
Μαρία Αναστασιάδη 



 Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός του 
πολυφαινολικού    περιεχοµένου 

 Μονοποικιλιακών οίνων της ελληνικής παραγωγής.  

 Γηγενών ποικιλιών του είδους Vitis vinifera. L  

 Υποπροϊόντων της ελληνικής οινοποιητικής 
παραγωγής  

 Μελέτη βιοδραστικότητας ελληνικών οίνων και 
εκχυλισµάτων αµπελοκοµικών προϊόντων και 
υποπροϊόντων οινοποίησης 

 Αντιβακτηριακή Δράση 

 Αντιοξειδωτική δράση 



Άµπελος η οινοφόρος  (Vitis vinifera L.) 





Ωρίµανση Σχηµατισµός ραγών 



Γίγαρτα 

Κέλυφος Ενδοσπέρµιο Έµβρυο 

Σάρκα 

Μεσοκάρπιο Ενδοκάρπιο 

Φλοιός 

Επιδερµίδα Υποδερµίδα 











Παραδοσιακές φαρµακευτικές χρήσεις του οίνου 



Παρουσία βιοδραστικών πολυφαινολών, σε αυξηµένο ποσοστό στον 
ερυθρό οίνο  



 Γλυκόλυση 

 Οδός της Φωσφορικής Πεντόζης 

 Οδός του Σικιµικού οξέος  

 Οδός του Οξικού-Μαλονικού οξέος (ή οδός των πολυακετιδίων) 

 Οδός του Οξικού-Μεβαλονικού οξέος 





 Αντιοξειδωτική 

 Αντιαθηρωµατική 

 Αντιµικροβιακή 

 Αντι-ιική 

 Αντιφλεγµονώδη 

 Αντιαλλεργική 

 Αντιθροµβωτική 

 Αντιµεταλλαξιογόνος 
 Αγγειοδιασταλτική δράση.  

Βιολογική δράση πολυφαινολών 





Σχηµατική αναπαράσταση του προστατευτικού ρόλου των 
συστατικών του οίνου στην πρόληψη δηµιουργίας  
αθηρωµατικής πλάκας στις αρτηρίες 

Στους ερυθρούς οίνους, ο συνδυασµός  αιθανόλης µε τις 
πολυφαινόλες επηρεάζει θετικά την οµαλή λειτουργία του 
ενδοθηλίου, µέσω των παρακάτω δράσεων:  

Αντιοξειδωτική 

Αγγειοδιασταλτική 

Αντιθροµβωτική 

Αντιαθηρωµατική δράση ερυθρού οίνου 



Κύριες πολυφαινόλες σταφυλιών-οίνων 

R1=H, (-)-Επικατεχίνη 

R1=ΟΗ, (-)-
Επιγαλλοκατεχίνη 

R1=γαλλικό οξύ, Γαλλικός 
εστέρας της επικατεχίνης 

R1=H, (+)-Κατεχίνη 

R1=ΟΗ, (-)-Γαλλοκατεχίνη 

Προκυανιδίνη Β1 

Προκυανιδίνη Β3 

Προκυανιδίνη Β2 



R1=H, R2=ΟΗ, R3= ΟΗ, Κερκετίνη 

R1=H, R2=ΟΗ, R3=Η, Καµφερόλη 

R1=H, R2=ΟΗ, R3=γλυκόζη, Κερκετίνη-γλυκοσίδης 

R1=H, R2=ΟΗ, R3=γαλακτόζη, Κερκετίν-γαλακτοσίδης 

R1=H, R2=ΟΗ, R3=ραµνόζη, Κερκετίνη-ραµνοσίδης 

R1=H, R2=ΟΗ, R3=2 µονάδες γλυκόζης, Κερκετίνη-
ρουτινοσίδης 

R1=H, R2=ΟΗ, R3=γλυκόζη, Καµφερόλη-3-γλυκοσίδης 

trans-ρεσβερατρόλη 

Κύριες πολυφαινόλες σταφυλιών-οίνων 

ε-βινιφερίνη 



Υδροξυβενζοϊκά οξέα Υδροξυκιναµµωµικά οξέα 

R1=ΟH, R2=ΟΗ, R3= ΟΗ, Γαλλικό  

R1=ΟH, R2=ΟΗ, R3=Η, Πρωτοκατεχικό 

R1=ΟCH3, R2=ΟΗ, R3=ΟCH3 Συριγγικό 

R1=ΟCH3, R2=ΟΗ, R3=H, Βανιλικό 
οξύ 

R1=H, R2=ΟΗ, R3= Η, π-Κουµαρικό 

R1=ΟH, R2=ΟΗ, R3=Η, Καφεϊκό 

R1=ΟCH3, R2=ΟΗ, R3=Η  Φερουλικό οξύ 

Κύριες πολυφαινόλες σταφυλιών-οίνων 

trans-καφεοτρυγικό οξύ (καφταρικό οξύ) 



Ανάπτυξη µεθόδου για τον προσδιορισµό 
πολυφαινολών µε HPLC-DAD 

 Για τις αναλύσεις HPLC χρησιµοποιήθηκε το Σύστηµα 
Χρωµατογραφίας  Υψηλής Απόδοσης Thermo Finnigan 3000 
εφοδιασµένο µε: 

 Αντλία και θάλαµο ανάµιξης υψηλής πίεσης τεσσάρων καναλιών, 

 Απαερωτή, Αυτόµατο δειγµατολήπτη , Ανιχνευτή UV-Vis  πολλαπλού 

µήκους κύµατος, Ανιχνευτή Diode Array.  

 Για το διαχωρισµό των πολυφαινολών χρησιµοποιήθηκε στήλη 
Lichrosphere RP-C18 (250mm x 4.1 mm, particle size 5 µm) 
εφοδιασµένη µε προστήλη RP-C18. 

 Η απορρόφηση των συστατικών καταγραφόταν ταυτόχρονα στα 280, 
320 και 360nm. 



Συνθήκες ανάλυσης 



1.Γαλλικό οξύ 
2. Πρωτοκατεχικό οξύ 
3. (+)-Κατεχίνη 
4. Καφεϊκό οξύ 
5. Συριγγικό οξύ 
6. (-)-Επικατεχίινη 
7. π-Κουµαρικό οξύ 
8. Φερουλικό οξύ 
9. Γαλλικός εστέρας επικατεχίνης 
10. Ρουτίνη 
11.  trans-ρεσβερατρόλη.  
12. Κερκετίνη 
13. Καµφερόλη 

Χρωµατογράφηµα προτύπων ενώσεων 
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Φάσµα UV-Vis πολυφαινολών 

—(+)-κατεχίνη 

— (-)-επικατεχίνη 

—προκυανιδίνη Β1 

— προκυανιδίνη Β2 

—trans-ρεσβερατρόλη 

—ε-βινιφερίνη 

—γαλλικό οξύ 

—πρωτοκατεχικό οξύ 

—βανιλικό οξύ 

—συριγγικό οξύ 

Φλαβανόλες 

Στιλβένια Υδροξυβενζοϊκά οξέα 

—κερκετίνη 

—καµφερόλη 

Φλαβονόλες 



Ποιοτικός-ποσοτικός προσδιορισµός 
πολυφαινολών  Η αναγνώριση πραγµατοποιήθηκε βάσει του χρόνου συγκράτησης 

(RT)  και του φάσµατος απορρόφησης στο υπεριώδες  των προτύπων 
ενώσεων. 

 Για τον ποσοτικό προσδιορισµό των πολυφαινολών, 
κατασκευάστηκαν καµπύλες αναφοράς προτύπων ενώσεων 

Όριο 
ανίχνευσης 

Όριο ποσοτικοποίησης 



mg  γαλλικού οξέος ανά L οίνου 
mg γαλλικού οξέος ανά g εκχυλίσµατος 

m
O

D
 

λ=595nm 



Προσδιορισµός πολυφαινολικού 
περιεχοµένου ελληνικών 
µονοποικιλιακών οίνων 



  Ποικιλίας σταφυλιών 
 Κλιµατολογικών συνθηκών 
  Σύσταση Εδάφους 

  Μυκητιακό Φορτίο 

  Καλλιεργητικές τεχνικές 

 Φάση ωρίµανσης σταφυλιών 

  Οινοποιητικές τεχνικές 



Διαδικασία Οινοποίησης 



Δείγµατα οίνων 

Περιοχή Συνεταιρισµός / 
Εταιρία Ποικιλίες Οίνων  

Σαντορίνη 
Ένωση 

Συνεταιρισµών Θηραϊκών 
Προϊόντων (SantoWines) 

Μανδηλαριά, 
Μαυροτράγανο, 
Βοηδόµατο, Αθήρι, 
Ασύρτικο, Αηδάνι 

Ρόδος Καΐρ-Ρόδος Α.Ε. Μανδηλαριά, Αθήρι, 
Μοσχάτο 

Κρήτη Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Σητείας Λιάτικο, Βηλάνα 

Πελοπόννησος Κτήµα Σπυρόπουλου Αγιωργίτικο, 
Μοσχοφίλερο 

Θεσσαλία Συνεταιρισµός αγροτικών 
προϊόντων Τυρνάβου 

Μοσχάτο 
Αµβούργου, Ροδίτης, 

Μπαντίκι 
Νάουσα Κτήµα Κυρ-Γιάννη Ξινόµαυρο, Merlot, 

Syrah  



Ανάλυση οίνων µε απευθείας εισαγωγή στο HPLC 

___280nm 
___320nm 
___360mn 

1.Γαλλικό οξύ 
2. trans-καφταρικό οξύ 
3. Προκυανιδίνη Β1 
4. (+)-Κατεχίνη 
5. Καφεϊκό οξύ 
6. Συριγγικό οξύ 
7. (-)-Επικατεχίινη 
8. Φλαβανόλη-1 
9. π-Κουµαρικό οξύ 
10. Γαλακτοσίδης κερκετίνης 
11. Γλυκοσίδης κερκετίνης 
12.. Ραµνοσίδης κερκετίνης 
13.  trans-ρεσβερατρόλη.  
14. Κερκετίνη 
15. ε-βινιφερίνη 
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Ερυθρός οίνος 



Προσδιορισµός πολυφαινολών οίνου µε LC-MS 

 Για τις αναλύσεις HPLC χρησιµοποιήθηκε φασµατόµετρο µάζας  
τύπου Τριπλού Τετραπόλου Finnigan TSQ εφοδιασµένο µε: 

 Αντλία και θάλαµο ανάµιξης υψηλής πίεσης τεσσάρων καναλιών, 

 Απαερωτή, Αυτόµατο δειγµατολήπτη , Ανιχνευτή UV-Vis  διπλού 

µήκους κύµατος. 

 Για το διαχωρισµό των πολυφαινολών χρησιµοποιήθηκε στήλη Waters 
XTerra RP-C18 C18 (250mm x 4.1 mm, particle size 5 µm) 
εφοδιασµένη µε προστήλη RP- C18. 

 Απευθείας έγχυση του δείγµατος 

 Η απορρόφηση των συστατικών καταγραφόταν ταυτόχρονα στα 254, 
360 nm. 



0 95 5 0,2 
10 95 5 0,2 
50 85 15 0,2 
70 85 15 0,2 

100 70 30 0,2 
125 40 60 0,2 

Συνθήκες ανάλυσης 



γλυκοσίδης της καµφερόλης. ρουτινοσίδης της κερκετίνης 

Γλουκουρονίδιο της κερκετίνης, γλυκοσίδης της trans-ρεσβερατρόλης 
(πικεΐδης), 



(–)–επιγαλλοκατεχίνη (–)–γαλλοκατεχίνη 

1.Προκυανιδίνη B3, 2.Προκυανιδίνη Β1, 
3.Προκυανιδίνη B2 



Μέσοι όροι συγκεντρώσεων πολυφαινολών και ολικού πολυφαινολικού 
περιεχοµένου σε ελληνικούς επιτραπέζιους και επιδόρπιους οίνων 



Μεταβολή πολυφαινολικού περιεχοµένου οίνων κατά τη διαύγαση 

ΔΑ= Δεν Ανιχνεύθηκε 



Μεταβολή πολυφαινολών οίνων κατά τη διαύγαση 
m

g/
L 



Συσχέτιση πολυφαινολικής σύστασης οίνων –ποικιλίας  

ΔΑ= Δεν Ανιχνεύθηκε 



Συσχέτιση πολυφαινολικής σύστασης οίνων –ποικιλίας  



Σύγκριση του πολυφαινολικού περιεχοµένου οίνων της ίδιας ποικιλίας 
και χρονιάς από διαφορετικές περιοχές  

ΔΑ= Δεν Ανιχνεύθηκε 



Σύγκριση πολυφαινολικού περιεχοµένου µανδηλαριάς Σαντορίνης-Ρόδου 
και ασύρτικου Σαντορίνης-Σητείας 



Ετήσια διακύµανση πολυφαινολικού περιεχοµένου οίνων 

ΔΑ= Δεν Ανιχνεύθηκε 



Ετήσια διακύµανση πολυφαινολικού περιεχοµένου µανδηλαριάς 
Σαντορίνης 

m
g/

L 

m
g/

L 



Μεταβολή πολυφαινολικού περιεχοµένου ερυθρών οίνων κατά την παλαίωση στη φιάλη 

ΔΑ= Δεν Ανιχνεύθηκε 



Μεταβολή πολυφαινολικού περιεχοµένου µανδηλαριάς κατά 
την παλαίωση στη φιάλη 



Σύγκριση πολυφαινολικού περιεχοµένου επιτραπέζιων και επιδόρπιων οίνων 

ΔΑ= Δεν Ανιχνεύθηκε 



m
g/

L 

Σύγκριση πολυφαινολικού περιεχοµένου επιδόρπιων οίνων 



Προσδιορισµός πολυφαινολικού 
περιεχοµένου ραγών-φλοιών-

γιγάρτων γηγενών ποικιλιών Vitis 
vinifera L.  



Περιοχή Συνεταιρισµός-Εταιρεία Ποικιλίες 

Σαντορίνη 
Ένωση Συνεταιρισµών 
Θηραϊκών Προϊόντων 

SantoWines 

Μανδηλαριά, 
Μαυροτράγανο, 
Βοηδόµατο, Αθήρι, 
Ασύρτικο, Αηδάνι 

Ρόδος Καΐρ-Ρόδος Α.Ε. Μανδηλαριά, Ασύρτικο 

Κρήτη 

Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Πεζών 

Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµός Σητείας 

Μανδηλαριά, 
Κοτσιφάλι 
Λιάτικο, Βηλάνα 

Πελοπόννησος (Νεµέα) Κτήµα Σπυρόπουλου Αγιωργίτικο, Μοσχοφίλερο 

Θεσσαλία (Τύρναβος) Συνεταιρισµός αγροτικών 
προϊόντων Τυρνάβου 

Μοσχάτο Αµβούργου, 
Ροδίτης 

Αττική (Βοτανικός) Αµπελώνας Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Μαυροδάφνη, Ληµνιό, 
Ληµνιώνα, Ρωµέικο, 

Αγιαννιώτικο,  Ξινόµαυρο, 
Βερτζαµί, Ροδίτης, 
Γουστολίδι, Φιλέρι 

Χίος Συνεταιρισµός αγροτικών 
προϊόντων Χίου Μανδηλαριά, Μπεγλέρι 

Αναλύσεις Αµπελοκοµικών προϊόντων 



•  Δείγµατα σταφυλιών ερυθρών και λευκών ποικιλιών –σε διάφορα στάδια 
ωρίµανσης- συλλέχθηκαν και φυλάχθηκαν  σε θερµοκρασία -25 ºC, απουσία 
φωτός. 

• Tο στάδιο ωρίµανσης προσδιορίστηκε από το ποσοστό σακχάρων  
(µονάδες ºBrix).  

• Οι ράγες αποκολλήθηκαν µηχανικά, ζυγίστηκαν, οµογενοποιήθηκαν και 
λιοφιλιοποιήθηκαν. 

•  Μέρος των ραγών χωρίστηκε σε φλοιούς και γίγαρτα. 
•  Οι φλοιοί λιοφυλιοποιήθηκαν, ζυγίστηκαν και οµογενοποιήθηκαν. 
•  Τα γίγαρτα ξηράνθηκαν στον ατµοσφαιρικό αέρα, ζυγίστηκαν και 
κονιοποιήθηκαν. 

Σταφύλια 

Γίγαρτα και Φλοιοί 

Επεξεργασία δειγµάτων 



Επιλογή βέλτιστης µεθόδου εκχύλισης µε χρήση υγρών διαλυτών 

MeOH 
BuOH 

EtOAc, pH=5 
EtOAc, pH=2 
EtOAc, pH=2 
θερµανση 



Βελτιστοποίηση µεθόδων εκχύλισης µε χρήση 
υγρών διαλυτών 



Δοκιµές Εκχυλίσεων µε χρήση Ρητινών και Εκχύλιση Στερεάς Φάσης (SPE)  



Διαδικασία εκχύλισης ραγών φλοιών και γιγάρτων 

•  Το στερεό υλικό (κονιοποιηµένες ράγες, γίγαρτα και φλοιοί) εκχυλίστηκε 
διαδοχικά τέσσερις φορές µε µίγµα MeOH-H2O-HCl 0,1N (90:9,5:0,5), σε 
λουτρό υπερήχων. 

•  Τα εκχυλίσµατα συµπυκνώθηκαν µε εξάτµιση υπό κενό (απουσία φωτός 
σε θερµοκρασία 35 ºC) και επαναδιαλυτοποιήθηκαν σε µικρή ποσότητα 
µεθανόλης και φυγοκεντρήθηκαν µε σκοπό να αποµακρυνθούν τα στερεά 
υπολείµµατα.  

•  Ακολούθησαν τρεις διαδοχικές εκχυλίσεις µε πετρελαϊκό αιθέρα για την 
αποµάκρυνση των λιπών και των χλωροφυλλών. Η µεθανόλη 
αποµακρύνθηκε υπό κενό δίνοντας ένα κολλώδες στερεό υπόλειµµα που 
επαναδιαλυτοποιήθηκε σε κορεσµένο δ/µα NaCl. 

•  Ακολούθησαν τέσσερις διαδοχικές εκχυλίσεις µε EtOAc. Οι οργανικές 
στιβάδες ενώθηκαν και ξηράνθηκαν µε Νa2SO4 και ο EtOAc εξατµίστηκε 
υπό κενό. 

•  Το στερεό υπόλειµµα αφού ζυγίστηκε επαναδιαλυτοποιήθηκε σε 
κατάλληλη ποσότητα µεθανόλης έτσι ώστε να επιτευχθεί συγκέντρωση 2 
mg/mL και εισήχθη στη συσκευή HPLC. 



Αξιολόγηση της µεθόδου (έλεγχος ανάκτησης των πολυφαινολών) 

Πειραµατική συγκέντρωση 
Θεωρητική συγκέντρωση 

% Ανάκτηση= .100 



Χρωµατογράφηµα ραγών  

1 

2 

3 

4 
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___280nm 
___320nm 
___360mn 

1. Γαλλικό οξύ 
2. trans-καφταρικό οξύ 
3. Προκυανιδίνη Β1 
4. (+)Κατεχίνη 
5. Προκυανιδίνη Β2 
6. (-)-Επικατεχίνη 
7. Γαλλικός εστέρας 
επικατεχίνης 
8. Γαλακτοσίδης της κερκετίνης  
9. Γλυκοσίδης της κερκετίνης  
10. Ραµνοσίδης της κερκετίνης  
11. trans-ρεσβερατρόλη 

10 



Μέσοι όροι συγκεντρώσεων πολυφαινολών που 
προσδιορίσθηκαν σε ερυθρές και λευκές ποικιλίες σταφυλιών  

ΔΑ= Δεν Ανιχνεύθηκε 



Σύγκριση πολυφαινολικού περιεχοµένου 
µανδηλαριάς από διαφορετικές περιοχές  



Σύγκριση πολυφαινολικού περιεχοµένου 
µανδηλαριάς από διαφορετικές περιοχές 



Εποχική Διακύµανση Ραγών 



Εποχική Διακύµανση Ραγών 



1 2 

3 

4 

5 
6 

7 

1. Γαλλικό οξύ 
2. Προκυανιδίνη Β1 
3. (+)-Κατεχίνη 
4. Προκυανιδίνη Β2 
5. (-)-Επικατεχίνη 
6 Προκυανιδίνη Β3 
7. Γαλλικός εστέρας 
επικατεχίνης 

___280nm Γίγαρτα  

Χρωµατογραφήµατα γιγάρτων/φλοιών  

___280nm 
___320nm 
___360mn 

4 
1 2 Φλοιοί 

3 

6 

5 

1. Γαλακτοσίδης της κερκετίνης  
2. Γλυκοσίδης της κερκετίνης  
3. Ραµνοσίδης της κερκετίνης  
4. trans-ρεσβερατρόλη 
5. Κερκετίνη 
6. ε-βινιφερίνη 



Γίγαρτα-Φλοιοί 



Εποχική Διακύµανση Γιγάρτων 
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Εποχική Διακύµανση Γιγάρτων 



Εποχική Διακύµανση Φλοιών 
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Προσδιορισµός πολυφαινολικού 
περιεχοµένου υποπροϊόντων 

οινοποίησης 

Στέµφυλα Οινολάσπες Βόστρυχοι 



Διαδικασία εκχύλισης υποπροϊόντων οινοποίησης 

•  Τα στέµφυλα και οι βόστρυχοι συλλέχθηκαν µετά τη διαδικασία της 
οινοποίησης και ξηράνθηκαν στον ατµοσφαιρικό αέρα 

•  Τα  δείγµατα κονιοποιήθηκαν και εκχυλίστηκαν σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που ήδη περιγράφηκε  

•  Το τελικά εκχυλίσµατα επαναδιαλυτοποιήθηκαν σε µεθανόλη σε 
συγκέντρωση 1 mg/mL και εισήχθηκαν στο σύστηµα HPLC 



Στέµφυλα /Βόστρυχοι 
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___280nm 
___320nm 
___360mn 

1. Γαλλικό οξύ 
2. trans-Καφταρικό οξύ 
3. (+)-Κατεχίνη 
4. Καφεϊκό οξύ 
5. Συριγγικό οξύ 
6. (-)-Επικατεχίνη 
7. π-Κουµαρικό οξύ 
8. Φερουλικό οξύ 
9. 1. Γαλακτοσίδης της κερκετίνης  
10. 3 Γλυκοσίδης της κερκετίνης  
11. Ραµνοσίδης της κερκετίνης  
12. trans-ρεσβερατρόλη 
13. Κερκετίνη 
14. ε-βινιφερίνη 
15. καµφερόλη 

Στέµφυλα 
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___280nm 
___320nm 
___360mn 

1. Γαλλικό οξύ 
2. trans-Καφταρικό οξύ 
3. Προκυανιδίνη Β1 
4.(+)-Κατεχίνη 
5. Καφεϊκο οξύ 
6.(-)-Επικατεχίνη 
7. Γαλλικός εστέρας επικατεχίνης 
8. Γαλακτοσίδης της κερκετίνης  
9. Γλυκοσίδης της κερκετίνης  
10. Ραµνοσίδης της κερκετίνης  
11. trans-ρεσβερατρόλη 
12. Κερκετίνη 
13. ε-βινιφερίνη 

Βόστρυχοι 
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Πολυφαινολικό περιεχόµενο Στεµφύλων 
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Στέµφυλα Σαντορίνης 



Πολυφαινολικό περιεχόµενο Βοστρύχων 



Βόστρυχοι Σαντορίνης 



Υδρόλυση εστέρων των φαινολικών οξέων 

•  Μετά τη διαδικασία εκχύλισης στο στερεό υπόλειµµα που απέµεινε 
προστέθηκε δ/µα NaOH 4Ν και ακολούθησε ανάδευση για 4 h.  

•  Το pH ρυθµίστηκε στην τιµή 2,0 µε δ/µα HCl 6N και διηθήθηκε.  

•  Το διήθηµα εκχυλίστηκε τέσσερις φορές διαδοχικά µε µε EtOAc. Οι 
οργανικές στιβάδες ενώθηκαν και ξηράνθηκαν µε Νa2SO4 και ο 
EtOAc εξατµίστηκε υπό κενό 

•  Το στερεό υπόλειµµα αφού ζυγίστηκε επαναδιαλυτοποιήθηκε σε 
κατάλληλη ποσότητα µεθανόλης έτσι ώστε να επιτευχθεί 
συγκέντρωση 2 mg/mL και εισήχθη στη συσκευή HPLC 
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1.Γαλλικό οξύ 
2. Πρωτοκατεχικό οξύ 
3. Καφεϊκό οξύ 
4. Συριγγίκό οξύ 
5. π-κουµαρικό οξύ 
6. Φερουλικό οξύ 

___280nm 
___320nm 

Υδρολυµένα φαινολικά 
οξέα 



Μελέτη Βιοδραστικότητας  
οίνων και εκχυλισµάτων 



Αντιβακτηριακή δράση 

 Μέθοδος Τρυβλίων  

 Μέθοδος Αγωγιµότητας 

Gram(+) Μικροοργανισµός:  
Listeria monocytogenes Scott A 



Υπολογισµός ΕΑΣ (Ελάχιστη Ανασταλτική Συγκέντρωση MIC) 

Αποτελέσµατα 



In vitro Αντιοξειδωτική δράση 

 Μέθοδος DPPH 

 Μέθοδος FRAP 



Μέθοδος DPPH 

%I (DPPH.)= 
Asample 

Ablank 

.100 

Εκχυλίσµατα : IC50  =η συγκέντρωση του 
εκχυλ(µg/ml ) που απαιτείται για τη 
δέσµευση του 50% της ελεύθερης ρίζας 

Οίνοι: IC50  =η συγκέντρωση οίνου (% v/v) 
που απαιτείται για τη δέσµευση του 50% της 
ελεύθερης ρίζας  

λ=492nm 
2,2-διφαινυλο-1-πικρυλυδραζύλιο   



Μέθοδος FRAP 

Εκχυλίσµατα: “Τιµή FRAP” η µέγιστη 
συγκέντρωση διαλύµατος Fe(ΙΙΙ), που µπορεί να 
αναχθεί πλήρως σε Fe(ΙΙ), από ένα διάλυµα 
εκχυλίσµατος 100 µg/ml 
Οίνοι: “Τιµή FRAP” ικανότητα του αδιάλυτου 
οίνου, να προκαλέσει αναγωγή του  Fe(ΙΙΙ)  
Fe(ΙΙ)  

m
O

D
 

“Τιµή FRAP” (µΜ FeSO4) 

m
O

D
 

λ=595nm 

άχρωµο βαθύ κυανό 



Αποτελέσµατα-Οίνοι 



Επίδραση διαδικασίας διαύγασης στην αντιοξειδωτική ικανότητα οίνων 



Επίδραση διαδικασίας διαύγασης στην αντιοξειδωτική ικανότητα οίνων 
Folin-Ciocalteu FRAP 

DPPH 
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Συσχέτιση αντιοξειδωτικών µεθόδων FRAP και DPPH µε F-C 



Αποτελέσµατα-Εκχυλίσµατα 



Σύγκριση αντιοξειδωτικής ικανότητας εκχυλισµάτων ραγών, 
γιγάρτων και φλοιών του ίδιου δείγµατος  

Μανδηλαρια  Μαυροτράγανο Βοηδόµατο 
Ασύρτικο Αηδάνι 

Μανδηλαρια  Μαυροτράγανο Βοηδόµατο 
Ασύρτικο Αηδάνι 

Μανδηλαρια  Μαυροτράγανο Βοηδόµατο 
Ασύρτικο Αηδάνι 

Folin-Ciocalteu FRAP DPPH Ράγες 
Γίγαρτ
α 
Φλοιό
ς 

Εποχική µεταβολή αντιοξειδωτικής ικανότητας εκχυλισµάτων 
ραγών 

Folin-Ciocalteu FRAP DPPH 



Συσχέτιση αντιοξειδωτικών µεθόδων FRAP και DPPH µε F-C 



In vitro Αντιοξειδωτική δράση 

 Μέθοδος προστασίας οξείδωσης LDL παρουσία Cu(II) 

 Μέθοδος µέτρησης ενδοκυτταρικών ROS  (Ενεργές Μορφές Οξυγόνου) 



Μέθοδος προστασίας οξείδωσης 
LDL παρουσία Cu(II) 

%LDLox=( 
Asample - Apositive 

Anegative - Apositive 

).100 

Εκχυλίσµατα : IC50  =η συγκέντρωση του 
εκχυλ(µg/ml ) που απαιτείται για την 
παρεµπόδιση της οξείδωσης του 50% της LDL-
χοληστερόλης 

Έγχρωµο προϊόν 
αντίδρασης ΤΒA και MDA 

λ=550nm 



Μέθοδος µέτρησης ενδοκυκυτταρικών 
ROS 

 (Ενεργές Μορφές Οξυγόνου) 

H2DCF-DA  
Εστεράσες 

H2DCF   
Οξείδωση 

DCF  

%ROS = 
Fsample 

Fcontrol 

.100 
Εκχυλίσµατα : IC75  =η 
συγκέντρωση του εκχυλ(µg/ml ) που 
απαιτείται για µείωση των 
ενδοκυτταρικών ROS κατά 25%  

Μελέτη Κυτταροτοξικότητας: Δοκιµή Τετραζολίου 

Διέγερση  485 nm  
Εκποµπή 520 nm  

Asample 

Ablank 

≤ 1 

Αγγειακά λεία µυϊκά κύτταρα 

διχλωρο-διυδρο-φλωρεσκινη-διοξικό διχλωρο-φλωρεσκινη διχλωρο-διυδρο-φλωρεσκινη 



Αποτελέσµατα µεθόδου LDL και µέτρησης ενδοκυτταρικών ROS  



Αποτελέσµατα µεθόδου LDL  

Ράγες Γίγαρτα Φλοιός Οίνος Στέµφυλα Βόστρυχοι 

Ράγες Γίγαρτα Φλοιός Οίνος Στέµφυλα Βόστρυχοι 

Βόστρυχοι > Γίγαρτα >Ράγες >Οίνος >Στέµφυλσ> Φλοιός 

Γίγαρτα>Βόστρυχοι >Ράγες >Οίνος >Στέµφυλσ> Φλοιός 



 Ανάπτυξη µεθόδου HPLC για τον προσδιορισµό πολυφαινολών σε 
οίνους και εκχυλίσµατα 

 Ανάπτυξη βελτιστοποιηµένης µεθόδου παραλαβής πολυφαινολών 
από φυτικούς ιστούς.  

 Μέτρηση ολικών πολυφαινολών µε τη µέθοδο Folin-Ciocalteu 

 Μέτρηση αντιβακτηριακής ικανότητας µε  

 Μέθοδο Αγωγιµότητας 

 Μέθοδο Τρυβλίων 

 Μέτρηση αντιοξειδωτικής ικανότητας µε  

 Μέθοδο DPPH  

 Μέθοδο FRAP 

 Μέθοδο προστασίας οξείδωσης LDL 

 Μέθοδο µέτρησης ενδοκυτταρικών ROS 



1 Οίνοι 
 Μείωση πολυφαινολικού περιεχοµένου οίνων κατά τη διαύγαση 
 Οίνοι της Σαντορίνης > οµολόγους άλλων περιοχών 
 Λευκοί επιδόρπιοι οίνοι > λευκούς επιτραπέζιους 
 Παλαίωση στη φιάλη  µείωση πολυφαινολικού περιεχοµένου 

2 Σταφύλια-Υποπροϊόντα οινοποίησης 
 Εξάρτηση εδαφοκλιµατολογικών συνθηκών – πολυφανολικού 
περιεχοµένου 
 Διαφορετική σύσταση φλοιών-γιγάρτων 
 Υψηλό πολυφαινολικό περιεχόµενο γιγάρτων 
 Μείωση πολυφαινολικού περιεχοµένου ραγών-γιγάρτων κατά την 
ωρίµανση 
 Αύξηση πολυφαινολικού περιεχοµένου φλοιών κατά την ωρίµανση 



3 Βιοδραστικότητα 
 Ισχυρή αντιοξειδωτική ικανότητα ερυθρών οίνων 
 Ισχυρή αντιοξειδωτική ικανότητα εκχυλισµάτων γιγάρτων, 
βοστρύχων ραγών 
 Εξάρτηση αντιοξειδωτικής ικανότητας —ολικού πολυφανολικού 
περιεχοµένου 
 Εκχυλίσµατα  Μεγάλη ικανότητα αναστολής οξείδωσης LDL  
 Εκχυλίσµατα  Ικανότητα µείωσης ενδοκυτταρικών ROS 

 Στέµφυλα λευκών ποικιλιών > ερυθρών ποικιλιών 
 Υψηλό πολυφαινολικό περιεχόµενο βοστρύχων 
 Βόστρυχοι: Σηµαντικές ποσότητες trans-ρεσβερατρόλης 
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