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Η παροφςα μελζτθ ζχει ωσ ςτόχο τθν εφαρμογι εξειδικευμζνων τεχνικών ανάλυςθσ (RP-HPLC-

DAD) για τθν ανίχνευςθ των βιοδραςτικών ςυςτατικών του ελαιόλαδου που ευκφνονται ςε 

μεγάλο βακμό για τισ ευεργετικζσ του ιδιότθτεσ.  

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι δευτερογενείσ μεταβολίτεσ τθσ κατθγορίασ των 

φαινυλαλκοολών, όπωσ θ υδροξυτυροςόλθ (hydroxytyrosol) και θ τυροςόλθ (tyrosol), κακώσ και 

των ςεκοϊριδοειδών, όπωσ θ ολεαςείνθ (oleacein) και θ ολεοκανκάλθ (oleocanthal), οι οποίεσ 

εμφανίηουν ςθμαντικζσ αντιοξειδωτικζσ, αντικαρκινικζσ και αντιφλεγμονώδεισ ιδιότθτεσ, ενώ 

φαίνεται να δρουν προςτατευτικά κατά τθσ νόςου Αλτςχάιμερ και τθσ γιρανςθσ του δζρματοσ. 

Έτςι, θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ επικεντρώκθκε ςτθν αποτφπωςθ χαρακτθριςτικών αντιπροςώπων 

των παραπάνω κατθγοριών. Ωςτόςο, μπορεί να επεκτακεί και ςτθν ανίχνευςθ και τον ποςοτικό 

προςδιοριςμό επιπλζον χθμικών βιοδραςτικών μορίων, όπωσ φαινολοξζα, φλαβονοειδι, 

λιγνάνια, τερπενοειδι.  

Η ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία μπορεί να εφαρμοςτεί για τον ποιοτικό ζλεγχο του ελαιόλαδου και 

ςε ςυνδυαςμό με ιδθ υπάρχουςεσ τεχνικζσ ελζγχου. Το παραγόμενο μεταβολικό προφίλ είναι 

ςυγκεκριμζνο για κάκε τφπο ελαιόλαδου (ποικιλία, εποχι ςυλλογισ, γραμμι παραγωγισ κ.ά.) και 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ χθμικό «αποτφπωμα». 
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Εικόνα 1. Χρωματογράφθμα RP-HPLC-DAD (235nm) του αναλυόμενου ελαιολάδου όπου 
επιςθμαίνονται οι κορυφζσ που αντιςτοιχοφν ςτθν Ολεαςείνθ και τθν Ολεοκανκάλθ. Επίςθσ, 
επιςθμαίνεται θ περιοχι ζκλουςθσ άλλων ςθμαντικών βιοδραςτικών μορίων, όπωσ 
φλαβονοειδών, λιγνανίων και άλλων ςεκοϊριδοειδών.  

 
 

Ολεοκανκάλθ Φλαβονοειδι, Λιγνάνια, 

Σεκοϊριδοειδι Ολεαςείνθ 
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Εικόνα 2. Χρωματογράφθμα RP-HPLC-DAD (235nm) του αναλυόμενου ελαιολάδου (κόκκινο 
χρώμα). Αντιπαραβάλλεται (μπλε χρώμα) το αντίςτοιχο χρωματογράφθμα διαλφματοσ προτφπων 
Ολεαςείνθσ και Ολεοκανκάλθσ. 
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Εικόνα 3. Χρωματογράφθμα RP-HPLC-DAD (280nm) του αναλυόμενου ελαιολάδου όπου 
επιςθμαίνονται οι κορυφζσ που αντιςτοιχοφν ςτθν Υδροξυτυροςόλθ και τθν Τυροςόλθ. 
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Ολεοκανκάλθ 

Τυροςόλθ Υδροξυτυροςόλθ 
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Εικόνα 4. Χρωματογράφθμα RP-HPLC-DAD (280 nm) του αναλυόμενου ελαιολάδου (κόκκινο 
χρώμα). Αντιπαραβάλλεται (μπλε χρώμα) το αντίςτοιχο χρωματογράφθμα διαλφματοσ προτφπων 
Υδροξυτυροςόλθσ και Τυροςόλθσ. 
 

 

Πρώτο βιμα τθσ ανάλυςθσ αποτζλεςε ο υπολογιςμόσ τησ απόδοςησ τθσ εκχφλιςθσ ςε ολικζσ 

πολυφαινόλεσ (βιοφαινόλεσ). Συγκεκριμζνα υπολογίςτθκαν: 

 OLE101:   ̴ 1.4 g/Kg ελαιολάδου 

Αυτό που υποδεικνφουν τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι ότι το ςυγκεκριμζνο 

ελαιόλαδο, το οποίο αναλφκθκε ςτο εργαςτιριό μασ ωσ προσ τθν παρουςία πολυφαινολών, 

περιζχει ςε ςημαντικζσ ποςότητεσ οριςμζνα βιοενεργά ςυςτατικά. Συγκεκριμζνα: 

1. Στο πολυφαινολικό κλάςμα του ελαιολάδου παρατθρείται αυξθμζνθ περιεκτικότθτα ςτθν 

φαινυλαλκοόλθ Τυροςόλθ (Εικόνα 3), ενώ ςε χαμθλότερα επίπεδα εμφανίηεται το 

ανάλογό τθσ, θ Υδροξυτυροςόλθ. 

2. Από το χρωματογράφθμα τθσ Εικόνασ 1 διαπιςτώνεται ότι περιζχει ςε μικρότερο 

ποςοςτό διαλδεχδικά ςεκοϊριδοειδι, όπωσ είναι θ Ολεαςείνθ και θ Ολεοκανκάλθ. 

3. Στο ίδιο χρωματογράφθμα φαίνεται ότι θ Ολεοκανκάλθ υπερζχει ποςοτικά ςε ςχζςθ με 

το δομικά ςυγγενζσ τθσ μόριο, τθν Ολεαςείνθ. 

4. Τζλοσ, παρατθροφνται και άλλεσ κατθγορίεσ δραςτικών φυςικών μορίων, όπωσ 

φλαβονοειδι (π.χ. κερςετίνθ), λιγνάνια (π.χ. πινορεςινόλθ) και άλλα ςεκοϊριδοειδι. 

  

Υδροξυτυροςόλθ 

Τυροςόλθ 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

ΘΕΜΑ: Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση πολυφαινολών σε δείγμα ελαιολάδου 

ΗΜ/ΝΙΑ: 7/12/2015 

 
 

ΔΕΙΓΜΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

OLE142 Δείγμα ελαιολάδου 

 
 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Εκχύλιση πολυφαινολών  

 2. Προσδιορισμός ολικού φαινολικού φορτίου 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ OLE142 

Όνομα παραγωγού ΠΑΠΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ 

Τόπος προέλευσης ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Ποικιλία ελαιόδεντρων  ΑΘΗΝΟΕΛΙΑ/ΚΟΡΟΝΕΪΚΗ 

Ημερομηνία συλλογής ελαιοκάρπου 10/11/2014 

Τρόπος παραγωγής (διφασικό, τριφασικό, κλπ) ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 

Είδος καλλιέργειας (συμβατική, βιολογική κλπ) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 

Ημερομηνία ελαιοποίησης καρπού 10/11/2014 

Στοιχεία προηγούμενων αναλύσεων - 

Παρατηρήσεις - 

 

 

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών ανάλυσης (RP-

HPLC-DAD) για την ανίχνευση των βιοδραστικών συστατικών του ελαιόλαδου, γνωστά και 

ως βιοφαινόλες, που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις ευεργετικές του ιδιότητες.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δευτερογενείς μεταβολίτες της κατηγορίας των 

φαινυλαλκοολών, όπως η Υδροξυτυροσόλη (Hydroxytyrosol) και η Τυροσόλη (Tyrosol), 

καθώς και των σεκοϊριδοειδών, όπως η Ολεασείνη (Oleacein) και η Ολεοκανθάλη 

(Oleocanthal). Τα μόρια αυτά αποτελούν μέρος του πολικού φαινολικού κλάσματος του 

ελαιολάδου, και εμφανίζουν σημαντικές αντιοξειδωτικές, αντικαρκινικές και 

αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, ενώ φαίνεται να δρουν προστατευτικά κατά της νόσου 

Αλτσχάιμερ και της γήρανσης του δέρματος. Έτσι, η συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώθηκε 

στην αποτύπωση χαρακτηριστικών αντιπροσώπων των παραπάνω κατηγοριών. Ωστόσο, 

μπορεί να επεκταθεί και στην ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό επιπλέον χημικών 

βιοδραστικών μορίων, όπως φαινολοξέα, φλαβονοειδή, λιγνάνια, τερπενοειδή.  

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί για τον ποιοτικό έλεγχο του 

ελαιολάδου και σε συνδυασμό με ήδη υπάρχουσες τεχνικές ελέγχου. Το παραγόμενο 

μεταβολικό προφίλ είναι συγκεκριμένο για κάθε τύπο ελαιολάδου (ποικιλία, εποχή 

συλλογής, γραμμή παραγωγής κ.ά.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χημικό 

«αποτύπωμα». 
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A. ΕΚΧΥΛΙΣΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Με σκοπό την απομόνωση των πολικών φαινολικών συστατικών του δείγματος 

ελαιολάδου OLE142, εφαρμόστηκε η μέθοδος της υγρής-υγρής εκχύλισης με χρήση 

φυγοκέντρου. Συγκεκριμένα, 1 g ελαιολάδου, αναμεμειγμένου με n-εξάνιο, εκχυλίστηκε 

τρεις φορές με μίγμα διαλυτών μεθανόλης/νερού 8:2. Μετά από ανάδευση και 

διαχωρισμό του λιπαρού (υποκείμενου) κλάσματος από το πολικό κλάσμα με 

φυγοκέντριση, τα υπερκείμενα εκχυλίσματα συλλέγονται, ενώνονται και ακολουθεί 

απολίπανση με n-εξάνιο. Το υδροαλκοολικό εκχύλισμα (πολυφαινολικό εκχύλισμα) που 

προκύπτει – από εδώ και στο εξής ΤPF-OLE142 – εξατμίζεται υπό κενό στους 40oC μέχρι 

ξηρού, ζυγίζεται και οδηγείται προς ανάλυση. 

 

 

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (TPC) 

 

Το περιεχόμενο του δείγματος ελαιολάδου OLE142 σε ολικές φαινόλες (TPC) 

προσδιορίστηκε με τη χρωματομετρική μέθοδο Folin-Ciocalteu [ISO 14502-1:2005(E)] και 

το αποτέλεσμα (Πίνακας 1) εκφράστηκε σε mg ισοδυνάμων γαλλικού οξέος (GAE) ανά κιλό 

ελαιολάδου. 

Για τον προσδιορισμό του ολικού φαινολικού φορτίου (TPC) στο δείγμα TPF-

OLE142 κατασκευάστηκε καμπύλη βαθμονόμησης του Γαλλικού οξέος (Εικόνα 1) και η 

μέτρηση πραγματοποιήθηκε στα 765 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Καμπύλη βαθμονόμησης Γαλλικού οξέος (2.5-40 μg/ml). 
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Πίνακας 1: Ολικό Φαινολικό Φορτίο (TPC) του αναλυόμενου δείγματος ελαιολάδου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ TPC (mg GAE/Kg ελαιολάδου) 

OLE142 146 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
1. Πρώτο βήμα της ανάλυσης αποτέλεσε ο υπολογισμός της απόδοσης της εκχύλισης σε 

ολικές πολυφαινόλες (βιοφαινόλες), εκφρασμένη σε g ξηρού εκχυλίσματος ανά κιλό 

ελαιολάδου. Συγκεκριμένα υπολογίστηκαν: 

 OLE142:   ̴ 1.27 g/Kg ελαιολάδου 

 

2. Από τον προσδιορισμό του ολικού φαινολικού φορτίου στο πολικό κλάσμα του 

ελαιολάδου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε με τη φωτομετρική μέθοδο Folin-Ciocalteu, 

διαπιστώνεται ότι το αναλυόμενο δείγμα OLE142 περιέχει ικανοποιητικά επίπεδα 

πολυφαινολών (146 mg GAE/Kg ελαιολάδου), σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές 

και σε σύγκριση με άλλα δείγματα Ελληνικού ελαιολάδου που έχουν αναλυθεί στο 

εργαστήριό μας. 

 


