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Ο1. Αυθεντικότητα Τροφίμων - HRMS τεχνικές και καινοτόμα εργαλεία για 
την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας τροφίμων 

 
Νικόλαος Θωμαΐδης1, Αναστασία Κρητικού 1, Μαριλένα Δασενάκη2 

 
1 Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ίδρυμα, 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15771, Αθήνα, Ελλάδα, email; ankritik@chem.uoa.gr; ntho@chem.uoa.gr 

2 Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ίδρυμα, 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15771, Αθήνα, Ελλάδα, email; mdasenaki@chem.uoa.gr 

 
 
Την τελευταία δεκαετία, η ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών omics και η εφαρμογή τους στον 
τομέα της ανάλυσης τροφίμων (Foodοmics) αποτελεί πυλώνα για την πλειοψηφία των μελετών που 
καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα προέλευσης των τροφίμων και τεκμηρίωσης της 
αυθεντικότητας τους. Στα πλαίσια του κλάδου Foodomics, εφαρμόζονται ολιστικές προσεγγίσεις για 
να διαβεβαιωθεί όχι μόνο ότι το προϊόν πληροί τα πρότυπα ποιότητας, τους θεσπισμένους 
κανονισμούς και νομοθετικά πλαίσια, αλλά και για την ανάδειξη χαρακτηριστικών του τροφίμου που 
υποδηλώνουν τη μοναδικότητά του. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στη διασφάλιση της προέλευσης 
προϊόντων εθνικής προτεραιότητας όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, 
ειδικότερα εκείνων που χαρακτηρίζονται ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή 

Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) [1].  

Ως προς αυτή την προσέγγιση και με σκοπό την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν στον τομέα της 
βιομηχανίας τροφίμων, οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της Φασματομετρία Μαζών Υψηλής 
Διακριτικής Ικανότητας (HRMS) οδήγησαν στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, που υπόσχονται την 
ανακάλυψη πιθανών (βιο) δεικτών σε σχέση με την αυθεντικότητα και την ασφάλεια των τροφίμων 
αλλά και την ανάδειξη της υψηλής διατροφικής τους αξίας. Έτσι, αναπτύσσονται μεθοδολογίες 
βασισμένες σε τεχνικές HRMS που επιτρέπουν τον προσδιορισμό ενός ευρέος φάσματος γνωστών 
ή και «ύποπτων» ενώσεων, ενώ βοηθούν τον εντοπισμό ενώσεων, χωρίς πρότερη γνώση για την 

παρουσία τους, αξιοποιώντας όλο το διαθέσιμο αναλυτικό προφίλ [2]. Επιπρόσθετα, σε συνδυασμό 

με καινοτόμα εργαλεία, αξιοποιώντας παράλληλα προηγμένες ροές εργασίας επεξεργασίας 
δεδομένων [3], είναι πλέον διαθέσιμες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την επίλυση κρίσιμων 
προκλήσεων αυθεντικότητας όπως ο έλεγχος νοθείας και η ύπαρξη πιθανών επιμολυντών. 

Στα πλαίσια της παρούσας ομιλίας, θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες των HRMS τεχνικών σε 
συνδυασμό με καινοτόμα εργαλεία που βρίσκουν εφαρμογή σε κρίσιμα αναλυτικά ερωτήματα 
σχετικά με την προέλευση και την σύσταση των τροφίμων [4]. Σε συνδυασμό με εξελιγμένες ροές 
εργασίας επεξεργασίας δεδομένων, είναι πλέον διαθέσιμες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την 
επίλυση κρίσιμων προκλήσεων αυθεντικότητας όπως ο έλεγχος νοθείας και η ύπαρξη πιθανών 
επιμολυντών. 
 
[1] Anastasia S. Kritikou, Reza Aalizadeh, Dimitrios E. Damalas, Ioanna V. Barla, Carsten Baessmann, Nikolaos S. 
Thomaidis, “MALDI-TOF-MS integrated workflow for food authenticity investigations: An untargeted protein-based 
approach for rapid detection of PDO feta cheese adulteration”, Food Chemistry, 2022, 370, 131057. 
 
[2] Sofia K. Drakopoulou, Dimitrios E. Damalas, Baessmann C, Nikolaos S. Thomaidis. Trapped Ion Mobility Incorporated 
in LC-HRMS Workflows as an Integral Analytical Platform of High Sensitivity: Targeted and Untargeted 4D-Metabolomics 
in Extra Virgin Olive Oil. J Agric Food Chem. 2021 Dec 29;69(51):15728-15737.  
 
[3] Koulis, G.A.; Tsagkaris, A.S.; Aalizadeh, R.; Dasenaki, M.E.; Panagopoulou, E.I.; Drivelos, S.; Halagarda, M.; Georgiou, 
C.A.; Proestos, C.; Thomaidis, N.S. Honey Phenolic Compound Profiling and Authenticity Assessment Using HRMS 
Targeted and Untargeted Metabolomics. Molecules 2021, 26, 2769.  
 
[4] Natasa Kalogiouri, Nikiforos Alygizakis, Reza Aalizadeh, Nikolaos S. Thomaidis, “Olive oil authenticity studies by target 
and non-target LC-QTOF-MS combined with advanced chemometric techniques” Analytical and Bioanalytical Chemistry, 
2016, 408, 28, 7955-7970. 
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O2. Στοιχειακή Μεταβολομική για Προσδιορισμό Προέλευσης 
 

Γεωργίου Κωνσταντίνος 

Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα, Ελλάδα, e-mail: cag@aua.gr  

Στοιχειακή μεταβολομική είναι νέος κλάδος που ασχολείται με την ποσοτικοποίηση και τον πλήρη 

χαρακτηρισμό του στοιχειακού αποτυπώματος βιολογικών δειγμάτων και παρακολούθηση των 

αλλαγών του για χαρακτηρισμό μεταβολικών διεργασιών. 

Συνδυάζει διαφορετκούς τομείς όπως επιστήμη τροφίμων-γεωπονία-διατροφή-επιστήμες υγείας. 

Βρίσκει εφαρμογή στην αυθεντικότητα και εμπλουτισμό τροφίμων, στην υγεία (πρόγνωση, 

διάγνωση), βιοπαρακολούθηση κλπ. 

Εφαρμόζεται για την αυθεντικότητα των τροφίμων, προσδιορισμό προέλευσης: γεωγραφικής, 

γενετικής και μεθόδου παραγωγής (οργανικά, ελεύθερης εκτροφής). 

Ενδελεχής στοιχειακός χαρακτηρισμός, περισσότερα των 70 στοιχείων, σπάνιες γαίες, υπερ-

ιχνοστοιχεία, ιχνοστοιχεία και μακροστοιχεία. 

Υλοποιείται με ταχείες μετρήσεις, 17.000 αναλύσεις το οκτάωρο με την βοήθεια της φασματομετρίας 

μαζών; με δημιουργία και αξιοποίηση βάσεων δεδομένων στοιχειακών αποτυπωμάτων; 

αλγόριθμους και εργαλεία βιοπληροφορικής, αναγωγή σε υλικά αναφοράς. 

Η στοιχειακή μεταβολομική εφαρμόζεται στα τρόφιμα με ανακάλυψη δεικτών αυθεντικότητοs; 

δημιουργία βάσεων δεδομένων στοιχειακών αποτυπωμάτων για κάθε τρόφιμο και επεξεργασία; 

σύγκριση για διάκριση και ταξινόμηση τροφίμων.  

Η στοιχεική μεταβολομική βρίσκει εφαρμογή στην ποιότητα των τροφίμων (προσδιορισμός  

απαραίτητων στοιχείων/συμβολή στην συνιστώμενη διατροφική πρόσληψη), την ασφάλεια των 

τροφίμων (εκτίμηση πιθανής τοξικότητος λόγω ιδιαίτερου στοιχειακού αποτυπώματος) 

Τα τρόφιμα αποκτούν το στοιχειακό τους αποτύπωμα όπως ο μυθικός Ανταίος την δύναμή του από 

την επαφή του με την γη. Οτιδήποτε παρεμβάλεται μεταξύ τους χρήζει μελέτης και δίνει δυνατότητες 

για προσοδοφόρες εφαρμογές. 
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O3. H πρωτεωμική στην ανάλυση των τροφίμων 
 

Γεώργιος Θ. Τσάγκαρης 
 

Ερευνητική Μονάδα Πρωτεωμικής 
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα. 

 
 

H πρωτεωμικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της φασματομετρίας μάζας και της 
βιοπληροφορικής, χρησιμοποιούνται σήμερα για την λεπτομερή ανάλυση των τροφίμων, 
παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το μοριακό περιεχόμενό τους. Χρησιμοποιώντας μια ιδέα που 
πηγάζει από την εξατομικευμένη ιατρική, έχει αναπτυχθεί μια νέα ολιστική προσέγγιση με την χρήση 
της πρωτεωμικής στην ανάλυση τροφίμων, η οποία ονομάζεται "Τροφομετρία" μέσω της οποίας 
λαμβάνεται το «Δακτυλικό Αποτύπωμα» του τροφίμου, το οποίο είναι μοναδικό για κάθε δεδομένο 
δείγμα τροφίμου, και μέσω του «Παράγοντα Ταυτοσημότητας» μπορούν με ακρίβεια να εξαχθούν 
πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των πρώτων υλών, την ποιότητα κάθε τροφίμου κλπ. Στην 
παρουσίαση αυτή θα αναφερθούν πρωτεωμικές τεχνολογίες ακολουθούμενες από μετα-ομική 
προσέγγιση σε συνδυασμό με μετα-ανάλυση δεδομένων και χρήση του Uniquome. Από αυτά 
διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή της πρωτεωμικής και της «τροφομετρίας» είναι μια ιδιάιτερα χρήσιμη 
νέα προσέγγιση για τον χαρακτηρισμό των τροφίμων και απαντά σε πολλά υπάρχοντα ερωτήματα 
που σχετίζονται με τα τρόφιμα και που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες. 
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Οι αυξανόμενες ανάγκες για διατροφικά προϊόντα ζωικής προέλευσης, υψηλής ποιότητας και 
ασφάλειας διαμορφώνει νέες οδούς στα συστήματα αγροδιατροφικής παραγωγής, που κυριαρχούν 
στην παγκόσμια αγορά των τροφίμων. Παράλληλα, η στροφή της διεθνούς καταναλωτικής ζήτησης 
για διαφάνεια των παραγωγικών συστημάτων, για βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων μέσω 
των συστατικών της τροφής των ζώων, για ενεργή διασφάλιση της υγείας και ευζωίας των ζώων, 
χωρίς τη χρήση χημειοθεραπευτικών και με υψηλό βαθμό ευζωίας δημιουργεί ουσιαστικές 
προϋποθέσεις ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων εκτροφής που μπορούν να διαφοροποιήσουν το 
Ελληνικό κρέας, ως προς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.  
 
Διερευνήθηκαν λοιπόν καινοτόμες στρατηγικές διατροφικών συστημάτων παραγωγής κρέατος με 
στόχο την ταυτοποίηση και πιστοποίηση της καινοτομίας του,  δημιουργώντας  ένα σύστημα 
ιχνηλασιμότητας της αυθεντικότητας των μεθόδων παραγωγής που ακολουθήθηκαν και του τελικού 
κρέατος. Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα εστίασε σε 3 πειραματικές ενότητες που πραγματοποιήθηκαν 
σε παραγωγικές μονάδες κρεοπαραγωγών ορνιθείων και χοιριδίων. Οι παραπάνω πειραματισμοί 
περιλάμβαναν τη μη χρήση αντιβιοτικών σε broilers, τη χορήγηση εναλλακτικών σιτηρεσίων σε 
πτηνά και χοίρους με αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών φυτών για τη διαχείριση της υγείας, 
καθώς και υποπροϊόντων της ελληνικής αγροβιομηχανίας στην εντατική κτηνοτροφία στο πλαίσιο 
μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της ταυτοποίησης της παραγωγής του green 
meat. Για την αξιολόγηση της επίδρασης των διατροφικών παρεμβάσεων και των συστημάτων 
παραγωγής πραγματοποιήθηκε ανάλυση του εντερικού μικροβιώματος μέσω πρωτεωμικής 
προσέγγισης (ΜΑLDI TOF-MS) και στοχευμένης μεταγονιδιωματικής ανάλυσης του 16s rRNA 
γονιδίου, καθώς και μικροβιολογική ανάλυση της ποιότητας και ασφάλειας του παραγόμενου 
προϊόντος. Συμπερασματικά, στις παραπάνω μελέτες παρατηρήθηκε χαρακτηριστική αύξηση της 
βιοποικιλότητας της ωφέλιμης εντερικής μικροχλωρίδας με παράλληλη μείωση των παθογόνων και 
αλλοιογόνων μικροβιακών πληθυσμών του, μέσω της χρήσης καινοτόμων διατροφικών σχημάτων 
και παραγωγικών μεθόδων, παρέχοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης αντίστοιχων συστημάτων 
ιχνηλάτησης μέσω του προσδιορισμού μικροβιακών βιοδεικτών, ενδεικτικών της ποιότητας, της 
ασφάλειας και της μοναδικότητας ενός Ελληνικού παραγωγικού προτύπου κρέατος. 
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Η νοθεία τροφίμων, η εσφαλμένη επισήμανση και άλλων ειδών απάτες, είτε ακούσιες είτε οικονομικά 
υποκινούμενες, αποτελούν παγκόσμια και αυξανόμενη ανησυχία και ως εκ τούτου, η προέλευση, η 
ασφάλεια, η ιχνηλασιμότητα και η αυθεντικότητα των τροφίμων μαζί με περιβαλλοντικά και ηθικά 
ζητήματα με τα οποία συνδέονται, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των καταναλωτών και των 
κανονιστικών αρχών. Ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η νοθεία τροφίμων δεν ενέχει σημαντικό 
κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών (π.χ. σε περίπτωση εσφαλμένης επισήμανσης γεωγραφικής 
προέλευσης), σε άλλες μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας λόγω τοξικών ή αλλεργιογόνων 
ουσιών που μπορεί να προστεθούν. Για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων, απαιτούνται ακριβείς και 
αξιόπιστες αναλυτικές μεθοδολογίες, που εγγυώνται την αυθεντικότητα των προϊόντων και τη 
προέλευση και τη σύσταση τους, με βάση την Ευρωπαϊκή Πολιτική “farm-to-fork”. 

Τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης όπως το γάλα, το κρέας και τα προϊόντα τους αποτελούν σημαντικό 
μέρος της διατροφής του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού, αφού αποτελούν καλές πηγές 
πρωτεϊνών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη ανάπτυξη, και περιέχουν επίσης 
απαραίτητα αμινοξέα, μέταλλα, βιταμίνες και άλλα μικροθρεπτικά συστατικά. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
στις αντίστοιχες βιομηχανίες παραγωγής μαζί με την αυξημένη δημόσια ζήτηση για προϊόντα υψηλής 
ποιότητας έχουν φέρει νέες προκλήσεις στην επιστήμη της αυθεντικότητας τους. Συγκεκριμένα, η 
επέκταση των αγορών παγκοσμίως, οδήγησε στη διερεύνηση πολλών άλλων πτυχών, όπως 
γεωγραφική προέλευση, αναγνώριση φυλής/ζώου, μέθοδος παραγωγής, καθεστώς διατροφής, 
τεχνολογική επεξεργασία και διατήρηση, προσθήκη αδήλωτων συστατικών ή ανίχνευση γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ). Πρόσφατα, οι τεχνολογίες omics όπως η μεταβολομική και η 
πρωτεωμική έχουν αναδείξει την υπεροχή τους σε εφαρμογές που απαιτούν ολιστικές προσεγγίσεις, 
όπως η τεκμηρίωση της αυθεντικότητας και η ανάλυση βιοδεικτών που σχετίζονται με την ποιότητα 
των τροφίμων. 

Στα πλαίσια της παρούσας ομιλίας, θα παρουσιαστούν HRMS μεθοδολογίες και εφαρμογές για την 
τεκμηρίωση αυθεντικότητας τροφίμων ζωικής προέλευσης, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το 
κρέας. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν μελέτες που απαντούν σε κρίσιμα ερωτήματα της 
βιομηχανίας τροφίμων όπως ο έλεγχος νοθείας σε προϊόντα υψηλής σημασίας όπως η φέτα ΠΟΠ 
αλλά και η τεκμηρίωση της προέλευσης τους όπως η διατροφή του ζώου με σκοπό την διασφάλιση 
της ποιότητας τους και την ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηριστικών τους [1]. Έτσι, θα 
παρουσιαστούν διαφορετικές omics προσεγγίσεις, αξιοποιώντας τις τεχνικές HRMS σε συνδυασμό 
με προηγμένα χημειομετρικά εργαλεία για την πρόβλεψη της προέλευσης και την διερεύνηση 
δεικτών αυθεντικότητας [2]. 
 
[1] Anastasia S. Kritikou, Reza Aalizadeh, Dimitrios E. Damalas, Ioanna V. Barla, Carsten Baessmann, Nikolaos S. 
Thomaidis, “MALDI-TOF-MS integrated workflow for food authenticity investigations: An untargeted protein-based 
approach for rapid detection of PDO feta cheese adulteration”, Food Chemistry, 2022, 370, 131057. 
 
[2] Koulis, G.A.; Tsagkaris, A.S.; Aalizadeh, R.; Dasenaki, M.E.; Panagopoulou, E.I.; Drivelos, S.; Halagarda, M.; Georgiou, 
C.A.; Proestos, C.; Thomaidis, N.S. Honey Phenolic Compound Profiling and Authenticity Assessment Using HRMS 
Targeted and Untargeted Metabolomics. Molecules 2021, 26, 2769.  
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Η ακριβής επισήμανση των τροφίμων είναι απαραίτητη και επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία (1169/2011). Ωστόσο, περιπτώσεις όπως το διατροφικό σκάνδαλο του 2013 με την 
παράνομη χρήση κρέατος αλόγου αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεχείς ελέγχους νοθείας. Η 
παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδου για την ταυτοποίηση ειδών σε 
προϊόντα κρέατος. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν ειδο-ειδικές (για τα είδη: άλογο, κοτόπουλο, 
μοσχάρι και χοίρος) προσεγγίσεις απλής και real-time PCR, οι οποίες εφαρμόστηκαν σε 100 
εμπορικά προϊόντα. Το ποσοστό νοθείας που υπολογίστηκε ήταν 11%. Σε πολλές περιπτώσεις 
ανιχνεύτηκαν αδήλωτα είδη σε μικρές ποσότητες (<1%) και δεν συμπεριλήφθηκαν στις περιπτώσεις 
νοθείας (Σύσταση ΕΕ 2014/180). DNA αλόγου δεν ανιχνεύτηκε σε κανένα προϊόν, ούτε σε μικρές 
ποσότητες. Επίσης, για πρώτη φορά έγινε εκτεταμένος έλεγχος της ορθότητας στην ποσοτική 
δήλωση της ετικέτας με DNA αναλύσεις. Βρέθηκε ότι τα αναγραφόμενα ποσοστά σύστασης ενός 
είδους συμφωνούσαν με τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας σε μικρό αριθμό δειγμάτων. 
Τέλος, παρατηρήθηκε ότι κάποιες εταιρείες είναι περισσότερο συμμορφούμενες, σε σχέση με 
κάποιες άλλες. Το ποσοστό παραπλανητικής επισήμανσης που παρατηρήθηκε στην ελληνική 
αγορά είναι χαμηλό, δεδομένου και των υψηλών ποσοστών που έχει καταγραφεί σε άλλες χώρες 
(π.χ. Ιταλία: 57%) [1]. Παρόλο που τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας δείχνουν ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις οι εταιρείες παρέχουν μη ακριβείς πληροφορίες στις ετικέτες των προϊόντων 
τους, η χρήση μη δηλωμένων ειδών σε μεγάλο ποσοστό δεν φαίνεται να αποτελεί κοινή τακτική. 
Επιπλέον, η εύρεση μη δηλωμένων ειδών, είναι πιθανό να οφείλεται στη διαδικασία παραγωγής 
(κοινή χρήση του εξοπλισμού) και να μην αφορά απαραίτητα εσκεμμένη εξαπάτηση του 
καταναλωτή.  
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Η Ελλάδα φιλοξενεί μία από τις πλουσιότερες γενετικές δεξαμενές κτηνοτροφικών ειδών στην 
Μεσόγειο με πολυάριθμες φυλές προβάτου να βρίσκονται υπό επιλογή σε τοπικό επίπεδο για 
εκατοντάδες χρόνια [1]. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στον γενετικό χαρακτηρισμό της δομής, της 
ποικιλότητας και των προσμίξεων των ελληνικών φυλών προβάτου με σκοπό την ταυτοποίηση 
γενετικών διαφορών που σχετίζονται με το διαχωρισμό των ατόμων σε επίπεδο φυλής και σε 
επίπεδο φάρμας όταν αυτό καθίσταται δυνατό. Ένα σύνολο 1.008 προβάτων (Χιώτικο=173, 
Φριζάρτα=367, Μπούτσκο=300, Μυτιλήνης=108, Πελαγονία=60) γονοτύπηθηκε με την χρήση της 
DNA μικροσυστοιχίας OvineSNP50 Genotyping BeadChip σε 52.152 γενετικούς τόπους και 
αναλύθηκε μαζί με γονοτύπους 38 παγκόσμιων φυλών προβάτου από το πρόγραμμα 
χαρτογράφησης απλοτύπων (Sheep HapMap Project) [2]. Η ανάλυση κύριων συνιστωσών και η 
ανάλυση συγγένειας ανέδειξαν την κεντρική θέση του ελληνικού προβάτου ανάμεσα στην Ασία, την 
Ευρώπη και την Αφρική και τον διαχωρισμό των ελληνικών φυλών από τις υπόλοιπες φυλές των 
άλλων χωρών. Το γενετικό προφίλ των ελληνικών φυλών που μελετήθηκαν φαίνεται πως έχει 
διαμορφωθεί από ποικίλες διεργασίες, όπως η γονιδιακή ροή μεταξύ των φυλών και των επιμέρους 
πληθυσμών εντός φυλής (λ.χ., διασταυρώσεις προβάτων από διαφορετικές φυλές, ανταλλαγή 
ζώων), εντατικοποίηση της παραγωγής και προσαρμογή στις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο 
γενετικός πολυμορφισμός σε επίπεδο φυλής ήταν επαρκής για την διαφοροποίηση των πέντε 
ελληνικών φυλών προβάτου που προαναφέρθηκαν καθώς και σε επίπεδο φάρμας σε πολλές 
περιπτώσεις, υποδεικνύοντας την σημασία των πρακτικών διαχείρισης που εφαρμόζονται στα 
παραγωγικά ζώα. Τα αποτελέσματα αυτά προτείνουν την δυνατότητα ιχνηλασιμότητας της 
φυλής/φάρμας προέλευσης των κτηνοτροφικών ειδών με την χρήση χιλιάδων δεικτών που 
επιτρέπουν την ανάδειξη μέχρι και πρόσφατων προσμίξεων, καθώς και την πιθανή εκμετάλλευσή 
τους με σκοπό την δημιουργία γενετικής υπογραφής για ζωικά προϊόντα οικονομικού ενδιαφέροντος 
[3].         
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Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάδειξη της ποιότητας των τροφίμων 
αποσκοπεί στην προστασία της ονομασίας συγκεκριμένων τροφίμων με σκοπό την προβολή των 
μοναδικών τους χαρακτηριστικών, τα οποία συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέλευση και την 
παραδοσιακή τεχνογνωσία.[1]  

Ο ενδελεχής χαρακτηρισμός της χημικής σύστασης των τροφίμων με τη χρήση 
προχωρημένων αναλυτικών τεχνικών αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο αφενός μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της αυθεντικότητας ισχυρισμών γεωγραφικής ένδειξης, αφετέρου 
μπορεί να αναδείξει τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων συνδέοντας τα σε 
μοριακό επίπεδο με την παρουσία συγκεκριμένων χημικών συστατικών και/ή βιοδραστικών 
ενώσεων. [2] 

Στην παρούσα ομιλία θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας σειράς πειραματικών 
φασματοχημικών αναλυτικών μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων ανάλυσης (φασματοσκοπία NMR, 
αέρια χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μαζών GC-MS, φασματομετρία υπερύθρου, 
ΑΤR-FT-IR) για τον μοριακό χαρακτηρισμό κρητικών ελαιολάδων τα οποία παρήχθησαν κατά τρεις 
συνεχόμενες ελαιοκομικές περιόδους (2018-2020), και την διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων με τα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους μέσω της ανάπτυξης πολυπαραμετρικών μοντέλων 
στατιστικής ανάλυσης.  
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Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για την ανάπτυξη σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων με 
στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων διατροφής. 
Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται μελέτες με χρήση αέριας και υγρής χρωματογραφίας με 
φασματομετρία μαζών για την υποστήριξη της αυθεντικότητας (διάκριση γεωγραφικής προέλευσης, 
ποικιλίας και έτους συγκομιδής) Ελληνικών προϊόντων όπως το ελαιόλαδο, η επιτραπέζια ελιά και 
τα αμύγδαλα. Επίσης περιγράφονται παραδείγματα ανάλυσης, με φασματομερτρία μάζας υψηλής 
διακριτικής ικανότητας, νέων προϊόντων (διατροφικές παρεμβάσεις) όπως η παραγωγή αυγών με 
προστιθέμενη διατροφική αξία έπειτα από παρέμβαση στη διατροφή των ορνίθων. Στον τομέα της 
ασφάλειας τροφίμων, δίνεται ένα παράδειγμα ανάπτυξης και επικύρωσης στοχευμένης μεθόδου 
UPLC-MS/MS για τον προσδιορισμό κουμαρίνης σε προϊόντα αρτοποιίας. 
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O10. “Nutritional Metabolomics”- Εφαρμογές σε μελέτες πειραματόζωων 
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Με τον όρο “Nutritional Metabolomics” εννοούμε την εφαρμογή της μεταβολομικής στον 
προσδιορισμό των επιδράσεων των συστατικών της διατροφής στον μεταβολισμό του ξενιστή μετά 
την κατανάλωσή τους για καθορισμένη χρονική περίοδο αλλά και στην ανακάλυψη βιοδεικτών από 
τις φυτοχημικές ενώσεις διατροφικής προέλευσης που λαμβάνονται σε συγκεκριμένες εξεταζόμενες 
δόσεις. Παραδείγματα τέτοιων μελετών έχουν εκπονηθεί από την ερευνητική μας ομάδα και 
περιλαμβάνουν τη διερεύνηση της οξείας και χρόνιας επίδρασης του αλκοόλ στο μεταβόλομα των 
μυών με στοχευμένη και μη στοχευμένη μεταβολομική ανάλυση [1,2], τη μελέτη της επίδρασης της 
δεκαπενθήμερης κατανάλωσης σκόνης χαρουπιού από επίμυες στο μεταβόλομα των ούρων και των 
κοπράνων τους, με στοχευμένη μεταβολομική ανάλυση [3] και τέλος τη μελέτη του μικροβιώματος 
και μεταβολόματος του εντέρου για την εύρεση βιοδεικτών κολίτιδας προερχόμενης απο αντιβιοτικά 
σε μοντέλο μυών. Κάθε παράμετρος μιας μεταβολομικής μελέτης είναι κρίσιμη και μπορεί να 
καθορίσει την ποιότητα του ερευνητικού αποτελέσματος. Με την ανάπτυξη βέλτιστων πρωτοκόλλων 
επεξεργασίας δείγματος και ευαίσθητων μεθόδων μεταβολομικής ανάλυσης έγινε εφικτή η 
κατανόηση των αλλαγών στα μικρά μόρια υπό την επίδραση των διατροφικών παραγόντων στα 
μοντέλα των πειραματόζωων που μελετήσαμε.  
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Η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων επικεντρωμένης στα Ελληνικά τρόφιμα μπορεί να αποτελέσει 

σημαντικό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων και επαγγελματιών τροφίμων, διατροφής, υγείας 

αλλά και του ευρύτερου κοινού.  

Η βάση δεδομένων FoodOmics-GR παρέχει ενδελεχή στοιχεία για τα συστατικά 20 εμβληματικών 

Ελληνικών τροφίμων, τα οποία έχουν συλλεχθεί από το σύνολο της διεθνούς επιστημονικής 

βιβλιογραφίας εκκινώντας από το έτος 2000. 

Η διαδικασία συλλογής, ή αλίευσης, των στοιχείων από ερευνητικές εργασίες επιτεύχθηκε 

εφαρμόζοντας μια συστηματική και αναπαραγώγιμη διαδικασία και χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά, 

που προτάθηκαν από ειδικούς, εκτελούνται με τη μορφή «queries» σε πλατφόρμες βιβλιογραφικής 

αναφοράς με στόχο τη συλλογή συγκεντρώσεων μεταβολιτών. Έπειτα, οι ευρεθείσες τιμές 

αξιολογούνται και εισάγονται στη βάση δεδομένων. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται με τη 

βοήθεια μιας εκτενούς «script-based» διαδικασίας που αναπτύχθηκε στη γλώσσα 

προγραμματισμού Python.  

Σκοπός είναι η να υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης της βάσης δεδομένων με νέα 

βιβλιογραφικά δεδομένα. Η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη μέσω μιας ελεύθερα διαθέσιμης δια-

λειτουργικής ιστοσελίδας [1] που επιτρέπει την εισαγωγή στοχευμένων ερωτημάτων, που αφορούν 

είτε σε συγκεκριμένες ενώσεις, είτε σε συγκεκριμένο είδος τροφίμου, είτε στην περιοχή προέλευσης 

του τροφίμου, καθώς και σε συνδυασμό όλων των παραπάνω. 
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Η φασματοσκοπία NMR στην υγρή κατάσταση αποτελεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό αναλυτικό εργαλείο για 
τον χαρακτηρισμό και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων. Αν και η εφαρμογή της τεχνικής αυτής σε 
υγρά τρόφιμα έχει συνεισφέρει σημαντικά στο πεδίο της χημείας τροφίμων, [1] η ανάλυση με την 
υγρή φασματοσκοπία NMR στερεών τροφίμων υπολείπεται σημαντικά, κυρίως λόγω των 
πολύπλοκων πειραματικών πρωτοκόλλων εκχύλισης που απαιτούνται για την απομόνωση των 
χημικών ενώσεων ενδιαφέροντος από την στερεή μήτρα.[2]  

Στην παρούσα ομιλία θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη πειραματικών πρωτοκόλλων φασματοσκοπίας 
NMR στερεής κατάστασης υψηλής διακριτικής ικανότητας με περιστροφή στη μαγική γωνία (HR-
MAS solid state NMR) για την απευθείας (χωρίς εκχύλιση) ανάλυση και τον χαρακτηρισμό στερεών 
τροφίμων, όπως οι βρώσιμες ελιές (καρπός, φλοιός), ξηροί καρποί, κ.ά.. Τα αποτελέσματα που θα 
παρουσιαστούν αναδεικνύουν την  αποτελεσματικότητα της φασματοσκοπίας HR-MAS NMR στην 
ανάλυση βρώσιμων ελιών, την παρακολούθηση της διαδικασίας εκπίκρανσης/ωρίμανσης, και στον 
προσδιορισμό των σημαντικών διαφοροποιήσεων της χημικής σύστασής τους ανάλογα με τη 
μέθοδο παραγωγής (φυσικός, παραδοσιακός, χαρακτός, ισπανικού τύπου).  

 
Εικόνα: Φάσματα στερεής κατάστασης HR-MAS 1Η NMR (αρωματική περιοχή) του καρπού βρώσιμων ελιών 

Χαλκιδικής μετά από τέσσερις (4) μήνες κατεργασίας με διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής.  
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Η στοιχειακή μεταβολομική που ορίστηκε δίνει την δυνατότητα σήμανσης τροφίμων με μικρές 

ποσότητες σπανίων γαιών χαμηλής φυσικής αφθονίας συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο  στον 

έλεγχο της αυθεντικότητας. Έγινε επίδειξη με σήμανση σίτου με γαδολίνιο διαβρέχοντας με 

αυξανόμενες συγκεντρώσεις και προσδιορίζοντας το ποσοστό απορρόφησης για συσχέτιση 

δόσης/απορρόφησης. Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά χημικά είδη για εκτίμηση της διαφορετικής 

απορρόφησης/βιοδιαθεσιμότητας και ευρέθηκε η μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση. Η ομάδα 

foodomics.gr πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα σημασμένα δημητρικά σε εκτροφή προβάτων ώστε 

να γίνει σήμανση των παραγόμενων Ελληνικών τυροκομικών προϊόντων και έτσι να είναι αδύνατη 

η “Ελληνοποίηση” εισαγόμενων. Η επιτυχία του εγχειρήματος έγινε δυνατή με τις ομικές τεχνολογίες 

του foodomics.gr που αναπτύχθηκαν. 

Ακολούθως παρουσιάζονται παραδείγματα από την χρήση μεθόδων στοιχειακής μεταβολομικής 

που διαφοροποίησαν την προέλευση της φάβας, του μελιού και του κρέατος ελεύθερης εκτροφής. 

Αποδεικνύεται ότι το στοιχειακό αποτύπωμα διαφοροποιεί/προωθεί προϊόντα και δίνει εργαλεία για 

την εμπορία. 
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Παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα, με ή χωρίς επισήμανση, χαρακτηρίζονται εκείνα που 
εναρμονίζονται με ορισμένα κριτήρια, όπως τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας, την 
αυθεντικότητα της μεθόδου παρασκευής και την προέλευση της πρώτης ύλης. Μία καινοτομία στην 
προώθηση της παραδοσιακής τυροκομίας αποτελεί η παρασκευή μονοφυλετικών τυριών, καθώς 
και η αποκάλυψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν: 1) η 
παρασκευή μονοφυλετικών τυριών (από την Καραμάνικη και την Καλαρρύτικη φυλή προβάτων της 
Ηπείρου) και 2) η διερεύνηση του μικροβιώματος και η συσχέτισή του με την ιχνηλάτηση της 
αυθεντικότητας των μονοφυλετικών τυριών. 
 
Παρασκευάστηκαν δώδεκα δείγματα φέτας (έξι ανά φυλή) από το γάλα προβάτων Καλαρρύτικης και 
Καραμάνικης-Κατσικάς φυλής με την ίδια παραδοσιακή παραγωγική διαδικασία. Τα δείγματα 
αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας συμβατικές καλλιεργητικές τεχνικές και MALDI-TOF MS για τη 
βακτηριακή απομόνωση και ταυτοποίηση, αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, απομονώθηκε το βακτηριακό 
DNA των δειγμάτων για τη  στοχευμένη μεταγενωμική ανάλυση μέσω αλληλούχισης του 16S rRNA 
γονιδίου. Οι πρωτογενείς αλληλουχίες επεξεργάστηκαν χρησιμοποιώντας το pipeline της Illumina, 
ενώ η πλατφόρμα Rhea εφαρμόστηκε για την εκτίμηση των δεικτών ποικιλομορφίας και τις 
ταξινομικές συγκρίσεις των βακτηριακών πληθυσμών των δειγμάτων. 
 
Mέσω του MALDI-TOF MS ταυτοποιήθηκαν πέντε γένη οξυγαλακτικών βακτηρίων, 
συμπεριλαμβανομένου του επικρατέστερου Lactobacillus, ακολουθούμενο από τα γένη 
Pediococcus και Enterococcus. Σε επίπεδο είδους, οι L. rhamnosus, L. paracasei και P. 
Pentosaceus ανιχνεύτηκαν αποκλειστικά στο Καλαρρύτικο τυρί. Η αλληλούχιση νέας γενιάς 
αποκάλυψε αυξημένη ενεργή βιοποικιλότητα και διαφοροποίηση στους ωφέλιμους 
μικροοργανισμούς με βάση το δείκτη βήτα-ποικιλομορφίας (P<0,05) στο Καλαρρύτικο τυρί. H 
Καλαρρύτικη φέτα χαρακτηρίστηκε από βακτηριακούς βιοδείκτες-κλειδιά ενδεικτικούς της 
αυθεντικότητας και προέλευσης του τυριού και μια κοινότητα ωφέλιμων βακτηριακών ειδών 
αυξημένης ποικιλομορφίας συγκριτικά με την Καραμάνικη φέτα, οι οποίοι υπογράφουν την 
ιχνηλασιμότητα της διαφορετικότητας των δύο μονοφυλετικών τυριών. 
 
H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός 
Τροφίμων» (MIS 5029057) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και 
Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 
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Η παραγωγή ενός τυριού περιλαμβάνει ένα σύνολο εγγυήσεων που αφορούν στην ασφάλεια, την 
ποιότητα και τη διαφορετικότητά του, αντανακλώντας τα χαρακτηριστικά του γάλακτος, το σύστημα 
εκτροφής που ακολουθείται, το τυροκομείο, αλλά και την περιοχή, διαμορφώνοντας  την τελική 
διατροφική του αξία και μοναδικότητα. Βασικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη 
σύστασή του σε θρεπτικά συστατικά είναι η προσθήκη λειτουργικών συστατικών (π.χ. ω-3 λιπαρά 
οξέα) στο χορηγούμενο σιτηρέσιο των ζώων. Αντικείμενο αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της 
επίδρασης δύο διατροφικών παρεμβάσεων σε πρόβατα, ενός σιτηρεσίου με σογιάλευρο (μάρτυρας) 
και ενός σιτηρεσίου που αντικαταστάθηκε κατά 50% το σογιάλευρο με λιναρόσπορο και λούπινα 
(πειραματικό), στο μικροβίωμα της παραγόμενης από το γάλα κεφαλογραβιέρας, καθώς και η 
συσχέτισή του με το μεταβόλωμα του τυριού. 
Δεκατρία δείγματα κεφαλογραβιέρας παράχθηκαν από το πρόβειο γάλα των ζώων-μάρτυρες και 
των ζώων με το πειραματικό σιτηρέσιο και διερευνήθηκαν με στοχευμένη μεταγενωμική ανάλυση. 
Ειδικότερα, για κάθε δείγμα η σύσταση του μικροβιώματος προσδιορίστηκε με αλληλούχιση του 16S 
rRNA γονιδίου και συσχετίστηκε με το μεταβόλωμα που προσδιορίστηκε με τη χρήση υγρής 
χρωματογραφίας υπερυψηλής απόδοσης και τετραπολική φασματομετρία μάζας χρόνου πτήσης. 
Το μεταγενωμικό προφίλ της κεφαλογραβιέρας τροποποιήθηκε από το πειραματικό σιτηρέσιο, με 
χαρακτηριστικές τις αυξήσεις της ενεργής βιοποικιλότητας, του OTU_21 (Lactobacillus 
helveticus/crispatus/gallinarum) και τη μείωση του OTU_4 (Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus), P<0,05. Επιπρόσθετα, τα OTU_5 (Pediococcus pentosaceus) and OTU_8 
(Leuconostoc falkenbergense) αυξήθηκαν αριθμητικώς στην πειραματική κεφαλογραβιέρα. 
Συγκεκριμένοι μεταβολίτες συσχετίστηκαν με τα OTU_1, 3, 5 και 21 (Figure 3A). Ωστόσο, στατιστικά 
σημαντικές θετικές συσχετίσεις καταγράφηκαν για το OTU_5 με το 4-Ιμιδαζολεακρυλικό οξύ και το 
OTU_21 με την Ουρακίλη, 2-Οξοαδιπικό οξύ και L-Γλουταμίνη, P<0,05, ενώ αρνητικές συσχετίσεις 
παρατηρήθηκαν για το OTU_3 (Lactococcus lactis/cremoris) με τη Θυμίνη και Σφινγκανίνη, P<0,05. 
Το πειραματικό σιτηρέσιο οδήγησε σε μοναδικούς μεταγενωμικούς βιοδείκτες και συσχετιζόμενους 
μεταβολίτες στην ω-3 κεφαλογραβιέρα, υποδηλώνοντας ότι το σύστημα διατροφής μπορεί να 
διαφοροποιήσει ποιοτικά χαρακτηριστικά του τυριού και οι καινοτόμες παραγωγές να ιχνηλατηθούν 
μέσω της ανάλυσης του μικροβιώματος και του μεταβολώματος.  
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Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου συλλέχθηκαν δεδομένα για τις ποσότητες και τα χημικά 
χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων της αγρό-βιομηχανίας. Μελετήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο 
και οι μέθοδοι διαχείρισης τους στην Ελλάδα και την Ε.Ε. και διερευνήθηκε η εφαρμογή καινοτόμων 
τεχνολογιών που συνδυάζουν την ικανοποιητική επεξεργασία των αποβλήτων με την αξιοποίηση 
των παραπροϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε τρεις τεχνολογίες οι οποίες και δοκιμάστηκαν σε 
εργαστηριακή ή/και πιλοτική κλίμακα για διαφορετικές κατηγορίες αγρό-βιομηχανικών αποβλήτων.  
1. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας μεταποίησης γάλακτος υπό αναερόβιες 
συνθήκες σε αντιδραστήρα κινούμενης κλίνης έδειξε ότι επιτυγχάνει σημαντική μείωση του 
οργανικού φορτίου ενώ παράλληλα παράγεται βιοαέριο σε τέτοιες ποσότητες που το σύστημα είναι 
ενεργειακά αυτόνομο. Ο συνδυασμός του συγκεκριμένου συστήματος με αερόβιο αντιδραστήρα 
κινούμενης κλίνης ως δεύτερο στάδιο επεξεργασίας έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
ανακτημένου νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άρδευση καλλιεργειών.   
2. Η χρήση βιοαντιδραστήρων μικροφυκών έδειξε ότι μπορεί να επιτύχει ικανοποιητική επεξεργασία 
των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων και των οινοποιείων με παράλληλη παραγωγή βιομάζας 
με υψηλό πρωτεϊνικό περιεχόμενο και σημαντικές συγκεντρώσεις χρωστικών, βιοδραστικών ουσιών 
και αμινοξέων. Η παραγόμενη βιομάζα θα μπορούσε δυνητικά να αξιοποιηθεί ως ζωοτροφή. 
3. Η εφαρμογή της ηλιακής απόσταξης σε πιλοτική κλίμακα για την επεξεργασία των υγρών 
αποβλήτων των ελαιοτριβείων και της οινολάσπης που παράγεται στα οινοποιεία έδειξε ότι τα 
παραγόμενα αποστάγματα χαρακτηρίζονται από αντιοξειδωτική δράση, ενώ τα στερεά υπολείμματα 
της απόσταξης περιέχουν σημαντικές συγκεντρώσεις φαινολικών ενώσεων και χαρακτηρίζονται από 
υψηλή θερμογόνο δύναμη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το παραγόμενο απόσταγμα θα μπορούσε να 
επαναχρησιμοποιηθεί για το πλύσιμο των καρπών της ελιάς στο ελαιοτριβείο ή/και ως νερό 
άρδευσης, ενώ το στερεό υπόλειμμα θα μπορούσε να πωληθεί ως βιοκαύσιμο, το λειτουργικό και 
συνολικό κόστος της τεχνολογίας υπολογίστηκε σε 0.60 και 1.21 €/m3 ελαιουργικών αποβλήτων, 
αντίστοιχα, κόστος που είναι χαμηλότερο από αυτό άλλων τεχνολογιών που εφαρμόζονται σήμερα 
για τη διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων. 
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Ο οίνος είναι ένα από τα ελάχιστα τρόφιμα που όχι μόνο δεν έχει ημερομηνία λήξης, άλλα η 
παλαίωση μπορεί να βελτιώσει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του και να αυξήσει την αξία του. 
Για να γίνει όμως αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή συντήρηση και αποθήκευση του. 
Κατά την διάρκεια της συντήρηση του οίνου, το οξυγόνο, η θερμότητα και το φως είναι από τους 
πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του.  
Για την διαχείριση της ποσότητας του οξυγόνου ο οινολόγος θα πρέπει βρει την σωστή ισορροπία 
μεταξύ τριών καταστάσεων: α) της ιδανικής που το οξυγόνο θα βελτιώσει το χρώμα, το άρωμα και 
την γεύση του οίνου, β) της υπερβολικής που θα επιφέρει ελλαττωματικό χρώμα, αρνητικά 
αρώματα και γεύσεις οξείδωσης, και γ) της απουσίας που μπορεί να προάγει την απελευθέρωση 
αναγωγικών οσμών (π.χ. κλούβιο αυγό) [1,2].  
Η θερμοκρασία παίζει όλο και πιο κρίσιμο ρόλο στην σωστή παλαίωση, ειδικά τα τελευταία χρόνια 
λόγο της κλιματικής αλλαγής και του αυξημένου κόστους για ψύξη. Και πάλι, οι βέλτιστες συνθήκες 
θερμοκρασίας συντήρησης, που φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, είναι στις μέσες τιμές, 
ανάμεσα στους 10 και 16 °C (ανάλογα τον τύπο του οίνου).  Πιο ψηλές τιμές θερμοκρασίας θα 
επιφέρουν προβλήματα παρόμοια με αυτά της οξείδωσης, ενώ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες δεν 
επιμηκύνουν την παλαίωση και παράλληλα προκαλούν ανεπιθύμητα θολώματα και ιζήματα [1–3].  
Ενώ τα αποτελέσματα που έχει η έκθεση των οίνων στο φως είναι γνωστά, μη αντιστρεπτά και 
μόνο αρνητικά, δυστυχώς όλο και πιο συχνά βλέπουμε οίνους σε διάφανες γυάλινές φιάλες [4,5]. 
Οι λόγοι αυτής της λανθασμένης επιλογής έχουν να κάνουν με το marketing (οι καταναλωτές 
θέλουν τα βλέπουν το προϊόν που αγοράζουν) και το κόστος συσκευασίας.  
Σκοπός αυτής την ομιλίας είναι να δείξει ποιος από τους τρείς παράγοντες είναι ο μεγαλύτερος 
εχθρός των οίνων, σύμφωνα με πειράματα που έγιναν με χρήση τεχνικών της μεταβολομικής.  
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Η χρήση παρασιτοκτόνων αποτελεί συνήθη πρακτική για τη βελτίωση της σοδειάς της αμπέλου. 
Αυτές οι χημικές ενώσεις ενδέχεται να εισχωρήσουν στον ιστό του φυτού της αμπέλου, με 
αποτέλεσμα να ανιχνευτούν υπολείμματά τους στον οίνο[1][2]. Στην παρούσα έρευνα μια 
βελτιωμένη μέθοδος εκχύλισης QuEChERS συνδυάστηκε με υγρή χρωματογραφία-φασματογραφία 
μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας (UHPLC-Orbitrap-MS) για τον προσδιορισμό παρασιτοκτόνων 
σε λευκό και κόκκινο οίνο. Η στρατηγική βελτιστοποίησης περιελάμβανε την μελέτη διαφορετικών 
τεχνικών εκχύλισης QuEChERS καθώς και προσροφητικών υλικων στο στάδιο καθαρισμού του 
δείγματος. Η ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των παρασιτοκτόνων βασίστηκε στον χρόνο 
κατακράτησης, στην ακριβή μάζα και τα θυγατρικά ιόντα θραυσματοποίησης. Η επικύρωση της 
μεθόδου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις παραμέτρους: γραμμικότητα (R2), ανάκτηση (Rec), 
επίδραση μήτρας (ΜΕ), ακρίβεια, επαναληψιμότητα, αναπαραγωγιμότητα, όρια ανίχνευσης (LOD) 
και ποσοτικοποίησης (LOQ) και διευρυμένη αβεβαιότητας (MU) σε τρία επίπεδα συγκέντρωσης (10, 
100, 500 μg/Κg).  
 
Πίνακας 1: Παράμετροι επικύρωσης μεθόδου για παρασιτοκτόνα σε λευκό και κόκκινο οίνο. 

Κρασί R2 Rec% RSD
% 

LOD 
μg/Kg 

LOQ 
μg/Kg 

ME% MU% σε 
10 μg/Kg 

Λευκό 0.99 71.2-125 <11 0.7- 21.5 2.5- 72.0 -47 to 43 11.1 - 40.6 
Κόκκινο 0.99 71.4-121 <11 0.4- 22.0 3.0- 73.0 -48 to 45 10.4 – 43.6 

Εφαρμογή της επικυρωμένης μεθόδου σε πραγματικά δείγματα οίνων  ανέδειξε υπολείμματα δύο 
μυκητοκτόνων, cyprodinil και metalaxyl, σε χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης ( <LOQ – 7,2 μg/Kg και 
<LOQ – 43 μg/Kg) σε σύγκριση με τα MRL που ορίζει η ΕΕ. 
 
[1] Santana-Mayor, ´A., et al. (2020). Comparison of pesticide residue levels in red wines from 
Canary Islands, Iberian Peninsula, and Cape Verde. Foods, 9(11), 1555. 
[2] He, J., et al. (2019). Monitoring of 49 Pesticides and 17 Mycotoxins in Wine by QuEChERS and 
UHPLC–MS/MS Analysis. Journal of Food Science, 84(9), 2688–2697. 
 
H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός 
Τροφίμων» (MIS 5029057), που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και 
Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 
Ευχαριστούμε τη Μονάδα περιβαλλοντικής, οργανικής και βιοχημικής ανάλυσης υψηλής ευκρίνειας 
Οrbitrap-LC–MS, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Μονάδας. 
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Polyethylene terephthalate (PET) has been widely used for food and beverage storage due to its 
advantages like thermal and chemical stability, low diffusivity, transparency and gas barrier 
properties. Furthermore, PET is among the most frequently used Food Contact Materials (FCMs) 
and the main plastic currently recycled for FCM applications. Each step of the polymerization 
process could generate undesired substances, normally defined as “non-intentionally added 
substances’’ (NIAS). Therefore, these chemicals could end up to food in contact. Recycled PET 
(rPET) is considered to have a decreased risk of finding NIAS into, due to the limited need of 
additives during its conversion. The EU legislation has not defined specific migration limits for PET 
cyclic oligomers as yet. However, their risk for human health still remains vague due to the lack of 
toxicological data. In our previous work, we established an UHPLC-qTOF-MS method for the 
quantification of seven cyclic PET and PBT oligomers that was able to detect PET cyclic trimer in 
postmortem blood samples for the first time reported. Thus, these findings raised awareness 
considering the leaching of cyclic oligomers from potential sources and their fate in the human body. 
Therefore, additional investigation needs to be performed with regard to public safety and exposure. 
The two major objectives of the current study were: (a) to develop, optimize and validate an 
analytical method for the quantification of PET cyclic oligomers in olive oil and (b) to determine the 
migration of oligomers from virgin and recycled PET bottles into virgin olive oil (VOO) samples and 
official food simulants. Two sets of samples were analyzed: (a) food simulants D2 following the EU-
regulated migration testing conditions for compliance testing of plastic FCMs, following the worst-

case scenario (10 days at 60℃) and (b) virgin olive oil (VOO) samples after storage in PET 
containers for over a year under household conditions. Moreover, the concentration levels of 
oligomers’ migration, from virgin and recycled PET bottles, were assessed. 
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Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ο αριθμός των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη έχει υπερδιπλασιαστεί 
παγκοσμίως, καθιστώντας τον ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα δημόσιας υγείας [1]. Η διατροφή 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στον διαβήτη, ενώ η ακριβής σχέση μεταξύ των συστατικών των τροφίμων, 
του μεταβολισμού και των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία θέτει ερωτήματα που πρέπει να 
απαντηθούν. Η επίδραση των σπάνιων γαιών (REE) ως διαιτητικών συστατικών δεν εκτιμάται 
επαρκώς από τη δυτική ιατρική, πιθανώς λόγω της ευρέως αποδεκτής αντίληψης ότι οι σπάνιες 
γαίες παρόλο που απορροφώνται έχουν ασήμαντες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και 
διατροφή. Οι REE έχουν μελετηθεί για περισσότερα από 30 χρόνια στην Κίνα, όπου έχουν 
καθοριστεί αποδεκτά όρια ημερήσιας πρόσληψης (ADI). Η χρήση των REE ως προσθέτων στην 
φυτική παραγωγή και την κτηνοτροφία βρίσκεται υπό διερεύνηση ενώ χρησιμοποιούνται ήδη ως 
λιπάσματα και πρόσθετα ζωοτροφών σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει την 
ανάγκη να μελετηθεί η τοξικότητα των REE και να καθοριστούν ανώτατα όρια πρόσληψης. 
Ερευνήσαμε 14 σπάνιες γαίες La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu σε δείγματα 
ολικού αίματος από 90 εθελοντές σε διαβητική ή προδιαβητική κατάσταση. Τα δείγματα αίματος 
υποβλήθηκαν σε πέψη σε κλειστό σύστημα μικροκυμάτων και στη συνέχεια αναλύθηκαν με 
φασματομετρία μαζών επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS). Τα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι: Η περιεκτικότητα των σπανίων γαιών σε πλήρες αίμα δεν σχετίζεται με το φύλο. Οι σπάνιες 
γαίες αυξάνονται με την ηλικία, υποδηλώνοντας βιοσυσσώρευση. Οι δίαιτες που βασίζονται σε 
γαλακτοκομικά, κρέας ή προϊόντα ψαριών δεν οδηγούν σε διαφορές ως προς τις σπανιες γαίες, 
υποστηρίζοντας την άποψη ότι το περιεχόμενο στις τρεις κατηγορίες είναι παρόμοιο ή 
επισημαίνοντας ζητήματα βιοδιαθεσιμότητας. Οι συγκεντρώσεις των σπανίων γαιών μειώνονται με 
την αύξηση του ατομικού βάρους, γεγονός που συσχετίζεται με αντίστοιχη τάση στην κατανομή των 
σπανίων γαιών στον φλοιό της γης. 
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Το μέλι είναι ένα υπερκορεσμένο διάλυμα σακχάρων που περιέχει μικρές ποσότητες πρωτεϊνών, 
ενζύμων, αμινοξέων, ιχνοστοιχείων, βιταμινών, αρωματιών ενώσεων και πολυφαινολών. Πολύ 
μικρές ποσότητες ιχνοστοιχείων όπως το Mn και ο Cu είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη υγεία, 
ενώ άλλα στοιχεία όπως το Mg απαιτούνται σε σχετικά μεγάλες ποσότητες σε μια δίαιτα [1]. Για την 
πρόληψη ελλείψεων σε θρεπτικά συστατικά, αλλά και για τη μείωση του κινδύνου χρόνιων 
ασθενειών, επιστημονικές επιτροπές τροφίμων σε όλο τον κόσμο έχουν θέσει συγκεκριμένα όρια 
για το πρόσληψη κάθε στοιχείου προσαρμοσμένα σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει Διατροφικές Τιμές Αναφοράς (NRV) για ενήλικες [2]. Ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)/ Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και το Υπουργείο Γεωργίας 
των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA) έχει επίσης καθιερώσει τις RDAs που υποδεικνύουν την 
ποσότητα ενός θρεπτικού συστατικού που χρειάζονται οι άνθρωποι ανάλογα με την ηλικία και το 
φύλο τους. Σύμφωνα με τον FAO, καθημερινά καταναλώνονται 4,24 γραμμάρια μελιού ανά κάτοικο 
στην Ελλάδα [3]. Αυτή η τιμή είναι μια από τις υψηλότερες στον κόσμο. Με βάση τη διάμεσο των 
δειγμάτων από την Ελλάδα και την Πολωνία η συνεισφορά του μελιού σε Mn, Cu και Mg σύμφωνα 
με το NRV, την επαρκή πρόσληψη (AI) και τις RDAs διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων είναι μικρές, 
και κυμαίνονται από 1,4% (AI, Γαλουχία 31–50 ετών για μέλια από την Ελλάδα) σε 5,6% (NRV και 
AI Εγκυμοσύνη 31–50 ετών για μέλια από Πολωνία) για Mn, από 1,0% (RDA Γαλουχία ηλικίας 31–
50 ετών για μέλια από Πολωνία και Ελλάδα) σε 1,5% (RDA, Άνδρες 31–50 ετών για μέλια από 
Πολωνία και Ελλάδα) για το Cu και από 0,09% (RDA, Άνδρες 31–50 ετών για μέλια από την 
Πολωνία) σε 0,31% (RDA, Γαλουχία 31–50 ετών για μέλια από την Ελλάδα) για το Mg. Πέρα από 
τα θρεπτικά στοιχεία ως παράδειγμα τοξικών στοιχείων, μελετήθηκε ο μόλυβδος.. Η Κοινή Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων FAO / ΠΟΥ για τα πρόσθετα τροφίμων (JECFA) έχει καθιερώσει μια προσωρινή 
ανεκτή εβδομαδιαία πρόσληψη (PTWI) για αρκετά τοξικά στοιχεία και ιδιαίτερα για βαρέα μέταλλα. 
Τα αποτελέσματα για έναν τυπικό ενήλικα 75 κιλών δείχνουν πρόσληψη 0,03% Pb από μέλια και 
των δύο χωρών. 
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Η αυθεντικότητα των τυριών έχει γίνει επίκαιρο ζήτημα για τη βιομηχανία τροφίμων, τους 
καταναλωτές και τους ερευνητές, συμπορευόμενη με την αυξανόμενη κατανάλωση γαλακτοκομικών 
προϊόντων παγκοσμίως [1]. Παρουσιάζουμε μια επιστημομετρική εκτίμηση η οποία επισημαίνει τις 
ερευνητικές τάσεις σε αυτό το εξελισσόμενο πεδίο. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις με θέμα την 
αυθεντικότητα των τυριών αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό. Τα κράτη της Νότιας Ευρώπη: η Ιταλία, η 
Γαλλία, η Ισπανία κ.λπ. κυριαρχούν σε αυτόν τον τομέα παράγοντας περίπου τις μισές 
επιστημονικές δημοσιεύσεις, κάτι που οφείλεται στο μεγάλο αριθμό των αναγνωρισμένων ως ΠΟΠ 
και ΠΓΕ τυριών από την ΕΕ, που παράγονται σε αυτά τα κράτη. Παρουσιάζουμε συνοπτικά, τους 
πιο υποσχόμενους δείκτες για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής και γενετικής προέλευσης, του 
τρόπου παραγωγής και των μεθόδων επεξεργασίας. Υπάρχουν ποικίλες αναδυόμενες προσεγγίσεις 
όπως η στοιχειακή μεταβολομική, η γενομική, το μικροβιακό αποτύπωμα και η πρωτεομική. Κάποιοι 
δείκτες είναι κλάσματα των αs1-, αs2- και κ- καζεϊνών, πεπτίδια, TAGs, VOCs, CPFAs, 
λακτοφερρίνη και λακταδερίνη. Εξειδικευμένοι γενετικοί δείκτες έχουν προσδιοριστεί επιτρεποντάς 
μας να ταυτοποιήσουμε τη γενετική προέλευση, όχι μόνο μεταξύ του ίδιου είδους, αλλά και των ενδο-
ειδικών παραλλαγών τους. Επιπροσθέτως, το μικροβιακό αποτύπωμα είναι μια εξελισσόμενη 
προσέγγιση για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης. Εξελίξεις σε τεχνικές HRMS 
παρέχουν εξαιρετικές δυνατότητες για τη μεταβολομική και την πρωτεομική. Η μη στοχευμένη 
ανάλυση παρέχει πληθώρα προσδιορισμένων ενώσεων, καθιστώντας αυτές επιλογές για μελέτες 
αυθεντικότητας τροφίμων. Η στοιχειακή μεταβολομική αποτελεί μια ακόμη καινοτόμα μεθοδολογία. 
Οι σπάνιες γαίες (REE), έχουν αποδειχθεί πολλά υποσχόμενοι δείκτες αυθεντικότητας, ιδιαίτερα για 
τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης. Τέλος, το  ισοτοπικό αποτύπωμα μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί για τη διάκριση μεταξύ βιολογικών και συμβατικών γαλακτοκομικών προϊόντων. 
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Η Ελλάδα είναι γνωστή για την παραγωγή πολλών ΠΟΠ (Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης) 
τυριών, τα οποία είναι υψηλής ποιότητας και μεγάλης θρεπτικής αξίας. Η Ελληνική ΠΟΠ Φέτα είναι 
ένα από τα πιο διάσημα τυριά στον κόσμο λόγω των ιδιαίτερων οργανοληπτικών της 
χαρακτηριστικών, παράλληλα είναι πολύ σημαντική για την Ελληνική οικονομία. Επιπλέον, πολλές 
γαλακτοκομικές βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να βελτιώσουν το μερίδιό τους στην 
αγορά, παράγουν απομιμήσεις τυριού φέτας. Η στοιχειακή περιεκτικότητα των γαλακτοκομικών 
προϊόντων βασίζεται κυρίως στις τροφές που τρέφονταν τα ζώα. Στην περίπτωση που η δίαιτα των 
ζώων είναι γνωστή, το στοιχειακό αποτύπωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης προέλευσης. 
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα μελέτη είναι μια καινοτόμος προσέγγιση σε αυτό το 
θέμα. Η φασματομετρία μαζών επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS) χρησιμοποιείται 
κυρίως σε μελέτες αυθεντικότητας λόγω των δυνατοτήτων της για ταχεία μέτρηση πολλών στοιχείων 
σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Τα στοιχειακά προφίλ διερευνήθηκαν για τη δυνατότητά τους να 
ταξινομήσουν την Ελληνική ΠΟΠ Φέτα και να την διακρίνουν από τις απομιμήσεις. Δεκαεπτά 
ελληνικά δείγματα ΠΟΠ Φέτας και 17 άλλα τυριά και πιθανές απομιμήσεις αξιολογήθηκαν με το ICP-
MS. Για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν χημειομετρικά εργαλεία. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι σπάνιες γαίες και τα πολύτιμα μέταλλα έδωσαν την 
καλύτερη διάκριση. 
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Π5. Διατροφική αξία και ασφάλεια διάφορων Ελληνικών ΠΟΠ τυριών 
μέσω στοιχειακής μεταβολομικής 
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Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς τροφίμων, μαζί με την εκβιομηχάνιση της παραγωγής οδήγησε τους 
καταναλωτές σε μια αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τη θρεπτική αξία και την ασφάλεια των 
τροφίμων [1]. Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι σημαντικά σε μια ισορροπημένη 
διατροφή. Η κατανάλωσή τους έχει συνδεθεί με πολλά οφέλη για την υγεία λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητάς τους σε πρωτεΐνες, λίπη και μεταλλικά στοιχεία. Η ποιότητα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων επηρεάζεται από την κατάσταση της διατροφής των ζώων, την 
επεξεργασία, και το περιβάλλον. Η Ελλάδα είναι γνωστή για την παραγωγή πολλών ΠΟΠ τυριών, 
τα οποία είναι υψηλής ποιότητας, διατροφικής αξίας και παρουσιάζουν ιδιαίτερα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά. Η στοιχειακή μεταβολομική αναδύεται ως νέα τεχνολογία με εφαρμογές σε 
διάφορους τομείς όπως η διατροφή, συνδέοντας την επιστήμη των τροφίμων με την υγεία [2]. 
Εκατόν τρία δείγματα από 21 Ελληνικά ΠΟΠ τυριά και ένα εν δυνάμει ΠΟΠ τυρί (Μαστέλο Χίου) 
αξιολογήθηκαν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα ελληνικά Π.Ο.Π. τυριά έχουν συγκρίσιμα εύρη 
ανεπιθύμητων στοιχείων (Cd και Pb) με Ισπανικά τυριά [3]. Διαπιστώσαμε υψηλή περιεκτικότητα σε 
θρεπτικά στοιχεία που δείχνει ότι τα ελληνικά τυριά ΠΟΠ είναι καλή πηγή ιχνοστοιχείων και 
μακροστοιχείων, με σημαντική συμβολή στην RDA. Για Έλληνες άνδρες 31-50 ετών, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρόσληψη τυριού στην Ελλάδα ήταν 94,7 g/ημέρα το 2015, η συνεισφορά της φέτας 
στη συνολική πρόσληψη ασβεστίου υπολογίζεται στο 50% σύμφωνα με τις Διατροφικές Προσλήψεις 
Αναφοράς (DRI) των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (ΗΠΑ). Τα Ελληνικά ΠΟΠ τυριά συμβάλλουν στην 
RDA άλλων στοιχείων σε διαφορετικά επίπεδα: φώσφορος 50%, σίδηρος 23%, ψευδάργυρος 20% 
και σελήνιο 17%. 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 
[1] G.P. Danezis, A.S. Tsagkaris, V. Brusic, C. A. Georgiou, Food Authentication: State of the Art 
and Prospects, Current Opinion in Food Science, invited opinion article, 10 (2016) 22-31. 
[2] P. Zhang, C.A. Georgiou, V. Brusic, Elemental Metabolomics, Briefings in Bioinformatics, 
(2017) 1-13. 
[3] R. Moreno-Rojas, P.J. Sánchez-Segarra, F. Cámara-Martos, M.A. Amaro-Lópezet, Heavy 
metal levels in Spanish cheeses: Influence of manufacturing conditions. Food Additives and 
Contaminants: Part B Surveillance, 23, 2 (2010) 90-100. 
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Π6. Χημειομετρική εξέταση ATR-FTIR φασματοσκοπικών δεδομένων για 
την ανάπτυξη μοντέλου διάκρισης δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου με 
υποδεέστερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Προκαταρκτική μελέτη 
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Η παραγωγή παρθένων ελαιολάδων υψηλής οργανοληπτικής ποιότητας είναι μεγάλης 

σημασίας για τον κλάδο. Ένα από τα εργαλεία ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους είναι μέσω 
της συμμετοχής σε οργανοληπτικούς διαγωνισμούς με στόχο τη διάκριση και καλύτερη προώθησή 
τους στην αγορά. Οι διαγωνισμοί αυτοί περιλαμβάνουν οργανοληπτική αξιολόγηση που 
μεθοδολογικά διαφέρει συνήθως ως προς το πλήθος των κριτηρίων σε σχέση με την επίσημη [1], 
ενώ έχουν και τη δική τους κλίμακα αξιολόγησης για διάκριση. Το πλήθος των δειγμάτων που 
καλείται να εξετάσει η σχετική επιτροπή είναι συνήθως μεγάλο με αποτέλεσμα η διαδικασία 
αξιολόγησης να γίνεται κοπιώδης και ιδιαίτερα χρονοβόρα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο 
ενδιαφέρον από τη Βιομηχανία/ Φορείς ελέγχου για την ανάπτυξη νέων, ενόργανων δοκιμών μη 
καταστροφικού ελέγχου που θα επιτρέπουν γρήγορη, φθηνότερη, αλλά και ορθή αξιολόγηση των 
οργανοληπτικών ιδιοτήτων του παρθένου ελαιόλαδου με σκοπό τον περιορισμό των δειγμάτων που 
θα εξεταστούν τελικώς από την επιτροπή και τη διευκόλυνση του έργου της [2]. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, στη παρούσα εργασία εξετάστηκε η δυνατότητα αξιοποίησης της φασματοσκοπίας 
ATR-FTIR ως εργαλείο διάγνωσης/πρόβλεψης οργανοληπτικών ιδιοτήτων παρθένου ελαιολάδου 
από διάφορες περιοχές της Κρήτης. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε διερευνητικά η δυνατότητα 
ανάπτυξης μοντέλου πρόκρισης ή μη στον Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιόλαδου (ΠΔΕ) [3] με βάση 
τη βαθμολογία των προϊόντων σε ειδικά κριτήρια, την επίσημη μεθοδολογία, αλλά και τη συνολική 
βαθμολογία τους από τους κριτές του ΠΔΕ. Η ειδικότητα του μοντέλου βρέθηκε πολύ υψηλή (92,3%) 
υποδεικνύοντας σημαντική δυναμική στην αναγνώριση ελαιόλαδων με μεγάλη πιθανότητα 
απόρριψης από τους δοκιμαστές, δείχνοντας, έστω και προκαταρκτικά, τη δυναμική της τεχνικής και 
τη συμβολή στην εξοικονόμηση χρόνου/ κόστους ανάλυσης. 
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Π7. Προσδιορισμός οργανικών επιμολυντών (παρασιτοκτόνα, 
φαρμακευτικές ενώσεις) σε γαλακτοκομικά προιόντα με αέρια και υγρή 

χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας 
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Στη μελέτη, συνδυάστηκαν η εκχύλιση QuEChERS με αέρια χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας 
(GC-MS) και υγρή χρωματογραφία-φασματογραφία μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας (UHPLC-
Orbitrap-MS) για τον προσδιορισμό επιμολυντών, παρασιτoκτόνων (Pest) και φαρμακευτικών 
ενώσεων (Pharm) αντίστοιχα, σε γαλακτοκομικά προιόντα. Οι παραπάνω κατηγορίες ενώσεων 
χρησιμοποιούνται ευρέως στην γεωργία αλλά και για την θεραπεία, προφύλαξη ή ανάπτυξη των 
παραγωγικών ζώων γάλατος, με συνέπεια ενδεχόμενη ανίχνευση υπολειμμάτων αυτών των 
ενώσεων στο γάλα [1][2]. Οι μέθοδοι επικυρώθηκαν σύμφωνα με τις παραμέτρους: γραμμικότητα 
(R2), ανάκτηση (Rec), επίδραση μήτρα (ΜΕ), ακρίβεια, επαναληψιμότητα, αναπαραγωγιμότητα, 
όρια ανίχνευσης (LOD) και ποσοτικοποίησης (LOQ) και διευρυμένης αβεβαιότητας (ΕU) σε τρία 
επίπεδα συγκέντρωσης (8, 20, 50 μg/Κg για τις φαρμακευτικές, και (30, 500 και 1000 μg/Κg για τα 
παρασιτοκτόνα. 
 
Πίνακας 1: Παράμετροι επικύρωσης μεθόδου για τις ενώσεις επιμολυντών σε γαλακτοκομικά 
προιόντα. 

Γάλα R2 Rec% RSD
% 

LOD 
μg/Kg 

LOQ 
μg/Kg 

ME% ΕU% σε 
8 μg/Kg 

Pharm >0.99 73.1-120 <19.1 0.09 - 15.1 0.3 - 50 -29.8 
έως16.9 

<33 

Pest >0.9
9 

70-119 <20 <15 <20 <20-50 <35 

Η κάθε επικυρωμένη μέθοδος εφαρμόστηκε σε πραγματικά δείγματα (γάλα και γαλακτοκομικά 
εμπορίου και παραγωγών) με την ανίχνευση της φαρμακευτικής imidocarb σε ένα δείγμα και του 
παρασιτοκτόνου pirimiphos methyl σε ένα δείγμα σε συγκέντρωσεις 18 και 6.5 μg/Kg, αντίστοιχα 
αλλά χαμηλότερα των μέγιστων ορίων υπολειμμάτων MRL.  
 
[1] Souza R., et al. (2021). Development of a Methodology for the Simultaneous Analysis of 
Multiclass Contaminants in Milk. Food Analytical Methods, 14(18),1075–1086. 
[2] Grabsk H. A. A., et al. (2019). Determination of Antibiotics Residues in Milk Using a QuEChERS 
Method Using Full Factorial Design and Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. 
Journal of the Brazilian Chemical Society, 30(7), 1498-1505. 
 
H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός 
Τροφίμων» (MIS 5029057), που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και 
Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).  
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Οrbitrap-LC–MS, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Μονάδας. 

 



 

Π8. Πρωτεωμική ανάλυση γάλακτος όνου (Equus asinus) 
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   Το γάλα όνου έχει αναγνωριστεί ως γάλα υψηλής βιολογικής αξίας, ωστόσο το συνολικό 

πρωτεϊνικό περιεχόμενό του δεν έχει ταυτοποιηθεί. Στην παρούσα μελέτη το γάλα όνου αναλύθηκε 

με πρωτεομικές προσεγγίσεις προκειμένου να εντοπιστούν οι πρωτεΐνες του με τη μέγιστη δυνατή 

ακρίβεια. Έξι δείγματα γάλακτος από 3 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος υποβλήθηκαν σε 

κατάλληλη επεξεργασία για να απομονωθούν οι πρωτεΐνες ορού γάλακτος με φυγοκέντρηση. Το 

κλάσμα ορού γάλακτος στη συνέχεια καθαρίστηκε και 200 μg συνολικής πρωτεΐνης επωάστηκαν με 

θρυψίνη και τα παραχθέντα πεπτίδια αναλύθηκαν με nano HPLC Orbitrap Elite MS/MS [1]. Η 

ταυτοποίηση των πρωτεϊνών επετεύχθη μέσω αναζήτησης στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας 

UniProtKB. Η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση συνολικά 633 

διαφορετικών πρωτεϊνών. Προκειμένου να αναδειχθεί η υψηλή βιολογική αξία και τα χαρακτηριστικά 

του γάλακτος όνου, οι πρωτεΐνες που εντοπίστηκαν ομαδοποιήθηκαν με βάση τη μοριακή τους 

λειτουργία και τη βιολογική τους διαδικασία. Τα ληφθέντα αποτελέσματα σχετικά με τη μοριακή 

λειτουργία των πρωτεϊνών έδειξαν ότι η πλειονότητα των πρωτεϊνών του γάλακτος όνου είναι 

ένζυμα, ακολουθούμενες από πρωτεΐνες που σχετίζονται με το νουκλεϊκό οξύ (πρωτεΐνες που 

σχετίζονται με το DNA και πρωτεΐνες που σχετίζονται με το RNA) και άλλες κατηγορίες όπως οι 

υποδοχείς και οι ριβονουκλεοπρωτεΐνες. Σύμφωνα με τη βιολογική διαδικασία των ταυτοποιημένων 

πρωτεϊνών, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο αριθμός των πρωτεϊνών που περιλαμβάνονται σε κάθε 

κατηγορία είναι σχεδόν παρόμοιος, συμπεριλαμβανομένων πρωτεϊνών που σχετίζονται με τη 

μεταγραφή, με διεργασίες mRNA, με τη μεταφορά πρωτεϊνών και τη μεταφορά ιόντων. Είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε ότι τόσο η μοριακή λειτουργία όσο και η βιολογική διαδικασία δεν έχουν 

ακόμη χαρακτηριστεί για πολλές από τις αναγνωρισμένες πρωτεΐνες. Αυτά τα ευρήματα 

επαληθεύουν την παρατηρούμενη υψηλή θρεπτική αξία του γάλακτος γαϊδούρας. 

 [1] Anagnostopoulos, A., Stravopodis, D., Tsangaris, G., 2017. Yield of 6,000 proteins by 1D 

nLCMS/MS without pre-fractionation. Journal of Chromatography B Analytical Technologies in the 

Biomedical and Life Sciences, 1047, 92-96. 

H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «FOODOMICS-GR» (MIS 5029057) που 
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Tο γίδινο γάλα κεντρίζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, κυρίως 
λόγω της καταλληλόλητάς του να χορηγείται σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες και κυρίως στην 
παιδική ηλικία. Τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωση του γίδινου γάλακτος έχει αυξηθεί κατακόρυφα 
λόγω των ευεργετικών του ιδιοτήτων στην ανθρώπινη υγεία. Το μικροβιακό προφίλ του γίδινου 
γάλακτος αλλά και των παραγόμενων τυροκομικών προϊόντων, αποτελεί δείκτη τόσο της ποιότητάς 
τους όσο και της αυθεντικότητάς τους, διαμορφώνοντας μια ενεργή συσχέτιση μεταξύ 
μικροβιώματος, χαρακτηριστικών, γεωγραφικής προέλευσης και φυλής. Στην παρούσα μελέτη, 
εξετάστηκε η βακτηριακή μικροχλωρίδα του γάλακτος δύο αυτόχθονων ελληνικών φυλών αιγών 
(Σκοπέλου και Εγχώρια) για να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει δείκτη γνησιότητας 
της προέλευσης του γάλακτος ως προς τη φυλή των ζώων. 
Τα δείγματα γάλακτος συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν μέσω της μεθόδου της μαζικής παράλληλης 
αλληλούχισης του 16s rRNA με βάση την τεχνολογία της Illumina MiSeq. H ανάλυση των 
πρωτογενών αλληλουχιών έγινε με τη μέθοδο UPARSE όπως αυτή εφαρμόζεται από την 
πλατφόρμα «Integrated Microbial Next - Generation Sequencing. Η περαιτέρω οικολογική και 
στατιστική ανάλυση των δειγμάτων  πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης του εργαλείου Rhea. 
Με βάση τα παρόντα αποτελέσματα, το βακτηριακό φύλο Bacillota (Firmicutes) εμφανίζει την ίδια 
περίπου ποσοστιαία αναλογία στις δύο κατηγορίες γάλακτος (φυλή Σκοπέλου και Εγχώρια). 
Ειδικότερα όσον αφορά τα γένη, στατιστικά σημαντικές διαφορές υπήρξαν στην ποσοστιαία 
αναλογία των γενών Corynebacterium, Lactobacillus, Streptococcus ενώ στο γένος Lactococcus 
δεν παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές. Περαιτέρω έρευνα μπορεί να δώσει 
αποτελέσματα διακριτού μικροβιώματος σε επίπεδο στελεχών, ιχνηλατώντας και πιστοποιώντας την 
προέλευση του γάλακτος μεταξύ διαφορετικών φυλών γιδιών. 
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Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση 
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Ο έλεγχος της ποιότητας και της γνησιότητας των ελληνικών τροφίμων συνιστά αναγκαία συνθήκη 
για τη στήριξη των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων. H ανάδειξη πιστοποιημένων ελληνικών 
τροφίμων, παράλληλα με την κατοχυρωμένη ποιότητα και ασφάλεια αυτών για τους καταναλωτές, 
έχει καταστεί απαραίτητη για τον τομέα των τυροκομικών προϊόντων. Τα οφέλη για τα ελληνικά 
τρόφιμα και ειδικά για τα ελληνικά ΠΟΠ τυριά, είναι πολλαπλά, καθώς επικυρώνεται η αυθεντικότητά 
τους και αναδεικνύονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, γεγονός που τους προσδίδει υπεραξία 
στη διεθνή αγορά. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν μια εις βάθος αποτύπωση του 
μικροβιώματος τριών διαφορετικών ειδών τυριών της Ηπείρου, αποδεικνύοντας το φυσικά 
επιλεγμένο μικροβίωμα που είναι θεμελιώδες και χαρακτηρίζει κάθε είδος τυριού σε συγκεκριμένη 
γεωγραφική περιοχή. 
Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 57 δείγματα τυριών που παρασκευάστηκαν στην 
Ήπειρο. Τα δείγματα αφορούν 3 διαφορετικά είδη τυριών: 1. Φέτα (ν=20), 2. Γίδινο τυρί (ν=20), 3. 
Γραβιέρα (ν=17).  
Τα δείγματα αναλύθηκαν με τη μέθοδο του στοχευμένου προσδιορισμού αλληλουχίας υψηλής 
απόδοσης του γονιδιώματος 16S rRNA με βάση την τεχνολογία της Illumina MiSeq.  H ανάλυση των 
πρωτογενών αλληλουχιών έγινε με τη μέθοδο UPARSE όπως αυτή εφαρμόζεται από την 
πλατφόρμα «Integrated Microbial Next - Generation Sequencing». Η περαιτέρω οικολογική και 
στατιστική ανάλυση των δειγμάτων  πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης του εργαλείου Rhea. 
Το μικροβίωμα των διαφορετικών ειδών τυριών της Ηπείρου παρουσιάζει ανομοιογένεια μεταξύ των 
τριών ομάδων. Κάθε ομάδα χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένους μικροβιακούς δείκτες που 
αντιπροσωπεύουν τόσο το είδος του τυριού όσο και τη γεωγραφική κατανομή στην Ήπειρο. 
Αποδείχθηκε ότι οι συγκεκριμένοι μικροβιακοί δείκτες για συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή 
παραμένουν σταθεροί μεταξύ των διαφορετικών ειδών τυριών και παράλληλα κάθε είδος τυριού 
παρουσιάζει ένα και μοναδικό μικροβίωμα. Τα αποτελέσματά μας αυτά δίνουν τη δυνατότητα 
συγκεκριμένα μικροβιώματα τυριών ΠΟΠ και μη της Ηπείρου, να συσχετίσουν τα ποιοτικά τους 
χαρακτηριστικά με τον γεωγραφικό χώρο παραγωγής και την ένδειξη του terroir. 
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της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Π11. Αποτύπωση της μικροβιακής ποικιλότητας της γραβιέρας από 
διαφορετικές αυτόχθονες ελληνικές φυλές προβάτων 

 
Τζώρα Αθηνά1, Φώτου Κωνσταντίνα1, Νέλλη Αικατερίνη1, Μπόνος Ελευθέριος1, Καραμούτσιος 

Αχιλλέας1, Γκούβα Ευαγγελία1, Βόιδαρου Χρυσούλα1, Νικολάου Κωνσταντίνα1, Ζαχάρης Χρήστος1, 
Κόλια Κωνσταντίνα1, Σκούφος Ιωάννης1 

 
1Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη Άρτας, 

Κωστακιοί, 47100, Άρτα, Ελλάδα, jskoufos@uoi.gr 

 
 
Το τυρί γραβιέρα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), εκτός της γραβιέρας Νάξου 
παρασκευάζεται σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας από πρόβειο γάλα ή σε ανάμιξη 10-30% 
με γίδινο, με τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά να διαφέρουν ανάλογα με τον τόπο παραγωγής της. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αποτύπωση και ο χαρακτηρισμός των βακτηριακών 
πληθυσμών γραβιέρας η οποία παρασκευάστηκε αποκλειστικά από γάλα δύο διαφορετικών 
ελληνικών φυλών προβάτων (Καλαρρύτικο και Καραμάνικο-Κατσικάς), προκειμένου να επιτευχθεί 
η παραγωγή μονοποικιλιακής γραβιέρας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η ιχνηλασιμότητά της μέσω 
του μικροβιώματος του τυριού. Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στη μέθοδο της 
αλληλούχισης επόμενης γενιάς (Next Generation Sequencing-NGS) του συντηρημένου γονιδίου 
16S rRNA. 
Χρησιμοποιήθηκε γάλα από δύο διαφορετικές ελληνικές φυλές προβάτων για την παραγωγή δύο 
διαφορετικών τυριών γραβιέρας. Όλες οι παρτίδες τυριών γραβιέρας που αναλύθηκαν, 
παρασκευάστηκαν με παραδοσιακή μέθοδο και ταυτόσημες συνθήκες τυροκόμησης, στο ίδιο 
συνεργαζόμενο τυροκομείο. Η ωρίμανση ήταν πλήρως ελεγχόμενη και τα δείγματα εξετάστηκαν 
στους τρεις μήνες ωρίμανσης. Τα τελικά δείγματα τυριών επεξεργάστηκαν σε στείρες συνθήκες για 
τη συλλογή δειγμάτων από το εσωτερικό τμήμα της κάθε γραβιέρας. 
Η αλληλούχιση των δειγμάτων έγινε με τη χρήση της τεχνολογίας της Illumina MiSeq και η ανάλυση 
των πρωτογενών αλληλουχιών με τη μέθοδο UPARSE όπως αυτή εφαρμόζεται από την πλατφόρμα 
«Integrated Microbial Next - Generation Sequencing», ενώ η περαιτέρω οικολογική και στατιστική 
ανάλυση των δειγμάτων  πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης του εργαλείου Rhea. 
Συγκεκριμένα βακτηριακά γένη που εντοπίστηκαν και στους δύο τύπους τυριών γραβιέρας ήταν 
παρόμοια και τρία από αυτά συσχετίζονται με το είδος του τυριού. Με βάση τα αποτελέσματα, 
παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά (P≤0.05) στις ποσοστιαίες αναλογίες των γενών 
Lactobacillus, Lactococcus και Leuconostoc που συσχετίζονται με τη φυλή των ζώων. Αυτά τα 
δεδομένα δίνουν τη δυνατότητα να προσδιοριστεί η γνησιότητα και η προέλευση του τυριού 
γραβιέρα σε σχέση με τη φυλή των προβάτων. 
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Carob tree (Ceratonia siliqua) is native to the eastern Mediterranean countries and its products are 

widely used in the diet of people living in Mediterranean Europe, Middle East and North Africa. Carob 

is considered to be of great economic significance and of high nutritional value as it is fat-free, rich 

in fibers, proteins, vitamins, antioxidants and several important minerals. A plethora of studies have 

demonstrated the beneficial effect of carob against different diseases, such as diabetes, cancer, 

diarrhea, etc. However, only few applied metabolomics-based methods have investigated the 

nutritious effects of carob in everyday diet. In the present study 8 male Wistar rats were treated with 

carob powder throughout water consumption (10 g powder/L) for a 15-days period of treatment and 

their fecal metabolic profile was compared to 8 non-treated ones (controls) using reverse phase 

liquid chromatography coupled to mass spectrometry (ORBITRAP-MS). The aim was to underlie 

specific metabolites/features that changed according to the treatment. Chromatographic separation 

was performed on an Aquity HSS T3 column (2.1 x 100 mm, i.d. 1.7 μm); with a precolumn VanGard 

of the same material (Water, UK) and the mobile phase was consisted of A: Acetonitrile and B: H2O, 

both containing 0.1 % formic acid. The flow rate, oven temperature and injection volume were set at 

0.35 mL/min, 40 ◦C and 5 μL, respectively. Mass spectrometry parameters were also optimized for 

both positive and negative ionization mode. Preliminary results obtained from XCMS, as well as 

from multivariate and univariate statistics, revealed a clear separation between the treated rats and 

control ones in the first and last day of treatment. By performing RP-LC/MS untargeted 

metabolomics, samples were successfully differentiated according to the carob treatment, proving 

that fecal samples are a very important tool for highlighting potential metabolic alterations derived 

from nutritional interventions. 
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Η ανάλυση αμινοξέων σε ούρα έχει αποδειχτεί αναγκαία και ουσιαστική για κλινικές ή διατροφικές 

μελέτες. Ωστόσο, τα υγρά δείγματα ούρων σε περιπτώσεις παραλαβής δειγμάτων από μεγάλες 

αποστάσεις εμφανίζουν σημαντικά μειονεκτήματα όπως η πιθανή διαρροή τους και τα υψηλά κόστη 

για την ασφαλή μεταφορά τους. Στην παρούσα μελέτη, αναπτύχθηκε μια μέθοδος προσδιορισμού 

13 αμινοξέων σε ξηρές κηλίδες ούρων (dried urine spots, DUS) σε μια in-house συλλογή και 

ξήρανση του δείγματος πριν την διαδικασία της ανάλυσης. Οι ενώσεις που μελετήθηκαν είναι οι εξής: 

γλυκίνη, αλανίνη, βαλίνη, λευκίνη, ισολευκίνη, γλυταμίνη, μεθειονίνη, σερίνη, ασπαραγίνη, 

φαινυλαλανίνη, τρυπτοφάνη, λυσίνη και προλίνη. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα απορρόφησης 

και εκχύλισης σε 3 διαφορετικά είδη χαρτιών, με 3 διαφορετικούς διαλύτες εκχύλισης και σε δύο 

διαφορετικούς όγκους διαλύτη. Οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν είναι η εξής: Μεθανόλη: Νερό 

80:20 (v/v), Ακετονιτρίλιο: Νερό 80:20 (v/v), Ακετονιτρίλιο: Μεθανόλη: Νερό 40:40:20 (v/v/v). Η 

εκχύλιση των ενώσεων πραγματοποιήθηκε σε δύο διαφορετικούς όγκους 1 και 1,5 mL. Ως βέλτιστο 

σύστημα επιλέχθηκε το Ακετονιτρίλιο: Μεθανόλη: Νερό 40:40:20 (v/v/v), με όγκο εκχύλισης το 1 mL. 

Η ανάπτυξη της μεθόδου πραγματοποιήθηκε σε όργανο Waters Acquity H-Class + Waters Xevo 

TQD. Η παρακολούθηση των παραπάνω ενώσεων και των εσωτερικών προτύπων τους, έγινε με 

βάση την ανίχνευση των φορτισμένων ιόντων [Μ+Η]+ όλων των αναλυτών σε λειτουργία θετικού 

ιονισμού με ηλεκτροψεκασμό. Ο διαχωρισμός πραγματοποιήθηκε σε στήλη Acquity UPLC BEH 

HILIC column (1.7 μm, 150 mm × 2.1 mm i.d.) με κινητές φάσεις A: 95 ακετονιτρίλιο : 5 νερό  (v/v), 

10 mM HCOONH4,  pH = 3 και Β: 30 ακετονιτρίλιο : 70 νερό  (v/v), 10 mM HCOONH4,  pH = 3. Η 

επικύρωση της μεθόδου πραγματοποιήθηκε με τη μελέτη των ορίων ανίχνευσης (LOD) και 

ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ), τα εύρη γραμμικότητας, την ακρίβεια, την επίδραση του 

υποστρώματος, την ανάκτηση, την πιστότητα και τη σταθερότητα κάθε ένωσης. Η ανάκτηση της 

μεθόδου κυμάνθηκε από 81,4% έως 118,7%.  
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Π14. Ανίχνευση και αναγνώριση ιών σε πρόβειο γάλα με τη χρήση 
τεχνικών φασματογραφίας μάζας 
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Οι λοιμώξεις από ιούς αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας, 
καθώς η διάγνωσή τους είναι δύσκολη και συχνά η ύπαρξή τους ως πρωταρχικού αιτιολογικού 
παράγοντα συγκαλύπτεται από ταυτόχρονη βακτηριακή λοίμωξη. Η έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευσή 
τους είναι επιτακτική όταν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αλλά και προσβάλλουν κοπάδια 
έχοντας υψηλά ποσοστά θνητότητας και θνησιμότητας. Η εμφάνιση συμπτωμάτων που θέτουν 
υποψία της νόσου, πολλές φορές έπεται της μόλυνσης με αποτέλεσμα αυξημένα ποσοστά 
κρουσμάτων εντός της εκτροφής και των γειτονικών.Από την άλλη πλευρά, η ανοσολογική απόκριση 
ξεκινάει αμέσως μετά την έκθεση στον αιτιολογικό παράγοντα, συνεπώς η ανίχνευση των 
αντίστοιχων πρωτεϊνών υποδηλώνει την ύπαρξη του ιού. Για τους προαναφερθέντες λόγους, 
ελέγχθησαν δείγματα πρόβειου γάλακτος διαφόρων ελληνικών εκτροφών με τεχνικές 
φασματογραφίας μάζας. Συνολικά, ελήφθησαν 20 δείγματα από τα οποία ελήφθησαν οι πρωτεΐνες 
ορού γάλακτος και αναλύθηκαν μετά από πέψη με τρυψίνη για τη δημιουργία πεπτιδίων. Η ανάλυση 
των πεπτιδίων έγινε σε LTQ-Orbitrap Elite coupled to a Dionex 3000 HPLC system και 
χρησιμποποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων Ovis aries and Ruminantia for ovine milk *.fasta 
databases στο Proteome Discoverer software. Η πρωτεομική ανάλυση ταυτοποίησε την παρουσία 
16 διαφορετικών ιών, εκ των οποίων οι 10 είναι ενδημικοί στην ελληνική επικράτεια και 6 εξώτικοί 
για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Παράλληλα, ανευρέθηκαν πάνω από 25 πρωτεΐνες που συνδέονται 
με την ανοσολογική απόκριση και την παρουσία αναπνευστικών και νευρικών συμπτωμάτων. Η 
πλειονότητα αυτών συνδέεται με τους μηχανισμούς παραγωγής και απελευθέρωσης των κυτοκινών 
και ανοσοσφαιρινών. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη χρήση τεχνικών φασματογραφίας μάζας ως 
αποδοτικού και γρήγορου τρόπου ανίνχευσης ιικών λοιμώξεων, αλλά και ως προγνωστικού 
μοντέλου για τη σοβαρότητα και σφοδρότητα των συμπτωμάτων. Τέλος, η προαναφερθείσα τεχνική 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέτρο ελέγχου εξωτικών νοσημάτων στα σύνορα της Ελλάδας και 
της Ευρώπης. 
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Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ένας ηλιακός αποστακτήρας πιλοτικής κλίμακας για την 
αξιολόγηση της χρήσης της ηλιακής απόσταξης για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων των 
ελαιοτριβείων και των οινοποιείων.  
Στα πειράματα με τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων παρατηρήθηκαν ρυθμοί παραγωγής 
αποσταγμάτων που έφτασαν τα 4.1 L/d m2. Προσδιορισμός των χημικών χαρακτηριστικών τους με 
χρήση υγρής χρωματογραφίας με φασματομετρία μάζας έδωσε συγκεντρώσεις τυροσόλης και 4-
υδροξυβενζοϊκού οξέος ίσες με 0.70 και 0.10 mg/L, αντίστοιχα. Παράλληλα, παρατηρήθηκε ισχυρή 
συσχέτιση μεταξύ της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας στον ηλιακό αποστακτήρα και των 
συγκεντρώσεων των συνολικών φαινολών στο ανακτημένο απόσταγμα. Η εφαρμογή ισοζυγίων 
μάζας έδειξε ότι σχεδόν το 33% των συνολικών φαινολών που ανιχνεύονται στα υγρά απόβλητα 
των ελαιοτριβείων παραμένουν στο στερεό υπόλειμμα στον πυθμένα του ηλιακού αποστακτήρα. Σε 
αυτό ανιχνεύθηκαν οκτώ (8) φαινολικές ενώσεις σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 0.04 
mg/kg (quinic acid) και 8.8 mg/kg (υδρόξυ-τυροσόλη). Μέτρηση της θερμογόνου δύναμης του 
στερεού υπολείμματος έδωσε τιμές που κυμαίνονταν μεταξύ 15.3 MJ/kg και 25.1 MJ/kg. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το παραγόμενο απόσταγμα θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί για το 
πλύσιμο των καρπών της ελιάς στο ελαιοτριβείο και ως αρδευτικό νερό, ενώ το στερεό υπόλειμμα 
θα μπορούσε να πωληθεί ως βιοκαύσιμο, οικονομική αξιολόγηση της εφαρμογής της συγκεκριμένης 
διάταξης σε ένα μεσαίου μεγέθους τριφασικό ελληνικό ελαιοτριβείο έδωσε λειτουργικό και συνολικό 
κόστος ίσο με 0.60 και 1.21 €/m3, αντίστοιχα. 
Αντίστοιχα πειράματα με οινολάσπες έδειξαν ότι μετά την ηλιακή απόσταξη των αποβλήτων 
παρατηρείται σημαντική αντιοξειδωτική δράση στο συλλεχθέν απόσταγμα και συγκεντρώσεις 
ολικών φαινολών έως και 30 mg/L. Οι ολικές φαινόλες στο στερεό υπόλειμμα κυμάνθηκαν μεταξύ 
3500 και 4200 mg/kg ενώ η θερμογόνος δύναμη του υλικού ήταν ίση με 28.75 MJ/kg. 
Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας αποδεικνύουν ότι η ηλιακή απόσταξη θα μπορούσε να 
αποτελέσει μια βιώσιμη λύση  για τη διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων και των 
οινοποιείων επιτρέποντας της αξιοποίηση των παραπροϊόντων της διεργασίας. 
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Υπάρχει συνεχής ανάγκη για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη βιώσιμη διαχείριση των υγρών 
αποβλήτων της αγρό-βιομηχανίας. Η χρήση μικροφυκών για την επεξεργασία των αποβλήτων και 
την παραγωγή πολύτιμης βιομάζας αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση.  
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η χρήση του μικροφύκους Chlorella sorokiniana στην 
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που παράγονται στα τυροκομεία και στα οινοποιεία. Πειράματα 
πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες ασυνεχούς και διαδοχικής τροφοδοσίας, διερευνήθηκε η 
απομάκρυνση των βασικών ρύπων (COD, NH4-N, TN, TP) από αυτά και εξετάστηκε η ανάπτυξη 
του μικροφύκους καθώς και τα χημικά χαρακτηριστικά της παραγόμενης βιομάζας.   
Στα πειράματα με τα απόβλητα τυροκομείων η απομάκρυνση του COD και του NH4-N που 
επιτεύχθηκε ήταν υψηλότερη από 91% και 80%, αντίστοιχα, για όλους τους τύπους των υγρών 
αποβλήτων που δοκιμάστηκαν, ενώ η απομάκρυνση του TP κυμάνθηκε μεταξύ 20% και 84%. Η 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, άμυλο και λιπίδια της βιομάζας μικροφυκών κυμάνθηκε μεταξύ 28.6% 
και 52.8%, 10.5% και 13.3% και 36.8% και 40.2%, αντίστοιχα. Η συγκέντρωση της λουτεΐνης στα 
μικροφύκη αυξήθηκε μετά την επεξεργασία, φτάνοντας σε τιμές έως και 508 mg kg−1, ενώ οι 
συγκεντρώσεις των αμινοξέων μειώθηκαν λόγω της ανεπάρκειας αζώτου. Η βιομάζα που 
καλλιεργήθηκε σε αναερόβια (προ)επεξεργασμένα απόβλητα τυροκομείων χαρακτηρίστηκε από την 
υψηλότερη συνολική περιεκτικότητα σε φαινολικές ενώσεις. Κυρίαρχη φαινολική ένωση ήταν η 
τυροσόλη με συγκέντρωση που έφτασε 20.2 mg kg−1. 
Στα πειράματα με απόβλητα οινοποιείων η απομάκρυνση του COD και του NH4-N ήταν υψηλότερη 
από 78% και 60%, αντίστοιχα, ενώ οι συγκεντρώσεις των πρωτεϊνών στο τέλος των πειραμάτων 
ξεπέρασε το 46%. 
Από τα αποτελέσματα της εργασίας προέκυψε ότι η Chlorella sorokiniana μπορεί να απομακρύνει 
αποτελεσματικά τους βασικούς ρύπους από τα υγρά απόβλητα των τυροκομείων και των 
οινοποιείων, ενώ η παραγόμενη βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί ως πηγή πρωτεϊνών, 
υδατανθράκων και λιπιδίων. Επιπλέον, περιέχει σημαντικές ποσότητες χρωστικών, φαινολικών 
ενώσεων και αμινοξέων. 
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Π17. Determination of cyclic PET oligomers migrated from new and 
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Polyethylene terephthalate (PET) is among the most frequently used Food Contact Materials 
(FCMs) and the main plastic currently recycled for FCM applications. Over the last years there is an 
increased concern on the fate of non-intentionally added substances (NIAS) present in FCMs, which 
can be formed during polymerization. The EU legislation has not defined specific migration limits for 
PET cyclic oligomers as yet. However, their risk for human health still remains vague due to the lack 
of toxicological data. Moreover, according to in silico calculations and taking into consideration the 
European Food Safety Authority's (EFSA) Toxicological Threshold of Concern (TTC), PET cyclic 
oligomers are considered as Cramer III toxicity substances, indicating a potential public health risk. 
The aim of the study was to assess levels of exposure by evaluating the migration of PET cyclic 
oligomers into olive oil and food simulants. Two sets of samples were analyzed: (a) food simulants 
D2 following the EU-regulated migration testing conditions for compliance testing of plastic FCMs, 

following the worst-case scenario (10 days at 60℃) and (b) virgin olive oil (VOO) samples after 
storage in PET containers for over a year under household conditions. All samples were analyzed 
using a modification of our previously developed LC-qTOF-MS method. Moreover, the concentration 
levels of oligomers’ migration, from virgin and recycled PET bottles, were assessed. 
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Το γάλα και γενικότερα τα γαλακτοκομικά προϊόντα περιέχουν όλα τα θρεπτικά συστατικά 
που είναι απαραίτητα για την σωστή ανάπτυξη των νεογνών. Η Φασματοσκοπία NMR αποτελεί μία 
από τις πλέον ισχυρές τεχνικές ανάλυσης τροφίμων, και μαζί με την αέρια χρωματογραφία (GC) και 
την υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης συζευγμένη με φασματοσκοπία μάζας (HPLC-MS)1, 
χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό και τον ποιοτικό έλεγχο γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς 
και την επίδραση συγκεκριμένων μεταβολιτών στην ανθρώπινη υγεία.2,3 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η ανάλυση με τη φασματοσκοπία 1H και 31Ρ NMR 
μιας σειράς δειγμάτων ελληνικού γάλακτος (91) που προέρχεται από πέντε διαφορετικά είδη 
θηλαστικών που εκτρέφονται για εμπορικούς σκοπούς (αγελαδινό, πρόβειο, βουβαλίσιο, γίδινο και 
γαϊδουρινό). Η δειγματοληψία του γάλακτος από τις φάρμες παραγωγής πραγματοποιήθηκε για 
διάστημα από δύο έως πέντε μήνες. Για την προετοιμασία των δειγμάτων εφαρμόστηκε πρωτόκολλο 
διαδοχικών εκχυλίσεων για τον διαχωρισμό των επιμέρους συστατικών βάσει πολικότητας σε δύο 
κλάσματα (πολικό, άπολο). H ανάλυση με τη Φασματοσκοπία NMR έδειξε ότι η ζωική προέλευση 
επηρεάζει τόσο τη χημική σύσταση του πολικού κλάσματος του γάλακτος (μικρά οργανικά οξέα, 
αμινοξέα, κλπ.), όσο και την λιπιδική/γλυκεριδική του σύσταση. Επιπλέον, με τη χρήση της 
φασματοσκοπίας 31Ρ NMR παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις και στο προφίλ των 
φωσφολιπιδίων των δειγμάτων γάλακτος με διαφορετική ζωική προέλευση.  Τέλος, 
πραγματοποιήθηκε μεταβολομική ανάλυση των δεδομένων NMR με τη χρήση πολυπαραμετρικών 
στατιστικών μοντέλων, στοχεύοντας στην ταξινόμηση των δειγμάτων γάλακτος με βάση τη ζωική 
προέλευση. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα: Μοντέλο OPLS-DA για το διαχωρισμό δειγμάτων με βάση την ζωική προέλευση όπως προκύπτει 
από την στοχευμένη ανάλυση των μεταβολιτών όπως ποσοτικοποιήθηκαν με φασματοσκοπία 1Η NMR. 
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[3] Li, L.; Liu, X.; Guo, H., The nutritional ingredients and antioxidant activity of donkey milk and 
donkey milk powder. Food Science and Biotechnology 2018, 27 (2), 393-400. 



 

Π19. Μεταβολομική ανάλυση ελληνικών τυριών με τη Φασματοσκοπία 
NMR 

 
Ράλλη Ευαγγελία 1,3, Σκούφος Ιωάννης2,3, Σπύρος Απόστολος 1,3  

 
1Εργαστήριο Φασματοσκοπίας NMR, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης, 70013, 

chemp907@edu.chemistry.uoc.gr, aspyros@uoc.gr 
2 Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, Κωστακιοί, Άρτα, 47100,  jskoufos@uoi.gr 
3FoodomicsGR, Εθνική Ερευνητική Υποδομή για τον Ενδελεχή Χαρακτηρισμό Τροφίμων 

 
Τα ελληνικά τυριά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής διατροφής και η ποιότητά 

τους είναι αποτέλεσμα των ιδιαίτερων τεχνικών και των μοναδικών πρώτων υλών που 

χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή τους. Η φασματοσκοπία NMR αποτελεί ένα εξαιρετικά 

χρήσιμο εργαλείο στην μελέτη της σύστασης τυριών1 και έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την 

αυθεντικοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης του τυριού mozzarella.2 

Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η σύσταση δειγμάτων γραβιέρας και φέτας (ΠΟΠ και μη) 

με διαφορετική γεωγραφική προέλευση, και διαφορετική σύσταση γάλακτος με την Φασματοσκοπία 

NMR υγρής φάσης. Τα δείγματα τυριών εκχυλίστηκαν με διαλύτες διαφορετικής πολικότητας για την 

ανάκτηση τόσο υδατοδιαλυτών (σάκχαρα, οργανικά οξέα, αμινοξέα κλπ) όσο και λιποδιαλυτών 

ενώσεων (CLA, βουτυρικό, καπρολεϊκό κλπ). Στην συνέχεια ελήφθησαν φάσματα 1Η NMR τα οποία 

αναλύθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά με την χρήση κατάλληλου λογισμικού. Τα δεδομένα που 

προέκυψαν από την ποσοτική ανάλυση των φασμάτων NMR χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη 

πολυπαραμετρικών στατιστικών μοντέλων (PCA, OPLS-DA), και διερευνήθηκε η δυνατότητα 

διαφοροποίησης των τυριών με βάση τις παραμέτρους "γεωγραφική προέλευση" και "τύπος 

γάλακτος" βάσει της σύστασής τους.  

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά μοντέλα διαχωρισμού, η χρήση διαφορετικού τύπου 

γάλακτος φαίνεται να επηρεάζει την τελική σύσταση του τυριού "φέτα" και "τύπου φέτα", καθώς τα 

τυριά τα οποία παράχθηκαν με πρόβειο έχουν διαφορετικές συγκεντρώσεις μεταβολιτών από τα 

δείγματα γίδινου γάλακτος. Αντίθετα, η επίδραση του τύπου του γάλακτος για τα δείγματα γραβιέρας 

ήταν μικρότερη από αυτή που παρατηρήθηκε στα δείγματα λευκών τυριών.  

 

 
 
Εικόνα: Μοντέλο OPLS-DA για το διαχωρισμό λευκών τυριών με βάση τον τύπο γάλακτος όπως προκύπτει 

από την ανάλυση των φασμάτων 1Η NMR των εκχυλισμάτων τους.  
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The science of natural products deals with the study of chemical substances produced by 
organisms, such as plants and microorganisms. Pharmacognosy, especially, taps into this endless 
tank of natural compounds that could present certain bioactivity or act as scaffolds in drug discovery. 
The introduction of omics approaches in this field could accelerate the detection of bioactive marker 
compounds, whilst aiding in the development of quality control protocols. 
The aim of this study was to map the secondary metabolites of Pistacia lentiscus L. var. Chia leaves 
and tree secretion known as Chios Mastic Gum (CMG) by combining omics with bioinformatics, and 
ultimately develop a robust method for the detection of adulteration in CMG. Both leaves and resin 
have been acknowledged over the years for their health promoting effects, with CMG being 
recognized by the European Medicines Agency as traditional medicine for mild dyspeptic disorders 
against skin inflammations and in healing of minor wounds. However, limited studies explore the 
metabolic profile and authenticity of CMG. 
Initially, NMR and LC-HRMS platforms were combined in the profiling of leaves, by employing 
multivariate analysis and statistical tools, like Statistical TOtal Correlation SpectroscopY (STOCSY) 
and Statistical HeterospectroscopY (SHY). A significant variation was observed in both cases, as 
galloyl derivatives and flavonoid glucosides were among the compounds annotated for the observed 
classification depending on age and subregions of Chios Island. Moreover, NMR was opted for the 
development of a prediction model for CMG’s authentication. Iranian mastic, pine and frankincense 
resins, among others, were included together with commercial samples. The combined levels of 
masticadienonic acid, isomasticadienonic acid and oleanonic aldehyde appear to differentiate CMG 
and other resins. It seems that novel tools like omics and bioinformatics could play a pivotal role in 
the future of natural products’ research. 
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Urine has been demonstrated to be a valuable sample matrix across multiple omics field for 
monitoring information of human dietary exposure [1]. Usually interpretation of biomarkers and 
biochemical pathways are incorporated as analysis standpoints by means of LC-HRMS or 
(HR)NMR. However, the lack of appropriate standards, poses the risk of vague or imprecise 
metabolites identification in such approaches. Isolation of metabolites from urine and their 
unambiguous structure elucidation could be the recourse in urine dereplication and biomarkers 
identification, after dietary interventions. The easy and non-invasively collection of urine could 
positively conduce in a large-scale approach for extraction and consequent metabolites isolation 
and unambiguous identification. Hence, the aim of the current study was the integration of different 
extraction protocols with pilot-scale potentials for urine extraction and metabolite profiling thereof, 
after hydroxytyrosol supplementation. Towards this purpose, hydroxytyrosol was supplemented as 
a soft capsule (15 mg/day) to a healthy volunteer for two weeks and 24-h samples were collected. 
Typical analytical protocols used for biological samples pre-treatment i.e. LLE, SPE [2] were applied 
together with enrichment methodologies such as macroporous adsorption resins (XAD4, XAD7, ion-
exhange) which are employed in natural products research [3]. All derived extracts were analyzed 
via HPLC-DAD, UPLC-HRMS and NMR to investigate their profile and evaluated in terms of yield, 
richness and identified metabolites. The proposed methodology was efficiently applied for urine 
extraction in large volume offering the potential of metabolites isolation and accurate 
characterization of HT metabolites. 
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Honey is a unique product that can be used directly from nature without any processing. Chemically, 
it is a saturated aqueous sugars solution enriched with a wide range of other constituents belonging 
mainly to phenolics, amino acids and proteins, vitamins, lipids, minerals, organic acids [1]. 
Nevertheless, honey is highly diverse and complex material of unexpected nature since its 
composition depends on several factors, such as botanical and geographical origin, environmental 
conditions but also bee species [2]. Furthermore, the medicinal importance of honey has been 
documented in the world's oldest medical literatures, and since ancient times, it has been known to 
possess among others, antioxidant, wound-healing, antibacterial and antiviral properties [3]. The 
aim of the current effort was the comparative study of honeys from Ikaria (Greece), Åland (Finland), 
Corse and Ouessant (France) using in parallel, different analytical methods i.e. HPLC-DAD, HPTLC, 
LC-HRMS, GC-MS and NMR. Another objective was the integration of obtained data towards the 
targeted isolation and identification of marker compounds specific for each honey as well as the 
evaluation of the tyrosinase, collagenase, hyaluronidase and elastase inhibitory and antioxidant 
properties of the individual phenolic extracts (non sugar part). Furthertmore, an attempt to correlate 
honey samples with honey plants (e.g. Rubus fruticosis, Erica cinerea & Calluna vulgaris), was 
carried out concerning both polar and non polar constituents employing GC- and LC-MS. 
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Drosophila melanogaster constitutes an ideal organism for the study of metabolism-related 

processes since it presents several considerable advantages. It has a rapid life cycle with distinct 

developmental stages during which it produces many offspring, all within an easily controlled 

environment. Nearly 75% of disease-related genes have functional orthogonal analogues in 

Drosophila, while it has been demonstrated that its metabolic processes are closely related to those 

of mammals1. Moreover its ability to survive in a plethora of dietary environments makes it an ideal 

platform for nutritional studies2.  

Thus, the aim of the present work is to establish an LC-HRMS-based metabolomics workflow for the 

investigation of nutritional interventions on Drosophila’s metabolome. As a case study, the fruit fly’s 

diet was enriched with the extract of the plant Cichorium spinosum (CS), an edible leafy vegetable, 

endemic to the Mediterranean basin and a hallmark of the traditional Mediterranean diet3. 

Untargeted sample analysis was performed using an Orbitrap mass analyzer, while targeted amino 

acid quantification was carried out with the atraq reagents and a TripleTOF HRMS platform. 

Chemometrics tools were utilized to unveil patterns and trends as well as to identify potential 

biomarkers.  

Statistical analysis of the results demonstrated that for both approaches, sex differentiation was the 

most obvious class distinction. Concerning the CS administration, a possible trend was observed on 

the female flies who consumed 10 μg/mL of extract, while several amino acids appeared to be dose-

dependently affected, with the dose of 100 μg/mL of extract being of greater significance. Finally, 

these observations further highlight the fact that untargeted and targeted approaches work 

complimentary to each other and that they can both provide useful insight on the effect of food 

bioactives in complex biological systems. 
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Honey constitutes a high-value food commodity both nutritionally and commercially. Hence, it is 
often faced with adulteration adversities. The variance in its physicochemical properties along with 
its high-sugar content, make it a difficult matrix to be analyzed. Aside from conventional methods, 
metabolite profiling approaches enveloped in the field of foodomics, could offer a more extensive 
coverage of honey’s secondary metabolites and provide solutions in authentication aspects. The 
aim of the present study was to apply LC-HRMS based metabolite profiling to map Greek honeys 
and set a standard in terms of quality control and authentication focusing on phenolics. Statistical 
tools were exploited to study parameters, such as botanical and geographical origin, and collection 
period of more than 250 samples and reveal potential biomarkers [1]. Briefly, acquired spectrometric 
data were processed prior to being subjected to multivariate analysis. The sensitivity of HRMS led 
to the identification of more than 150 secondary metabolites [1]. Statistical models showed low 
dispersion, high robustness, and good classification according to each studied parameter. 
Characteristic compounds were annotated in favour of different botanical and geographical origins, 
indicating their significance in the discrimination amongst classes. In conclusion, LC-HRMS based 
metabolite profiling proved to be an effective method in honey quality and authenticity evaluation. It 
is the first time that LC-HRMS is enlisted for the analysis of a large number of Greek honeys and 
the correlation with their origin under metabolomics approach. 
 
References 
[1] Beteinakis S, Papachristodoulou A, Gogou G, et al. NMR-based metabolic profiling of edible 
olives-determination of quality parameters. Molecules 2020; 25(15): 3339 
 

The authors declare no conflict of interest; Honey Roads (Project Code: 2018ΣΕ01300000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Π25. Human plasma metabolic changes induced by L-Arginine enriched 
biscuits consumption via LC-triple-TOF employing DIA and LC-orbitrap 

using DDA 
 

V. Papaioannou1, A Yanni, V. Karathnanos2 , M. Halabalaki1 

1 Division of Pharmacognosy and Naturals Products Chemistry, Department of Pharmacy National and Kapodistrian 
University of Athens, Greece; 2 Laboratory of Chemistry-Biochemistry-Physical Chemistry of Foods, Department of 
Nutrition and Dietetics, Harokopio University of Athens, Athens, Greece 

 
The amino acid (AA) L-Arginine (L-Arg) has been shown to exert appetite-regulating properties1. In 
this study, a wheat biscuit enriched with legume proteins with high L-arg content was examined 
regarding its effects on weight loss and metabolic profile of obese individuals. A 3-months, two-arm 
parallel dietary intervention of 80 overweight volunteers was conducted, in which half of the 
volunteers consumed daily a biscuit enriched with L-Arg, while the rest consumed a conventional 
wheat biscuit. Both groups were subjected to a weight loss diet. 
The intervention’s plasma samples were analyzed for the determination of 44 AA, incorporating a 
LC-triple-TOF (AB Sciex 5600+) system and the aTRAQ Kit. Moreover, the samples were extracted 
and subjected to metabolomic analysis with two LC-MS platforms, LC-triple-TOF employing SWATH 
acquisition mode (Data Independent Acquisition, DIA) and LC-Orbitrap using Data Depended 
Acquisition (DDA) mode, in order to compare the effectiveness of the instrumentations. In parallel, 
an investigation of the variations of the plasma metabolites before and after the intervention was 
carried out. 
According to the results, it was observed that the L-Arg group lost more weight than the control 
group. Furthermore, changes were observed in the metabolic profile of the Individuals. For instance, 
known obesity biomarkers plasma concentrations, like aromatic AA, were reduced after dieting and 
L-Arg supplementation.Overall, functional foods supplemented with L-Arg improve the metabolic 
responses related to appetite regulation, whereas both analytical platforms are proving to be 
powerful tools for metabolic profiling on complex samples and human intervention studies. 
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Hydroxytyrosol (HTyr), a dietary phenolic alcohol of olive oil, holds a plethora of bibliography and an 
EFSA health claim regarding its health promoting activities [1]. HTyr bioavailability has been mostly 
studied through ADMET assays and clinical trials, where it is supplemented directly as a pure 
compound, and indirectly as a structural moiety of oleuropein (Oleu), or as a constituent of the total 
polyphenolic fraction (TPF). However, the way HTyr is administered has been found to significantly 
affect its bioavailability, while its biotransformation in the colon by the human gut microbiota has also 
been highlighted as a very critical factor [2]. Since biotransformation studies of TPF and Oleu are 
limited, we aimed towards a detailed investigation of their microflora-dependent conversions, using 
the Gastro-Intestinal Dialysis Model with Colon (GIDM-Colon) [3] in order to investigate the 
availability of HTyr as individual component, as a part of Oleu or as a constituent of TPF. GIDM-
Colon is a validated in vitro continuous flow dialysis system, simulating the physiological conditions 
of the human GI tract, including human gut microbiota. Throughout the in vitro model, biological 
samples were collected at crucial timepoints. Overall, in the case of TPF, it appears that the 
abundance of HTyr is relatively low throughout the 24 h metabolic line of gut microbial 
biotransformation. In contrast, Oleu seems to be an excellent reservoir that ensures increased 
bioavailability of HTyr over time and it can be considered an effective prodrug. 
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An Ultra High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (UHPLC-MS/MS) 

method has been developed for the determination of twelve phthalate esters (PAEs) in grape marc 

spirits’ samples. The separation was performed on a U-VDSpher PUR 100 C18-E (100 mm x 2.0 

mm, 1.8 μm) column by gradient elution and followed by positive electrospray ionization as well as 

multi-reaction monitoring provided by a triple–quadrupole tandem mass spectrometer. The 

proposed method was validated in terms of the detection (LOD) and quantification limits (LOQ), the 

linearity ranges, and the intra- and inter- day precision and accuracy of the analysis. The detection 

limits ranged from 0.3 to 33.3 μg L-1. The accuracy of the method was assessed by recovery 

experiments resulting in values from 81.6-109.6%. The standard addition method was used for 

quantification and the Student’s t-test was carried out to evaluate the matrix effect. 

Finally, the method was successfully applied to the analysis of phthalate esters in grape marc 

spirits samples, selected from various regions in Greece and Cyprus. The total 45 samples were 

analyzed directly without any pretreatment procedure. All PAEs proved to be present at least once 

in the analyzed grape marc spirits samples, except only in cases of diphenyl (DPhP) and diisodecyl 

phthalate (DiDP). Only bis-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) appeared in 3 speciments, in 

concentration above Specific Migration Limits (SML) established by the European Union, 

Framework Regulation (EU) No 1935/2004 [1] and Commission Regulation (EU) No 10/2011 [2]. 

Despite the detection of DEHP, at concentrations higher than its SML, in a limited number of 

samples, the largest number of Greek spirits is classified as safe for human consumption, which is 

confirmed by the reports of the State General Laboratory.  
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MSMLS (Mass Spectrometry Metabolite Library) is a collection of high purity (>95%) small 

biochemical molecules, that span a broad range of primary metabolism, in an economical, ready-

to-use format. The library can provide retention times and spectra for key metabolic compounds, 

help in the optimization of the analytical mass spectrometry protocols, qualify and quantify 

sensitivity and limits of detection. 

In this work, a local Metabolite Library has been developed for liquid chromatography-

mass spectrometry metabolomics applications. For this purpose, 7 polypropylene plates in 96 well 

format were analyzed with injections of simple mixtures in an ultra-performance liquid 

chromatography system combined with a quadrupole time-of-flight mass spectrometer (UHPLC-

QTOF). The chromatographic separation was performed on a Supelco Ascentis® Express AQ-

C18 (100 × 2.1mm, 2.7 μm) HPLC column by gradient elution, and followed by both positive and 

negative electrospray ionization. MS data were acquired from 70 to 1000 Da using two 

MSE functions simultaneously. In function 1, low collision energy (LE) of 10 eV was used for the 

acquisition of precursor ions [M+H]+ and [M+H]-; in MSE 2 function a high energy ramp from 20 to 

30 eV (HE) was applied in order to fragment all ions transmitted for optimal fragmentation data. 

Data was corrected during acquisition using an external reference (Lock-SprayTM) of leucine-

enkephalin via a lockspray interface, generating a reference ion at 556.2850 Da ([M+H]+) for 

positive ion mode and at m/z 554.2850 Da ([M−H]−) in negative ion mode to ensure accurate 

mass measurements over a wide dynamic range. Chromatographic and MS attributes of the 

analyte peaks (i.e. retention time, parent and daughter ions) provided useful analytical information 

for every given compound. The MLSDiscovery software tool was used to build the local standard 

library, supporting the extraction, manipulation, and storage of the data generated when using 

MLS plates.   
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Ceramides are key-role metabolites, implicated in regulation of diverse cellular processes. Many 
studies have reported that the levels of ceramides in blood are connected to different disease states, 
such as cardiovascular diseases, type 2 diabetes, ovarian cancer, multiple sclerosis, and others. 
Capitainer qDBS device provide accurate and consistent at-home blood sampling device—perfect 
for high-throughput applications. A RPLC-MS/MS method for the quantitative determination of 
ceramides C16:0, C18:0, C24:0 and C24:1 in qDBS Capitainer samples was developed and 
validated. Intra and inter-day accuracy were estimated between 87.6% - 113% and 90.6% - 113%, 
respectively, for all ceramides, while intra and inter-day precision were calculated from 0.2% to 9.9% 
%RSD and 0.1% to 8.0% %RSD, respectively. The limits of quantification found 0.25 μg/mL for 
C16:0 and C18:0 and 2.5 μg/mL for C24:0 and C24:1. The method was assessed in accordance 
with bioanalytical method guidelines. 
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Τα τελευταία χρόνια, το λιπιδωμικό προφίλ του γάλακτος έχει αποτελέσει θέμα έντονου ερευνητικού 

ενδιαφέροντος, μιας και θεωρείται ότι τα λίπη που περιέχονται στο γάλα έχουν συγκεκριμένο ρόλο 

στην ανθρώπινη διατροφή. Η έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί ως σήμερα παρέχει σημαντικές 

ενδείξεις για τα ενδεχόμενα οφέλη συγκεκριμένων λιπιδίων. Παρόλα αυτά, το σύνολο του 

λιπιδώματος του γάλακτος δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, κυρίως λόγω οργανολογικών περιορισμών. 

Σχετικά πρόσφατα, με τη βοήθεια οργάνων τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και καινοτόμων 

προσεγγίσεων για τον χαρακτηρισμό του λιπιδωμικού προφίλ του αγελαδινού γάλακτος, έχουν 

αποκαλυφθεί τα πιθανά οφέλη ορισμένων κατηγοριών λιπιδίων καθώς και κάποιων μεμονωμένων 

λιπιδίων.  

Οι παραπάνω εξελίξεις υποδεικνύουν την αναγκαιότητα ενός λεπτομερούς χαρακτηρισμού των 

λιπιδίων του γάλακτος το οποίο παράγεται από διάφορα είδη ζώων που εκτρέφονται στην Ελλάδα, 

κάτι που θα ωφελούσε τόσο τον τομέα της παραγωγής και μεταποίησης, όσο και τους καταναλωτές.  

Στην παρούσα μελέτη, ερευνήθηκε, εις βάθος, το λιπιδωμικό προφίλ γάλακτος που παρήχθη στην 

Ελλάδα, προερχόμενο από πέντε είδη ζώων (αγελάδα, πρόβατο, βουβάλι, κατσίκι και όνος), 

δίνοντας έμφαση στα τριγλυκερίδια, που βρίσκονται σε αφθονία στο λίπος του γάλακτος. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, σε συνδυασμό με τη στατιστική ανάλυση, έδειξαν ότι η 

διαφοροποίηση του γάλακτος είναι δυνατόν να γίνει μόνο με βάση το λιπιδωμικό προφίλ των 

αναλυθέντων δειγμάτων. Τέλος, στη μελέτη αυτή αναφέρονται και άλλες πιθανές εφαρμογές των 

(εξαχθέντων) λιπιδομικών προφίλ, καθώς και οι προκλήσεις  που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει 

στην προσπάθεια ορθής ταυτοποίησης των ενώσεων αυτών. 

 

H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός 

Τροφίμων» (MIS 5029057) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και 

Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 
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Η 3-μεθυλιστιδίνη (3-MH) απομονώθηκε για πρώτη φορά από προϊόντα υδρόλυσης ανθρώπινων 

ούρων και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες ως δείκτης ανανέωσης μυϊκής πρωτεΐνης, καθώς 

και ως δείκτης με τον οποίο μπορούν να διευκρινιστούν οι περίοδοι αυξημένου μυϊκού 

καταβολισμού. Ο προσδιορισμός της 3-ΜΗ αποτελεί πρόκληση καθώς η παρουσία 1-μεθυλιστιδίνης 

(1-ΜΗ), ισομερούς της 3-ΜΗ που αποτελεί προϊόν μεταβολισμού της ανσερίνης, απαντάται συχνά 

στα ίδια βιολογικά δείγματα ενδιαφέροντος και διαθέτει αντίστοιχα χημικά χαρακτηριστικά, μπορεί 

να οδηγήσει σε εσφαλμένο προσδιορισμό τόσο της 1-ΜΗ όσο και της 3-ΜΗ. 

Κατά κανόνα, για τον διαχωρισμό της 1- από την 3-ΜΗ χρησιμοποιείται είτε η χρωματογραφία 

ιοντοανταλλαγής, είτε η παραγωγοποίηση σε συνδυασμό με υγρή και αέρια χρωματογραφία, για την 

αποφυγή συνέκλουσης, και την επίτευξη του προσδιορισμού των δύο ισομερών ξεχωριστά, και για 

να αυξηθεί η πτητικότητά τους ώστε να επιτευχθεί η ανάλυση. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός 

ότι τα δύο ισομερή εμφανίζουν σχεδόν όμοια συμπεριφορά στη χρωματογραφία αντίστροφης φάσης 

και μη-επιθυμητή συμπεριφορά στην αέρια χρωματογραφία, όταν δεν είναι παραγωγοποιημένες. 

Στην παρούσα μελέτη, αξιοποιούνται μοναδικές χαρακτηριστικές διαφορές στα φάσματα των δύο 

ισομερών, καθώς και διαφορές στην αφθονία των ιόντων κατά τη θραυσματοποίησή τους και σε 

συνδυασμό με τη διαφορετική συμπεριφορά συγκράτησης σε χρωματογραφία υδρόφιλης 

αλληλεπίδρασης, ώστε να αναπτυχθεί μια μέθοδος υγρής χρωματογραφίας συνδυασμένης με 

φασματοσκοπία μαζών (LC-MS-MS) για τον ταυτόχρονο διαχωρισμό και την ανάλυση των δύο 

ισομερών, χωρίς παραγωγοποίηση. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας μεθόδου καθιστά εφικτή την ανάλυση 

μεγάλου αριθμού δειγμάτων, που συνδέονται με μελέτες που αφορούν στον μυϊκό καταβολισμό, με 

έναν αποδοτικό και οικονομικό τρόπο. 

H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός 

Τροφίμων» (MIS 5029057) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και 
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The increasing demands of agriculture and food market have resulted in intensive agricultural 

practices using synthetic fertilizers to maximize production. However, significant efforts have been 

made to implement more environmentally friendly procedures, such as composting, to overcome 

the adverse impact of these invasive practices.  

In the terms of this research, composting has been applied to the production of two biofertilizers, 

using onion and mushroom by-products, as raw materials, respectively. The main purpose of this 

research was to identify the compounds that pass from the raw materials to the final products (onion-

based and mushroom-based), as well as the characterization of the chemical profile of these final 

products following suspect and non-target screening workflows via UPLC-qToF-MS. Overall, 14 

common compounds were identified in the onion and its final product, while 12 compounds were 

elucidated in the mushroom and its corresponding product. These compounds belong to fatty acids, 

organic acids and flavonoids, that could be beneficial to plant’s health. The determination of 

parameters such as pH, conductivity, organic matter, nitrogen content, and elemental analysis were 

determined for the overall characterization of the aforementioned products. 
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Extra virgin olive oil (EVOO) has been declared as food of high nutritional value across the 

Mediterranean zone, being associated with several positive health effects derived from its 

consumption. In combination with product’s eminent market position, EVOO comprises a likely target 

for adulteration and fraud. One of the most frequent profit-driven fraudulent practices is its 

substitution with oils of lower quality, commonly olive oils that comes from a second-step olive 

processing procedure. Such characteristic substituents are refined olive oils (ROOs), previously soft 

deodorized or/and soft deacidified, as well as pomace oils (OPOs). Both ROOs and OPOs constitute 

potential adulterants of extra virgin olive oil, fraudulently mislabelled as EVOOs in the market. Fraud 

control is therefore vital, not only to prevent consumers’ health, but also to meet the established 

legislative frameworks. 

In the present study, Trapped Ion Mobility is combined with LC-HRMS for optimal performance. 

Integrated 4D untargeted metabolomics are being developed and applied to discover potential 

biomarkers for the reliable detection of EVOO adulteration. Ion mobility additional dimension of 

analysis significantly increased the analytical depth-of-coverage, including isomers detection. 

Robust classification and prediction models are built using unsupervised and supervised prediction 

techniques (principal component analysis (PCA) and partial least squares discriminant analysis 

(PLS-DA) respectively) in order to discriminate authentic EVOOs from adulterated ones. 

Characteristic markers are detected and further identified, co-estimating CCS additional 

identification criterion in the HRMS workflow. Noteworthy results are also retrieved compared to 

relative methodology by setting TIMS dimension off (typical LC-HRMS arrangement), with the 

implementation of LC-TIMS-HRMS enabling the detection of more markers at the lowest adulteration 

levels of 1%, thanks to platform’s enhanced sensitivity.   

In conclusion, the results obtained from this study clearly demonstrate that 4D-metabolomics have 

the potential to be used as a reliable screening tool for the rapid determination of food adulteration. 

Owing to TIMS unique analytical capabilities, its incorporation with LC-HRMS workflows 

undoubtedly enhances the comprehensiveness of metabolite detection and adds significant 

identification evidence for metabolomic investigations in case of food authenticity studies. 

 

Keywords: extra virgin olive oil, metabolomics, adulteration, LC-TIMS-HRMS, food authenticity  
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Metabolomics is being used to comprehensively understand a variety of food materials, such as farm animal 

muscles, aiming at the characterization of meat and the exploration of potential biomarkers associated with 

animal genetic background, sensory scores, or even feeding process treatments. So far, most of 

metabolomics-based approaches is lied upon the combination of separation techniques (gas or liquid 

chromatography and capillary electrophoresis) coupled to mass spectrometry (MS) techniques or nuclear 

magnetic resonance (NMR)-based approaches. These approaches are being combined with the downstream 

multivariate analyses, depending on the polarity and/or hydrophobicity of the targeted metabolites, providing 

useful information for the efficient meat quality traits, genetic background, and production system of animals.  

In the present study, a novel 4D metabolomics approach is being developed, exploiting both Reverse-Phase 

(RP) and Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) coupled to High Resolution Mass 

Spectrometry (HRMS) analytical platforms to fully investigate authenticity challenges, such as animal muscle 

tissues’ origin. Trapped Ion Mobility Spectrometry (TIMS) is being introduced as an additional dimension in 

HRMS-workflows, providing a wealth of analytical information. High-sensitivity analysis is being achieved via 

parallel accumulation serial fragmentation (PASEF), enabling the acquisition of high-quality spectra for reliable 

structure elucidation.  

Through the targeted approach implemented, crucial metabolites have been successfully annotated using in-

house developed databases, while potential isomers have been revealed, differentiated by their mobilities. 

Applying an untargeted approach, a significant number of features has been extracted, while the combination 

of both RP and HILIC -TIMS-HRMS analytical platforms followed by advanced chemometric tools revealed 

important biomarkers. This study introduces an integrated workflow that incorporates ion mobility information 

along with the analytical evidence generated by LC-HRMS for authenticity assessment, expanding the number 

of detected analytes, providing a clear and comprehensive metabolite coverage. 
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Π35. Untargeted 4D Lipidomics combined with Chemometrics, as a tool 
for the classification of pork meat cuts 

 

Meat is an essential source of protein, amino acids, lipids and various micronutrients and is 

consumed by most of the world’s population and cultures (Li et al., 2022). Among the different meat 

species available, pork meat is the most consumed type of meat worldwide, even more than poultry 

meat products (Camilla et al., 2022). Pork meat is available in different type of cuts. The most 

common cuts available in the market consist of pork belly, pork steak, pork shoulder and pork leg. 

The lipid content of pork meat is affected by various factors, including animal breed, raising diet 

composition, as well as, meat cut/part and muscle fiber type (Boselli et al., 2008). The main lipid 

classes present in pork meat are phospholipids (PLs), triglycerides (TAGs) and diglycerides (DAGs), 

mainly consisting of saturated, mono-unsaturated (MUFAs) and Polyunsaturated (PUFAs) fatty 

acids (Pereira and Abreu, 2018). Lipidomics, as a subfield of metabolomics, focuses on the lipidome, 

that is, the total of lipid molecules of a tissue/organism (Wu et al., 2020). Lipidomic analysis coupled 

with chemometrics, can provide a reliable and robust tool for the discrimination of pork meat cuts, 

solely based on their lipid composition. In the present work, meat samples of the four major pork 

meat cuts, were analyzed by UPLC-TIMS-TOF-MS. The obtained mass features were annotated 

and used to construct an HCA and an OPLS-DA model for the classification of the pork meat cuts 

based on their lipid profiles. VIPs were extracted from the model, in order to acquire the lipid 

molecules that better differentiate the abovementioned meat cuts. The results obtained from this 

study, strongly suggest that pork meat cuts differ in terms of lipid composition and can be classified 

successfully. 
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Π36. Classification of poultry meat cuts based on untargeted approach of 
lipidomic profiles and advanced chemometrics 

 

Meat is an important source of lipids in the human diet and its consumers are increasingly interested 

in fat composition, since nutritional guidelines recommend reducing total fat intake, especially 

saturated fat, and increasing polyunsaturated fat (PUFAs) (Li et al. 2022). Chicken meat can be 

considered important in diets because it contains a higher proportion of polyunsaturated fatty acids, 

when compared to meat of other species and (Riovanto et al. 2012) which have a known beneficial 

action in reducing the risk of cardiovascular diseases, inflammatory and immunological disorders 

(Zhou et al. 2012). As known humans are unable to synthesize significant amounts of 

polyunsaturated fatty acids (PUFAs), which therefore must be introduced with the diet. Poultry meat 

products are in the second place of world consumption of meat among the other species  (Camilla 

et al., 2022). The lipid content of poultry meat is affected by various factors but mainly from raising 

diet composition (Maragoni et al. 2008) .Lipidomics, which is a subset of metabolomics, focuses on 

the whole lipidome profile of an organism (Wu et al., 2020). HRMS based Lipidomics followed by 

modern chemometric and classification techniques, can offer a valid workflow for the classification 

of poultry meat cuts. In the present work, meat samples of the two major poultry parts, breast and 

thigh, were analyzed by UPLC-TIMS-TOF-MS. The obtained results were used to build 

unsupervised and supervised statistical models for the classification of the poultry meat cuts, taking 

under consideration the lipid content of each part. The mass features with most contribution to the 

model were extracted. The acquired results, propose that lipidomic profiles of the two poultry meat 

cuts of this study, vary significantly and can be separated statistically.  
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Eggs are one of the most widely consumed foods and a major source of dietary lipids, which have 
high nutritional value. The lipid profile of egg yolks varies depending on the feeding regime of hens. 
Since poultry cannot develop enzymes capable of digesting dietary non-starch polysaccharides 
(NSPs), adding NSPases to wheat and rye diets improves nutrient availability and bird performance. 
Xylanase is a NSP degrading enzyme that breaks down long-chain arabinoxylans into small-chain 
xylo-oligomers, releasing nutrients for animal digestion and lowering digesta viscosity associated 
with high arabinoxylan intake. In this study, a UHPLC-TOF/MS lipidomic profiling approach was 
developed for the analysis of egg yolks from hens fed with modified diets with or without the enzyme 
xylanase. 
A total of 120 egg samples were collected from hens fed ordinary diet and diets supplied with 
different amounts of xylanase. 50 mg of yolk were weighted into 1.5 mL Eppendorf tubes with 1000 
μL of MTBE:MeOH (5:1, v/v). The mixture was vortexed, sonicated and then centrifuged for 30 
minutes at 14.000 rpm and 300 μL of supernatant were collected and evaporated to dry in a 
SpeedVac. The dried extracts were reconstituted in 600 μL water/ACN/isopropanol (1:1:3) and 
vortexed to ensure thorough dissolution. Chromatographic separations were performed on a UHPLC 
Elute system (Bruker Daltonics) equipped with an UPLC CSH C18 column. The MS data were 
acquired using a TIMS TOF mass spectrometer (Bruker, Billerica, MA, USA) in positive and negative 
ionization modes. 
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Branded virgin olive oils from different regions of Crete, produced from olive drupes (Koroneiki and 
Tsounati cv) cultivated in both organic and conventional groves and for two consecutive years were 
examined with three different omic platforms. These platforms were HS-SPME/GC–MS, 1H-NMR, 
and FT-IR-ATR, which have used frequently in the field of olive oil analyses to address issues of 
quality and authenticity [1-3]. Toward this direction, the three techniques were examined for their 
capability to provide information on the influence of geographical origin, harvest year, and farming 
regime. The main objective of the study was the development of a “cross-metabolomics” approach, 
that is the integration of the three different datasets with the aid of multivariate statistical analysis to 
seek out correlations and examine whether the diagnostic potential in the sample analyses is 
improved. Such an approach, which is ongoing, is challenging as data analysis requires huge 
amount of work and high skill of data handling [4]. The presented work investigates the application 
of the cross-metabolomics approach for olive oil classification and further comments on its 
usefulness and future work required for further development. 
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Greece is a country with a great production of quality wines, including Protected Geographical 
Indication (PGI) and Protected Designation of Origin (PDO) wines, produced of over 300 native 
cultivars. Several factors, such as cultivar, region, climate and vinification process, are considered 
to be important for the characterization of wine quality. In the present study, a HS-SPME-GC-MS 
method was developed after optimization of the extraction parameters. 70 samples of six 
monovarietal Greek PGI and PDO wine samples and 44 PDO Muscat of Alexandria grape must 
samples received several times during alcoholic fermentation were analyzed with the proposed 
method. Over one hundred metabolites were identified and relative quantified in all samples. 
Multivariate statistical analysis and biomarker assessment were performed using the SIMCA 
package and the Metaboanalyst online platform to discriminate wine samples according colour and 
variety-region, to determine the authenticity of some floral Greek cultivars, such as Moschofilero, via 
typical compound classes and to monitor variations of the concentration of volatile metabolites of 
grape must during alcoholic fermentation. 
Results of this work are shown that this method is suitable for the characterization of Greek PDO 
wines and grape must, while esters, alcohols and terpenes are the main responsible compound 
classes for the discrimination between cultivars. Moreover, other interesting results are that white 
Greek varieties are more floral due to their high concentration of terpenic compounds and there are 
several increases and decreases in the concentration of volatiles during fermentation according to 
compound group and the stage of fermentation. 
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The almond (Prunus dulcis) is a nut largely consumed in the Mediterranean diet, considered one of 
the healthiest diets in the world. It has been approved that different types of almonds provide 
different nutritional characteristics [1]. The objective of the study was to evaluate the effect of 
geographical origin, harvesting year and farming regime on the quality characteristics of Greek 
almonds. Time Domain Nuclear Magnetic Resonance (TD NMR) Relaxometry was used to 
determine the oil content of the different almond samples by using Hahn echo sequence (90°-180° 
pulses). Oil content can be considered as an important quality parameter since it affects the shelf 
life and oxidative stability of the almonds [2]. 

Results showed a clear differentiation of the samples according to origin, farm, type and harvesting 
year. Chemometric characterization of almond samples by Principal Component analysis (PCA) 
revealed statistically significant volatile organic compound markers (aldehydes, ketones, alcohols, 
terpenes) for the differentiation of samples. 
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Το ρύζι είναι μια σημαντική καλλιέργεια τροφίμων που καταναλώνεται από το μισό του παγκόσμιου 
πληθυσμού και συμβάλλει στο 25% της θερμιδικής πρόσληψης του ανθρώπου. Στην  Ελλάδα, το 
ρύζι καλλιεργείται κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαλάστρας, η 
οποία παράγει το 70% του συνόλου του ελληνικού ρυζιού. Λόγω της ευρείας κατανάλωσης του 
ρυζιού, είναι απαραίτητο  να μελετηθεί το μεταβολομικό προφίλ του. Στην παρούσα εργασία , 
εξετάστηκε η επίδραση της προκατεργασίας δείγματος στην μελέτη του μεταβολομικού προφίλ του 
ρυζιού με την χρήση αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας. Για τον λόγο αυτό, δείγματα 
ρυζιού ποικιλίας Καρολίνα ,από την περιοχή της Χαλάστρας, αναλύθηκαν με τρία διαφορετικά 
πρωτόκολλα προκατεργασίας. Η τελική βελτιστοποιημένη προκατεργασία θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί σε μεταβολομικές μελέτες με στόχο την διαφοροποίηση μεταξύ των ποικιλιών των 
ρυζιών και την αυθεντικότητα-γεωγραφική προέλευση των ρυζιών. 
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Η «Πανώλη των μικρών μηρυκαστικών» (PPR) είναι μια ισχυρά μεταδοτική ασθένεια των μικρών 
μηρυκαστικών και των καμηλοειδών και αποτελεί εξωτικό νόσημα για την Ευρώπη και κατ’ επέκταση 
την Ελλάδα. Τα βοοειδή, επίσης, μπορεί να προσβληθούν αλλά απαραμένουν ασυμπτωματικοί 
φορείς της ασθένειας. Ο ιός της πανώλους είναι ενδημικός στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την 
Ασία και το γένωμά του αποτελείται από 8 πρωτεΐνες: 6 δομικές [Fusion (F), nucleocapsid (N), 
phosphoprotein (P), large (L), hemagglutinin (H), and matrix proteins (M)] και 2 μη δομικές [1]. 
Οι πιο κοινές μέθοδοι ανίχνευσης του ιού στο πλάσμα του αίματος και τα λεμφοκύτταρα είναι τα agar 
gel immunodiffusion assays, immunocapture ELISA και quantitative real-time PCR (qRT-PCR). Στην 
παρούσα αναφορά παρουσιάζεται η χρήση τεχνικών φασματογραφίας μάζας για την ανίχνευση του 
ιού της πανώλους σε μεμονωμένο δείγμα πρόβειου γάλακτος από τυφλή δειγματοληψία. Το 
πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε περιγράφηκε αναλυτικά από τους Αναγνωστόπουλος και 
συνεργάτες [2]. Ανιχνεύθηκαν δύο τμήματα της Ν πρωτεΐνης, η οποία μαζί με τις πρωτεΐνες P και L 
και το ιικό RNA δημιουργούν το ριβονουκλεοπρωτεϊνικό σωματίδιο (RNP). Επιπλέον, ανευρέθηκαν 
πρωτεΐνες που σχετίζονται με την ανοσολογική απόκριση λόγω της έκθεσης στον ιό [3] και με τα 
συμπτώματα. Τα αποτελέσματά μας αναδεικνύουν τη χρήση των τεχνικών φασματογραφίας μάζας 
ως ως αποδοτικού και γρήγορου τρόπου ανίνχευσης ιικών λοιμώξεων, αλλά και ως προγνωστικού 
μοντέλου για τη σοβαρότητα και σφοδρότητα των συμπτωμάτων. Τέλος, η προαναφερθείσα τεχνική 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέτρο ελέγχου εξωτικών νοσημάτων στα σύνορα της Ελλάδας και 
της Ευρώπης. 
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