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2. Πειραματική Διαδικασία

1. 500μL κρασιού + 1,5mg ο-phenylenediamine 

1. Θέρμανση: ½ώρα στους 60οC ή 2ώρες στους 25οC

1. Ανάλυση αυθεντικών δειγμάτων των προϊόντων με: 

Φασματοφωτομετρία UV-vis

Αέρια Χρωματογραφία-Φασματομετρία Μαζών (GC-MS) 

Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) 



2.1 Βασική Αντίδραση



2.2 Χαρακτηριστικά Ενώσεων (1)

Glyoxal: -οργανική ένωση [ΟCHCHΟ]
-η μικρότερη διαλδεϋδη
-κίτρινο υγρό

Μethylglyoxal(MG):-βρίσκεται σε όλο το ανθρώπινο σώμα 
-για C<1mM: αβλαβής 
-για C>1mM: τοξική
-υπεύθυνη για υπεργλυκαιμία 
και διαβήτη
-ο προσδιορισμός της: ανεπιτυχής σε ζωντανούς οργανισμούς,
επιτυχής σε τρόφιμα και ποτά



Χαρακτηριστικά Ενώσεων (2)

2,3-butanedione: - [C4H6Ο2]
-υπεύθυνη για τη «βουτυρώδη» γεύση 
- πρόκληση αποφρακτικής βρογχιολίτιδας

Ο-phenylenediamine: -οργανική ένωση [C6H4(NH2)2]
-τοξική ουσία
-ύποπτη για πρόκληση καρκίνου

Σύμπλοκα quinoxaline: -ετεροκυκλικές ενώσεις 
-περιέχουν ένα σύνθετο δακτύλιο (βενζοϊκό + pyrazine δακτύλιο) 
-ακατάλληλες για μάτια, δέρμα και αναπνευστικό σύστημα



2.3 Μέθοδοι Ανάλυσης Quinoxaline

Φασματοφωτομετρία ορατού-υπεριώδες
(UV-vis)

Αέρια Χρωματογραφία-Φασματομετρία 
Μαζών 

(GC-MS) 

Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης
(HPLC) 



2.3.1Φασματοφωτομετρία UV-vis
1. Ανάλυση αυθεντικών δειγμάτων quinoxaline για 30min.
2. Καταγραφή 5 μετρήσεων του λ.
3. Μέτρηση της λmax κάθε ένωσης σε υδατικό διάλυμα και σε 

μεθανόλη.
4. Χρήση Thermo-Spectronic

UNICAM UV500.

Ακατάλληλη μέθοδος 
για ποσοτική ανάλυση
λόγω επικαλυπτόμενων
και δυσδιάκριτων κορυφών.



Θεωρία Φασματοφωτομετρίας UV-vis

Βασίζεται στην επίδραση ορατής (visual 400-800nm) 
ή υπεριώδους (UV 190-400nm) ακτινοβολίας με μια 
ουσία.
Η απορρόφηση ακτιβολίας προκαλεί ηλεκτρονικές 
διεγέρσεις.



Πλεονεκτήματα μεθόδου:

1. Χρήση μικρής ποσότητας δείγματος.
2. Μη καταστροφή δείγματος στο τέλος.
3. Μεγάλη ακρίβεια και ευαισθησία.
4. Μικρός χρόνος μέτρησης.



Οργανολογία Φασματ/ρίας UV-vis

γυαλίχαλαζία
WΗg ή Η2Λυχνία

Κυψελίδ
α

Vis περιοχήUV περιοχή



Ορισμοί

Τυφλό δείγμα (blank ):
το διάλυμα που έχει υποστεί όλες ακριβώς τις 
επεξεργασίες όπως και το άγνωστο, αλλά δεν 
περιέχει την ουσία που εξετάζεται.

Καμπύλη αναφοράς (calibration curve ):
η καμπύλη που προκύπτει από τη γραφική 
απεικόνιση των αριθμητικών τιμών μιας 
φυσικοχημικής ιδιότητας του δείγματος (Α ή Τ%), 
σε συνάρτηση με τη συγκέντρωση της ουσίας σε 
πρότυπα διαλύματα.



2.3.2 Αέρια Χρωματογραφία-
Φασματομετρία Μαζών (GC-MS)

1. Ανάλυση αυθεντικών δειγμάτων quinoxaline για 3 
ώρες.

2. 5 εγχύσεις του 1μL / 30min η κάθε μία.
3. θαρχ=60οC, θέρμανση κατά 2οC/min έως τους 120οC.

4. θέρμανση κατά 15οC/min έως θτελ=230οC
5. Χρήση Single Ion Monitoring (SIM) για προσδιορισμό 

της ευαισθησίας.

Κατάλληλη μέθοδος για ταυτοποίηση των ενώσεων.
Ακατάλληλη για την ποσοτικοποίηση λόγω μικρής 
αναλογίας σήματος/θόρυβο. 



GC-MS (2)

Αποτελέσματα quinoxaline ενώσεων:



Θεωρία GC-MS

Η τεχνική GC χρησιμοποιείται για την ανάλυση 
πτητικών ουσιών σε τρόφιμα, φάρμακα, προϊόντα 
πετρελαίου κ.λπ.

Αρχή λειτουργίας MS:
-δημιουργία ιόντων (κυρίως θετικών) μιας ένωσης.
-διαχωρισμός ιόντων με βάση το λόγο της μάζας προς το 
φορτίο (m/z).
-καταγραφή ιόντων.
-προσδιορισμός μοριακού βάρους (ΜΒ) της ένωσης και 
τρόπου σύνδεσης των διαφόρων ομάδων μεταξύ τους.



Οργανολογία GC

Φέρον αέριο: -αδρανές
-χωρίς προσμίξεις
-χωρίς οξυγόνο
-χωρίς υγρασία

Είδη στηλών: πληρωμένες ή τριχοειδής,
αναλυτικές ή παρασκευαστικές

Διαχωρισμός: λόγω διαφόρων δυνάμεων συγκράτησης και 
έκλουσης
ανάμεσα στα συστατικά του μίγματος, το υλικό πλήρωσης της στήλης
και της ροής του φέροντος αερίου. 



Οργανολογία MS

Τρόποι Ιοντισμού: -χημικός ιοντισμός (CI)
-εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου (FI)
-βομβαρδισμός με γρήγορα ουδέτερα άτομα Xe/Ar/Cs (FIB)
-βομβαρδισμός με δέσμη ηλεκτρονίων 



Βομβαρδισμός με δέσμη ηλεκτρονίων

Οι κατιοντικές ρίζες επιταχύνονται αρχικά με ηλεκτρικό πεδίο 
και στη συνέχεια κινούνται μέσα στο μαγνητικό πεδίο, οπότε 
εκτρέπονται και διαχωρίζονται με βάση το m/z. 



2.3.3 Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής
Απόδοσης (HPLC)

1. Ανάλυση αυθεντικών δειγμάτων quinoxaline για 2 
ώρες.

2. 5 εγχύσεις / 10min η κάθε μία.
3. Έκλουση: 50:50 ακετονιτρίλιο:οξικό νάτριο 

(0.040 Μ, pH 4).
1. Έλεγχος απορροφητικότητας ανά 315nm. 
2. Χρήση στήλης Reverse-phase C18 (Waters 610E 

HPLC Higgins Analytical CLIPEUS 5-μm). 

Κατάλληλη μέθοδος για ποσοτικό προσδιορισμό των 
ενώσεων.



HPLC (2)
Πρότυπες καμπύλες  :



HPLC (3)

Ίχνοι για διαφορετικά δείγματα κρασιού που αντέδρασαν με ο-phenylenediamine:
(Α) Chardonnay, (Β) Sauvignon Blanc, (C) Cabernet Sauvignon, και (D) Merlot.

Οι χρόνοι διατήρησης για τα προϊόντα της αντίδρασης είναι 5.2 min (quinoxaline),
5.7 min (2-methylquinoxaline), και 6.1 min (2,3-dimethylquinoxaline). 



HPLC (4)
Αποτελέσματα συγκεντρώσεων quinoxaline ενώσεων 

που προέρχονται από διάφορες ποικιλίες κρασιών

κόκκινα κρασιά: υψηλότερες συγκεντρώσεις 2,3-butanedione (συσχετισμός με 
γεύση). 
άσπρα κρασιά: μετρήσιμες συγκεντρώσεις από τουλάχιστον 2 α-dicarbonyl ενώσεις.
«ξηρά» κρασιά (κόκκινα κρασιά και Chardonnay): υψηλότερες συγκεντρώσεις 
ενώσεων α-dicarbonyl από τα «γλυκά» κρασιά (Riesling). 



Θεωρία HPLC (1)

Με την τεχνική HPLC επιτυγχάνεται:
διαχωρισμός των συστατικών υγρών μειγμάτων

μείγματα μοριακών ή ιοντικών ενώσεων με χαμηλές τάσεις 
ατμών καθώς και θερμικά ασταθών ενώσεων, που δεν 
μπορούν να εξαερωθούν χωρίς να διασπαστούν 
μείγματα ουσιών μεγάλου ΜΒ και πολικότητας 

ποιοτική και ποσοτική ανάλυση

Στην HPLC διακρίνονται δυο φάσεις:
Στατική φάση : (στερεό πορώδες υλικό, μέσα στη στήλη)
Κινητή φάση:  (διαλύτης ή μίγμα διαλυτών).



Θεωρία HPLC (2)

Είδη HPLC:
Χρωματογραφία Προσρόφησης

Χρωματογραφία Κανονικής Φάσης
Χρωματογραφία Αντίστροφης Φάσης

Χρωματογραφία Κατανομής
Χρωματογραφία Ιοντοανταλλαγής
Χρωματογραφία Συγγένειας
Χρωματογραφία Αποκλεισμού 
Μεγέθους



Οργανολογία HPLC (1)

Δοχείο διαλύτη: - γυάλινη φιάλη για ισοκρατική έκλουση
(σταθερή σύσταση κινητής φάσης)
- 4 φιάλες για βαθμωτή έκλουση
(βαθμιαία μεταβολή κινητής φάσης)

Τύποι αντλιών: παλινδρομικές, πνευματικές αντλίες και αντλίες εκτόπισης



Οργανολογία HPLC (2)

Τύποι στηλών: 
αναλυτικές στήλες
προστατευτικές στήλες

Τύποι σωματιδίων (πληρωτικών υλικών) :
Μικροπορώδη σωματίδια (διάμετρος πόρου 5-10μm)
Μακροπορώδη σωματίδια (διαμέτρος πόρου >60μm)
Υμενοειδή σωματίδια (διαμέτρου 35-45μm),
(αδρανείς πυρήνες καλυμμένοι με υμένα υγρής στατικής 
φάσης)



Οργανολογία HPLC (3)

Τύποι ανιχνευτών:
1. Ορατού-υπεριώδους
2. Ηλεκτροχημικοί
3. Παράταξης φωτοδιόδων
4. Φθορισμομετρικοί
5. Αγωγιμομετρικοί
6. Ραδιενέργειας
7. Δείκτη διάθλασης
8. Σκεδασμού φωτός
9. Φασματογράφοι μάζας

10. Φλόγας



Κυριότερες Παράμετροι HPLC (1)

Συντελεστής συγκράτησης

Συντελεστής εκλεκτικότητας

tR : χρόνος συγκράτησης της ένωσης

t0 : νεκρός χρόνος



Κυριότερες Παράμετροι HPLC (2)

Αριθμός θεωρητικών πλακών

Ύψος θεωρητικής πλάκας

W : εμβαδόν κορυφής (μονάδες χρόνου)



Κυριότερες Παράμετροι HPLC (3)

Διαχωριστική ικανότητα

Κυριότερες Παράμετροι HPLC 
(2)



3. Συμπεράσματα

Φασματοσκοπεία ορατού μη κατάλληλη 
για ανάλυση.
GC-MS κατάλληλη για ταυτοποίηση, 
ακατάλληλη για ποσοτικοποίηση.
HPLC καλύτερη μέθοδος για ποσοτικό 
προσδιορισμό.
Η συγκέντρωση ενώσεων α-dicarbonyl 
στο κρασί σχετίζονται άμεσα με την 
γεύση και το άρωμά του.
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