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2 Διασφάλιση ποιότητας του τελικού προιόντος (Φαρμακευτικά φυτά) 

Ενότητα 4. Εργαστηριακές τεχνικές 

 

• Περίληψη 

Αυτή η ενότητα προσφέρει μια εικόνα των τεχνικών του εργαστηρίου που χρησιμοποιούνται 

για τη διατήρηση του υψηλότερου επιπέδου ελέγχου ποιότητας. Εξηγεί διεξοδικά την ιδέα 

όλων αυτών των τεχνικών και πόσο χρήσιμο είναι για να διασφαλιστεί ότι το φυτικό δείγμα 

είναι ασφαλές στη χρήση και απαλλαγμένο από τοξικές χημικές ουσίες κλπ. Αυτές οι τεχνικές 

βοηθούν επίσης στη μέτρηση της καθαρότητας καθώς επίσης και στην ανακάλυψη όλων των 

συστατικών σε ένα δείγμα. 

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μέχρι το τέλος αυτής της μονάδας ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να 

1. Εξηγεί τις διάφορες εργαστηριακές τεχνικές 

2. Εξηγεί τι είναι μια τεχνική DNA 

3. Αποφασίζει ποια τεχνική είναι καλύτερη για το δείγμα που έχει. 

 

• Γενικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες 

1. Εξηγήστε διαφορετικές τεχνικές DNA και εργαστηρίου 

2. Μάθετε να εργάζεστε ανεξάρτητα 

3. Οργανώστε τις εργασίες 
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3 Διασφάλιση ποιότητας του τελικού προιόντος (Φαρμακευτικά φυτά) 

Οι μέθοδοι για τον ποιοτικό έλεγχο των φυτικών φαρμάκων περιλαμβάνουν αναλυτική επιθεώρηση 

χρησιμοποιώντας χρωματογραφικές και φασματοσκοπικές τεχνικές. Περιλαμβάνουν TLC, HPLC, GC, 

υπεριώδη ακτινοβολία (UV), υπέρυθρη ακτινοβολία (IR), υπέρυθρη ακτινοβολία Fourier (FT-IR), 

φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης (AAS), φθορισμομετρία, υπέρυθρη ακτινοβολία (NIR) και 

φασματοφωτόμετρο. Το αποτύπωμα με HPLC περιλαμβάνει την καταγραφή των χρωματογραφημάτων, 

τον χρόνο κατακράτησης των μεμονωμένων κορυφών και τα φάσματα απορρόφησης (που 

καταγράφονται με ανιχνευτή συστοιχιών φωτοδιόδων) με διαφορετικές κινητές φάσεις. Ομοίως, η 

χρωματογραφία αερίου-υγρού (GLC) χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των προφίλ δακτυλικών 

αποτυπωμάτων πτητικών ελαίων και σταθερών ελαίων βοτανικών φαρμάκων. Περαιτέρω, οι 

πρόσφατες προσεγγίσεις εφαρμογής συγγενής χρωματογραφίας και φασματομετρίας όπως 

αεριοχρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MS), CEDAD, υγρή χρωματογραφία υψηλής 

απόδοσης-χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (HPTLC) - φασματοσκοπία μάζας (HPLC-MS), θα 

μπορούσαν να παράσχουν τις πρόσθετες φασματικές πληροφορίες, οι οποίες θα είναι πολύ χρήσιμες 

για την ποιοτική ανάλυση και ακόμη και για την δομική διαλεύκανση (4, 19, 20, 21). 

Υπάρχει επίσης μια πληθώρα τεχνικών DNA που χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα στις μεθόδους και 

τις τεχνικές της κλασσικής βοτανικής για ταυτοποίηση των φυτών, συμπεριλαμβανομένων των RAPD, 

RFLP, ARMS, CAPS, AFLP, ISSR, υβριδισμού και microarrays (22). Μια πρόσφατη τεχνολογική εξέλιξη 

είναι η ταυτοποίηση των φαρμακευτικών φυτών με DNA barcoding. Στη συστηματική βοτανική, ο 

προσδιορισμός με βάση την PCR του DNA barcoding χρησιμοποιείται για μελέτες ταξινόμησης. Το DNA 

barcoding παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για την πιστοποίηση των φυτών και είναι εξαιρετικά κατάλληλο 

για τον ποιοτικό έλεγχο των φαρμακευτικών φυτών. Η τρέχουσα έρευνα στον τομέα αυτό 

επικεντρώνεται στην ερώτηση, πόσα και ποια θραύσματα DNA είναι απαραίτητες για τη βέλτιστη 

διάκριση διαφορετικών ειδών.  

Ακολουθεί μια παρουσίαση καθεμιάς από τις προαναφερθείσες τεχνικές και οι τρόποι με τους οποίους 

προσφέρουν τη διασφάλιση ποιότητας του τελικού προϊόντος. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ 

 

TLC (Thin layer chromatography): Η χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (TLC) είναι μια τεχνική 

χρωματογραφίας που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των μη πτητικών μιγμάτων (23). Η 

χρωματογραφία είναι μια εργαστηριακή τεχνική για τον διαχωρισμό ενός μείγματος. Η χρωματογραφία 

λεπτής στιβάδας εκτελείται επί φύλλου υάλου, πλαστικού ή αλουμινίου, το οποίο επικαλύπτεται με 

λεπτό στρώμα απορροφητικού υλικού, συνήθως silica gel οξείδιο αργιλίου (αλουμίνα) ή κυτταρίνη. 

Αυτό το στρώμα προσροφητή είναι γνωστό ως η στατική φάση. Μετά την εφαρμογή του δείγματος επί 

της πλάκας, ο διαλύτης ή το μίγμα διαλυτών (γνωστό ως κινητή φάση) προσρροφάται στην πλάκα μέσω 

τριχοειδούς δράσης. Επειδή διαφορετικοί αναλυτές ανέρχονται στην πλάκα TLC με διαφορετικούς 

ρυθμούς, επιτυγχάνεται διαχωρισμός (24). Η κινητή φάση έχει διαφορετικές ιδιότητες από τη στατική 

φάση. Για παράδειγμα, με το silica gel, μια πολύ πολική ουσία, χρησιμοποιούνται μη πολικές κινητές 

φάσεις όπως το επτάνιο. Η κινητή φάση μπορεί να είναι ένα μείγμα, που επιτρέπει στους χημικούς να 

ρυθμίζουν με ακρίβεια τις ιδιότητες της κινητής φάσης. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν 

πραγματοποιείται έλεγχος ποιότητας σε μείγματα εκχυλισμάτων φαρμακευτικών φυτών και των 

τελικών τους προϊόντων και είναι σχετικά εύκολη μέθοδος διαχωρισμού μιγμάτων. 

 

Διαχωρισμός μαύρου μελανιού σε πλάκα TLC  

 

 

HPLC: Η υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC, πρώην αναφερόμενη ως υγρή χρωματογραφία 

υψηλής πίεσης) είναι μια τεχνική αναλυτικής χημείας που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό, την 

ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό κάθε συστατικού σε ένα μείγμα. Στηρίζεται σε αντλίες για 

τη διέλευση υγρού διαλύτη υπό πίεση που περιέχει το μείγμα δείγματος μέσω στήλης γεμάτης με 

στερεό προσροφητικό υλικό. Κάθε συστατικό του δείγματος αλληλεπιδρά ελαφρώς διαφορετικά με το 

προσροφητικό υλικό, προκαλώντας διαφορετικούς ρυθμούς ροής για τα διάφορα συστατικά και 

οδηγώντας στον διαχωρισμό των συστατικών καθώς ρέουν έξω από τη στήλη (25). Η διαφορά μεταξύ 

HPLC και TLC έγκειται στο γεγονός ότι η HPLC καθιστά ευκολότερη την προβολή των διαχωρισμένων 

συστατικών. Ο επιστήμονας έχει πλήρη έλεγχο στις λειτουργικές παραμέτρους όπως ο ρυθμός ροής της 
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κινητής φάσης, ο ρυθμιστικός έλεγχος της κινητής φάσης, η θερμοκρασία κλιβάνου στήλης κλπ. 

Επιπλέον, το λογισμικό HPLC είναι σε θέση να αναφέρει επακριβή και ακριβή αποτελέσματα με βάση 

τις μετρήσεις της περιοχής των κορυφών. Οι ποσοτικοποιήσεις TLC βασίζονται σε οπτικές συγκρίσεις ή 

τεχνικές αντιστοίχισης έντασης κηλίδας, οι οποίες μπορεί να είναι λιγότερο ποσοτικές στην πράξη. 

 

Μηχάνημα HPLC  

 

 

 

GC: Η αέρια χρωματογραφία (GC) είναι ένας κοινός τύπος χρωματογραφίας που χρησιμοποιείται στην 

αναλυτική χημεία για τον διαχωρισμό και την ανάλυση ενώσεων που μπορούν να εξατμιστούν χωρίς 

αποσύνθεση. Τυπικές χρήσεις της GC περιλαμβάνουν τη δοκιμή της καθαρότητας μιας συγκεκριμένης 

ουσίας (για παράδειγμα τα τελικά προϊόντα μας από φαρμακευτικά φυτά) ή τον διαχωρισμό των 

διαφόρων συστατικών ενός μείγματος (μπορούν επίσης να προσδιοριστούν οι σχετικές ποσότητες 

τέτοιων συστατικών). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η GC μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση μιας 

ένωσης. Στην παρασκευαστική χρωματογραφία, το GC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή 

καθαρών ενώσεων από ένα μείγμα (26, 27). Η αέρια χρωματογραφία είναι κατ 'αρχήν παρόμοια με τη 

χρωματογραφία στήλης (καθώς και άλλες μορφές χρωματογραφίας, όπως η HPLC, TLC), αλλά έχει 

πολλές αξιοσημείωτες διαφορές. Πρώτον, διεξάγεται η διαδικασία διαχωρισμού των ενώσεων σε ένα 

μίγμα μεταξύ μιας υγρής στατικής φάσης και μιας κινητής φάσης αερίου, ενώ στη χρωματογραφία 

στήλης η στατική φάση είναι ένα στερεό και η κινητή φάση είναι ένα υγρό. (Συνεπώς, το πλήρες όνομα 

της διαδικασίας είναι "Χρωματογραφία αερίου-υγρού", που αναφέρεται στις κινητές και στατικές 

φάσεις, αντίστοιχα.) Δεύτερον, η στήλη μέσω της οποίας περνά η αέρια φάση βρίσκεται σε φούρνο 

όπου η θερμοκρασία του αερίου μπορεί να βρίσκεται υπο έλεγχο ενώ η χρωματογραφία στήλης 

(τυπικά) δεν έχει τέτοιο έλεγχο θερμοκρασίας. Τέλος, η συγκέντρωση μίας ένωσης στην αέρια φάση 

είναι αποκλειστικά συνάρτηση της πίεσης ατμών του αερίου.  
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Ultraviolet–visible spectroscopy: Η υπεριώδης ορατή φασματοσκοπία ή η υπεριώδης ορατή 

φασματοφωτομετρία (UV-Vis ή UV / Vis) αναφέρεται σε φασματοσκοπία απορρόφησης ή 

φασματοσκοπία ανάκλασης στην φασματική περιοχή που είναι ορατή στο υπεριώδες. Αυτό σημαίνει 

ότι χρησιμοποιεί φως στις ορατές και γειτονικές περιοχές. Η απορρόφηση ή ανάκλαση στην ορατή 

περιοχή επηρεάζει άμεσα το αντιληπτό χρώμα των χημικών ουσιών που εμπλέκονται. Σε αυτή την 

περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, τα άτομα και τα μόρια υφίστανται ηλεκτρονικές 

μεταπτώσεις. Η φασματοσκοπία απορρόφησης είναι συμπληρωματική της φασματοσκοπίας 

φθορισμού, καθώς ο φθορισμός ασχολείται με μεταβάσεις από την διεγερμένη κατάσταση στην 

ουδέτερη κατάσταση ενώ η απορρόφηση υπολογίζει μεταπτώσεις από την ουδέτερη κατάσταση στην 

κατάσταση διέγερσης (28). Η φασματοσκοπία UV / Vis χρησιμοποιείται συνήθως στην αναλυτική 

χημεία για τον ποσοτικό προσδιορισμό διαφόρων αναλυτών, όπως ιόντα μεταβατικών μετάλλων, πολύ 

συζευγμένες οργανικές ενώσεις και βιολογικά μακρομόρια. Η φασματοσκοπική ανάλυση 

πραγματοποιείται συνήθως σε διαλύματα, αλλά μπορούν επίσης να μελετηθούν στερεά και αέρια. 

 

Beckman DU640 UV/Vis φασματοφωτόμετρο 
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Fourier transform infrared spectroscopy: Η φασματοσκοπία υπέρυθρης μετασχηματισμού Fourier 

(FTIR) (29) είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την απόκτηση ενός υπέρυθρου φάσματος 

απορρόφησης ή εκπομπής ενός στερεού, υγρού ή αερίου. Ένα φασματόμετρο FTIR ταυτόχρονα 

συλλέγει δεδομένα υψηλής φασματικής ανάλυσης σε ένα ευρύ φασματικό εύρος. Αυτό προσδίδει ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα έναντι ενός φασματόμετρου διασποράς που μετρά την ένταση βασισμένο σε 

ένα στενό εύρος μήκους κύματος κάθε φορά. Ο στόχος οποιασδήποτε φασματοσκοπίας απορρόφησης 

(FTIR, υπεριώδης-ορατή ("UV-Vis") φασματοσκοπία κ.λπ.) είναι να μετρηθεί πόσο καλά ένα δείγμα 

απορροφά το φως σε κάθε μήκος κύματος. Ο πιο απλός τρόπος για να γίνει αυτό, η τεχνική 

"φασματοσκοπίας διασποράς", είναι να λάμψει μια μονόχρωμη ακτίνα φωτός σε ένα δείγμα, να 

μετρήσει πόσο φως απορροφάται και να επαναλαμβάνεται για κάθε διαφορετικό μήκος κύματος. (Έτσι 

λειτουργούν μερικά φασματόμετρα UV-Vis, για παράδειγμα). Η φασματοσκοπία μετασχηματισμού 

Fourier είναι ένας λιγότερο διαισθητικός τρόπος για να αποκτήσετε τις ίδιες πληροφορίες. Αντί να 

φωτίζει μια μονοχρωματική δέσμη φωτός στο δείγμα, αυτή η τεχνική λάμπει μια δέσμη που περιέχει 

πολλές συχνότητες φωτός ταυτόχρονα και μετρά πόσο από αυτή τη δέσμη απορροφάται από το 

δείγμα. Στη συνέχεια, η δέσμη τροποποιείται ώστε να περιέχει διαφορετικό συνδυασμό συχνοτήτων, 

δίνοντας ένα δεύτερο σημείο δεδομένων. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Στη 

συνέχεια, ένας υπολογιστής λαμβάνει όλα αυτά τα δεδομένα και εργάζεται προς τα πίσω για να 

συμπεράνει ποια είναι η απορρόφηση σε κάθε μήκος κύματος. 

 

AAS: Η φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης (AAS) είναι μια φασματοαναλυτική διαδικασία για τον 

ποσοτικό προσδιορισμό χημικών στοιχείων χρησιμοποιώντας την απορρόφηση οπτικής ακτινοβολίας 

(φωτός) από ελεύθερα άτομα στην αέρια κατάσταση. Στην αναλυτική χημεία, η τεχνική 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης ενός συγκεκριμένου στοιχείου (του αναλύτη) 

σε ένα προς ανάλυση δείγμα. Το AAS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό πάνω από 70 

διαφορετικών στοιχείων σε διάλυμα ή απευθείας σε στερεά δείγματα που χρησιμοποιούνται στη 

φαρμακολογία, τη βιοφυσική και την τοξικολογική έρευνα. Η φασματομετρία ατομικής απορρόφησης 

έχει πολλές χρήσεις σε διάφορους τομείς της χημείας όπως η κλινική ανάλυση των μετάλλων σε 

βιολογικά υγρά και ιστούς όπως το πλήρες αίμα, το πλάσμα, τα ούρα, ο σίελος, ο εγκεφαλικός ιστός, το 

ήπαρ, ο μυϊκός ιστός, σε μερικές φαρμακευτικές παρασκευαστικές διαδικασίες, τις ποσότητες ενός 

καταλύτη που παραμένουν στο τελικό προϊόν φαρμάκου και την ανάλυση του ύδατος για το 

περιεχόμενο του μετάλλου (30).  
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Όργανο AAS  

 

 

Near-infrared spectroscopy: Η φασματοσκοπία εγγύς υπερύθρου (NIRS) είναι μια φασματοσκοπική 

μέθοδος που χρησιμοποιεί την περιοχή εγγύς υπερύθρου του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (από 

περίπου 700 nm έως 2500 nm). Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν ιατρική και φυσιολογική διάγνωση 

και έρευνα, συμπεριλαμβανομένου του σακχάρου στο αίμα, παλμική οξυμετρία, λειτουργική 

νευροαπεικόνιση, αθλητική ιατρική, ελίτ αθλητική κατάρτιση, εργονομία, αποκατάσταση, νεογνική 

έρευνα, διεπαφή εγκεφάλου, ουρολογία (σύσπαση της ουροδόχου κύστης) και νευρολογία. Υπάρχουν 

επίσης εφαρμογές σε άλλους τομείς όπως είναι ο φαρμακευτικός, ο έλεγχος της ποιότητας των 

τροφίμων και του αγροχημικού, η ατμοσφαιρική χημεία και η έρευνα καύσης. Η φασματοσκοπία εγγύς 

υπέρυθρης ακτινοβολίας εφαρμόζεται ευρέως στη γεωργία για τον προσδιορισμό της ποιότητας των 

ζωοτροφών, των κόκκων και των προϊόντων σιτηρών, των ελαιούχων σπόρων, του καφέ, του τσαγιού, 

των μπαχαρικών, των φρούτων, των λαχανικών, του ζαχαροκάλαμου, των ποτών, των λιπών και των 

ελαίων, των γαλακτοκομικών προϊόντων και άλλα γεωργικά προϊόντα. Χρησιμοποιείται ευρέως για τον 

ποσοτικό προσδιορισμό της σύνθεσης των γεωργικών προϊόντων, επειδή πληροί τα κριτήρια της 

ακρίβειας, της αξιοπιστίας, της ταχύτητας, της μη καταστροφής και του μικρού κόστους (31).  

 

Φασματοφωτόμετρο: Ένα φασματοφωτόμετρο χρησιμοποιείται συνήθως για τη μέτρηση της 

διαπερατότητας ή της ανάκλασης διαλυμάτων, διαφανών ή αδιαφανών στερεών, όπως γυαλισμένο 

γυαλί ή σε αέρια. Αν και πολλά βιοχημικά είναι χρωματισμένα, απορροφούν ορατό φως και επομένως 

μπορούν να μετρηθούν με χρωματομετρικές διαδικασίες, ακόμη και άχρωμα βιοχημικά μπορούν συχνά 

να μετατραπούν σε έγχρωμες ενώσεις κατάλληλες για χρωμογόνες αντιδράσεις σχηματισμού χρώματος 

για να δώσουν ενώσεις κατάλληλες για χρωματομετρική ανάλυση (32). Ωστόσο, μπορούν επίσης να 

σχεδιαστούν για να μετρήσουν τη διάχυση σε οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες περιοχές φωτισμού 
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που συνήθως καλύπτουν περίπου 200 nm - 2500 nm χρησιμοποιώντας διαφορετικούς ελέγχους και 

βαθμονομήσεις. Μέσα σε αυτές τις κλίμακες φωτός απαιτούνται βαθμονομήσεις στη μηχανή 

χρησιμοποιώντας πρότυπα που ποικίλλουν ανάλογα με το μήκος κύματος του φωτομετρικού 

προσδιορισμού. Η φασματοφωτομετρία χρησιμοποιείται συχνά στις μετρήσεις ενζυμικών ενεργειών, 

προσδιορισμών συγκεντρώσεων πρωτεϊνών, προσδιορισμών ενζυματικών κινητικών σταθερών και 

μετρήσεων αντιδράσεων δεσμεύσεως προσδέματος. Τελικά, ένα φασματοφωτόμετρο είναι σε θέση να 

προσδιορίσει, ανάλογα με τον έλεγχο ή τη βαθμονόμηση, ποιες ουσίες υπάρχουν σε έναν στόχο και 

ακριβώς πόσο μέσω των υπολογισμών των παρατηρούμενων μηκών κύματος.  

 

GC - MS: Η αέρια χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MS) είναι μια αναλυτική μέθοδος που 

συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της αεριοχρωματογραφίας και της φασματομετρίας μάζας για τον 

εντοπισμό διαφόρων ουσιών εντός ενός δείγματος δοκιμής (33). Οι εφαρμογές της GC-MS 

περιλαμβάνουν ανίχνευση φαρμάκων, διερεύνηση πυρκαγιάς, περιβαλλοντική ανάλυση, διερεύνηση 

εκρηκτικών και ταυτοποίηση άγνωστων δειγμάτων. Επιπλέον, μπορεί να εντοπίσει ιχνοστοιχεία σε 

υλικά τα οποία προηγουμένως θεωρούνταν ότι έχουν αποσυντεθεί πέρα από την ταυτοποίηση. Όπως η 

υγρή χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας, επιτρέπει την ανάλυση και ανίχνευση ακόμη και 

μικροσκοπικών ποσοτήτων μιας ουσίας. Το GC-MS αποτελείται από δύο βασικά δομικά στοιχεία: τον 

αέριο χρωματογράφο και το φασματόμετρο μάζας. Ο αέριος χρωματογράφος χρησιμοποιεί μία 

τριχοειδή στήλη η οποία εξαρτάται από τις διαστάσεις της στήλης (μήκος, διάμετρος, πάχος 

μεμβράνης) καθώς και τις ιδιότητες φάσης (π.χ. 5% φαινυλοπολυσιλοξάνιο). Η διαφορά στις χημικές 

ιδιότητες μεταξύ διαφορετικών μορίων σε ένα μείγμα και η σχετική συγγένειά τους με την στατική 

φάση της στήλης θα προωθήσει τον διαχωρισμό των μορίων καθώς το δείγμα μετακινείται στο μήκος 

της στήλης. Τα μόρια συγκρατούνται από τη στήλη και στη συνέχεια εκλούονται από τη στήλη σε 

διαφορετικούς χρόνους (ονομάζεται χρόνος συγκράτησης) και αυτό επιτρέπει στο φασματόμετρο 

μάζας να καταγράψει, να ιονίσει, να επιταχύνει, να εκτρέψει και να ανιχνεύσει ξεχωριστά τα ιονισμένα 

μόρια. 

 

Συσκευή GC-MS  
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CEDAD: Η τριχοειδής ηλεκτροφόρηση (CE) είναι μια οικογένεια μεθόδων ηλεκτροκινητικού 

διαχωρισμού που διεξάγονται σε τριχοειδή διαμέτρου υπο-χιλιοστών και μικρο- και νάνο διαύλους. Η 

ανίχνευση συστοιχίας διόδων (DAD) στην τριχοειδή ηλεκτροφόρηση (CE) προσφέρει παρόμοια 

πλεονεκτήματα σε σχέση με την ανίχνευση μήκους κύματος ενός μήκους κύματος όπως και στην υγρή 

χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC). Έτσι, η επιβεβαίωση της ταυτότητας της ένωσης και η 

καθιέρωση της κορυφαίας καθαρότητας είναι κρίσιμα ζητήματα στο CE, που απαιτούν ευαίσθητη και 

ειδική ανίχνευση. Με ένα βελτιστοποιημένο οπτικό σύστημα, το DAD αποδίδει ευαισθησία συγκρίσιμη 

με αυτή των ανιχνευτών μονού ή μεταβλητού μήκους κύματος. Η ευαισθησία μπορεί να βελτιωθεί 

περαιτέρω τρεις έως πέντε φορές με τη χρήση διεσταλμένων τριχοειδών που χρησιμοποιούν το 

αποκαλούμενο κύτταρο φυσαλίδων. 

 

 

HPTCL: Η χρωματογραφία λεπτού στρώματος υψηλής απόδοσης (HPTLC) είναι μια ενισχυμένη μορφή 

χρωματογραφίας λεπτής στιβάδας (TLC). Μπορούν να γίνουν ορισμένες βελτιώσεις στη βασική μέθοδο 

χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας για την αυτοματοποίηση των διαφόρων βημάτων, την αύξηση της 

επιτευχθείσας ανάλυσης και την επίτευξη ακριβέστερων ποσοτικών μετρήσεων. Η χωρητικότητα των 

σημείων (ανάλογη με τη μέγιστη ικανότητα στην HPLC) μπορεί να αυξηθεί αναπτύσσοντας την πλάκα 

με δύο διαφορετικούς διαλύτες χρησιμοποιώντας τη δισδιάστατη χρωματογραφία (34). Η διαδικασία 

ξεκινά με την ανάπτυξη πλάκας με φορτίο δείγματος με πρώτο διαλύτη. Αφού αφαιρεθεί, η πλάκα 

περιστρέφεται κατά 90 ° και αναπτύσσεται με ένα δεύτερο διαλύτη. 

 

 

HPLC-MS: Η υγρή χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (LC-MS) είναι μια τεχνική αναλυτικής χημείας 

που συνδυάζει τις ικανότητες φυσικού διαχωρισμού της υγρής χρωματογραφίας (ή HPLC) με τις 

δυνατότητες ανάλυσης μάζας της φασματομετρίας μάζας. Τα συστήματα συζευγμένης 

χρωματογραφίας – MS είναι δημοφιλή στη χημική ανάλυση επειδή οι ατομικές δυνατότητες κάθε 

τεχνικής ενισχύονται συνεργιστικά. Ενώ η υγρή χρωματογραφία διαχωρίζει τα μίγματα με πολλαπλά 

συστατικά, η φασματομετρία μάζας παρέχει δομική ταυτότητα των επιμέρους συστατικών με υψηλή 

μοριακή εξειδίκευση και ευαισθησία ανίχνευσης. Αυτή η διαδοχική τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την ανάλυση βιοχημικών, οργανικών και ανόργανων ενώσεων που απαντώνται συνήθως σε 

σύνθετα δείγματα περιβαλλοντικής και βιολογικής προέλευσης. Ως εκ τούτου, η LC-MS μπορεί να 

εφαρμοστεί σε ευρύ φάσμα τομέων όπως η βιοτεχνολογία, η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η 

επεξεργασία τροφίμων και οι φαρμακευτικές, αγροχημικές και καλλυντικές βιομηχανίες (35, 36). Εκτός 

από τις συσκευές υγρής χρωματογραφίας και φασματομετρίας μάζας, ένα σύστημα LC-MS περιέχει μια 

διασύνδεση που μεταφέρει αποτελεσματικά τα διαχωρισμένα συστατικά από τη στήλη LC στην πηγή 

ιόντων MS (36, 37). Η LC-MS χρησιμοποιείται συχνά στην ανάπτυξη φαρμάκων επειδή επιτρέπει 

γρήγορη επιβεβαίωση μοριακού βάρους και ταυτοποίηση δομής. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιταχύνουν 

τη διαδικασία παραγωγής, δοκιμής και επικύρωσης μιας ανακάλυψης ξεκινώντας από μια μεγάλη 

γκάμα προϊόντων με πιθανή εφαρμογή. Οι εφαρμογές LC-MS για ανάπτυξη φαρμάκων είναι πολύ 
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αυτοματοποιημένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για χαρτογράφηση πεπτιδίων, χαρτογράφηση 

γλυκοπρωτεϊνών, απομάκρυνση φυσικών προϊόντων, έλεγχος φαρμάκων ίη νίνο, έλεγχος μεταβολικής 

σταθερότητας, αναγνώριση μεταβολίτη, αναγνώριση ακαθαρσιών, ποσοτική βιοανάλυση και ποιοτικός 

έλεγχος (38).  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ DNA 

 

RAPD: RAPD σημαίνει "Τυχαία Ενίσχυση Πολυμορφικού DNA" (39). Είναι ένας τύπος αντίδρασης PCR, 

αλλά τα τμήματα του DNA που ενισχύονται είναι τυχαία. Ο επιστήμονας που εκτελεί RAPD δημιουργεί 

αρκετούς αυθαίρετους, βραχείς εκκινητές (8-12 νουκλεοτίδια), στη συνέχεια προχωρά με την PCR 

χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο πρότυπο γονιδιωματικού DNA, ελπίζοντας ότι θραύσματα θα 

ενισχυθούν. Με την ανάλυση των προτύπων που προκύπτουν, ένα ημι-μοναδικό προφίλ μπορεί να 

συλλεχθεί από μια αντίδραση RAPD. Δεν απαιτείται γνώση της αλληλουχίας DNA του στοχευόμενου 

γονιδιώματος, καθώς οι εκκινητές θα δεσμεύσουν κάπου στην ακολουθία, αλλά δεν είναι βέβαιο 

ακριβώς πού. Αυτό καθιστά τη μέθοδο δημοφιλή για τη σύγκριση του DNA των βιολογικών 

συστημάτων που δεν έχουν την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας ή σε ένα σύστημα στο οποίο 

συγκρίνονται σχετικά λίγες ακολουθίες DNA (δεν είναι κατάλληλο για το σχηματισμό μιας τράπεζας 

δεδομένων cDNA). Το RAPD είναι μια φθηνή αλλά ισχυρή μέθοδος ταυτοποίησης για πολλά 

βακτηριακά είδη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί να αποκτήσουμε δείγμα εδάφους για τη 

δημιουργία ενός φαρμακευτικού φαρμάκου και πρέπει να είναι ελεύθερο απο βακτηρία. Η 

ταυτοποίηση των διαφορετικών στελεχών μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη στρατηγική για την 

εξάλειψή τους.  

 

Η τεχνική RAPD  
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RFLP: Στη μοριακή βιολογία, RFLP, είναι μια τεχνική που εκμεταλλεύεται τις παραλλαγές σε ομόλογες 

αλληλουχίες DΝΑ. Αναφέρεται σε διαφορά μεταξύ δειγμάτων ομόλογων μορίων DΝΑ από 

διαφορετικές θέσεις περιοχών ενζύμων περιορισμού και σε σχετική εργαστηριακή τεχνική με την οποία 

μπορούν να απεικονιστούν αυτά τα τμήματα. Στην ανάλυση RFLP, το δείγμα DΝΑ διασπάται σε τεμάχια 

(και πέπτεται) με περιοριστικά ένζυμα και τα προκύπτοντα θραύσματα περιορισμού διαχωρίζονται 

σύμφωνα με το μήκος τους με ηλεκτροφόρηση πηκτής. Η ανάλυση RFLP αποτέλεσε επίσης τη βάση για 

πρώιμες μεθόδους γενετικής αποτύπωσης, χρήσιμη για την ταυτοποίηση δειγμάτων που ανακτώνται 

από σκηνές εγκλήματος, αλλά και από περιβαλλοντικά δείγματα. Αυτό βοηθά στην αναγνώριση 

ορισμένων σπάνιων φυτών. 

 

Η τεχνική RFLP  

 

 

ARMS: Το ARMS είναι μια απλή μέθοδος ανίχνευσης οποιασδήποτε μετάλλαξης που περιλαμβάνει 

αλλαγές μίας βάσης ή μικρές διαγραφές. Το ARMS βασίζεται στη χρήση ειδικών για αλληλουχία PCR 

εκκινητών που επιτρέπουν την ενίσχυση του DΝΑ ελέγχου μόνο όταν το αλληλόμορφο-στόχος 

περιέχεται μέσα στο δείγμα. Μετά από μια αντίδραση ARMS, η παρουσία ή απουσία ενός προϊόντος 

PCR είναι διαγνωστική για την παρουσία ή απουσία του αλληλόμορφου στόχου. Αυτό μπορεί να 

βοηθήσει στην αναγνώριση μεταλλαγμένων στελεχών βακτηρίων μυκήτων που μπορεί να υπάρχουν 

στο τελικό προϊόν και επίσης να είναι χρήσιμα (για παράδειγμα τα βακτήρια Bifidus Actiregularis).  

 

 

CAPS: Η μέθοδος CAPS είναι μια τεχνική στη μοριακή βιολογία για την ανάλυση γενετικών δεικτών. 

Πρόκειται για μια επέκταση της μεθόδου πολυμορφισμού μήκους θραύσματος περιορισμού (RFLP), 

χρησιμοποιώντας την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) για την ταχύτερη ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. Όπως και το RFLP, το CAPS λειτουργεί με βάση την αρχή ότι οι γενετικές διαφορές 
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μεταξύ ατόμων μπορούν να δημιουργήσουν ή να καταργήσουν τις θέσεις στις οποίες κόβουν τα ένζυμα 

περιορισμού και ότι αυτές οι διαφορές μπορούν να ανιχνευθούν στο προκύπτον μήκος του 

θραύσματος DNA μετά την πέψη. Στη μέθοδο CAPS, η ενίσχυση με PCR κατευθύνεται στην αλλοιωμένη 

θέση περιορισμού και τα προϊόντα χωνεύονται με το ένζυμο περιορισμού. Όταν υποβάλλονται σε 

κλασματοποίηση με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης ή ακρυλαμιδίου, τα προϊόντα PCR που 

έχουν υποστεί πέψη θα δώσουν εύκολα διακριτές μορφές ζωνών. 

 

 

AFLP: Η AFLP-PCR ή απλώς το AFLP είναι ένα εργαλείο βασισμένο σε PCR που χρησιμοποιείται στην 

έρευνα για τη γενετική, στην αποτύπωση δακτυλικών αποτυπωμάτων DNA και στην πρακτική της 

γενετικής μηχανικής. Το AFLP χρησιμοποιεί περιοριστικά ένζυμα για την πέψη γονιδιωματικού DNA, 

ακολουθούμενη από σύνδεση των προσαρμογέων στα κολλώδη άκρα των θραυσμάτων περιορισμού. 

Στη συνέχεια επιλέγεται ένα υποσύνολο των θραυσμάτων περιορισμού ώστε να ενισχυθεί. Αυτή η 

επιλογή επιτυγχάνεται με τη χρήση εκκινητών συμπληρωματικών της αλληλουχίας προσαρμογέα, της 

αλληλουχίας θέσης περιορισμού και μερικών νουκλεοτιδίων στα θραύσματα της θέσης περιορισμού. 

Τα ενισχυμένα θραύσματα διαχωρίζονται και απεικονίζονται σε πηκτώματα πολυακρυλαμιδίου, είτε με 

αυτοδιοριογραφικές μεθόδους είτε με μεθοδολογίες φθορισμού, είτε μέσω αυτοματοποιημένων 

οργάνων τριχοειδούς αλληλούχισης. Αν και η AFLP αναφέρεται συνήθως ως "πολυμορφισμός μήκους 

ενισχυμένου θραύσματος", τα προκύπτοντα δεδομένα δεν υπολογίζονται ως πολυμορφισμοί μήκους, 

αλλά ως πολυμορφισμοί παρουσίας-απουσίας (40). Η τεχνολογία AFLP έχει την ικανότητα να ανιχνεύει 

ταυτόχρονα διάφορους πολυμορφισμούς σε διαφορετικές περιοχές γονιδιώματος. Είναι επίσης 

εξαιρετικά ευαίσθητο και με επαναληψιμότητα. Ως αποτέλεσμα, η AFLP έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως 

για την αναγνώριση της γενετικής ποικιλίας σε στελέχη ή στενά συγγενικά είδη φυτών, μυκήτων, ζώων 

και βακτηρίων. 

 

 

 

 

 

ISSR - PCR: Η ISSR (για επαναλαμβανόμενη αλληλουχία) είναι ένας γενικός όρος για μια περιοχή 

γονιδιώματος μεταξύ των μικροδορυφορικών τόπων. Οι συμπληρωματικές αλληλουχίες σε δύο 

γειτονικούς μικροδορυφόρους χρησιμοποιούνται ως εκκινητές PCR και η μεταβλητή περιοχή μεταξύ 

τους ενισχύεται. Το περιορισμένο μήκος των κύκλων ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της PCR εμποδίζει τον 

υπεράριθμο αναδιπλασιασμό υπερβολικά μακρών συνεχόμενων αλληλουχιών DΝΑ, έτσι ώστε το 

αποτέλεσμα θα είναι ένα μίγμα μιας ποικιλίας ενισχυμένων κλώνων DΝΑ οι οποίοι είναι γενικά βραχείς 

αλλά ποικίλλουν πολύ σε μήκος. Αλληλουχίες που ενισχύονται με ISSR-PCR μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για εύρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων DNA. Δεδομένου ότι μια ISSR μπορεί να είναι 

μια διατηρημένη ή μη διατηρημένη περιοχή, αυτή η τεχνική δεν είναι χρήσιμη για τη διάκριση των 

ατόμων, αλλά μάλλον για αναλύσεις φυλογεωγραφίας ή ενδεχομένως οριοθέτησης ειδών. Η 
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ποικιλομορφία αλληλουχίας είναι χαμηλότερη από ότι στην SSR-PCR, αλλά ακόμα υψηλότερη από αυτή 

των πραγματικών ακολουθιών γονιδίων. Επιπλέον, η αλληλούχιση μικροδορυφόρων και η αλληλούχιση 

ISSR βοηθούν αμοιβαία, καθώς παράγει εκκινητές για το άλλο.  

 

 

DNA barcoding: Το DNA barcoding είναι μια ταξινομική μέθοδος που χρησιμοποιεί ένα σύντομο 

γενετικό δείκτη στο DNA ενός οργανισμού για να το αναγνωρίσει ως ανήκων σε ένα συγκεκριμένο είδος 

(41). Διαφέρει από τη μοριακή φυλογένεση στο ότι ο κύριος στόχος δεν είναι να προσδιοριστούν τα 

πρότυπα της σχέσης αλλά να προσδιοριστεί ένα άγνωστο δείγμα με όρους προϋπάρχουσας 

ταξινόμησης (42). Αν και τα barcodes χρησιμοποιούνται μερικές φορές σε μια προσπάθεια να 

εντοπιστούν άγνωστα είδη ή να εκτιμηθεί εάν τα είδη πρέπει να συνδυαστούν ή να διαχωριστούν (43), 

η χρησιμότητα του barcoding για τους σκοπούς αυτούς υπόκειται σε συζήτηση (44). Η πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη περιοχή barcode για ζώα και αντίστ είναι ένα τμήμα περίπου 600 ζευγών βάσεων 

της μιτοχονδριακής γονιδιακής κυτοχρωμικής οξειδάσης Ι (COI). Αυτό διαφέρει στην περίπτωση των 

μυκήτων, όπου χρησιμοποιείται τμήμα του internal transcribed spacer (ITS2) μεταξύ γονιδίων rRNA και 

πάλι σε φυτά όπου χρησιμοποιούνται πολλαπλές περιοχές. 

Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την ταυτοποίηση φύλλων από φυτά ακόμη και όταν 

δεν υπάρχουν διαθέσιμα άνθη ή φρούτα, την ταυτοποίηση των προνύμφων εντόμων (που μπορεί να 

έχουν λιγότερους διαγνωστικούς χαρακτήρες από τους ενήλικες και είναι συχνά λιγότερο γνωστοί), την 

ταυτοποίηση της διατροφής ενός ζώου, με βάση το περιεχόμενο στομάχου και τα περιττώματα του (45) 

και την ταυτοποίηση των προϊόντων στο εμπόριο (π.χ. συμπληρώματα βοτάνων, ξύλο ή δέρματα και 

άλλα μέρη ζώων) (42). Ένας επιθυμητός τόπος για το DNA barcoding θα πρέπει να τυποποιηθεί (έτσι 

ώστε να αναπτυχθούν μεγάλες βάσεις δεδομένων αλληλουχιών για τον τόπο αυτό), (46) που υπάρχουν 

στα περισσότερα από τα ενδιαφέροντα είδη και να μπορεί να αλληλουχηθεί χωρίς ειδικούς για το είδος 

εκκινητές PCR (47) και να παρέχει μια μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των ειδών αλλά σχετικά μικρή 

διαφοροποίηση μέσα στα είδη (48). Για τα φυτά, η αλληλουχία των γονιδίων rbcL και matK chloroplast 

(46, 49). Αυτά παρέχουν χαμηλή ανάλυση για τις χερσαίες εγκαταστάσεις (50, 51) και μια ανάγκη για 

αξιολόγηση περιοχών που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το rbcL και το matK (51). Για τους 

μύκητες, χρησιμοποιείται η περιοχή ITS (52). Ο Κress et al (42) υποδεικνύει ότι η χρήση της 

αλληλουχίας COI "δεν είναι κατάλληλη για τα περισσότερα είδη φυτών εξαιτίας ενός πολύ βραδύτερου 

ρυθμού εξέλιξης του γονιδίου της κυτοχρωμικής οξειδάσης Ι στα ανώτερα φυτά απ 'ότι στα ζώα". Στη 

συνέχεια διεξήχθη μια σειρά πειραμάτων για να βρεθεί μια πιο κατάλληλη περιοχή του γονιδιώματος 

για χρήση στo DNA barcoding των ανθιστικών φυτών (47). Μια πρόταση του 2005 ήταν η πυρηνική 

εσωτερική μεταγραφόμενη διαχωριστική περιοχή και ο διαγονιδιακός διαχωριστής πλασμιδίου trnH-

psbA (42) ενώ άλλοι ερευνητές υποστήριζαν άλλες περιοχές όπως το matK (47). Το 2009, η συνεργασία 

μιας μεγάλης ομάδας ερευνητών όσον αφορά το DNA barcode φυτών πρότεινε δύο γονίδια 

χλωροπλαστών, τα rbcL και matK, ως barcode για τα φυτά (46). Η περιοχή ITS2 προτάθηκε για καλύτερη 

ανάλυση μεταξύ των ειδών (53). Από το 2015 συνεχίζεται η αναζήτηση καλύτερων γραμμωτών κωδικών 

DNA για τα φυτά, με την πρόταση ότι η περιοχή ycf1 του χλωροπλάστη μπορεί να είναι κατάλληλη (50).  
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Όλες οι τεχνικές που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν να είναι πολύ χρήσιμες όταν δουλεύουμε σε 

μείγματα, διαλύματα, σκόνες και μέρη ενός φυτού. Η εφαρμογή αυτών των τεχνικών είναι βέβαια η 

δουλειά ενός επαγγελματία, αλλά είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τι χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε την 

ποιότητα του τελικού μας προϊόντος. Αυτές οι τεχνικές είναι χρήσιμες για τον προσδιορισμό ξένων 

ουσιών σε μείγματα, μπορούν να ποσοτικοποιήσουν κάθε στοιχείο και μπορούν να μετρήσουν την 

καθαρότητα του τελικού προϊόντος μας. 
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