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ΜΑΡΗΑ Ν. ΜΔΣΑΦΑ 

 

 

ΠΟΤΓΔ 

 

2008-2014  Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Σκήκα Υεκείαο,  Δξγαζηήξην Αλαιπηηθήο Υεκείαο 

 Δθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο  

Θέκα δηαηξηβήο: «Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγέο Μεζνδνινγηώλ 

Πξνζδηνξηζκνύ Σπζηαηηθώλ Πξσηνγελνύο Αξώκαηνο ζε 

Λεπθνύο Οίλνπο κε Αεξηνρξσκαηνγξαθία-Φαζκαηνκεηξία 

Μαδώλ» 

Δπηβιέπσλ: Αλαζηάζηνο Οηθνλφκνπ, Αλαπι. Καζεγεηήο, 

Σκήκα Υεκείαο,  ΔΚΠΑ 

Βαζκφο: Άξηζηα  

 

2001-2003 Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

 Σκήκα Υεκείαο, Σνκέαο Βηνκεραληθήο Υεκείαο, Δξγαζηήξην 

Οηλνινγίαο 

 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο  

Θέκα δηαηξηβήο: «Μειέηε αλζνθπαλώλ ζε επηιεγκέλεο εξπζξέο 

πνηθηιίεο θαηά ηελ πνξεία σξίκαζεο ησλ ζηαθπιηώλ» 

Βαζκφο: Άξηζηα 

  

1989-1994 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

 Σκήκα Υεκείαο, 

Καηεχζπλζε  Βηνρεκεία  

Θέκα δηαηξηβήο πηπρηαθήο: «Καζαξηζκόο θαξβνμπιεζηεξάζεο 

από πάγθξεαο θνπλειηνύ», Βαζκφο: Άξηζηα (10) 

Βαζκφο: 6,91 (Λίαλ Καιψο 

 

ΓΛΩΔ 

 

 Αγγιηθά (Πνιχ θαιή γλψζε) Certificate in Advanced English, University of 

Cambridge 

 Iηαιηθά (Πνιχ θαιή γλψζε) Diploma di Lingua Italiana. Istituto Italiano di 

Cultura, Salonico 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ  ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ 

 

2017 – ζήκεξα Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο – ΓΖΜΖΣΡΑ, Ηλζηηηνχην 

Σερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Αζήλα 

Θέζε:  Δξεπλήηξηα Γ. 
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2015 – 2016 Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο – ΓΖΜΖΣΡΑ, Ηλζηηηνχην 

Σερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Αζήλα 

Θέζε:  Δηδηθφο Σερληθφο Δπηζηήκνλαο, ΠΔ Υεκηθφο (ζχκβαζε 

ανξίζηνπ ρξφλνπ) 

2003  – 2015  Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο – ΓΖΜΖΣΡΑ,  Ηλζηηηνχην 

Οίλνπ Αζελψλ. 

Θέζε:  Δηδηθφο Σερληθφο Δπηζηήκνλαο, ΠΔ Υεκηθφο  (ζχκβαζε 

ανξίζηνπ ρξφλνπ) 

1995 – 2003 Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο, Ηλζηηηνχην Οίλνπ 

Αζελψλ,   

Θέζε: Αλαιπηηθή ρεκηθφο ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή  έξγνπ) . 

 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Α.  Πεδία εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο – Δπηζηεκνληθό έξγν 

 

Ζ  κειέηε ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο νίλσλ θαη ζρεηηθψλ πξντφλησλ (ζηαθχιηα, 

γιεχθε, απνζηάγκαηα, θ.ι.π.), κε ελφξγαλεο αλαιπηηθέο κεζφδνπο.  θνπφο ε 

πνηνηηθή αμηνιφγεζή ηνπο, ε αλίρλεπζε θαη ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο θπζηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνηθηιία, ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ή ηε 

ρξνληά ηξπγεηνχ, κεηαβνιηηψλ πνπ παξάγνληαη απφ δπκνκχθεηεο ή βαθηήξηα, 

θαζψο θαη ελψζεσλ πνπ  έρνπλ ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ  πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ. 

Γξαζηεξηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε, βειηηζηνπνίεζε θαη  επηθχξσζε λέσλ κεζφδσλ 

ή αλεχξεζε απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία  θαη εθαξκνγή  πθηζηάκελσλ κεζφδσλ κε 

δηάθνξεο αλαιπηηθέο ηερληθέο φπσο: Τγξά Υξσκαηνγξαθία Τςειήο Απφδνζεο 

(HPLC), Φαζκαηνζθνπία Αηνκηθήο Απνξξφθεζεο (AAS), Αέξηα Υξσκαηνγξαθία 

ζε ζχδεπμε κε Φαζκαηνγξάθν Μαδψλ (GC/MS), Αέξηα Υξσκαηνγξαθία ζε 

ζχδεπμε κε Αληρλεπηή Ηνληζκνχ Φιφγαο (GC/FID) θ.ά. Οη ζεκαληηθφηεξεο 

κέζνδνη αθνξνχλ ηνπο θάησζη πξνζδηνξηζκνχο: 

 Πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ζπζηαηηθψλ πξσηνγελνχο αξψκαηνο ζε 

ζηαθχιηα, νίλνπο θαη απνζηάγκαηα κε GC/MS. 

 Πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ζπζηαηηθψλ δεπηεξνγελνχο αξψκαηνο  

ζε ζηαθχιηα, νίλνπο θαη απνζηάγκαηα κε GC/MS θαη GC/FID 

 Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο αλζνθπαλψλ ζε θινηνχο ζηαθπιηψλ, νίλνπο θαη γιεχθε 

κε HPLC/UV-Vis 

 Πνζνηηθφο  πξνζδηνξηζκφο πξσηνηαγψλ θαη δεπηεξνηαγψλ ακηλνμέσλ ζε νίλνπο 

θαη γιεχθε κε HPLC/FLD. 

 Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο βηνγελψλ ακηλψλ ζε νίλνπο θαη γιεχθε κε HPLC/FLD. 
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 Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο θαηλνιηθψλ ζπζηαηηθψλ ζε θινηνχο ζηαθπιηψλ, 

γιεχθε θαη νίλνπο κε HPLC/DAD.  

 Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο Χρξαηνμίλεο Α ζε νίλνπο κε HPLC/FLD. 

 Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο K, Na ζε νίλνπο, γιεχθε θαη απνζηάγκαηα κε 

Φαζκαηνζθνπία Αηνκηθήο Απνξξφθεζεο (AAS) 

 Πξνζδηνξηζκφο ρξσκαηνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νίλσλ κε 

θαζκαηνκεηξηθέο κεζφδνπο. 

 Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο πξφζζεησλ ζε νίλνπο (ζνξβηθφ θαη βελδντθφ νμχ) κε 

HPLC/UV 

Δπηπιένλ, ελαζρφιεζε κε ηελ ηερλνινγία νηλνπνίεζεο, ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

ησλ αλαιπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηε ζπγγξαθή αλαθνξψλ πξνφδνπ γηα 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, άξζξσλ γηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 

αλαθνηλψζεσλ γηα ζπλέδξηα.  

 

Β.  ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

Σν πξναλαθεξφκελν επηζηεκνληθφ έξγν ζπλέβαιε ζηελ πινπνίεζε ησλ θάησζη 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ: 

 

1. ΔΠΔΣ ΗΗ, Μέηξν 1.2, έξγν 602, Σίηινο: «Βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ νηληθώλ 

πξνϊόληωλ ηεο θνηλνηηθήο θαηεγνξίαο VQPRD» 

Υξεκαηνδφηεζε: ΓΓΔΣ 

Ύςνο ρξεκαηνδφηεζεο: 93.000.000 δξρ. γηα ην Ηλζηηηνχην Οίλνπ 

Υξνληθή δηάξθεηα: 1995-1998.  

πκκεηέρνληεο θνξείο :  Ηλζηηηνχην Οίλνπ-ΔΘΗΑΓΔ, Η. ΜΠΟΤΣΑΡΖ ΚΑΗ ΤΗΟ 

ΑΔ, ΒΗΣΡΟΔΛΛΑ ΑΔ, Ηλζηηηνχην Πξνζηαζίαο Φπηψλ Βφινπ-ΔΘΗΑΓΔ, 

Γηεπαγγεικαηηθφο χλδεζκνο  Πξνζηαζίαο θαη Πξνβνιήο Οίλνπ 

Αληηθείκελν :  Ζ εμέηαζε ηεο πνηφηεηαο μεξψλ ιεπθψλ νίλσλ Ολνκαζίαο 

Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο  Πνηφηεηαο απφ ηελ πνηθηιία Βειάλα παξαγφκελσλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο ακπειψλεο.  Γηεξεπλήζεθε ε επίπησζε ηνπ θνξηίνπ ησλ πξέκλσλ 

θαη ην πςφκεηξν ζηελ πνηφηεηα ησλ αλσηέξσ νίλσλ. ε επίπεδν νηλνπνίεζεο 

εθαξκφζζεθαλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο  νηλνπνίεζεο ηεο πνηθηιίαο Βειάλα θαη νη 

παξαρζέληεο νίλνη αμηνινγήζεθαλ ζε ζρέζε κε αληίζηνηρνπο νίλνπο πνπ 

παξήρζεζαλ κε θιαζζηθή νηλνπνίεζε. Σέινο  έγηλε πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

νίλσλ ηξηψλ άιισλ γεγελψλ πνηθηιηψλ (Πιπηό, Θξαςαζήξη, Γαθλί) πνπ 

θαιιηεξγνχληαλ ζε πνιχ κηθξή έθηαζε θαη εμεηάζηεθε ε πνηφηεηα ησλ 

παξαγφκελσλ νίλσλ.  

 

2. ΓΖΜΖΣΡΑ, Σίηινο: «Γηεξεύλεζε ηωλ παξαγόληωλ πνπ δηακνξθώλνπλ ην 

πνηνηηθό δπλακηθό ηωλ νίλωλ κε νλνκαζία πξνέιεπζεο ΣΑΜΟΣ θαη ΛΗΜΝΟΣ»  

Υξεκαηνδφηεζε: ΔΘΗΑΓΔ 

Ύςνο ρξεκαηνδφηεζεο: 15.000.000 δξρ. γηα ην Ηλζηηηνχην Οίλνπ 
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Υξνληθή δηάξθεηα: 1995-1998 

πκκεηέρνληεο θνξείο : Ηλζηηηνχην Οίλνπ, Ηλζηηηνχην Ακπέινπ, Ηλζηηηνχην 

Δδαθνινγίαο (ΔΘΗΑΓΔ) 

Αληηθείκελν: Ζ εμέηαζε ηεο  επίπησζεο δηαθφξσλ παξαγφλησλ (φπσο ε 

εδαθνινγηθή ζχζηαζε ησλ ακπειψλσλ, ην πφηηζκα ή κε ησλ ακπειψλσλ, νη 

απνζηάζεηο θχηεπζεο, ην πςφκεηξν) ζηελ πνηφηεηα ηεο ζηαθπιηθήο παξαγσγήο 

θαζψο θαη ησλ παξαγφκελσλ νίλσλ.  Δπηπιένλ δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε 

δηαθφξσλ ηερληθψλ νηλνπνίεζεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ αξψκαηνο θαη ησλ 

ραξαθηήξσλ ησλ νίλσλ κε νλνκαζία πξνέιεπζεο «ΑΜΟ» θαη «ΛΖΜΝΟ» 

 

3. ΠΑΒΔ, Σίηινο: «Γηεξεύλεζε ηωλ παξακέηξωλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα 

ηωλ απνζηαγκάηωλ α) ζηεκθύιωλ ζηαθπιήο (ηζίπνπξν) θαη β) ζηαθπιήο» 

Υξεκαηνδφηεζε: ΓΓΔΣ 

Ύςνο ρξεκαηνδφηεζεο: 17.000.000 δξρ. γηα ην Ηλζηηηνχην Οίλνπ 

Υξνληθή δηάξθεηα: 1/9/97 – 31/8/99 

πκκεηέρνληεο θνξείο : Δ  ΣΑΝΣΑΛΖ ΑΔ, Ηλζηηηνχην Οίλνπ-ΔΘΗΑΓΔ 

Αληηθείκελν:  Ζ δηεξεχλεζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ (πνηθηιία, ηερληθή 

νηλνπνίεζεο θαη απφζηαμεο) γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

απνζηαγκάησλ (ηζίπνπξν θαη απφζηαγκα ζηαθπιήο) κε ζηφρν ηελ παξαγσγή 

βειηησκέλσλ πξντφλησλ.   

 

4. INTERREG II, Σίηινο: «Βειηίωζε γελεηηθνύ πιηθνύ ακπειηνύ θαη παξαγωγή 

βειηηωκέλωλ ακπεινπξγηθώλ πξνϊόληωλ ζηελ Κξήηε, Ιωάλληλα, Λήκλν θαη 

Σάκν»  

Υξεκαηνδφηεζε: ΔΔ 

Ύςνο ρξεκαηνδφηεζεο: 29.000.000 δξρ. γηα ην Ηλζηηηνχην Οίλνπ 

Υξνληθή δηάξθεηα: 1998-2001 

πκκεηέρνληεο θνξείο : Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ΔΘΗΑΓΔ (Ηλζηηηνχην Οίλνπ, 

Ακπέινπ, ΑΛΑ Ζξαθιείνπ, Πξνζηαζίαο Φπηψλ Ζξαθιείνπ, Πξνζηαζίαο Φπηψλ 

Βφινπ, Δδαθνινγίαο Αζελψλ, Υαξηνγξάθεζεο θαη Σαμηλφκεζεο Δδαθψλ 

Λάξηζαο) 

Αληηθείκελν :  Ζ δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ εξπζξψλ μεξψλ νίλσλ ΟΠΑΠ «Αξράλεο» θαη «Πεδά» θαη ε 

αλαδήηεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ αλαβάζκηζή ηνπο. 

Δπηπιένλ, ε δηεξεχλεζε βειηίσζεο ηνπ εξπζξνχ μεξνχ νίλνπ «Γαθλέο» πνπ 

παξάγεηαη απφ ηελ πνηθηιία Ληάηηθν θαη ηεο αμηνπνίεζεο  ηεο πνηθηιίαο Ληάηηθν 

γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ ιηθέξ. 

 

5. ΔΠΔΣ ΗΗ, έξγν 97 ΓΗΑΣΡΟ-3, Σίηινο: «Μειέηε ζπζηαηηθώλ ηωλ ειιεληθώλ 

νίλωλ πνπ έρνπλ επίδξαζε ζηελ πγεία ηωλ θαηαλαιωηώλ» 

Υξεκαηνδφηεζε: ΓΓΔΣ 

Ύςνο ρξεκαηνδφηεζεο: 30.000.000 δξρ. γηα ην Ηλζηηηνχην Οίλνπ 

Υξνληθή δηάξθεηα: 18 κήλεο 
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πκκεηέρνληεο θνξείο : Ηλζηηηνχην Οίλνπ-ΔΘΗΑΓΔ, ΔΣΑΣ ΑΔ ΓΠΑ-Σκήκα ΔΣΣ-

Δξγαζηήξην Υεκείαο θαη Αλάιπζεο, Ακπειννηληθή ΔΠΔ, ηξνθηιηά- 

Οηλνπνηεηηθή-Ακπεινπξγηθή ΑΔ, Κηήκα Γηαλλαθνρψξη ΑΔ, ΑΡΚΑ ΑΔ 

Αληηθείκελν: Ζ ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ νίλνπ ζηελ πγεία ηνπ 

θαηαλαισηή. Αλαιπηηθφηεξα θαηαγξάθεθε ε παξνπζία θαηλνινμέσλ, 

θπηναιεμηλψλ (ξεζβεξαηξφιε), θιαβνλψλ, πξνθπαληδηλψλ (θαηερίλεο) θαη 

αλζνθπαλψλ, ζε κηα ζεηξά απφ ιεπθνχο θαη εξπζξνχο νίλνπο γεγελψλ πνηθηιηψλ 

ηνπ ειιεληθνχ ακπειψλα. Δπηπξφζζεηα κειεηήζεθε ε επίδξαζε θαιιηεξγεηηθψλ 

ηερληθψλ (ζπκβαηηθή θαη βηνινγηθή θαιιηέξγεηα), ηνπ βαζκνχ ηερλνινγηθήο 

σξηκφηεηαο ησλ ζηαθπιηψλ θαη ησλ νηλνπνηεηηθψλ ηερληθψλ (θαηεξγαζίεο, 

παιαίσζε νίλσλ) ζηελ παξνπζία ησλ εμεηαδφκελσλ ελψζεσλ ζηα γιεχθε θαη 

ζηνπο νίλνπο. 

 

6. ΔΠΔΣ ΗΗ, έξγν 98 ΒΗ-5, Σίηινο: «Η αιθννιηθή δύκωζε θαηά ηελ νηλνπνίεζε. 

Δπηινγή-αμηνιόγεζε δπκνκπθήηωλ θαη κειέηε ηωλ παξακέηξωλ δύκωζεο γηα 

ηε δηεμαγωγή ηεο ρωξίο πξνβιήκαηα κε ηε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ 

παξαγόκελωλ νίλωλ» 

Υξεκαηνδφηεζε: ΓΓΔΣ 

Υξνληθή δηάξθεηα: 18 κήλεο 

πκκεηέρνληεο θνξείο : Ηλζηηηνχην Οίλνπ-ΔΘΗΑΓΔ, ΔΚΠΑ-Σκήκα Βηνινγίαο-

Σνκέαο Γελεηηθήο, ΓΠΑ-Σκήκα ΔΣΣ-Δξγαζηήξην Γαιαθηνθνκίαο, Δ 

ΣΑΝΣΑΛΖ ΑΔ, Οηλνπνηεηηθφο πλεηαηξηζκφο Σπξλάβνπ, Ακπειννηληθή ΔΠΔ. 

Αληηθείκελν:  Ζ κειέηε ηεο ζχζηαζεο ησλ γιεπθψλ απφ δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο 

νηλακπέινπ (πεξηεθηηθφηεηα ζε αθνκνηψζηκν άδσην θαη ακηλνμέα), ε παξνπζία 

θπηνθαξκάθσλ ζηα γιεχθε θαζψο θαη ε επίπησζή ηνπο ζηελ αιθννιηθή δχκσζε. 

Δπηπιένλ, ε νηλνινγηθή αμηνιφγεζε δπκψλ απφ δηάθνξεο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο 

ηεο Διιάδαο.  

 

7. Πξόγξακκα Δ & Σ πλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ Γεκνθξαηηώλ Διιάδαο θαη 

Κίλαο (2002-2005), Σίηινο: «Μηθξνβηαθή θαη ρεκηθή κειέηε ηεο 

κεινγαιαθηηθήο δύκωζεο ζε ειιεληθνύο θαη θηλεδηθνύο νίλνπο»   

Υξεκαηνδφηεζε: ΓΓΔΣ 

Υξνληθή δηάξθεηα: 24 κήλεο 

πκκεηέρνληεο θνξείο : Ηλζηηηνχην Οίλνπ-ΔΘΗΑΓΔ, ΔΤΥΑΡΗ ΑΔ Αλψλπκνο 

Αγξνηηθή - Γεσξγηθή - Οηλνπνηεηηθή- Βηνκεραληθή - Σνπξηζηηθή & Δκπνξηθή 

Δηαηξεία, Department of Contamination Monitoring / Institute of Nutrition and 

Food Safety Chinese Center for Diseases Control and Prevention 

Αληηθείκελν: Ο πξνζδηνξηζκφο πξηλ θαη κεηά ηε κεινγαιαθηηθή δχκσζε ησλ 

ακηλνμέσλ, βηνγελψλ ακηλψλ θαη θαηλνιηθψλ ζπζηαηηθψλ απφ  δηαθνξεηηθά είδε  

θαη ζηειέρε γαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ θαηά ηηο απζφξκεηεο κεινγαιαθηηθέο 

δπκψζεηο. 
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8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΟΡΗΝΖ, Σίηινο: «Μειέηε ηνπ ηξόπνπ ιηαζίκαηνο 

ζηελ αλάπηπμε νμύηεηαο ζηνπο νίλνπο VINSANTO», 

Υξνληθή δηάξθεηα: 2002-2004 

Υξεκαηνδφηεζε: Έλσζε πλ/ζκψλ Θεξατθψλ Πξντφλησλ 

πκκεηέρνληεο θνξείο : Έλσζε πλεηαηξηζκψλ Θεξατθψλ Πξντφλησλ “Santo 

Wines” 

Αληηθείκελν : Ζ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ  αχμεζε ηεο 

πηεηηθήο νμχηεηαο ζηνπο νίλνπο «VINSANTO». Δπηπιένλ, ε δηεξεχλεζε χπαξμεο  

βηνγελψλ ακηλψλ ζηνπο εμεηαδφκελνπο νίλνπο. 

 

9. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Πξάμε 

ΑΡΥΗΜΖΓΖ III, ππνέξγν 06 – ζε ζπλεξγαζία κε ΣΔΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, 

Σίηινο: «The effect of biological fertilization on the cultivation of potato and the 

qualitative and technological characteristics of potato tubers before and after 

frying - Acrylamide study.  

Δπηζη. Τπεχζπλνο Βαξδάθαο Θεφδσξνο, Αλ. Καζεγεηήο Σκήκα Σερλνινγίαο 

Σξνθίκσλ, ΣΔΗΠ.   

Υξεκαηνδφηεζε: ΔΠΑ  

Αληηθείκελν :  Ο πξνζδηνξηζκφο  αθξπιακηδίνπ κε GC/MS ζε ηεγαλεηέο παηάηεο . 

Γηεξεχλεζε ηεο επίπησζεο ηεο πνηθηιίαο, ησλ  θαιιηεξγεηηθψλ  πξαθηηθψλ, θαη  

ηνπ ειαίνπ ηεγαλίζκαηνο ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ αθξπιακηδίνπ.  

 

 

Γ. ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

 

Ηαλ 2015- Ηαλ 2016   «Τπεύζπλε Δθπόλεζεο έξγσλ ΔΣΑΚ»  (160 Δξεπλεηηθά 

θαη Σερλνινγηθά Αλαπηπμηαθά έξγα Καηλνηνκίαο) ζηα 

πιαίζηα ηεο Πξάμεο «ΑγξνΔΣΑΚ», ΜΗS 453350, ΔΠ 

Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ΔΠΑ πξνυπνινγηζκνχ 

8.000.313 €.  ύκθσλα κε ηελ από 63
ε
 /03.07.15 Αξ. 

Θέκαηνο 20 Απόθαζε Γ 

Δξγαζία  ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ, 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο  

Τπεχζπλε παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ θαη ηεο νκαιήο θαη εκπξφζεζκεο 

νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 160 εθαξκνζκέλσλ εξεπλεηηθώλ έξγσλ, 

ζηα πιαίζηα ηεο Πξάμεο «ΑγξνΔΣΑΚ»  

Σα έξγα αθνξνχζαλ δηαθνξεηηθά πεδία ηεο αγξνηηθήο έξεπλαο θαη πινπνηήζεθαλ 

εληφο ησλ Ηλζηηηνχησλ ηνπ ΔΛΓΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ απφ ηζάξηζκνπο σθεινχκελνπο 

δηδάθηνξεο.  

Απαζρφιεζε κε ηελ αξρηθή παξαιαβή θαη επηζθφπεζε ησλ επηκέξνπο παξαδνηέσλ 

θάζε θάζεο ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ. Αληηκεηψπηζε αλαθππηφλησλ δεηεκάησλ. 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο σθεινχκελνπο ηεο Πξάμεο θαη ηνπο επηβιέπνληεο εξεπλεηέο γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ θάζε έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

αμηνινγεκέλε πξφηαζε θαη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. 
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Τπνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη Πηζηνπνίεζεο ησλ Παξαδνηέσλ ηεο 

Πξάμεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο. 

. 

 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ  ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

 

1994- 2001 Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ννζεκάησλ Θψξαθνο 

Αζελψλ “ΧΣΖΡΗΑ”, Δηδηθφ Βηνρεκηθφ Δξγαζηήξην, Διέγρνπ 

ηεο Αλαπλνήο θαη Γεληθφ Βηνρεκηθφ Δξγαζηήξην. 

Δμσηεξηθή επηζηεκνληθή ζπλεξγάηεο.  

Δπηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα : 

 Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο κε HPLC/ECD θαηερνιακηλψλ, κεηαλεθξηλψλ, VMA 

θαη άιισλ κεηαβνιηηψλ θαηερνιακηλψλ ζε πιάζκα θαη νχξα. πκκεηνρή ζε 

εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ εθπνλήζεθε απφ Γ΄ Παλεπηζηεκηαθή Παζνινγηθή 

Κιηληθή, Παλεπηζηεκηαθή Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή 

 Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο κε HPLC βελδνδηαδεπηλψλ θαη ηξηθπθιηθψλ ελψζεσλ. 

πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ Φπρηαηξηθή Κιηληθή 

ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο κε HPLC ζεξξνηνλίλεο, ακηνδαξφλεο θαη βηηακηλψλ Α 

θαη Δ ζην πιάζκα 

 

 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ ΔΡΓΑΗΩΝ  

 

A.   ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΔ 

 

Μαξία Μεηάθα  (2003).  Μειέηε αλζνθπαλψλ ζε επηιεγκέλεο εξπζξέο πνηθηιίεο 

θαηά ηελ πνξεία σξίκαζεο ησλ ζηαθπιψλ. Δξεπλεηηθή εξγαζία Γηπιψκαηνο 

Δηδίθεπζεο, Σκήκα Υεκείαο, ΔΚΠΑ. 

 

Μαξία Μεηάθα  (2014).  Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγέο Μεζνδνινγηψλ Πξνζδηνξηζκνχ 

πζηαηηθψλ Πξσηνγελνχο Αξψκαηνο ζε Λεπθνχο Οίλνπο κε Αεξηνρξσκαηνγξαθία-

Φαζκαηνκεηξία Μαδψλ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα Υεκείαο, ΔΚΠΑ 

 

 

Β.   ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ ζε δηεζλή πεξηνδηθά κε θξίζε εληόο SCI 

 

1. Bena-Tzourou  I., Lanaridis P. et  Metafa M.  (1999) Influence de l`éclaircissage 

sur la concentration en acides aminés des moûts et des vins du cépage blanc 

Vilana. Journal Int. des Sciences de la Vigne et du Vin, 33, n 3, 111-116 

2. Pramateftaki P.V., Metafa M., Kallithraka S., Lanaridis P. (2006) Evolution of 

malolactic bacteria and biogenic amines during spontaneous malolactic 

fermentations in a Greek winery.  Letters in Applied Microbiology, 43(2), 155-

160. 
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3. Salacha  M.I.,  Metafa M.  and  Lanaridis P. (2007)  Ochratoxin A occurrence in 

Greek dry and sweet wines.  Journal Int. des Sciences de la Vigne et du Vin, 41,   n 

4, 225-230. 

4. Pramateftaki P.V., Metafa M., Karapetrou G., Marmaras G. (2012) Assessment of 

the genetic polymorphism and biogenic amine production of indigenous 

Oenococcus oeni strains isolated from Greek red wines. Food Microbiology, 29, 

113-120 

5. Metafa M.,  Economou A. (2013)  Comparison of solid-phase extraction sorbents 

for the fractionation and determination of important free and glycosidically–bound 

varietal aroma compounds in wines by gas chromatography–mass spectrometry. 

Central European Journal of Chemistry, 11(2),  228-247 

6. Metafa M., Economou A. (2013) Chemometrical development and 

comprehensive validation of a solid phase microextraction/gas chromatography-

mass spectrometry methodology for the determination of important free and bound 

primary aromatics in Greek wines. Journal of Chromatography A, 1305, 244–258 

 

Γ.   ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ  ζε εζληθά πεξηνδηθά κε θξίζε εληόο SCI 

 

1. Alchanatis M., Paradellis G., Pini H., Kazi D.,  Metafa M.,  Liagas K., Toumbis 

M., Jordanoglou J. (1997)  Sleep apnea syndrome, systematic hypertension and 

catecholamines. Archives of  Hellenic Medicine, 14(1), 70-74 

 

Γ.   ANAKOIΝΩΔΗ ζε δηεζλή ζπλέδξηα κε θξίζε πνπ εθδίδνπλ πξαθηηθά 

 

1. Routsi C, Zakynthinos S,  Kazi D,  Metafa M, Ioannidou B, Karameri V, Politis P, 

Roussos C. Catecholamine extraction is impaired in patients with acute lung injury 

Intensive Care Med 23: S 33, 10th Annual Congress of the European Society of 

Intensive Care Medicine, Paris, France, 7-10 Sept 1997.   

 

2. Routsi C., Zakynthinos S., Kaltsas P., Metafa M., Kazi D., Gonis A., 

Sotiropoulou C., Roussos C. Lactate elevation during weaning trials from 

mechanical ventilation,. American Journal of Respiratory and Critical Care 

Medicine (abstract), 159: A371, ATS International Conference 1999, San Diego, 

California, 1999. 

 

3. Salacha M.I., Metafa M., Lanaridis P. Ochratoxin A in Greek Wines and the 

European Limit.  2nd International Congress on Bioprocesses in Food Industries, 

Patra. 2006.   
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4. Bakasietas K., Deloire A., Kallithraka S., Metafa M., Lanaridis P. Physiological 

and biochemical study of the reaction of the variety Agiorgitiko at the water 

deficit. 2
nd

 International Junior Researcher‟s Meeting: From Grape to Wine, 

Athens, Greece, July 2008. 

 

5. Metafa M., Economou A.   Validation of an analytical method for the analysis of 

free and glycosidically-bound primary volatile aroma compounds in wines with 

SPE and GC/MS. 7nth International Conference “Aegean Analytical Chemistry 

Days (AACD)”, Lesvos 2010. 

 

6. Metafa M., Economou A. Development and validation of an analytical method for 

the analysis of primary volatile aroma compounds in wines with Solid-Phase 

Microextraction and Gas Chromatography- Mass Spectrometry, 16th European 

Conference on Analytical Chemistry EUROanalysis, Belgrade, Serbia 2011. 

Γηάθξηζε ηνπ πόζηεξ ζηα 8 θαιύηεξα. 

 

7. Metafa M., Economou A. Solid-Phase Microextraction Combined with Gas 

Chromatography-Mass Spectrometry for the Determination of Free and 

Glycosidically-Bound Varietal Aroma Compounds in White Wines, 8th 

International Conference «Aegean Analytical Chemistry Days (AACD)», İzmir, 

Turkey 2012. 

 

8. Varzakas T., Arapoglou D., Dinu V., Metafa M.,  Besong T., Gillis R., 

Amariotaki M., Adams G., Harding S., Connerton I. and Israilides C.  Formation 

of acrylamide in three varieties of French fries Spunta, Lady Rosetta, Voyager 

fried with extra virgin oil, soybean and corn oil. Correlation with the 

macromolecular integrity of the starch and amino acid analysis” 1
st
 International 

Conference on: “Global Trends in the Agro-food Sector” September Kalamata, 

Greece, 11-13 Sept 2014  

 

9. Metafa M., Varzakas Th., Vlyssides A., Israilides C. and Economou A. 

Chemometrical development and comprehensive validation of a SPME/DI-GC-

MS method for the determination of 21 important free and glycosidically bound 

aromatic compounds in wines. Application in Greek and international Vitis 

vinifera varieties. 9th International Conference on Instrumental Methods of 

Analysis: Modern Trends and Applications, Kalamata, Greece, 20-24 September 

2015 

 

Δ.  ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ ζε εζληθά ζπλέδξηα κε θξίζε πνπ εθδίδνπλ πξαθηηθά 

 

1. Ρνχηζε Υ., Εαθπλζηλφο ., Καδή Γ.,  Μεηάθα Μ.,  Βαγηαλάθεο Δ., Πνιίηεο Π., 

Ησαλλίδνπ Β., Ρνχζζνο  Υ. Ζ νμεία πλεπκνληθή βιάβε επεξεάδεη ηε κεξηθή 
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αδξαλνπνίεζε ησλ θαηερνιακηλψλ απφ ηνπο πλεχκνλεο. 6
ν
 Παλειιήλην πλέδξην 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο, Αζήλα, Οθηψβξηνο 1997. 

 

2. Σδνχξνπ Δ., Λαλαξίδεο  Π., Μεηάθα Μ.  Ακηλνμέα ζε γιεχθε θαη νίλνπο απφ ηελ 

πνηθηιία Βειάλα. Δπίδξαζε ηνπ θνξηίνπ ησλ πξέκλσλ ζηε ζπγθέληξσζή ηνπο 2
ν
 

Παλειιήλην πλέδξην Οηλνινγίαο, Αζήλα Μάηνο 1998. 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ 

 

ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ  

 

● Δθπξόζσπνο ηεο Διιάδαο ζε Οκάδα Δξγαζίαο Δκπεηξνγλσκόλσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

Δθπξφζσπνο ηεο Διιάδαο σο εκπεηξνγλψκνλαο ζηελ  Οκάδα Δξγαζίαο  “Novel 

Analytical Methods” πνπ έρεη ζπζηαζεί απφ ην ERC-CW (European Reference 

Centre for Control in the Wine Sector), ζην Joint Research Centre, European 

Commission,  κε ζηφρν ηελ αλεχξεζε αλαιπηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ αλίρλεπζε 

λνζείαο ζηελ πνηθηιία, ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ή/θαη ηε ρξνληά ηξπγεηνχ ησλ 

ζηαθπιηψλ.   

   

 Αλαθνξέο εξγαζηώλ 

GOOGLE SCHOLAR: 62 αλαθνξέο, h-index=5, 

 Web of Science: 35 αλαθνξέο, h-index=3, 

 SCOPUS: 43 αλαθνξέο, h-index= 4 

 

 Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο - Βξαβεία 

Γηάθξηζε  ηεο εξγαζίαο  Metafa M., Economou A. Development and validation of 

an analytical method for the analysis of primary volatile aroma compounds in 

wines with Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography- Mass 

Spectrometry, ζην 16th European Conference on Analytical Chemistry 

EUROanalysis, Belgrade, Serbia 2011. Ζ εξγαζία παξνπζηάζηεθε κε κνξθή 

έληππεο αλάξηεζεο θαη βξαβεχζεθε σο κία απφ ηηο 8 θαιχηεξεο απφ ηηο 586 

έληππεο αλαξηήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζπλέδξην. 

 

ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ  

 

 πκκεηνρή ζε όξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ 

Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο ηεο Οηλνπαξαγσγήο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε ππνπξγηθή απφθαζε 

 

 πκκεηνρή ζε επηζηεκνληθνύο ζπιιόγνπο 

Έλσζε Διιήλσλ Υεκηθψλ 
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ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ  ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

 

A.  Πξνπηπρηαθό επίπεδν 

Αθαδεκατθφ έηνο 

2007-2008  Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Σκήκα Υεκείαο,  Δξγαζηήξην Αλαιπηηθήο Υεκείαο 

 Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο καζήκαηνο Αλαιπηηθήο Υεκείαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ 

 πλεπίβιεςε πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ θνηηεηή θνπ Παχινπ 

Μπξφηε 

 Δπίβιεςε πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ θνηηεηή θνπ Παχινπ 

Μπξφηε ζην Ηλζηηηνχην Οίλνπ, Αζελψλ 

 

2010-2011  Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Σκήκα Υεκείαο,  Δξγαζηήξην Αλαιπηηθήο Υεκείαο 

 Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο καζήκαηνο Αλαιπηηθήο Υεκείαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ 

 

B. Μεηαπηπρηαθό επίπεδν 

Αθαδεκατθφ έηνο 

2014-2015  Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Σκήκα Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο αλζξψπνπ 

 πλεπίβιεςε  εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

θνηηεηή θνπ Κνινθνηζά Φψηηνπ κε ηίηιν: «Πξνζδηνξηζκφο 

ακηλνμέσλ θαη αδσηνχρσλ ζπζηαηηθψλ, ζε γιεχθε θαη νίλνπο 

ηεο πνηθηιίαο Αγησξγίηηθν, πξνεξρφκελα απφ δηαθνξεηηθέο 

ππνδψλεο, ΠΟΠ Νεκέα»  

 

Γ.   Άιιν εθπαηδεπηηθό έξγν 

• 1995-2001. Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “ΧΣΖΡΗΑ”, Δηδηθφ Βηνρεκηθφ Δξγαζηήξην, 

Διέγρνπ ηεο Αλαπλνήο. Δθπαίδεπζε παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζε 

αλνζνελδπκηθέο θαη ρξσκαηνγξαθηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο.  

 

• Ηνχληνο 2015. Δηζεγήηξηα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «εκηλάξηα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αγξνηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

απφ ηελ Πεξηθέξεηα  Αηηηθήο & ηνλ ΔΛ.Γ.Ο – ΓΖΜΖΣΡΑ». Δηζήγεζε κε 

ζέκα «Ο ξφινο ηνπ θξαζηνχ ζηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ. Υεκηθέο αλαιχζεηο 

γιεπθψλ θαη νίλσλ». Παξνρή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

(επηζπλάπηεηαη). 
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ΜΑΡΗΑ Ν. ΜΔΣΑΦΑ 

Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ                                          

 

A. ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΔ 

 

Α1. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ  ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

Μαξία Μεηάθα  (2003).  Μειέηε αλζνθπαλώλ ζε επηιεγκέλεο εξπζξέο πνηθηιίεο 

θαηά ηελ πνξεία σξίκαζεο ησλ ζηαθπιώλ. Σνκέαο Βηνκεραληθήο Υεκείαο, 

Σκήκα Υεκείαο, ΔΚΠΑ. 

 

Μειεηήζεθαλ νη κεηαβνιέο ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ αλζνθπαλψλ 

θαηά ηελ σξίκαζε ησλ ζηαθπιψλ ζε επηά εξπζξέο πνηθηιίεο ηνπ γέλνπο Vitis 

vinifera.  

Όια ηα δείγκαηα πξνέξρνληαλ απφ ηελ Ακπεινγξαθηθή πιινγή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Ακπέινπ, θαη ηα ζηαθχιηα σο εθ ηνχηνπ αλαπηχρζεθαλ θαη σξίκαζαλ θάησ απφ ηηο 

ίδηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, έδαθνο θαη θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.  

Οη πνηθηιίεο πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ νη Θξάςα, Μαπξνδάθλε, Μαπξνύδη ςηιό, 

Μαπξνύδη ρνλδξό, Σπθηώηεο, Merlot θαη Pinot noir. 

Σν επίπεδν σξίκαζεο ησλ ζηαθπιηψλ ειέγρνληαλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα 

αλαιχζεσλ ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ησλ αληίζηνηρσλ γιεπθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

πξνζδηνξίζηεθαλ ζε θάζε δείγκα ν Γπλακηθφο Αιθννιηθφο Σίηινο, ην pH, ε νιηθή 

νμχηεηα, θαη ην κειηθφ νμχ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ αλζνθπαλψλ έγηλε κε 

θσηνκεηξηθή αλάιπζε ελψ νη επηκέξνπο αλζνθπάλεο (κνλνγιπθνδίηεο ηεο 

δειθηληδίλεο, θπαληδίλεο, πεηνπληδίλεο, παηνληδίλεο, καιβηδίλεο θαζψο θαη ν νμηθφο 

θαη θνπκαξηθφο εζηέξαο ηεο ηειεπηαίαο), πξνζδηνξίζηεθαλ ζε ζχζηεκα Τγξήο 

Υξσκαηνγξαθίαο Τςειήο Απφδνζεο (HPLC). Με θσηνκεηξηθή κέζνδν έγηλε θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηλνιηθψλ ζπζηαηηθψλ.  

Έγηλε ζχγθξηζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ αλζνθπαλψλ κε απηέο ησλ νιηθψλ θαηλνιψλ θαη 

δηαπηζηψζεθε φηη δε ζρεηίδνληαη. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ζπζζψξεπζε ησλ ζαθράξσλ έθεξε σο απνηέιεζκα 

ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ αλζνθπαλψλ ζηνπο θινηνχο ησλ ζηαθπιηψλ 

φκσο επαιεζεχζεθε ν πξσηαξρηθφο ξφινο ηεο πνηθηιίαο ηεο ακπέινπ γηα ηελ 

αλζνθπαληθή ζχλζεζε.  

ε θάζε πνηθηιία απνδείρζεθε φηη ππάξρεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πξνθίι αλζνθπαλψλ 

πνπ δηαηεξείηαη ζε φιε ηελ πνξεία σξίκαζεο.  

Κχξηα αλζνθπάλε ζηηο πεξηζζφηεξεο πνηθηιίεο βξέζεθε ν κνλνγιπθνδίηεο ηεο 

καιβηδίλεο. Δμαίξεζε απνηέιεζε ε πνηθηιία Σπθηώηεο πνπ βξέζεθε λα ζπλζέηεη 

πεξηζζφηεξν ηελ αλζνθπάλε ηεο παηνληδίλεο ελψ ζην Μαπξνύδη ςηιό ην πνζνζηφ ησλ 

δχν αλζνθπαλψλ ήηαλ παξφκνην. Δπαιεζεχζεθε επίζεο ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ 
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γλψξηζκα ηεο πνηθηιίαο Pinot noir λα κε ζπλζέηεη αθπιησκέλα παξάγσγα ηεο 

αλζνθπάλεο ηεο καιβηδίλεο. 

Παξαηεξήζεθε ζε φιεο ηηο πνηθηιίεο κεγάιε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αλζνθπαλψλ ηεο 

δειθηληδίλεο θαη ηεο πεηνπληδίλεο ην νπνίν ππνδεηθλχεη φηη πηζαλφλ νη δχν απηέο 

αλζνθπάλεο ζπλζέηνληαη απφ παξάιιειεο αληηδξάζεηο. Σν ίδην παξαηεξήζεθε γηα ην 

δεχγνο ησλ αλζνθπαλψλ θπαληδίλεο – παηνληδίλεο. 

Οη δχν πινπζηφηεξεο ζε αλζνθπάλεο πνηθηιίεο πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ ην Merlot θαη ε 

Μαπξνδάθλε ελψ νη θησρφηεξεο ν Σπθηώηεο θαη ην Μαπξνύδη ρνλδξό. 

 

Α2.  ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ  ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

 

Μαξία Μεηάθα (2014). Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγέο Μεζνδνινγηώλ 

Πξνζδηνξηζκνύ πζηαηηθώλ Πξσηνγελνύο Αξώκαηνο ζε Λεπθνύο Οίλνπο κε 

Αεξηνρξσκαηνγξαθία-Φαζκαηνκεηξία Μαδώλ. Δξγαζηήξην Αλαιπηηθήο 

Υεκείαο, Σκήκα Υεκείαο, ΔΚΠΑ 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάπηπμε κίαο κεζνδνινγίαο SPE-GC/MS θαη ρεκεηνκεηξηθή 

αλάπηπμε κίαο κεζνδνινγίαο SPME-GC/MS γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 21 ειεχζεξσλ θαη 

γιπθνδηηηθά δεζκεπκέλσλ πξσηνγελψλ αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ (ηεξπεληθψλ 

ελψζεσλ, C6 αιθννιψλ, C13 λνξηζνπξελνεηδψλ θαη βελδνιηθψλ παξαγψγσλ) ζε 

ιεπθνχο μεξνχο νίλνπο. 

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ επηά εκπνξηθά δηαζέζηκσλ 

SPE κηθξνζηειψλ γηα ην δηαρσξηζκφ θαη ηελ απνκφλσζε ησλ ειεχζεξσλ θαη ησλ 

πξφδξνκσλ αξσκαηηθψλ ελψζεσλ κε SPE. Σελ θαιχηεξε επίδνζε, κε θξηηήξηo ηελ 

αλάθηεζε ζήκαηνο ησλ ειεχζεξσλ θαη κεηά απφ ελδπκηθή πδξφιπζε ην αλαιπηηθφ 

ζήκα ησλ δεζκεπκέλσλ ζπζηαηηθψλ, είρε ε κηθξνζηήιε Isolute ENV+. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο SPΜE-GC/MS, έγηλε ζε πξψην ζηάδην 

ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ πέληε εκπνξηθά δηαζέζηκσλ ηλψλ SPΜE, κε 

δεηγκαηνιεςία απφ ηελ πγξή θαη ηελ αέξηα θάζε ηνπ δείγκαηνο. Δπηιέρζεθε 

κηθξνεθρχιηζε απφ ηελ πγξή θάζε κε ίλα PDMS/DVB θαζψο κε απηφ ην ζπλδπαζκφ 

παξαηεξήζεθε ηθαλνπνηεηηθή αλάθηεζε θαη ε βέιηηζηε αλαπαξαγσγηκφηεηα. Με 

εθαξκνγή κεξηθνχ πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ (Plackett-Burman), εμεηάζζεθε ε 

επίδξαζε ζηε κηθξνεθρχιηζε επηά παξαγφλησλ.  Δπηιέρζεθαλ εθείλνη κε ηε 

κεγαιχηεξε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. ηε ζπλέρεηα, γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

πέληε ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ εθαξκφζζεθε ηξνπνπνηεκέλε κέζνδνο Simplex. 

Οη δχν κέζνδνη επηθπξψζεθαλ γηα ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 21 ειεχζεξσλ 

αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ κε αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα, ηε γξακκηθφηεηα, 

ηα φξηα αλίρλεπζεο θαη πνζνηηθνπνίεζεο, ηελ αλάθηεζε, ηελ αλαπαξαγσγηκφηεηα, 

ηελ επαλαιεςηκφηεηα  θαη ηελ αβεβαηφηεηα. ηε ζπλέρεηα, εθαξκφζζεθαλ επηηπρψο, 

γηα ηελ αλάιπζε 20 ιεπθψλ κνλνπνηθηιηαθψλ νίλσλ απφ ειιεληθέο θαη δηεζλείο 

πνηθηιίεο ακπέινπ Vitis vinifera. 
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Β.   ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ ζε δηεζλή πεξηνδηθά κε θξίζε  

 

1. Bena-Tzourou  I., Lanaridis P. et  Metafa M.  (1999) Influence de 

l`éclaircissage sur la concentration en acides aminés des moûts et des vins du 

cépage blanc Vilana. Journal Int. des Sciences de la Vigne et du Vin, 33, n 3, 

111-116. (IF: 0.63) 

Πξνζδηνξίζζεθαλ ηα ακηλνμέα ζε γιεχθε θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο νίλνπο απφ ηελ 

ιεπθή πνηθηιία Βειάλα, θαη κειεηήζεθε ε επίπησζε ηεο ζηξεκκαηηθήο απφδνζεο ηνπ 

ακπειψλα ζηε ζπγθέληξσζή ηνπο. Γηα ηε κειέηε απηή επηιέρζεθαλ ηξεηο 

αληηπξνζσπεπηηθνί ακπειψλεο ηεο δψλεο ΠΔΕΧΝ θαη ζε έλα ηκήκα ηνπ θάζε 

ακπειψλα έγηλε αξαίσζε ηνπ θνξηίνπ. Σν πείξακα επαλαιήθζεθε γηα δχν ρξνληέο. 

Απφ ηε κειέηε ησλ ακηλνμέσλ ζηα γιεχθε θαη ζηνπο νίλνπο ηεο πνηθηιίαο Βειάλα 

βγήθαλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: Α) Σφζν ηα γιεχθε φζν θαη νη νίλνη 

ζεσξήζεθαλ θησρά ζε ακηλνμέα. Β) Ζ πεξηεθηηθφηεηα ησλ γιεπθψλ αιιά θαη ησλ 

νίλσλ κεηαβάιινληαλ απφ ρξνληά ζε ρξνληά αλάινγα κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Γ) Παξφιν πνπ ε ζπλνιηθή πνζφηεηα 

ησλ ακηλνμέσλ ζηα γιεχθε θαη ζηνπο νίλνπο κεηαβάιινληαλ ην profile ησλ 

ακηλνμέσλ έδεημε λα είλαη ζηαζεξφ. Γ) Σα γιεχθε ηεο πνηθηιίαο Βειάλα πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ κηθξέο ή κέηξηεο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο είραλ απμεκέλεο 

ζπγθεληξψζεηο ακηλνμέσλ. Απηφ ζεσξήζεθε πνιχ ζεκαληηθφ δεδνκέλνπ φηη ε 

επάξθεηα ηνπ γιεχθνπο ζε ακηλνμέα αθ‟ ελφο βνεζά ηελ νκαιή πνξεία ηεο 

αιθννιηθήο δχκσζεο ρσξίο αλεπηζχκεηεο δηαθνπέο, αθεηέξνπ νη παξαγφκελνη νίλνη 

είλαη πινπζηφηεξνη ζε αξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δηδηθά  γηα ηελ πνηθηιία Βειάλα, 

ε νπνία είλαη θησρή ζε ακηλνμέα αιιά θαη ρσξίο ηδηαίηεξνπο αξσκαηηθνχο 

ραξαθηήξεο, νη πςειέο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο βξέζεθε λα είλαη επηδήκηεο γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ νίλσλ. 

Δηεξναλαθνξέο (Πεγή Scopus, Google Scolar) 

1. Soufleros, E. H., Bouloumpasi, E., Tsarchopoulos, C., & Biliaderis, C. G. (2003). Primary amino acid 

profiles of Greek white wines and their use in classification according to variety, origin and vintage. Food 

Chemistry, 80(2), 261-273. 

2. Bouloumpasi, E., Soufleros, E. H., Tsarchopoulos, C., & Biliaderis, C. G. (2015). Primary amino acid 

composition and its use in discrimination of Greek red wines with regard to variety and cultivation region. 

VITIS-Journal of Grapevine Research, 41(4), 195. 

3. Gómez, R., & María, A. (2008). Estudio y aplicación de nuevas alternativas tecnológicas para la mejora de la 

producción y calidad de los vinos. 

4. MATTER, P. O. D. (2005). THE EFFECT OF PARTIAL ROOTZONE DRYING ON THE (Doctoral 

dissertation, University of Adelaide). 

 

2. Pramateftaki P.V., Metafa M., Kallithraka S., Lanaridis P. (2006) Evolution 

of malolactic bacteria and biogenic amines during spontaneous malolactic 

fermentations in a Greek winery.  Letters in Applied Microbiology, 43(2), 155-

160. (IF: 1.593) 
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Μειεηήζεθε ν ελδνγελήο πιεζπζκφο γαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ελφο ειιεληθνχ 

νηλνπνηείνπ θαη εμεηάζηεθε ε δπλαηφηεηά ηνπ λα παξάγεη βηνγελείο ακίλεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κεινγαιαθηηθήο δχκσζεο. Παξφιν πνπ ηα δείγκαηα νίλνπ πνπ 

κειεηήζεθαλ ήηαλ απνηέιεζκα νηλνπνηήζεσλ δηαθνξεηηθψλ πνηθηιηψλ ζηαθπιηψλ 

πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ε κνξηαθή ηαπηνπνίεζε ησλ 

γαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ έδεημε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεινγαιαθηηθήο δχκσζεο 

αλαπηχρζεθε κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ ζηειερψλ ηα νπνία αλήθαλ 

ζην είδνο Oenococcus oeni. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ζηέιερνο MF1 ην νπνίν 

απνκνλψζεθε απφ ηνλ πιεζηέζηεξν  ζην νηλνπνηείν ακπειψλα, επηθξάηεζε ζε φια 

ζρεδφλ ηα δείγκαηα νίλνπ πνπ εμεηάζηεθαλ. Σα απνηειέζκαηα  ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ βηνγελψλ ακηλψλ ζηνπο νίλνπο κεηά ηε κεινγαιαθηηθή δχκσζε, κε Τγξή 

Υξσκαηνγξαθία Τςειήο Πίεζεο (HPLC), έδεημαλ κία κηθξή αχμεζε ζηηο 

ζπγθεληξψζεηο ηεο πνπηξεζθίλεο, ηπξακίλεο θαη θαηλπιαζπιακίλεο. Αληηζέησο νη 

ζπγθεληξψζεηο ηεο ηζηακίλεο, κεζπιακίλεο θαη αηζπιακίλεο παξέκεηλαλ 

αλεπεξέζηεο. Ζ εθαξκνγή ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζηα απνηειέζκαηα δελ έδεημε 

θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ ακηλνμέσλ πξηλ θαη ησλ βηνγελψλ 

ακηλψλ κεηά ηε κεινγαιαθηηθή δχκσζε. 

Δηεξναλαθνξέο (Πεγή Scopus, Google Scolar) 

1. Anlı, R. E., & Bayram, M. (2008). Biogenic amines in wines. Food Reviews International, 25(1), 86-102. 

2. Di Fusco, M., Federico, R., Boffi, A., Macone, A., Favero, G., & Mazzei, F. (2011). Characterization and 

application of a diamine oxidase from Lathyrus sativus as component of an electrochemical biosensor for the 

determination of biogenic amines in wine and beer. Analytical and bioanalytical chemistry, 401(2), 707-716. 

3. Manfroi, L., Silva, P. H., Rizzon, L. A., Sabaini, P. S., & Glória, M. B. A. (2009). Influence of alcoholic and 

malolactic starter cultures on bioactive amines in Merlot wines. Food chemistry, 116(1), 208-213. 

4. Arrieta, M. P., & Prats-Moya, M. S. (2012). Free amino acids and biogenic amines in Alicante Monastrell 

wines. Food chemistry, 135(3), 1511-1519. 

5. Martuscelli, M., Arfelli, G., Manetta, A. C., & Suzzi, G. (2013). Biogenic amines content as a measure of the 

quality of wines of Abruzzo (Italy). Food chemistry, 140(3), 590-597. 

6. López, R., Tenorio, C., Gutiérrez, A. R., Garde-Cerdán, T., Garijo, P., González-Arenzana, L., ... & 

Santamaría, P. (2012). Elaboration of Tempranillo wines at two different pHs. Influence on biogenic amine 

contents. Food Control, 25(2), 583-590. 
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Πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε γηα λα γίλεη εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ ηεο  Χρξαηνμίλεο Α 

(ΟΣΑ) ζε ειιεληθνχο νίλνπο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή  θαη ηελ ηερλνινγία 

παξαγσγήο ηνπο δεδνκέλνπ φηη ε  παξνπζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κπθνηνμίλεο 

απνηειεί θίλδπλν ηφζν γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκία ηεο 

νηλνβηνκεραλίαο.  Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο  έλσζεο έγηλε κε HPLC, ζχκθσλα κε ηελ 

επίζεκε κέζνδν, θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο ζε ζπλνιηθά 103 δείγκαηα απφ 

μεξνχο θαη γιπθείο νίλνπο. Σα δείγκαηα πξνέξρνληαλ απφ πεηξακαηηθέο νηλνπνηήζεηο 

θαη ην εκπφξην. Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζηνπο μεξνχο νίλνπο  ε 

ζπγθέληξσζε ηεο ΟΣΑ δελ μεπέξαζε ην επξσπατθφ φξην ησλ  2 ng/ml. Σα 

πςειφηεξα επίπεδα παξαηεξήζεθαλ ζε κπζηέιηα, δειαδή ζε γιπθείο νίλνπο πνπ 

είραλ παξαρζεί κε πξνζζήθε αηζπιηθήο αιθνφιεο θαη δελ είρε ιάβεη ρψξα αιθννιηθή 

δχκσζε. Οη νίλνη απφ ηα λεζηά είραλ γεληθά ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο 

απφ ηνπο νίλνπο ηεο ελδνρψξαο. Σν ρξψκα ησλ νίλσλ θαη ε ρξνληά ηνπ ηξπγεηνχ δελ 

έδεημαλ λα επεξεάδνπλ ηα επίπεδα ηεο ΟΣΑ. Παξαηεξήζεθε, σζηφζν,  φηη ν 
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εκβνιηαζκφο ηνπ γιεχθνπο κε δπκνκχθεηεο ή ρξήζε κπεληνλίηε έθεξαλ σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο ΟΣΑ θαηά 25-60% θαη θαηά 30-40% 

αληίζηνηρα. 
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2. Espejo, F. J., & Armada, S. (2009). Effect of activated carbon on ochratoxin A reduction in “Pedro Ximenez” 
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ε απηή ηε κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ  κνξηαθέο ηερληθέο θαη Τγξή Υξσκαηνγξαθία 

Τςειήο Απφδνζεο (HPLC) γηα λα κειεηεζεί ν γελεηηθφο πνιπκνξθηζκφο 

απηφρζνλσλ γαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ πνπ αλαπηχζζνληαλ πξνο ην ηέινο απζφξκεησλ 

κεινγαιαθηηθψλ δπκψζεσλ (ΜΛΕ) ζε εξπζξνχο  ειιεληθνχο νίλνπο θαη λα εθηηκεζεί 

ε ηθαλφηεηα ησλ κεινγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ γηα ηελ παξαγσγή βηνγελψλ ακηλψλ 

(ΒΑ). Απφ ηελ έξεπλα απνθαιχθζεθε φηη ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ ΜΛΕ πνπ 

έιαβαλ ρψξα είραλ θαηά έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ή θαηά απνθιεηζηηθφηεηα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ έλα θαη κφλν γεγελέο ζηέιερνο Oenococcus Oeni.  Σν 

απνηέιεζκα απηφ θαηαδεηθλχεη ηνλ πςειφ βαζκφ πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ βαθηεξίσλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ νηλνπνηείνπ. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο (cluster analysis) βξέζεθε κφλν έλαο κηθξφο 

αξηζκφο θνηλψλ γνλνηχπσλ κεηαμχ γεγελψλ ζηειερψλ Oenococcus Oeni απφ 

δηαθνξεηηθά νηλνπνηεία. Γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δεηγκάησλ νίλσλ πνπ κειεηήζεθαλ 

ε πξαγκαηνπνίεζε ΜΛΕ θαη ε παξακνλή ησλ νίλσλ ζε θηάιεο δελ έθεξε σο 

απνηέιεζκα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα επίπεδα ησλ ΒΑ ηζηακίλε, ηπξακίλε, 

θαηλπιαηζπιακίλε, θαληαβεξίλε, αηζπιακίλε, κεζπιακίλε θαη ηζνβνπηπιακίλε. 

Τπήξμαλ σζηφζν ελδείμεηο φηη θάπνηα κεκνλσκέλα γεγελή ζηειέρε Oenococcus 

Oeni πνπ απνκνλψζεθαλ κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ αχμεζε ηεο πνπηξεζθίλεο. 
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Rioja (Spain). Food research international, 50(1), 438-445. 
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5. Metafa M.,  Economou A. (2013)  Comparison of solid-phase extraction 
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chromatography–mass spectrometry. Central European Journal of Chemistry, 

11(2),  228-247 (IF : 1.329) 

ε απηή ηε κειέηε εμεηάζζεθαλ: A) ε ζχγθξηζε επηά εκπνξηθά δηαζέζηκσλ ηχπσλ 

κηθξνζηειψλ, γηα εθρχιηζε ζηεξεάο θάζεο (SPE), κε δηαθνξεηηθά πιεξσηηθά πιηθά, 

νη νπνίεο αμηνινγήζεθαλ σο πξνο  ηελ απφδνζή ηνπο γηα ηε ζπγθξάηεζε θαη ην 

δηαρσξηζκφ  εηθνζηέλα ζεκαληηθψλ πνηθηιηαθψλ αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζε νίλνπο 

πνπ βξίζθνληαη ζε ειεχζεξε (πηεηηθή) θαη γιπθνδνηηθά δεζκεπκέλε (κε πηεηηθή) 

κνξθή θαη Β)  ε πηζηνπνίεζε ηεο  SPE-GC/MS κεζφδνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ζπζηαηηθψλ. Σν δείγκα θαηεξγαδφηαλ κε SPE, ην ειεχζεξν 

θιάζκα εθινχνηαλ κε δηρισξνκεζάλην θαη νη γιπθνδίηεο κε κεζαλφιε. Αθνινπζνχζε 

ελδπκαηηθή πδξφιπζε ηνπ γιπθνδηηηθά δεζκεπκέλνπ θιάζκαηνο γηα ηελ 
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απειεπζέξσζε ησλ πηεηηθψλ ζπζηαηηθψλ.  Γηα ην πηεηηθφ θιάζκα, ε επίδνζε θάζε 

κηθξνζηήιεο εθηηκήζεθε απφ ηελ αλάθηεζε ησλ αλαιπηψλ. Γηα ην δεζκεπκέλν 

θιάζκα ε επίδνζε εθηηκήζεθε απφ ην ζρεηηθφ εκβαδφλ ησλ γιπθνδηηηθά 

δεζκεπκέλσλ ζπζηαηηθψλ. Σα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη γηα ηα δχν θιάζκαηα 

παξαηεξήζεθαλ κε ηε κηθξνζηήιε Isolute ENV+. Με ρξήζε ηνπ επηιεγκέλνπ ηχπνπ 

SPE κηθξνζηήιεο αθνινχζεζαλ δνθηκέο γηα ηελ επηθχξσζε ηεο κεζνδνινγίαο SPE-

GC/MS γηα ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 21 ειεχζεξσλ πηεηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζε 

ιεπθνχο νίλνπο ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο επηθχξσζεο 

αλαιπηηθψλ κεζφδσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά  πνπ εμεηάζζεθαλ αθνξνχζαλ, ηελ 

επίδξαζε ηνπ ππνζηξψκαηνο, ηελ εθιεθηηθφηεηα, ηε γξακκηθφηεηα, ηελ 

αληρλεπζηκφηεηα (φξηα αλίρλεπζεο θαη πνζνηηθνπνίεζεο), ηελ πηζηφηεηα 

(επαλαιεςηκφηεηα θαη ελδνεξγαζηεξηαθή αλαπαξαγσγηκφηεηα), ηελ νξζφηεηα 

(αλάθηεζε) θαη ηελ αβεβαηφηεηα γηα ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ειεχζεξσλ θαη 

δεζκεπκέλσλ πηεηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πξσηνγελνχο αξψκαηνο ζε ιεπθνχο νίλνπο. 

Ζ κέζνδνο εθαξκφζζεθε επηηπρψο γηα ηελ αλάιπζε 20 δεηγκάησλ ιεπθψλ 

κνλνπνηθηιηαθψλ ειιεληθψλ νίλσλ. 

Δηεξναλαθνξέο (Πεγή Scopus, Google Scolar) 

1. Allen, D., Bui, A. D., Cain, N., Rose, G., & Downey, M. (2013). Analysis of free and bound phenolics in 

wine and grapes by GC–MS after automated SPE. Analytical and bioanalytical chemistry, 405(30), 9869-

9877. 

2. Black, C. A., Parker, M., Siebert, T. E., Capone, D. L., & Francis, I. L. (2015). Terpenoids and their role in 

wine flavour: recent advances. Australian Journal of Grape and Wine Research, 21(S1), 582-600. 

3. Cain, G. R., & Downey, M. (2013). David Allen, Anh Duyen Bui, Nicole. Anal Bioanal Chem, 405, 9869-

9877. 

 

6. Metafa M., Economou A. (2013) Chemometrical development and 

comprehensive validation of a solid phase microextraction/gas 

chromatography-mass spectrometry methodology for the determination of 

important free and bound primary aromatics in Greek wines. Journal of 

Chromatography A, 1305, 244–258 (IF : 4.258) 

ε απηήλ ηελ εξγαζία πεξηγξάθεηαη ε αλάπηπμε κίαο κεζνδνινγίαο SPME/GC–MS  

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 21 ειεχζεξσλ θαη γιπθνδηηηθά δεζκεπκέλσλ  πξσηνγελψλ 

αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζε νίλνπο. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε κεηαμχ 5 

εκπνξηθά δηαζέζηκσλ SPME ηλψλ γηα ηελ απνκφλσζε/πξνζπγθέληξσζε ησλ 

πξνζδηνξηδφκελσλ ελψζεσλ κε δχν ηξφπνπο δεηγκαηνιεςίαο: α) κε έθζεζε ηεο ίλαο 

ζηνλ ππεξθείκελν ηνπ πγξνχ ρψξν (HS-SPME) θαη β) κε εκβάπηηζε ηεο ίλαο ζην 

πγξφ ζψκα ηνπ δείγκαηνο (DI-SPME).  Με ρξήζε κεξηθνχ παξαγνληηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δχν επηπέδσλ Plackett & Burman εμεηάζζεθε ε ζεκαληηθφηεηα γηα ηε κηθξνεθρχιηζε 

επηά παξαγφλησλ. Ζ βειηηζηνπνηεκέλε SPME/GC–MS κέζνδνο αμηνινγήζεθε γηα 

ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 21 πηεηηθψλ πξσηνγελψλ αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ. 

Οη πδξφθηιεο πξφδξνκεο ελψζεηο απνκνλψζεθαλ κε εθρχιηζε ζηεξεάο θάζεο (SPE) 

πδξνιχζεθαλ ελδπκαηηθά γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ πηεηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ζηε 
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ζπλέρεηα αληρλεχζεθαλ κε SPME/GC–MS. Ζ κέζνδνο εθαξκφζζεθε επηηπρψο γηα 

ηελ αλάιπζε 20 δεηγκάησλ ιεπθψλ κνλνπνηθηιηαθψλ ειιεληθψλ νίλσλ. 

Δηεξναλαθνξέο (Πεγή Scopus, Google Scolar) 

1. Noventa, S., Barbaro, J., Formalewicz, M., Gion, C., Rampazzo, F., Brusà, R. B., ... & Berto, D. (2015). A 

fast and effective routine method based on HS-SPME–GC–MS/MS for the analysis of organotin compounds 

in biota samples. Analytica chimica acta, 858, 66-73. 

2. Niu, Y., Yu, D., Xiao, Z., Zhu, J., Song, S., & Zhu, G. (2015). Use of stir bar sorptive extraction and thermal 

desorption for gas chromatography-mass spectrometry characterization of selected volatile compounds in 

Chinese liquors. Food Analytical Methods, 8(7), 1771-1784. 

3. Bielicka‐Daszkiewicz, K. (2015). Different methods to select the best extraction system for solid‐phase 

extraction. Journal of separation science, 38(3), 439-444. 

4. Panighel, A., & Flamini, R. (2015). Solid Phase Extraction and Solid Phase Microextraction in grape and 

wine volatile compounds analysis. Sample Preparation, 2(1). 

5. Black, C. A., Parker, M., Siebert, T. E., Capone, D. L., & Francis, I. L. (2015). Terpenoids and their role in 

wine flavour: recent advances. Australian Journal of Grape and Wine Research, 21(S1), 582-600. 
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7. Tan, G. H., Low, K. H., & Awoniran, A. (2015). Use of SPME and Chemometrics in Method Development 

for Food and Environmental Analysis of Pesticide Residues. Chemical Sciences Journal, 2015. 

 

Γ.   ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ  ζε εζληθά πεξηνδηθά κε θξίζε εληόο SCI 

 

1. Alchanatis M., Paradellis G., Pini H., Kazi D.,  Metafa M.,  Liagas K., 

Toumbis M., Jordanoglou J. (1997)  Sleep apnea syndrome, systematic 

hypertension and catecholamines. Archives of  Hellenic Medicine, 14(1), 70-

74 

θνπφο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε εκθάληζε ππέξηαζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ ζε αζζελείο κε απνθξαθηηθή άπλνηα χπλνπ (OSA) θαη λα γίλεη 

ζπζρέηηζε κε ηα επίπεδα ησλ θαηερνιακηλψλ ησλ νχξσλ. ε 22 αζζελείο (5 γπλαίθεο) 

κε απνθξαθηηθή άπλνηα χπλνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πνιπζσκαηνθαηαγξαθηθή κειέηε 

χπλνπ (polysomnography), 24ψξε παξαθνινχζεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη 

κέηξεζε ηεο έθθξηζεο  επηλεθξίλεο θαη λνξεπηλεθξίλεο κε ζπιινγή νχξσλ 24ψξνπ 

ζε δχν ρσξηζηέο πεξηφδνπο: εκέξαο θαη λχρηαο. Όινη νη αζζελείο είραλ δείθηε 

άπλνηαο/ππφπλνηαο (AHI) > 10 θαη δελ είραλ δηεγλσζκέλε ζπζηεκαηηθή ππέξηαζε. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, απφ ηνπο 22 αζζελείο νη 20 (91%) είραλ δηαζηνιηθή 

ππέξηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ελψ νη 14 (64%) παξνπζίαζαλ δηαζηνιηθή 

ππέξηαζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ζ έθθξηζε επηλεθξίλεο θαη 

λνξεπηλεθξίλεο ζηα νχξα ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο 

θξαηψληαο θπζηνινγηθφ ηνλ θηξθαδηθφ ξπζκφ. ηελ νκάδα ησλ 14 ππεξηαζηθψλ 

αζζελψλ ηα επίπεδα ησλ νξκνλψλ ζηα νχξα ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ ηελ 

νκάδα ησλ 8 κε ππεξηαζηθψλ αζζελψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ. Σν 

ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο ήηαλ φηη έλα  αμηνζεκείσην πνζνζηφ αζζελψλ κε 
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απνθξαθηηθή άπλνηα χπλνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ππέξηαζε ε 

νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ πςειφηεξε έθθξηζε θαηερνιακηλψλ ζηα νχξα.  

 

Γ.   ANAKOIΝΩΔΗ ζε δηεζλή ζπλέδξηα κε θξίζε πνπ εθδίδνπλ πξαθηηθά 

 

1. Routsi C, Zakynthinos S,  Kazi D,  Metafa M, Ioannidou B, Karameri V, 

Politis P, Roussos C. Catecholamine extraction is impaired in patients with 

acute lung injury Intensive Care Med 23: S 33, 10th Annual Congress of the 

European Society of Intensive Care Medicine, Paris, France, 7-10 Sept 1997. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ  λα εμεηαζζεί ε ηθαλφηεηα ησλ πλεπκφλσλ γηα κεξηθή 

θαηαθξάηεζε ησλ θαηερνιακηλψλ ζε αζζελείο κε νμεία πλεπκνληθή βιάβε. 

Μειεηήζεθαλ 19 αζζελείο κεραληθψο αεξηδφκελνη κε δηαθφξνπ βαζκνχ πλεπκνληθή 

βιάβε νη νπνίνη έθεξαλ θαζεηήξα Swan-Ganz θαη πεξηθεξηθή αξηεξηαθή γξακκή. 

Μεηά απφ πιήξε αηκνδπλακηθφ έιεγρν έγηλε ηαπηφρξνλε ιήςε 5 ml αξηεξηαθνχ θαη 

5 ml κεηθηνχ θιεβηθνχ αίκαηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπγθέληξσζεο ληνπακίλεο, 

επηλεθξίλεο θαη λνξεπηλεθξίλεο ζην αξηεξηαθφ θαη κεηθηφ θιεβηθφ αίκα. Ζ κέηξεζε 

ησλ νξκνλψλ πξαγκαηνπνηνχληαλ κε Τγξή Υξσκαηνγξαθία Τςειήο Απφδνζεο 

(HPLC, Chrome Systems). Δμσγελήο ρνξήγεζε θαηερνιακηλψλ γηλφηαλ ζε 18 

αζζελείο. Σν ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο ήηαλ φηη ε ηθαλφηεηα ηνπ πλεχκνλα κε νμεία 

βιάβε λα δεζκεχεη κέξνο ησλ θαηερνιακηλψλ ήηαλ κεησκέλε.  

 

2. Routsi C., Zakynthinos S., Kaltsas P., Metafa M., Kazi D., Gonis A., 

Sotiropoulou C., Roussos C. Lactate elevation during weaning trials from 

mechanical ventilation. American Journal of Respiratory and Critical Care 

Medicine (abstract), 159: A371, ATS International Conference 1999, San 

Diego, California, 1999. 

ε απηή ηε κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή ησλ επηπέδσλ ηνπ γαιαθηηθνχ 

νμένο πιάζκαηνο ζε 18 αζζελείο πνπ λνζειεχνληαλ ζε Μνλάδα Δληαηθήο 

Θεξαπείαο, ππφ κεραληθή ππνζηήξημε, θαηά ηε δηάξθεηα δνθηκαζηψλ απνδέζκεπζήο 

ηνπο απφ ηνλ αλαπλεπζηήξα. Παξάιιεια, ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ 

αηκνδπλακηθή παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ, ηελ ηζηηθή νμπγφλσζε  θαη ηελ 

θαξδηαγγεηαθή  ιεηηνπξγία.  χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ γαιαθηηθνχ νμένο πιάζκαηνο (range 2,3-

3,1 mM/l) ζε αζζελείο πνπ απέηπραλ λα έρνπλ απμεκέλε θαηαλάισζε νμπγφλνπ, 

παξνπζίαζαλ θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη είραλ ηελ κεγαιχηεξε κείσζε ζηα επίπεδα 

ηνπ δηαιπκέλνπ Ο2 (θαηά 12-39%). 
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3. Salacha M.I., Metafa M., Lanaridis P. Ochratoxin A in Greek Wines and the 

European Limit.  2nd International Congress on Bioprocesses in Food 

Industries, Patra. 2006.   

Ζ Χρξαηνμίλε Α (ΟΣΑ) είλαη κηα κπθνηνμίλε πνπ βξίζθεηαηη ζε νίλνπο πνπ 

παξάγνληαη απφ ζηαθχιηα ηα νπνία έρνπλ πξνζβιεζεί απφ θάπνηα είδε κπθήησλ. 

Πνιιή έξεπλα έρεη γίλεη παγθνζκίσο γηα ηελ παξνπζία ΟΣΑ ζε νίλνπο. Ζ πνζφηεηα 

ηεο ηνμίλεο ηείλεη λα απμάλεηαη πξνο ηηο λφηηεο νηλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ηεο 

Δπξψπεο. Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Ακπέινπ θαη Οίλνπ (OIV) εμέδσζε ζπζηάζεηο γηα  

ηελ πξφιεςή ηεο.  χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (EC) 123/2005 ηέζεθε ην φξην ησλ 2 

ng/ml γηα ηνπο νίλνπο (κε εμαίξεζε ηνπο γιπθείο νίλνπο). Γηα ην ιφγν απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνχζα κειέηε ψζηε λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα επίπεδα ηεο 

Χρξαηνμίλεο Α ζε ειιεληθνχο νίλνπο νη νπνίνη ρσξίδνληαλ ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: α) ζε πεηξακαηηθνχο ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή έιαβε ρψξα θάησ απφ 

πιήξσο ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, ζην Πεηξακαηηθφ Οηλνπνηείν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, θαη β) 

ζε εκπνξηθνχο νίλνπο. Οη αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε HPLC ζχκθσλα κε ηελ 

επίζεκε κέζνδν. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ε ζπγθέληξσζε ηεο ΟΣΑ δελ 

μεπέξαζε ην φξην ησλ 2 ng/ml ζηα δείγκαηα ησλ μεξψλ νίλσλ πνπ εμεηάζζεθαλ. 

Μφλν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ηα ζηαθχιηα πνπ είραλ παξαιεθζεί απφ ην 

νηλνπνηείν βξίζθνληαλ ζε άζρεκε πγηεηλή θαηάζηαζε, είηε εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ 

ηαμηδηνχ απφ ηελ πεξηνρή παξαγσγήο ηνπο είηε επεηδή είραλ ππνζηεί ζήςε πάλσ ζην 

ακπέιη, εκθαλίζζεθαλ κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο ΟΣΑ ζηνπο παξαγφκελνπο 

νίλνπο.  Απφ ηνπο γιπθείο νίλνπο ηηο πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ΟΣΑ εκθάληζαλ νη 

νίλνη πνπ δελ είραλ ππνζηεί αιθννιηθή δχκσζε. 

 

4. Bakasietas K., Deloire A., Kallithraka S., Metafa M., Lanaridis P. 

Physiological and biochemical study of the reaction of the variety Agiorgitiko 

at the water deficit. 2nd International Junior Researcher’s Meeting: From 

Grape to Wine, Athens, Greece, July 2008. 

ε απηή ηελ εξγαζία κειεηήζεθαλ νη κεηαβνιέο ησλ επηπέδσλ ησλ αλζνθπαλψλ θαη 

άιισλ θαηλνιηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηηο ξάγεο ηεο πνηθηιίαο Vitis vinifera Αγησξγίηηθν  

φηαλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή δηαζεζηκφηεηα ζε λεξφ. Ο ακπειψλαο πνπ ζπιιέρζεθαλ ηα 

δείγκαηα βξίζθνληαλ εληφο ηεο ακπεινπξγηθήο δψλεο ΠΟΠ Νεκέα θαη είρε ρσξηζζεί 

ζε πεξηνρέο φπνπ εθαξκφζζεθαλ 4 δηαθνξεηηθά επίπεδα άξδεπζεο. Οη αλαιχζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε εθρπιίζκαηα θινηψλ ησλ ξαγψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηνλ 

ηξχγν ηεο ρξνληάο 2007. Πξνζδηνξίζζεθαλ, κε θσηνκεηξηθέο κεζφδνπο, νη 

ζπγθεληξψζεηο ησλ νιηθψλ αλζνθπαλψλ θαη ησλ ζπλνιηθνχ  θαηλνιηθψλ ζπζηαηηθψλ 

ησλ ξαγψλ  θαη κε HPLC ηα επίπεδα ησλ επηκέξνπο κνλνγιπθνδηηψλ ησλ 

αλζνθπαλψλ θαη  θαηλνιηθψλ νμέσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε 

άξδεπζε επεξέαδε ζεκαληηθά ηα επίπεδα ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ ζπζηαηηθψλ ζηε 

ξάγα ησλ ζηαθπιηψλ. 
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5. Metafa M., Economou A.   Validation of an analytical method for the 

analysis of free and glycosidically-bound primary volatile aroma compounds 

in wines with SPE and GC/MS. 7nth International Conference “Aegean 

Analytical Chemistry Days (AACD)”, Lesvos 2010. 

ηνπο νίλνπο ην πξσηνγελέο άξσκα νθείιεηαη ζε θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ζηαθπιηψλ 

(πνηθηιηαθφ άξσκα) πνπ δε ζρεκαηίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιθννιηθήο 

δχκσζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ζπζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ην πξσηνγελέο άξσκα 

είλαη νζκεξά (πηεηηθά) έλα κέξνο απηψλ είλαη δεζκεπκέλν κε ζπζηαηηθά ηνπ 

κεηξηθνχ ππνζηξψκαηνο (θπξίσο ζάθραξα) θαη είλαη κε νζκεξά. Χζηφζν, απηέο νη 

πξφδξνκεο ελψζεηο κπνξνχλ λα απειεπζεξψζνπλ ηα δεζκεπκέλα πηεηηθά ζπζηαηηθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο ή θαηά ηελ παιαίσζε ησλ νίλσλ θαη λα 

κεηαβάινπλ ηειηθά ηα αξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ. Γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ 

δχν θιαζκάησλ, ε εθρχιηζε ζηεξεάο θάζεο (SPE) απνηειεί επηινγή κε πνιπάξηζκεο 

εθαξκνγέο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Γελ ππήξρε σζηφζν ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή 

κειέηε κεηαμχ SPE κηθξνζηειψλ πνπ λα αθνξά θαη ηα δχν θιάζκαηα ηνπ 

πξσηνγελνχο αξψκαηνο. Αθφκε δελ ππήξρε επηθχξσζε ζρεηηθήο αλαιπηηθήο 

κεζνδνινγίαο ζχκθσλα κε επίζεκεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Έηζη αληηθείκελν απηήο 

ηεο εξγαζίαο απνηέιεζε ε ζχγθξηζε επηά δηαθνξεηηθψλ εκπνξηθψλ  SPE 

κηθξνζηειψλ κε θξηηήξην ηελ αλάθηεζε ζήκαηνο 21 ειεχζεξσλ θαη δεζκεπκέλσλ 

πνηθηιηαθψλ αξσκαηηθψλ νπζηψλ απφ νίλνπο θαη ε επηθχξσζε ηεο αλαιπηηθήο SPE-

GC/MS κεζνδνινγίαο. 

 

6. Metafa M., Economou A. Development and validation of an analytical 

method for the analysis of primary volatile aroma compounds in wines with 

Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography- Mass Spectrometry, 

16th European Conference on Analytical Chemistry EUROanalysis, 

Belgrade, Serbia 2011. Γηάθξηζε ηεο εξγαζίαο. 

Καζψο ηα πξσηνγελή αξσκαηηθά ζπζηαηηθά ησλ νίλσλ απαληψληαη ζε ηρλνπνζφηεηεο 

(ηεο ηάμεο ησλ κg L
-1

) είλαη απαξαίηεην λα πξνεγείηαη  έλα ζηάδην πξνθαηεξγαζίαο 

ηνπ δείγκαηνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνκφλσζε θαη πξνζπγθέληξσζή ηνπο. Ζ 

κηθξνεθρχιηζε ζηεξεάο θάζεο (SPME) απνηειεί κηα ηερληθή εθρχιηζεο πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αεξηνρξσκαηνγξαθία-θαζκαηνζθνπία καδψλ ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζηελ αλάιπζε νίλσλ. Καζψο, σζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο παξάκεηξνη πνπ 

επεξεάδνπλ ηε κέζνδν SPME, ζε απηήλ ηελ εξγαζία κειεηήζεθε, κε πεηξακαηηθφ 

ζρεδηαζκφ Plackett-Burman, ε επίδξαζε επηά παξακέηξσλ θαη αθνινχζεζε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ κε δηαδηθαζία Simplex. H κέζνδνο 

επηθπξψζεθε γηα έμη επίπεδα ζπγθεληξψζεσλ, κε φξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ 

γξακκηθφηεηα, ηελ αλάθηεζε θαη ηελ αλαπαξαγσγηκφηεηά ηεο. 

 

7. Metafa M., Economou A. Solid-Phase Microextraction Combined with Gas 

Chromatography-Mass Spectrometry for the Determination of Free and 

Glycosidically-Bound Varietal Aroma Compounds in White Wines, 8th 
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International Conference «Aegean Analytical Chemistry Days (AACD)», 

İzmir, Turkey 2012. 

Ο πξψηνο ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα εθηηκεζεί ε ηθαλφηεηα 5 δηαθνξεηηθψλ 

SPME ηλψλ γηα ηελ απνκφλσζε/πξνζπγθέληξσζε πξσηνγελψλ αξσκαηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ απφ ιεπθνχο νίλνπο κε δεηγκαηνιεςία απφ ηελ πγξή θαη ηελ αέξηα θάζε 

ηνπ δείγκαηνο. Οη θχξηεο νκάδεο ζπζηαηηθψλ πνπ επηιέρζεθαλ σο αλαιχηεο 

ζπκπεξηειάκβαλαλ  ηεξπέληα (φπσο ιηλαινφιε, ηεξπηλεφιε, θηηξνλειιφιε, λεξφιε, 

γεξαληφιε), C6 αιθνφιεο (trans-2-εμελ-φιε, cis-2-εμελ-φιε, εμαλφιε-1), 

λνξηζνπξελνεηδείο ελψζεηο (φπσο δακαζθελφλε θαη β-ηνλφλε), βελδνιηθά παξάγσγα 

(β-θαηλπιαηζαλφιε, βελδπιηθή αιθνφιε) θ.ά. Γεχηεξν αληηθείκελν απνηέιεζε ε 

αλάπηπμε κηαο GC–MS κεζνδνινγίαο γηα ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ  ππφ 

κειέηε ζπζηαηηθψλ. Ζ κέζνδνο επηθπξψζεθε κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνπ 

αθνξνχζαλ ηε γξακκηθφηεηα, ηελ αλάθηεζε, ηελ αλαπαξαγσγηκφηεηα (ζε 6 επίπεδα 

ζπγθεληξψζεσλ (εχξνο 10 κg L
-1

 έσο 1 mg L
-1

) φπσο επίζεο γηα ηελ αλζεθηηθφηεηά 

ηεο (ruggedness). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ γιπθνδηηηθά δεζκεπκέλσλ αξσκαηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ  ησλ νίλσλ (δεζκεπκέλν θιάζκα) αλαπηχρζεθε πξσηφθνιιν φπνπ ζε 

πξψην ζηάδην κε εθρχιηζε ζηεξεάο θάζεο (κηθξνζηήιεο Isolute ENV+) γηλφηαλ 

απνκφλσζε θαη δηαρσξηζκφο ησλ γιπθνδηηψλ, ζηε ζπλέρεηα, κε ελδπκηθή πδξφιπζε,  

πξαγκαηνπνηνχηαλ  απειεπζέξσζε ηνπ άγιπθνπ κέξνπο θαη αθνινπζνχζε  

SPME/GC–MS πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαιπηψλ κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαλ θαη ζηελ ειεχζεξε κνξθή ηνπο (πηεηηθφ θιάζκα). 

  

8. Varzakas T., Arapoglou D., Dinu V., Metafa M.,  Besong T., Gillis R., 

Amariotaki M., Adams G., Harding S., Connerton I. and Israilides C.  

Formation of acrylamide in three varieties of French fries Spunta, Lady 

Rosetta, Voyager fried with extra virgin oil, soybean and corn oil. Correlation 

with the macromolecular integrity of the starch and amino acid analysis” 1st 

International Conference on: “Global Trends in the Agro-food Sector” 

September Kalamata, Greece, 11-13 Sept 2014  

Σν αθξπιακίδην, κία λεπξνηνμηθή θαη πηζαλψο θαξθηλνγφλνο νπζίαο άξρηζε λα 

απαζρνιεί απφ ην 2002 ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλή γλψκε, φηαλ 

νπεδνί επηζηήκνλεο δηαπίζησζαλ ηελ παξνπζία ηρλνπνζνηήησλ ηνπ ζε ηξνθέο 

επξείαο θαη ζπρλήο θαηαλάισζεο, φπσο π.ρ. νη ηεγαληηέο παηάηεο θαη δηάθνξα 

αξηνζθεπάζκαηα. Ζ παξνπζία ηνπ ζηηο ηξνθέο δελ είλαη απνηέιεζκα εζειεκέλεο 

πξνζζήθεο, ξχπαλζεο ή θάπνηαο λφζεπζεο, αιιά ζρεκαηίδεηαη θαηά θπζηθφ ηξφπν 

θαηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπο (ηεγάληζκα, ςήζηκν). ηελ  παξνχζα κειέηε 

εμεηάζζεθαλ: α) ε επίδξαζε ηνπ ειαίνπ ηεγαλίζκαηνο (ειαηφιαδν, αξαβνζηηέιαην 

θαη ζνγηέιαην) θαη β) ε επίδξαζε ηεο πνηθηιίαο ηεο παηάηαο (Spunta, Lady Rosetta, 

Voyager) ζην ζρεκαηηζκφ αθξπιακηδίνπ.  Σα δείγκαηα θνλδχισλ παηάηαο 

θαηεξγάζζεθαλ θαη ηεγαλίζζεθαλ γηα 8 min ζηνπο 120 
o
C. Ο πνζνηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ αθξπιακηδίνπ πξαγκαηνπνηνχηαλ κε GC/MS έπεηηα απφ 

παξαγσγνπνίεζε. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πνζνηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ηνπ 
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αθξπιακηδίνπ δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p<0.05) κεηαμχ ησλ 

ειαίσλ ηεγαλίζκαηνο αιιά νχηε θαη κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ παηάηαο πνπ 

εμεηάζζεθαλ. Σα επίπεδα ηνπ αθξπιακηδίνπ ζηα δείγκαηα πνπ αλαιχζεθαλ (n=80) 

θπκάλζεθαλ εληφο ηνπ εχξνπο ηηκψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

 

9. Metafa M., Varzakas Th., Vlyssides A., Israilides C. and Economou A. 

Chemometrical development and comprehensive validation of a SPME/DI-

GC-MS method for the determination of 21 important free and glycosidically 

bound aromatic compounds in wines. Application in Greek and international 

Vitis vinifera varieties. 9th International Conference on Instrumental 

Methods of Analysis: Modern Trends and Applications, Kalamata, Greece, 

20-24 September 2015 

ε απηήλ ηελ εξγαζία παξνπζηάζηεθε ην πιήξεο ζρήκα αλάπηπμεο θαη 

βειηηζηνπνίεζεο, κε ρεκεηνκεηξηθέο κεζφδνπο, κηαο SPME-GC/MS κεζνδνινγίαο 

γηα ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ζεκαληηθψλ πηεηηθψλ πνηθηιηαθψλ αξσκαηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ζε ιεπθνχο νίλνπο. Παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα επηθχξσζεο ηεο 

πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο 

δηεπξπκέλεο αβεβαηφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ. Ζ βειηηζηνπνηεκέλε SPME-GC/MS 

κέζνδνο ζε ζπλδπαζκφ κε SPE εθαξκφζηεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ειεχζεξσλ 

θαη ησλ δεζκεπκέλσλ πνηθηιηαθψλ αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ 20 ιεπθψλ 

κνλνπνηθηιηαθψλ νίλσλ απφ 11 ειιεληθέο θαη 4 δηεζλείο πνηθηιίεο ακπέινπ Vitis 

venifera, θαιιηεξγεκέλεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Οη νηλνπνηήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πεηξακαηηθφ νηλνπνηείν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οίλνπ θάησ απφ 

απζηεξά ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. ηα δείγκαηα πνπ αλαιχζεθαλ απεηθνλίζζεθαλ νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ επηπέδσλ ησλ αλαιπηψλ ζηελ ειεχζεξε θαη ζηε δεζκεπκέλε 

ηνπο κνξθή. Δπίζεο δηαθάλεθαλ νη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αξσκαηηθά 

πξνθίι κεηαμχ ησλ 15 πνηθηιηψλ πνπ εμεηάζζεθαλ. 

 

Δ.  ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ ζε εζληθά ζπλέδξηα κε θξίζε πνπ εθδίδνπλ πξαθηηθά 

 

1. Ρνύηζε Υ., Εαθπλζηλόο ., Καδή Γ.,  Μεηάθα Μ.,  Βαγηαλάθεο Δ., 

Πνιίηεο Π., Ησαλλίδνπ Β., Ρνύζζνο  Υ. Ζ νμεία πλεπκνληθή βιάβε 

επεξεάδεη ηε κεξηθή αδξαλνπνίεζε ησλ θαηερνιακηλώλ από ηνπο 

πλεύκνλεο. 6ν Παλειιήλην πλέδξην Δληαηηθήο Θεξαπείαο, Αζήλα, 

Οθηώβξηνο 1997. 

Οη θπζηνινγηθνί πλεχκνλεο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αδξαλνπνηνχλ κεξηθψο 

αγγεηνδξαζηηθέο νπζίεο (Circulation 1979, 60:160). Ζ δηεξγαζία απηή γίλεηαη κέζσ 

ηνπ ελδνζειίνπ ησλ πλεπκνληθψλ αγγείσλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ φκσο 

δηαηαξάζεηαη ζε νμεία πλεπκνληθή βιάβε. θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ πλεπκφλσλ γηα κεξηθή θαηαθξάηεζε θαηερνιακηλψλ ζε αζζελείο κε 
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νμεία πλεπκνληθή βιάβε.  Ο πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηερνιακηλψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε HPLC. 

 

2. Σδνύξνπ Δ., Λαλαξίδεο  Π., Μεηάθα Μ.  Ακηλνμέα ζε γιεύθε θαη νίλνπο 

από ηελ πνηθηιία Βειάλα. Δπίδξαζε ηνπ θνξηίνπ ησλ πξέκλσλ ζηε 

ζπγθέληξσζή ηνπο 2ν Παλειιήλην πλέδξην Οηλνινγίαο, Αζήλα Μάηνο 

1998. 

ηελ παξνχζα εξγαζία πξνζδηνξίζηεθαλ κε HPLC ακηλνμέα ζε γιεχθε θαη 

αληίζηνηρνπο νίλνπο απφ ηε ιεπθή πνηθηιία Βειάλα. Πξαγκαηνπνηήζεθε  ζχγθξηζε 

ησλ επηπέδσλ ησλ ακηλνμέσλ ζηα γιεχθε θαη ηνπο νίλνπο πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

ακπειψλεο είηε α) κε πςειή ζηξεκκαηηθή απφδνζε, είηε β) απφ ηνπο ίδηνπο 

ακπειψλεο κεηά απφ αξαίσζε ηεο ζηαθπιηθήο ηνπο παξαγσγήο. Σέινο νη νίλνη απφ 

ηηο δχν αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ζπγθξίζεθαλ σο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε 

αξσκαηηθά ζπζηαηηθά. 


