότητά του σε πολικές φαινόλες  

(Papadopoulos & Boskou, 1991; Gutiérrez et al., 1999; Aparicio et al., 1999; Ranalli et 

al., 2000; Blekas et al., 2002; Servili & Montedoro, 2002; Salvador et al., 2003; 

Psomiadou et al., 2003). Αυτό επιβεβαιώθηκε και στην παρούσα διατριβή. Ωστόσο, ο 

δείκτης οξειδωτικής σταθερότητας (OSI) που προσδιορίστηκε είναι ένας συµβατικός 

δείκτης της αντοχής ενός δείγµατος ελαιολάδου στην οξείδωση. Αυτός επηρεάζεται και 

από την παρουσία άλλων κατηγοριών αντιοξειδωτικών όπως τοκοφερολών, 

φωσφολιπιδίων κ.α. (Wan, 1995).  

Συµπερασµατικά, η αυξηµένη οξειδωτική σταθερότητα του θολού ελαιολάδου 

µπορεί µερικώς να αποδοθεί στην ελαφρώς υψηλότερη περιεκτικότητα σε πολικές 

φαινόλες σε σχέση µε το διηθηµένο ελαιόλαδο. Στη σταθερότητα του ενδέχεται όµως 

να συνεισφέρουν και άλλα ήσσονα συστατικά ή / και η φυσικοχηµική κατάσταση του 

θολού ελαιολάδου. Όπως έχει αναφερθεί (βλ. παρ. 1.8.1), υπάρχουν άλλωστε µελέτες 

σύµφωνα µε τις οποίες τα έλαια που βρίσκονται σε µορφή w/o γαλακτώµατος είναι πιο 

ανθεκτικά στην οξείδωση (Ambrosone et al., 2002; Ambrosone et al., 2006a).  

 

4.3. ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 

4.3.1. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΘΟΛΑ ΚΑΙ ∆ΙΗΘΗΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α 

 
∆ιερευνήθηκε η πιθανότητα να οφείλεται η αυξηµένη οξειδωτική σταθερότητα 

των θολών ελαιολάδων στην παρουσία περισσότερων πρωτεϊνών και φωσφολιπιδίων, 
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συστατικών που έχουν αναφερθεί ως αντιοξειδωτικά (βλ. παρ. 1.5.3.1 και 1.5.3.2). Για 

το λόγο αυτό επιδιώχθηκε ο προσδιορισµός τους στα θολά ελαιόλαδα, πριν και µετά τη 

διήθησή τους. 

Επειδή τα επίπεδα των πρωτεϊνών στα ελαιόλαδα που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία (βλ. παρ. 1.5.3.1.) ποικίλουν, επιλέχθηκε ο προσδιορισµός των πρωτεϊνών 

µε εφαρµογή κατάλληλης µεθόδου. Η επιλογή της έγινε µε γνώµονα την αξιοπιστία και 

την πρακτικότητά της. Μετά από δοκιµές επιλέχθηκε να εφαρµοστεί µια µέθοδος που 

περιλαµβάνει την αποµόνωση πρωτεϊνών µετά από καταβύθιση µε ακετόνη, τη 

διαλυτοποίησή τους σε κατάλληλο ρυθµιστικό διάλυµα και τον χρωµατοµετρικό 

προσδιορισµό τους µε τη χρήση του αντιδραστηρίου Bradford (Coomassie Blue). 

Επιλέχθηκε τo ρυθµιστικό διάλυµα Tris-HCl (200 mmol/L) σε pH=8,5 επειδή αφενός 

διαλυτοποιεί – εκχυλίζει στο µέγιστο δυνατό βαθµό τις πρωτεΐνες και αφετέρου δεν 

παρεµποδίζει τον προσδιορισµό τους όταν χρησιµοποιείται το αντιδραστήριο Bradford. 

Προτιµήθηκε η εφαρµογή της τροποποιηµένης Bradford (ανάµιξη δείγµατος και 

αντιδραστηρίου σε αναλογία όγκων 1:1 αντί 1:30) επειδή τα επίπεδα των πρωτεϊνών 

στα ελαιόλαδα είναι πολύ χαµηλά, ώστε να περιοριστούν τα σφάλµατα. 

 Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της µεθόδου σε 10 δείγµατα θολών 

ελαιολάδων πριν και µετά τη διήθησή τους  παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.5. Στον ίδιο 

πίνακα παρουσιάζονται και τέσσερα δείγµατα διαυγούς ελαιολάδου. Όλα τα δείγµατα 

βρέθηκαν ότι περιείχαν πρωτεΐνες σε επίπεδα µεταξύ 0,05 και 2,40 mg/kg ελαίου. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, τα αδιήθητα θολά ελαιόλαδα ήταν πλουσιότερα σε ολικές 

πρωτεΐνες σε σχέση µε τα διηθηµένα, χωρίς ωστόσο οι διαφορές στα επίπεδα των 

ολικών πρωτεϊνών να κρίνονται ως στατιστικώς σηµαντικές (p>0,05).  

Τα επίπεδα των ολικών πρωτεϊνών στα δείγµατα ελαιολάδου που εξετάστηκαν, 

(στις περισσότερες περιπτώσεις χαµηλότερα από 1 mg/kg ελαίου) είναι σε συµφωνία µε 

αυτά που έχουν αναφερθεί από τους Hidalgo et al. (2001). Οι ερευνητές αυτοί, που 

χρησιµοποίησαν υγροχρωµατογραφική µέθοδο, αναφέρουν συγκεντρώσεις ολικών 

πρωτεϊνών που κυµαίνονται από 0,07 έως 0,51 mg/kg. Αυτές διαφέρουν σηµαντικά από 

τις συγκεντρώσεις τιµών (κατά µέσο όρο 370 mg/kg) που έχουν αναφερθεί από τους 

Georgalaki et al. (1998a) και Γεωργαλάκη (1999). Η παρουσία στο παρθένο ελαιόλαδο, 

πρωτεϊνών και µετά τη διήθηση του είναι γνωστή και στη βιβλιογραφία (Hidalgo et al., 

2001; Hidalgo et al., 2002). Πρωτεΐνες (lectins) έχουν ανιχνευτεί και σε άλλα φυτικά 

έλαια και κυρίως στο σογιέλαιο (Klurferd & Kritchevsky, 1987). Τα παραπάνω 

ευρήµατα υποδηλώνουν ότι οι πρωτεΐνες, αν και είναι κατά κανόνα υδρόφιλες ενώσεις, 
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είναι συστατικά του ελαιολάδου. Η συµπεριφορά τους αυτή θα οφείλεται τόσο στη 

φύση τους όσο και στην ιδιαίτερα µικρή συγκέντρωση τους στο έλαιο.  

 

Πίνακας 4.5. Πρωτεϊνικό περιεχόµενο των δειγµάτων θολού και διαυγούς ελαιολάδου 

που εξετάστηκαν. 

A/A 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΕΙΓΜAΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΠΕ∆Α ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

(mg/kg) 

1 Άρτα 1 Θολό 0,15 

2 Άρτα 1 ∆ιηθηµένο 0,15 

3 Χαλκιδική 1 Θολό 0,20 

4 Χαλκιδική 1 ∆ιηθηµένο 0,10 

5 Χαλκιδική 2 Θολό 0,30 

6 Χαλκιδική 2 ∆ιηθηµένο 0,30 

7 Χαλκιδική 3 Θολό 0,30 

8 Χαλκιδική 3 ∆ιηθηµένο 0,30 

9 Χαλκιδική 4 Θολό 0,15 

10 Χαλκιδική 4 ∆ιηθηµένο 0,05 

11 Καλαµάτα 1 Θολό 0,40 

12 Καλαµάτα 1 ∆ιηθηµένο 0,20 

13 Κρήτη 1 Θολό 1,50 

14 Κρήτη 1 ∆ιηθηµένο 0,60 

15 Κρήτη 2 Θολό 2,40 

16 Κρήτη 2 ∆ιηθηµένο 0,60 

17 Κρήτη 3 Θολό 0,30 

18 Κρήτη 3 ∆ιηθηµένο 0,15 

19 Κρήτη 4 Θολό 1,20 

20 Κρήτη 4 ∆ιηθηµένο 0,50 

21 Καλαµάτα 2 ∆ιαυγές 1,00 

22 Χαλκιδική 5 ∆ιαυγές 0,05 

23 Λέσβος ∆ιαυγές 0,65 

24 Κρήτη 5  ∆ιαυγές 0,10 
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Εξάλλου, το γεγονός ότι τα θολά ελαιόλαδα είναι πλουσιότερα σε πρωτεΐνες 

πριν τη διήθησή τους υποδηλώνει ότι το «υλικό εν αιωρήσει», δηλαδή το Α.Σ.Σ., πρέπει 

να περιέχει πρωτεΐνες (βλ. παρ. 4.5.2). 

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η παρουσία πρωτεϊνών σε χαµηλές συγκεντρώσεις 

µπορεί να συνεισφέρει στη µεγαλύτερη οξειδωτική σταθερότητα των µη διηθηµένων 

ελαιόλαδων (Zamora et al., 2001; Hidalgo et al., 2001). Τα επίπεδα τους, όµως, είναι 

τόσο χαµηλά που δεν αναµένεται να παίζουν ρόλο στην οξειδωτική σταθερότητα του 

ελαιολάδου ούτε στη διατροφική αξία. ∆εν είναι όµως σαφές αν συνεισφέρουν στη 

φυσικοχηµική σταθερότητα του θολού ελαιολάδου, δεδοµένου ότι είναι, γενικά, καλοί 

γαλακτωµατοποιητές (βλ. παρ. 4.5.3). 

 

4.3.2. ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ 

4.3.2.1. Θεωρητικό µέρος: Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνων σε πηκτές 

πολυακρυλαµίδιου 

 
Κατά την ηλεκτροφόρηση, οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται, καθώς κινούνται σε ηλεκτρικό 

πεδίο, µέσα από τους πόρους µιας πηκτής. Τα πλεονεκτήµατα του πολυακρυλαµιδίου 

είναι η αντοχή του σε υψηλή θερµοκρασία, η χηµική αδράνεια και η επαναληψιµότητα 

των αποτελεσµάτων που εξασφαλίζει. Οι πηκτές πολυακρυλαµιδίου σχηµατίζονται µε 

τον πολυµερισµό του ακρυλαµιδίου (CH2=CH-CO-NH2) και του Ν,Ν-µεθυλενο-δις-

ακρυλαµιδίου (bis-ακρυλαµιδίου) (CH2=CH-CO-NH-CH2-NH-CO-CH=CH2) σε 

αναλογία 30:1 w/w. Το bis-ακρυλαµίδιο χρησιµεύει στη δηµιουργία γεφυρών µεταξύ 

των αλυσίδων των πολυµερών του ακρυλαµιδίου. Έτσι σχηµατίζεται ένα τρισδιάστατο 

πολυµερές πλέγµα, το µέγεθος των πόρων του οποίου εξαρτάται από το βαθµό 

πολυµερισµού και είναι αντιστρόφως ανάλογο της συγκέντρωσης των µονοµερών του 

ακρυλαµιδίου. Ο πολυµερισµός γίνεται µε µηχανισµό ελευθέρων ριζών. Μια ουσία που 

προκαλεί τη δηµιουργία των ελευθέρων ριζών είναι  το υπερθειϊκό αµµώνιο 

(ammonium persulfate, APS, (NH4)2S2O8) το οποίο προστίθεται µαζί µε τον καταλύτη, 

Ν,Ν,-τετραµεθυλοαιθυλενοδιαµίνη (TEMED) που καταλύει τη διάδοση των ελευθέρων 

ριζών στο σύστηµα πολυµερισµού (Schägger & von Jagow, 1987). 

Η ηλεκτροφόρηση µπορεί να γίνει απουσία ή παρουσία αποδιατακτικών 

παραγόντων (denaturating agents), όπως το ανιονικό απορρυπαντικό SDS (µε νάτριο 

άλας θειϊκού δωδεκυλίου) ή η ουρία. Όταν η ηλεκτροφόρηση γίνεται κάτω από µη 
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αποδιατακτικές συνθήκες, διατηρούνται οι ανώτερες διαµορφώσεις των πρωτεϊνών και 

τα µόρια τους παραµένουν ενεργά. Στην περίπτωση που η ηλεκτροφόρηση γίνεται 

παρουσία αποδιατακτικού παράγοντα, αποδιατάσσονται οι τυχόν υποµονάδες των 

πρωτεϊνών, η κάθε υποµονάδα ή πρωτεΐνη αποκτά τυχαία διαµόρφωση και 

διαχωρίζονται κάτω από την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου. 

Το σύστηµα της 

ηλεκτροφόρησης µπορεί να είναι 

συνεχές ή ασυνεχές (βλ. διπλανό 

σχήµα). Στο συνεχές σύστηµα 

χρησιµοποιείται το ίδιο 

ρυθµιστικό διάλυµα τόσο στην 

πηκτή όσο και στα δοχεία των 

ηλεκτροδίων. Στο ασυνεχές 

σύστηµα χρησιµοποιούνται δυο 

πηκτές: η πηκτή επιστοίβαξης  

και η πηκτή διαχωρισµού. Το 

διάλυµα ηλεκτροδίων είναι το 

ίδιο µε το διάλυµα της πηκτής 

διαχωρισµού. Η σύσταση και το pH των ρυθµιστικών διαλυµάτων καθώς επίσης και το 

µέγεθος των πόρων των δυο πηκτών επιλέγονται έτσι ώστε οι πρωτεΐνες των δειγµάτων 

να συµπυκνώνονται στην πηκτή επιστοίβαξης (χαµηλή συγκέντρωση ακρυλαµιδίου) 

και στη συνέχεια να διαχωρίζονται σύµφωνα µε το µοριακό τους βάρος στην πηκτή 

διαχωρισµού (υψηλή συγκέντρωση ακρυλαµιδίου).   

 

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών κάτω από αποδιατακτικές συνθήκες (SDS- 

ηλεκτροφόρηση) 

Με τη µέθοδο αυτή, ο διαχωρισµός των πρωτεϊνών γίνεται µε βάση τη µοριακή 

τους µάζα λόγω της παρουσίας του ανιοντικού απορρυπαντικού SDS (άλας νατρίου του 

θειϊκού δωδεκυλίου). Το SDS είναι αρνητικά φορτισµένο και δεσµεύεται στις 

υδρόφοβες περιοχές των πρωτεϊνών µε υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την αποδιάταξη των πρωτεϊνών και τη δηµιουργία επιµηκών µορίων µε 

αρνητικό φορτίο. Το ποσό του SDS που δεσµεύεται ανά µονάδα βάρους πρωτεΐνης 

είναι 1,4 g SDS ανά g πρωτεΐνης και είναι αρκετά σταθερό. Έτσι το φορτίο του 

συµπλόκου πρωτεΐνης-SDS είναι συνάρτηση του µεγέθους της πρωτεΐνης και η 
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ηλεκτροφορητική της κινητικότητα κάτω από τις συνθήκες αυτές εξαρτάται 

αποκλειστικά από τη µοριακή της µάζα. Η κινητικότητα (Rf) µιας πρωτεΐνης στην SDS 

ηλεκτροφόρηση είναι γραµµική συνάρτηση του λογαρίθµου της µοριακής της µάζας. Η 

σχέση αυτή δεν ισχύει απόλυτα στις περιπτώσεις πρωτεϊνών που είναι πολύ βασικές ή 

πολύ όξινες και πρωτεΐνες µε µεγάλο ποσοστό γλυκοσυλίωσης. Οι πρωτεΐνες αυτές 

δεσµεύουν µικρότερα ποσά SDS ανά µονάδα βάρους και κινούνται πιο αργά στην 

πηκτή διαχωρισµού µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν υψηλότερη φαινόµενη µοριακή 

µάζα από την πραγµατική (Laemmli, 1970). 

 

4.3.2.2. Πειραµατικό µέρος: διερεύνηση της φύσης του πρωτεϊνικού κλάσµατος 

του ελαιολάδου 

 

Μετά από αρκετές προσπάθειες για την αποµόνωση των πρωτεϊνών από δείγµα 

ελαιολάδου µε εφαρµογή διαφόρων µεθόδων, επιλέχθηκε η µέθοδος της καταβύθισης 

του µε χρήση ακετόνης που έχει ήδη περιγραφεί (βλ. παρ. 3.3.6.1). Μικροποσότητες 

πρωτεϊνών, που αποµονώθηκαν από 40 και 80 g δείγµατος θολού ελαιολάδου 

«Καλαµάτα 1» (t=0), διαχωρίστηκαν µε εφαρµογή της τεχνικής ηλεκτροφόρησης σε 

πηκτή πολυακρυλαµιδίου κάτω από συνθήκες αποδιάταξης (SDS-PAGE).  

Στην πηκτή διαπιστώθηκε η παρουσία δυο πρωτεϊνικών ζωνών όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 4.1. Η εµφάνιση έγινε µε τη µέθοδο του νιτρικού αργύρου που έχει την 

αναγκαία ευαισθησία ενώ επιδιώχθηκε και η εµφάνιση µε χρήση Coomassie Blue. 

Παρατηρήθηκε ότι όσο µεγαλύτερη ήταν η συγκέντρωση του δείγµατος τόσο 

εντονότερη ήταν και η εµφάνιση µιας εκτεταµένης διάχυσης των ζωνών (“smearing”). 

Η πρώτη ζώνη αντιστοιχούσε σε µεµονωµένη πρωτεΐνη ή συσσωµατώµατα 

πρωτεϊνών µε µοριακή µάζα 225 kDa. Η ζώνη αυτή ήταν ανεξάρτητη της προέλευσης 

του δείγµατος και εντονότερη όσο µεγαλύτερη ήταν η ποσότητα του ελαιολάδου από 

την οποία είχαν παραληφθεί οι πρωτεΐνες (Εικόνα 4.1). Η ζώνη που αντιστοιχούσε σε 

πρωτεΐνη µε µοριακή µάζα 225 kDa εµφανίστηκε στην ίδια θέση και για τα τρία 

δείγµατα θολού ελαιολάδου που εξετάστηκαν («Καλαµάτα 1», «Άρτα 1», «Χαλκιδική 

2») καθώς για τα αντίστοιχα διηθηµένα τους όπως φαίνεται στις Εικόνες 4.1 και 4.2. 

Αυτό αποτελεί µια ένδειξη ότι η ζώνη αυτή είναι πιθανώς χαρακτηριστική του 

ελαιολάδου. 
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Εικόνα 4.1. ∆ιαχωρισµός πρωτεϊνών δειγµάτων θολού ελαιολάδου µε ηλεκτροφόρηση 

SDS-PAGE (12 %). Εµφάνιση  µε νιτρικό άργυρο. 

∆ιαδροµή 1: ∆είγµα που προέκυψε από κατεργασία 40 g δείγµατος θολού ελαιολάδου 

«Καλαµάτα 1». 

∆ιαδροµή 2: ∆είγµα που προέκυψε από κατεργασία 40 g δείγµατος θολού ελαιολάδου 

«Καλαµάτα 1». 

∆ιαδροµή 3: ∆είγµα που προέκυψε από κατεργασία 80 g δείγµατος θολού ελαιολάδου 

«Καλαµάτα 1». 

∆ιαδροµή Μ: Πρωτεΐνες (µάρτυρες) µε γνωστή µοριακή µάζα. 

 

Η δεύτερη ζώνη, που αντιστοιχούσε σε πρωτεΐνες µε µοριακή µάζα 50 - 70 kDa, 

εµφανίστηκε στα περισσότερα δείγµατα ελαιολάδου. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται και 
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µια οµάδα δυο ευδιάκριτων ζωνών που απέχουν µερικά kDa µεταξύ τους. Επειδή η 

οµάδα ζωνών 50-70 KDa δεν εµφανίστηκε σε τυφλά δείγµατα εικάζεται ότι πρόκειται 

για πρωτεΐνες του ελαιολάδου και όχι για πρωτεΐνες πρόσµιξης. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.2. ∆ιαχωρισµός πρωτεϊνών από δείγµατα θολού ελαιολάδου µε 

ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE (12 %). Εµφάνιση  µε νιτρικό άργυρο.  

∆ιαδροµή Μ: Πρωτεΐνες µε γνωστή µοριακή µάζα (µάρτυρες). 

∆ιαδροµή 1: ∆είγµα που προέκυψε από κατεργασία 80 g δείγµατος θολού 

ελαιολάδου «Καλαµάτα 1». 

∆ιαδροµή 2: ∆είγµα που προέκυψε από κατεργασία 40 g δείγµατος θολού 

ελαιολάδου «Χαλκιδική 2». 

∆ιαδροµή 3: ∆είγµα που προέκυψε από κατεργασία 40 g δείγµατος θολού 

ελαιολάδου     «Άρτα 1». 

∆ιαδροµή 4: Τυφλό δείγµα. 
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Προκειµένου να αναλυθούν οι εν λόγω πρωτεΐνες σε επίπεδο πρωτοταγούς 

ακολουθίας, οι ζώνες που προέκυψαν από την ηλεκτροφόρηση ηλεκτροµεταφέρθηκαν 

από την πηκτή, όπως έχει ήδη περιγραφεί (βλ. παρ. 3.3.6.7), σε µεµβράνες PVDF 

(µεµβράνες πολυβινυλιδενοφθοριδίου) και στάλθηκαν για ανάλυση δοµής µε 

φασµατοσκοπία µαζών στο Kihara Institute for Biological Research στην Yokohama 

της Ιαπωνίας (σε συνεργάτες της Αναπλ. Καθηγήτριας Θ. Χολή-Παπαδοπούλου). 

Επειδή η πρώτη προσπάθεια απέτυχε, έγινε µια ακόµη προσπάθεια και οι ζώνες µε τις 

πρωτεΐνες που αποκόπηκαν από την πηκτή και στάλθηκαν για δεύτερη φορά στο ίδιο 

εργαστήριο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι έχουν αναπτυχθεί τεχνικές µε την εφαρµογή των 

οποίων η εξακρίβωση της πρωτοταγούς ακολουθίας πρωτεϊνών µε φασµατοσκοπία 

µαζών είναι δυνατή µετά από θραυσµατοποίηση των καθηλωµένων σε πηκτή 

πολυακρυλαµιδίου πρωτεϊνών, διαχωρισµό των πεπτιδίων που σχηµατίζονται µε on line 

HPLC και ταυτοποίηση της µοριακής τους µάζας. Τα πεπτίδια είναι προϊόντα ενζυµικής 

πρωτεόλυσης του δείγµατος µε θρυψίνη (το ένζυµο αυτό υδρολύει πεπτιδικούς δεσµούς 

βασικών αµινοξέων). Η περίπτωση εποµένως κατά την οποία δεν σχηµατίζονται 

πεπτίδια, όπως στο δείγµα που εξετάστηκε, θα µπορούσε να αποδοθεί στην απουσία 

βασικών αµινοξέων στην πρωτεΐνη που µελετάται. 

Κατά την εξέταση του δευτέρου δείγµατος (οι ζώνες που ήταν καθηλωµένες 

στην πηκτή) δεν διαπιστώθηκε ο σχηµατισµός πεπτιδίων που θα επέτρεπε την 

εξακρίβωση της µοριακής τους µάζας και στη συνέχεια της πρωτοταγούς δοµής της 

πρωτεΐνης. Τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι οι πρωτεΐνες των δειγµάτων θολού 

ελαιολάδου που αναλύθηκαν δεν περιέχουν, ενδεχοµένως, βασικά αµινοξέα και 

εποµένως δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της αµινοξικής τους ακολουθίας ή ότι 

περιέχουν και άλλες προσθετικές οµάδες στις πλευρικές αλυσίδες των αµινοξέων, µε 

αποτέλεσµα να παρεµποδίζεται η δράση του ενζύµου (θρυψίνη) που χρησιµοποιήθηκε. 

Το τελευταίο είναι γνωστό ως φαινόµενο επικάλυψης ή masking effect (Basha, 1988). 

Επιπλέον, οι πρωτεΐνες ή τα συσσωµατώµατα πρωτεϊνών µε µοριακή µάζα 225 

kDa δεν υδρολύθηκαν ούτε από το ισχυρό πρωτεολυτικό ένζυµο πρωτεϊνάση K+ όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 4.3. Είναι φανερό ότι το ένζυµο υδρολύει την πρότυπη αλβουµίνη 

αυγού, όπως φαίνεται στις διαδροµές 1-2, 3-4 της Εικόνας 4.3, αλλά αδυνατεί να 

υδρολύσει τις πρωτεΐνες (225 kDa) του θολού ελαιολάδου (διαδροµές 5, 6). 
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Εικόνα 4.3. ∆οκιµή δράσης πρωτεϊνάσης K+ σε πρωτεΐνες του δείγµατος θολού 

ελαιολάδου «Άρτα 2» και σε πρότυπη πρωτεΐνη του αυγού µε τη βοήθεια της SDS-

PAGE (12%). Εµφάνιση µε AgNO3. 

 ∆ιαδροµή 1: αλβουµίνη αυγού σε ρυθµιστικό διάλυµα 0,1 mol/L Tris-HCl / 0,2mol/L ουρίας 

µετά από επώαση µε πρωτεϊνάση Κ+. 

∆ιαδροµή 2: αλβουµίνη αυγού σε ρυθµιστικό διάλυµα 0,1 mol/L Tris-HCl / 0,2mol/L ουρίας 

χωρίς επώαση µε πρωτεϊνάσης Κ.+ 

∆ιαδροµή 3:  αλβουµίνη αυγού σε ρυθµιστικό διάλυµα 0,1 mol/L Tris-HCl µετά από επώαση 

µε πρωτεϊνάση Κ+. 

∆ιαδροµή 4: αλβουµίνη αυγού σε ρυθµιστικό διάλυµα 0,1 mol/L Tris-HCl χωρίς επώαση µε 

πρωτεϊνάσης Κ+. 

∆ιαδροµή 5: ∆είγµα που προέκυψε από κατεργασία από 40 g θολού ελαιολάδου µετά από 

επώαση µε πρωτεϊνάση Κ+ σε ρυθµιστικό διάλυµα 0,1 mol/L Tris-HCl, 0,2mol/L ουρία. 

∆ιαδροµή 6: ∆είγµα που προέκυψε από κατεργασία  από 40 g θολού ελαιολάδου  χωρίς 

επώαση µε πρωτεϊνάση Κ+ σε ρυθµιστικό διάλυµα 0,1 mol/L Tris-HCl , 0,2mol/L ουρία,  

∆ιαδροµή 7: Πρωτεΐνες (µάρτυρες) µε γνωστή µοριακή µάζα. 
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Τέλος, έγινε προσπάθεια να συσχετιστούν µε ηλεκτροφόρηση οι πρωτεΐνες του 

ελαιολάδου µε τις πρωτεΐνες των Α.Σ.Σ. του ελαιολάδου καθώς και του µεσοκαρπίου 

της ελιάς. Τα δείγµατα αυτά προέκυψαν µετά από κατεργασία όπου έχει ήδη περιγραφεί 

(βλ. παρ. 3.3.6.2 και 3.3.6.3) µε τη µέθοδο που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο 

Βιοχηµείας στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας του Α. ∆ρούγκα (2006). 

Στην Εικόνα 4.4 διακρίνονται τρεις καθαρές ζώνες που αντιστοιχούν σε 

πρωτεΐνες µε µοριακή µάζα ~ 35-15 kDa. Αυτές οι ζώνες εµφανίζονται και στα τέσσερα 

δείγµατα αλλά πολύ πιο καθαρά στα αραιότερα δείγµατα. 

 
 

 

 

Εικόνα 4.4. ∆ιαχωρισµός πρωτεϊνών µεσοκαρπίου ελαιόκαρπων και Α.Σ.Σ. δείγµατος 

θολού ελαιολάδου «Άρτα  1» µε την τεχνική SDS-PAGE (12%). Εµφάνιση µε νιτρικό 

άργυρο. 

∆ιαδροµή 1: ∆είγµα που προέκυψε από κατεργασία 2 g Α.Σ.Σ. (αραιό) 

∆ιαδροµή 2: ∆είγµα που προέκυψε από κατεργασία 2 g Α.Σ.Σ. (πυκνό) 

∆ιαδροµή 3: ∆είγµα που προέκυψε από κατεργασία 2 g µεσοκαρπίου  (αραιό) 

∆ιαδροµή 4: ∆είγµα που προέκυψε από κατεργασία 2 g µεσοκαρπίου (πυκνό) 

∆ιαδροµή Μ: µάρτυρες 

          1         2                   3                   4                      Μ 
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Ο διαχωρισµός των πρωτεϊνών ή πολυπεπτιδίων του ελαιολάδου που 

µελετήθηκαν στο πλαίσια της διατριβής δεν ήταν ικανοποιητικός. Αυτό θα µπορούσε 

να αποδοθεί ή στη φύση των πρωτεϊνών ή στις αναπόφευκτες προσµίξεις τους. 

Συγκεκριµένα, µια πρωτεΐνη που υπάρχει σε ένα λιπόφιλο περιβάλλον, όπως αυτό του 

ελαιολάδου, πρέπει πρωτίστως να είναι αρκετά υδρόφοβη (αν και στο θολό ελαιόλαδο 

απαντά ένα µικρό ποσοστό νερού). Κατά δεύτερο λόγο, «λιπόφιλες προσµίξεις», που 

µεταφέρθηκαν στο δείγµα κατά την αποµόνωσή του, αλληλεπιδρούν µε τις υδρόφοβες 

περιοχές των πρωτεϊνών. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να προσδώσουν έναν 

ισχυρότερο υδρόφοβο χαρακτήρα και εποµένως να καταστήσουν την περαιτέρω 

ταυτοποίηση τους ακόµη πιο δύσκολη.  

Με τον όρο «λιπόφιλες προσµίξεις» εννοούνται ίχνη λιπιδίων ή ορισµένες 

φαινολικές ενώσεις (π.χ. το άγλυκο µέρος της ελαιοευρωπαϊνης) ή πολυσακχαρίτες 

(στην περίπτωση των δειγµάτων Α.Σ.Σ. και µεσοκαρπίου) που παραλαµβάνονται στο 

δείγµα µαζί µε το πρωτεϊνικό κλάσµα. Ενδέχεται οι προσµίξεις του δείγµατος να 

αλληλεπιδρούν µη ειδικά µε υδρόφοβες περιοχές των πρωτεϊνών και να σχηµατίζουν 

σύµπλοκα. Για παράδειγµα, στη βιβλιογραφία αναφέρεται η δυνατότητα σχηµατισµού 

ενός συµπλόκου µεταξύ πολικών φαινολών και πρωτεΐνης (ligand) και έχουν προταθεί 

µάλιστα διάφορα µοντέλα (Spencer et al., 1988). Οι Lercker et al. (1994) αναφέρονται 

στις αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών και πολικών φαινολών στο ίζηµα του ελαιολάδου που 

οδηγούν στο σχηµατισµό ενός συµπλόκου που ονοµάζεται πολυµερίνη (polymerin). 

Είναι φανερό ότι αν τα παραπάνω συµβαίνουν, θα επηρεάσουν τις ιδιότητες των 

πρωτεϊνών, π.χ. δεν θα έχουν τη διαµόρφωση που χρειάζεται για το σωστό διαχωρισµό 

τους κατά τη SDS-PAGE ή δεν θα πρωτεολύονται στον ίδιο βαθµό. Στο φαινόµενο 

αυτό µπορεί να οφείλεται η διάχυση των πρωτεϊνικών ζωνών κατά την ηλεκτροφόρηση 

και η αδυναµία ενζυµικής υδρόλυσής τους. 

Επίσης η χαµηλή συγκέντρωση των πρωτεϊνών στο δείγµα (είναι 

χαρακτηριστικό ότι η χρώση των ζωνών µε νιτρικό άργυρο χρησιµοποιήθηκε σχεδόν 

αποκλειστικά εις βάρος αυτής µε Coomassie Blue) σε συνδυασµό µε την παρουσία της 

εκτεταµένης διάχυσης (που φαίνεται να είναι χαρακτηριστικό των πρωτεϊνών του 

ελαιολάδου και της ελιάς γενικότερα (βλ. Γεωργαλάκη, 1999) δυσχεραίνουν την 

ανάλυση και καθιστούν την ταυτοποίησή τους ιδιαίτερα δύσκολη. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.3, οι πρωτεΐνες ή τα συσσωµατώµατα πρωτεϊνών 

µε µοριακή µάζα που αντιστοιχεί σε 225 Κda δεν υδρολύονται ενζυµικώς. Αναφορικά 
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µε το ένζυµο που χρησιµοποιήθηκε, ο Huang (1992) δηλώνει ότι οι ελαιοσίνες είναι 

πολύ ανθεκτικές στην υδρόλυση και µόνο η θρυψίνη είναι ικανή να προκαλέσει µερική 

υδρόλυση που οδηγεί στη συσσωµάτωσή τους. Η πρωτεϊνάση Κ+ χρησιµοποιήθηκε στο 

πείραµα επειδή είναι ένα πρωτεολυτικό ένζυµο το οποίο αναγνωρίζει όλους τους 

πεπτιδικούς δεσµούς ανεξάρτητα από τα αµινοξέα που εµπλέκονται στο σχηµατισµό 

τους. Η θρυψίνη, η οποία όπως προαναφέρθηκε έχει χρησιµοποιηθεί για την υδρόλυση 

των ελαιοσινών, αναγνωρίζει µόνο τα βασικά αµινοξέα, αλλά στην περίπτωση που τα 

«προσιτά» στο ένζυµο αµινοξέα είναι δεσµευµένα δεν είναι δυνατή η πρωτεόλυση. 

Επειδή ήταν άγνωστη η αλληλουχία των αµινοξέων στην προς µελέτη πρωτεΐνη, 

επιλέχθηκε ένα ένζυµο, όπως η πρωτεϊνάση Κ+, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί 

τουλάχιστον ο παράγοντας της εξειδίκευσης, όπως στην περίπτωση της θρυψίνης.  

Τα αποτελέσµατα από τη διερεύνηση της φύσης των πρωτεϊνών του ελαιολάδου 

συµφωνούν σε ορισµένα σηµεία µε τη βιβλιογραφία (Huang, 1992; Ross et al., 1993; 

Tzem et al., 1990; Huang, 1996). Σύµφωνα µε τους παραπάνω ερευνητές, οι ελαιοσίνες 

που ανιχνεύονται στο µεσοκάρπιο και στο ενδοκάρπιο της ελιάς έχουν χαρακτηριστεί 

ως υδρόφοβες πρωτεΐνες και εποµένως, σε µια πρώτη προσέγγιση, και οι πρωτεΐνες που 

ανιχνεύτηκαν στο ελαιόλαδο ενδέχεται να ανήκουν σε µια παρόµοια κατηγορία 

αναφορικά µε την υδροφοβικότητα τους. Σχετικά µε την κατάταξη των πρωτεϊνών µε 

τη µοριακή τους µάζα, στα δείγµατα ελαιολάδου δεν φαίνεται να ανιχνεύονται πεπτίδια 

χαµηλού µοριακού βάρους (4,6 kDa) όπως στις εργασίες των Hidalgo et al. (2001; 

2002) παρόλο που χρησιµοποιήθηκε η ίδια µέθοδος αποµόνωσης. Πλησιέστερα στις 

µοριακές µάζες που ανιχνεύονται στην προκείµενη εργασία είναι εκείνες που 

αναφέρονται από τους Georgalaki et al. (1998a), οι οποίοι ανιχνεύουν πρωτεϊνικές 

ζώνες στα 10-40, ~70 kDa συνοδευόµενες από «συσσωµατώµατα» (225 KDa) τα οποία 

δεν εισέρχονται στην πηκτή διαχωρισµού πιθανόν λόγω υψηλής µοριακής µάζας. 

Εξάλλου, στο µεσοκάρπιο της ελιάς και στα Α.Σ.Σ. του ελαιολάδου διαπιστώθηκε 

η παρουσία διαφορετικών πρωτεϊνικών ζωνών. Κατά την ηλεκτροφόρηση του 

πρωτεϊνικού κλάσµατος παρατηρήθηκαν ζώνες πρωτεϊνών µε µοριακή µάζα 35-25 kDa 

και 25-10 kDa που προσοµοιάζουν τις ελαιοσίνες (βλ. παρ. 1.6.2). Οι ζώνες αυτές 

ανιχνεύτηκαν επίσης µε εµφάνιση µε τη λιγότερο ευαίσθητη µέθοδο του Coomassie 

Blue. Τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι η συγκέντρωση των πρωτεϊνών στα Α.Σ.Σ. είναι 

υψηλότερη σε σχέση µε αυτή στο ελαιόλαδο, αλλά χαµηλότερη σε σχέση µε αυτή στο 

µεσοκάρπιο. Τα αποτελέσµατα αυτά για τις πρωτεΐνες που υπάρχουν στο µεσοκάρπιο 
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και τα Α.Σ.Σ. βρίσκονται σε συµφωνία µε αυτά της Γεωργαλάκη (1999) και Georgalaki 

et al. (1998a) και εν µέρει µε αυτά των Hidalgo et al. (2002). 

 

4.4. ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙ∆ΙΩΝ 

4.4.1. ΕΠΙΠΕ∆Α ΦΩΣΦΟΛΙΠΙ∆ΙΩΝ 

 
Μια κατηγορία ησσόνων συστατικών που συµβάλλει στην οξειδωτική 

σταθερότητα των ελαίων είναι αυτή των φωσφολιπιδίων µε την προϋπόθεση ότι τα 

λιπίδια αυτά βρίσκονται σε µια ικανοποιητική συγκέντρωση. Χηµικώς δρουν ως 

δευτεροταγή αντιοξειδωτικά (Pokorný et al., 1992; Pokorný & Korczak, 2001). Τα 

φωσφολιπίδια αυξάνουν τη δραστικότητα των συµβατικών αντιοξειδωτικών π.χ. των 

τοκοφερολών (βλ. παρ.1.5.3.1). 

Στην παρούσα διατριβή, έγινε µια προσπάθεια έµµεσης εκτίµησης των επιπέδων 

των φωσφολιπιδίων σε µια σειρά θολών ή διηθηµένων δειγµάτων ελαιολάδων και ενός 

δείγµατος εξευγενισµένου ελαιολάδου από την περιεκτικότητά τους σε φωσφόρο. Για 

τον προσδιορισµό των φωσφορικών ανιόντων χρησιµοποιήθηκε η βαναδοµολυβδενική 

µέθοδος που είναι η πρότυπη µέθοδος της IUPAC (σε διάφορους τύπους δειγµάτων) 

(IUPAC, 1987). 

Ο συντελεστής που επιλέχθηκε για τη µετατροπή του φωσφόρου σε 

φωσφολιπίδια ήταν ίσος µε 25,3. Ο συντελεστής αυτός υπολογίστηκε συµβατικά µε 

βάση την εργασία των Alter & Gutfinger (1982) οι οποίοι προσδιόρισαν τη σχετική 

αναλογία των κυριότερων φωσφολιπιδίων στο ελαιόλαδο. Υπολογίστηκε η εκατοστιαία 

αναλογία του φωσφόρου που περιέχεται σε κάθε ένα από αυτά, µε βάση τη µοριακή 

τους µάζα, και µε τους κατάλληλους υπολογισµούς προέκυψε ο συντελεστής 25,3. Ο 

συντελεστής αυτός διαφέρει ελάχιστα από το συντελεστή 26 που χρησιµοποιεί η 

IUPAC στην επίσηµη µέθοδό της (IUPAC, 1987) είναι όµως αρκετά χαµηλότερος από 

το συντελεστή 30 που προτείνει η επίσηµη µέθοδος της American Oil Chemists Society 

(AOCS, Ca 12-55, 1998).  

Η περιεκτικότητα σε φώσφορο και φωσφολιπίδια 10 δειγµάτων θολού 

ελαιολάδου, 10 δειγµάτων που προέκυψαν από διήθηση τους, δυο διαυγών εµπορικών 

δειγµάτων και ενός δείγµατος εξευγενισµένου ελαιολάδου δίνεται στον Πίνακα 4.6. 
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Πίνακας 4.6. Περιεκτικότητα δειγµάτων ελαιολάδου σε στοιχειακό φωσφόρο και 

φωσφολιπίδια  

A/A ∆ΕΙΓΜΑ ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟΣ 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ 

(mg/kg) 

ΦΩΣΦΟΛΙΠΙ∆ΙΑ  

(mg/kg) 

1 Άρτα 1 Θολό 2,4 61,7 

2 Άρτα 1 ∆ιηθηµένο 2,2 56,5 

3 Χαλκιδική 1 Θολό 4,1 106,2 

4 Χαλκιδική 1 ∆ιηθηµένο 3,4 87,1 

5 Χαλκιδική 2 Θολό 3,2 82,3 

6 Χαλκιδική 2 ∆ιηθηµένο 2,0 52,6 

7 Χαλκιδική 3 Θολό 2,1 54,6 

8 Χαλκιδική 3 ∆ιηθηµένο 0,8 21,1 

9 Χαλκιδική 4 Θολό 3,7 95,1 

10 Χαλκιδική 4 ∆ιηθηµένο 0,9 23,0 

11 Καλαµάτα 1 Θολό 6,0 156,0 

12 Καλαµάτα 1 ∆ιηθηµένο 4,8 124,2 

13 Κρήτη 1 Θολό 17,2 447,2 

14 Κρήτη 1 ∆ιηθηµένο 1,2 31,8 

15 Κρήτη 2 Θολό 1,8 46,2 

16 Κρήτη 2 ∆ιηθηµένο 1,3 34,0 

17 Κρήτη 3 Θολό 4,4 113,9 

18 Κρήτη 3 ∆ιηθηµένο 3,0 78,0 

19 Κρήτη 6 Θολό 1,3 34,6 

20 Κρήτη 6 ∆ιηθηµένο 1,2 25,3 

21 Κρήτη 7 ∆ιαυγές εµπορικό 1,4     36,2 

23 Λέσβος ∆ιαυγές εµπορικό 1,2 31,1 

24 Κρήτη 5 Εξευγενισµένο 1,4 36,4 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4.6, υπάρχει σαφής διαφορά στα επίπεδα των 

φωσφολιπιδίων µεταξύ θολού και διηθηµένου δείγµατος, στοιχείο που δείχνει ότι τα 

θολά ελαιόλαδα πρώτης διαλογής, που δεν έχουν υποστεί κανενός είδους επεξεργασία, 
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έχουν γενικά υψηλότερη περιεκτικότητα σε φωσφολιπίδια. Η πολύ υψηλή 

συγκέντρωση τους στο δείγµα «Κρήτη 1» πρέπει να αποδοθεί στην υψηλή 

συγκέντρωση των αιωρούµενων στερεών (Α.Σ.Σ. - σ.σ. 450 mg/kg – βλ. Πίνακα 4.10). 

Το δείγµα αυτό που συλλέχθηκε απευθείας από τη φυγόκεντρο, είχε υγρασία 1,31 % 

(Πίνακας 4.9) µε αποτέλεσµα να µην ανταποκρίνεται στο χαρακτηρισµό «παρθένο 

ελαιόλαδο». 

Τα θολά ελαιόλαδα είχαν, σε όλες τις περιπτώσεις, υψηλότερη περιεκτικότητα 

σε φωσφολιπίδια σε σχέση µε τα αντίστοιχα διηθηµένα, ένδειξη ότι κατά τη διήθηση 

συγκρατείται στο υπόλειµµα µέρος των φωσφολιπιδίων. Ωστόσο, η απώλεια αυτή των 

φωσφολιπιδίων αξιολογήθηκε ως στατιστικώς µη σηµαντική (p=0,072>0,05). Από τα 

παραπάνω, εξάγεται το συµπέρασµα ότι τα Α.Σ.Σ. (αδιάλυτα στερεά συστατικά του 

υπολείµµατος) περιέχουν και φωσφολιπίδια εκτός από πολικές φαινόλες και πρωτεΐνες. 

Όπως ήταν αναµενόµενο, τα περισσότερα φωσφολιπίδια βρίσκονται σε λιποδιαλυτές 

µορφές αφού προσδιορίζονται και µετά τη διήθηση, το δε ποσοστό ανάκτησης είναι 

περίπου 90 %. Τα επίπεδα των φωσφολιπιδίων, σε αντίθεση µε αυτά των πρωτεϊνών, 

είναι σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα στο ελαιόλαδο (κατά µέσο όρο 65 mg/kg) και η 

παρουσία τους µπορεί να συνεισφέρει στην οξειδωτική σταθερότητά του. 

 

4.4.2. ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙ∆ΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HPLC). 

 
Το συγκεκριµένο πρωτόκολλο ανάλυσης που επιλέχθηκε αποτελεί τµήµα της 

επίσηµης µεθόδου της IUPAC για το διαχωρισµό των φωσφολιπιδίων της εµπορικής 

λεκιθίνης (καθαρότητα σε φωσφατιδυλοχολίνη: 40 %), αλλά και άλλων προϊόντων 

όπως το σογιέλαιο (Carelli et al., 1997; Balazs et al., 1996; Avalli & Contarini, 2005). 

Στο ελαιόλαδο δεν έχει δοκιµαστεί η µέθοδος αυτή, όπως προκύπτει από τη 

βιβλιογραφία.  

Στο Σχήµα 4.1 φαίνεται τo χρωµατογράφηµα ενός δείγµατος ελαιολάδου µετά 

από ανάλυση µε HPLC. Tα επιµέρους φωσφολιπίδια εκλούστηκαν σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα (λιγότερο από πέντε λεπτά). Τα υπόλοιπα συστατικά που συνυπήρχαν στο 

δείγµα (π.χ. πολικές φαινόλες, κ.α.) δεν φάνηκε να παρεµποδίζουν είτε λόγω της πολύ 

µικρής απορρόφησής τους στο επιλεγµένο µήκος κύµατος είτε λόγω της υψηλότερης 

πολικότητάς τους (εκλούονται πολύ αργότερα). 
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Σχήµα 4.1. Υγροχρωµατογραφήµατα ενός δείγµατος θολού ελαιολάδου («Άρτα 2») 

πριν και µετά τη διήθησή του. 

 

Το προφίλ των φωσφολιπίδιων στα δείγµατα θολού και διηθηµένου δείγµατος 

ελαιολάδου ήταν παρόµοιο ενώ ουσιαστικές διαφορές ανάµεσα στα διαφορετικά 

δείγµατα ελαιολάδου δεν παρατηρήθηκαν. Στα χρωµατογραφήµατα υπήρχαν τρεις 

περιοχές κορυφών, που µπορούν να οµαδοποιηθούν (οµάδες Α, Β και Γ). Στην οµάδα Α 

υπήρχε πάντα η κύρια κορυφή. Ωστόσο ο υγροχρωµατικός διαχωρισµός δεν ήταν 

ικανοποιητικός. Ο διαχωρισµός των προτύπων στις ίδιες συνθήκες έδειξε ότι η 

φωσφατιδυλοχολίνη και φωσφατιδυλοαιθανολαµίνη συνεκλούονται (RΤ1 = RT2 = 1,2 

min), αν και σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία η φωσφατιδυλοαιθανολαµίνη εκλούεται πριν 

από την φωσφατιδυλοχολίνη. Η κύρια κορυφή στα χρωµατογραφήµατα ήταν αυτή που 

Α 

Β Γ 
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αντιστοιχεί σε ένα ή και στα δυο πρότυπα φωσφολιπίδια. Αυτό προέκυψε από την 

παρατήρηση ότι το µέγεθος της κύριας κορυφής αυξανόταν µε προσθήκη γνωστής 

ποσότητας των δυο προτύπων στο δείγµα (spiking). Επιπλέον, ο χρόνος έκλουσης της 

κορυφής των πρότυπων δεν συµφωνεί µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα στα δείγµατα 

σπορέλαιου και εµπορικής λεκιθίνης (IUPAC, 1992; Carelli et al., 1997) παρόλο που 

χρησιµοποιήθηκε το ίδιο πρωτόκολλο ανάλυσης. Μεταβολές στην ταχύτητα της 

κινητής φάσης δεν βελτίωσαν αισθητά το διαχωρισµό.  

Για να αποκλειστεί η πιθανότητα παρεµποδίσεων εξαιτίας της φύσης του 

δείγµατος (ελαιόλαδο) στο διαχωρισµό των φωσφολιπιδίων κατά την εφαρµογή του 

συγκεκριµένου αναλυτικού πρωτοκόλλου, αναλύθηκε επιπροσθέτως ένα δείγµα 

ακατέργαστου σογιέλαιου και ένα δείγµα εµπορικής λεκιθίνης. Στο δείγµα του 

σογιέλαιου ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για την αποµόνωση των φωσφολιπιδίων, 

ενώ στο δείγµα της εµπορικής λεκιθίνης δεν έγινε καµιά προκατεργασία. Ωστόσο, 

οποιαδήποτε περαιτέρω σύγκριση καλό είναι να αποφεύγεται καθώς τα φωσφολιπίδια 

του σογιελάιου έχουν διαφορετική σύσταση σε λιπαρά οξέα σε σχέση µε αυτή του 

ελαιολάδου.  

Τα δυο αυτά δείγµατα εµφάνισαν παρόµοιο προφίλ φωσφολιπίδιων µε εκείνο 

του ελαιολάδου (τα χρωµατογραφήµατα παρουσιάζονται στο Παράρτηµα). 

Επειδή ο διαχωρισµός των φωσφολιπιδίων δεν ήταν ικανοποιητικός, δεν ήταν 

δυνατή η ποσοτική εκτίµηση των επιµέρους φωσφολιπιδίων. Για το λόγο αυτό 

υπολογίστηκε η περιεκτικότητα των δειγµάτων σε ολικά φωσφολιπίδια και τα επίπεδά 

τους συγκρίθηκαν µε αυτά που προέκυψαν από την ανάλυση των ίδιων δειγµάτων µε 

εφαρµογή της χρωµατοµετρικής µεθόδου. Οι κορυφές των χρωµατογραφηµάτων 

ολοκληρώθηκαν κατά οµάδες (Α, Β και Γ) και µε τη βοήθεια καµπύλης αναφοράς 

υπολογίσθηκε η περιεκτικότητα σε οµάδες φωσφολιπιδίων και σε ολικά φωσφολιπίδια 

ως φωσφατιδυλοχολίνη (mg/kg ελαίου). 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4.7 η περιεκτικότητα των δειγµάτων σε ολικά 

φωσφολιπίδια όπως υπολογίσθηκε µετά την εφαρµογή της υγροχρωµατογραφικής 

µεθόδου διαφέρει αρκετά από αυτή που υπολογίσθηκε µετά την εφαρµογή της 

χρωµατοµετρικής µεθόδου, αν και είναι της ίδιας τάξης µεγέθους. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό προέρχεται από την οµάδα Α. Επίσης, λόγω πολικότητας, η 

φωσφατιδυλοχολίνη, που στα δείγµατα της εργασίας εκλούεται πρώτη, εκλούεται 

τελευταία oπότε οι κορυφές στις οµάδες Β και Γ δεν αναµένεται να ανήκουν στα 

γνωστά φωσφολιπίδια (η σειρά έκλουσης που εµφανίζεται στη βιβλιογραφία είναι: PE, 
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PA, PI, PC - IUPAC, 1992; Carelli et al., 1997). Τα παραπάνω ενισχύουν την υπόθεση 

ότι τα φωσφολιπίδια εκλούονται ποσοτικά πολύ νωρίς, εντός των χρόνων συγκράτησης 

της οµάδας Α (1,215-1,865 min). 

 

Πίνακας 4.7. Σύσταση φωσφολιπιδικού κλάσµατος του δείγµατος θολού ελαιολάδου 

«Άρτα 2». 

ΦΩΣΦΟ-

ΛΙΠΙ∆ΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 

∆ΕΙΓΜΑ ΩΣ 

ΕΧΕΙ 

∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ∆ΙΗΘΗΣΗ 

Οµάδα A 

(RT= 

1,215 – 1,865) 

Peak Area 1278209 1276899 

Area % 81,9 78,9 

PL (mg/kg) 164 160 

Οµάδα Β 

(RT= 

1,870 – 2,518) 

Peak Area 117257 139463 

Area % 7,4 8,9 

PL (mg/kg) 2,3 3,2 

Οµάδα Γ 

(RT = 

(2,520 – 3,000) 

Peak Area 187052 202186 

Area % 11,9 12,2 

PL (mg/kg) 5,3 6,1 

ΟΛΙΚΑ 

ΦΩΣΦΟΛΙΠΙ∆ΙΑ 

(mg/kg) 

 
171,6 (86,5) 169,6 (84,1) 

 

Στην παρένθεση δίνεται η περιεκτικότητα σε φωσφολιπίδια που υπολογίστηκε µε την εφαρµογή 

της χρωµατοµετρικής µεθόδου µετά τον προσδιορισµό του ολικού φωσφόρου (βλ. παρ. 3.3.2.2).  

 

Ο υγροχρωµατογραφικός διαχωρισµός των φωσφολιπιδίων αποτελεί ένα 

γενικότερο πρόβληµα το οποίο αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία. Ενδεικτικό είναι 

ότι σε µια πολύ πρόσφατη µελέτη, οι Jiménez et al. (2007) προσπάθησαν να 

διαχωρίσουν τα φωσφολιπίδια και τις πολικές φαινόλες µε εφαρµογή µεθόδου HPLC 

αντίστροφης φάσης. Ο διαχωρισµός ήταν φτωχός και πολλά διαχωρισθέντα συστατικά 

δεν ταυτοποιήθηκαν συµπεριλαµβανοµένου και αυτού που αντιστοιχούσε στην κύρια 

κορυφή του χρωµατογραφήµατος. 
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4.4.3. ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙ∆ΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 31P-NMR. 

4.4.3.1. Θεωρητικό υπόβαθρο 

Η φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού (NMR) είναι η 

χρησιµότερη φασµατοσκοπική τεχνική που έχουν στην διάθεσή στους οι χηµικοί για 

τον προσδιορισµό της δοµής χηµικών ουσιών. Τα τελευταία χρόνια η φασµατοσκοπία 

NMR βρίσκει εφαρµογή στην ανάλυση και ποιοτικό έλεγχο των τροφίµων (Belton et 

al., 1995). Συγκεκριµένα η φασµατοσκοπία 1H και 13C NMR εφαρµόστηκε επιτυχώς 

στην ανάλυση του ελαιολάδου και αποκάλυψε νέα στοιχεία για τη δοµή ενώσεων που 

σχετίζονται µε την ποιότητά του (Sacchi et al., 1996; Sacchi et al., 1997). 

Η φασµατοσκοπία NMR παρέχει έναν «χάρτη» του όλου ανθρακικού σκελετού 

µε τα υδρογόνα σε ένα οργανικό µόριο (Skoog et al., 2002). Όταν ασκηθεί ένα 

εξωτερικό µαγνητικό πεδίο στο µόριο, τα ηλεκτρόνια δηµιουργούν τα δικά τους 

µικροσκοπικά µαγνητικά πεδία. Αυτά τα τοπικά πεδία δρουν αντίθετα προς το 

εφαρµοζόµενο πεδίο έτσι ώστε το πραγµατικό πεδίο στον πυρήνα να είναι λίγο 

µικρότερο από το εξωτερικό. 

όόό HHH τοπικµενοεφαρµοζπραγµατικ −=  

Στην ουσία, οι πυρήνες προστατεύονται από την πλήρη επίδραση του 

εφαρµοζόµενου πεδίου λόγω των ηλεκτρονίων που τα περιβάλλουν. Επειδή κάθε 

συγκεκριµένος πυρήνας βρίσκεται σε διαφορετικό ηλεκτρονιακό περιβάλλον, 

προστατεύεται σε κάπως διαφορετική έκταση, µε αποτέλεσµα το πραγµατικό 

εφαρµοζόµενο πεδίο να µην είναι το ίδιο για κάθε πυρήνα. Έτσι, δεδοµένου ότι κάθε 

χηµικά διακριτό άτοµο υδρογόνου σε ένα µόριο εµφανίζει κατά κανόνα τη δική του 

µοναδική απορρόφηση, κατά την εφαρµογή του 1Η-NMR υπολογίζεται πόσα είδη µη 

ισοδύναµων υδρογόνων υπάρχουν και σε συνδυασµό µε την περιοχή απορρόφησή 

στους στο φάσµα είναι εφικτός και ο προσδιορισµός της τάξης του άνθρακα (-CH, -

CH2, -CH3) ή των χαρακτηριστικών οµάδων που περιέχουν άτοµα Η και µπορεί να 

υπάρχουν σε ένα οργανικό µόριο. Αντίθετα, µε την φασµατοσκοπία 13C NMR 

επιτρέπεται η απαρίθµηση των µη ισοδύναµων ανθράκων ενός µορίου, ενώ και στην 

περίπτωση αυτή, ανάλογα µε τα στοιχεία που είναι συνδεδεµένο ένα άτοµο C (συνήθως 

Η, Ν, Ο), απορροφούν σε χαρακτηριστικές συχνότητες του φάσµατος. Συνδυασµός των 

δύο παραπάνω φασµάτων µπορεί να δώσει µια ικανοποιητική προσέγγιση για την δοµή 

ενός µορίου. 
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Τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκαν νέες τεχνικές που καθιστούν δυνατή τη 

συλλογή πρόσθετων πληροφοριών από τα φάσµατα 13C NMR. Ανάµεσα στις πιο 

χρήσιµες από αυτές είναι και η επονοµαζόµενη DEPT-NMR (Distortionless 

Enhancement by Polarization Transfer), µε την οποία καθίσταται εφικτή η αναγνώριση 

σηµάτων που οφείλονται σε CH3, CH2, CH, ή τεταρτοταγείς άνθρακες. Με αυτόν τον 

τρόπο είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο αριθµός των υδρογόνων που βρίσκονται 

συνδεδεµένα σε κάθε άνθρακα (Sanders & Hunter, 1994; Mc Murry, 1998). 

Σε αντίθεση µε τις παραπάνω τεχνικές η τεχνική 31P-NMR είναι λιγότερο 

διαδεδοµένη. Με την τεχνική αυτή µελετώνται οι απορροφήσεις των πυρήνων του 

φωσφόρου 31 κάτω από την επίδραση µαγνητικού πεδίου. Οι διαφορετικοί πυρήνες 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το χηµικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, µε ανάλογο 

τρόπο όπως και αυτοί των υδρογόνων. Λόγω του µεγάλου εύρους των χηµικών 

µετατοπίσεων (περίπου 1000 ppm) και της υψηλής φυσικής αφθονίας του πυρήνα 

φώσφορος-31, τα φάσµατα 31P-NMR χαρακτηρίζονται από υψηλή διακριτική 

ικανότητα και ευαισθησία. Όταν τα προς µελέτη µόρια δεν περιέχουν φώσφορο γίνεται 

φωσφιτυλίωση µε ειδικά αντιδραστήρια όπως το 2-χλώρο-4,4,5,5-τετραµεθυλο-

διοξαφωσφολάνιο (Spyros & Dais, 2000). Όταν τα µόρια περιέχουν εν γένει φωσφόρο 

(π.χ. τα φωσφολιπίδια) δεν χρειάζεται κάτι ανάλογο αλλά η ανάλυσή τους αναµένεται 

να παρουσιάζει περισσότερες δυσκολίες. Και στις δυο περιπτώσεις είναι απαραίτητο να 

εξαλειφθούν τα µαγνητικά φαινόµενα που προκαλούν οι προσµίξεις µετάλλων του 

δείγµατος διότι αυτά προκαλούν διεύρυνση των κορυφών στο φάσµα 31P NMR και 

µειώνουν την ευαισθησία του πειράµατος NMR. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται µε 

συµπλοκοποίηση των µετάλλων µε EDTA. Για τη λήψη ποσοτικών φασµάτων 31P-

NMR, θα πρέπει να αποκλειστεί επίσης η αλληλεπίδραση ΝΟΕ (Nuclear Overhausser 

Effect) µεταξύ του πυρήνα του φωσφόρου και γειτονικών πρωτονίων των µορίων διότι 

το φαινόµενο ΝΟΕ προκαλεί µεταβολές στις εντάσεις των κορυφών µε αποτέλεσµα να 

µην είναι τα αντίστοιχα φάσµατα ποσοτικά. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται η 

τεχνική inverse gated decoupling (αποσύζευξη αντίστροφης εισόδου). Σύµφωνα µε 

αυτήν, ο αποσυζευκτής πρωτονίων λειτουργεί µόνο κατά τη διάρκεια του χρόνου 

ανάκτησης του σήµατος, ενώ παραµένει κλειστός σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια του 

πειράµατος. 
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PA 

 

4.4.3.2. Πειρατικό µέρος: εξέταση των δειγµάτων 

Οι αντικειµενικές δυσκολίες που παρατηρήθηκαν κατά τον υγροχρωµατικό 

διαχωρισµό των φωσφολιπιδίων οδήγησαν στην αναζήτηση λύσεων µε εφαρµογή 

άλλων ενόργανων αναλυτικών τεχνικών όπως η φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού 

συντονισµού (NMR). Ο πυρήνας που µελετήθηκε ήταν αυτός του φωσφόρου-31 που 

απαντά στο ελαιόλαδο σχεδόν αποκλειστικά στα φωσφολιπίδια (βλ. Σχήµα 1.2)  

 Στο Σχήµατα 4.2 και 4.3 παρουσιάζονται τα φάσµατα πυρηνικού µαγνητικού 

συντονισµού (31P-NMR) δυο δειγµάτων θολού ελαιολάδου πρόσφατης έκθλιψης (t=0).  

 

 

 

 

-2.5-2.0-1.5-1.0-0.55.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 ppm  
 

Σχήµα 4.2. Φάσµα 31Ρ-NMR του φωσφολιπιδικού κλάσµατος δείγµατος θολού 

ελαιολάδου «Χαλκιδική 5» σε λειτουργική συχνότητα 203,2 Hz. 

 

Όπως εξηγήθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, ο πυρήνας φωσφόρου των 

διάφορων επιµέρους φωσφολιπιδίων εµφανίζει σήµατα µε διαφορετική χηµική 

µετατόπιση στο φάσµα 31P-NMR λόγω του διαφορετικού χηµικού περιβάλλοντος στο 

οποίο βρίσκεται. Τα σήµατα των φωσφολιπιδίων που ταυτοποιήθηκαν στο δείγµα 

«Χαλκιδική 5» ήταν αυτά: του φωσφατιδικού οξέος, (PA) (σε µεγαλύτερη αναλογία), 

LPΑ 

PA 

PE 

PC 
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( ppm )

- 2. 5- 1. 5- 0. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 510. 511. 5

PA 

LPA 

PE 

PC 

 

*  

της φωσφατιδυλοαιθανολαµίνης (PE) της φωσφατιδυλοχολίνης (PC) και του λυσο-

φωσφατιδικού οξέος (LPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.3. Φάσµα 31Ρ-NMR του φωσφολιπιδικού κλάσµατος δείγµατος θολού 

ελαιολάδου «∆ράµα» (Β) σε λειτουργική συχνότητα 203,2 Hz. 

 

Η ανάλυση µε φασµατοσκοπία NMR του δείγµατος θολού ελαιολάδου «∆ράµα» 

(Σχήµα 4.3) έδειξε ότι το φωσφατιδικό οξύ ήταν επίσης το κύριο φωσφολιπίδιο. Το 

σήµα του φωσφατιδικού οξέος (PA) συνοδευόταν στο δείγµα από µια µικρότερη 

κορυφή (επισηµαίνεται µε αστερίσκο). Αυτό ενδέχεται να οφείλεται σε διαφοροποίηση 

των λιπαρών οξέων που απαντούν εστεροποιηµένα στις θέσεις 1 και 2 του µορίου του 

PA. Πιο συγκεκριµένα, το ασθενές σήµα αποδόθηκε σε µόριο φωσφατιδικού οξέος στο 

οποίο τα δυο υδροξύλια της γλυκερόλης είναι εστεροποιηµένα µε ακόρεστα λιπαρά 

οξέα, ενώ το ισχυρό σήµα ανήκει σε µόριο φωσφατιδικού οξέος στο οποίο το ένα 

υδροξύλιο της γλυκερόλης είναι εστεροποιηµένο µε ακόρεστο λιπαρό οξύ, ενώ το άλλο 

είναι εστεροποιηµένο µε κορεσµένο λιπαρό οξύ. Το παραπάνω προκύπτει από 

σύγκριση των φασµάτων µε αυτών της βιβλιογραφίας και πιο συγκεκριµένα µιας 

µελέτης για τη συµπεριφορά πρότυπης λεκιθίνης στο φάσµα NMR (Dielh, 2001).Η 

κορυφή στα 10,5 ppm ήταν άγνωστης προέλευσης, δεν εµφανίστηκε σε άλλο δείγµα και 

ήταν πιθανότητα ανόργανος φωσφόρος.  
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Όπως προκύπτει από το Σχήµα 4.4, όπου παρουσιάζεται το φάσµα 31P-NMR 

των Α.Σ.Σ. ενός δείγµατος θολού ελαιολάδου, αυτά περιείχαν επίσης το φωσφατιδικό 

οξύ σε µεγαλύτερη συγκέντρωση απ’ ότι τα υπόλοιπα φωσφολιπίδια. 

 

 

 
 

Σχήµα 4.4. Φάσµα 203,2 Hz 31Ρ NMR του φωσφολιπιδικού κλάσµατος των αδιάλυτων 

σε πετρελαϊκό αιθέρα συστατικών (Α.Σ.Σ.) ενός δείγµατος ελαιολάδου.  

 

Η τεχνική NMR έδωσε σηµαντικές πληροφορίες για τη φύση των 

φωσφολιπιδίων του ελαιολάδου παρόλο που χρησιµοποιήθηκε η ίδια διαδικασία 

αποµόνωσης µε την υγρή χρωµατογραφία στα δείγµατα που αναλύθηκαν. 

∆ιαπιστώθηκε ότι το ελαιόλαδο περιέχει κυρίως φωσφατιδικό οξύ και σε µικρότερες 

ποσότητες φωσφατιδυλοαιθανολαµίνη, φωσφατιδυλοχολίνη και λυσο-φωσφατιδικό 

οξύ.  Φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη και φωσφατιδυλοσερίνη δεν ανιχνεύτηκαν σε κανένα από 

τα δείγµατα. Τα ευρήµατα, αν και αφορούν σε µικρό αριθµό δειγµάτων, συµφωνούν 

µόνον εν µέρει µε αυτά της βιβλιογραφίας (Alter & Gutfinger 1982; Nomikos et al., 

2002; Boukhchina et al., 2004; Jiménez et al., 2007), τα οποία, ωστόσο, δεν συµφωνούν 

µεταξύ τους. Μεµονωµένα έχει αναφερθεί η παρουσία όλων αυτών των 
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φωσφολιπιδίων, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν ανιχνεύτηκαν και τα τέσσερα 

φωσφολιπίδια όπως στα δείγµατα ελαιολάδου που εξετάστηκαν. Στα δείγµατα που 

εξετάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής διαπιστώθηκε ότι το φωσφατιδικό 

οξύ ήταν το κυρίαρχο φωσφολιπίδιο ενώ στη βιβλιογραφία αναφέρεται η 

φωσφατιδυλοχολίνη (Alter & Gutfinger, 1982), η φωσφατιδυλογλυκερόλη (Boukhchina 

et al., 2004) ή η φωσφατιδυλοαιθανολαµίνη (Jiménez et al., 2007) ως το κυρίαρχο 

φωσφολιπίδιο. 

Συµπερασµατικά, η τεχνική NMR µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διερεύνηση 

της σύστασης του φωσφολιπιδικού κλάσµατος του ελαιολάδου καθώς έχει καλή 

διαχωριστική ικανότητα, καλή επαναληψιµότητα και σχετικά χαµηλό όριο ανίχνευσης 

παρά το µεγάλο χρόνο ανάλυσης (περίπου δυο µε τρεις ώρες για κάθε δείγµα) και 

φαίνεται να δίνει µια διέξοδο στα αναλυτικά προβλήµατα και τις δυσκολίες που 

παρουσιάζει η υγρή χρωµατογραφία κανονικής και αντίστροφης φάσης. Επιπλέον, η 

τεχνική NMR µπορεί να προσφέρει ολοκληρωµένες µελέτες για τον ποσοτικό 

προσδιορισµού των επιµέρους φωσφολιπιδίων του θολού και διηθηµένου ελαιολάδου. 

 

 

 



 

95 

 

4.5. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

 

4.5.1. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

Εννέα δείγµατα θολού ελαιολάδου, ένα δείγµα τυποποιηµένου ελαιολάδου και 

ένα δείγµα διηθηµένου στο Εργαστήριο θολού ελαιολάδου τοποθετήθηκαν σε 

δοκιµαστικούς σωλήνες και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (22 ± 2°C) και 

παρατηρήθηκε η καθίζηση σε σχέση µε το χρόνο. Στον Πίνακα 4.8 αναφέρεται ο 

χρόνος που απαιτήθηκε για τη διαύγαση των δειγµάτων και παρατίθενται ορισµένα 

σχόλια για την αρχική κατάσταση των δειγµάτων.  

 

Πίνακας 4.8. Χρόνοι διαύγασης δειγµάτων θολού και διηθηµένου ελαιολάδου. 

ΌΝΟΜΑ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΥΓΑΣΗ 

 (ηµέρες) 

ΣΧΟΛΙΑ 

Άρτα 1 Θολό 50 – 60 Πολύ θολό 

Χαλκιδική 1 Θολό 5 – 10 Λίγο θολό 

Χαλκιδική 2 Θολό 60 – 70 Πολύ θολό 

Χαλκιδική 3 Θολό 50 – 60 Πολύ θολό 

Χαλκιδική 4 Θολό 70 – 90 Πάρα πολύ θολό 

Καλαµάτα 1 Θολό 10 – 20 Πολύ θολό 

Κρήτη 1 Θολό 5 – 7 Πάρα πολύ θολό 

Κρήτη 4 
Συσκευασµένο 

θολό 
15 –  20 Λίγο θολό 

Κρήτη 6 Ελαιόλαδα 

τυποποιηµένα 

10 – 15 Λίγο θολό 

Λέσβος 0 

διαυγές 
Άρτα 1* 

∆ιηθηµένο στο 

εργαστήριο 
0 
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Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.5, όπου παρουσιάζονται τρία από τα εννέα 

δείγµατα θολού ελαιολάδων, η διαύγαση ήταν σταδιακή από την επιφάνεια προς τον 

πυθµένα του περιέκτη. 

 

 
 

Εικόνα 4.5. Φωτογραφίες δειγµάτων ελαιολάδου σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα 

αποθήκευσης (διηθηµένο: «Άρτα 1», θολό 1: «Άρτα 1», θολό 2: «Κρήτη 1», θολό 3: 

«Καλαµάτα 1»).  
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Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι χρόνοι διαύγασης ήταν διαφορετικοί από 

δείγµα σε δείγµα και κυµάνθηκαν από λίγες ηµέρες έως αρκετές βδοµάδες (Πίνακας 

4.8.). H διακύµανση των χρόνων διαύγασης, ενδέχεται να εξαρτάται από την 

παραγωγική διαδικασία που εφαρµόστηκε κατά την παραλαβή του ελαιολάδου (είδος 

και λειτουργία σπαστήρα, θερµοκρασία και χρόνος µάλαξης της ελαιοζύµης, ταχύτητα 

λειτουργίας φυγοκέντρου).  

Από την οπτική παρατήρηση των δειγµάτων διαπιστώθηκε ότι η ποσότητα του 

στερεού υπολείµµατος διαφοροποιούνταν από δείγµα σε δείγµα και ήταν ανάλογο της 

αρχικής τους θολότητας. Το υπόλειµµα στο πυθµένα του δοκιµαστικού σωλήνα (ίζηµα) 

είχε πράσινο χρώµα που µετατρέπονταν σε καστανό όσο επιµηκύνονταν η αποθήκευση. 

Αυτό, σύµφωνα µε το Lercker και τους συνεργάτες του (1994), υποδηλώνει 

πολυµερισµό των πολικών φαινολών και πιθανή σύζευξη τους µε πρωτεΐνες. Επίσης, 

σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, το καστανό χρώµα σχετίζεται µε την οξείδωση των 

χρωστικών του ελαιολάδου, της χλωροφύλλης και της φαιοφυτίνης. 

Η παρατήρηση στο µικροσκόπιο των δειγµάτων θολού ελαιολάδου έδειξε ότι σε 

όλα τα δείγµατα υπήρχαν τόσο µικροσταγονίδια νερού όσο και στερεά σωµατίδια, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 4.6Α. Παρατηρήθηκαν επίσης αρκετά συσσωµατώµατα 

σταγονιδίων νερού και στερεών σωµατιδίων (Εικόνα 4.6Β, 4.8B) που υποδηλώνει πως 

υπάρχουν αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. Πιο συγκεκριµένα, η παρουσία των 

σωµατιδίων ευνοεί τη συγκράτηση µεγαλύτερων ποσοτήτων νερού. 

Τα µικροσταγονίδια είχαν διάµετρο 1-2,5 µm και σε κάποιες περιπτώσεις έως 5 

µm. (Εικόνα 4.6). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.7, η συγκέντρωση των 

µικροσταγονιδίων αυξάνεται στον πυθµένα του δοχείου αποθήκευσης µε την πάροδο 

του χρόνου παραµονής του ελαίου. Όταν το έλαιο έχει πλέον διαυγάσει (Εικόνα 4.7Γ), 

τα σταγονίδια νερού έχουν µεταφερθεί ποσοτικά στον πυθµένα και δεν ανιχνεύονται µε 

το µικροσκόπιο στο υπερκείµενο του δείγµατος.  

Η διάµετρος των σταγονιδίων στον πυθµένα του δοχείου βρέθηκε να είναι 

ελαφρώς αυξηµένη στον πυθµένα του δοχείου επειδή τα σταγονίδια συγχωνεύονται 

προς µεγαλύτερα σταγονίδια και καθιζάνουν ταχύτερα στην διάρκεια της αποθήκευσης 

(αλληλεπιδράσεις σταγονιδίου – σταγονιδίου). Για παράδειγµα, η µέση διάµετρος (d3,2) 

τους σε δυο δείγµατα θολού ελαιολάδου («Χαλκιδική 2», «Χαλκιδική 3») χωρίς 

προηγούµενη αποθήκευση (t=0) ήταν 2,1 µm και 1,9 µm, αντίστοιχα. Στα διηθηµένα 

έλαια δεν ανιχνεύτηκαν σταγονίδια.  
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Εικόνα 4.6. Φωτογραφίες θολού ελαιολάδου (t=0) σε οπτικό µικροσκόπιο 400x. Α: 

δείγµα «Χαλκιδική 4» και Β: δείγµα «Άρτα 1» (η γραµµή στο κάτω µέρος των 

φωτογραφιών αντιστοιχεί σε  10 µm)  

 

B  

 A  
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Εικόνα 4.7.  

Φωτογραφίες του 

δείγµατος θολού 

ελαιολάδου «∆ράµα», 

µε οπτικό µικροσκόπιο 

(400 x), σε 

διαφορετικές χρόνους 

αποθήκευσης (η 

γραµµή στο κάτω 

µέρος των 

φωτογραφιών 

αντιστοιχεί σε 10 µm). 

Α. στην αρχική 

κατάσταση (t=0) 

Β. µετά από 10 ηµέρες 

αποθήκευσης 

Γ. µετά από 45 ηµέρες 

αποθήκευσης 

 

 

 

Α 

Β 

Γ 
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Εφόσον τα µικροσταγονίδια νερού έχουν συγκεκριµένο µέγεθος και βρίσκονται 

σε διασπορά στην ελαιώδη φάση, το θολό ελαιόλαδο µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα 

γαλάκτωµα νερού σε έλαιο (water-in-oil emulsion ή w/o) που έχει χαµηλή 

περιεκτικότητα σε νερό. 

Στον Πίνακα 4.9 δίνονται η περιεκτικότητα σε νερό και η θολερότητα 12 

δειγµάτων θολού ελαιολάδου, ενός δείγµατος διηθηµένου θολού ελαιολάδου «Άρτα 1» 

(1ο πρότυπο ελέγχου ή µάρτυρας) και ενός εµπορικού δείγµατος του ελαιολάδου 

«Κρήτη 7» (2ο πρότυπο). Η περιεκτικότητα των δειγµάτων θολού ελαιολάδου σε νερό 

βρέθηκε να κυµαίνεται από 0,17 έως 0,49 %, ενώ αυτή των προτύπων ήταν αρκετά 

χαµηλότερη (~0,05 %). Το δείγµα «Κρήτη 1», όπως αναφέρθηκε, είχε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά (πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά συστατικά, πρωτεΐνες και 

φωσφολιπίδια) που δικαιολογούν την πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (1,31 %). Η 

περιεκτικότητα σε νερό διαπιστώθηκε ότι συσχετίζεται µε τη θολερότητα (r2= 0,75). 

Μεγάλο µέρος του νερού συγκρατείται στον ηθµό κατά τη διήθηση µε αποτέλεσµα το 

διηθηµένο έλαιο να είναι διαυγές. 

  

Πίνακας 4.9. Περιεκτικότητα σε νερό και θολερότητα δειγµάτων θολού και 

διαυγασµένου ελαιολάδου. 

A/A ∆ΕΙΓΜΑ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΝΕΡΟ (%) 

ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ 

(NTS) 

1 Άρτα 1 0,24 58,2 ± 1,3 

2 Άρτα 2 0,33 157,4 ± 8,1 

3 ∆ράµα 0,17 175,7 ± 12,9 

4 Χαλκιδική 2 0,15 51,2 ± 3,3 

5 Χαλκιδική 3 0,49 82,4 ± 4,9 

8 Χαλκιδική 6 0,19 138,4 ± 13,1 

9 Χαλκιδική 7 0,16 42,1 ± 6,7 

10 Καλαµάτα 1 0,25 180,6 ± 10,1 

11 Κρήτη 1 1,31 308,5 ± 13,1 

12 Κρήτη 2 0,35 155,5 ± 6,9 

13 Άρτα 1* 0,05 <10 

14 Κρήτη 7 0,05 <10 
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Τα στερεά σωµατίδια, που απαντούν σε διασπορά στο θολό ελαιόλαδο, 

καθιζάνουν στη διάρκεια της αποθήκευσης και στο έλαιο που έχει διαυγάσει απαντούν 

στο ίζηµα. Παρατήρηση µε τη βοήθεια µικροσκοπίου σε διάφορους χρόνους 

αποθήκευσης των δειγµάτων θολού ελαιολάδου έδειξε ότι τα σωµατίδια έχουν 

ακανόνιστο σχήµα και µέγεθος που κυµαίνεται από 2 έως 400 µm (Εικόνα 4.6 και 4.8).  

 

 

 

 ( Α)  

   

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 ( Β ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.8.  Φωτογραφίες των στερεών σωµατιδίων σε δείγµατα θολού ελαιολάδου.   

(Α) πριν την αποθήκευση (t=0), (Β) µετά από 15 ηµέρες αποθήκευσης (η γραµµή στο 

κάτω µέρος των φωτογραφιών αντιστοιχεί σε 10 µm). 
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Τα στερεά σωµατίδια προέρχονται κυρίως από το σάρκωµα της ελιάς και είναι 

υπολείµµατα των κυτταρικών δοµών του µεσοκαρπίου που µεταφέρονται στο 

ελαιόλαδο κατά την παραλαβή του (ατελής φυγοκεντρικός διαχωρισµός). Κατά την 

αποθήκευση, τα στερεά σωµατίδια καταβυθίζονται µε τη µορφή συσσωµατώµατος 

επειδή έχουν διαφορετικό ειδικό βάρος από αυτό του ελαίου, στον πυθµένα του 

δοχείου. Στο συσσωµάτωµα εγκλωβίζεται ένα µέρος των µικροσταγονιδίων του νερού 

(Εικόνα 4.6 και 4.8).  

Με βάση τα προαναφερθέντα, το θολό ελαιόλαδο µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

σύστηµα διασποράς µικροσταγονιδίων νερού στο έλαιο (γαλάκτωµα) και στερεών 

σωµατιδίων (αιώρηµα), εύρηµα που συµφωνεί µε αυτό των Lercker et al. (1994). 

4.5.2. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Α.Σ.Σ. ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ 

Τα αδιάλυτα σε πετρελαϊκό αιθέρα συστατικά (Α.Σ.Σ.) του ελαιολάδου 

προσδιορίστηκαν µε σταθµική µέθοδο σε 10 δείγµατα θολού ελαιολάδου που είχε 

παραληφθεί πρόσφατα (t=0). Τα αποτελέσµατα εκφρασµένα σε g /100 g ελαίου 

δίνονται στον Πίνακα 4.10. Με εξαίρεση το δείγµα «Κρήτη 1» η περιεκτικότητα των 

υπόλοιπων δειγµάτων σε Α.Σ.Σ. βρέθηκε να κυµαίνεται από 10 µέχρι 460 mg/kg 

ελαίου. 
 

Πίνακας 4.10.  Περιεκτικότητα δειγµάτων θολού ελαιολάδου σε Α.Σ.Σ. 

A/A ∆ΕΙΓΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
Α.Σ.Σ.  

(σε g /100 g ελαίου) 

1 Χαλκιδική 2 0,004 

2 Χαλκιδική 3 0,004 

3 Χαλκιδική 4 0,046 

4 Χαλκιδική 6 0,001 

5 Χαλκιδική 7 0,001 

6 ∆ράµα 0,030 

7 Κρήτη 1 0,190 

8 Κρήτη 6 0,024 

9 Καλαµάτα 1 0,012 

10 Άρτα 1 0,004 

11 Άρτα 2 0,003 
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Η µεταβολή της περιεκτικότητας σε Α.Σ.Σ. δείγµατος θολού ελαιολάδου «Άρτα 

1» στη διάρκεια ετήσιας αποθήκευσης φαίνεται στο Σχήµα 4.5. 
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Σχήµα 4.5. Μεταβολή της περιεκτικότητας σε Α.Σ.Σ. δείγµατος θολού ελαιολάδου 

«Άρτα 1» στη διάρκεια ετήσιας αποθήκευσής του (οι κάθετες γραµµές αντιστοιχούν 

στην τυπική απόκλιση της κάθε µέτρησης). 

 

Σύµφωνα µε τα πειραµατικά δεδοµένα φαίνεται ότι η συγκέντρωση των Α.Σ.Σ. 

αυξάνεται στη διάρκεια της αποθήκευσης. Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι υπάρχουν 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ σταγονιδίων νερού και στερεών σωµατιδίων κάτι το οποίο είχε 

διαπιστωθεί και κατά την εξέταση στο µικροσκόπιο (Εικόνα 4.6Β, 4.8Β). Η 

φαινοµενική αύξηση της συγκέντρωσης που παρατηρείται οφείλεται στη συνεχή 

αύξηση του µεγέθους των στερεών συσσωµατωµάτων στη διάρκεια της αποθήκευσης 

σε σχέση µε τους πόρους του ηθµού που το ελαιόλαδο διηθείται. Η εξήγηση του 

φαινοµένου δίνεται στο Σχήµα 4.6. Ο πόροι του ηθµού Whatman Grade 1 έχουν 

διάµετρο 11 µm (Whatman, Poole, UK) και έτσι επιτρέπουν µόνο τη δίοδο των 

σωµατιδίων που έχουν µικρότερη διάµετρο. Τέτοια σωµατίδια, όπως παρατηρήθηκε µε 

τη βοήθεια µικροσκοπίου, υπάρχουν στο θολό ελαιόλαδο από την αρχή της 

αποθήκευσης του. Όσο η αποθήκευση επιµηκύνεται, τα στερεά συγκεντρώνονται στον 

πυθµένα του δοχείου και το έλαιο διαυγάζει. Έτσι, µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα 
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και λόγω των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των σταγονιδίων του νερού και µεταξύ των 

σταγονιδίων του νερού και των στερεών σωµατιδίων, ένα ολοένα και αυξανόµενο 

ποσοστό των συσσωµατωµάτων αποκτά µέγεθος µεγαλύτερο από αυτό των πόρων του 

ηθµού (11 µm) και κατακρατείται. 

Στη βιοµηχανία, χρησιµοποιούνται ηθµοί µε µεγαλύτερη διάµετρο πόρων (30-

40 µm) µε αποτέλεσµα σε ορισµένες περιπτώσεις όπου το έλαιο να θολώνει µετά την 

εµφιάλωση. Πρακτικώς αυτό σηµαίνει ότι απαιτείται επαρκής χρόνος «ωρίµανσης» 

µέσα στις δεξαµενές αποθήκευσης για να είναι επιτυχής η διαύγαση µε κατακάθιση. 

 

 
 

Σχήµα 4.6. Προτεινόµενο µοντέλο για την εξήγηση της αύξησης της συγκέντρωσης 

των Α.Σ.Σ. στη διάρκεια της αποθήκευσης θολού ελαιολάδου. 

 
 

Η σύσταση των αδιάλυτων σε πετρελαϊκού αιθέρα συστατικών του στερεού 

υπολείµµατος (Α.Σ.Σ.) που αποµονώθηκαν από ένα δείγµα «µούργας ελαιολάδου» 

δίνεται στον Πίνακα 4.11. Τα Α.Σ.Σ., κατά σειρά φθίνουσας περιεκτικότητας, ήταν: 

αναφοµοίωτα συστατικά, σάκχαρα, φωσφολιπίδια, πολικές φαινόλες, ανόργανες ύλες 

(κυρίως µέταλλα) και πρωτεΐνες σε ίχνη. Για τον προσδιορισµό τους χρησιµοποιήθηκαν 

συµβατικές µέθοδοι γι’ αυτό τα αποτελέσµατα δεν είναι απολύτως ακριβή. Για 

∆ΙΗΘΗΣΗ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

t = 0 t  = 6 µήνες 

30 mg/kg 

200 mg/kg 
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παράδειγµα, η περιεκτικότητα σε πολικές φαινόλες όπως προσδιορίζεται µε τη χρήση 

του αντιδραστηρίου Folin-Ciocalteau µπορεί να είναι µικρότερη από την αναγραφόµενη 

στον Πίνακα 4.11 λόγω της παρουσίας στο δείγµα αναγόντων σακχάρων (Singleton et 

al., 1999). 

 

Πίνακας 4.11. Χηµική σύσταση των Α.Σ.Σ. που παραλήφθηκαν από δείγµα «µούργας» 

ελαιολάδου. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

g/100 g Α.Σ.Σ. 

(%) 

Σάκχαρα Φαινόλης – θεϊκού οξέος 15,0 ± 0.8 

Φωσφολιπίδια (αδιάλυτα σε 

πετρελαϊκό αιθέρα) 

Χρωµατοµετρική  

(µέσω του φωσφόρου) 
12,5 ± 0.5 

Ανόργανες Ύλες 
Σταθµική  

(προσδιορισµός τέφρας) 
5,3 ± 0.1 

Πολικές φαινόλες Folin-Ciocalteau 4,7 ± 0.1 

Πρωτεΐνες Bradford 0,1 ± 0.0 

Ακατέργαστες ίνες Weender 2,5 ± 0,2 

Άλλα συστατικά (κυρίως 

αναφοµοίωτα συστατικά ) 

Από υπολογισµούς  

(βλ. κείµενο) 
~62,5 

 

Ο ελαιόκαρπος αποτελείται, κατά προσέγγιση (βλ. παρ. 1.6.1) από νερό (65 %), 

έλαιο (20 %) και άλλα συστατικά (15 %) εκ των οποίων 40-50 % είναι αναφοµοίωτα 

συστατικά. Στα συστατικά αυτά περιλαµβάνονται επίσης και σάκχαρα, πολικές 

φαινόλες, ανόργανες ύλες και πρωτεΐνες. Κατά την παραλαβή του ελαιολάδου µικρό 

µέρος των συστατικών αυτών διαλύεται στο νερό που περιέχεται στο θολό ελαιόλαδο 

πρόσφατης έκθλιψης και αποτελεί τα Α.Σ.Σ. του ελαιολάδου. Η συγκέντρωση των 

ακατέργαστων ινών των Α.Σ.Σ. του δείγµατος βρέθηκε να είναι πολύ χαµηλή (~2,5 %) 

επειδή στις ακατέργαστες ίνες, εξ’ ορισµού, δεν περιλαµβάνονται όλοι οι αναφοµοίωτοι 

πολυσακχαρίτες, η λιγνίνη και άλλες συγγενείς ουσίες που αποτελούν τα αναφοµοίωτα 

συστατικά. Για το λόγο αυτό, τα λοιπά συστατικά του Πίνακα 4.11 θεωρείται ότι είναι 

αναφοµοίωτα συστατικά. 

Από φυσικοχηµική άποψη, η περιεκτικότητα του θολού και του διηθηµένου 

ελαιολάδου σε πρωτεΐνες είναι χαµηλή έως πολύ χαµηλή. Εποµένως προκύπτει το 
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ερώτηµα κατά πόσο οι πρωτεΐνες συνεισφέρουν στη φυσικοχηµική σταθερότητα του 

θολού ελαιολάδου. Η αναλογία γαλακτωµατοποιητή (πρωτεΐνη) προς υδατική φάση 

(νερό) στο δείγµα θολού ελαιολάδου «Κρήτη 2» είναι 1:1000 (2,5 mg/kg 

περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και 0,25 % περιεκτικότητα σε νερό). Αν ληφθεί υπόψη ότι 

το µέσο µέγεθος σταγονιδίων d3,2 είναι περίπου 2 µm στο συγκεκριµένο δείγµα 

(παρατήρηση στο µικροσκόπιο) τότε η συνολική επιφάνεια ST των 100 g γαλακτώµατος 

είναι  1 m2  (Walstra, 1983). 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: ST = (mL νερού σε 100 g γαλακτώµατος ) x ( 6 / d 3,2 )  

Στη βιβλιογραφία γίνεται δεκτό ότι για να σταθεροποιηθούν τα σταγονίδια του 

νερού από τις πρωτεΐνες, η συγκέντρωση των τελευταίων πρέπει να είναι τουλάχιστον  

1 ή 2 mg/m2 (Dickinson & Parkinson, 2004). Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, η 

συγκέντρωση της πρωτεΐνης είναι πολύ χαµηλή και υπολογίζεται ότι η θεωρητική 

ποσότητα της πρωτεΐνης ανά µονάδα επιφάνειας (σσ. κάλυψη) των σταγονιδίων του 

νερού ανέρχεται µόλις σε 0,25 mg/m2. Η τιµή αυτή µπορεί να είναι ακόµη µικρότερη 

αφού η συνολική ποσότητα πρωτεϊνών δεν απαντά µόνο στο γαλάκτωµα (όπως 

θεωρείται στον υπολογισµό), καθώς ένα κλάσµα της περιέχεται στα Α.Σ.Σ. 

Γενικά, οι πρωτεΐνες, ενώ είναι ισχυροί γαλακτωµατοποιητές όταν απαντούν σε 

κατάλληλες συγκεντρώσεις στα γαλακτώµατα ελαίου σε νερό (o/w), δεν αναµένεται να 

έχουν σηµαντική δράση στα θολά ελαιόλαδα (γαλακτώµατα νερού σε έλαιο ή w/o). Οι 

συγκεκριµένες πρωτεΐνες, λόγω της φύσης τους (µορφές µερικώς διαλυτές στο έλαιο), 

θα µπορούσαν να έχουν κάποια µικρή συνεισφορά στη φυσικοχηµική σταθερότητα. 

Ωστόσο, η πολύ µικρή ποσότητα στην οποία απαντούν και η περιορισµένη δυνατότητα 

τους να καλύψουν πλήρως την επιφάνεια των σταγονιδίων, περιορίζει κατά πολύ την 

όποια συνεισφορά τους. 

4.5.3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΘΟΛΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

Προκειµένου να διευκρινισθεί ο ρόλος της συγκέντρωσης του νερού, των 

αδιάλυτων σε πετρελαϊκό αιθέρα στερεών συστατικών (Α.Σ.Σ.) και των φωσφολιπιδίων 

(ως ήσσονα συστατικά µε γαλακτωµατοποιητική δράση) στη φυσικοχηµική 

σταθερότητα του θολού ελαιολάδου παρασκευάστηκαν και µελετήθηκαν µοντέλα 

θολού ελαιολάδου µε τη µορφή γαλακτωµάτων νερού σε έλαιο. Παρασκευάστηκαν 12 

διαφορετικά γαλακτώµατα νερού σε έλαιο (w/o) που περιείχαν νερό (0,25 %, 0,50 %, 1 

% και 2 %), Α.Σ.Σ. (40 και 120 mg/kg ελαίου) και φωσφατιδυλοχολίνη (50 και 150 

mg/kg). 
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Πίνακας 4.12. Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των πρότυπων γαλακτωµάτων µε ή 

χωρίς προσθήκη Α.Σ.Σ. 

 

A/A 

ΝΕΡΟ  

(%)  

Α.Σ.Σ. 

(mg/kg) 

ΜΕΣΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΣΤΑΓΟΝΙ∆ΙΩΝ d3,2 

(µm) 

ΠΛΗΡΗΣ 

∆ΙΑΥΓΑΣΗ  

(ηµέρες) 

1η σειρά : Γαλακτώµατα χωρίς προσθήκη Α.Σ.Σ. 

1 2,00 - 2,25 10 ± 2 a  

2 1,00 - 1,60 45 ± 7 b 

3 0,50 - 1,27 60 ± 8 c 

4 0,25 - 1,25 25 ± 5 d 

2η σειρά: Γαλακτώµατα µε προσθήκη Α.Σ.Σ 

5 0,25 40 1,16 60 ± 6 a 

6 0,25 120 ∆εν προσδιορίστηκε 70 ± 8 a 

7 0,50 40 1,31 85 ± 9 a 

8 0,50 120 1,24 120 ± 10 b 

9 0,50 - 1,63 65 ± 10 a 

10 0,25 - 1,17 30 ± 5 c 

Οι κοινοί εκθέτες αναφέρονται σε δείγµατα που δεν διαφέρουν σηµαντικά ως προς τη 

φυσικοχηµική τους σταθερότητα. Επίπεδο σηµαντικότητας 95 %. 

 

Στην πρώτη σειρά γαλακτωµάτων, που δεν περιείχε Α.Σ.Σ., η χρήση 

οµογενοποιητή ήταν ικανή για να δηµιουργηθεί και να συντηρηθεί ένα γαλάκτωµα 

ακόµη και χωρίς προσθήκη κάποιου γαλακτωµατοποιητή (Πίνακας 4.12 - 1η σειρά). 

Αυτό γίνεται επειδή το ελαιόλαδο έχει από τη φύση του υψηλό ιξώδες ενώ περιέχει ως 

ήσσονα συστατικά λιποδιαλυτούς γαλακτωµατοποιητές όπως µονο- και διγλυκερίδια, 

φωσφολιπίδια και γαλακτoζυλογλυκερίδια (Kiosseoglou & Kouzounas, 1993; Bianco et 

al., 1998). Το φυσικοχηµικά σταθερότερο γαλάκτωµα που παρασκευάστηκε ήταν αυτό 

που περιείχε 0,50 % ποσοστό νερό πιθανότατα γιατί αυτό είχε τα µικροσταγονίδια 

νερού µε το κατάλληλο µέγεθος που ενσωµατώθηκαν καλύτερα στην λιπαρή φάση. Η 

διαφορά στη σταθερότητα των γαλακτωµάτων που περιείχαν 0,50 % και 0,25 % νερό 

βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική. Είναι γνωστό ότι όσο µικρότερα είναι τα σταγονίδια 

νερού ενός γαλακτώµατος τόσο βραδύτερη είναι η καθίζησή τους στον πυθµένα του 

δοχείου αποθήκευσης. Το γαλάκτωµα που περιείχε 0,25 % νερό, παρόλο που είχε d3,2 
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παρόµοια µε αυτή του γαλακτώµατος που περιείχε 0,50 % νερό, δεν είχε ανάλογη 

φυσικοχηµική σταθερότητα. 

Στην δεύτερη σειρά γαλακτωµάτων (Πίνακας 4.12 – 2η σειρά) µελετήθηκε η 

επίδραση των Α.Σ.Σ. στη σταθερότητα των γαλακτωµάτων νερού σε έλαιο. Τα Α.Σ.Σ. 

προστέθηκαν στα γαλακτώµατα σε ρεαλιστικές συγκεντρώσεις (βλ. Πίνακα 4.9). 

Βρέθηκε ότι η προσθήκη Α.Σ.Σ. συµβάλλει σε σηµαντική αύξηση (p<0,05) της 

σταθερότητας, καθώς επιµηκύνεται ο αναγκαίος χρόνος για τη διαύγαση, σε σχέση µε 

αυτή των προτύπων γαλακτωµάτων ελέγχου. Ειδικότερα, η προσθήκη Α.Σ.Σ. σε υψηλή 

συγκέντρωση (120 mg/kg) στο γαλάκτωµα που περιείχε 0,50 % νερό είχε ως 

αποτέλεσµα να παραµείνει θολό για πολύ περισσότερο χρόνο από κάθε άλλο 

γαλάκτωµα. Μια εξήγηση είναι ότι τα Α.Σ.Σ. ενισχύουν τη σταθερότητα επειδή 

περιέχουν γαλακτωµατοποιητές (φωσφολιπίδια και πρωτεΐνες), όπως έχει ήδη 

αναφερθεί. 

 

Πίνακας 4.13. Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά πρότυπων γαλακτωµάτων µε ή χωρίς 

προσθήκη πρότυπης φωσφατιδυλοχολίνης (PC). 

A/

A 

ΝΕΡΟ  

(%)  

ΦΩΣΦΑΤΙ∆ΥΛΟ-

ΧΟΛΙΝΗΣ  

(mg/kg) 

ΜΕΣΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΣΤΑΓΟΝΙ∆ΙΩΝ d3,2 

(µm) 

ΠΛΗΡΗΣ 

∆ΙΑΥΓΑΣΗ 

(ηµέρες) 

3η σειρά – Γαλακτώµατα µε  προσθήκη φωσφατιδυλοχολίνης 

1 0,25 40 1,24 35 ±2 c 

2 0,25 150 - ∆ιαυγές 

3 0,50 40 1,25 65 ± 5 a 

4 0,50 150 - ∆ιαυγές 

5 0,50 - 1,27 60 ± 6 a 

6 0,25 - 1,25 25 ± 5 c 

Οι κοινοί εκθέτες αναφέρονται σε δείγµατα που δεν διαφέρουν σηµαντικά ως προς τη 

φυσικοχηµική τους σταθερότητα. Επίπεδο σηµαντικότητας 95 %. 

 

Τα πρότυπα γαλακτώµατα προσεγγίζουν περισσότερο ένα δείγµα θολού 

ελαιολάδου αν προστεθεί σε αυτά εκτός από ποσότητα Α.Σ.Σ. και ποσότητα 

φωσφολιπιδίων δεδοµένου ότι τα τελευταία απαντούν τόσο στο ελαιόλαδο όσο και στα 

Α.Σ.Σ. Στον Πίνακα 4.13 αναφέρονται τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά µιας τρίτης 
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σειράς γαλακτωµάτων τα οποία περιείχαν φωσφατιδυλοχολίνη. Η φωσφατιδυλοχολίνη 

είναι καλός γαλακτωµατοποιητής και αποτελεί συστατικό του φωσφολιπιδικού 

τµήµατος του ελαιολάδου (Alter & Gutfinger, 1982; Boukchina et al., 2004; Jiménez et 

al., 2007). 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα φαίνεται ότι η προσθήκη της 

φωσφατιδυλοχολίνης δεν επιδρά ούτε θετικά ούτε αρνητικά στην φυσικοχηµική 

σταθερότητα των γαλακτωµάτων (στατιστικώς µη σηµαντική διαφορά, p<0,05). Αυτό 

εξηγείται από τη µικρή διαφορά στο µέσο µέγεθος d3,2 του γαλακτώµατος που περιέχει 

φωσφολιπίδια σε σχέση µε αυτό του µάρτυρα (Πίνακας 4.13). Μάλιστα, όταν 

προστέθηκε η φωσφατιδυλοχολίνη σε συγκέντρωση 150 mg/kg στο γαλάκτωµα, 

προκάλεσε σε δυο περιπτώσεις την πλήρη διαύγασή τους (τρεις επαναλήψεις). Μετά 

από παρατήρηση του γαλακτώµατος στο µικροσκόπιο, βρέθηκε ότι αυτό δεν περιείχε 

σταγονίδια νερού. Αυτό που προφανώς συνέβη ήταν ότι η διάµετρος των σταγονιδίων 

µειώθηκε τόσο όταν προστέθηκε η φωσφατιδυλοχολίνη που το νερό διαλυτοποιήθηκε 

στο εσωτερικό των µυκηλίων. Τα µυκήλια αυτά ονοµάζονται «αντίστροφα µυκήλια» 

(Dickinson & McClements, 1996), δεν είναι σε θέση να σκεδάσουν το φως και για το 

λόγο αυτό τα γαλακτώµατα που προκύπτουν δεν είναι θολά (Σχήµα 4.7). Παρόµοια 

φαινόµενα διαύγασης µε την προσθήκη γαλακτωµατοποιητή σε γαλακτώµατα νερού σε 

έλαιο έχουν αναφερθεί πρόσφατα και από άλλους ερευνητές (Ambrosone et al., 2006a; 

Ambrosone et al.,  2006b). 

 

 

Σχήµα 4.7. Τα αντίστροφα µυκήλια (reversed micelles) στα γαλακτώµατα νερού σε 

έλαιο. 

νερό 
έλαιο 

Υδρόφιλό τµήµα του φωσφολιπίδιου 

Υδρόφοβο 
τµήµα 
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Τα παραπάνω πρέπει να αποδωθούν στην ιδιοµορφία του γαλακτώµατος (πολύ 

χαµηλή περιεκτικότητα σε νερό), η οποία δεν επιτρέπει µια περαιτέρω ενίσχυση της 

γαλακτωµατοποιητικής ικανότητας των φωσφολιπιδίων. 

Το θολό ελαιόλαδο φαίνεται να είναι, µε βάση τα προαναφερθέντα, ένα 

σύστηµα διασποράς στερεών σωµατιδίων και σταγονιδίων νερού στο έλαιο που εν 

µέρει απαντούν σε συσσωµατωµένη µορφή, µια ιδιαίτερη φυσικοχηµική κατάσταση. Το 

νερό διαχωρίζεται σταδιακά από το έλαιο και εγκλωβίζεται λόγω αλληλεπιδράσεων, 

στα περισσότερο υδρόφιλα και σαφώς µεγαλύτερα µε µέγεθος, στερεά σωµατίδια του 

ελαιόκαρπου που σχηµατίζουν το αιώρηµα. Το σύστηµα αυτό, λόγω της βαρύτητας, 

καθιζάνει µε την πάροδο του χρόνου. Το αιώρηµα περιέχει ουσίες που µπορούν να 

παίξουν το ρόλο του γαλακτωµατοποιητή και να σταθεροποιήσουν για περισσότερο 

χρόνο το γαλάκτωµα αυτό που δηµιουργείται κατά την παραλαβή του ελαιολάδου από 

την συνύπαρξη των δυο φάσεων (νερού και ελαίου). Εκτός των συστατικών αυτών, το 

ελαιόλαδο έχει σε διαλυτές µορφές και άλλες ουσίες (µονο- και διγλυκερίδια, 

γαλακτόζυλο παράγωγα, διαλυτά φωσφολιπίδια και πρωτεΐνες) που είναι ικανά από 

µόνα τους να σταθεροποιήσουν το γαλάκτωµα. 

Όσον αφορά στην επίδραση που έχει η φυσικοχηµική κατάσταση στην 

οξειδωτική σταθερότητα, αυτή δεν µελετήθηκε λόγω της πολύ µικρής συγκέντρωσης 

του νερού. Στη βιβλιογραφία (Ambrosone et al. 2002; Ambrosone et al., 2006a; 

Ambrosone et al., 2006b) αναφέρεται κάποια θετική επίδραση αλλά αφορά σε 

συνθήκες που δεν είναι ρεαλιστικές (πρότυπο γαλάκτωµα που περιέχει 3 % νερό). 

 

4.6. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΟΛΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

4.6.1. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
 

Τα δείγµατα που υποβλήθηκαν σε µικροβιολογική εξέταση ήταν τα θολά 

ελαιόλαδα «Χαλκιδική 1», «Χαλκιδική 2», «Άρτα 2», «∆ράµα» καθώς και ένα 

εµπορικό δείγµα συσκευασµένου ελαιολάδου (βλ. υλικά και µέθοδοι). Η 

περιεκτικότητα των δειγµάτων αυτών σε νερό δεν ξεπέρασε το 0,50 % (Πίνακας 4.10). 

Η παρουσία, ωστόσο, του νερού στα επίπεδα αυτά επαρκεί για την ανάπτυξη των 

µικροοργανισµών που τυχόν υπάρχουν, µε την προϋπόθεση ότι η τιµή της ενεργότητας 

νερού δεν είναι χαµηλότερη από 0,65. Η ενεργότητα του νερού (aw) µετρήθηκε σε 

προγενέστερα δείγµατα σε ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού και βρέθηκε µεταξύ 0,7 
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έως 0,8.  Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, σε ανάλογες τιµές aw µπορούν να αναπτυχθούν 

ορισµένα είδη βακτηρίων, ζυµοµυκήτων και µυκήτων (Jay, 2000). Πάντως η µέτρηση 

της ενεργότητας νερού σε λιπαρές ύλες όπως το βούτυρο και το ελαιόλαδο, δεν είναι 

ακριβής (APHA, 1992; Decacon, 2006).  

 

 

 

 

Εικόνα 4.9. Φωτογραφία καταβυθισµένου (µετά από αποθήκευση 30 ηµερών) 

δείγµατος θολού ελαιολάδου «Άρτα 2» σε οπτικό µικροσκόπιο (400x) από περιοχή 

πλησίον του πυθµένα του δοχείου όπου η συγκέντρωση νερού είναι υψηλή  (η γραµµή 

στο κάτω µέρος των φωτογραφιών αντιστοιχεί σε 10 µm). 

 

Ο έλεγχος µε οπτικό µικροσκόπιο των δειγµάτων θολού ελαιολάδου, 

επιβεβαίωσε την παρουσία σ’ αυτά µικροοργανισµών. Στο δείγµα «Άρτα 2» µετά από 

αποθήκευσή του για 15, 30 ή περισσότερες ηµέρες. παρατηρήθηκαν µικροοργανισµοί 

πλησίον του πυθµένα των δοχείων. Οι µικροοργανισµοί βρίσκονταν σε περιοχές όπου 

απαντούσαν µεγάλα σταγονίδια νερού (Εικόνα 4.9) και παρουσίαζαν κινητικότητα. Η 

παραπάνω οπτική παρατήρηση ήταν µια πρώτη απόδειξη, ότι στο ελαιόλαδο µπορούν 

να επιβιώσουν µικροοργανισµοί. Λόγω της µορφολογίας τους (µέγεθος ~1 µm, 

ραβδοειδής µορφή), οι µικροοργανισµοί αυτοί έµοιαζαν µε βακτήρια. Όταν το ίδιο 

δείγµα («Άρτα 2») υποβλήθηκε σε ειδικού τύπου ξήρανση (CPD, βλ. παρ. 3.3.8.1.) και 
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εξετάστηκε στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο (Εικόνα 4.10) επιβεβαιώθηκε η παραπάνω 

παρατήρηση. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.10. Φωτογραφίες βακτηρίων από το ίζηµα στον πυθµένα φιαλιδίου που 

αποθηκεύτηκε το δείγµα ελαιολάδου «Άρτα 2» (t=90 ηµέρες) σε ηλεκτρονικό 

µικροσκόπιο σάρωσης (SEM). 
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4.6.2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 
 

Στα Σχήµατα 4.8 και 4.9 που ακολουθούν παρουσιάζεται η συµπεριφορά του 

πληθυσµού των µικροοργανισµών που ανιχνεύτηκαν στα δείγµατα θολού ελαιολάδου 

τα οποία αποθηκεύτηκαν για χρονικό διάστηµα τριών µηνών (90 ηµερών). Στο πείραµα 

χρησιµοποιήθηκαν τέσσερα δείγµατα θολού ελαιολάδου αλλά στα γραφήµατα 

παρουσιάζονται τα ευρήµατα για τα δυο από αυτά ως τα πιο αντιπροσωπευτικά. Επίσης 

εξετάστηκε και ένα εµπορικό δείγµα ελαιολάδου που είχε το ρόλο του µάρτυρα. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.8. Μεταβολές στον πληθυσµό της Ολικής Μεσόφιλης Χλωρίδας (ΟΜΧ) και 

των οξυγαλακτικών βακτηρίων σε δυο δείγµατα θολού ελαιολάδου (–■– : «Χαλκιδική 

1»,- -▲- -  : «Άρτα 2») και ένα εµπορικό δείγµα ελαιολάδου (–●– : εµπορικό 4) κατά 

τη διάρκεια της αποθήκευσης. Στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται δείγµατα από το 

υπερκείµενο ενώ στη δεύτερη από τον πυθµένα των φιαλιδίων. 
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Σχήµα 4.9. Μεταβολές στον πληθυσµό των ζυµοµυκήτων και των µυκήτων σε δυο 

δείγµατα θολού ελαιολάδου (–■–,--▲--) και 1 εµπορικό δείγµα ελαιολάδου (–●–) στη 

διάρκεια της αποθήκευσης. Στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται δείγµατα από το 

υπερκείµενο ενώ η δεύτερη από τον πυθµένα των φιαλιδίων. 

 

Γενικά ο πληθυσµός των µικροοργανισµών βρέθηκε να είναι χαµηλότερος από 

103 cfu/mL ελαίου, πληθυσµός που θεωρείται αρκετά χαµηλός, αλλά δικαιολογείται 

διότι το ελαιόλαδο δεν είναι  ευνοϊκό µέσο ανάπτυξης µικροοργανισµών. 

Ειδικότερα, ο πληθυσµός της Ολικής Μεσόφιλης Χλωρίδας (ΟΜΧ) και των 

οξυγαλακτικών βακτηρίων στο υπερκείµενο των δειγµάτων θολού ελαιολάδου πριν την 

αποθήκευση (t=0) κυµάνθηκε από 2 έως 3 logs. Στη διάρκεια της αποθήκευσης ο 

πληθυσµός τους µειώθηκε στο υπερκείµενο των δειγµάτων µε σαφή µεταβολή (σ.σ 

διακύµανση, βλ. Σχήµα 4.8 και 4.9). Αντιθέτως, ο πληθυσµός τους στα δείγµατα ελαίου 
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που παραλήφθηκαν από τον πυθµένα του φιαλιδίου παρουσίασε σταθεροποιητικές και 

στη συνέχεια πτωτικές τάσεις. 

Εκτός από βακτήρια, στα δείγµατα θολού ελαιολάδου ανιχνεύτηκαν µύκητες. Ο 

πληθυσµός τους ήταν στο επίπεδο του 1 log και έδειξε µικρή αύξηση κατά την 

αποθήκευση, ειδικότερα στα δείγµατα που παραλήφθηκαν από τον πυθµένα του 

φιαλιδίου. Οι µύκητες που αναγνωρίστηκαν µε τη χρήση οπτικού µικροσκοπίου ανήκαν 

στα γένη Helicosporium, Alternaria, Penicillium και Aspergillus. Τέλος, ανιχνεύτηκαν 

και ζυµοµύκητες σε πληθυσµό που κυµάνθηκε από 0,8 έως 2 log, ο οποίος µειώθηκε 

στην πορεία του χρόνου στο υπερκείµενο των δειγµάτων και τελικά δεν ανιχνεύτηκε 

µετά από 45 ηµέρες αποθήκευσης. Αντιθέτως, στα δείγµατα ελαίου που παραλήφθηκαν 

από τον πυθµένα του φιαλιδίου ο πληθυσµός των ζυµοµυκήτων παρέµεινε στα αρχικά 

επίπεδα µέχρι το τέλος της περιόδου αποθήκευσης (90 ηµέρες).  

Η παρουσία µικροοργανισµών στο ελαιόλαδο µπορεί να αποδοθεί στην 

επιδερµική µικροχλωρίδα του και στο χειρισµό του ελαιόκαρπου από τη συλλογή του 

στον ελαιώνα µέχρι την επεξεργασία του στο ελαιουργείο. Κατά την αποθήκευση, η 

αργή και συνεχής µετακίνηση των σταγονιδίων του νερού και των Α.Σ.Σ. στο κάτω 

µέρος του φιαλιδίου συντελεί στη µεταφορά της αρχικής µικροβιακής χλωρίδας, λόγω 

καθίζησης, Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τον προσδιορισµό ολοένα και χαµηλότερων 

πληθυσµών στο υπερκείµενο έλαιο, όπου παρατηρείται µείωση στη µονάδα του χρόνου, 

και ολοένα και υψηλότερων πληθυσµών στο πυθµένα, όπου παρατηρείται φαινοµενική 

αύξηση (Σχήµα 4.8 και 4.9). Οι µεταβολές στον πληθυσµό των µικροοργανισµών στο 

υπερκείµενο των δειγµάτων που παρατηρήθηκε αρχικά (15-45 ηµέρες) πιθανώς 

οφείλονται στη διαφορετική ταχύτητα καταβύθισης των µικροσταγονιδίων νερού 

ανάλογα µε το µέγεθός τους (1-5 µm), 

Στον πυθµένα των φιαλιδίων των δειγµάτων, όπου τα µικροσταγονίδια νερού 

και τα ζυµώσιµα σάκχαρα και άλλοι πολυσακχαρίτες (που προέρχονται από την 

καθίζηση των Α.Σ.Σ.) αφθονούν, υπάρχει υποψία ανάπτυξης µικροοργανισµών για 

µικρό χρονικό διάστηµα, λόγω και της ύπαρξης διαλυλεµένου αέρα στη µάζα του 

ελαίου. Ωστόσο, όπως ειπώθηκε, το φαινόµενο της αύξησης των πληθυσµών οφείλεται 

στην προσµέτρηση λόγω της καταβύθισης της αρχικής χλωρίδας και όχι στην 

ανάπτυξη. 

Ο εξαιρετικά χαµηλός πληθυσµός των µυκήτων τόσο στα δειγµάτων του θολού 

όσο και στο δείγµα εµπορικού ελαιολάδου δεν επηρεάζει την ποιότητα και την υγιεινή 

του ελαιολάδου, τουλάχιστον όταν τηρούνται οι κανόνες της Ορθής Βιοµηχανικής 
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Πρακτικής. Η ανίχνευση µυκήτων στον πυθµένα των φιαλιδίων δικαιολογείται από το 

γεγονός ότι τα σπόρια των µυκήτων καταβυθίζονται λόγω βάρους στον πυθµένα όπου 

παραµένουν ανενεργά εξαιτίας των αναερόβιων συνθηκών. Αυτά, όµως, 

πολλαπλασιάζονται όταν καλλιεργηθούν στα ειδικά θρεπτικά υποστρώµατα που 

χρησιµοποιούνται όταν επιδιώκεται η καταµέτρησή τους. Ο  πληθυσµός  των 

οξυγαλακτικών βακτηρίων µπορεί να οφείλεται στην έκθλιψη αλλοιωµένων 

ελαιόκαρπων. 

4.6.3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 

Με τη βοήθεια του πρότυπου συστήµατος βιοχηµικών δοκιµών API 32C AUX 

ταυτοποιήθηκαν έξι διαφορετικά είδη ζυµοµυκήτων (Candida guillermondii, C. 

parapsilosis, C. lusitaniae, C. famata, C. albicans 1 και Rhodotoula mucilaginosa 2). 

Το πιο διαδεδοµένο είδος (Candida guillermondii) εντοπίστηκε σε όλα τα δείγµατα.  

 

Πίνακας 4.14. Βιοχηµικές δοκιµές του API 32 C-AUX για την αναγνώριση των 

ζυµοµυκήτων που αποµονώθηκαν από το ελαιόλαδο. 
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Candida 

guillermondii 

+ + - + + + + + - + + + + - + + + + - 

Candida 

parapsilosis 

+ + + 

- 

+ + + + + + + + + - - + + + + - 

Candida 

lusitaniae 

+ + + + + + + - - + - + + - + + + + - 

Candida 

famata 

+ + + + + + + - - + + 

- 
+ + - + + + - - 

Candida 

albicans 1 

+ + + + + + + + - + + + - - + + + - - 

Rhodotoula 

Mucilaginosa2 

+ + - + + + + + - + - - - - + + + + + 

Οι συντµήσεις του παραπάνω πίνακα δίνονται παρακάτω: GLU: γλυκόζη, GLY: γλυκερόλη, 

2KG: 2-κετο-D- γλυκονικό οξύ, ARA: L-αραβινόζη, XYL: D-ξυλόζη, ADO: ριβιτόλη, XLT: ξυλιτόλη 

GAL: γαλακτόζη, ΙΝΟ: ινοσιτόλη, SOR: σορβιτόλη, MDG: µέθυλο-D-γλυκόζη, NAG N-ακέτυλο-D-

γλυκοζαµίνη, CEL: κελλοβιόζη, LAC: λακτόζη, MAL: µαλτόζη, SAC: σακχαρόζη, TRE: τρεχαλόζη, 

MLZ: µελιζιτόζη, RAF: ραφφινόζη. 
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Στον Πίνακα 4.14 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των βιοχηµικών δοκιµών 

(επωάσεις σε διάφορα υποστρώµατα) για την αναγνώριση των έξι ειδών ζυµοµυκήτων. 

Το προφίλ των επωάσεων έδωσε µε τη βοήθεια ειδικής βιβλιοθήκης του API (APILAB, 

Biomérieux, France) το αποτέλεσµα της ταυτοποίησης. Αυτό συνοδεύεται πάντα από 

ένα ποσοστό αβεβαιότητας σύµφωνα µε τον παρασκευαστή (τα δεδοµένα δεν 

παρουσιάζονται). 

Τα παραπάνω είδη των ζυµοµυκήτων ελέγχθηκαν ως προς τις βιοχηµικές 

ιδιότητες που έχουν επίδραση στην ποιότητα του ελαιολάδου (Πίνακας 4.15). ∆υο από 

αυτά (Candida guillermondii και C. lusitaniae) διαπιστώθηκε ότι µπορούν να 

υδρολύσουν τον β-D γλυκοζιτικό δεσµό ενός πρότυπου γλυκοζίτη, όπως η π-

νιτροφαινολογλυκερόλη (pNPG). Ωστόσο, όταν ως γλυκοζίτης χρησιµοποιήθηκε η 

ελαιοευρωπαϊνη, κανένα από τα δυο αυτά είδη ζυµοµυκήτων δεν µπόρεσε να υδρολύσει 

το παράγωγο αυτό της υδροξυτυροσόλης στις συνθήκες της δοκιµής (βλ. παρ. 3.3.8.5). 

Αυτή η αδυναµία µπορεί να οφείλεται και στην ισχυρή αντιµικροβιακή δράση της 

ελαιοευρωπαϊνης in vitro (Ghisalberti, 1998). Λιπολυτικές και φαινολοξειδικές 

ιδιότητες βασιζόµενες σε πρότυπες ενζυµικές δοκιµές δεν ανιχνεύτηκαν σε κανένα από 

τα είδη.  

 

Πίνακας 4.15. ∆οκιµές ενζυµικών δράσεων σε είδη ζυµοµυκήτων που αποµονώθηκαν 

από δείγµατα θολού ελαιολάδου 

Ενζυµική δράση 

Είδη ζυµοµυκήτων 
Β-γλυκοσιδάσης Λιπάσης Φαινολοξειδάσης 

CANDIDA GUILLERMONDII  + - - 

CANDIDA PARAPSILOSIS - - - 

CANDIDA LUSITANIAE  + - - 

CANDIDA FAMATA  - - - 

CANDIDA ALBICANS 1 - - - 

RHODOTOULA 

MUCILAGINOSA 2 
- - - 

 

Τα πειραµατικά αυτά δεδοµένα διαφέρουν από τα αποτελέσµατα των Ciafardini 

& Zullo (2002a; 2000b) και Ciafardini et al. (2006) οι οποίοι αναγνώρισαν άλλα είδη 

ζυµοµυκήτων και διαφορετική συµπεριφορά κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης 
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(κάποια είδη τους εµφάνισαν και λιπολυτική δράση), αλλά σε ελαιόλαδο βιοµηχανικής 

κλίµακας αποθηκευµένο σε δεξαµενές πριν από την επεξεργασία.  

Η παρουσία των συγκεκριµένων ειδών ζυµοµυκήτων αναφέρεται για πρώτη 

φορά στο ελαιόλαδο. Το γεγονός ότι αυτά τα είδη δεν αναφέρονται στις µελέτες των 

Ciafardidi & Zullo (2002a; 2000b) µπορεί να αποδοθεί στις συνθήκες παραγωγής του 

ελαιολάδου, στην ποικιλία του ελαιόκαρπου και στο µικροπεριβάλλον του ελαιώνα 

(π.χ. το έδαφος κ.α.). Επιµόλυνση του ελαιολάδου µε ζυµοµύκητες από το περιβάλλον 

του ελαιοτριβείου είναι επίσης πιθανή. 

∆ιάφορα είδη του γένους της Candida έχουν στο παρελθόν συσχετιστεί µε την 

ελιά και το περιβάλλον στο οποίο καλλιεργείται. Οι ζυµοµύκητες Candida 

salmanticensis, C. auringiensis και C. oregonensis έχουν εντοπιστεί στα υγρά απόβλητα 

ελαιοτριβείων (alpechin). Οι ζυµοµύκητες C. membranifaciens, C. oleophila και C. 

parapsilosis έχουν εντοπιστεί σε ελιές ενώ ο ζυµοµύκητας Rhodotula Mucilaginosa 

2 έχει αποµονωθεί από δείγµα εδάφους ελαιώνα (Barnett et al., 2000). 

Τα δείγµατα θολού ελαιολάδου που εξετάστηκαν έδειξαν ότι το προϊόν αυτό 

που είναι προσφιλές σε µια µερίδα καταναλωτών, έχει ένα σχετικώς µεγαλύτερο 

µικροβιακό φορτίο σε σχέση µε το τυποποιηµένο παρθένο ελαιόλαδο. Οι 

µικροοργανισµοί αυτοί (βακτήρια, ζυµοµυκητες, µύκητες) παρατηρήθηκε ότι 

επιβιώνουν για κάποιο χρονικό διάστηµα στα δείγµατα. Ορισµένα είδη ζυµοµυκήτων 

του γένους Candida που εντοπίστηκαν σε ένα από τα δείγµατα θεωρούνται σύµφωνα µε 

τη βιβλιογραφία (Stratford et al., 2000; Stratforf, 2006) ως δυνητικά παθογόνοι 

µικροοργανισµοί για τον άνθρωπο όταν ο πληθυσµός τους είναι υψηλότερος από 600 

cfu/mL στο τρόφιµο. Ωστόσο, στα δείγµατα θολού ελαιολάδου που εξετάστηκαν, οι 

ζυµοµύκητες αυτοί βρέθηκαν σε χαµηλούς πληθυσµούς µε αποτέλεσµα να µη 

θεωρούνται επικίνδυνοι. Αυτό ενισχύεται από το δεδοµένο ότι αυτός ο χαµηλός 

µικροβιακός πληθυσµός µειώνεται διαρκώς στο υπερκείµενο έλαιο στη διάρκεια της 

αποθήκευσης λόγω της χαµηλής και φθίνουσας περιεκτικότητάς του σε νερό και λόγω 

της ειδικής αντιµικροβιακής δράσης των πολικών φαινολών του ελαιολάδου (Kubo et 

al., 1995; Keceli et al., 2002; Medina et al., 2006; 2007). Συνεπώς, φαίνεται ότι ο 

πληθυσµός των µικροοργανισµών και η φύση τους δεν επηρεάζουν δυσµενώς τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και την εν γένει ποιότητα του φυσικού αυτού 

προϊόντος.  
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Στην ελληνική και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία δεν έχουν θεσπιστεί όρια για τον 

πληθυσµό των µικροοργανισµών στο ελαιόλαδο και ούτε είναι επιβεβληµένο να γίνει 

κάτι τέτοιο. Είναι όµως φανερό ότι η υιοθέτηση των κανόνων Καλής Υγιεινής και 

Βιοµηχανικής Πρακτικής (GHP, GMP) ή του συστήµατος ποιότητας Hazard Analysis 

Critical Control Points (HACCP) θα µπορούσε να ελέγξει αποτελεσµατικά τον 

πληθυσµό τους (Pardo et al., 2002). 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 

 

Κύριος στόχος της διατριβής ήταν η µελέτη των ιδιοτήτων του θολού 

ελαιολάδου που καταναλίσκεται από ένα µέρος καταναλωτών που το θεωρούν ως πιο 

οικολογικό και µεγαλύτερης βιολογικής αξίας. Ειδικότερα, µελετήθηκε η σταθερότητά 

του στην αυτοξείδωση που συσχετίστηκε µε την παρουσία ησσόνων συστατικών όπως 

πολικών φαινολών, φωσφολιπιδίων και πρωτεϊνών. Μελετήθηκε ακόµα η 

φυσικοχηµική του κατάσταση και η διαδικασία της διαύγασης που έχει σηµασία για τη 

βιοµηχανία, µε βάση κάποιες φυσικοχηµικές παραµέτρους. Εξετάστηκε, τέλος, το θολό 

ελαιολάδου και ως προς την παρουσία µικροοργανισµών, καθώς και των πιθανών 

βιοχηµικών δράσεων που µπορούν να επηρεάσουν την ποιότητά του.  

 

Από τα αποτελέσµατα µπορούν να εξαχθούν τα εξής συµπεράσµατα: 

 

1. Η οξειδωτική σταθερότητα του θολού ελαιολάδου οφείλεται, εν µέρει, στην 

αυξηµένη περιεκτικότητα του µη διηθηµένου ελαίου σε πολικές φαινόλες. 

 

2. Η περιεκτικότητα του θολού ελαιολάδου σε πρωτεΐνες είναι πολύ χαµηλή (0,1 

– 2,4 mg/kg ελαίου) και µειώνεται ελαφρώς ή καθόλου µετά τη διήθησή του.  Οι 

πρωτεΐνες δεν φαίνεται να έχουν συνεισφορά στην οξειδωτική και στη 

φυσικοχηµική σταθερότητα του θολού ελαιολάδου. Όσον αφορά στη 

διερεύνηση της χηµικής σύστασης του κλάσµατος των πρωτεϊνών, αυτή είναι 

πολύ δύσκολη λόγω κυρίως της πολύ χαµηλής συγκέντρωσής τους και της 

πιθανής αλλήλεπίδρασής τους µε τις πολικές φαινόλες µε σχηµατισµό κάποιου 

δεσµού άγνωστης φύσεως. Οι πρωτεΐνες του ελαιολάδου είναι κατά πάσα 

πιθανότητα υδρόφοβα συσσωµατώµατα πρωτεϊνών και πεπτιδίων που έχουν 

µοριακή µάζα 225 KDa µε άλλα συστατικά όπως πολικές φαινόλες. Γι’ αυτό το 

λόγο δεν είναι δυνατή η περαιτέρω διερεύνηση της επιµέρους δοµής και φύσης 
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τους. Σε κάποια δείγµατα θολού ελαιολάδου υπάρχουν σε χαµηλότερη αναλογία 

και πρωτεΐνες που έχουν µοριακή µάζα 50 – 70 KDa οι οποίες προσοµοιάζουν 

τις ελαιοσίνες του µεσοκαρπίου. 

 

3. Τα φωσφολιπίδια που είναι µια τάξη ησσόνων συστατικών µε σηµαντικό ρόλο, 

βρίσκονται σε επίπεδα που κυµαίνονται από 21 έως 124 mg/kg ελαίου. Αυτά, 

λόγω της φύσης τους, είναι εν δυνάµει αντιοξειδωτικά και σταθεροποιητές της 

φυσικοχηµικής κατάστασης του θολού ελαιολάδου. Η εµπειρία από την 

ανάλυση των φωσφολιπιδίων είναι ότι η ανάλυση µε υγρή χρωµατογραφία µε 

στήλες τόσο κανονικής όσο και αντίστροφης φάσης παρουσιάζουν σοβαρές 

δυσκολίες. Γι’ αυτό σηµαντική είναι η συνεισφορά στη λύση του προβλήµατος 

της φασµατοσκοπίας NMR. Τα επιµέρους φωσφολιπίδια που διαπιστώθηκε ότι 

απαρτίζουν το φωσφολιπιδικό κλάσµα ήταν το φωσφατιδικό οξύ, το λυσο-

φωσφατιδικό οξύ, η φωσφατιδυλοχολίνη και η φωσφατιδυλοαιθανολαµίνη. 

 

4. Τα πειραµατικά δεδοµένα για τη φυσικοχηµική κατάσταση του θολού 

ελαιολάδου έδειξαν ότι παρά τη µικρή περιεκτικότητα σε νερό το σύστηµα 

µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα γαλάκτωµα – αιώρηµα. Ειδικότερα, το θολό 

ελαιολάδου είναι ένα σύστηµα διασποράς στερεών σωµατιδίων και σταγονιδίων 

νερού, που εν µέρει απαντούν σε συσσωµατωµένη µορφή, λόγω της 

ταυτόχρονης παρουσίας των στερεών σωµατιδίων που προέρχονται από τα 

φυτικά µέρη του καρπού στο έλαιο. Τα στερεά σωµατίδια (Α.Σ.Σ.) 

αποτελούνται κυρίως από αναφοµοίωτα συστατικά (δοµικοί πολυσακχαρίτες και 

άλλα συστατικά), περιέχουν όµως και φωσφολιπίδια, σάκχαρα, φαινόλες και 

πρωτεΐνες και βρέθηκε ότι αυξάνουν τη φυσικοχηµική σταθερότητα των 

πρότυπων γαλακτωµάτων νερού σε έλαιο που παρασκευάστηκαν. 

 

5. Η περιεκτικότητα του ελαιολάδου σε Αδιάλυτα σε πετρελαϊκό αιθέρα Στερεά 

Συστατικά (Α.Σ.Σ.) φαινοµενικώς αυξάνεται κατά την αποθήκευση διότι 

ανάλογα µε το χρόνο της διήθησης δηµιουργούνται συσσωµατώµατα µεταξύ 

των στερεών σωµατιδίων µε µέγεθος µεγαλύτερο από αυτό των πόρων του 

ηθµού. Η αύξηση αυτή έχει σηµασία για τη Βιοµηχανία, κυρίως σε ότι αφορά 

την εµφιάλωση του ελαιολάδου (κίνδυνος επανεµφάνισης θολώµατος στη 

φιάλη). 
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6. Τα δείγµατα θολού ελαιολάδου που εξετάστηκαν περιείχαν διάφορους 

µικροοργανισµούς σε πληθυσµό όχι υψηλότερο από 3 log cfu/mL ελαίου. Η 

φύση τους (κυρίως ζυµοµύκητες του γένους Candida, βακτήρια και λίγοι 

µύκητες) φαίνεται ότι δεν επηρεάζει δυσµενώς τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά και την εν γένει ποιότητα του φυσικού αυτού προϊόντος. 

Ωστόσο ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην εφαρµογή των κανόνων Καλής 

Υγιεινής και Βιοµηχανικής Πρακτικής κατά την παραγωγή και την τυποποίησή 

του. 

 

Στην Ελλάδα διακινείται και καταναλίσκεται µη τυποποιηµένο ελαιόλαδο µέρος 

του οποίου είναι θολό. Η µορφή αυτή είναι για πολλούς καταναλωτές, ένα πιο φυσικό 

και πιο οικολογικό προϊόν µε µεγαλύτερη βιολογική αξία. Τα πιο πάνω αποκτούν 

ιδιαίτερη σηµασία αν λάβει κανείς υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην παραλαβή του 

ελαιολάδου (παραλαβή σε µικρής δυναµικότητας ελαιουργεία ή µε χρήση µικρής 

κλίµακας οικιακών ελαιοτριβείων στα οποία το ελαιόλαδο παράγεται και 

καταναλίσκεται άµεσα ή συσκευάζεται σε φιάλες και δωρίζεται). 

 

 

Προτάσεις για µελλοντική εργασία 

 

Η αυξηµένη σταθερότητα του θολού ελαιολάδου στην οξείδωση µπορεί να 

αποδοθεί στην υψηλότερη περιεκτικότητά του σε πολικές φαινόλες και σε 

φωσφολιπίδια και, ενδεχοµένως, στη φυσικοχηµική κατάστασή του. Ωστόσο ορισµένα 

θέµατα χρήζουν περισσότερης έρευνας: 

 

� Περαιτέρω διερεύνηση της αντοχής στην αυτοξείδωση του θολού ελαιολάδου 

και ανάλυση των διαφορών στο προφίλ των πολικών φαινολών πριν και µετά τη 

διήθησή του ενόψει και των νέων δεδοµένων για τη σύσταση του κλάσµατος 

των πολικών φαινολών (σεκοϊριδιειδή, λιγνάνες, φλαβονοειδή, υδροξυ-

ισοχρωµάνες). Το κλάσµα αυτό έχει σηµασία όχι µόνο για τη προστασία ενάντια 

στην αυτοξείδωση αλλά για τη βιολογική αξία και στην ποιότητα του προϊόντος. 
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� ∆ιερεύνηση του ρόλου των επιµέρους πολικών φαινολών στην παρεµπόδιση 

αντιδράσεων οξείδωσης που καταλύονται από ένζυµα λόγω και της παρουσίας 

του νερού (αυξηµένης πιθανότητα ενζυµικών δράσεων). 

� ∆ιερεύνηση της φύσης των συστατικών των Α.Σ.Σ., κυρίως αυτών που µπορεί 

να είναι πολυµερή φαινολών ή σύµπλοκα φαινολών-πρωτεϊνών, και έχουν 

ειδικό ενδιαφέρον για τη Βιοµηχανία. Επειδή η συγκέντρωση των Α.Σ.Σ. 

αυξάνεται µε την παραµονή του ελαίου, θα µπορούσαν να αναζητηθούν µια ή 

περισσότερες παράµετροι ώστε να χρησιµοποιηθούν ως δείκτες για τον 

καθορισµό του κατάλληλου χρόνου παραµονής του ελαίου στις δεξαµενές 

αποθήκευσης πριν τη διήθηση. 

� ∆ιερεύνηση της φύσης των πρωτεϊνών του µεσοκαρπίου της επιτραπέζιας ελιάς, 

το οποίο είναι πλουσιότερο σε πρωτεΐνες σε σχέση µε το ελαιόλαδο. 
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6. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 
 

Το ελαιόλαδο παροµοιάζεται συχνά µε ένα «ζωντανό οργανισµό». Από τη 

στιγµή της παραλαβής του µέχρι τη στιγµή της κατανάλωσης λαµβάνουν χώρα πολλές 

χηµικές και βιοχηµικές δράσεις. Οι δράσεις αυτές έχουν σηµασία, τόσο για την 

οξειδωτική σταθερότητά του όσο και έναντι των µεταβολών της φυσικοχηµικής του 

κατάστασης. Οι µεταβολές αυτές έχουν, επίσης, σηµασία για τη συσκευασία και την 

παραµονή του θολού προϊόντος στις δεξαµενές πριν την εµφιάλωση. Το θολό 

ελαιόλαδο, ο «φρέσκος» αδιήθητος χυµός της ελιάς, είναι ένα ενδιάµεσο προϊόν της 

παραγωγικής διαδικασίας πριν την τελική διήθηση και συσκευασία του ελαιολάδου που 

µπορεί, όµως, να καταναλωθεί ως έχει από ένα ειδικό αγοραστικό κοινό που το προτιµά 

για τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του και τη µεγαλύτερη βιολογική του 

αξία. Τα ήσσονα συστατικά στο θολό ελαιόλαδο που επηρεάζουν την οξειδωτική του 

σταθερότητα και τη φυσικοχηµική του κατάσταση καθώς και η παρουσία 

µικροοργανισµών που το διαφοροποιούν από τις άλλες µορφές ελαιολάδου αποτελούν 

το αντικείµενο της παρούσας διατριβής. Η αυξηµένη οξειδωτική σταθερότητα του 

θολού ελαιολάδου οφείλεται, εν µέρει, στην αυξηµένη περιεκτικότητα του ελαίου σε 

πολικές φαινόλες πριν τη διήθησή του. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες είναι πολύ 

χαµηλή (0,5-2 mg/kg ελαίου). Οι  πρωτεΐνες αυτές δεν αναµένεται να συνεισφέρουν 

στην οξειδωτική και στη φυσικοχηµική σταθερότητά του. Τα φωσφολιπίδια που 

απαντούν σε συγκεντρώσεις περίπου 100 mg/kg µπορούν να δράσουν ως πρωτοταγή 

αντιοξειδωτικά ή ως συνεργοί αντιοξειδωτικών. Ως προς τη φυσικοχηµική του 

κατάσταση, το θολό ελαιόλαδο είναι ένα σύστηµα διασποράς στερεών σωµατιδίων και 

σταγονιδίων νερού (αιώρηµα και γαλάκτωµα, αντίστοιχα) που εν µέρει απαντούν σε 

συσσωµατωµένη µορφή στο έλαιο. Τα στερεά σωµατίδια αδιάλυτα  σε πετρελαϊκό 

αιθέρα (Α.Σ.Σ.) αποτελούνται κυρίως από αναφοµοίωτα συστατικά αλλά και 

φωσφολιπίδια, σάκχαρα, φαινόλες και πρωτεΐνες. H περιεκτικότητα σε Α.Σ.Σ. 

αυξάνεται κατά την αποθήκευση, επειδή πιθανότατα ευνοείται ο σχηµατισµός 

συσσωµατωµάτων που έχουν µέγεθος µεγαλύτερο από αυτό των πόρων του ηθµού. Η 

αύξηση αυτή έχει σηµασία για τη Βιοµηχανία (κίνδυνος επανεµφάνισης θολώµατος στη 
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φιάλη). Το θολό ελαιόλαδο περιέχει διάφορους µικροοργανισµούς σε πληθυσµό 

χαµηλότερο από 2 log cfu/mL ελαίου. Η φύση τους (κυρίως ζυµοµύκητες, βακτήρια και 

λίγοι µύκητες) δεν επηρεάζουν δυσµενώς τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και την εν 

γένει ποιότητα του φυσικού αυτού προϊόντος. Ωστόσο ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να 

δοθεί στην εφαρµογή των κανόνων Καλής Υγιεινής και Βιοµηχανικής Πρακτικής κατά 

την παραγωγή και την τυποποίησή του. 
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7. ABSTRACT 

 
 
 

Olive oil is frequently described as a “living organism”. From the moment of its 

production until its consumption, a series of chemical and biochemical reactions take 

place. These reactions are of particular importance for its oxidative stability and the 

physicochemical state and have an impact in the olive oil’s storing and bottling practice. 

Cloudy olive oil, the unfiltered fresh olive juice, is an intermediate in olive oil 

production prior to final filtration and bottling; it can be sold separately to special 

consumers who prefer it for its unique organoleptic characteristics and its biological 

value. The minor components of cloudy olive oil that affect its oxidative and 

physicochemical stability and the presence of microorganisms that discriminate it from 

the other forms of olive oil, was the aim of this PhD thesis. The increased oxidative 

stability of cloudy olive oil was partially due to the increased content of total phenols of 

the oil prior to filtration. Protein content in the same oils was relatively small (0.5-2 

mg/kg) and is not expected to influence the oxidative and physicochemical stability. 

Phospholipids that might have the role of antioxidants or antioxidant’s synergists and 

can influence the oil’s physicochemical state, was around 100 mg/kg. The 

physicochemical state of cloudy olive oil is a system of dispersion of solid particles and 

micro-droplets of water (suspension and emulsion, respectively) partly appearing in the 

coagulated form. The solid particles (insoluble in petroleum ether matter) were mainly 

composed of non digestible material and, secondarily, of phospholipids, carbohydrates, 

polar phenols and proteins. The insoluble to petroleum ether matter continuously 

increased during storage possibly due to the formation of coagulation products with a 

size larger than the filter pores. This could be of interest for the Industry since 

sometimes commercially available olive oil exhibits re-clouding in the bottle during 

storage if early filtration is applied. Cloudy olive oil has a low population of micro-

organisms but their concentration (<2 log cfu/ml of oil) and their nature (mainly yeasts 

of Candida genera and bacteria and moulds) did not adversely influence the 

organoleptic characteristics and the overall quality of this natural product. However, the 

application of GMP and GHP is considered desirable.  
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