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Ελαιόλαδο vs Μουρουνέλαιο !

Στην Ελλάδα θεωρούμε δύσκολο ότι το 
ειδικά πιστοποιημενο ελαιόλαδο μπορεί να 
δράσει ως συμπλήρωμα διατροφής ή ως 
φαρμακευτικό τρόφιμο αλλά πολύ εύκολα 
μέσω της διαφήμισης αποδεχόμαστε το 
ίδιο για το ιχθυέλαιο (ω-3 λιπαρά).

Κι όμως και τα δυο υπάγονται στο ίδιο 
ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο 432/2102



Τρόφιμο ή φάρμακο;
Το ελαιόλαδο δεν είναι ένα απλό τρόφιμο 

ούτε μια απλή πηγή λιπιδίων

Περιέχει μοναδικά μικροσυστατικά με ιδιόμορφη 
χημική δομή που εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα 
μέσω της καθημερινής διατροφής και έχουν 
επίδραση στην υγεία μας.

Η μόνη γνωστή εδώδιμη πηγή αυτών των 
εξειδικευμένων χημικών συστατικών είναι ο καρπός 
της ελιάς και το ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο βρίσκεται στο ενδιάμεσο μεταξύ 
τροφίμου και φαρμάκου-άριστο παράδειγμα 
Ιπποκρατικής ιατρικής



Ελιά- ελαιόλαδο
Ο Διοσκουρίδης και μετά από 
αυτόν όλοι οι αρχαίοι γιατροί 
συνιστούν ότι τα καλύτερα 
αποτελέσματα στην υγεία αλλά και 
τη μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο 
έχει το λάδι από άγουρες ελιές 
(και άρα δεν είναι όλα ίδια!)

Πολλές αναφορές μιλούν για 
χρήση σε πονόδοντους ή 
κεφαλαλγίες

Προφανείς ενδείξεις για 
αντιφλεγμονώδη και 
αντιοξειδωτική δράση

Dioscorides



Ελαιοκανθάλη
H ελαιοκανθάλη (decarboxymethyl ligstroside
aglycone) (Oleocanthal) έχει αντιφλεγμονώδη 
δράση ανάλογη του Ibuprofen

Αναστολή της εξέλιξης της νόσου Alzheimer σε 
πειραματόζωα 

Αναστολέας COX1 και COX2 

Αντιμετώπιση ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Αντιογκογόνος δράση 

Αντιοξειδωτική δράση

Χρόνια έκθεση σε χαμηλές δόσεις 
αντιοξειδωτικών/αντιφλεγμονωδών ουσιών 
όπως η ελαιοκανθάλη προσφέρει προστασία 
έναντι των καρδιαγγειακών παθήσεων και της 
γήρανσης

Η ελαιοκανθάλη είναι υπεύθυνη για την αίσθηση 
καψίματος στο λαιμό (pungency) που είναι 
χαρακτηριστική  του αγουρελαίου.

"Phytochemistry: Ibuprofen-
like activity in extra-virgin 
olive oil." Beauchamp, Gary K. 
et al. Nature (2005), 
437(7055), 45-46

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Oleocanthal.png


Ελαιασίνη
Η ελαιασίνη έχει δομή 
ανάλογη με την 
ελαιοκανθάλη.

Είναι παράγωγο της 
υδροξυτυροσόλης και 
είναι η πιο ισχυρή 
αντιοξειδωτική ουσία 
του ελαιολάδου

Επίσης είναι 
αναστολέας LOX



Άγλυκο ελευρωπαίνης (αλδευδική μορφή)

Ισχυρή αντιοξειδωτική 
δράση

Προστασία πειραματοζώων
από Alzheimer
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Άγλυκο λιγκστροσίδη (αλδευδική μορφή)

Αντιοξειδωτική δράση

Αντιμεταστατική



Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 
432/2012

ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Ένα ελαιόλαδο που μπορεί να παρέχει 5 mg υδροξυτυροσόλης και 
παραγώγων της (σύμπλεγμα ελευρωπαίνης και τυροσόλης) την ημέρα 
προσφέρει προστασία από την οξείδωση της LDL (Δηλαδή προστασία 
του καρδιαγγειακού συστήματος).

Η υδροξυτυροσόλη και η τυροσόλη βρίσκονται υπο ελεύθερη μορφή στο 
ελαιόλαδο σε ελάχιστο ποσοστό (<10 mg/Kg)

Η ελαιοκανθάλη, η ελαιασίνη και δευτερευόντως τα άγλυκα της 
ελευρωπαίνης και του λιγκστροσίδη είναι οι κυριότερες μορφές 
συζευγμένης υδροξυτυροσόλης και τυροσόλης στα ελληνικά λάδια (έως 
και >3000 mg/Kg).

Έχουμε αναπτύξει μια αξιόπιστη μέθοδο που μετρά όλες τις ουσίες του 
κανονισμού και παρέχει τα αναγκαία πιστοποιητικά για την υποστήριξη 
του ισχυρισμού υγείας                  (Melliou, Magiatis et al JAFC 2014)



Η σημασία της 
ox LDL

Οι λέξεις που 
χρησιμοποιεί ο 
ισχυρισμός ατυχώς δεν 
είναι “ελκυστικές”



Κλινικές και πειραματικές 
μελέτες πέραν του Ευρωπαϊκού 

ισχυρισμού υγείας



Ελαιοκανθάλη και Alzheimer

ACS Chem Neurosci. 2013 Jun 
19;4(6):973-82. 
Olive-oil-derived oleocanthal
enhances β-amyloid clearance as 
a potential neuroprotective
mechanism against Alzheimer's 
disease: in vitro and in vivo 
studies.
Abuznait AH, Qosa H, Busnena
BA, El Sayed KA, Kaddoumi A.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23414128
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abuznait%20AH%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23414128
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qosa%20H%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23414128
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Busnena%20BA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23414128
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El%20Sayed%20KA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23414128
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaddoumi%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23414128


Oleocanthal reduces total Aβ and Aβ plaques

4 weeks treatment starting at the age of 4 months reduces A brain load

Qosa et al. ACS Chem. Neurosci. 2015, 6, 1849-1859.



Ελαιοκανθάλη και Alzheimer

Ελληνικό ελαιόλαδο (The 
Governor) πλούσιο σε 
ελαιοκανθάλη μπόρεσε να 
σταματήσει την εξέλιξη της 
νόσου σε πειραματόζωα



Ελαιοκανθάλη και Alzheimer

• Ελληνικό ελαιόλαδο αγουρέλαιο Χαλκιδικής 
(YIANNIS) πλούσιο σε ελαιοκανθάλη μπόρεσε 
να μειώσει τα συμπτώματα και να σταματήσει 
την εξέλιξη της νόσου σε εθελοντές με ήπια 
νοητική έκπτωση (Αρχικό στάδιο Alzheimer)

• Οι εθελοντές έτρωγαν 40 γρ αγουρέλαιο την 
ημέρα για ένα χρόνο και έγινε σύγκριση με 
ομάδα εθελοντών που έτρωγαν την ίδια 
ποσότητα από κοινό ελαιόλαδο

• Η μελέτη έγινε στη Θεσσαλονίκη από την 
καθηγήτρια νευρολογίας κα Τσολάκη (Ελληνική 
εταιρεία Alzheimer)

• ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ για πρώτη φορά των 
αποτελεσμάτων που υπήρχαν σε πειραματόζωα

• J. Alzheimer Disease Oct 2020



Ελαιόλαδο και νόσος Alzheimer





Ελαιόλαδο και Καρκίνος



Ελαιόλαδο και Καρκίνος



Ελαιόλαδο και Σκλήρυνση κατά 
πλάκας σε πειραματόζωα



Animal model: Experimental autoimmune
encephalitis (EAE) induction 

10 mg/kg/day, i.p injection

Σε συνεργασία με: 
Dr. Marisa Nieto
IBGM-CSIC/
Universidad de Valladolid
Spain

Antioxidants Dec 2020



Animal model: Experimental autoimmune
encephalitis (EAE) induction 

10 mg/kg/day, i.p injection

Η ελαιασίνη και η 
ελαιοκανθάλη μπόρεσαν να 
περάσουν τον 
αιματοεγκεφαλικό φραγμό και 
να ασκήσουν μια καθαρή και 
ισχυρή προστατευτική δράση

Η ελαιοκανθάλη και η 
ελαιασίνη απομονώθηκαν από 
το λάδι της εταιρείας 

E-LA-WON 



Ελαιόλαδο και Σκλήρυνση κατά 
πλάκας-κλινική μελέτη

Η μελέτη σε Κύπρο και Θεσσαλονίκη 
βρίσκεται σε εξέλιξη



Ελαιόλαδο και αυτισμός

Το WOCH στηρίζει οικονομικά την 
πρώτη μελέτη στην Ελλάδα για την 
επίδραση του υψηλού φαινολικού 
ελαιολάδου σε παιδιά με διαταραχές 
στο φάσμα  του αυτισμού.

Η μελέτη γίνεται σε συνεργασία με 
την καθηγήτρια νευροψυχολογίας του 
ΕΚΠΑ κα Οικονόμου.

Χορηγοί ελαιολάδου 

Μαθιόπουλος-Ανδρουλάκης

Θεριανός



Ελαιόλαδο και αυτισμός

Η μελέτη έχει ξεκινήσει από αρχές Ιουνίου 
2021 με τα πρώτα 10 παιδιά και θα επεκταθεί 
σε περισσότερα σε συνεργασία με την Ειδική 
Θεραπευτική Μονάδα Αυτισμού (ΕΘΜΑ, 
Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας 
Κυριακού) 

Η μελέτη στηρίχτηκε στα πρώτα θετικά 
ευρήματα που προέκυψαν από καθημερινή χρήση 
ελληνικού υψηλού φαινολικού ελαιολάδου σε 20 
παιδιά στην Καλιφόρνια 



Ελαιόλαδο και 
απόδοση αθλητών

Πραγματοποιείται η 
πρώτη μελέτη για την 
επίδραση του υψηλού 
φαινολικού ελαιολάδου σε 
αθλητές για την αύξηση 
της αντοχής

Συνεργασία με καθ.Χ. 
Τσολάκη (Γυμναστική 
Ακαδημία, ΕΚΠΑ)



Ελαιόλαδο και 
συσσωμάτωση 
αιμοπεταλίων 

σε διαβητικούς 
ασθενείς

Χορηγός: ελαιόλαδο LIVA 



Τα ελαιόλαδα πλούσια σε ελαιοκανθάλη
μειώνουν την επαγόμενη από κολλαγόνο 

συσσώρευση αιμοπεταλίων

ADP Stimulated
(n=6)

Collagen Stimulated
(n=9)

*

**

**

***
b

a

a

a

Μπλε: Super market control 
oil

Κόκκινο: California 
Arbequina (Υψηλό σε 
ελαιασίνη 12 mg dose) 

Πράσινο: Kalamata oil*
(Υψηλό σε ελαιοκανθάλη 12 
mg dose)

Μωβ: Ibuprofen (400 mg 
dose)

* Λάδι από Ακριτοχώρι, Λάμπαινα και Λευκοχώρα



Η ανακάλυψη της ελαιογλυκίνης



Πως κυκλοφορεί η 
ελαιοκανθάλη στο σώμα

Αντιδρά στιγμιαία με τη γλυκίνη που υπάρχει σε κάθε 
βιολογικό υγρό και μετασχηματίζεται σε ελαιογλυκίνη που 
διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και φτάνει μέχρι 
και τον εγκέφαλο όπου ασκεί τη δράση της

ACS Pharmacology 2021, 4, 1, 179–192



Αποτελέσματα κλινικών 
μελετών από άλλα πανεπιστήμια

50 ασθενείς με υπερταση => πτωση 2.5 μονάδες στην πίεση μόνο στο 
HPEVOO
Σε σχέση με το LPEVOO
3 εβδομάδες



Αρτηριακή πίεση/ φαινολικό περιεχόμενο
Ισπανία

161 mg/kg vs refined; 50 ml/day; crossover; 3 weeks each oil

High phenolic EVOO: lowered systolic BP; no change in diastolic
Fito, M. Athero.  2005; 181:149.

Ισπανία

564 mg/kg vs refined; 60 ml/day crossover; 8 weeks each oil

High phenolic EVOO: lowered systolic and diastolic 
Moreno-Luna, R.  Am J Hypertension. 2012, 25:1299

EUROLIVE

366 mg/kg vs 2.7 mg/kg; 25 ml/day; crossover; 3 weeks each oil

High phenolic EVOO: decrease in diastolic BP no change for systolic BP
Castaner, O. AJCN. 2012, 95:1238



40 ασθενείς, 25 ml καθημερινά => μείωση χοληστερίνης και δεικτών φλεγμονής



Φλεγμονή
• Ισπανία

n = 24 (women)

564 mg/kg vs εξευγενισμένο ελαιόλαδο; 60 ml/day

crossover; 8 εβδομάδες κάθε λάδι

Extra virgin olive oil with 564 mg/kg compared to baseline:

decreased c-reactive protein (CRP) 1.9 mg/L
Moreno-Luna, R. Am J Hypertension.  2012, 25:1299

• Ισπανία

n= 28; stable coronary disease 161 mg/kg v 14.67 mg/kg; 50 ml

crossover; 3 weeks each oil

Extra virgin olive oil: 

Fito, M. Eur J Clin Nutr. 2008, 62:570.

“the level of systemic inflammation as measured by circulating levels of C-
reactive protein (CRP) has been linked to prognosis in patients with 
atherosclerotic disease, congestive heart failure, atrial fibrillation, 
myocarditis, aortic valve disease and heart transplantation.”

COX 
inhibition
Oleocanthal



20 ασθενείς με προδιαβήτη

Βελτίωση λειτουργίας ενδοθηλίου των 
αγγείων μόνο στο υψηλό φαινολικό 
ελαιόλαδο σε σχέση με το ραφιναρισμένο



Το λάδι δεν είναι (ακόμα) ΦΑΡΜΑΚΟ με 
την αυστηρή επιστημονική έννοια του όρου

Το λάδι είναι επίσημα αναγνωρισμένο 
υγειοπροστατευτικό τρόφιμο υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις χημικής 
σύστασης.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ανοίγει η 
αγορά του παράλληλου χώρου της υγείας 
με τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων



Σε εξέλιξη
Σήμερα πραγματοποιούνται πέντε κλινικές 
δοκιμές με ειδικά επιλεγμένα ελληνικά λάδια (μια 
στην Αμερική UC Davis για καρδιαγγειακό και 
πέντε στην Ελλάδα για Καρδιαγγειακό, 
Alzheimer, σκλήρυνση, διαβήτη, αυτισμό). 

Νέα μελέτη MINNESOTA: Νευροϊνωμάτωση

ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



Νεα τάση

Διαμόρφωση τιμής με βάση το φαινολικό
περιεχόμενο.

Ένα λάδι που περιέχει διπλάσια ποσότητα 
φαινολών από κάποιο άλλο μπορεί να 
προσδώσει τα ίδια ευεργετικά 
αποτελέσματα με κατανάλωση μισης
ποσότητας. Είναι λογικό να έχει 
υψηλότερη τιμή.



Πνύκα 2017: Υιοθεσία ελιάς για την 
ίδρυση του World Olive center for 

health

Site: www.Worldolivecenter.com, Facebook: World Olive Center for Health



OLYMPIA AWARDS
Παλαιά Βουλή, 15 Μαϊου 2022

2022



Olive Lab & Shop: Το πρώτο κατάστημα παγκοσμίως με 
αποκλειστικά υγειοπροστατευτικό ελαιόλαδο
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Ελένη Μέλλιου

Παναγιώτης Διαμαντάκος, Αιμιλία Ρηγάκου, Αννια Τσολάκου, Κατερίνα 
Παπακωνσταντίνου, Χρήστος Παπανικολάου

Prof.Diomedes Logothetis (Northeastern University)

Dan Flynn (UC Davis olive center)


