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Γ νωρίζουμε εμπειρικά ότι το ελαιόλαδο, μία από τις βάσεις 
της μεσογειακής διατροφής, αποτελεί μία τροφή μεγάλης 
θρεπτικής αξίας που είναι καλό να συμπεριλαμβάνεται στο 
καθημερινό μας διαιτολόγιο. Η άποψη αυτή, ωστόσο, επιβε-

βαιώνεται και από επιστημονικές έρευνες. Μία από τις πρώτες αυτές 
έρευνες αποτελεί η μελέτη των 7 χωρών, στην οποία εξετάσθηκε η 
συχνότητα θανάτων λόγω καρδιαγγειακών νοσημάτων όπως η στε-
φανιαία νόσος και το έμφραγμα σε συνάρτηση με το διαιτολόγιο και 
τον τρόπο ζωής  σε εφτά περιοχές του πλανήτη. Συγκεκριμένα, με-
λετήθηκε η συχνότητα καρδιαγγειακών νοσημάτων σε συνάρτηση 
με την ολική χοληστερόλη στον ορό του αίματος. Το αποτέλεσμα της 
έρευνας έδειξε θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεγεθών-δηλαδή 
αύξηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων με αύξηση της χοληστερό-
λης- για όλες τις περιοχές εκτός της Μεσογείου και της Ιαπωνίας. Η 
εξήγηση για αυτή την απόκλιση οφείλεται στην κατανάλωση από τους 
κατοίκους αυτών των περιοχών τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα 
σε πολικά λιποειδή όπως είναι το ελαιόλαδο, τα ψάρια, και το μέλι. 
Τα λιποειδή αυτά παίζουν ρόλο στη πρόληψη της αθηρογένεσης 
αναστέλλοντας τον παράγοντα ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων.[1] 
Ωστόσο φαίνεται ότι ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Μεσογείου εμφανίζουν 
και άλλα χαρακτηριστικά, όπως μικρότερη συχνότητα εμφάνισης 

Alzheimer και χρόνιων φλεγμονωδών παθήσεων. Το γεγονός αυτό 
οδήγησε στην υπόθεση ότι το ελαιόλαδο περιέχει και άλλα θρεπτικά 
συστατικά που συμβάλλουν στην υγεία. Αρχικά θεωρήθηκε ότι τα 
οφέλη του ελαιολάδου οφείλονται στα ακόρεστα λιπαρά οξέα που 
περιέχει, όμως η υπόθεση αυτή δεν δίνει επαρκή εξήγηση, καθώς και 
άλλα έλαια (π.χ σπορέλαια), που περιέχουν επίσης ακόρεστα λιπαρά 
οξέα, δεν παρέχουν τα ίδια οφέλη με το ελαιόλαδο. Σήμερα γνωρί-
ζουμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική δράση του ελαιολά-
δου έχουν τα φαινολικά του συστατικά. Ιδιαίτερα η ολεοκανθάλη έχει 
γίνει αντικείμενο εκτεταμένων ερευνών που έχουν ανακαλύψει την 
πληθώρα των θεραπευτικών της ιδιοτήτων. 

Η ολεοκανθάλη είναι ένα από τα 30 περίπου φαινολικά συστατικά 
του ελαιολάδου και είναι κυρίως υπεύθυνη για την καυστική γεύση 
του ελαιόλαδου στο λαιμό. Από χημικής άποψης, η ολεοκανθάλη είναι 
εστέρας της τυροσόλης και ένα σημαντικό δομικό χαρακτηριστικό της 
–εκτός του φαινολικού δακτυλίου- είναι οι δύο αλδεΰδικές ομάδες 
που περιέχει. Οι θεραπευτικές ιδιότητες της ολεοκανθάλης είναι πολ-
λές με πιο ενδιαφέρουσες τις αντιφλεγμονώδεις, τις αντικαρκινικές 
και τις αντιαλτσχαΐμερικές.

Η φλεγμονή είναι μια φυσιολογική απόκριση του οργανισμού σε 
κυτταρικό τραυματισμό και έχει τα χαρακτηριστικά συμπτώματα πόνου 

1. Το παραπάνω κείμενο αποτελεί προσαρμογή της ομιλίας που έκανε ο συγγραφέας στα πλαίσια της Ημερίδας Χημείας του τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ στις 28/4/2017 με τίτλο «Ελαιόλαδο από 
το τραπέζι στο φαρμακείο».

Θεραπευτικές ιδιότητες της ολεοκανθάλης 
του ελαιολάδου1

Κωνσταντίνος Δούκας 
Μεταπτυχιακός φοιτητής τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, Kdoukas94@gmail.com
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και οιδήματος. Τα κυριότερα μόρια που συμμετέχουν στην πρόκληση 
της φλεγμονής είναι οι προσταγλανδίνες. Η βιοχημική πορεία τους αρ-
χίζει από το αραχιδονικό οξύ, το οποίο, όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα, μετατρέπεται αρχικά σε δύο ενδιάμεσα μόρια με τη βοήθεια του 
ενζύμου κυκλοοξυγενάση και τέλος στις προσταγλανδίνες.

Το ένζυμο αυτό υπάρχει σε δύο ισομορφές την COX1 και την 
COX2. Ο αντιφλεγμονώδης ρόλος της ολεοκανθάλης βασίζεται στο 
γεγονός ότι αποτελεί αναστολέα της κυκλοοξυγενάσης όπως τα μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Η δράση της έχει, μάλιστα, αρκετά κοινά 
με τη δραστική ουσία ιβουπροφαίνη αλλά είναι πιο ισχυρή.[2]

Ο καρκίνος είναι μία πολυπαραγοντική νόσος που χαρακτηρί-
ζεται από ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό κυττάρων και συνακό-
λουθη ανάπτυξη καρκινικών όγκων. Σκοπός μίας αντικαρκινικής 
θεραπείας είναι η εξόντωση των καρκινικών κυττάρων χωρις 
ταυτόχρονο θάνατο των υγειών. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν 
ότι η ολεοκανθάλη έχει την ικανότητα να θανατώσει καρκινικά 
κύτταρα σε λιγότερο από μία ώρα αφήνοντας ανέπαφα τα υγιή. Ο 
τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτή η εκλεκτικότητα βασίζεται 
στην αλληλεπίδραση της ολεοκανθάλης με τα λυσσοσώματα. Τα 
λυσοσσώματα είναι οργανίδια του κυττάρου που περιέχουν υδρο-
λυτικά ένζυμα ικανά να αποικοδομήσουν όλα τα είδη των βιομο-
ρίων. Τα ένζυμα αυτά χρησιμεύουν για την πέψη των βιομορίων 
που καταναλώνει το κύτταρο, ωστόσο είναι επικίνδυνα αν αφε-
θούν στο κυτταρόπλασμα, διότι θα καταστρέψουν τα βιομόρια του 
ίδιου του κυττάρου. Για αυτό το λόγο τα λυσοσσώματα περιβάλ-
λονται από μεμβράνη. Η αντικαρκινική δράση της ολεοκανθάλης 
στηρίζεται στην ικανότητά της να αναστέλλει το ένζυμο ASM (acid 
sphingomyelinase), το οποίο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της 
λυσοσσωμικής μεμβράνης. Το αποτέλεσμα αυτής της αναστολής 
είναι ότι η μεμβράνη γίνεται διαπερατή και επομένως τα υδρολυ-
τικά ένζυμα ελευθερώνονται στο κυτταρόπλασμα και επιφέρουν 
τον κυτταρικό θάνατο. Ωστόσο η επίδραση της αναστολής δεν είναι 
ίδια στα υγιή κύτταρα, καθώς σε αυτά τα λυσοσσώματα έχουν πιο 
ισχυρές μεμβράνες.[3]

Η αλτσχάιμερ είναι μία νευροεκφυλιστική νόσος που χαρακτη-
ρίζεται από απώλεια όγκου και μάζας του εγκεφάλου και οδηγεί σε 
απώλεια μνήμης αρχικά και στη συνέχεια και άλλων γνωστικών 

ικανοτήτων. Το κυριότερο αίτιό της είναι η συσσώρευση πλακών 
αμυλοπρωτεΐνών (Αβ) και νημάτων πρωτεϊνών tau στους νευρώ-
νες. Ένας τρόπος θεραπείας της νόσου είναι η απομάκρυνση των 
παραπάνω πρωτεϊνών και η διάλυση των συσσωματωμάτων τους 
από τα νευρικά κύτταρα. Η ολεοκανθάλη φαίνεται πως μπορεί να 
συμβάλλει με τρεις τρόπους στην κατεύθυνση αυτή. Αρχικά έρευ-
νες έδειξαν ότι αντιδρά με πλευρικές αμινομάδες καταλοίπων 
αμινοξέων και ειδικά της λυσίνης σχηματίζοντας βάσεις του Schiff 
με αποτέλεσμα να αλλάζει η δομή των πρωτεϊνών και να μην μπο-
ρούν να σχηματίσουν νημάτια που επικάθονται στους νευρώνες 
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.[4]

Επιπλέον έχει την ικανότητα να αλληλεπιδρά με τις πρωτεΐνες Αβ 
αλλάζοντας τη δομή τους και παρεμποδίζοντας έτσι τη συσσωμάτω-
σή τους.[5] Ο τρίτος τρόπος με τον οποίο η ολεοκανθάλη καταπολεμά 
το αλτσχάιμερ είναι μέσω της ενεργοποίησης των πρωτεϊνών-μετα-
φορέων P-gp και LRP1 που απομακρύνουν τις πρωτεΐνες Αβ από τον 
αιματοεγκεφαλικό φραγμό.[6]    

Όπως γίνεται φανερό από τις παραπάνω μελέτες, το ελαιόλαδο 
αποτελεί πράγματι μία πολύ χρήσιμη   τροφή με πολλαπλά οφέλη για 
την υγεία και σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Ειδικότερα η ολεοκανθά-
λη είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό φαινολικό συστατικό του ελαιολάδου 
με αρκετά ενδιαφέρουσα και πολυποίκιλη πιθανή φαρμακολογική 
δράση. Το ενδιαφέρον αυτό οφείλεται τόσο στην ικανότητά της να θε-
ραπεύει ένα μεγάλο εύρος παθήσεων αρκετά διαφορετικών μεταξύ 
τους, όσο και στη διαφορετικότητα των μηχανισμών μέσω των οποί-
ων δρα. Συγκεκριμένα έχει την ικανότητα να δράσει σαν αναστολέας 
για την κυκλοοξυγενάση και την ASM, αλλά και σαν ενεργοποιητής 
των P-gp και LRP1. Η συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων του 
ελαιολάδου ως προϊόντος είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας 
καθώς έχει την ικανότητα να παράγει υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, η 
εμπορική εκμετάλλευση του οποίου μπορεί να αποτελέσει σημαντική 
πηγή πλούτου.    
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