
 

 

Εισαγωγή στις πολυφαινόλες 

 

Οι πολυφαινόλες είναι βιοδραστικές φυτοχημικές ενώσεις, που συναντώνται σε αφθονία στα 

εξωτερικά στρώματα των φυτών (φλούδες και περιβλήματα) και λιγότερο στα εσωτερικά τους 

μέρη.  

Οι βιο-δραστικότητες των πολυφαινολών έχουν διερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό στους 

ανθρώπους, με αποδεδειγμένες πλέον τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες, που συνδράμουν στην 

αποκατάσταση οξειδωτικών κυτταρικών βλαβών, στην ομοιοστασία των λιποπρωτεϊνών του 

πλάσματος και στη μείωση των δεικτών φλεγμονής θεωρούμενες από την επιστημονική 

κοινότητα, ως κρίσιμοι και σημαντικοί παράγοντες ανάπτυξης φαρμακευτικών ουσιών 

πολλαπλών στόχων λόγω των αγγειο-καρδιοπροστατευτικών, αντιφλεγμονωδών, 

αντιδιαβητικών και αντικαρκινικών τους επιδράσεων. 

Υπάρχουν πάνω από 8.000 διαφορετικές πολυφαινόλες και περιέχονται σε διάφορα κατά 

περίπτωση μείγματα σε φυτικά τρόφιμα, όπως το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και η πάστα ελιάς, 

το τσάι, το κρασί, η σοκολάτα, τα φρούτα, τα λαχανικά κλπ. Στη φυσική τους κατάσταση τις 

συναντάμε επίσης, σε υψηλές σχετικά πυκνότητες στα παραπροϊόντα των μονάδων 

επεξεργασίας του αγροτοβιομηχανικού συμπλέγματος, όπως αυτά των ελαιουργείων, των 

εγκαταστάσεων χυμοποίησης, οινοποιίας κλπ. 

   

Οξειδωτικό  Στρες - Πολυφαινόλες    

Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου είναι φυσικά υποπροϊόντα της παραγωγής ενέργειας στα κύτταρα 

των αερόβιων οργανισμών και σε περίπτωση μη έγκαιρης απομάκρυνσης τους από αυτά, 

προκαλούν οξειδωτικές βλάβες στα βιο-μόρια των κυττάρων συμπεριλαμβανομένων των 

λιπιδίων, των πρωτεϊνών και των νουκλεϊκών οξέων. 

Τα κύτταρα των αερόβιων οργανισμών διαθέτουν αντιοξειδωτικά ένζυμα, που απομακρύνουν τις 

ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, όμως μερικά απαραίτητα αντιοξειδωτικά δεν τα συνθέτουν ή δεν τα 

παράγουν σε επαρκή ποσότητα και πρέπει να τα λάβουν με την τροφή τους. 

Η έκθεση σε περιβάλλοντα με συσσωρευμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες και ρύπους εξ’ 

αιτίας  των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως το υπεριώδες φως, η ιονίζουσα ακτινοβολία, τα 

βαρέα μέταλλα, τα φυτοφάρμακα, οι ατμοσφαιρικοί ρύποι κλπ επηρεάζουν δυσμενώς τις 

κυτταρικές λειτουργίες και οδηγούν σε αυξημένη παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου.  

Η υπερπαραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου και ταυτόχρονα η πιθανή ανεπάρκεια των 

αντιοξειδωτικών αμυντικών μηχανισμών των οργανισμών, οδηγεί σε περίσσεια ελεύθερων ριζών 

οξυγόνου και στην εκδήλωση οξειδωτικού στρες. 

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, μέσω του οξειδωτικού στρες, συνεισφέρουν καθοριστικά, σε 

ένα ευρύ φάσμα αναπνευστικών, νευρολογικών, καρδιακών και αναπαραγωγικών ασθενειών, 

και σε πλήθος μεταβολικών, εκφυλιστικών και νέο-πλασματικών ασθενειών καλοηθών και μη. 



 
 

Δεδομένης της μόλυνσης και των περιβαλλοντικών συνθηκών, η προσθήκη  φυσικών βιο-

ενεργών αντιοξειδωτικών στη διατροφή, κάθε είδους αερόβιου οργανισμού είναι αδήριτη 

ανάγκη, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες αποτροπής των οξειδωτικών 

βλαβών και των συνεπειών του οξειδωτικού στρες στην υγεία και την παραγωγικότητα.  

 

 

  

Πολυφαινόλες της ελιάς 

O καρπός της ελιάς περιέχει ένα ολόκληρο σύμπλεγμα φαινολικών ενώσεων, εκ των οποίων οι 

κυριότερες είναι οι: Υδροξυτυροσόλη, Τυροσόλη, Ελαιοευρωπαΐνη, Λιγστροσίδιο, Ελαιασίνη, 

Ελαιοκανθάλη,  Πινορεσινόλη, ακετοξυπινορεσινόλη, Λουτεολίνη, κλπ.  

Υπάρχουν και άλλα φαινολικά συστατικά που βρίσκονται στην ελιά, όπως τα αρωματικά οξέα 

(καφεϊκό οξύ, βανιλλικό οξύ, κουμαρικό οξύ, φερουλικό οξύ, υδροξυβενζοϊκό οξύ, 

πρωτοκατεχικό οξύ, γαλλικό οξύ, γεντισικό οξύ, σικιμικό οξύ, φαινυλοξικό,..), οι ενώσεις 

θυμόλη, καρβακρόλη και οι φλαβονοειδείς ενώσεις (καμφερόλη, απιγενίνη και κερκετίνη…). 

Οι φαινολικές ενώσεις της ελιάς συναντώνται σε διαφορετικές κατά περίπτωση συγκεντρώσεις, 

συνδυασμούς και αναλογίες, που εξαρτώνται από το είδος του γένους Ελαία (Olea Europaea L.), 

τον τόπο, που αυτό ευδοκιμεί, τις εδαφολογικές παραμέτρους κλπ. 

Το σύμπλεγμα των πολυφαινολών της ελιάς έχει αποδειχθεί, ότι σε συγκεκριμένη 

περιεκτικότητα στα παράγωγα του  ελαιοκάρπου έχει προστατευτικές ιδιότητες για την 

ανθρώπινη υγεία, συμμετέχοντας άλλοτε περισσότερο άλλοτε λιγότερο, στην αντιμετώπιση του 

οξειδωτικού στρες, στην πρόληψη καρδιακών επεισοδίων, στην αποτροπή φλεγμονωδών 

συνδρόμων και στην προστασία του νευρικού συστήματος. 

 

Ισχυρισμός Υγείας Ελαιόλαδου 

Υπό το πρίσμα των παραπάνω παρατηρήσεων και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 

432/2012 (L 136/25.05.2012), ένα ελαιόλαδο μπορεί να φέρει “Ισχυρισμό Υγείας”, εφόσον έχει 

υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες, που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250mg ανά 

χιλιόγραμμο ελαιολάδου.  

Στην περίπτωση αυτή  επιτρέπεται από τον Δεκέμβριο του 2012 και μετά,  τα ελαιόλαδα, που 

πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση  να επισημαίνονται με τον παρακάτω ισχυρισμό υγείας: 

 

«Οι πολυφαινόλες του ελαιόλαδου συμβάλλουν στην προστασία των λιπιδίων του 

αίματος από το οξειδωτικό στρες» 

 



 
 

Ο ισχυρισμός αυτός αφορά σε καθημερινή κατανάλωση 20 g Ελαιολάδου,  που σημαίνει την 

ημερήσια λήψη τουλάχιστον 5mg υδροξυτυροσόλης και παραγώγων της (π.χ. σύμπλοκο 

ελαιοευρωπαΐνης και τυροσόλης). 

  

Ανάκτηση πολυφαινολών ελιάς. 

Οι φαινολικές ενώσεις της ελιάς συναντώνται σε υψηλές σχετικά συγκεντρώσεις, εκτός από το 

προϊόν (ελαιόλαδο) και στα παραπροϊόντα των ελαιουργείων και  ανακτώνται από αυτά ως 

φυσικό και αντιπροσωπευτικό μείγμα των φαινολικών ενώσεων της ελιάς, όπου κυριαρχεί η 

υδροξυτυροσόλη και η τυροσόλη, σε ποσοστό τουλάχιστον 20 % του συνόλου αυτού του 

μείγματος, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία, με ποσοστό περίπου 4 % τερπενικών οξέων με 

σοβαρές και βεβαιωμένες ηπατοπροστατευτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες. 

 

Υδροξυτυροσόλη – Τυροσόλη 

Η υδροξυτυροσόλη (2-(3,4-διυδροξυφαινυλ)-αιθανόλη) είναι ένα από τα κύρια φαινολικά 

συστατικά των προϊόντων και κυρίως των παραπροϊόντων της ελιάς. 

Μελέτες,  που έχουν γίνει, για τον προσδιορισμό της ποσότητας απορροφούμενης 

υδροξυτυροσόλης από το πεπτικό των θηλαστικών, με ισοτοπική επισήμανση εκτιμούν ότι η 

πεπτικότητα αγγίζει το 99% της συνολικής πρόσληψης, με ελαιόλαδο και το 75% της 

πρόσληψης, με υδατικό διάλυμα. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει τεκμηριωθεί, ότι ο φαινολική ένωση υδροξυτυροσόλη αποτελεί 

σημαντικό τροφο-φαρμακευτικό παράγοντα με συνεισφορά στην προστασία, από μεταβολικές 

αρρυθμίες, καρδιαγγειακές και νεοπλασματικές παθήσεις, σύνδρομο επίκτητης 

ανοσοανεπάρκειας, ασθένειες του νευρικού κλπ.  

 

 

Υδροξυτυροσόλη - Αναφορές υγείας 

 

Αντιοξειδωτικές  ιδιότητες -Ανοσοποιητικό 

Θεωρείται, μετά το γαλλικό οξύ, η πιο ισχυρή βιο-δραστική αντιοξειδωτική ένωση, ισχυρότερη 

ακόμα και από τις αντιοξειδωτικές βιταμίνες Ε (α-Τοκοφερόλη) και C (Ασκορβικό οξύ). Είναι η 

φαινολική ένωση με την δραματικά υψηλότερη περιεκτικότητα μεταξύ των άλλων φαινολικών 

ενώσεων, που συναντώνται στα παραπροϊόντα της ελιάς και φυσικά η ισχυρότερη 

αντιοξειδωτική ένωση από αυτές.  

Η δραστικότητα της αφορά στη δέσμευση των «ελεύθερων ριζών οξυγόνου» και την αποτροπή 

εμφάνισης οξειδωτικού στρες και των οξειδωτικών βλάβών που προκαλούνται στα κύτταρα του 

οργανισμού των αερόβιων οργανισμών και αλλοιώνουν τη δομή των οργανικών μορίων τους, 

όπως τα λιπίδια, οι πρωτεΐνες και το DNA του. 

Οι υδροξυτυροσόλη ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα έναντι των παθογόνων αιτίων, αφού τα 

ανοσοκύτταρα του οργανισμού φέρουν πολλούς τύπους υποδοχέων, που επιτρέπουν την  



 
 

κυτταρική πρόσληψη της υδροξυτυροσόλης, που στη συνέχεια ενεργοποιεί τις ανοσοαποκρίσεις 

ενργοποιώντας μέσω της αντιοξειδωτικής της δράσης διάφορα ένζυμα και ενδοκυττάριους 

μηχανισμούς. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4428486/ 

 

Αντιμικροβιακές  ιδιότητες 

Οι πολυφαινόλες ή οι φαινολικές ενώσεις φαίνεται να έχουν σημαντικές μικροβιοστατικές 

ιδιότητες ως μέρος ενός φυσικού συνόλου πολυφαινολικών ενώσεων, μιας ομάδας δηλαδή 

πολυφαινολικών ενώσεων, που κατά περίπτωση απαντώνται σε διάφορα φυτά. 

Οι περισσότερες φαινολικές ενώσεις, που δοκιμάσθηκαν εργαστηριακά, για την  αντιμικροβιακή 

τους δράση, φαίνεται ότι μεμονωμένες δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικές έναντι βακτηριακών 

στελεχών στόχων και μόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις της τάξης των 1000  μg/mL   

παρατηρήθηκε αναστολή μικροβιακής δραστηριότητας, από κάποιες από αυτές. 

Παρ’ όλα αυτά, η Υδροξυτυροσόλη προκάλεσε υπό συγκεκριμένες συνθήκες πλήρη αναστολή 

ανάπτυξης τεσσάρων βακτηριακών στελεχών στόχων, είτε αυτά ήταν κατά Gram θετικά, είτε 

ήταν κατά Gram αρνητικά, σε συγκεντρώσεις της τάξης των 400  μg/mL. 

 

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/431021/ 

 

Μύκητες και Υδροξυτυροσόλη  

Η δράση της υδροξυτυροσόλης, στους μύκητες, αφορά αφενός στην αντιμυκητιακή της δράση 

και αφετέρου στη αναστολή της παθογόνου δράσης των μυκοτοξινών στα όργανα στόχους των. 

Μυκοτοξίνες  

Οι μυκοτοξίνες αποτελούν σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα παγκοσμίως που αφορά στην υγεία 

ζώων και ανθρώπων αφού η έκθεση τους σε αυτές σχετίζεται με πολλά και σοβαρά παθολογικά 

σύνδρομα όπως οι καρκινογενέσεις οι χρόνιες δηλητηριάσεις κλπ.  

Επίσης αποτελούν σοβαρό πρόβλημα υγιεινής και ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων, των 

ζωοτροφών και των τροφίμων, αφού προκαλούνται τεράστιες ζημιές ετησίως από την 

υποβάθμιση και την απόρριψη επιμολυσμένων τροφίμων και ζωοτροφών. 

Μυκοτοξίνες με ιδιαίτερη σημασία για την δημόσια υγεία και την ποιότητα των ζωοτροφών και 

των τροφίμων είναι οι αφλατοξίνες (AFs) και οι ωχρατοξίνες (OTs) κυρίως, αλλά και οι 

φουμονισίνες (Fs), τα τριχοθεκένια κλπ. 

 

Μύκητες Τρόφιμα και Ζωοτροφές 

Από σχετικές μελέτες βεβαιώνεται ότι  η υδροξυτυροσόλη και σχετικά φαινολικά ανάλογα της 

δρουν ως ισχυροί αντιμυκητιασιακοί παράγοντες προκαλώντας  λύση της κυτταρικής μεμβράνης 

των μυκήτων. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4428486/
https://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/431021/


 
Η χρήση φαινολικών στοιχείων στις ζωοτροφές, από τα υδατικά υπολείμματα ελαιοτριβείου, 

όπου προεξάρχει η υδροξυτυροσόλη, φαίνεται να αναστέλλει τελείως την  ανάπτυξη του 

Aspergillus flavus και την παραγωγή αφλατοξίνης Β1. 

 

https://www.researchgate.net/publication/324030321_Inhibition_of_Aspergillus_flavus_growth

_and_aflatoxin_B1_production_by_olive_mill_wastewater 
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