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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

 

Ζ πανμφζα ιεηαπηοπζαηή δζαηνζαή εηπμκήεδηε ζημ πθαίζζμ ημο Μεηαπηοπζαημφ 

Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ, ημο Σιήιαημξ Δπζζηήιδξ Σνμθίιςκ ηαζ Γζαηνμθήξ ημο 

Ακενχπμο, ιε ηίηθμ «Δπζζηήιδ Σνμθίιςκ ηαζ Γζαηνμθήξ ημο Ακενχπμο», ζηδκ ηαηεφεοκζδ 

«οζηήιαηα Γζαπείνζζδξ Πμζυηδηαξ ηαζ Αζθάθεζαξ Σνμθίιςκ», ζημ Γεςπμκζηυ 

Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ. Σμ ενβαζηδνζαηυ  ιένμξ ηδξ ιεθέηδξ πναβιαημπμζήεδηε ζημ 

ενβαζηήνζμ Υδιείαξ ηαζ Ακάθοζδξ Σνμθίιςκ ηαηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2017-2018. 

 

Ζ ακάεεζδ ηαζ δ επίαθερδ ηδξ ενβαζίαξ έβζκε απυ ημκ Λέηημνα η. Αεακάζζμ Μαθθμφπμ, ημκ 

μπμίμ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς εενιά βζα ηδκ εκενβή ηαεμδήβδζή ημο, ηδκ πμθφηζιδ ηαζ 

επμζημδμιδηζηή αμήεεζά ημο, ηζξ ζδιακηζηέξ ζοιαμοθέξ ημο ηαζ ηδκ οπμζηήνζλή ημο ηαε‟ 

υθδ ηδ δζάνηεζα δζεηπεναίςζδξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. Δίιαζ ζδζαίηενα εοβκχιςκ βζα ηδκ 

άνζζηδ ζοκενβαζία, ημ πνυκμ πμο δζέεεζε αθθά ηαζ βζα ηδκ δζυνεςζδ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ ιμο 

ενβαζίαξ. 

 

 Ηδζαίηενεξ εοπανζζηίεξ εα ήεεθα κα απεοεφκς  επίζδξ ηαζ ζηδκ ηνζιεθή επζηνμπή, πμο 

αθζένςζακ πνυκμ ζημ κα δζααάζμοκ ηδκ ιεθέηδ ιμο ηαζ κα ηδκ αλζμθμβήζμοκ. Θα ήεεθα 

αηυια κα εοπανζζηήζς βεκζηά υθα ηα ιέθδ ημο ενβαζηδνίμο Υδιείαξ ηαζ Ακάθοζδξ 

Σνμθίιςκ βζα ημ εοπάνζζημ ηθίια ζοκενβαζίαξ ηαε „υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ ιμο 

ιεθέηδξ αθθά ηαζ ηδκ πανμπή δεζβιάηςκ βζα ηζξ ανπζηέξ δμηζιέξ. 

 

Ηδζαζηένςξ εα ήεεθα κα εηθνάζς ηδκ ααεζά εοβκςιμζφκδ ιμο ζηδκ μζημβέκεζά ιμο αθθά ηαζ 

ημοξ ημκηζκμφξ ηαζ αβαπδιέκμοξ ιμο ακενχπμοξ ηαεχξ δ δεζηή ηαζ δ ροπμθμβζηή 

οπμζηήνζλή ημοξ ζηάεδηε πμθφηζιδ αμήεεζα βζα ηδ ζοββναθή ηδξ πανμφζαξ ιεηαπηοπζαηήξ 

ιεθέηδξ. 
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Κνζηήο Παιακάο 

 

 

 

Αθιερωμένη ζηην οικογένειά μοσ 



  

6 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 
Δίκαζ εονέςξ βκςζηυ υηζ δ ηαηακάθςζδ ελαζνεηζημφ πανεέκμο εθαζμθάδμο ζηα πθαίζζα ιζαξ 

ζζμννμπδιέκδξ ηαζ οβεζμφξ δζαηνμθήξ ιπμνεί κα δνάζεζ πνμζηαηεοηζηά έκακηζ πμθθχκ πνυκζςκ 

ηαζ εηθοθζζηζηχκ αζεεκεζχκ. Οζ ζδζυηδηεξ αοηέξ μθείθμκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηα αζμδναζηζηά 

ζοζηαηζηά ημο εθαζμθάδμο, υπςξ μζ αζμθαζκυθεξ, ημημθενυθεξ ηαζ ζημοαθέκζμ. Ακ ηαζ δ πδιζηή 

ζφζηαζδ ημο εθαζμθάδμο επδνεάγεηαζ απυ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ, δ πμζηζθία ηδξ εθζάξ 

πνμζδίδεζ ιμκαδζηά παναηηδνζζηζηά ζε ηάεε εθαζυθαδμ. Χξ εη ημφημο,  μ ηφνζμξ ζημπυξ ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ ήηακ μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ 

αζμδναζηζηχκ ζοζηαηζηχκ ζε ιμκμπμζηζθζαηά ελαζνεηζηά πανεέκα εθαζυθαδα πμο πανάβμκηαζ 

ηαζ ζοζηεοάγμκηαζ ζηδκ Δθθάδα, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημκ πενζμνζζιέκμ ανζειυ δδιμζζεοιέκςκ 

ιεθεηχκ πμο αθμνμφκ ηονίςξ ζζπακζηά ηαζ ζηαθζηά εθαζυθαδα. 

Γζα ημκ ζημπυ αοηυ, δεηαηέζζενα ιμκμπμζηζθζαηά ελαζνεηζηά πανεέκα εθαζυθαδα (ΜΔΠΔ) 

πνμιδεεφηδηακ απυ ηδκ ημπζηή αβμνά ηδξ Αεήκαξ ηαζ δζαδζηηοαηχκ ηαηαζηδιάηςκ. Σα 

πενζζζυηενα δείβιαηα εθαζμθάδμο πνμένπμκηακ απυ ηδκ πμζηζθία Κμνςκέζηδ (3 απυ ηδκ 

Καθαιάηα ηαζ 2 απυ ηδκ Κνήηδ), εκχ ηα οπυθμζπα ήηακ απυ ηζξ πμζηζθίεξ Κμθμαή (3 δείβιαηα 

απυ ηδ Λέζαμ), Αεδκμθζά (2 δείβιαηα απυ ηδ Λαηςκία), Μεβανίηζηδ (1 δείβια απυ ηδκ 

Κμνζκεία) ηαζ Μακάηζ (2 δείβιαηα απυ ηδκ Ανβμθίδα ηαζ 1 απυ ηδκ Κμνζκεία). Γζα ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ημο ζημοαθεκίμο, πναβιαημπμζήεδηε ανπζηά απμιυκςζδ ιε εηπφθζζδ ζηενεάξ 

θάζδξ (Solid Phase Extraction) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα οβνμπνςιαημβναθζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ιε 

HPLC-DAD. Οζ ημημθενυθεξ πνμζδζμνίζηδηακ ιε οβνή πνςιαημβναθία ηακμκζηήξ θάζδξ ηαζ 

θεμνζζιμιεηνζηυ ακζπκεοηή (ιέεμδμξ ISO), εκχ μζ αζμθαζκυθεξ πνμζδζμνίζηδηακ ζφιθςκα ιε 

ηδκ ιέεμδμ ημο Γζεεκμφξ οιαμοθίμο Δθαζμθάδμο (IOOC) ιε πνήζδ ζηήθδξ ηφπμο core-shell 

πνμξ επζηάποκζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Πανάθθδθα, πνμζδζμνίζηδηε δ ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα ηςκ 

εθαζμθάδςκ ιε ηδκ ιέεμδμ DPPH. 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα, δ πενζεηηζηυηδηα ζημοαθεκίμο ηοιάκεδηε απυ 2,496 έςξ 5,836 

mg/kg, ιε ηδκ «Κμνςκέζηδ» Καθαιάηαξ κα ζδιεζχκεζ ηδκ ιεβαθφηενδ ηζιή εκχ δ «Κμθμαή» 

Λέζαμο ηδ ιζηνυηενδ. Σα επίπεδα ηςκ ημημθενμθχκ ηοιάκεδηακ ιεηαλφ 208 έςξ 516 mg/kg, 

ιε ηδκ «Μεβανίηζηδ» κα ζδιεζχκεζ ηδκ ιεβαθφηενδ ηζιή ηαζ ημ «Μακάηζ» Ανβμθίδαξ ηδκ 

ιζηνυηενδ. Σμ πενζεπυιεκμ ζε μθζηέξ αζμθαζκυθεξ ηοιάκεδηε ιεηαλφ 108 έςξ 230 mg/kg ιε ηδκ 

«Κμνςκέζηδ» Κνήηδξ κα ζδιεζχκεζ ηδ ιεβαθφηενδ ηζιή ηαζ ηδκ «Μεβανίηζηδ» Κμνζκείαξ ηδκ 

ιζηνυηενδ. Ακάθμβα απμηεθέζιαηα ανέεδηακ ηαζ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ 

ζηακυηδηαξ ηςκ εθαζμθάδςκ. Σέθμξ, δ επίδναζδ ηδξ πμζηζθίαξ εθζάξ ανέεδηε κα επδνεάγεζ 

ζδιακηζηά ημ πενζεπυιεκμ ημο ζημοαθεκίμο, ηςκ αζμθαζκμθχκ ηαζ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ 

ζηακυηδηαξ (DPPH). Ακηζεέηςξ, δ πμζηζθία ηδξ εθζάξ δεκ θαίκεηαζ κα απμηεθεί ηαεμνζζηζηυ 

πανάβμκηα ζηα ηεθζηά επίπεδα ημημθενμθχκ ζημ εθαζυθαδμ. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Μμκμπμζηζθζαηυ εθαζυθαδμ, ημοαθέκζμ, Βζμθαζκυθεξ, Σμημθενυθεξ, 

Ακηζμλεζδςηζηή Γνάζδ, Κμνςκέζηδ, Αεδκμθζά, Μεβανίηζηδ, Κμθμαή, Μακάηζ 
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ABSTRACT 
 

It is well known that the consumption of extra virgin olive oil in the context of a balanced and 

healthy diet can protect against many chronic and degenerative diseases. These properties are 

mainly due to the bioactive components of olive oil, such as biophenols, tocopherols and 

squalene. Although the chemical composition of olive oil is influenced by various factors, the 

olive variety gives unique characteristics to each oil. Therefore, the main purpose of this study 

was to determine the content of the aforementioned bioactive ingredients in monovarietal extra 

virgin olive oils produced and packaged in Greece, taking into account the limited number of 

published studies concerning mainly Spanish and Italian olive oils. 

For this purpose, fourteen monovarietal extra virgin olive oils were purchased from the local 

market and online stores. Most samples of olive oil were derived from the variety Koroneiki (3 

samples from Kalamata and 2 from Crete), while the rest were from the variety Kolovi (3 

samples from Lesvos), Athinolia (2 samples from Laconia), Megaritiki (1 sample from 

Corinthia) and Manaki (2 samples from Argolida and 1 from Corinthia). Squalene was initially 

isolated using Solid Phase Extraction (SPE) and determined by liquid chromatography (HPLC-

DAD). Tocopherols were determined by normal phase liquid chromatography with fluorescence 

detection (ISO method), while biophenols were determined according to the International Olive 

Oil (IOOC) method using a core-shell column to accelerate the process. At the same time, the 

antioxidant capacity of the oils was determined by the DPPH method. 

According to the results, the squalene content ranged from 2,496 to 5,836 mg/kg, with the 

samples of Koroneiki (Kalamata) exhibiting the highest value, whereas the samples of Kolovi 

variety (Lesvos) the smallest one. Tocopherol levels ranged from 208 to 516 mg/kg, with the 

samples of Megaritiki (Korinthia) having the highest content and the samples of Manaki 

(Argolida) the smallest. The content of biophenols ranged from 108 to 230 mg/kg, with the 

samples of Koroneiki (Crete) accounting for the highest value and the samples of Megaritiki the 

smallest. Similar results were found for the antioxidant capacity of the oils which correlated 

linearly with biophenol content. Finally, olive variety was found to significantly affect the 

content of squalene, biophenols and antioxidant capacity (DPPH). On the contrary, the variety of 

olive does not seem to be a determining factor in the final levels of tocopherols in olive oil. 

 

 

 

 

 

Keywords: monovarietal olive oil, squalene, biophenols, tocopherols, antioxidant activity, 

Koroneiki, Athenolia, Megaritiki, Kolovi, Manaki 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
Ακάιεζα ζηα θοηζηά έθαζα, ημ πανεέκμ εθαζυθαδμ (ΠΔ) ηαζ ημ ελαζνεηζηυ πανεέκμ εθαζυθαδμ 

(ΔΠΔ) έπμοκ δζαηνμθζηά ηαζ μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά πμο ηα ηάκμοκ ιμκαδζηά ηαζ 

ααζζηά ζοζηαηζηά ηδξ Μεζμβεζαηήξ Γζαηνμθήξ  (Caramia et al., 2012). Σμ εθαζυθαδμ πμο 

μκμιάζηδηε απυ ημκ Homer ηαζ ςξ «οβνυξ πνοζυξ», έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ζηδ δζάνηεζα ηςκ 

αζχκςκ βζα ηδκ πνμθδπηζηή ημο δνάζδ ηαζ ηζξ εεναπεοηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ, ηαεχξ ηαζ ςξ έκα 

πμθφηζιμ δζαηνμθζηυ θζπζδζηυ ζοζηαηζηυ ζηδ ιαβεζνζηή (Clodoveo et al., 2014). Σα ηεθεοηαία 

πνυκζα, ημ εθαζυθαδμ έπεζ βίκεζ δδιμθζθέξ ηαζ ζημοξ ηαηακαθςηέξ ηδξ αυνεζαξ Δονχπδξ, ηςκ 

ΖΠΑ, ημο Κακαδά ηαζ άθθςκ πςνχκ, πανυθμ πμο αοημί μζ κέμζ ηαηακαθςηέξ δεκ έπμοκ 

ειπενζζηαηςιέκδ βκχζδ πάκς ζηζξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά αοημφ ημο θοζζημφ 

πνμσυκημξ (Boskou, 2011).  

Σζξ ηεθεοηαίεξ ηνεζξ δεηαεηίεξ, έπμοκ βίκεζ πμθθέξ ένεοκεξ ζοζπέηζζδξ ηςκ δεοηενεουκηςκ 

αζμδναζηζηχκ ζοζηαηζηχκ ζημ ΠΔ/ΔΠΔ ιε ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ βκδζζυηδηα, ηα μθέθδ βζα ηδκ 

οβεία ηαζ ηα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά (Aparicio, 1999). Μζα άθθδ ελίζμο ζδιακηζηή 

πηοπή  υιςξ είκαζ ηαζ δ δζαηφιακζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ζημ ΠΔ/ΔΠΔ (ιαηνμ- ηαζ 

ιζηνμζοζηαηζηά) πμο μθείθεηαζ ζε πανάβμκηεξ δζαθμνεηζηήξ πνμέθεοζδξ (Aparicio et al., 2013). 

Μενζημί απυ αοημφξ ημοξ πανάβμκηεξ είκαζ α) οι αγρονομικές μεηαβληηές (ζοκεήηεξ 

πενζαάθθμκημξ, βεςνβζηέξ ηαζ βεςβναθζηέξ ζοκεήηεξ, ιέεμδμζ ηαζ πνμκζά ζοβημιζδήξ, 

εθαζμηαθθζένβεζα, πμζηζθία, ζηάδζμ ςνίιακζδξ εθζάξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θάζδξ 

ιεηαζπδιαηζζιμφ), α) οι ηετνολογικές μεηαβληηές (άθεζδ, ιάθαλδ ηαζ δζαπςνζζιυξ θάζεςκ),  

ηαζ δ) οι παράμεηροι αποθήκεσζης/διανομής (πνυκμξ, εενιμηναζία, θςξ, ζοζηεοαζία) 

(Gomez-Caravaca et al., 2016; Romer et al., 2016).  

Λυβς ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ βκδζζυηδηαξ ημο ΔΠΔ, οπάνπεζ ιζα εκηαηζημπμίδζδ ημο 

εκδζαθένμκημξ ηςκ ηαηακαθςηχκ βζα αοηυ ημ πνμσυκ αθθά ηαζ βζα μνζζιέκεξ ηαηδβμνίεξ υπςξ 

ηα αζμθμβζηά εθαζυθαδα, ηα εθαζυθαδα ιε πζζημπμζδιέκεξ βεςβναθζηέξ εκδείλεζξ ηαζ μκμιαζίαξ 

πνμέθεοζδξ ηαζ ηα εθαζυθαδα πμο δδθχκμοκ υηζ είκαζ ιμκμπμζηζθζαηά (Di Vita et al., 2013). 

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ μζ ηαηακαθςηέξ είκαζ πνυεοιμζ κα πθδνχζμοκ ορδθυηενεξ ηζιέξ 

βζ‟αοηέξ ηζξ ηαηδβμνίεξ εθαζμθάδςκ, δ ηζιή βζα ηα πνμσυκηα αοηά είκαζ ζοπκά αλζμζδιείςηα 

ορδθή, βεβμκυξ πμο ημοξ ηαεζζηά επζννεπείξ ζε οπμηζιήζεζξ ηαζ πναηηζηέξ παναπθακδηζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ (Garcia et al., 2013). Γζα μζημκμιζημφξ θυβμοξ θμζπυκ, ημ ΔΠΔ ιπμνεί κα 

κμεεοηεί ιε ηδκ πνμζεήηδ θεδκυηενςκ εθαίςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια ιε  ναθζκανζζιέκα έθαζα, 

ιε έθαζα πμο έπμοκ απμιείκεζ απυ άθθδ παναβςβή, ιε ζοκεεηζηά πνμσυκηα εθαζμθάδμο-

βθοηενίκδξ ηαζ ιε ζπμνέθαζα (Gomez-Caravaca et al., 2016). Δπζπθέμκ, δ εββφδζδ ηδξ 

αοεεκηζηήξ ηαζ αλζυπζζηδξ βεςβναθζηήξ ηαζ πμζηζθζαηήξ πνμέθεοζδξ ημο εθαζμθάδμο είκαζ έκα 

ελίζμο ζδιακηζηυ εέια (Dias et al., 2014). Έηζζ, πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζηεί δ ηαοημπμίδζδ 

ημο εθαζμθάδμο, ενεοκδηέξ ενβάγμκηαζ ζοκεπχξ βζα ηδκ ακάπηολδ πζμ ζζπονχκ, 

απμηεθεζιαηζηχκ, εοαίζεδηςκ, ηαπέςκ ηαζ μζημκμιζηά απμδμηζηχκ, ακαθοηζηχκ ιεεμδμθμβζχκ 

βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ, ηδξ αοεεκηζηυηδηαξ, ηςκ βεςβναθζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ 

ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ πμζηζθίαξ ημο εθαίμο, πνμςεχκηαξ ηδκ πνυζθαηδ ηεπκμθμβζηή πνυμδμ ζημ 

ακαθοηζηυ πεδίμ (Bajoub et al., 2016).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Βνηαληθά Γλσξίζκαηα ηεο Διηάο  

 

1.1. Σν Γέληξν ηεο Διηάο 

 

Ζ μκμιαζία ημο δέκηνμο ηδξ εθζάξ ζηδ ζοζηδιαηζηή αμηακζηή είκαζ δ Olea europaea ηαζ 

πενζθαιαάκεζ πάκς απυ 25 βέκδ. Σα ζπμοδευηενα απυ αοηά είκαζ Olea, Syringa, Forsythia, 

Ligustrum, Fraxinus ηαζ Phillyrea. Ζ πνμέθεοζδ ημο υνμο Olea είκαζ εθθδκζηή. Ζ εθζά οπάβεηαζ 

ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ εθασδχκ (Oleaceae), δ μπμία πενζθαιαάκεζ βφνς ζηα 30 δζαθμνεηζηά είδδ 

πμο είκαζ δζαζπανιέκα ζηζξ πέκηε δπείνμοξ. Σα ζπμοδαζυηενα απυ αοηά είκαζ ηα ελήξ: 1) Olea 

europea. L., οπμείδμξ euromediterranea, 2) Olea europea. L., οπμείδμξ cuspidate Vall, Cif, 3) 

Olea europea. L., οπμείδμξ laperrini Batt ηαζ Trab, 4) Olea chrysoplylla Lamk, 5) Olea 

hochstetteri, 6) Olea somaliensis, 7) Olea subtrinervata, 8) Olea mssolinii, 9) Olea 

kilimandsharica, 10) Olea schliebeni, 11) Olea guineensis kai 12) Olea excelsa. Πμθθά απυ ηα 

ακςηένς είδδ απακημφκ ζε άβνζα ιμνθή, ζοκήεςξ εαικχδδ ιε αβηάεζα ηαζ πμθφ ιζηνμφξ 

ηανπμφξ εκχ ημ Olea euromediterranea sativa ή ημ Olea sativa Hoffm ηαζ Link είκαζ δ 

ηαθθζενβμφιεκδ εθζά, δ μπμία πενζθαιαάκεζ έκα ιεβάθμ ανζειυ αεθηζςιέκςκ πμζηζθζχκ. Πμθθμί 

αμηακζημί οπμζηδνίγμοκ πςξ ημ Olea europea var. oleaster Hoffm ηαζ Link απμηεθεί ηδκ 

πνςηανπζηή ιμνθή ηδξ εθζάξ απυ ηδκ μπμία πνμήθεε δ ηαθθζενβμφιεκδ εθζά Olea europea var. 

oleaster Hoffm ηαζ Link (Μπαθαηζμφναξ, 1994).  

Απυ αμηακζηήξ άπμρδξ, δ εθζά είκαζ έκα αεζεαθέξ δέκηνμ ζδζαίηενα ακεεηηζηυ, πμο ιπμνεί κα 

επζαζχζεζ ζε πενζμπέξ ιε εθάπζζηεξ ανμπμπηχζεζξ, αηυιδ ηαζ ιε  220 mm ανμπήξ ημ πνυκμ, 

υπςξ είκαζ δ ακαημθζηή Κνήηδ. Ακαπηφζζεηαζ ηαζ πανάβεζ ηανπυ ζε λδνμεενιζηέξ πενζμπέξ 

αθθά ηαζ ζε πεηνχδδ, αζαεζημθζεζηά, άβμκα εδάθδ. Σμ νζγζηυ ζφζηδια ηςκ δέκηνςκ αοηχκ 

θηάκεζ ζε ανηεηυ αάεμξ ηαζ απθχκεηαζ ζε πμθφ ιεβάθδ έηηαζδ. Σμ δέκηνμ ηδξ εθζάξ θηάκεζ ζε 

πθήνδ ακαπαναβςβή φζηενα απυ 25-30 πνυκζα, αθθά ιπμνεί κα γήζεζ βζα αζχκεξ, αηυιδ 

πενζζζυηενμ ηαζ απυ 1000 πνυκζα. Γεκ εοδμηζιεί ζε πενζμπέξ υπμο μζ εενιμηναζίεξ ημ πεζιχκα 

πέθημοκ  ηάης απυ -9
μ
C (Κονζηζάηδξ, 2007).  

Σμ εθαζυδεκηνμ, ζηδκ άβνζα ιμνθή ημο, πνςημειθακίζηδηε ζηδκ πενζμπή ιεηαλφ ηδξ ονίαξ ηαζ 

ημο Ηνάκ, εκχ ηαηά ημκ Almeida (1963) μ ηυπμξ πνμεθεφζεχξ ημο είκαζ ημ Αθβακζζηάκ. Ζ 

ηαθθζένβεζα ημο εθαζυδεκηνμο, αάζδ ηςκ ενφθςκ ηαζ ηςκ παναδυζεςκ, ημπμεεηείηαζ πνζκ απυ 

5.000-6.000 πνυκζα ζηδκ πενζμπή βφνς απυ ηδ θεηάκδ ηδξ Ακαημθζηήξ Μεζμβείμο, αθθά ηαζ 

πένακ αοηήξ ζηζξ βεζημκζηέξ ηδξ πχνεξ, υπςξ δ Μζηνά Αζία, ιένμξ ηδξ Ηκδίαξ, ηδξ Αθνζηήξ ηαζ 

ηδξ Δονχπδξ. ηδ δζάδμζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηδξ εθζάξ πνμξ ηδ Γοηζηή Μεζυβεζμ 

πνςημζηάηδζακ μζ Φμίκζηεξ, μζ Έθθδκεξ ηαζ μζ Δαναίμζ (Μπαθαηζμφναξ, 2004).  
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1.2. Μνξθνινγηθφο Υαξαθηήξαο θαη χζηαζε Διαηφθαξπνπ 

 

Ο ηανπυξ ηδξ εθζάξ είκαζ δνφπδ (πονδκυηανπμ) ιε ζπήια ςμεζδέξ πμο ζοπκά ηαηαθήβεζ ζε 

ιοηενυ άηνμ. Ο εθαζυηανπμξ πςνίγεηαζ ζε ηνία ηφνζα ιένδ, ζημ επηθάξπην (επζδενιίδα ή 

θθμζυξ), ζημ κεζνθάξπην (ζάνηα) ηαζ ζημ ζηθδνυ ηαζ απμλδθςιέκμ ελδνθάξπην (πονήκαξ). Σμ 

επζηάνπζμ ή επζδενιίδα ή ιειανάκδ, ηαθφπηεζ ημ 1,5-3,5% ημο αάνμοξ ημο ηανπμφ. Σμ 

ιεζμηάνπζμ ή ζάνηα, ηαθφπηεζ ημ 70-90% ημο ηανπμφ ηαζ ηέθμξ ημ εκδμηάνπζμ ή πονήκαξ 

ηαθφπηεζ ημ οπυθμζπμ ιένμξ ημο ηανπμφ (Κονζηζάηδξ, 2007). Ο πονήκαξ ελςηενζηά θένεζ 

βθοθέξ (αοθάηζα), πμο ιπμνμφκ κα δζεοημθφκμοκ ηδ δζάηνζζδ ηςκ δζαθυνςκ πμζηζθζχκ, εκχ 

εζςηενζηά πενζηθείεζ ημ ζπένια. Σμ ζπένια απμηεθείηαζ απυ ηδκ επζδενιίδα, ημ εκδμζπένιζμ, 

ηζξ ημηοθδδυκεξ ηαζ ημ έιανομ. φιθςκα  ιε  ημκ  Fedeli  (1977)  δ  ιέζδ  πδιζηή ζφκεεζδ  ημο 

εθαζυηανπμο  είκαζ  κενυ  50%,  οδαηάκεναηεξ  19,1%,   πνςηεΐκεξ  1,6%, ηοηηανίκδ 5,8%, 

θζπίδζα 22% ηαζ ηέθνα 1,5%.   

 

1.3. Διιεληθέο Πνηθηιίεο Διηάο 

 

Τπμθμβίγεηαζ υηζ μζ πμζηζθίεξ εθζάξ πμο ηαθθζενβμφκηαζ ζε υθμ ημκ ηυζιμ ζε ιζηνή ή ιεβάθδ 

έηηαζδ θεάκμοκ ηζξ 600, δδθαδή έκακ ανζειυ νεηυν πμο ζπάκζα είδδ ημο θοηζημφ ααζζθείμο 

έπμοκ κα επζδείλμοκ. Αζοκήεζζηα ιεβάθμξ είκαζ μ ανζειυξ πμζηζθζχκ εθζάξ ζηδκ Ηηαθία πμο 

έθεακακ ηαηά ημ Λφπκμ ηζξ 150 ηαζ ηαηά ημκ Morettini ζε παθαζυηενή ημο πενζβναθή ηζξ 280 

εκχ ζε ιεηαβεκέζηενα ζοββνάιιαηα ηδξ ζηαθζηήξ εθαζμημιίαξ πενζμνίζηδηακ ζηζξ 100 πενίπμο 

πμζηζθίεξ (Μπαθαηζμφναξ, 1994).  

Γζα ημκ πεηοπδιέκμ παναηηδνζζιυ ηςκ πμζηζθζχκ εθζάξ ηαζ βζα ηδκ ιεηαλφ ημοξ δζάηνζζδ, ημ 8
μ
 

Γζεεκέξ οκέδνζμ Δθαζμημιίαξ ζηδκ Ηζπακία ημ 1950, εέζπζζε έκα ζφκμθμ ιμνθμθμβζηχκ 

παναηηήνςκ υπςξ ημο δέκηνμο, ηδξ δνφπδξ, ηςκ θφθθςκ, ηδξ ακεμηαλίαξ, ημο εκδμηανπίμο,  ημο 

ζπένιαημξ ηαζ ηα εηαημζηζαία πμζμζηά ημο ιεζμηανπίμο, ημο εκδμηανπίμο ηαζ ημο ζπένιαημξ. 

ηδκ Δθθάδα ιε ηδκ ηαλζκυιδζδ ηδξ εθζάξ αζπμθήεδηε ανπζηά μ αείικδζημξ ηαεδβδηήξ ηδξ 

Γεκηνμημιίαξ Π. Ακαβκςζηυπμοθμξ ημ 1940 (Ακαβκςζηυπμοθμξ, 1940) πμο πνδζζιμπμίδζε ζακ 

ηνζηήνζμ ημ ιέβεεμξ (αάνμξ) ημο ηανπμφ ηαζ δζέηνζκε ηζξ 38 πμζηζθίεξ ζε ιζηνυηανπεξ 

(ηανπυξ>2g), ιεζυηανπεξ (2<ηανπυξ>3) ηαζ ζε αδνυηανπεξ (3,5g<ηανπυξ). οιπθδνςιαηζηά, 

πνδζζιμπμίδζε ηα βκςνίζιαηα ηςκ θφθθςκ, ηςκ ηανπχκ, ημο αθαζημφ, ηςκ ακεέςκ, ηςκ 

πονήκςκ ηαζ ηδ ζπέζδ ηδξ ζάνηαξ πνμξ ημκ πονήκα (Παπακαζηαζίμο, 1966).  

Ανβυηενα μ Ν. Λφπκμξ (Λφπκμξ, 1948) ααζίζηδηε βζα ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ εθθδκζηχκ πμζηζθζχκ 

εθζάξ ζε παναηηδνζζηζηά ημο πονήκα ηαζ ηςκ θφθθςκ, πμο επδνεάγμκηαζ εθάπζζηα απυ ημοξ 

πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ παναιέκμοκ πναηηζηά ζηαεενά. Σαλζκυιδζε ζοκμθζηά 42 

πμζηζθίεξ ηαζ ηζξ δζέηνζκε ζε: 
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 Μζηνμπφνζκεξ ιε αάνμξ πονήκα  0,16-0,35 g 

 Μεζμπφνδκεξ ιε αάνμξ πονήκα 0,35-0,65 g 

 Μαηνμπφνδκεξ ιε αάνμξ πονήκα 0,65- 1,3 g 

 

ηδκ πμνεία, δδιζμονβήεδηακ ενςηήιαηα υπςξ ακ μζ παναπάκς παναηηήνεξ είκαζ ζοκδεδειέκμζ 

ιε ηδκ πμζηζθία ή ηαζ ιε ηα δέκηνα αημιζηά ζε ηάεε πενίπηςζδ ηαζ ακ ημ εηάζημηε πενζαάθθμκ 

ιέζα ζημ μπμίμ ακαπηφζζεηαζ ιζα πμζηζθία εθζάξ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ημ θαζκυηοπυ ηδξ. Σέημζα 

ενςηήιαηα εα ιπμνμφζακ κα ανμοκ απάκηδζδ ιε ηδ ιεθέηδ αζμπδιζηχκ παναηηήνςκ ηςκ 

πμζηζθζχκ, δδθαδή παναηηήνςκ εθεβπυιεκςκ απυ ημ ιδπακζζιυ ηθδνμκμιζηυηδηαξ πμο δεκ 

ζηδνίγμκηαζ ζε θαζκμιεκζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ είκαζ άιεζα πνμσυκηα ηδξ δνάζδξ ηςκ βυκςκ. 

πεηζηή ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ 27 ηαθθζενβμφιεκςκ πμζηζθζχκ ιε ηδκ 

εθανιμβή δθεηηνμθμνδηζηήξ ηεπκζηήξ βζα ηδ ιεθέηδ 16 εκγοιζηχκ πμθοιμνθζζιχκ ημοξ 

(Pontikis et al., 1980; Loukas & Pontikis, 1981). Σμ αζμθμβζηυ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ 

ηυηημζ βφνδξ. Γζα ηδκ ακίπκεοζδ ηοπυκ βεκεηζηήξ πμζηζθμιμνθίαξ εκηυξ ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ 

πμζηζθζχκ, δείβιαηα πμζηζθζχκ απυ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ ιαξ,  ιεθεηήεδηακ βζα ηα 

16 εκγοιζηά ζοζηήιαηα. Όθα ηα δείβιαηα ηαεειζάξ πμζηζθίαξ, ακελάνηδηα πενζμπήξ 

πνμεθεφζεςξ, έδςζακ ημοξ ίδζμοξ δθεηημθμνδηζημφξ θαζκμηφπμοξ, δείπκμκηαξ υηζ δεκ οπάνπεζ 

βεκεηζηή πμζηζθμιμνθία εκηυξ ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ πμζηζθζχκ εθζάξ. Απυ ηζξ 27 πμζηζθίεξ, μζ 20 

έδςζακ ιμκαδζημφξ δθεηηνμθμνδηζημφξ θαζκμηφπμοξ βζα έκα ημοθάπζζημκ εκγοιζηυ ζφζηδια. 

Με ηυζμ αλζυθμβα απμηεθέζιαηα ηα ηεθεοηαία πνυκζα πνδζζιμπμζείηαζ ιε επζηοπία δ αζμπδιζηή 

ιέεμδμξ πμθοιμνθζζιμφ DNA ιε ηοπαζμπμζδιέκμοξ εηηζκδηέξ (Random Amplified Polymorphic 

DNA) βζα ηδκ δζάηνζζδ ηςκ πμζηζθζχκ ηδξ εθζάξ (Bogani et al., 1994).  

 

φιθςκα ιε ηα ηεθεοηαία δεδμιέκα (Therios, 2009), ηα ηνζηήνζα βζα ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ 

πμζηζθζχκ εθζάξ είκαζ ηα αηυθμοεα:  

 

● Ύρμξ δέκηνμο εθζάξ 

● Υαναηηδνζζηζηά θφθθςκ ηαζ ηαλζακεχκ 

● Υαναηηδνζζηζηά ηανπχκ (ζπήια, πνχια, ιέβεεμξ, πμζμζηά ζάνηαξ ηαζ πονήκα, 

ακαθμβία ζάνηαξ : πονήκα, ζπήια πονήκα ηαζ ηανπμφ, πμζμζηυ εθαίμο) 

● Πνςζιυηδηα ηαζ παναβςβζηυηδηα 

● Ακημπή ζε πανάζζηα ηαζ αζεέκεζεξ 

● Πνμζανιμζηζηυηδηα ζηζξ εδαθμηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ 

● Υνήζδ δεζηηχκ DNA βζα ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ πμζηζθζχκ 

 

Ο Μπαθαηζμφναξ ζημ ζφββναιιά ημο (1994) δζαηνίκεζ ηζξ πμζηζθίεξ ηζξ εθζάξ ζηδνζγυιεκμξ ζηδ 

αζαθζμβναθία ημο Ακαβκςζηυπμοθμο (1940), ζε: 

 

 Μζηνυηανπεξ ιε αάνμξ ηανπμφ έςξ ηαζ 2 g 

 Μεζυηανπεξ ιε αάνμξ ηανπμφ ηοιαζκυιεκμ απυ 2 έςξ 3,5 g ηαζ ζε  
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 Αδνυηανπεξ ιε αάνμξ ηανπμφ ιεβαθφηενμ απυ 3,5 g 

 

Δκχ μ Πμκηίηδξ (2000) επίζδξ ζηδνζγυιεκμξ ζηδ αζαθζμβναθία ημο η. Ακαβκςζηυπμοθμο, 1940, 

ζε: 

 

 Μζηνυηανπεξ ιε αάνμξ ηανπμφ απυ 1,2 έςξ 2,6 g 

 Μεζυηανπεξ ιε αάνμξ ηανπμφ απυ 2,7 έςξ 4,2 g ηαζ ζε  

 Αδνυηανπεξ ιε αάνμξ ηανπμφ ιεβαθφηενμ απυ 4,3 έςξ 10,5 g 

 

οκμπηζηά πανμοζζάγμκηαζ ζημκ παναηάης Πίλαθα 1  μζ Δθθδκζηέξ Πμζηζθίεξ ζηδκ επζηνάηεζα 

ηδξ πχναξ: 

 

Πίλαθαο 1: Οη Διιεληθέο πνηθηιίεο 

Πνηθηιίεο πλψλπκα Πεξηνρέο 

Καιιηέξγεηαο 

Μέζν Βάξνο 

Καξπνχ θαη 

Ππξήλα 

Πεξηεθηηθφηεηα 

ζε Διαηφιαδν 

Μηθξφθαξπεο 

Αγξηειηά -  Κανπυξ:   1,14 g 

Πονήκαξ:   0,3 g 

10%-20% 

Κνξσλέηθε Βάηζζηδ, 

Κνδηζηζά, 

Κμνςκζά, 

Κμνχκζ, 

Λαδμθζά, 

Λζακμθζά, 

Φζθμθζά 

ημοξ κμιμφξ 

Μεζζδκίαξ, Λαηςκίαξ, 

Απασαξ, 

Αζηςθμαηανκακίαξ, 

Κεθαθθδκίαξ, 

Εαηφκεμο, άιμο, 

Κοηθάδςκ, Υακίςκ, 

Ρεεφικμο, Ζναηθείμο 

ηαζ Λαζζείμο. 

Κανπυξ:   1,3 g 

Πονήκαξ:   0,17 g 

  27% 

Κνπηζνπξειηά 

(Olea europaea 

var. 15astoids or 

microphylla) 

Κμοηζμοθζένα, 

Λαδμθζά, 

Λζακμθζά, 

πμκδνή, 

Λζακμθζά ρζθή, 

Νηυπζα, 

Παηνζκή, 

Παηνζκζά 

ημοξ κμιμφξ 

Κμνζκείαξ, Λαηςκίαξ, 

Απαΐαξ, 

Αζηςθμαηανκακίαξ 

Κανπυξ:   1,2 g 

Πονήκαξ:   0,2 g 

≤ 25% 

Ληαλνιηά 

Κέξθπξαο (Olea 

europaea var. 

Craniomorpha) 

Κμνθμθζά, 

Λαδμθζά, 

Νενμθζά, 

Πνεαεγάκα, 

μοαθμθζά, 

ηνοθημθζά 

ημ κμιυ Κενηφναξ 

ηαζ ζε ιζηνυηενδ 

έηηαζδ ζημοξ κμιμφξ 

Εαηφκεμο, 

Κεθαθθδκίαξ, 

Λεοηάδαξ, Πνεαέγδξ, 

Θεζπνςηίαξ 

Κανπυξ:   2,3 g 

Πονήκαξ:   0,27 g 

19-22% 

Μαζηνεηδήο  (O. 

europaea var. 

mamilaris) ή 

Σζνπλάηε (Olea 

Αεδκμθζά, 

Μαηζμθζά, 

Μαζημθζά, 

Μμοναημθζά, 

ημοξ κμιμφξ 

Λαηςκίαξ, Ανηαδίαξ 

(πενζμπή 

Μεβαθμπυθεςξ), 

Κανπυξ:   2,6 g 

Πονήκαξ:   0,37 g 

  20% 
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europaea var. 

mamilaris 

subvar. Minima) 

Σζμοκάηδ, 

Πζηζαδέζηδ 

Μεζζδκίαξ (άκς 

Μεζζδκία), Ρεεφικδξ 

ηαζ Υακίςκ ηδξ 

Κνήηδξ 

Θηαθή Ακςδζάκα, 

Θζαηυ, 

Πθελζδέκζα, 

Νηυπζα 

ημ κμιυ Κενηφναξ 

(πενζμπή Ηεάηδξ) ηαζ 

ζπμναδζηά ζημ κμιυ 

Κεθαθθδκίαξ 

Κανπυξ:   1,6 g 

Πονήκαξ:   0,23 g 

  21% 

Μπξηνιηά Μεεςκζά ηαζ 

Μμοναημθζά 

Κονίςξ ζημοξ κμιμφξ 

Λαηςκίαξ ηαζ 

Λαζζείμο 

Κανπυξ:   0,32 g 

Πονήκαξ: - 

  19% 

Σξαγνιηά Νενμθζά πμναδζηά ζημοξ 

κμιμφξ Μεζζδκίαξ ηαζ 

Κεθαθθδκίαξ 

Κανπυξ:   2,4 g 

Πονήκαξ:   0,34 g 

  27,5% 

Αζπξνιηά Λεοηυηανπμξ Γεκ έπεζ ζοβηεηνζιέκεξ 

πενζμπέξ 

Κανπυξ:   0,6 g 

Πονήκαξ:   0,17 g 

  12,5% 

Μεινιηά - πμναδζηά ζημ κμιυ 

Κενηφναξ 

Κανπυξ:   2,4 g 

Πονήκαξ:   0,4 g 

  12% 

Υξπζνιηά - Γεκ έπεζ ζοβηεηνζιέκεξ 

πενζμπέξ 

Κανπυξ:   0,45 g 

Πονήκαξ:   0,20 g 

- 

Μεζφθαξπεο 

Αγνπξνκαλαθνιηά Αβμονμιακάημ 

ηαζ 

Αβμονμιακάηζ 

ημοξ κμιμφξ 

Ανβμθίδμξ, 

Κμνζκείαξ ηαζ 

Ανηαδίαξ 

Κανπυξ:   3,3 g 

Πονήκαξ:   0,47 g 

  30% 

Γαιαηζάληθε ημο Αβίμο 

Όνμοξ ή 

Γαθαηζζηή 

Άβζμ Όνμξ -  20% 

Αδξακπηηηλή ή 

Αδξακπηηαλή (Olea 

europaea var. med. 

subvar. otunda) 

Ασααθζχηζηδ, 

Μοηζθδκία, 

Καβδαβθίηζζζα, 

Πενασηή, 

Φναβημθζά 

ημκ κμιυ Λέζαμο Κανπυξ:   3,5 g 

Πονήκαξ:   0,54 g 

  23% 

Βαιαλνιηά ή 

Κνινβή (Olea 

europaea var. 

pyriformis) 

Βαθάκα, 

Μοηζθδκζά ηαζ 

Κμθμαή 

ημοξ κμιμφξ 

Λέζαμο, Υίμο ηαζ 

Δοαμίαξ (κήζμ 

ηφνμ) 

Κανπυξ: - 

Πονήκαξ:   0,65 g 

  25% 

Θξνπκπνιηά (ή 

Θξνχκπα) 

Αζημφδα, 

Θαζίηζηδ, 

Λαδμθζά, 

Νηυπζα, 

Ξακεμθζά, 

Ρεεοικζχηζηδ 

ηαζ Υμκδνμθζά 

ημοξ κμιμφξ 

Υακίςκ, Ρεεφικδξ, 

Λαζζείμο, 

Ζναηθείμο ηαεχξ 

ηαζ ζηδ κήζμ Θάζμ 

Κανπυξ:   3,3 g 

Πονήκαξ:   0,653 g 

≤ 28% 

Μεγαξίηηθε  (Olea 

europaea var. 

argentata) 

Βμαςδίηζηδ, 

Πεναπςνάηζηδ, 

Υμκδνμθζά 

αμαχδδξ ηαζ 

Λαδμθζά 

ημοξ κμιμφξ 

Αηηζηήξ, Βμζςηίαξ 

ηαζ ζπμναδζηά ζημοξ 

κμιμφξ Κμνζκείαξ, 

Απασαξ, Ανβμθίδμξ, 

Ανηαδίαξ (πενζμπή 

Κανπυξ:   4,2 g 

Πονήκαξ:   0,42 g 

21-25% 
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Κοκμονίαξ), 

Δοαμίαξ, Φεζχηζδμξ, 

Μαβκδζίαξ 

Πηθξνιηά - Νμιυξ Κένηοναξ Κανπυξ:   3,2 g 

Πονήκαξ:   0,33 g 

  11% 

Καινθαηξίδα - Νμιυξ Κένηοναξ Κανπυξ:   3,2 g 

Πονήκαξ:   0,37 g 

  22% 

Γαθλειηά Γαθκυηανπμξ, 

ζθκέσηδ, 

Νηυπζα 

ημοξ κμιμφξ άιμο, 

Υίμο ηαζ Κοηθάδςκ 

Κανπυξ:   2,7 g 

Πονήκαξ: - 

  19% 

Θαζίηηθε Θάζμο, 

Θνμφιπα ή 

Θνμοιπμθζά 

Νήζμξ Θάζμξ - 20% 

Αδξφθαξπεο 

Ακπγδαινιηά (Olea 

europaea var. 

amygdaliformis) 

Αιοβδαθμναπάη

δ, Ηζπακζηή, 

Κμονμιφηα, 

ηνααμιφηα 

ημοξ κμιμφξ 

Αηηζηήξ ηαζ Φςηίδμξ 

Κανπυξ:   8,4 g 

Πονήκαξ:   0,73 g 
  22% 

Βαζηιηθάδα 

Βαζζθζηή, 

Ηζπακζηή, 

Κμθμηοεάηδ, 

Ρμαζάηζηδ, 

εθένκεζμξ 

ημ κμιυ Κενηφναξ 

ηαζ ζπμναδζηά ζημοξ 

κμιμφξ Δοαμίαξ ηαζ 

Υαθηζδζηήξ 

Κανπυξ:   6 g 

Πονήκαξ:   0,7 g 
  16% 

Γαυδνπξειηά (Olea 

europaea var. 

major macrocarpa 

Αδνυηανπμξ, 

Γαιαζηδκάηδ, 

Κμνμιδθμθζά, 

Ηζπακζηή ηαζ 

Παθαιάνα 

πμναδζηά ζε υθεξ 

ηζξ 

εθαζμπαναβςβζηέξ 

πενζμπέξ ηδξ πχναξ 

Κανπυξ:   10,5 g 

Πονήκαξ:   0,98 g 
  17% 

Kαξνιηά (Olea 

europaea var. 

makima) 

Κανμφθα ηαζ 

ηνααμθζά 

πμναδζηά ζημοξ 

κμιμφξ Λέζαμο, 

Κενηφναξ ηαζ 

Εαηφκεμο 

Κανπυξ:   7,6 g 

Πονήκαξ:   0,86 g 
  17% 

Καξπδνιηά ή 

Υνλδξνιηά 

Υαιθηδηθήο 

Κανοδμναπάηδ, 

Κμθοιπάδα, 

Κμθοιπάηδ, 

Απμθοηή, 

Υαθηζδζηήξ ηαζ 

Κςκζηή 

Κονίςξ ζημ κμιυ 

Υαθηζδζηήξ ηαζ 

ζπμναδζηά ζημοξ 

κμιμφξ Φςηίδμξ, 

Φεζχηζδμξ, Αηηζηήξ 

ηαζ Δοαμίαξ 

Κανπυξ:   5,8 g 

Πονήκαξ:   0,7 g 
  14% 

Καιακψλ (Olea 

europaea var. 

ceraticarpa 

calamata 

Αεημκφπζ, 

Αεημκοπμθζά, 

Καθαιαηζακή, 

Κμναημθζά, 

Σζζβηέθζ, 

Σζζβηεθμεθζά 

ηαζ Υμκδνμθζά 

Κονίςξ ζημοξ 

κμιμφξ Μεζζδκίαξ, 

Λαηςκίαξ, 

Αζηςθμαηανκακίαξ 

ηαζ Φεζχηζδμξ 

Κανπυξ:   5,6 g 

Πονήκαξ:   0,6 g 
  17% 

Κνζξέτθε (Olea 

europaea var. 

minor rotunda) 

Κμνζκεζαηή, 

Γθοημιακάηζ, 

Γθοημιακαημθζ

ά, Μακάηζ ηαζ 

Κονίςξ ζημοξ 

κμιμφξ Ανβμθίδμξ, 

Κμνζκείαξ, Ανηαδίαξ 

(πενζμπή 

Κανπυξ:   4,7 g 

Πονήκαξ:   0,7 g 

  20% 
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Μακαημθζά Κοκμονίαξ), 

Φςηίδμξ ηαζ 

Φεζχηζδμξ 

Κνλζεξβνιηά (Olea 

europaea var. med. 

rotunda) 

Αβνζκίμο, 

Αιθίζζδξ, 

Άνηαξ, Βυθμο, 

Βμθζχηζηδ, 

Βμσδμθζά, 

Διπμνεφζζιδ, 

Κμνμιδθάηδ, 

Μδθμθζά, 

Ξδνμπςνίμο, 

Παηνζκή, 

Πδθίμο, 

ηνμββοθμθζά 

ηαζ Υμκδνμθζά 

ημοξ κμιμφξ 

Φςηίδμξ, Φεζχηζδμξ, 

Άνηδξ, Δοαμίαξ, 

Μαβκδζίαξ, 

Λανίζζδξ ηαζ 

Απασαξ 

Κανπυξ:   5,7 g 

Πονήκαξ:   0,51 g 
  16% 

Κνιπκπάδα 

Κανοδμθζά, 

Κμθοιπάηδ, 

Μδθμθζά ηαζ 

ηνμοιπμθμθζά 

ημοξ κμιμφξ 

Αηηζηήξ, Κοηθάδςκ, 

Μεζζδκίαξ ηαζ 

Δοαμίαξ 

Κανπυξ:   6 g 

Πονήκαξ:   1,15 g 
  19% 

ηξνγγπινιηά 

Γαθακή, 

Πναζζκμθζά, 

ηνμββοθμναπάη

δ ηαζ Μδθμθζά 

Νμιυξ Υαθηζδζηήξ 
Κανπυξ:   4,6 g 

Πονήκαξ:   0,6 g 
  16% 

 

Παναηάης παναηίεεκηαζ ακαθοηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ζδιακηζηυηενεξ εθαζμπμζήζζιεξ 

πμζηζθίεξ εθζάξ ηδξ πχναξ: 

1.3.1. Μηθξφθαξπεο  

 

Κνξσλέηθε (Olea europaea var. microcarpa alba) 

 

Ζ Κμνςκέζηδ θένεζ ηαζ ηζξ ζοκςκοιίεξ: Βάηζζηδ, Κνδηζηζά, Κμνςκζά, Κμνχκζ, Λαδμθζά, 

Λζακμθζά, ηαζ Φζθμθζά. Καθθζενβείηαζ ηονίςξ ζημοξ κμιμφξ Μεζζδκίαξ, Λαηςκίαξ, Απασαξ, 

Αζηςθμαηανκακίαξ, Κεθαθθδκίαξ, Εαηφκεμο, άιμο, Κοηθάδςκ, Υακίςκ, Ρεεφικμο, 

Ζναηθείμο ηαζ Λαζζείμο. Όπςξ οπμδεζηκφεζ ημ υκμια, δ Κμνςκέζηδ πμζηζθία πνμήθεε απυ ηδκ 

πενζμπή ηδξ Κμνχκδξ, ιζα ζζημνζηή πυθδ ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ είκαζ ιαηνάκ δ ηονίανπδ πμζηζθία 

ζε πμζμζηυ άκς ημο 95% πμο ηαθθζενβείηαζ ζε υθδ ηδ Μεζζδκία (Therios, 2009). Αοηή είκαζ δ 

ηονίανπδ εθθδκζηή πμζηζθία, ηαεχξ πάκς απυ ημ 60% ημο εθθδκζημφ εθαζμθάδμο είκαζ απυ αοηή 

ηδκ πμζηζθία (Monteleone et Langstaff, 2014). Ακαπηφζζεηαζ ζε δέκηνμ φρμοξ 5-7 ιέηνςκ. Σα 

θφθθα ηδξ είκαζ ααεοπνάζζκα ιήημοξ 5,47±0,52 cm ηαζ πθάημοξ 1,03±0,12 cm. Ο ηανπυξ έπεζ 

ζπήια ηοθζκδνμηςκζηυ, ιέζμ αάνμξ 1,3 g ηαζ θένεζ ιζηνή εδθή. Ζ ζπέζδ ζάνηαξ πνμξ πονήκα 

ημο ηανπμφ είκαζ 6.6:1. Ο πονήκαξ έπεζ ζπήια ςμεζδέξ-ηοθζκδνμηςκζηυ, ιέζμ αάνμξ 0,17 g ηαζ 

θένεζ μλεία αηίδα ζηδκ άηνδ ηαζ επηά αααεείξ βθοθέξ. Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο ηανπμφ ζε θάδζ 

θηάκεζ ιέπνζ 27%. Υνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά βζα ηδκ παναβςβή θαδζμφ εηθεηηήξ πμζυηδηαξ. 
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Σμ θνέζημ θάδζ ακελανηήηςξ μλφηδηαξ, πνμηαθεί αίζεδζδ ηαρίιαημξ ηαηά ηδ ανχζδ ημο, 

ζδζυηδηα πμο μθείθεηαζ ζηζξ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ μζ μπμίεξ ιεζχκμκηαζ ηαηά ηδκ πάνμδμ ημο 

πνυκμο ηαζ ηαη‟επέηηαζδ ελαθείθεηαζ δ παναπάκς αίζεδζδ. Μπμνεί υιςξ ηαζ κα ελαθεζθεεί ή 

κα ιδκ βίκεηαζ αζζεδηή ζημ θνέζημ θάδζ ακ μ ηανπυξ ηδξ ηαηά ηδκ εθαζμπμίδζδ ακαιεζπεεί ιε 

ηανπυ άθθδξ πμζηζθίαξ. Θεςνείηαζ πμζηζθία πμθφ παναβςβζηή ηαζ ακεεηηζηή ζηζξ λδνμεενιζηέξ 

πενζμπέξ ηδξ πχναξ αθθά ανηεηά εοαίζεδηδ ζημ Dacus oleae, Euphyllura olivina, Pseudomonas 

savastanoi ηαζ ζηζξ επζεέζεζξ απυ νζκβπίηεξ. 

 

Μαζηνεηδήο  (O. europaea var. mamilaris) ή Σζνπλάηε (Olea europaea var. mamilaris 

subvar. minima) 

 

Ζ Μαζημεζδήξ θένεζ ηαζ ηζξ ζοκςκοιίεξ: Αεδκμθζά, Μαηζμθζά, Μαζημθζά, Μμοναημθζά, 

Σζμοκάηδ, Πζηζαδέζηδ. Καθθζενβείηαζ ηονίςξ ζημοξ κμιμφξ Λαηςκίαξ, Ανηαδίαξ (πενζμπή 

Μεβαθμπυθεςξ), Μεζζδκίαξ (άκς Μεζζδκία), Ρεεφικδξ ηαζ Υακίςκ ηδξ Κνήηδξ. Ακαπηφζζεηαζ 

ζε δέκηνμ φρμοξ 6-8 ιέηνςκ. Σα θφθθα ηδξ είκαζ ακμζπημπνάζζκα ιήημοξ 6,18±0,67 cm ηαζ 

πθάημοξ 1,18±0,13 cm. Ο ηανπυξ έπεζ ζπήια ςμεζδέξ, ιέζμ αάνμξ 2,6 g ηαζ θένεζ εδθή. Ζ 

ζπέζδ ζάνηαξ πνμξ πονήκα ημο ηανπμφ είκαζ 6/1. Ο πονήκαξ έπεζ ζπήια ςμεζδέξ έςξ 

ηοθζκδνμηςκζηυ, ιέζμ αάνμξ 0,37 g ηαζ θένεζ αηίδα ζηδκ άηνδ ηαζ δέηα αααεείξ βθοθέξ. Ζ 

πενζεηηζηυηδηα ημο ηανπμφ ζε θάδζ ηοιαίκεηαζ βφνς ζημ 20%. Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ 

παναβςβή θαδζμφ εηθεηηήξ πμζυηδηαξ. Θεςνείηαζ πμζηζθία ακεηηζηή ζημ ρφπμξ. 

 

1.3.2. Μεζφθαξπεο 

 

Βαιαλνιηά ή Κνινβή (Olea europaea var. pyriformis) 

 

Ζ Βαθακμθζά θένεζ ηαζ ηζξ ζοκςκοιίεξ: Βαθάκα, Μοηζθδκζά ηαζ Κμθμαή. Καθθζενβείηαζ ζημοξ 

κμιμφξ Λέζαμο, υπμο απμηεθεί ημ 70% ηςκ εθαζχκςκ αοημφ, Υίμο ηαζ Δοαμίαξ (κήζμ ηφνμ). 

Ακαπηφζζεηαζ ζε δέκηνμ φρμοξ 6-8 ιέηνςκ. Σα θφθθα ηδξ είκαζ ααεοπνάζζκα ιήημοξ 6,21±0,72 

cm ηαζ πθάημοξ 1,24±0,11 cm. Ζ ζπέζδ ζάνηαξ πνμξ πονήκα ημο ηανπμφ είκαζ 4,9/1. Ο πονήκαξ 

έπεζ ζπήια πανυιμζμ ιε ημκ ηανπυ, ιέζμ αάνμξ 0,65 g ηαζ θένεζ εκκζά αααεείξ βθοθέξ. Ζ 

πενζεηηζηυηδηα ημο ηανπμφ ζε θάδζ ηοιαίκεηαζ βφνς ζημ 25%. Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ 

παναβςβή θαδζμφ εηθεηηήξ πμζυηδηαξ ηαζ ιυκμ εκ ιένεζ βζα ημ πάζηςια πνάζζκδξ ηαζ ιαφνδξ 

επζηναπέγζαξ εθζάξ. Θεςνείηαζ ιία απυ ηζξ ηαθφηενεξ πμζηζθίεξ ηαζ είκαζ εοαίζεδηδ ζημ 

Cycloconium.  
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Μεγαξίηηθε (Olea europaea var. argentata) 

 

Ζ Μεβανίηζηδ θένεζ ηαζ ηζξ ζοκςκοιίεξ: Βμαςδίηζηδ, Πεναπςνάηζηδ, Υμκδνμθζά αμαχδδξ ηαζ 

Λαδμθζά. Καθθζενβείηαζ ηονίςξ ζημοξ κμιμφξ Αηηζηήξ, Βμζςηίαξ ηαζ ζπμναδζηά ζημοξ κμιμφξ 

Κμνζκείαξ, Απασαξ, Ανβμθίδμξ, Ανηαδίαξ (πενζμπή Κοκμονίαξ), Δοαμίαξ, Φεζχηζδμξ, 

Μαβκδζίαξ. Ακαπηφζζεηαζ ζε δέκηνμ πθαβζυηθαδμ φρμοξ 5-8 ιέηνςκ. Σα θφθθα ηδξ είκαζ 

πνάζζκα ιήημοξ 6,64±0,59 cm ηαζ πθάημοξ 0,93±0,13 cm. Ο ηανπυξ έπεζ ζπήια ηοθζκδνμηςκζηυ 

ιε ηδ ιζα πθεονά ηονηςιέκδ, ιέζμ αάνμξ 4,2 g ηαζ θένεζ εδθή. Ζ ζπέζδ ζάνηαξ πνμξ πονήκα 

ημο ηανπμφ είκαζ 9/1. Ο πονήκαξ έπεζ ζπήια νμπαθμεζδέξ, θεπηυ πνμξ ηδ αάζδ ημο, ιε ηδ ιζα 

πθεονά ηονηςιέκδ, ιέζμ αάνμξ 0,42 g ηαζ θένεζ δέηα αααεείξ βθοθέξ. Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο 

ηανπμφ ζε θάδζ ηοιαίκεηαζ βφνς ζημ 21% εκχ ζε άθθεξ ακαθμνέξ ημ πμζμζηυ θηάκεζ έςξ ηαζ 

25%. Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ παναβςβή θαδζμφ ηαθήξ πμζυηδηαξ ηαζ βζα ηδκ παναβςβή 

επζηναπέγζςκ εθζχκ (πνάζζκεξ ηζαηζζηέξ ηαζ ιαφνεξ παηδηέξ). Θεςνείηαζ πμζηζθία παναβςβζηή 

ηαζ ακεηηζηή ζημ ρφπμξ. Έπεζ παιδθή ακμπή ζηα Aspidiotus hederae, Parlatoria oleae ηαζ 

Saissetia oleae, ιέηνζα ακμπή ζηδκ αθαηυηδηα ηαζ  ζημ Verticillium dahliae ηαζ ορδθή ακμπή 

ζηδκ λδναζία. 

 

1.3.3. Αδξφθαξπεο 

 

Καξπδνιηά ή Υνλδξνιηά Υαιθηδηθήο 

 

Ζ Κανοδμθζά θένεζ  ηαζ ηζξ ζοκςκοιίεξ: Κανοδμναπάηδ, Κμθοιπάδα, Κμθοιπάηδ, Απμθοηή, 

Υαθηζδζηήξ ηαζ Κςκζηή. Καθθζενβείηαζ ηονίςξ ζημ κμιυ Υαθηζδζηήξ ηαζ ζπμναδζηά ζημοξ 

κμιμφξ Φςηίδμξ, Φεζχηζδμξ, Αηηζηήξ ηαζ Δοαμίαξ. Ακαπηφζζεηαζ ζε δέκηνμ φρμοξ 5-8 ιέηνςκ. 

Σα θφθθα ηδξ είκαζ ακμζπημπνάζζκα ιήημοξ 6,94±0,63 cm ηαζ πθάημοξ 1,4±0,17 cm. Ο ηανπυξ 

έπεζ ζπήια ηοθζκδνμηςκζηυ, ιέζμ αάνμξ 5,8 g ηαζ θένεζ εδθή ηαζ δφμ νάπεξ ακηίεεηεξ ηαε΄ υθμ 

ημ ιήημξ ημο ηανπμφ. Ζ ζπέζδ ζάνηαξ πνμξ πονήκα ημο ηανπμφ είκαζ 6,6/1. Ο πονήκαξ έπεζ 

ζπήια ηοθζκδνμηςκζηυ ιε ηδ ιζα πθεονά ηονηςιέκδ, ιέζμ αάνμξ 0,7 g ηαζ θένεζ αηίδα ζηδκ 

ημνοθή ηαζ δέηα αααεείξ βθοθέξ. Οζ ηαθφηενμζ επζημκζαζηέξ αοηήξ ηδξ πμζηζθίαξ είκαζ δ 

Αιθίζζδξ, δ Μεβανίηζηδ, δ Κμνςκέζηδ, δ Μακηγακίθμ ηαζ δ Γηυνκηαθξ. Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο 

ηανπμφ ζε θάδζ ηοιαίκεηαζ βφνμ ζημ 14%. Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ παναζηεοή 

ημκζεναχκ βειζζηχκ (ιε αιφβδαθμ ή ηζίθζ) πνάζζκςκ ηαζ ιαφνςκ εθζχκ  ηαθήξ πμζυηδηαξ. Σμ 

οπυθμζπμ πνμσυκ αηαηάθθδθμ βζα επελενβαζία πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ παναβςβή εθαζμθάδμο. 

Θεςνείηαζ πμζηζθία παναβςβζηή ηαζ ακεηηζηή ζημ ρφπμξ αθθά πμθφ εοαίζεδηδ ζημ Dacus oleae. 

 

 

Κνζξέτθε (Olea europaea var. minor rotunda) 

 

Ζ Κμενέσηδ θένεζ ηαζ ηζξ ζοκςκοιίεξ: Κμνζκεζαηή, Γθοημιακάηζ, Γθοημιακαημθζά, Μακάηζ ηαζ 

Μακαημθζά. Καθθζενβείηαζ ηονίςξ ζημοξ κμιμφξ Ανβμθίδμξ, Κμνζκείαξ, Ανηαδίαξ (πενζμπή 
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Κοκμονίαξ), Φςηίδμξ ηαζ Φεζχηζδμξ. Ακαπηφζζεηαζ ζε δέκηνμ φρμοξ 5-7 ιέηνςκ. Σα θφθθα ηδξ 

είκαζ ααεοπνάζζκα ιήημοξ 5,68±0,65 cm ηαζ πθάημοξ 1,36±0,17 cm. Ο ηανπυξ έπεζ ζπήια 

ςμεζδέξ ή ζθαζνζηυ, ζάνηα ζοκεηηζηή ηαζ ιέζμ αάνμξ 4,7 g. Ζ ζπέζδ ζάνηαξ πνμξ πονήκα ημο 

ηανπμφ είκαζ 5,7/1. Ο πονήκαξ έπεζ ζπήια ηοθζκδνζηυ, ιέζμ αάνμξ 0,7 g ηαζ θένεζ αηίδα ζηδκ 

ημνοθή ηαζ επηά αααεείξ βθοθέξ. Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο ηανπμφ ζε θάδζ ηοιαίκεηαζ βφνμ ζημ 

20%. Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ παναβςβή θαδζμφ ηαθήξ πμζυηδηαξ  ηαζ βζα ηδκ 

παναζηεοή ιαφνςκ ημκζεναχκ. Δηηζιάηαζ βζα ηδκ παναβςβή ανχζζιςκ εθζχκ ζε πενζμπέξ πμο 

εοδμηζιεί δ Κμκζεναμθζά. Θεςνείηαζ πμζηζθία ακεεηηζηή ζημ ρφπμξ ηαζ ιπμνεί κα ακαπηοπεεί 

ιέπνζ ηαζ ζηα 800 ιέηνα φρμξ. 

 

1.3.4. Γηάθξηζε κε Βάζε ηε Υξήζε ηνπο  

 

Δπηηξαπέδηεο  

O ηανπυξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα επζηναπέγζα ηαηακάθςζδ. Μενζηέξ απυ ηζξ πζμ ειπμνζηέξ 

πμζηζθίεξ είκαζ δ Κμκζεναμθζά, πμο είκαζ δ ηονζυηενδ εβπχνζα επζηναπέγζα εθζά ιε πμζμζηυ 

ζηδκ μθζηή παναβςβή 80-85%, δ Νοπάηδ Καθαιχκ ιε πενζμνζζιέκδ δζάδμζδ ηαζ δ Υαθηζδζηήξ 

ή Γαζδμονμθζά, πμο ηαθθζενβείηαζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ζηδκ Υαθηζδζηή. 

 

Διαηνπνηήζηκεο  

O ηανπυξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναβςβή εθαζμθάδμο. Οζ πζμ βκςζηέξ είκαζ δ Κμνςκέζηδ, δ 

Λζακμθζά Κένηοναξ (ή Λαδμθζά, Πνεαεγάκα, Νενμθζά ηθπ.), δ μπμία ηαθθζενβείηαζ ηονίςξ 

ζημοξ Παλμφξ ηαζ ηδκ Κένηονα ηαζ είκαζ απαζηδηζηή ζε οβναζία, αθθά δίκεζ ηαθήξ πμζυηδηαξ 

εθαζυθαδμ, δ Αβμονμιακαημθζά, πμο δίκεζ ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ θάδζ ηαζ είκαζ πμθφ ακεεηηζηή 

ζημ ρφπμξ, δ Βαθακμθζά (Κμθμαή), ηαθθζενβείηαζ ηονίςξ ζηδκ Μοηζθήκδ ηαζ πνυηεζηαζ βζα ιία 

απυ ηζξ ηαθφηενεξ εθαζμπμζήζζιεξ πμζηζθίεξ ηαζ δ Σζμοκάηδ, πμο πανάβεζ ανηεηυ θάδζ ορδθήξ 

πμζυηδηαξ, είκαζ ακεεηηζηή ζημ ρφπμξ ηαζ ηαθθζενβείηαζ ηονίςξ ζηδκ Λαηςκία ηαζ ηδκ Κνήηδ.  

 

Γηπιήο ρξήζεο   

Ο ηανπυξ πνδζζιμπμζείηαζ είηε βζα παναβςβή εθαζμθάδμο ή επζηναπέγζςκ εθζχκ. Οζ πζμ βκςζηέξ 

ειπμνζηέξ πμζηζθίεξ είκαζ δ Μεβανίηζηδ , πμο είκαζ δ πζμ ακεεηηζηή ζηδκ λδναζία πμζηζθία ηαζ 

απμδίδεζ πμθφ ηαθά ζηδκ Αηηζηή ηαζ ηδκ Βμζςηία, δ Κμενέσηδ, δ μπμία ηαθθζενβείηαζ ηονίςξ 

ζηδ Φςηίδα ηαζ δίκεζ ηεθζηυ πνμσυκ ελαζνεηζηυ ζε πνχια ηαζ μνβακμθδπηζηέξ ζδζυηδηεξ, δ 

Κανοδμθία, πμο εεςνείηαζ ηθχκμξ ηδξ Κμκζεναμθζάξ ηαζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ηαθθζενβείηαζ 

ζηδ Δφαμζα ηαζ ηέθμξ δ Θνμοιπμθζά, ιε ημ ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ κα λεπζηνίγεζ αοηυιαηα μ 

ηανπυξ πάκς ζημ δέκδνμ ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ ςνίιακζδξ (Μπαθαηζμφναξ, 1994; Πμκηζηήξ, 

2000). 
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1.4. Ξέλεο πνηθηιίεο Διηάο 

 

Πενίπμο 1275 πμζηζθίεξ εθαζυδεκηνςκ ηαθθζενβμφκηαζ ζημκ ηυζιμ (Bertolini et al., 1998). 

Χζηυζμ, μ ανζειυξ είκαζ πμθφ ιζηνυηενμξ υηακ δ ζδιαζία ηςκ πμζηζθζχκ ακαθφεηαζ 

θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ παναιέηνμοξ υπςξ δ παναβςβή ηαζ δ ηαηακάθςζδ. Πμθθέξ πμζηζθίεξ 

πανάβμοκ ιενζηέξ εηαημκηάδεξ εηαηυθζηνα εθαζμθάδμο, εκχ αοηυ απυ άθθεξ πμζηζθίεξ πςθείηαζ 

ζε ιζηνή βεςβναθζηή πενζμπή ηαζ ηαηακαθχκμκηαζ ηονίςξ ημπζηά. Έηζζ ιυκμ θίβεξ δεηάδεξ απυ 

ιμκμπμζηζθζαηά εθαζυθαδα είκαζ μζημκμιζηά εκδζαθένμκηα ακ ηαζ μζ άθθμζ ηφπμζ δεκ ζηενμφκηαζ 

επζζηδιμκζημφ εκδζαθένμκημξ (Aparicio et Luna, 2002).  

 
Πίλαθαο 2: Δλδεηθηηθέο πνηθηιίεο ειηάο ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ 

Υψξα Πνηθηιίεο 

Ιζπαλία 

 

Picual, Hojiblanea (Nevadilla blanca), Arbequine, Cornicabra (Mora de 

Toledo), Verdial (Verdal), Negral 

Ιηαιία 

 

Frantoio (Frantoiano, Correglio, Razzo), Moraiolo, Coratine (Racioppa, 

Rocema), Leccino (Leccio) 

Γαιιία Angladean, Araban, Colombale, Verdale, Saurin, Triparde ηηθ. 

Σνπξθία Ayvalik, Cakir 

Λίβαλνο 

 

Soury (Beladi, Ayroumi, Bayadi), Beladi (Bayadi, Khoudri, Zeitou), 

Ayrouni (Souri Bizri, Soummaki), Chamy, Smoukmoki 

Πνξηνγαιία Galaga, Verdal, Carrasquenha 

Αιγεξία Chemlal, Azeradj (Adjeraz), Limli (Imeli, Limeli), Bouchouk 

Σπλεζία 

 

Chemlali (Sahali), Chetoui (Chitoui), Ouslati (El-Ala, El-Horr), 

Gerboua, Zarazi, Zammati, Chemlali de Djerba 

Μαξφθν Picholine Marocaine 

Ιζξαήι Souri, Malissi 

πξία 

 

Kderie, Temrani, Douebli, Dermlali, Minekiri, Safraoui, Sourani, Dan, 

Massabi, Taffahi 

Αξγεληηλή Arbeguine, Frantoio, Leccino, Empeltre, Liguria 

Απζηξαιία Manzanella, Verdial 

Ληβχε Enduri, Pasli, Zarazi, Frantoio, Moraiolo, Leccino, Maurino, Ouslati 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο 

Nevadillo blanco, Picholine 

Υηιή Huaso, Liguria, Empeltre 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Σερλνινγία Παξαγσγήο Διαηφιαδνπ 

 

2.1. Παξαγσγηθή Γηαδηθαζία 

 

 
Δηθφλα 1: ρεδηάγξακκα Παξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο Διαηνιάδνπ (Oliveoilaustralia.com) 

 

ηδκ παναπάκς Δηθφλα 1 θαίκεηαζ παναζηαηζηά ιζα εκδεζηηζηή παναβςβζηή 

δζαδζηαζία εθαζμθάδμο πμο θαιαάκεζ πχνα ζε έκα εθαζμηνζαείμ. Σα ζηάδζα ηδξ 

παναβςβήξ ακαθφμκηαζ παναηάης: 

 

2.1.1. Παξαιαβή ηνπ Καξπνχ 

 

Μεηά ηδ ζοβημιζδή μζ εθζέξ παναδίδμκηαζ ζηζξ ιεηαπμζδηζηέξ ιμκάδεξ βζα 

επελενβαζία ημ ηαπφηενμ δοκαηυκ. Ζ ιεηαθμνά ημοξ βίκεηαζ ζε πθαζηζηά ηεθάνα 

(ηθμφαεξ) ιε μπέξ αενζζιμφ ή πθαζηζημφξ ζάημοξ. ε πενίπηςζδ πμο πνεζάγεηαζ κα 

απμεδηεοηεί μ ηανπυξ εα πνέπεζ κα είκαζ βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ζε πχνμ ιε 

ηαθυ αενζζιυ δζυηζ δζαθμνεηζηά πνυηεζηαζ κα ζοιαεί οδνμθοηζηή ηάββζζδ ιε 

ιεηαηνμπή ηςκ ηνζαηοθμβθοηενμθχκ ζε βθοηενυθδ ηαζ θζπανά μλέα πμο έπεζ ςξ 

απμηέθεζια  ηδκ οπμαάειζζδ ημο εθαζμθάδμο.  
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2.1.2. Πιχζηκν θαη Απνκάθξπλζε Φχιισλ 

 

Οζ εθζέξ ημπμεεημφκηαζ ανπζηά ζε ιζα πμάκδ παναθααήξ εθαζμηάνπμο ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ιε ιεηαθμνζηή ηαζκία μδδβμφκηαζ ζημ απμθοθθςηήνζμ, υπμο 

απμιαηνφκμκηαζ ηα θφθθα ηαζ άθθα ακεπζεφιδηα οθζηά. Αημθμοεεί πθφζζιμ βζα ηδκ 

απμιάηνοκζδ λέκςκ οθχκ (ζηυκδ, πχια, η.θ.π.). Σμ κενυ ιπμνεί κα ακαηοηθςεεί 

ιεηά απυ ηαηαηνήικζζδ ή δζήεδζδ ηςκ ζηενεχκ ζοζηαηζηχκ ημο. Απαζημφκηαζ 

πενίπμο 100-120 L κενμφ βζα ηδκ πθφζδ 1000 kg εθαζμηάνπμο. Ζ αθαίνεζδ θφθθςκ 

ηαζ δ πθφζδ εθζάξ είκαζ ζδιακηζηέξ ηαζ απαναίηδηεξ δζαδζηαζίεξ υηακ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζφζηδια θοβμηέκηνδζδξ. Όηακ εηηεθμφκηαζ, είκαζ δοκαηυκ κα 

απμθεοπεεί δ γδιζά ζηα ιδπακζηά ιένδ πμο πενζζηνέθμκηαζ ιε ορδθέξ ηαπφηδηεξ. 

Δπζπθέμκ, απμθεφβεηαζ δ αίζεδζδ ηδξ επίδναζδ ηςκ θφθθςκ ζημ εθαζυθαδμ.  

 

2.1.3. πάζηκν θαη Άιεζε Διαηφθαξπνπ  

 

ηα παναδμζζαηά εθαζμηνζαεία δ άθεζδ ημο ηανπμφ βίκεηαζ ιε ηοθζκδνζηέξ 

ιοθυπεηνεξ. ηζξ ζφβπνμκεξ ιμκάδεξ υιςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ πθέμκ ιεηαθθζημί 

ιφθμζ, ζθονυιοθμζ ηαζ ζπαζηήνεξ ιε μδμκηςημφξ δίζημοξ. Δάκ μζ εθζέξ πμο 

οπμαάθθμκηαζ ζε επελενβαζία είκαζ παβςιέκεξ ή πμθφ λδνέξ, πνμζηίεεηαζ ιζα ιζηνή 

πμζυηδηα κενμφ (100-150 L ακά 1000 kg ηανπμφ). 

 

2.1.4. Μάιαμε Διαηφπαζηαο 

 

Μεηά ηδκ άθεζδ, δ εθαζμγφιδ ακαιζβκφεηαζ ζημ ιαθαηηήνα ιεηά ηδκ πνμζεήηδ 

γεζημφ κενμφ. Ζ ιάθαλδ απμηεθεί ααζζηυ ζηάδζμ ηδξ επελενβαζίαξ ηαζ ζοκηεθεί ζηδκ 

ζοκέκςζδ ηςκ ιζηνχκ εθαζμζηαβμκζδίςκ ιε ιεβαθφηενεξ ζηαβυκεξ θαδζμφ. Ζ ιάθαλδ 

ιεζχκεζ ή αθαζνεί ηα βαθαηηχιαηα πμο πνμηφπημοκ ηαηά ηδκ απυημιδ ηαζ αίαζδ 

ζφκεθζρδ ηδξ εθζάξ πνμηαθχκηαξ  ζοζζςιάηςζδ ηςκ ζηαβμκζδίςκ ζηδκ πάζηα εθζάξ, 

αολάκμκηαξ έηζζ ηδκ εθεφεενδ πμζυηδηα εθαίμο ηαζ, ςξ εη ημφημο, πνμηφπημοκ 

ιεβαθφηενεξ απμδυζεζξ εθαζμθάδμο. Δπζπθέμκ, δ ιάθαλδ αμδεά επίζδξ ζηδκ αφλδζδ 

ημο ελαβχβζιμο εθαίμο πνμςεχκηαξ ηδ δζάζπαζδ ηςκ αδζάζπαζηςκ ηοηηάνςκ πμο 

πενζέπεζ θάδζ βζα ιδπακζηή ηαζ εκγοιαηζηή δνάζδ (Aparicio and Harwood, 1999). Γζα 

ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ δ εθαζμγφιδ εενιαίκεηαζ απυ 25 έςξ 33ºC βζα 

πνμκζηυ δζάζηδια απυ 30 έςξ 60 min ακάθμβα ηδκ πενίζηαζδ. ημ ιαθαηηήνα 

πνμζηίεεηαζ κενυ ιέπνζ ηαζ 10% ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ εθαζμγφιδξ, πνζκ ηδκ ελαβςβή 

ημο εθαζυθαδμο ζε δζθαζζηυ ή ηνζθαζζηυ θοβμηεκηνζηυ ζφζηδια. Σα ηονζυηενα 

ζοζηαηζηά ηδξ πάζηαξ ιεηά ηδ ιάθαλδ είκαζ ημ εθαζυθαδμ, ιζηνά ημιιάηζα πονήκα, 

κενυ ηαζ ηοηηανζηά οπμθείιιαηα (Boskou, 2011).  
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2.1.5. Μέζνδνη Διαηνπνίεζεο  

 

2.1.5.1. Παναδμζζαηή ιέεμδμξ πίεζδξ 

 

Ζ παναδμζζαηή ιέεμδμξ (πήια 1α) είκαζ δ παθαζυηενδ ιέεμδμξ ελαβςβήξ 

εθαζμθάδμο ηαζ ελαημθμοεεί κα πνδζζιμπμζείηαζ, ακ ηαζ δεκ είκαζ εονέςξ 

δζαδεδμιέκδ. Οοζζαζηζηά είκαζ ιζα αζοκεπήξ δζαδζηαζία πμο δζαθμνμπμζείηαζ ζε δφμ 

θάζεζξ ιε ηδκ πίεζδ ηςκ αθεζιέκςκ ηανπχκ. Ζ οβνή θάζδ (ιίβια κενμφ/θαδζμφ) 

δζαπςνίγεηαζ ανβυηενα πνμηεζιέκμο κα θδθεεί ημ εθαζυθαδμ. Τπμθμβίγεηαζ υηζ απυ 

1000 kg ηανπμφ πανάβμκηαζ πενίπμο 350 kg εθαζμπονήκα (πενζεηηζηυηδηα ζε 

οβναζία 25 %) ηαζ πενίπμο 450 kg οβνά απυαθδηα (απυκενα). Μενζηά απυ ηα 

πθεμκεηηήιαηα ηδξ ιεευδμο, ζφιθςκα ιε ημ IOC (1990), είκαζ υηζ απαζηείηαζ ιζηνή 

επέκδοζδ, πνδζζιμπμζμφκηαζ απθά ηαζ αλζυπζζηα ιδπακήιαηα, απαζηείηαζ εθάπζζηδ 

δθεηηνζηή εκένβεζα ηαζ άνα δ ηαηακάθςζδ είκαζ παιδθή, μ εθαζμπονήκαξ είκαζ 

θζβυηενμ οβνυξ ηαζ ιζα ιζηνή πμζυηδηα κενμφ απυ ημκ ηανπυ πενζέπεζ ηαζ θίβμ θάδζ. 

Δκημφημζξ, ακ ηαζ είκαζ πζμ μζημθμβζηή, δ ηεπκζηή αοηή είκαζ αζοκεπήξ, βεβμκυξ πμο 

απμηεθεί ιεζμκέηηδια βζα ηδ ζφβπνμκδ αζμιδπακία. Πανάθθδθα, ημ ιδπάκδια είκαζ 

δοζηίκδημ, πνεζάγεηαζ πενζζζυηενδ ενβαζία, ηα οπμζηνχιαηα θζθηνανίζιαημξ εα 

ιπμνμφζακ κα είκαζ ιμθοζιέκα, ηαζ δ παναβςβζηυηδηα είκαζ παιδθή (Aparicio and 

Harwood, 1999).  

 

2.1.5.2. Φοπνή Έηεθζρδ 

 

Ζ ροπνή έηεθζρδ είκαζ δ δζαδζηαζία εηπφθζζδξ ημο εθαζμθάδμο απυ πάζηα εθζάξ ζε 

εενιμηναζία ιζηνυηενδ απυ 25°C (Tsimidou et al., 2003).  

 

2.1.5.3. Μέεμδμξ ηνζθαζζημφ ζοζηήιαημξ  

 

Ζ ηνζθαζζηή δζαδζηαζία (ρήκα 1.β) είκαζ ιζα ζοκεπήξ δζαδζηαζία πμο έπεζ 

ακηζηαηαζηήζεζ ηδκ παναδμζζαηή ιέεμδμ. Υνμκμθμβείηαζ απυ ηδ δεηαεηία ημο 1970-

1980. Οζ αθεζιέκεξ εθζέξ ημπμεεημφκηαζ ζε έκα ηνζθαζζηυ θοβμηεκηνζηυ 

δζαπςνζζηήνα (decanter) (Δηθφλα 2) υπμο ηα δζαθμνεηζηά ιένδ (εθαζυθαδμ, απυκενα, 

εθαζμπονήκαξ) δζαπςνίγμκηαζ ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ θοβυηεκηνμο δφκαιδξ. Γφμ απυ ηα 

πθεμκεηηήιαηα ημο ζοζηήιαημξ αοημφ είκαζ δ ορδθυηενδ παναβςβζηυηδηα ηαζ ημ 

πονδκέθαζμ έπεζ ηακμκζηή πενζεηηζηυηδηα ζε οβναζία. Σμ ηφνζμ ιεζμκέηηδια ηδξ 

ιεευδμο είκαζ δ ιεβάθδ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηαζ μζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ φδαημξ πμο 

απαζημφκηαζ ηαζ ζοκεπχξ δ παναβςβή ζδιακηζημφ υβημο οβνχκ απμαθήηςκ πμο 

πνμηαθμφκ νφπακζδ. Δπίζδξ πανάβεηαζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ κενμφ απυ ημκ ηανπυ 

πνάβια πμο μδδβεί ηαζ ζηδ ιείςζδ ημο μθζημφ θαζκμθζημφ πενζεπμιέκμο ζημ 

παναβυιεκμ εθαζυθαδμ ηαεχξ ηα κενά αοηά απμιαηνφκμκηαζ ηαζ άνα ημ πνμσυκ είκαζ 

πζμ αζηαεέξ. Τπμθμβίγεηαζ υηζ απυ 1000 kg ηανπμφ, πανάβμκηαζ 500 kg εθαζμπονήκα 

(πενζεηηζηυηδηα ζε οβναζία 50%) ηαζ 1200 kg οβνά απυαθδηα.  
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Δηθφλα 2: Ο ηξηθαζηθόο δηαρσξηζηήξαο (decanter)   

 

2.1.5.4. Μέεμδμξ δζθαζζημφ ζοζηήιαημξ 

 

Πνζκ ιενζηά πνυκζα ειθακίζηδηε ζηδκ αβμνά ημ δζθαζζηυ ζφζηδια (απμηαθμφιεκμ 

ηαζ «μζημθμβζηυ ζφζηδια») (ρήκα 1γ) (Eηθφλα 3). ε αοηή ηδ δζαδζηαζία, δεκ 

πνμζηίεεκηαζ κενυ ηαζ ηα ηεθζηά πνμσυκηα είκαζ ημ εθαζυθαδμ ηαζ μ εθαζμπονήκαξ 

ζημκ μπμίμ εκζςιαηχκμκηαζ ηα απυκενα. Σμ ζδιακηζηυηενμ πθεμκέηηδια ημο 

ζοζηήιαημξ είκαζ δ ιεζςιέκδ ηαηακάθςζδ κενμφ ηαζ δ έθθεζρδ οβνχκ απμαθήηςκ. 

Έηζζ ημ παναβυιεκμ εθαζυθαδμ είκαζ πζμ πθμφζζμ ζε μθζηά θαζκμθζηά απυ αοηυ πμο 

πανάβεηαζ απυ ημ ηνζθαζζηυ ζφζηδια ηαζ άνα είκαζ ηαζ πζμ ζηαεενυ. Δπζπθέμκ δεκ 

πανάβεηαζ κενυ απυ ημκ ηανπυ ηαζ δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ είκαζ παιδθή. 

Τπμθμβίγεηαζ υηζ ηαηά ηδκ επελενβαζία 1000 kg ηανπμφ πανάβμκηαζ 800 kg πενίπμο 

οβνμφ εθαζμπονήκα. μαανυ ιεζμκέηηδια ηδξ ιεευδμο υιςξ είκαζ υηζ μ εθαζμπονήκαξ 

πμο πνμηφπηεζ έπεζ αολδιέκδ οβναζία ηαζ είκαζ δφζημθμξ ζημκ πεζνζζιυ, ζηδ 

ιεηαθμνά ηαζ ηδκ επελενβαζία. Δπζπθέμκ, λδναίκεηαζ ιε ανβυ νοειυ ηαζ έπεζ ορδθυ 

νοπακηζηυ θμνηίμ.   

 

 
Δηθφλα 3: Γηθαζηθόο δηαρσξηζηήξαο  

 

 



  

27 
 

 
 

ρήκα 1: Οη ηξεηο ηύπνη κεζόδσλ γηα ηελ παξαιαβή ειαηνιάδνπ α) θιαζζηθή κέζνδνο κε 

πηεζηήξην, β) Σξηθαζηθή κέζνδνο θαη γ) Γηθαζηθή κέζνδνο 

 

2.1.6. Καζαξηζκφο 

 

Σα ζηενεά ζςιαηίδζα (ηειαπίδζα ζάνηαξ, θθμζμφ, ενφιιαηα πονδκυλοθμο, ηθπ) πμο 

ανίζημκηαζ δζαθοιέκα ζηδκ οβνή θάζδ απμιαηνφκμκηαζ ιε ηδ πνήζδ παθζκδνμιζηχκ 

ηζκμφιεκςκ ημζηίκςκ (ηυζηζκα απμθάζπςζδξ). διεζχκεηαζ υηζ ημ αάνμξ ηςκ 

ζηενεχκ ζςιαηζδίςκ οπμθμβίγεηαζ ζε πμζμζηυ 0.5-1 % επί ημο ζοκμθζημφ αάνμοξ ηδξ 

οβνήξ θάζδξ.  

 

2.1.7. Γηήζεζε-Σειηθφο Γηαρσξηζκφο  

 

Ο ηεθζηυξ δζαπςνζζιυξ ημο εθαζυθαδμο (δζήεδζδ) απυ ηα θοηζηά οβνά βίκεηαζ ιε ηδ 

πνήζδ θοβμηεκηνζηχκ εθαζμδζαπςνζζηήνςκ ιε πζάηα. Όπςξ ήδδ ακαθένεδηε, μζ ηνεζξ 

δζαθμνεηζηέξ επελενβαζίεξ παναθααήξ εθαζυθαδμο (παναδμζζαηή, ηνζθαζζηή ηαζ 

δζθαζζηή) δζαθένμοκ ζδιακηζηά ζημκ υβημ ηαζ ηδ ζφζηαζδ ηςκ απμαθήηςκ πμο 

πανάβμοκ (Πεηνςηυξ, 2015).  

 

2.1.8. Απνζήθεπζε Παξαγφκελνπ Διαηνιάδνπ 

 

Σμ εθαζυθαδμ πνζκ ηδκ ιεηαθμνά ημο ζημ ηοπμπμζδηήνζμ βζα ειθζάθςζδ, εα πνέπεζ 

κα απμεδηεφεηαζ υζμ ημ δοκαηυκ βνδβμνυηενα ζε ιεβάθεξ ιεηαθθζηέξ δελαιεκέξ απυ 

ακμλείδςημ πάθοαα βζα απμθοβή επζιυθοκζδξ απυ άθθα οθζηά. Πανάθθδθα μζ 

δελαιεκέξ αοηέξ εα πνέπεζ κα  δζαηδνμφκηαζ οπυ ηάθορδ (δδθαδή ημ εθαζυθαδμ κα 

ιδκ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημκ αένα βζαηί αοηυ εα ζοκηεθέζεζ ζηδκ μλείδςζή ημο) ιέζα 
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ζηα ηηίνζα ιαηνζά απυ ημ θςξ ζε ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ 13-18
μ
C. Σέλος, το δμπείμ 

πνέπεζ κα είκαζ πθήνςξ βειάημ (ιε ημκ αένα κα ηαηαθαιαάκεζ θζβυηενμ απυ ημ 3-4% 

ημο ζοκμθζημφ υβημο) ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο αοηυ δεκ είκαζ εθζηηυ, ηυηε μ αέναξ 

ζοκίζηαηαζ κα ακηζηαείζηαηαζ ιε αδνακέξ αένζμ, υπςξ ημ άγςημ. 

 

 

2.2. Καηεγνξίεο Διαηνιάδνπ 

 

Οζ πενζβναθέξ ηαζ μζ μνζζιμί ημο εθαζμθάδμο, ηαεχξ ηαζ δ μκμιαζία ημο, απμηεθμφκ 

μοζζαζηζηυ ζημζπείμ ημο ηαεεζηχημξ ηδξ αβμνάξ, εέημκηαξ πνυηοπα πμζυηδηαξ ηαζ 

πανέπμκηαξ ζημοξ ηαηακαθςηέξ επανηή πθδνμθυνδζδ βζα ημ πνμσυκ.  ημ πανάνηδια 

VII ημο Κακμκζζιμφ (ΔE) ανζε. 1308/2013 πνμαθέπμκηαζ δ πενζβναθή ηαζ μ μνζζιυξ 

ηςκ εθαζμθάδςκ ηαζ ηςκ πονδκεθαίςκ πμο δζαηίεεκηαζ ζημ ειπυνζμ ζημ εζςηενζηυ 

ηάεε ηνάημοξ µέθμοξ, ηαεχξ ηαζ υζμκ αθμνά ηζξ εκδμημζκμηζηέξ ζοκαθθαβέξ ηαζ ηζξ 

ζοκαθθαβέξ µε ηζξ ηνίηεξ πχνεξ. Ζ πνήζδ ηςκ πενζβναθχκ ηαζ ηςκ μνζζιχκ ημο 

εθαζμθάδμο ηαζ ημο πονδκεθαίμο πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ πανάνηδια VII (ΜΔΡΟ 

VIII) ημο εκ θυβς ηακμκζζιμφ είκαζ οπμπνεςηζηή υζμκ αθμνά ηδκ ειπμνία ηςκ εκ  

θυβς πνμσυκηςκ εκηυξ ηδξ Κμζκυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ ζημ ειπυνζμ ιε ηνίηεξ πχνεξ, 

εθυζμκ είκαζ ζοιααηή ιε δζεεκείξ οπμπνεςηζημφξ ηακυκεξ. Μυκμκ μζ παναηάης 

ηαηδβμνίεξ εθαζμθάδμο επζηνέπεηαζ κα δζαηζκμφκηαζ ηαζ κα πςθμφκηαζ εκδμημζκμηζηά 

ζε επίπεδμ θζακζημφ ειπμνίμο εθυζμκ πενζβνάθμκηαζ ηαζ μνίγμκηαζ ςξ ελήξ:  

 

2.2.1. Παξζέλα Διαηφιαδα  

 

Έθαζα θαιαακυιεκα απυ ημκ εθαζυηανπμ ιυκμ ιε ιδπακζηέξ ιεευδμοξ ή άθθεξ 

θοζζηέξ επελενβαζίεξ ιε ζοκεήηεξ πμο δεκ πνμηαθμφκ αθθμίςζδ ημο εθαίμο, ηαζ ηα 

μπμία δεκ έπμοκ οπμζηεί ηαιία άθθδ επελενβαζία πθδκ ηδξ πθφζδξ, ηδξ ιεηάββζζδξ, 

ηδξ θοβμηέκηνζζδξ ηαζ ηδξ δζήεδζδξ· ελαζνμφκηαζ ηα έθαζα πμο θαιαάκμκηαζ ιε 

δζαθφηεξ, ιε αμδεδηζηέξ φθεξ παναθααήξ πμο έπμοκ πδιζηή ή αζμπδιζηή δνάζδ, ή ιε 

ιεευδμοξ επακεζηενμπμίδζδξ ή πνυζιεζλδξ ιε έθαζα άθθδξ θφζδξ. Σα πανεέκα 

εθαζυθαδα ηαηαηάζζμκηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ πενζβνάθμκηαζ ιε ηζξ αηυθμοεεξ 

μκμιαζίεξ:  

 

2.2.1.1. Δλαζνεηζηυ πανεέκμ εθαζυθαδμ  

 

Πανεέκμ εθαζυθαδμ ημο μπμίμο δ πενζεηηζηυηδηα ζε εθεφεενα θζπανά μλέα, 

εηθναγυιεκδ ζε εθασηυ μλφ, δεκ οπενααίκεζ ηα 0,8 g ακά 100 g ηαζ ημο μπμίμο ηα 

άθθα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημο είκαζ ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα βζα ηδκ 

ηαηδβμνία αοηή.  
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2.2.1.2. Πανεέκμ εθαζυθαδμ  

 

Πανεέκμ εθαζυθαδμ ημο μπμίμο δ πενζεηηζηυηδηα ζε εθεφεενα θζπανά μλέα, 

εηθναγυιεκδ ζε εθασηυ μλφ, δεκ οπενααίκεζ ηα 2 g ακά 100 g ηαζ ημο μπμίμο ηα άθθα 

ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά είκαζ ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα βζα ηδκ ηαηδβμνία 

αοηή.  

  

2.2.1.3. Δθαζυθαδμ Λαιπάκηε (ιεζμκεηηζηυ) 

 

Πανεέκμ εθαζυθαδμ ημο μπμίμο δ μλφηδηα, εηθναζιέκδ ζε εθασηυ μλφ, οπενααίκεζ ημ 

2%. Δίκαζ αηαηάθθδθμ βζα ηαηακάθςζδ ςξ έπεζ ηαζ πνμμνίγεηαζ βζα ναθζκάνζζια ή 

βζα αζμιδπακζηή πνήζδ. 

 

2.2.2. χλζεην Διαηφιαδν  

 

2.2.2.1. Δλεοβεκζζιέκμ εθαζυθαδμ  

  

Δθαζυθαδμ ημ μπμίμ παναθαιαάκεηαζ έπεζηα απυ ελεοβεκζζιυ πανεέκςκ εθαζμθάδςκ 

ηαζ ημο μπμίμο δ μλφηδηα, εηθναζιέκδ ζε εθασηυ μλφ, δεκ οπενααίκεζ ημ 0,3% ηαζ ηα 

άθθα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημο είκαζ ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα βζα ηδκ 

ηαηδβμνία αοηή. 
 

2.2.2.2. Απμηεθμφιεκμ απυ Δλεοβεκζζιέκα Δθαζυθαδα ηαζ Πανεέκα Δθαζυθαδα 

 

Έθαζμ πμο απμηεθείηαζ απυ ακάιεζλδ ελεοβεκζζιέκμο εθαζυθαδμο ηαζ πανεέκςκ 

εθαζυθαδςκ, εηηυξ απυ ημ εθαζυθαδμ θαιπάκηε, ημο μπμίμο δ πενζεηηζηυηδηα ζε 

εθεφεενα θζπανά μλέα, εηθναγυιεκδ ζε εθασηυ μλφ, δεκ οπενααίκεζ ημ 1 g ακά 100 g 

ηαζ ημο μπμίμο ηα άθθα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά είκαζ ζφιθςκα ιε ηα 

πνμαθεπυιεκα βζα ηδκ ηαηδβμνία αοηή.  

 

Οζ παναπάκς δφμ ηαηδβμνίεξ ηαεχξ ηαζ δ ηαηδβμνία ημο ιεζμκεηηζημφ εθαζμθάδμο 

(θαιπάκηε) πνέπεζ κα έπμοκ οπμζηεί ελεοβεκζζιυ, πνμηεζιέκμο ηα έθαζα κα δζαηεεμφκ 

πνμξ ηαηακάθςζδ 

 

2.2.3. Ππξελέιαην  

  

2.2.3.1. Αηαηένβαζημ πονδκέθαζμ  

 

Έθαζμ ημ μπμίμ ελάβεηαζ απυ ημκ εθαζμπονήκα ςξ οπμπνμσυκ ηδξ εθαζμονβίαξ ιε ηδκ 

πνδζζιμπμίδζδ δζαθφηδ. Γεκ ιπμνεί κα ηαηακαθςεεί ςξ έπεζ ηαζ πνέπεζ κα οπμζηεί 

ελεοβεκζζιυ 
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2.2.3.2. Δλεοβεκζζιέκμ 

 

 Έθαζμ ημ μπμίμ θαιαάκεηαζ έπεζηα απυ ημκ ελεοβεκζζιυ ημο αηαηένβαζημο 

πονδκεθαίμο ηαζ ημο μπμίμο δ μλφηδηα, εηθναζιέκδ ζε εθασηυ μλφ, δεκ οπενααίκεζ 

ημ 0,3% ηαζ ηα άθθα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημο είκαζ ζφιθςκα ιε ηα 

πνμαθεπυιεκα βζα ηδκ ηαηδβμνία αοηή 

 

2.2.3.3. Πονδκέθαζμ 

 

Έθαζμ πμο απμηεθείηαζ απυ ιείβια ελεοβεκζζιέκμο πονδκεθαίμο ηαζ πανεέκςκ 

εθαζμθάδςκ (εηηυξ απυ εθαζυθαδμ θαιπάκηε), ημο μπμίμο δ μλφηδηα, εηθναζιέκδ ζε 

εθασηυ μλφ, δεκ οπενααίκεζ 1% ηαζ ηα άθθα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημο είκαζ 

ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα βζα ηδκ ηαηδβμνία αοηή (ΔΦΔΣ, 2015).  

 

 
ρήκα 2 : Καηεγνξίεο Διαηνιάδνπ αλάινγα κε ηελ νμύηεηα 

 

2.3. Παγθφζκηα Παξαγσγή θαη Καηαλάισζε Διαηνιάδνπ 

 

φιθςκα ιε ηα πνυζθαηα ζημζπεία ημο IOOC (International Olive Oil Council, 

Απνίθζμξ ημο 2018) δ παβηυζιζα παναβςβή βζα ημ έημξ ζοβημιζδήξ 2017/2018, υπςξ 
θαίκεηαζ ηαζ ζημ Γξάθεκα 1, εηηζιήεδηε ημκ Νμέιανζμ ημο 2017 ζε 2.988.500 

ηυκμοξ, αθθά ζφιθςκα ιε ηα ηεθεοηαία ζημζπεία ηςκ πςνχκ, δ παναβςβή ακένπεηαζ 

ζε 3.271.000 πενίπμο ηυκμοξ, δδθαδή αφλδζδ ηαηά 27% (+697.000 ηυκμοξ) ζε 

ζφβηνζζδ ιε ημ πνμδβμφιεκμ έημξ ζοβημιζδήξ. Ζ αφλδζδ αοηή μθείθεηαζ εκ ιένεζ 

ζηδκ μιάδα εονςπασηχκ παναβςβχκ, δ μπμία ζημ ζφκμθυ ηδξ εα αολδεεί ηαηά 22% 

απυ έημξ ζε έημξ. Ακ ηαζ δ παναβςβή ζηδκ Ηζπακία εα ιεζςεεί ηαηά πενίπμο 3% ζημ 

1.250.000 ηυκςκ, ζηδκ Ηηαθία εα αολδεεί ηαηά 137% (432.000 ηυκμζ), ζηδκ Δθθάδα 

ηαηά 64,1% (320.000 ηυκμζ) ηαζ ζηδκ Πμνημβαθία ηαηά 80,1% (125.000 ηυκμοξ). 

Οθμηθδνςηζηά, αοηέξ μζ εονςπασηέξ πχνεξ παναβςβήξ πανάβμοκ πενζζζυηενα απυ 
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2.143.000 ηυκμοξ, δδθαδή ιζα αφλδζδ ηαηά 391.500 ηυκμοξ ηαηά ημ ηεθεοηαίμ έημξ 

ζοβημιζδήξ. Δπζπθέμκ, δ παναβςβή ζηζξ πενζζζυηενεξ πχνεξ-ιέθδ ημο IOΟC εα 

αολδεεί ηαζ εα θηάζεζ ζε έκα ζφκμθμ ηαηά πνμζέββζζδ 950.000 ηυκςκ, ημ μπμίμ είκαζ 

49,8% αφλδζδ ζε εηήζζα αάζδ. Ζ Σμονηία μδδβεί αοηή ηδκ μιάδα πςνχκ ιε 

παναβςβή 263.000 ηυκμοξ (+26%) αημθμοεμφιεκδ απυ ηδκ Σοκδζία ιε 280.000 

ηυκμοξ (+180%), ημ Μανυημ ιε 140.000 ηυκμοξ (+ 27%), δ Αθβενία ιε 80.000 

ηυκμοξ (+ 27%), δ Ανβεκηζκή ιε 37.500 ηυκμοξ (+74%) ηαζ δ Ημνδακία ιε 25.000 

ηυκμοξ (+ 25%). Ακηίεεηα, ζηδκ Παθαζζηίκδ ακαιέκεηαζ ιείςζδ ηαηά 2,6% ζηα 

19.000 ηυκμοξ. Ζ παναβςβή ζε άθθεξ πχνεξ ιέθδ ημο IOΟC εα παναιείκεζ ζε 

επίπεδα πανυιμζα ιε ηα πνμδβμφιεκα έηδ ζοβημιζδήξ. 

 

Ζ παβηυζιζα ηαηακάθςζδ εθαζμθάδμο ημ 2017/18 ακαιέκεηαζ κα ακέθεεζ ζε 

2.950.000 ηυκμοξ, πμο είκαζ ηαηά 8% ορδθυηενδ απυ ημ ηεθεοηαίμ έημξ ζοβημιζδήξ. 

 

Γξάθεκα 1: Παγθόζκηα Παξαγσγή Διαηνιάδνπ 

  



  

32 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Υεκηθή χζηαζε Διαηνιάδνπ 

 
 

Ζ ζφζηαζδ ημο εθαζμθάδμο απεζημκίγεηαζ ζοκμπηζηά ζημ παναηάης ρήκα 3: 

 

 
ρήκα 3: Υεκηθή ζύζηαζε Διαηνιάδνπ (Κπξηηζάθεο, 2007) 

 

φιθςκα ιε ημ USDA, ηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά πμο ηονζανπμφκ ζημ εθαζυθαδμ 

ζοκμρίγμκηαζ ζημκ Πίλαθα 3. ‟ αοηυ ημ ζδιείμ εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ 

πναβιαηζηή διενήζζα πνυζθδρδ ημο εθαζμθάδμο είκαζ ζήιενα πμθφ ηάης απυ 50 g 

ακά διένα (Fogliano and Sacchi, 2006).  

 

Πίλαθαο 3: Θξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ εληνπίδνληαη ζε 100 g  ζε παξζέλν ειαηόιαδν (USDA, 

2018) 

Θξεπηηθή νπζία Μνλάδεο Πνζφηεηα ζηα 100g 

Βαζηθά ζηνηρεία 

Δκένβεζα kcal 884 

Οθζηά θζπίδζα g 100,00 

Αλφξγαλα πζηαηηθά 

Νάηνζμ, Na mg 2 

Αζαέζηζμ mg 1 

ίδδνμξ mg 0,56 

Οθζηά ημνεζιέκα θζπανά μλέα g 13,81 
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Οθζηά ιμκμαηυνεζηα g 72,96 

Οθζηά πμθοαηυνεζηα g  10,52 

Οθζηά trans θζπανά μλέα g 0 

Υμθδζηενυθδ mg 0 

Βζηαιίκδ Δ           mg 14,35 

Βζηαιίκδ Κ ιg 60,2 

 

3.1. απσλνπνηήζηκα πζηαηηθά ηνπ Διαηνιάδνπ 

 

3.1.1. Σξηαθπινγιπθεξφιεο 

 

Οζ ηφνζεξ ηνζαηοθμβθοηενυθεξ πμο ακεονίζημκηαζ ζημ εθαζυθαδμ είκαζ: OOO (40-

59%), POO (12-20%), OOL (12,5-20%), PΟL (5.5-7%), SOO (3-7%)  υπμο (O= 

εθασηυ μλφ, P= παθιζηζηυ μλφ, S= ζηεαηζηυ μλφ, ηαζ L= θζκεθασηυ μλφ). 

 

3.1.2. Μνλν- θαη δηαθπινγιπθεξφιεο 

 

Ζ πανμοζία ημοξ ζημ εθαζυθαδμ μθείθεηαζ είηε ζε αηεθή αζμζφκεεζδ ηςκ 

ηνζαηοθμβθοηενμθχκ είηε ζε οδνμθοηζηέξ ακηζδνάζεζξ ηαηά ηδ ζοθθμβή ημο 

εθαζμηάνπμο, ηδκ παναβςβή ή ηδκ απμεήηεοζδ ημο εθαίμο. ημ πανεέκμ εθαζυθαδμ, 

δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ δζαηοθμβθοηενμθχκ ηοιαίκεηαζ απυ 1 έςξ 2,8%. ημ ηθάζια 

δζαηοθμβθοηενμθχκ επζηναημφκ εκχζεζξ ιε άημια C-34 ηαζ C-36. Οζ 

ιμκμαηοθμβθοηενυθεξ οπάνπμοκ ζε πμθφ ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ (θζβυηενμ απυ 

0,25%) ζημ εθαζυθαδμ (Boskou  et al., 2006).  

 

3.1.3. Ληπαξά Ομέα 

 

Ζ ζφζηαζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ ημο εθαζμθάδμο έπεζ δζαθμνεηζηέξ δζαηοιάκζεζξ ακά 

δείβια αθθά ζε βεκζηέξ βναιιέξ ηοιαίκεηαζ απυ 7,5 έςξ 20,0%  ζε παθιζηζηυ μλφ, 0,5 

έςξ 5,0% ζε ζηεαηζηυ μλφ, 0,3 έςξ 3,5% ζε παθιζηεθασηυ μλφ, 55,0 έςξ 83,0% ζε 

εθασηυ μλφ, 2,5 έςξ 21,0% ζε θζκεθασηυ μλφ, 0,0 έςξ 1,0% ζε  θζκμθεκζηυ μλφ, 0,0 

έςξ 0,6% ζε αναπζδζηυ μλφ, 0,0-0,4% ζε εζημζεκμσηυ μλφ, 0,0 έςξ 0,2% ζε αεπεκζηυ 

μλφ, ηαζ 0,0 έςξ 0,2% ζε θζβκμηδνζηυ μλφ. Σα θζπανά μλέα επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ 

πμζηζθία ηδξ εθζάξ, ηζξ εδαθμηθδιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ημκ ααειυ 

ςνίιακζδξ ημο ηανπμφ. 
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3.1.4. Φσζθνιηπίδηα 

 

Σα θςζθμθζπίδζα ζοβηαηαθέβμκηαζ ζηα οπυθμζπα ζοζηαηζηά ημο εθαζμθάδμο πμο 

ανίζημκηαζ ζε εθάπζζηεξ πμζυηδηεξ. Σα ηφνζα θςζθμθζπίδζα πμο οπάνπμοκ ζημ 

εθαζυθαδμ είκαζ δ θςζθαηζδοθμπμθίκδ, δ θςζθαηζδοθαζεακμθαιίκδ, δ  

θςζθαηζηοθζκμζζηυθδ, ηαζ δ θςζθαηζδοθμζενίκδ. Ζ ζφκεεζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ 

ανέεδηε κα είκαζ πανυιμζα ιε εηείκδ ηςκ ηνζαηοθμβθοηενμθχκ. Σα θςζθμθζπίδζα 

ιπμνμφκ κα δνάζμοκ ζοκενβζζηζηά (ζηδκ ακαβέκκδζδ ακηζμλεζδςηζηχκ ηδξ α-

ημημθενυθδ ή άθθςκ θαζκμθχκ) ή κα ζοκηεθέζμοκ ζηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ 

ιεηάθθςκ. ε ορδθά επίπεδα, ςζηυζμ, ηα θςζθμθζπίδζα ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ 

αθνζζιυ ή αθθαβή πνχιαημξ εθαίμο ζε ζημφνμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηδβακίζιαημξ 

(Boskou  et al., 2006).  

 

3.2. Αζαπσλνπνίεηα πζηαηηθά ηνπ Διαηνιάδνπ 

 

3.2.2. Σνθνθεξφιεο 

 

Σα δζαηνμθζηά μθέθδ ημο εθαζμθάδμο μθείθμκηαζ εκ ιένεζ ζηδκ πανμοζία ηδξ α-

ημημθενυθδξ ηαζ ηςκ άθθςκ θοζζηχκ ακηζμλεζδςηζηχκ. Ζ α-ημημθενυθδ (ρήκα 4) 

δεκ θεζημονβεί ιυκμ ςξ πανάβμκηαξ παβίδεοζδξ εθεφεενςκ νζγχκ, αθθά ηαζ ςξ 

πανάβμκηαξ δέζιεοζδξ μλοβυκμο απθήξ ηαηάζηαζδξ (singlet oxygen). Αοηή δ 

πνμζηαηεοηζηή επίδναζδ έκακηζ ηδξ θςημλείδςζδξ εκζζπφεηαζ απυ ηδκ πανμοζία ημο 

α-ηανμηέκζμο. Σα ηφνζα μιυθμβα ηςκ ιμνθχκ ηδξ αζηαιίκδξ Δ πμο οπάνπμοκ ζημ 

εθαζυθαδμ είκαζ δ α-ημημθενυθδ, δ μπμία απμηεθεί πενίπμο ημ 95% ηςκ ζοκμθζηχκ 

ημημθενμθχκ. Σμ άθθμ 5% είκαζ μζ α- ηαζ μζ β-ημημθενυθεξ. Σα θνέζηα πανεέκα 

εθαζυθαδα ηαθήξ πμζυηδηαξ έπμοκ ιζα ζδιακηζηή πενζεηηζηυηδηα ζε α-ημημθενυθδ 

(200-300 mg/kg).  

 

 
 

ρήκα 4: Υεκηθή Γνκή Βηηακίλεο Δ (α-ηνθνθεξόιεο) 
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3.2.3. Τδξνγνλάλζξαθεο 

 

3.2.3.1. ημοαθέκζμ 

 

Σμ ζημοαθέκζμ (ρήκα 5) [(6Δ, 10Δ, 14Δ, 18Δ) 2,6,10,15,19,23-

ελαιεεοθμεζημζζηεηνα-2,6,10,14,18,22-ελαέκζμ] (C30Ζ50), είκαζ ιζα πδιζηή έκςζδ 

πμο οπάνπεζ ηυζμ ζηα θοηζηά υζμ ηαζ ζηα γςζηά ααζίθεζα (Dessì et al., 2002) 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ακενχπςκ, υπμο είκαζ έκα απυ ηα ηφνζα ζοζηαηζηά ηςκ 

επζθακεζαηχκ θζπζδίςκ ημο δένιαημξ αθθά οπάνπεζ ηαζ ζημ ήπαν (Wang et al.,2011; 

Huang, et al.,2009;  Xiao et al., 2016). Μεηαθένεηαζ ζημ αίια απυ θζπμπνςηεΐκεξ 

πμθφ παιδθήξ ποηκυηδηαξ ηαζ παιδθήξ ποηκυηδηαξ ηαζ εηηνίκμκηαζ ζε ιεβάθεξ 

πμζυηδηεξ απυ ζιδβιαημβυκμοξ αδέκεξ (Matyas et al., 2004). Απμηεθεί έκα 

εκδζάιεζμ ζηδ αζμζφκεεζδξ ηδξ πμθδζηενυθδξ αθθά ηαζ βεκζηυηενα ηςκ ζηενμεζδχκ 

ηαζ ηενπεκμεζδχκ (Darmaki et al., 2012; Camin et al.,2010; Benveniste, 2004). Δίκαζ μ 

ηφνζμξ πμθοαηυνεζημξ ηνζηενπεκμεζδήξ οδνμβμκάκεναηαξ ημο εθαζμθάδμο ηαζ 

πενζέπεζ έλζ ιμκάδεξ ζζμπνεκίμο (Aguilera et al., 2005; Moreda et al.,2001). Σμ 

ζημοαθέκζμ είκαζ έκα εθαζχδεξ οβνυ ιε παιδθυ ζλχδεξ. Όηακ ηαεανζζηεί, βίκεηαζ 

πμθφ ακμζηηυ ηίηνζκμ έςξ άπνςιμ ηαζ δεκ έπεζ ζπεδυκ ηαευθμο μζιή. 

 
 

ρήκα 5: Υεκηθή Γνκή θνπαιελίνπ ζε αλνηρηή κνξθή (Amarowicz, 2009) 

 

Ζ ηφνζα πδβή ημο ζημοαθεκίμο είκαζ ημ θάδζ απυ ημ ζοηχηζ ημο ηανπανία (Squaluss 

spp., Centrophorus squamosus) απ‟ υπμο πνμένπεηαζ ηαζ ημ υκμιά ημο, (Gershbein & 

Sing, 1969) ιε πενζεηηζηυηδηα ζημοαθεκίμο ζημ πενίπμο 15-80% ηαζ ηδξ θάθαζκαξ 

(Physeter macrocephalus) (Jahaniaval, et al., 2000) αθθά οπάνπεζ ηαζ ζημ εθαζυθαδμ 

(Herna´ndez et al., 2010) ζε ζοβηέκηνςζδ πμο ηοιαίκεηαζ απυ 0,7 έςξ 12 g ακά kg 

εθαίμο, εκχ μ Μπυζημο ακαθένεζ υηζ μζ ηζιέξ ηοιαίκμκηαζ ζοκήεςξ απυ 200 έςξ 

7500 mg/kg (Boskou, 2009), ακ ηαζ έπμοκ ακαθενεεί ηζιέξ ιέπνζ 12.000 mg/kg ζε 

πανεέκμ εθαζυθαδμ (Lanzon, et al., 1994). ημοαθέκζμ έπεζ ανεεεί ζημ θφηνμ ημο 

ζζηανζμφ ηαζ ζημ πίημονμ νογζμφ (Wang et al.,2011; Reddy and Couvreur, 2009; 

Schnetzler et Breene, 1994).  

Ζ ιέζδ πνυζθδρδ ζημοαθεκίμο είκαζ 30 mg/διένα, ςζηυζμ, υηακ δ ηαηακάθςζδ 

εθαζμθάδμο είκαζ ορδθή ή ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθα ηνυθζια πμο πενζέπμοκ αοηυ ημ 

ιυνζμ, δ πνυζθδρδ ημο ζημοαθεκίμο ιπμνεί κα θηάζεζ έςξ ηαζ 200-400 mg/διένα, 

υπςξ παναηδνήεδηε ζηζξ ιεζμβεζαηέξ πχνεξ (Saitta et al., 2009; Salvo et al., 2017). 

Σμ πενζεπυιεκμ ημο ζημοαθεκίμο ελανηάηαζ απυ ηδκ πμζηζθία ηδξ εθζάξ ηαζ ηδκ 

ηεπκμθμβία έηεθζρδξ ημο εθαζμθάδμο, ιεζχκεηαζ δναιαηζηά ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ναθζκανίζιαημξ. Πανάθθδθα, πνυζθαηα έπεζ εζζαπεεί ηαζ ςξ πνυζεεημ ηαθθοκηζηχκ 
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ηαζ ζοιπθδνςιάηςκ αθθά πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ απυ ηδ αζμιδπακία θανιάηςκ βζα ηδκ 

παναβςβή ειαμθίςκ, βζα βαθαηηχιαηα ιεηαθμνάξ θανιάηςκ, ςξ εκοδαηζηή ηνέια 

ζε ηαθθοκηζηά ηαζ ςξ επζθακεζμδναζηζηυ ζε ζηεβκυ ηαεάνζζια (Chun et al., 2013; 

Fernández-Cuesta et al., 2013; Russo et al., 2010; Fox, 2009; Ping He et al., 2002).  

 

3.2.3.2. Κανμηέκζα 

 

Ζ πενζβναθή ημοξ παναηίεεηαζ παναηάης ζηζξ πνςζηζηέξ ημο εθαζμθάδμο. 

3.2.4.  ηεξφιεο 

 

3.2.4.1. Φοημζηενυθεξ 

 

Οζ θοημζηενυθεξ ή μζ θοηζηέξ ζηενυθεξ είκαζ θοζζηά ζοζηαηζηά ηςκ θοηχκ ιε 

πανυιμζα πδιζηή δμιή ηαζ αζμθμβζηή θεζημονβία υπςξ δ πμθδζηενυθδ ηςκ 

εδθαζηζηχκ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ιαγί ιε ηα πανάβςβά ημοξ ζηδκ 

παναζηεοή θεζημονβζηχκ ηνμθίιςκ (Piironen, et al., 2000; Bacchetti, et al., 2011). 

Έπμοκ έκα επίπεδμ απμννυθδζδξ 20 θμνέξ παιδθυηενμ απυ εηείκμ ηδξ 

πμθδζηενυθδξ. Οζ θοημζηενυθεξ, θυβς ηδξ μιμζυηδηάξ ημοξ ιε ηδκ πμθδζηενυθδ, 

ιεζχκμοκ ή ηαζ ακαζηέθθμοκ ηδκ εκηενζηή απμννυθδζδ ηδξ πμθδζηενυθδξ ζημ ζχια 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πέρδξ (Plat & Mensink, 2005). Σέζζενζξ ηαηδβμνίεξ ζηενμθχκ 

εκημπίγμκηαζ ζημ εθαζυθαδμ, μζ ημζκέξ ζηενυθεξ (4α-απμιεεοθμζηενυθεξ), 4α-

ιεεοθμζηενυθεξ, 4,4-δζιεεοθμζηενυθεξ, ηαζ ηνζηενπεκζηέξ δζαθημυθεξ (ενοενμδζυθδ 

ηαζ μοααυθδ). Ζ ηφνζα ηαηδβμνία είκαζ δ 4α-απμιεεοθμζηενυθεξ. Σμ μθζηυ 

ζηενμθζηυ πενζεπυιεκμ ζε πανεέκα εθαζυθαδα ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 1000-2000 mg/kg. 

Έκα ιένμξ ηςκ ζοκμθζηχκ ζηενμθχκ ανίζηεηαζ οπυ ηδκ ιμνθή εζηένςκ ιε θζπανά 

μλέα. Ζ α-ζζημζηενυθδ θηάκεζ έςξ ηαζ 60-90% ημο ζοκμθζημφ ηθάζιαημξ ηςκ 

ζηενμθχκ. Άθθεξ ζηενυθεξ πμο απακηχκηαζ είκαζ δ Γ
5
-ααεκαζηενυθδ (5-36% ημο 

ζοκμθζημφ ηθάζιαημξ ηςκ ζηενμθχκ), δ  ηαιπεζηενυθδ (4%) ηαζ δ ζηζβιαζηενυθδ 

(2%). Ονζζιέκεξ ζηενυθεξ είκαζ πζεακχξ οπεφεοκεξ βζα ηδκ ακηίζηαζδ ημο 

εθαζμθάδμο ζηδκ ηαπεία θεμνά ηάης απυ ορδθέξ εενιμηναζίεξ. Γζα ημ πανεέκμ 

εθαζυθαδμ, μ ηακμκζζιυξ ηδξ ΔΔ ηαεζενχκεζ εθάπζζηδ πενζεηηζηυηδηα ζε μθζηέξ 

ζηενυθεξ 1000 mg/kg ηαζ ιζα εθάπζζηδ  ζοβηέκηνςζδ ηδξ ηάλδξ ημο 93% ηδξ 

θαζκυιεκδξ α-ζζημζηενυθδξ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηυζμ ηδκ α-ζζημζηενυθδ υζμ ηαζ 

άθθεξ  ζηενυθεξ (Fernández-Cuesta et al., 2013; Δονςπασηή Δπζηνμπή, 2002; 

Boskou, et al., 2006). 

 

 

3.2.4.2. Σνζηενπεκζηέξ Αθημυθεξ (4,4-δζιεεοθμζηενυθεξ) 

 

Οζ ηονζυηενεξ είκαζ δ α-αιονίκδ, δ αμοηονμζπενιμθυθδ, δ 24-

ιεεοθεκμηοηθμανηακυθδ ηαζ δ ηοηθμανηεκυθδ. Σα ζοκμθζηά επίπεδα ηνζηενπεκζηχκ 

αθημμθχκ έπμοκ ανεεεί κα ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 350 ηαζ 1500 mg/kg. Ζ ζφζηαζή ημοξ  
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ηαζ δ ζοκμθζηή πενζεηηζηυηδηά ημοξ επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ ηαθθζένβεζα, ημ έημξ 

ζοβημιζδήξ ηαζ ηδκ επελενβαζία. 

 

3.2.4.3. Σνζηενπεκζηέξ Γζαθημυθεξ  

 

Ζ ενοενμδζυθδ ηαζ δ μοααυθδ είκαζ μζ ηφνζεξ ηνζηενπεκζηέξ δζαθημυθεξ πμο 

ανίζημκηαζ ζημ εθαζυθαδμ. Ζ πενζεηηζηυηδηά ημοξ ζε εθαζυθαδμ επδνεάγεηαζ ηονίςξ 

απυ ηδκ πμζηζθία. Σα πανεέκα εθαζυθαδα ανέεδηακ κα πενζέπμοκ ζοκμθζηή 

ενοενμδζυθδ ζε επίπεδα πμο ηοιαίκεηαζ απυ 19 έςξ 69 mg/kg (Aparicio and Luna, 

2002) ηαζ εθεφεενδ ενοενμδζυθδ ζε επίπεδα ζοκήεςξ πενζζζυηενμ απυ 50 mg/kg.  

Σμ άενμζζια ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ενοενμδζυθδξ ηαζ μοααυθδξ ζοκήεςξ δίδεηαζ ςξ 

πμζμζηυ ημο ηθάζιαημξ ηςκ μθζηχκ ζηενμθχκ, επεζδή μζ ηνζηενπεκζηέξ αθημυθεξ 

ζοκ-πνςιαημβναθμφκηαζ ιε ηζξ 4α-απμιεεοθμζηενυθεξ. Σμ πμζμζηυ αοηυ, ημ μπμίμ 

δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημ υνζμ πμο έπεζ εέζεζ δ Δονςπασηή Δπζηνμπή (Κακμκζζιυξ 

1989/2003), πνδζζιμπμζείηαζ ςξ αλζυπζζημξ δείηηδξ βζα ηδ δζάηνζζδ εθαζμθάδμο ηαζ 

εθαζμθάδμο πμο ελάβεηαζ ιε δζαθφηδ (Boskou  et al., 2006).  

 

3.2.5. Πηεηηθέο θαη Αξσκαηηθέο Δλψζεηο 

 

Έπμοκ εκημπζζηεί πενζζζυηενεξ απυ 100 εκχζεζξ ζημ πανεέκμ εθαζυθαδμ, ηονίςξ 

οδνμβμκάκεναηεξ, αθημυθεξ, αθδεΰδεξ, εζηένεξ ηαζ ηεηυκεξ. Χζηυζμ, ιυκμ θίβεξ απυ 

αοηέξ ηζξ εκχζεζξ ζοιαάθθμοκ ζδιακηζηά ζημ άνςιά ημο. Οζ πζμ ζδιακηζηέξ μζιδνέξ 

μοζίεξ είκαζ εηείκεξ ιε έλζ άημια άκεναηα, πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εκγοιζηή 

μλείδςζδ ηυζμ ημο θζκεθασημφ υζμ ηαζ ημο θζκμθεκζημφ μλέμξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ζφκεθζρδξ ηαζ ιάθαλδξ ηδξ εθζάξ. Γεκεηζημί, αβνμηθζιαηζημί ηαζ  ηεπκμθμβζημί 

πανάιεηνμζ, υπςξ δ πμζηζθία ηδξ εθζάξ, μ ααειυξ ςνίιακζδξ ηςκ θνμφηςκ, μζ 

ζοκεήηεξ ζφκεθζρδξ ηαζ  ιάθαλδξ ή ημ ζφζηδια ελαβςβήξ επδνεάγμοκ ηδκ εκγοιζηή 

δναζηδνζυηδηα ηαζ ιεηααάθθμοκ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ έκηαζδ ημο  ανχιαημξ. 

Ονζζιέκεξ εκχζεζξ ανέεδηακ κα είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηα επζεοιδηά παναηηδνζζηζηά 

ανχιαημξ, π.π., δ (Ε)-3-ελεκάθδ βζα ηδκ  μζιή «πνάζζκμο ιήθμο», δ ελακάθδ βζα ηδκ 

μζιή πνάζζκμο (ημιιέκμ πυνημ), δ (Δ)-2-ελεκάθδ βζα ηδκ μζιή «πνάζζκμο, 

πζηναιφβδαθμο», 2-μλζηυξ (Ε)-3-ελεκοθεζηέναξ βζα ημ «θνμοηχδεξ» άνςια. Άθθεξ 

εκχζεζξ υπςξC5 δζαηθαδζζιέκεξ αθδεΰδεξ ηαζ ηεηυκεξ, C6-C10 δζεκάθεξ, C8 ηεηυκεξ, 

είκαζ οπεφεοκεξ βζα μνζζιέκα ανκδηζηά μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά.  

 

3.2.6. Υξσζηηθέο Οπζίεο 

 

3.2.6.1. Υθςνμθφθθεξ 

 

Σμ πνχια ημο εθαζμθάδμο μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ θαζμθοηίκδ (α- ηαζ α-). Μπμνμφκ 

κα ανεεμφκ ίπκδ α- ηαζ α-πθςνμθοθθχκ ιυκμ ζε θνέζηα θάδζα. Σμ πενζεπυιεκμ 

πθςνμθφθθδξ ζηα πανεέκα εθαζυθαδα ηοιαίκεηαζ απυ ζπκμπμζυηδηεξ ιέπνζ ηαζ ζε 
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πενζζζυηενμ απυ 30 mg/kg
-1
. Σμ επίπεδμ ηςκ πθςνμθοθθχκ (ηαζ ηςκ ηανμηεκμεζδχκ) 

ελανηάηαζ απυ βεκεηζημφξ πανάβμκηεξ, ημκ ααειυξ ςνίιακζδξ ηςκ θνμφηςκ, ηαζ ηδκ
 

ηεπκμθμβία παναθααήξ. Σμ επίπεδμ ιεζχκεηαζ ηαεχξ ςνζιάγεζ μ ηανπυξ. Απμοζία
 

θςηυξ, μζ πθςνμθφθθεξ πζεακυκ κα δνμοκ ςξ αδφκαια ακηζμλεζδςηζηά. Πανμοζία
 

θςηυξ, είκαζ απμδεηηυ υηζ μζ πθςνμθφθθεξ δνμοκ ςξ ζζπονμί πνμμλεζδςηζημί 

πανάβμκηεξ.
 
Οζ πθςνμθφθθεξ είκαζ οπεφεοκεξ βζα ημ πνάζζκμ πνχια ημο θαδζμφ. 

 

3.2.6.2. Κανμηεκμεζδή 

 

Σα ηφνζα ηανμηεκμεζδή πμο οπάνπμοκ ζημ εθαζυθαδμ είκαζ ημ α-ηανμηέκζμ ηαζ δ 

θμοηεΐκδ. ε ίπκδ απακηχκηαζ δ κεμλακείκδ, αζμθαλακείκδ, ηνοπημλακείκδ, ηαζ άθθα. 

Ζ πενζεηηζηυηδηα ηςκ μθζηχκ ηανμηεκμεζδχκ ιπμνεί κα ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 1-20 

mg/kg εθαίμο, εκχ μζ ζοκήεεζξ ηζιέξ δεκ οπενααίκμοκ ηα 10 mg/kg. Έπεζ ακαθενεεί 

υηζ ηα εθαζυθαδα έπμοκ έκα ορδθυηενμ πενζεπυιεκμ ζε θμοηεΐκδ ηαζ θζβυηενμ ζε α-

ηανμηέκζμ ηαζ ημ ακηίζηνμθμ.  Μέπνζ ζηζβιήξ, μζ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ ιζα ακηίζηνμθδ 

ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ πνυζθδρδξ α-ηανμηεκίμο ηαζ ηδξ ζοπκυηδηαξ ειθάκζζδξ 

ηανδζαββεζαηήξ κυζμο, αθθά δεκ έπεζ απμδεζπεεί ηάπμζα ζαθή επίδναζδ ζηδκ 

μλείδςζδ ηδξ  θζπμπνςηεΐκδξ παιδθήξ ποηκυηδηαξ (LDL) απυ ημ α-ηανμηέκζμ.  

 

3.2.7. Αιθνφιεο  

 

3.2.7.1. Λζπανέξ Αθημυθεξ ηαζ Κδνμί 
 

Αοηή δ ηαηδβμνία δεοηενεουκηςκ ζοζηαηζηχκ απμηεθείηαζ απυ βναιιζηέξ 

ημνεζιέκεξ αθημυθεξ ιε πενζζζυηενα απυ 16 άημια άκεναηα πμο οπάνπμοκ ζε 

εθεφεενδ ηαζ εζηενμπμζδιέκδ ιμνθή. Οζ ηονζυηενεξ είκαζ αοηέξ πμο πενζέπμοκ 22-28 

άημια άκεναηα. Σα επίπεδα μθζηχκ θζπανχκ αθημμθχκ ζε πανεέκμ εθαζυθαδμ 

ζοκήεςξ δεκ οπενααίκμοκ ηα 250 mg/kg. Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε θζπανέξ αθημυθεξ 

επδνεάγεηαζ απυ ηδκ πμζηζθία, ηδκ ηαθθζένβεζα, ημ έημξ, ηδκ ςνζιυηδηα ημο ηανπμφ 

ηαζ ηδκ επελενβαζία (Boskou et al., 2006).  

Οζ εζηένεξ ηςκ θζπανχκ αθημμθχκ ιε θζπανά μλέα (ηδνμί) απμηεθμφκ ζδιακηζηά 

δεοηενεφμκηα ζοζηαηζηά ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ηνζηήνζμ δζαθμνμπμίδζδξ ιεηαλφ 

ηςκ ηαηδβμνζχκ εθαζμθάδμο. Σα πανεέκα εθαζυθαδα ζοκήεςξ πενζέπμοκ ηήπμοξ πμο 

δεκ λεπενκμφκ  ηα 150 mg/kg. Οζ ηονζυηενμζ ηήνμζ πμο ζοκακηχκηαζ ζημ εθαζυθαδμ 

είκαζ εζηένεξ ημο εθασημφ ή  παθιζηζημφ μλέμξ ιε 36, 38, 40,42,44 ηαζ 46 άημια C 

(ζοκμθζηά). Σμ πενζεπυιεκμ ηαζ δ ζφζηαζδ ηςκ ηδνχκ επδνεάγεηαζ ηυζμ απυ ηδκ 

πμζηζθία υζμ ηαζ απυ ημ έημξ ζοβημιζδήξ ηαζ ηδκ επαηυθμοεδ επελενβαζία ημο. 

 

3.2.7.2. Γζηενπεκζηέξ Αθημυθεξ  

 

Ζ θοηυθδ ηαζ δ βενακοθμβενκακυθδ είκαζ δφμ άηοηθα δζηενπεκμεζδή πμο πενζέπμκηαζ 

ζημ ηθάζια ηςκ αθεζθαηζηχκ αθημμθχκ ημο εθαζμθάδμο ζε εθεφεενδ ηαζ 

εζηενμπμζδιέκδ ιμνθή. Ζ θοηυθδ, δ μπμία πζεακχξ πνμένπεηαζ απυ ηδκ 
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πθςνμθφθθδ, έπεζ ανεεεί ζε ιμκμπμζηζθζαηά πανεέκα εθαζυθαδα ζε επίπεδα πμο  

ηοιαίκεηαζ απυ 25 έςξ 595 mg/kg (Aparicio et Luna, 2002) εκχ δ 

βενακοθμβενκακυθδ κα ηοιαίκεηαζ ζε ηζιέξ  παιδθυηενεξ απυ 50 mg/kg.  

 

3.2.8. Φαηλνιηθά πζηαηηθά 

 

Φαζκυθεξ είκαζ μζ μοζίεξ πμο πενζέπμοκ ημοθάπζζημκ έκα αεκγμθζηυ δαηηφθζμ ηαζ έκα 

ή πενζζζυηενα οδνμλφθζα ζημ δαηηφθζμ. Χξ πμθζηέξ εκχζεζξ, είκαζ οδαημδζαθοηέξ ηαζ 

εθάπζζηα θζπμδζαθοηέξ. Πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηή ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ, 

ζοκεζζθένμοκ ζηα ζδζαίηενα μνβακμθδπηζηά ζοζηαηζηά ημο ηαζ πμθθέξ εοενβεηζηέξ 

ζδζυηδηεξ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ μθείθμκηαζ ζε αοηέξ (Boskou, 2006). Σμ 

εθαζυθαδμ είκαζ ιζα πδβή ημοθάπζζημκ 30 θαζκμθζηχκ εκχζεςκ (Tuck and Hayball, 

2002). Σμ πανεέκμ εθαζυθαδμ πενζέπεζ θαζκμθζηέξ μοζίεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ 

ζηαεενυηδηα ηαζ ηδ βεφζδ ημο. Οζ ηαηδβμνίεξ ηςκ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ πμο 

απακηχκηαζ ζημ εθαζυθαδμ είκαζ: 1) Φαζκμθζηά μλέα, 2) Φαζκμθζηέξ αθημυθεξ, 3) 

Φθααμκμεζδή, 4) Τδνμλο-ζζμπνςιάκεξ, 5) εημσνζδμεζδή ηαζ 6) Λζβκάκεξ. Σα δφμ 

ηεθεοηαία απμηεθμφκ ημ πζμ άθεμκμ ηθάζια εκχ ηα οπυθμζπα ακεονίζημκηαζ ζε 

ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ. Παναηάης παναηίεεκηαζ μζ πδιζηέξ δμιέξ δφμ ζδιακηζηχκ 

θαζκμθζηχκ μοζζχκ: 

 

 

 
 

ρήκα 6: Υεκηθέο Γνκέο Σπξνζόιεο θαη Τδξνμπηπξνζόιεο (Wani et al., 2018) 

 

Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε θαζκμθζηέξ εκχζεζξ πμζηίθεζ εονέςξ. Όηακ δ ζοβηέκηνςζή ημοξ οπεναεί 

ηα 300 mg/kg, ημ θάδζ ιπμνεί κα έπεζ πζηνή βεφζδ. Χζηυζμ, ιζα ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε 

θαζκμθζηά ζοζηαηζηά θαίκεηαζ κα είκαζ εοενβεηζηή βζα ηδκ δζάνηεζα γςήξ ημο εθαίμο, ηαζ 

οπάνπεζ ηαθή ζοζπέηζζδ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ηαζ ημο ζοκμθζημφ πενζεπμιέκμο ζε μθζηά 

θαζκμθζηά ζοζηαηζηά. Σα θνέζηα εθαζυθαδα θαίκεηαζ κα έπμοκ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα 

ζεημσνζδμεζδχκ, εκχ ζε απμεδηεοιέκα εθαζυθαδα ανίζημκηαζ ζοκήεςξ πζμ απθέξ θαζκυθεξ. 

(Aparaccio et Hardwood, 2013). Μεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ πμο έπμοκ 

εθεβπεεί βζα ηδ ζοιαμθή ημοξ ζηδ ζηαεενυηδηα, δ οδνμλοηονμζυθδ ηαζ ημ ηαθεσηυ μλφ 

ανέεδηακ κα είκαζ ηα πζμ ζζπονά ακηζμλεζδςηζηά εκχ ζε ηάπμζεξ άθθεξ ακαθμνέξ εεςνμφκ 

ηδκ εθαζαζίκδ. Σα ακηζμλεζδςηζηά πμο οπάνπμοκ ζημ έληνα πανεέκμ εθαζυθαδμ ανέεδηε υηζ 

αολάκμοκ ηδκ ακηίζηαζδ ηςκ θζπμπνςηεσκχκ παιδθήξ ποηκυηδηαξ ζηδκ μλείδςζδ ζε in-vitro 

ηαζ in-vivo πεζνάιαηα. Ζ  μθεονςπεΐκδ (ρήκα 7) πανμοζζάγεζ επίζδξ πμθφηζιεξ 

θεζημονβζηέξ ζδζυηδηεξ, αθθά ζημ εθαζυθαδμ ακεονίζηεηαζ ζοκήεςξ ζε ιζηνέξ πμζυηδηεξ. 

Βνίζηεηαζ ζε  αθεμκία ζημκ εθαζυηανπμ ηαζ ζηα θφθθα εθζάξ (Boskou, et al., 2006).  Ζ 

οδνμλοηονμζυθδ ηαζ δ μθεονςπεΐκδ έπμοκ ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ έκακηζ ΑΣΣC 
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ααηηδνζαηχκ ζηεθεπχκ ηαζ ηθζκζηχκ ααηηδνζαηχκ ζηεθεπχκ (Tuck and Hayball, 2002). Οζ 

πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ ζφζηαζδ ηςκ θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ είκαζ δ 

πμζηζθία, μ ααειυξ ςνίιακζδξ ημο ηανπμφ, δ βεςβναθζηή γχκδ, δ δζαεεζζιυηδηα ζε 

κενυ, δ ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ημο ηανπμφ ηαζ μζ δζάθμνμζ ηεπκμθμβζημί πανάβμκηεξ 

(π.π. άθεζδ, πνυκμξ ηαζ εενιμηναζία ιάθαλδξ, πμζυηδηα κενμφ πμο πνμζηίεεκηαζ). 

(Boskou, 2006) 

 
 

ρήκα 7: Υεκηθή Γνκή Οιεπξσπεΐλεο (Wani et al., 2018) 

 

Μζα απυ ηζξ πζμ βκςζηέξ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ (ζεημσνζδμεζδέξ) πμο είκαζ πανμφζα ζημ 

εθαζυθαδμ, δ εθαζμηακεάθδ (δζαθδετδζηή ιμνθή ηδξ αβθοηυκδξ ημο απμηαναμλοιεεοθμ-

θζβηζηνμζζδίμο), είπε πνμδβμοιέκςξ ακαβκςνζζηεί ςξ ιία απυ ηζξ ηφνζεξ μοζίεξ πμο είκαζ 

οπεφεοκεξ βζα ηδκ πζηνή βεφζδ ημο εθαζμθάδμο ακηζπνμζςπεφμκηαξ πενίπμο ημ 10% ηςκ 

ζοκμθζηχκ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ ηαζ ζπεηίγεηαζ δμιζηά ιε ημ ακηζ-θθεβιμκχδεξ θάνιαημ 

ibuprofen. Οζ ζοββναθείξ εηηζιμφκ βζα ηδκ εθαζμηακεάθδ ιζα διενήζζα πνυζθδρδ 9 mg, πμο 

ακηζζημζπεί ζε πενίπμο 10% ηδξ πνυηοπδξ δυζδξ ηδξ ζαμοπνμθαίκδξ, ιε ααζζηή διενήζζα 

ηαηακάθςζδ 50 g εθαζυθαδμ πμο πενζέπεζ 200 ιg/mL (200 ppm) εθαζμηακεάθδ. Με αοηά ηα 

ζημζπεία ηαηά κμο, μζ ζοββναθείξ οπμζηήνζλακ υηζ μζ ηανδζαββεζαηέξ-πνμζηαηεοηζηέξ 

επζδνάζεζξ πμο έπμοκ απμδμεεί ζημ MD ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαηηζηή 

πνυζθδρδ μθεμηακεάθδξ. Δπίζδξ έπεζ ακαθενεεί υηζ δ μθεμηακεάθδ έπεζ ακηζμλεζδςηζηή 

δνάζδ ηαζ υηζ  ιπμνεί κα ακαζηείθεζ ημ νίζημ ειθάκζζδξ ηδξ κυζμο Alzheimer (Angelis et al., 

2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

41 
 

3.3.  Δπίδξαζε ησλ πζηαηηθψλ ηνπ Διαηνιάδνπ ζηελ Τγεία ηνπ 

Αλζξψπνπ 

 

Ανηεηέξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ ηαηακάθςζδ εθαζμθάδμο, πθμφζζμ ζε θαζκμθζηέξ 

εκχζεζξ, ζοζπεηίγεηαζ ιε ιεζςιέκμ ηίκδοκμ ηανδζαββεζαηήξ κυζμο, παποζανηίαξ, 

ιεηααμθζημφ ζοκδνυιμο ηαζ δζααήηδ ηφπμο 2 (Lo´pez et al., 2010; Michel et al., 

2015). Δπζπνμζεέηςξ, απυ πμθθέξ ιεθέηεξ δζαπζζηχεδηε υηζ ημ εθαζυθαδμ ειθακίγεζ 

ακηζενμιαςηζηή ηαζ ακηζ-αεδνμβεκεηζηή δνάζδ θυβς ημκ ιμκμαηυνεζηςκ θζπανχκ 

μλέςκ (εθαζηυ μλφ) (Huang and Sumpio 2008), ηςκ δζαθυνςκ ιζηνμζοζηαηζηχκ πμο 

εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ζηα ιδ ναθζκανζζιέκα εθαζυθαδα, ηςκ θαζκμθζηχκ (Lopez et al., 

2007), ηςκ ακηζμλεζδςηζηχκ αζηαιζκχκ ημο (Βζηαιίκδ E ηονίςξ), ηςκ ζηενμθχκ ηαζ 

ηςκ θζπζδίςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ θζπζδζηυ πμθζηυ ηθάζια ημο εθαζμθάδμο 

(Trichopoulos and Trichopoulou, 2009; Covas, 2007).  

Όζμκ αθμνά ημ ζημοαθέκζμ, οπάνπμοκ ζζπονζζιμί υηζ ιπμνεί κα αεθηζχζεζ ηδκ 

πμζυηδηα ηδξ γςήξ, εάκ θαιαάκεηαζ ζοκεπχξ, ηαζ υηζ δ ηαηακάθςζή ημο είκαζ 

εοενβεηζηή βζα ημοξ αζεεκείξ ιε ηανδζαηή κυζμ, δζααήηδ, ανενίηζδα, δπαηίηζδα, ηαζ 

άθθεξ αζεέκεζεξ (Khor et Chieng, 1997).  Έπεζ δζαηοπςεεί δ άπμρδ υηζ δ ορδθή 

πενζεηηζηυηδηα ζημοαθεκίμο ζημ εθαζυθαδμ, ζε ζφβηνζζδ ιε εηείκδ ηςκ άθθςκ 

ηνμθίιςκ, είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ζηδ ιείςζδ ημο ηζκδφκμο ειθάκζζδξ 

ηανηίκμο (Fernández-Cuesta et al., 2013; Huang et al., 2009; Smith, 2000; Chan et 

al., 1996; Storm et al., 1993). Έπεζ επίζδξ πνμηαεεί υηζ ημ ζημοαθέκζμ έπεζ 

πδιεζμπνμθδπηζηή επίδναζδ ζημκ ηανηίκμ ημο παπέμξ εκηένμο ηαζ ημο ιαζημφ (Hye 

et al., 2013; Spanova et Daum, 2011; Rao et Newmark, 1998). Κθζκζηέξ ένεοκεξ 

έδεζλακ υηζ ηα ηνυθζια πμο ειπθμοηίζηδηακ ιε ζημοαθέκζμ, ιεζχκμοκ ηα επίπεδα 

πμθδζηενυθδξ ηαζ ηνζβθοηενζδίςκ ζηα γχα (Kelly, 1999; Sakouhi et al., 2011). 

Σμ ζημοαθέκζμ, ςξ εονέςξ πνδζζιμπμζμφιεκμ θεζημονβζηυ ηνυθζιμ, εα ιπμνμφζε κα 

εκζζπφζεζ ηδ αζςζζιυηδηα ημο ηοηηάνμο, ηδκ πνμχεδζδ ημο ιεηααμθζζιμφ, ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ακμζίαξ, ηδ ζελμοαθζηή γςηζηυηδηα, ηδκ ακηζβήνακζδ 

ςξ ακηζμλεζδςηζηυ, ηδκ ιείςζδ ημφναζδξ, ηδκ πνμχεδζδ ηδξ έηηνζζδξ ηδξ πμθήξ, ηδ 

ιείςζδ ηδξ μθζηήξ πμθδζηενυθδξ ημο μνμφ ηαζ ηδκ πνμζανιμβή ηδξ θζπμπνςηεΐκδξ 

παιδθήξ ποηκυηδηαξ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ αεδνμζηθήνςζδξ (Miettinen et Vanhanen, 

1994; Xiao et al., 2016). Γεδμιέκδξ ηδξ αζμθμβζηήξ ημο πνμέθεοζδξ, ηαζ δεδμιέκμο 

υηζ πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά ςξ ζοιπθήνςια δζαηνμθήξ, ημ ζημοαθέκζμ είκαζ εοκμσηά 

πνμδζαηεεεζιέκμ απυ ημλζημθμβζηήξ άπμρδξ (Wang et al.,2011). Σέθμξ, δ θεζημονβία 

ημο ζημκ άκενςπμ είκαζ κα  πνμζηαηεφεζ ηδκ επζθάκεζα ημο δένιαημξ απυ ηδκ 

μλείδςζδ ηςκ θζπζδίςκ, δνχκηαξ ςξ πανάβμκηαξ δέζιεοζδξ ημο μλοβυκμο απθήξ 

ηαηάζηαζδξ (singlet oxygen, 
1
O2) (Vazquez et al., 2007).  
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3.4. Δπίδξαζε ηεο Πνηθηιίαο ζηα Βηνδξαζηηθά πζηαηηθά ηνπ 

Παξζέλνπ Διαηφιαδνπ 

 
Απυ πμθθέξ ιεθέηεξ έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ ιεηαλφ άθθςκ παναβυκηςκ, δ πμζηζθία ηδξ 

εθζάξ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ πδιζηή ζφζηαζδ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ζηζξ εοενβεηζηέξ  

ζδζυηδηεξ ημο πανεέκμο εθαζυθαδμο. οβηεηνζιέκα επδνεάγεζ ζδιακηζηά ηδ 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ, ημο ζημοαθεκίμο, ηςκ ημημθενμθχκ, ηςκ 

θαζκμθζηχκ εκχζεςκ, ηςκ πνςζηζηχκ, ηςκ πηδηζηχκ εκχζεςκ ηαζ άθθςκ 

ιζηνμζοζηαηζηχκ. Πανυθα αοηά θίβεξ ιεθέηεξ έπμοκ ελεηάζεζ ηζξ εθθδκζηέξ πμζηζθίεξ 

ηαζ ηαηά πυζμ αοηέξ επδνεάγμοκ ηα αζμδναζηζηά ζοζηαηζηά ημο εθαζμθάδμο. 

Ζ δμιή ηςκ ηνζαηοθμβθοηενμθχκ ημο εθαζμθάδμο είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ 

βζα ηδ ζηαεενυηδηά ημο αθθά ηαζ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία. Γζαθένεζ ζδιακηζηά ιε 

ηδκ πμζηζθία ςξ πνμξ ημ πμζμζηυ δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ θζπανχκ μλέςκ. Δζδζηά πνμθίθ 

θζπανχκ μλέςκ έπμοκ ηαεμνζζηεί βζα ηζξ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ ημζκέξ πμζηζθίεξ ζηζξ 

παναδμζζαηέξ πενζμπέξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ έπμοκ πνμηαεεί ςξ έκα απυ ηα πνυηοπα βζα 

ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ακ έκα θάδζ πθδνεί ηζξ πνμδζαβναθέξ ηδξ Πνμζηαηεουιεκδξ 

Οκμιαζίαξ πνμέθεοζδξ (ΠΟΠ). Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε ζηενυθεξ ζημ εθαζυθαδμ 

ζοζπεηίγεηαζ επίζδξ ζε ιεβάθμ ααειυ ιε ηδκ πμζηζθία ηαζ ιπμνεί αηυιδ ηαζ κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα κα αμδεήζεζ ζηδκ ακαβκχνζζδ πμζηζθζχκ ηαζ είκαζ ζδιακηζηή ηαζ 

ζηα πνυηοπα ημο IOOC. Σμ ηθάζια ηςκ θζπανχκ μλέςκ ακηζζημζπεί ζε πενζζζυηενμ 

απυ 98% ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο εθαζμθάδμο ηαζ ααζίγεηαζ ηονίςξ ζε έλζ ηφνζα θζπανά 

μλέα. ηδκ ηνάπεγα βεκεηζηχκ πθαζιάηςκ ζηδκ Κυνδμαα (Ηζπακία), δ μπμία 

ζφβηνζκε 73 απυ ηζξ πζμ ζοκδεζζιέκεξ πμζηζθίεξ ζημκ ηυζιμ, δζαπίζηςζε υηζ οπάνπεζ 

ιεηααθδηυηδηα ιεηαλφ πμζηζθζχκ πμο μθείθεηαζ ζε βεκεηζηέξ δζαθμνέξ ηαζ ημ 

πμζμζηυ παθιζηζημφ θζπανμφ μλέμξ ηοιάκεδηε απυ 8,49% έςξ 16,46%, ημ 

παθιζηεμθζηυ απυ 0,41% έςξ 2,26%, ημ ζηεαηζηυ απυ 1,46% έςξ 3,79%, ημ εθασηυ 

απυ 56,12% έςξ 78,34%, ημ θζκεθασηυ απυ 4,44% έςξ 13,34% ηαζ ημ α-θζκμθεκζηυ 

απυ 0,63% έςξ 1,19%. Πανυιμζα απμηεθέζιαηα παναηδνήεδηακ επίζδξ ζε 

ζοβηνζηζηέξ ιεθέηεξ απυ ηδκ Ανβεκηζκή, ηδκ Αοζηναθία ηαζ ηδκ Ηηαθία (Aparacio et 

Harwood, 2013). 

Απυ ηζξ ιεθέηεξ πμο έπμοκ βίκεζ ιέπνζ ζήιενα, υζμκ αθμνά  ηα θαζκμθζηά ζοζηαηζηά, 

έπμοκ ιεθεηδεεί εονέςξ ηαζ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ πμζηζθία έπεζ ανεεεί υηζ 

πανμοζζάγμοκ δζαθμνεηζηέξ δζαηοιάκζεζξ. Οζ ηζιέξ πμο ανέεδηακ ζε ζζπακζηέξ 

πμζηζθίεξ εθαζμθάδμο ηοιαίκμκηακ απυ 130 έςξ 1203 mg/kg. Όζμ ορδθυηενδ είκαζ δ 

ηζιή ηςκ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ, ηυζμ πενζζζυηενδ μλεζδςηζηή ζηαεενυηδηα 

πανμοζζάγεζ ημ εθαζυθαδμ. Πανάθθδθα, ζηδκ μλεζδςηζηή ζηαεενυηδηα ζοιαάθθμοκ 

ηαζ μζ ημημθενυθεξ αθθά ζε ιζηνυηενμ ααειυ απυ ηζξ αζμθαζκυθεξ (Franco et al., 

2014). Δπζπνμζεέηςξ, Σμ βεοζηζηυ πνμθίθ  ημο πανεέκμο εθαζμθάδμο πνμένπεηαζ απυ 

πηδηζηέξ ηαζ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ, μζ μπμίεξ επδνεάγμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ 

πμζηζθία (Aparacio and Harwood, 2013). 

Ακάθμβεξ ζοιπενζθμνέξ ιε ηζξ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ παναηδνήεδηακ ηαζ ζημ 

πενζεπυιεκμ ημημθενμθχκ, ζημοαθεκίμο ηαζ άθθςκ αζμδναζηζηχκ ζοζηαηζηχκ. 

Μάθζζηα ζε ζφβηνζζδ πμο έπεζ βίκεζ ιεηαλφ ζζπακζηχκ ηαζ ζηαθζηχκ πμζηζθζχκ, έπεζ 
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δζαπζζηςεεί υηζ ημ πενζεπυιεκμ ημηεθενμθχκ ζηζξ ζζπακζηέξ πμζηζθίεξ είκαζ 

ορδθυηενμ απυ ημ ακηίζημζπμ ηςκ ζηαθζηχκ εθαζμθάδςκ ηαζ έπεζ επζζδιακεεί υηζ  

ακάθμβα ιε ηδκ πμζηζθία, μζ ηζιέξ ηςκ επζιένμοξ ημημθενμθχκ δζαθένμοκ (Franco et 

al., 2014). 

διακηζηέξ δζαηοιάκζεζξ παναηδνήεδηακ ηαζ ζε δζάθμνεξ άθθεξ ένεοκεξ πμο 

ιεθέηδζακ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζημοαθεκίμο ζε δζαθμνεηζηέξ πμζηζθίεξ. Μέπνζ 

ζήιενα ζηδκ Δθθάδα δεκ έπεζ βίκεζ ηάπμζα ζπεηζηή ένεοκα ζε ζπέζδ ιε άθθεξ πχνεξ 

υπςξ ζηδκ Σοκδζία ηαζ ζηδκ Ηηαθία. Καζ ζηζξ δφμ πχνεξ, ηα απμηεθέζιαηα έδεζλακ 

υηζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο ζημοαθεκίμο επδνεάγεηαζ απυ ηδκ πμζηζθία. 

Πμθθέξ απυ ηζξ πηδηζηέξ εκχζεζξ πμο είκαζ οπεφεοκεξ βζα ημ άνςια ηαζ ηδκ 

θνεζηάδα ημο εθαζυθαδμο πνμένπμκηαζ απυ εκγοιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ ζημ εζςηενζηυ 

ημο ηανπμφ ηδξ εθζάξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επελενβαζίαξ. Μεθέηεξ έπμοκ 

πναβιαημπμζδεεί βζα κα πνμζδζμνζζημφκ μζ ιδπακζζιμί ηαζ μζ επζδνάζεζξ ζηζξ 

ακηζδνάζεζξ αοηέξ, ηαζ δζαπζζηχεδηε υηζ ημ βεκεηζηυ απμηέθεζια (πμζηζθία) είκαζ ιία 

απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ πηδηζηέξ εκχζεζξ ηαζ δ ακηίζημζπδ μζιή 

ηαζ βεφζδ ημοξ έπμοκ ζοζπεηζζηεί ιε μιάδεξ ηαθθζενβεζχκ ηαζ ιειμκςιέκςκ 

πμζηζθζχκ, έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ απυ ημ ηενάζηζμ εφνμξ 

ζοβηεκηνχζεςκ απυ ημ έκα ζημ άθθμ. Αοηέξ μζ εκχζεζξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα 

δζαηνζεμφκ πμζηζθίεξ βζα πνήζδ ςξ βεκεηζηυ οθζηυ ζε πνμβνάιιαηα εηηνμθήξ, απυ 

ημοξ αβνυηεξ βζα ηδκ πνμζεήηδ ηαθφηενςκ παναηηδνζζηζηχκ πμζυηδηαξ εθαζμθάδμο, 

βζα κα πνμζδζμνίζμοκ ηδκ αοεεκηζηυηδηα ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ βεςβναθζηχκ 

Δκδείλεςκ (ΠΓΔ) ηαζ κα ηαοημπμζήζμοκ ηζξ πμζηζθίεξ βζα ηα πνυηοπα DOP (Aparacio 

and Harwood, 2013).  
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ΚΟΠΟ 

 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ πζμ 

ζδιακηζηχκ αζμδναζηζηχκ ζοζηαηζηχκ, υπςξ θαζκμθζηά ζοζηαηζηά, ζημοαθέκζμ ηαζ 

ημημθενυθεξ, ζε ιμκμπμζηζθζαηά ελαζνεηζηά πανεέκα εθαζυθαδα πμο πανάβμκηαζ ηαζ 

ζοζηεοάγμκηαζ ζηδκ Δθθάδα. Δίκαζ εονέςξ βκςζηυ υηζ δ ηαηακάθςζδ ελαζνεηζημφ 

πανεέκμο εθαζμθάδμο ζηα πθαίζζα ιζαξ ζζμννμπδιέκδξ ηαζ οβεζμφξ δζαηνμθήξ ιπμνεί 

κα δνάζεζ πνμζηαηεοηζηά έκακηζ πμθθχκ πνυκζςκ ηαζ εηθοθζζηζηχκ αζεεκεζχκ. Οζ 

ζδζυηδηεξ αοηέξ μθείθμκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηα παναπάκς αζμδναζηζηά ζοζηαηζηά. 

Ακ ηαζ δ πδιζηή ζφζηαζδ ημο εθαζμθάδμο επδνεάγεηαζ απυ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ, δ 

πμζηζθία ηδξ εθζάξ πνμζδίδεζ ιμκαδζηά παναηηδνζζηζηά ζε ηάεε εθαζυθαδμ. Πανυθμ 

πμο οπάνπμοκ ανηεηέξ ιεθέηεξ ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία βζα δζάθμνα εθαζυθαδα, 

ηονίςξ ζζπακζηά ηαζ ζηαθζηά, δ πνςημηοπία ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ έβηεζηαζ ζημ 

βεβμκυξ υηζ εα εζηζάζεζ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ αζμδναζηζηχκ ζοζηαηζηχκ ζε 

εθθδκζηά ιμκμπμζηζθζαηά ελαζνεηζηά πανεέκα εθαζυθαδα, βζα ηα μπμία ηα δεδμιέκα 

είκαζ εθθζπή, ζδζαζηένςξ υζμκ αθμνά ηοπμπμζδιέκα πνμσυκηα. Έκα επζπνυζεεημ 

ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ εα απμηεθέζεζ δ ακάπηολδ ιίαξ απθήξ ιεεμδμθμβίαξ 

ηαοηυπνμκμο πνμζδζμνζζιμφ ζημοαθεκίμο ηαζ ημημθενμθχκ ζε εθαζυθαδμ, δ μπμία 

εα ιπμνεί κα εθανιμζεεί είηε ζημκ επίζδιμ έθεβπμ ημο εθαζμθάδμο ή απυ ημοξ 

παναβςβμφξ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ δζαηνμθζηήξ αλίαξ ημο πνμσυκημξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Μεζνδνινγία Πεηξακάησλ 

Γείγκαηα Eιαηνιάδσλ 

 

ηδκ πανμφζα πηοπζαηή ιεθέηδ ιεθεηήεδηακ ζοκμθζηά δεηαηέζζενα ηοπμπμζδιέκα 

Δλαζνεηζηά Πανεέκα Δθαζυθαδα (Πίλαθαο 4) ηα μπμία πνμιδεεφηδηακ απυ ηδκ 

ημπζηή αβμνά ηδξ Αεήκαξ αθθά ηαζ ιέζς δζαδζηηοαηχκ ηαηαζηδιάηςκ.  

 

Πίλαθαο 4: Δμεηαδόκελα δείγκαηα Μνλνπνηθηιηαθώλ Δμαηξεηηθώλ Παξζέλσλ Διαηνιάδσλ 

Κσδηθφο 

Γείγκαηνο 

Όλνκα 

Πξντφληνο 
Πνηθηιία Πξνέιεπζε 

Ηκεξνκελία 

Παξαγσγήο 

KOR-Cre1

  

ΔΠΔ GAEA 

1L Π.Ο.Π. 

δηεία 

Λαζζείμο 

Κνήηδξ  

Κμνςκέζηδ 
Κνήηδ (δηεία 

Λαζζείμο) 
07/2016 

ΚOR-Cre2 

 

ΔΠΔ 

Ακςζηέθδ 

Π.Ο.Π. 

Κμθοιπάνζ 

Υακίςκ 

Κνήηδξ 1L 

Κμνςκέζηδ 

Κνήηδ 

(Κμθοιπάνζ 

Υακίςκ) 

03/2017 

KOR-Kal1 

 

ΔΠΔ BIO 

Olivi 750mL 
Κμνςκέζηδ Καθαιάηα 08/2017 

KOR-Kal2 

ΔΠΔ Green 

& Blu BIO 

500 mL 

Kalamata 

P.D.O. 

Κμνςκέζηδ Καθαιάηα 04/2017 
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KOR-Kal3 

 

ΔΠΔ Olea 

Tree BIO 1L 
Κμνςκέζηδ Καθαιάηα 2016/2017 

MAN-Kor1 

 

ΔΠΔ Δθαίςκ  

ΒΗΟ 

ημφνηδ 

750mL 

Μακάηζ 
Κμνζκεία 

(Υζθζμιυδζ) 
11/09/17 

MAN-Arg1 

 

ΔΠΔ 

Ανβμθίδαξ 

«Moria Elea» 

500ml 

Μακάηζ 

Ανβμθίδα 

Πεθμπμκκήζμο 

(Δνιζυκδ) 

- 

MAN-Arg2 

 

ΔΠΔ 

«Μακάηζ» 

"39/22" Tin 

500ml 

Μακάηζ 
Ανβμθίδα 

Πεθμπμκκήζμο 
- 

ATH-Lak1 

 

ΔΠΔ 

«Αεδκμθζά» 

"39/22" Tin 

500ml 

Αεδκμθζά 
Λαηςκία 

Πεθμπμκκήζμο 
- 

ATH-Lak2 
ΔΠΔ Lithos 

250 Ml ΒΗΟ 
Αεδκμθζά 

πάνηδ 

(Σαΰβεημξ, 
09/09/2017 
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μοζηζακή, 

ιζηνυ πςνζυ) 

MEG-Kor1 

 

ΔΠΔ Ladolea 

500 mL 
Μεβανίηζηδ 

Κμνζκεία 

(Ονεζκυ πςνζυ 

Γέκδνμ) 

10/05/2017 

 

KOL-Les1 

 

ΔΠΔ Π.Γ.Δ. 

Λέζαμξ 

«Lesvos 

Gold» 

"Έκςζδ 

Αβνμηζηχκ 

οκεηαζνζζι

χκ Λέζαμο" 

500ml 

Κμθμαή 
Λέζαμξ 

(Μοηζθήκδ) 
- 

KOL-Les2 

 

ΔΠΔ BIO 

Aeolion 

250ml - 

Lesvian 

Mountains 

Κμθμαή 

Λέζαμξ 

(Λεζαζαηά υνδ 

Γέναξ) 

09/2016 

KOL-Les3 

 

ΔΠΔ Terra 

Lesvica 250 

mL 

Κμθμαή 
Λέζαμξ 

(Γέναξ) 
07/2017 
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4.1. Πξνζδηνξηζκφο θνπαιελίνπ 

 

4.1.1. θνπφο 

 

Ο πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ μθζηήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζημοαθεκίμο ζηα 

ελεηαγυιεκα δείβιαηα Μμκμπμζηζθζαηχκ Δλαζνεηζηχκ Πανεέκςκ Δθαζμθάδςκ. 

 

4.1.2. Αξρή Μεζφδνπ 

 

Σμ ζημοαθέκζμ απμιμκχκεηαζ ιε εηπφθζζδ ζηενεάξ θάζδξ (Solid Phase Extraction) 

ηαζ έπεζηα πνμζδζμνίγεηαζ ιε οβνή πνςιαημβναθία ορδθήξ απυδμζδξ ιε ακζπκεοηή 

ζοζημζπίαξ θςημδζυδςκ. Ζ ιέεμδμξ ααζίγεηαζ ζε αοηή πμο πενζβνάθεηαζ απυ ημοξ 

Grigoriadou et al, 2007; Camino et al., 2002.  

4.1.3. Τιηθά θαη Αληηδξαζηήξηα 

 

 Δλάκζμ, ακαθοηζηήξ ηαεανυηδηαξ 

 Αζεακυθδ, ακαθοηζηήξ ηαεανυηδηαξ 

 Αηεημκζηνίθζμ (ηαεανυηδηαξ HPLC) 

 Αηεηυκδ (ηαεανυηδηαξ HPLC) 

 Αένζμ Άγςημ 

 

4.1.4. Όξγαλα θαη Δμνπηζκφο 

 

 Φοζίββζα SPE πονζηίμο Resprep Si  1g (Restek) 

 Πμηήνζα γέζεςξ 

 Ακαθοηζηυξ γοβυξ (αηνίαεζα 0,1 mg) 

 Μδπακζηά ζζθχκζα ζηαεενμφ υβημο 1000 ιL ηαζ 100 ιL 

 Γοάθζκεξ πζπέηεξ Παζηέν 

 Φζαθίδζα ηςκ 1,5 mL ιε αζδςηυ πχια 

 Πενζζηνμθζηυξ ελαηιζζηήναξ ηεκμφ νοειζγυιεκμξ ζημοξ 40
μ
C 

 Θενιυιεηνμ 

 Γοάθζκμζ ηςκζημί ζςθήκεξ ηςκ 15 mL 

 ζθχκζμ ηςκ 2 mL 

 Φίθηνα ζφνζββαξ PVDF 0,45 ιm 

 Πθαζηζηέξ φνζββεξ 

 Μζηνμζφνζββα αηνζαείαξ ημο 1 mL ηαζ 0,5 mL 

 Γοάθζκμ θίθηνμ δζαθοηχκ ιε ιειανάκδ θίθηνμο (κάζθμκ 0,45 ιm) 

 Φζαθίδζα ιε πχια ηςκ 10 mL 

 Κοηθμακαδεοηήναξ (Vortex) 

 Γζδεδηζηυ πανηί βζα δειμφξ 
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 Γοάθζκμ πςκί 

 Οβημιεηνζηέξ θζάθεξ ηςκ 10 mL 

 φζηδια HPLC ηδξ εηαζνείαξ Perkin Elmer, ιμκηέθμ Flexar, απμηεθμφιεκμ 

απυ ακηθία ιε ζφζηδια απαένςζδξ δζαθοηχκ, αοηυιαημ δεζβιαημθήπηδ, 

ζοζηεοή εενιμζηάηδζδξ ζηδθχκ ηαζ ακζπκεοηή ζοζημζπίαξ θςημδζυδςκ 

(PDA) 

 

οκεήηεξ Yβνμπνςιαημβναθίαξ: 

Αληρλεπηήο οζημζπίαξ Γζυδςκ ιε εφνμξ ζάνςζδξ 200-400 nm 

ηήιε ρξσκαηνγξαθίαο  Waters Spherisorb 5ιm ODS2 4,6 x 250 mm  

Ιζνθξαηηθφ ζχζηεκα έθινπζεο δηαιπηψλ Αηεημκζηνίθζμ/Αηεηυκδ 70:30 v/v 

Ρνή θηλεηήο θάζεο 1,5 mL/min 

Όγθνο έγρπζεο 10 ιL 

Μήθνο θχκαηνο πξνζδηνξηζκνχ 210 nm 

Θεξκνθξαζία ζηήιεο 30
μ
 C 

Υξφλνο αλάιπζεο 6 min 

 

4.1.5.  Καηαζθεπή πξφηππεο θακπχιεο αλαθνξάο 

 

Παξαζθεπή πξόηππνπ κεηξηθνύ δηαιύκαηνο ζθνπαιελίνπ 

Εοβίγεηαζ πενίπμο 0,1 g (ιε αηνίαεζα 0,1 mg) ζημοαθέκζμ ζε μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 

10 mL ηαζ ζοιπθδνχκεηαζ ιε ελάκζμ ιέπνζ ηδκ παναβή (ζοβηέκηνςζδ 10 mg/mL). 

ηδ ζοκέπεζα, απυ ημ ιδηνζηυ δζάθοια ιεηαθένμκηαζ 50, 100, 250, 400 ηαζ 500 ιL ιε 

ιζηνμζφνζββα αηνζαείαξ ζε θζαθίδζα ηςκ 1,5 mL. Δλαηιίγεηαζ μ δζαθφηδξ ζε νεφια 

αγχημο ηαζ πνμζηίεεκηαζ 1 mL αηεηυκδξ.  
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Μεηά απυ ακάθοζδ ζημκ πνςιαημβνάθμ πνμέηορε δ αηυθμοεδ ηαιπφθδ ακαθμνάξ: 

 

Γηάγξακκα 1: Πξόηππε Κακπύιε Αλαθνξάο θνπαιελίνπ 

 

4.1.6. Πεηξακαηηθή Γηαδηθαζία 

 

4.1.6.1. Απνκόλσζε ζθνπαιελίνπ κε εθρύιηζε ζηεξεάο θάζεο (SPE) 

1. Πνμζηίεεκηαζ ζημ θοζίββζμ πονζηίμο 6 mL ελάκζμ ηαζ αθήκεηαζ κα εηθμοζηεί 

μ δζαθφηδξ ιε ηδ αανφηδηα ηαζ νμή πενίπμο 0,5 mL/min (μ δζαθφηδξ πνέπεζ 

πάκηα κα ηαθφπηεζ ηδ ζηενεή θάζδ) 

2. Μεηαθένμκηαζ ζημ θοζίββζμ 0,1 g δείβιαημξ εθαζμθάδμο, ηα μπμία έπμοκ 

πνμδβμοιέκςξ δζαθοημπμζδεεί ζε θζαθίδζμ ιε 0,5 mL ελακίμο. Ξεπθέκμκηαζ ηα 

ημζπχιαηα ημο θζαθζδίμο ιε άθθα 0,5 mL ελακίμο ηαζ ιεηαθένεηαζ δ 

οπμθεζπυιεκδ πμζυηδηα ζημ θοζίββζμ. 

3. Αθήκεηαζ κα εζζέθεεζ υθδ δ πμζυηδηα ημο δείβιαημξ ζηδ ζηαηζηή θάζδ (ιε 

νμή  < 0,5 mL/min, δδθαδή πενίπμο ιία ζηαβυκα ακά sec).  

4. ηδ ζοκέπεζα, ημ ηθάζια ημο ζημοαθεκίμο εηθμφεηαζ ιε 10 mL ελάκζμ ηαζ 

ζοθθέβεηαζ ζε ηςκζηυ ζςθήκα. 

5. Δλαηιίγεηαζ μ δζαθφηδξ ζε πενζζηνμθζηυ ελαηιζζηήνα ηεκμφ (40
μ
 C) ηαζ ημ 

ηθάζια ζημοαθεκίμο επακαδζαθφεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ 2 mL αηεηυκδξ. 

6. Αημθμοεεί δζήεδζδ ιε θίθηνμ ζφνζββαξ PVDF 0,45 ιm ηαζ ακάθοζδ HPLC. 
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4.1.6.2.  Πεηξακαηηθή Πνξεία γηα HPLC-DAD 

1. Πνζκ λεηζκήζεζ δ ακάθοζδ ηςκ δεζβιάηςκ εθαζμθάδμο, πναβιαημπμζείηαζ 

ανπζηά δζήεδζδ ηδξ ηζκδηήξ θάζδξ ιέζς δειμφ 0,45 ιm (PVDF, 

Phenomenex). 

2. ηδ ζοκέπεζα εηθμφεηαζ δ ζηήθδ πνμηεζιέκμο κα ελζζμννμπδεεί ημ ζφζηδια, 

βζα ημοθάπζζημκ 15 min.  

3. Πναβιαημπμζείηαζ ακάθοζδ θεοημφ δείβιαημξ ιε έβποζδ 10 ιL δζαθφιαημξ 

αηεημκζηνζθίμο/αηεηυκδξ (70:30 v/v). Με αοηυκ ημκ ηνυπμ αεααζχκεηαζ δ ιδ 

φπανλδ πανειπμδζγμοζχκ μοζζχκ. 

4. Σμπμεεημφκηαζ ηα πνυηοπα δείβιαηα ηαζ ηα δείβιαηα εθαζμθάδμο ζημκ εζδζηυ 

δίζημ ημο αοηυιαημο δεζβιαημθήπηδ. Ο υβημξ έβποζδξ είκαζ 10 ιL. 

Καηαβνάθμκηαζ ηα πνςιαημβναθήιαηα ζηα 210 nm. 

5. Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ ακάθοζδξ υθςκ ηςκ δεζβιάηςκ, δ πνςιαημβναθζηή ζηήθδ 

εηπθέκεηαζ ιε δζάθοια αηεημκζηνζθίμο /αηεηυκδ (1:1 v/v) βζα ημοθάπζζημκ 15 

min. 

 

4.1.6.3. Πεηξακαηηθή Πνξεία γηα Κιαζκαηηθή Κξπζηάιισζε-πγθξηηηθή Μέζνδνο 

Ζ αηυθμοεδ δζαδζηαζία (Nenadis et Tsimidou, 2002) εθανιυγεηαζ ζε δφμ 

δζαθμνεηζηά δείβιαηα εθαζμθάδμο εζξ ηνζπθμφκ (έκα ιε παιδθή ζοβηέκηνςζδ 

ζημοαθεκίμο ηαζ έκα ιε ορδθή ζοβηέκηνςζδ ζημοαθεκίμο). ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πενίπηςζδ ελεηάζηδηακ ηα δείβιαηα ιε ηςδζημφξ ΚOL-Les3 & KOR-Kal3. 

1. Εοβίγμκηαζ πενίπμο 0,1 g εθαζμθάδμο (±0,1 mg) ιέζα ζε βοάθζκμ θζαθίδζμ ηςκ 

10 mL ηαζ πνμηίεεκηαζ ζ‟ αοηυ 5 mL ιίβιαημξ ιεεακυθδξ/αηεηυκδξ (7:3 v/v). 

Γίκεηαζ ηαθή ακάδεοζδ ιε ηδ αμήεεζα ηοηθμακαδεοηήνα (Vortex) βζα πενίπμο 

1,5 min ηαζ απμεδηεφμκηαζ ηα δείβιαηα ζηδκ ηαηάρολδ μζηζαημφ ροβείμο βζα 

24 χνεξ. 

2. Σδκ επυιεκδ ιένα, πνμεημζιάγμκηαζ 6 δειμί απυ δζδεδηζηυ πανηί. Ο ηάεε 

δειυξ ημπμεεηείηαζ ζε βοάθζκμ πςκί ηαζ δζαανέπεηαζ ιε θίβδ αζεακυθδ. 

3. Φζθηνάνεηαζ  ημ οπενηείιεκμ οβνυ βνήβμνα ιέζς ημο δζδεδηζημφ πανηζμφ ηαζ 

ζοθθέβεηαζ ζε ηςκζημφξ βοάθζκμοξ  ζςθήκεξ. (Σμ δείβια δζδεείηαζ βνήβμνα, 

υζμ δδθαδή είκαζ αηυια παβςιέκμ). 

4. Αημθμφεςξ, ελαηιίγεηαζ μ δζαθφηδξ ζημκ πενζζηνμθζηυ ελαηιζζηήνα ηεκμφ 

ηαζ επακαδζαθφεηαζ ημ οπυθεζιια ζε 1 mL αηεηυκδξ. 

5. Σμ ηάεε δείβια εθαζμθάδμο ιεηαθένεηαζ ζε θζαθίδζμ HPLC, αθμφ πνχηα 

δζδεδεεί ιέζς θίθηνμο ζφνζββαξ (PVDF 0,45 ιm) ηαζ είκαζ έημζιμ πνμξ 

πνςιαημβναθζηή ακάθοζδ. 
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4.1.6.4. Δπηθύξσζε κεζόδνπ 

Δπαλαιεςηκφηεηα 

H επακαθδρζιυηδηα ηδξ ιεευδμο εθέβπεδηε ιε ηδκ απμιυκςζδ ηαζ πνμζδζμνζζιυ 

ζημοαθεκίμο ζε έκα δείβια εθαζμθάδμο έλζ θμνέξ (n=6). Σμ δείβια πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ήηακ ημ ΚOL-Les3-δείβια.  

Αλάθηεζε  

Ζ δζαδζηαζία εθανιυγεηαζ ζε δείβια εθαζμθάδμο ιε ηδκ εθάπζζηδ πενζεηηζηυηδηα 

ζημοαθεκίμο υπςξ ηαεμνίζηδηε πνμδβμοιέκςξ (πνδζζιμπμζήεδηε ημ ίδζμ δείβια ιε 

αοηυ  απυ ηδ ιέηνδζδ ηδξ επακαθδρζιυηδηαξ. 

 Παναζηεοή πνυηοπμο δζαθφιαημξ ζημοαθεκίμο 1000 ιg/mL: Λαιαάκεηαζ 1 

mL ιε ηδκ ιζηνμζφνζββα απυ ημ ανπζηυ δζάθοια ζημοαθεκίμο (ημ μπμίμ έπεζ 

ζοβηέκηνςζδ 10 mg/mL, ηαζ ιεηαθένεηαζ ζε μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 10 mL. 

οιπθδνχκεηαζ ιε ελάκζμ ιέπνζ ηδκ παναβή. 

 Εοβίγεηαζ 0,1 g δείβιαημξ εθαζμθάδμο ζε θζαθίδζμ ηςκ 1,5 mL ηαζ 

πνμζηίεεκηαζ ζε αοηυ ιε ιζηνμζφνζββα 70 ιL πνυηοπμο δζαθφιαημξ 

ζημοαθεκίμο ζοβηέκηνςζδξ 1000 ιg/mL. 

 Αημθμοεείηαζ δ ίδζα πεζναιαηζηή πμνεία ηδξ εηπφθζζδξ SPE ηαζ 

επακαθαιαάκεηαζ έλζ θμνέξ. 

 

 

 

 

 

  



  

54 
 

4.2. Πξνζδηνξηζκφο Σνθνθεξνιψλ  

 

4.2.1. θνπφο 

 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε α-, α-, β-, δ-ημημθενυθεξ ηαζ ημημηνζεκυθεξ 

ζε δείβιαηα ιμκμπμζηζθζαηχκ έληνα πανεέκςκ εθαζμθάδςκ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ οβνήξ 

πνςιαημβναθίαξ ορδθήξ απυδμζδξ (ISO 9936:2012).  

4.2.2. Αξρή Μεζφδνπ 

 

Έκα δείβια δμηζιήξ δζαθφεηαζ ζε n-επηάκζμ ηαζ μζ ιειμκςιέκεξ ημημθενυθεξ 

δζαπςνίγμκηαζ ιε οβνή πνςιαημβναθία ορδθήξ απυδμζδξ. Σμ πενζεπυιεκμ ηάεε 

ημημθενυθδξ οπμθμβίγεηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ζοκηεθεζηέξ ααειμκυιδζδξ πμο 

πνμζδζμνίγμκηαζ απυ δζαθφιαηα ααειμκυιδζδξ. 

4.2.3. Τιηθά θαη Αληηδξαζηήξηα 

 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ ακηζδναζηήνζα ιε ηαεανυηδηα HPLC. 

 Πνυηοπα α-,α-,β-,δ-ημημθενμθχκ ηαζ ημημηνζεκμθχκ 

Δάκ ηα πνυηοπα ημημθενυθδξ δεκ είκαζ δζαεέζζια, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί έκα 

ιείβια απυ θφηνμ ζίημο ηαζ ζμβζέθαζμ βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ α-, α-, β- ηαζ δ-

ημημθενμθχκ. 

Δάκ δεκ οπάνπμοκ πνυηοπα ημημηνζεκυθδξ, ημ θμζκζηέθαζμ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί 

βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ α- ηαζ β-ημημηνζεκμθχκ. Σα πνςιαημβναθήιαηα πμο 

θαιαάκμκηαζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα κα αμδεήζμοκ ζηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ 

ημνοθήξ ζηα πνςιαημβναθήιαηα ηςκ δμηζιαζηζηχκ δεζβιάηςκ, ζηα μπμία πνέπεζ κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ζοκηεθεζηέξ ααειμκυιδζδξ βζα ηζξ ακηίζημζπεξ ημημθενυθεξ. 

 1,4-Γζμλάκζμ, δζδεδιέκμ ιέζς θίθηνμο κάζθμκ βζα HPLC (0,45 ιm) 

 n-Δλάκζμ, δζδεδιέκμ ιέζς θίθηνμο κάζθμκ βζα HPLC (0,45 ιm) 

 Μεεακυθδ 

Κζκδηή θάζδ: n-Δλάκζμ/1,4-δζμλάκζμ, 96:4 v/v ιε νμή 1 mL/min 

4.2.4. Όξγαλα θαη Δμνπιηζκφο 

 

 φζηδια HPLC ηδξ εηαζνείαξ JASCO (πμο απμηεθείηαζ απυ ακηθία ορδθήξ 

πίεζδξ, αοηυιαημ δεζβιαημθήπηδ, εενιμζηάηδ ζηήθδξ πνμζανιμζιέκδ ζημοξ 

25°C (πνμαζνεηζηά), ακζπκεοηή θεμνζζιμφ ιε ιήημξ ηφιαημξ δζέβενζδξ 

νοειζζιέκμ ζηα 295 nm ηαζ ιήημξ ηφιαημξ εηπμιπήξ ζηα 330 nm ηαζ 

θμβζζιζηυ ηαηαβναθήξ)  
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 Ακαθοηζηή ζηήθδ βζα HPLC (250 mm x 4,6 mm, ζοζηεοαζιέκδ ιε 

ιζηνμζςιαηζδζαηυ δζμλείδζμ ημο πονζηίμο ιε ιέζμ ιέβεεμξ ζςιαηζδίςκ 

πενίπμο ζηα 5 ιm) 

 Φαζιαημθςηυιεηνμ UV/Vis ηδξ εηαζνεία JASCO  

 Πενζζηνμθζηυξ ελαηιζζηήναξ ηεκμφ 

 ζθχκζα πθδνχζεςξ, πςνδηζηυηδηαξ 5 mL, 10 mL ηαζ 20 mL 

 Οβημιεηνζηέξ θζάθεξ πςνδηζηυηδηαξ 50 mL ηαζ 25 mL 

 Λμοηνυ οπενήπςκ 

 

4.2.5. Παξαζθεπή Πξφηππσλ Γηαιπκάησλ Αλαθνξάο 

 

Γεκζηά, δ μλείδςζδ ηςκ ημημθενμθχκ ηαηά ηδκ ακάθοζδ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε 

παιδθά απμηεθέζιαηα. Ο νοειυξ ηδξ μλείδςζδξ αολάκεηαζ πανμοζία αθηαθίςκ ή οπυ 

ηδκ επίδναζδ εενιυηδηαξ ή θςηυξ ηαζ πνέπεζ κα θδθεμφκ ιέηνα πνμζηαζίαξ. 

 

4.2.5.1. Μεηξηθό δηάιπκα α-ηνθνθεξόιεο 

1. Πνμεημζιάγεηαζ έκα ιδηνζηυ δζάθοια α-ημημθενυθδξ γοβίγμκηαξ 10 mg + 1 

mg ηδξ πνυηοπδξ μοζίαξ ζε μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 50 mL ηαζ αναζχκεηαζ 

ιέπνζ ηδκ παναβή ιε n-επηάκζμ. 

2. Μεηαθένεηαζ ιε ζζθχκζμ 5 mL αοημφ ημο δζαθφιαημξ ζε ζθαζνζηή θζάθδ ηαζ 

απμιαηνφκεηαζ υθμ ημ n-επηάκζμ ζε έκακ πενζζηνμθζηυ ελαηιζζηήνα οπυ ηεκυ 

ζε εενιμηναζία υπζ ιεβαθφηενδ απυ 40°C. Δπακαθένεηαζ δ αηιμζθαζνζηή 

πίεζδ ιε άγςημ ηαζ αθαζνείηαζ δ θζάθδ απυ ημκ ελαηιζζηήνα ιυθζξ ελαηιζζηεί 

υθμξ μ δζαθφηδξ.  

3. Δζζάβμκηαζ ιε ζζθχκζμ 10 mL ιεεακυθδ ιέζα ζηδ θζάθδ ηαζ ημπμεεηείηαζ 

ζημκ ελαηιζζηήνα βζα κα  πενζζηναθεί ηαζ κα δζαθοεεί ημ οπυθεζιια.  

4. ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ ιέηνδζδ ηδξ ιέβζζηδξ απμννυθδζδξ αοημφ ημο 

δζαθφιαημξ ζε ιήημξ ηφιαημξ 292 nm (αθ. ηαηάθθδθμ ιήημξ ηφιαημξ 

ακάθμβα ιε ηδκ ημημθενυθδ ζημκ Πίλαθα 5) πνδζζιμπμζχκηαξ ημ 

θαζιαημθςηυιεηνμ ηαζ ιζα ηορεθίδα μπηζηήξ δζαδνμιήξ 10 mm. Ζ 

ιεηνμφιεκδ απμννυθδζδ πνέπεζ κα είκαζ ιεηαλφ 0,2 ηαζ 0,8.  

5. Σέθμξ, οπμθμβίγεηαζ δ αηνζαήξ ζοβηέκηνςζδ (ζε ιg/mL) δζαζνχκηαξ ηδκ ηζιή 

απμννυθδζδξ ιε ημκ ηαηάθθδθμ ζοκηεθεζηή πμο δίδεηαζ ζημκ Πίλαθα 5.  

Πίλαθαο 5: πληειεζηέο δηαίξεζεο* 

Μήθνο Κχκαηνο (nm) Σνθνθεξφιε πληειεζηήο Γηαίξεζεο 

292 α-ημημθενυθδ 0,0076 

296 α-ημημθενυθδ 0,0089 

298 β-ημημθενυθδ 0,0091 

298 δ-ημημθενυθδ 0,0087 

* Οη ζπληειεζηέο έρνπλ πξνθύςεη από ην ζπληειεζηή απόζβεζεο Δ (1%, 1cm) ησλ 

ηνθνθεξνιώλ.  
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4.2.5.2. Πξόηππν δηάιπκα εξγαζίαο 

Πνέπεζ κα παναζηεοαζηεί έκα ηαηάθθδθμ πνυηοπμ δζάθοια, ακάθμβα ιε ηδκ 

εοαζζεδζία ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο ακζπκεοηή θεμνζζιμφ. Ζ αηυθμοεδ παναζηεοή  

δζαθφιαημξ ενβαζίαξ δίδεηαζ ςξ πανάδεζβια:  

Δηηεθείηαζ ηαηάθθδθδ αναίςζδ ιε επηάκζμ ημο ιδηνζημφ δ/ημξ χζηε κα πνμηφρεζ 

δ/ια ενβαζίαξ ιε ζοβηέκηνςζδ 1-5 ιg/mL. Αοηυ παναζηεοάγεηαζ εη κέμο ηάεε 

διένα ακάθοζδξ δεζβιάηςκ. 

Όθα ηα δζαθφιαηα πνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ απυ ημ θςξ ηαζ κα θοθάζζμκηαζ ιεηαλφ 

0°C ηαζ 4°C. Σα ιδηνζηά δ/ηα ιπμνμφκ κα απμεδηεοημφκ ζηακμπμζδηζηά ζε βοάθζκα 

ζηεφδ βζα έςξ ηαζ 1 εαδμιάδα ζε πενίπηςζδ ρφλδξ. Οζ θζάθεξ ιπμνεί κα είκαζ 

ηοθζβιέκεξ ζε αθμοιζκυπανημ. 

 

4.2.6. Πεηξακαηηθή Γηαδηθαζία 

 

4.2.1.6.1. Πεηξακαηηθή Πνξεία γηα HPLC-FP 

1. Εοβίγμκηαζ 0,25 g (±0,1 mg) εθαζμθάδμο ζε μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 25 mL 

ηαζ πνμζηίεεηαζ n-επηάκζμ ιέπνζ ηδ παναβή. Σμ δ/ια δζδεείηαζ ιέζς θίθηνμο 

ζφνζββαξ (Nylon, 0,45 ιm). 

 

2. Πνζκ ηδκ ακάθοζδ ηςκ δεζβιάηςκ, ελζζζμνμπείηαζ ημ ζφζηδια ακηθχκηαξ ηδκ 

ηζκδηή θάζδ ηδξ ζηήθδξ ιε νμήξ 1 mL/min βζα ημοθάπζζημκ 30 min. 

3. Σμπμεεημφκηαζ ηα πνυηοπα δζαθφιαηα ηαζ ηα δείβιαηα ζημκ εζδζηυ δίζημ ημο 

αοηυιαημο δεζβιαημθήπηδ. Ο υβημξ έηποζδξ είκαζ 10 ιL ηαζ δ ακάθοζδ ηάεε 

δείβιαημξ ηαζ πνμηφπμο εηηεθείηαζ εζξ δζπθμφκ. Καηαβνάθμκηαζ ηα 

πνςιαημβναθήιαηα ηαζ ηα ειααδά ηςκ ημνοθχκ. 

4. Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ ακάθοζδξ υθςκ ηςκ δεζβιάηςκ, δ πνςιαημβναθζηή ζηήθδ 

εηπθέκεηαζ ιε δζάθοια n-ελακίμο βζα ημοθάπζζημκ 15 min. 

 

 

 

 

 

 

 



  

57 
 

4.2.7. Τπνινγηζκνί 

 

Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε ημημθενυθδ, εηθναζιέκδ ςξ mg α-ημημθενυθδ/kg εθαζμθάδμο, 

οπμθμβίγεηαζ απυ ηδκ αηυθμοεδ ζπέζδ: 

Όπμο 

ρ  είκαζ δ ζοβηέκηνςζδ ημημθαζνυθδξ ζημ πνυηοπμ δζάθοια, ζε ιζηνμβναιιάνζα ακά 

πζθζμζηυθζηνμ 

Ās είκαζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ ειααδχκ ηδξ ημνοθήξ ηδξ ημημθενυθδξ ζημ πνυηοπμ δ/ια 

Āt είκαζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ ειααδχκ ηδξ ημνοθήξ ηδξ ημημθενυθδξ ζημ δείβια δμηζιήξ 

m είκαζ δ ιάγα ημο δείβιαημξ δμηζιήξ ζε βναιιάνζα 

V είκαζ μ υβημξ ημο παναζηεοαζεέκημξ δζαθφιαημξ δμηζιήξ (= 25 ml) 
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4.3. Μεζνδνινγία Πξνζδηνξηζκνχ Βηνθαηλνιψλ (ΗPLC-DAD) 

 

4.3.1. θνπφο  

 

Ζ ιέεμδμξ αοηή πενζβνάθεζ ηδκ δζαδζηαζία βζα ηδκ εηπφθζζδ ηαζ ημκ πμζμηζηυ 

πνμζδζμνζζιυ ηςκ αζμθαζκμθχκ (biophenolic minor polar compounds, BMP) ζε 

εθαζυθαδα, υπςξ θοζζηά ηαζ μλεζδςιέκα πανάβςβα ηδξ μθεονςπαΐκδξ ηαζ ημο 

θζβηζηνμζζδίμο, θζβκάκεξ, θθααμκμεζδή ηαζ θαζκμθζηά μλέα (IOOC, ιενζηχξ 

ηνμπμπμζδιέκδ ιέεμδμξ COI/T.20/Doc No 29, 2009). Σμ εφνμξ ιέηνδζδξ είκαζ απυ 

30 mg/kg έςξ 800 mg/kg.  

 

4.3.2. Αξρή Μεζφδνπ 

 

Ζ ιέεμδμξ ααζίγεηαζ ζηδκ εηπφθζζδ ηςκ αζμθαζκμθχκ (πμθζηυ θαζκμθζηυ ηθάζια) 

πνδζζιμπμζχκηαξ οδαημιεεακμθζηυ δ/ια, ηαεχξ μζ αζμθαζκυθεξ είκαζ πμθζηά 

ζοζηαηζηά. Αημθμοεεί πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ιε HPLC ιε ακζπκεοηή ζοζημζπίαξ 

δζυδςκ (DAD) ζηα 280 nm. Χξ εζςηενζηυ πνυηοπμ πνδζζιμπμζείηαζ ημ ζονζκββζηυ 

μλφ. 

 

4.3.3. Τιηθά θαη Αληηδξαζηήξηα  

 

 Οβημιεηνζηέξ θζάθεξ (10 ηαζ 100 mL) 

 Πμηήνζα γέζεςξ 

 Μδπακζηά ζζθχκζα (1 ηαζ 0,1 mL)  

 ςθήκεξ Eppendorf ιε αζδςηυ πχια 

 Πθαζηζηέξ ζφνζββεξ (5 mL) ιε θίθηνα PVDF 0,45 ιm  

 Ακηζδναζηήνζα (πνςιαημβναθζηήξ ηαεανυηδηαξ) 

 Ονεμθςζθμνζηυ μλφ 85% (14 M)  

 Μεεακυθδ 

 Αηεημκζηνίθζμ 

 Νενυ  

 

 Βαειζδςηυ ζφζηδια έηθμοζδξ: οδαηζηυ δ/ια 0,2% (v/v) H3PO4 (Α), 

ιεεακυθδ (Β), αηεημκζηνίθζμ (C). Οζ δζαθφηεξ θζθηνάνμκηαζ ηαζ απαενχκμκηαζ 

πνζκ ηδκ ακάθοζδ. 
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Πίλαθαο 6: ύζηεκα έθινπζεο 

Υξφλνο 

(min) 

Ρνή θηλ. θάζεο 

(mL/min) 
A% B% C% 

0 0,8 96,0 2,0 2,0 

16,00 0,8 50,0 25,0 25,0 

18,00 0,8 40,0 30,0 30,0 

24,00 0,8 0,0 50,0 50,0 

28,00 0,8 0,0 50,0 50,0 

29,00 0,8 96,0 2,0 2,0 

39,00 0,8 96,0 2,0 2,0 

 

 2-(4 – οδνμλοθαζκοθμ) αζεακυθδ (ηονμζυθδ) ≥ 98% 

 3,5-δζιεεμλο-4-οδνμλοαεκγμσηυ μλφ (ζονζκββζηυ μλφ) ≥ 97% 

 Γζάθοια ιεεακυθδξ/κενμφ (80/20) (κ/κ) βζα ηδκ εηπφθζζδ 

 Γζάθοια πμο πενζέπεζ ιίβια θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ, χζηε κα επζηεοπεεί 

ηαοημπμίδζδ ηςκ ημνοθχκ ζηα άβκςζηα δζαθφιαηα  

4.3.4. Όξγαλα θαη Δμνπιηζκφο 

 

 Ακαθοηζηυξ γοβυξ  

 Κοηθμακαδεοηήναξ (Vortex) 

 Λμοηνυ οπενήπςκ 

 Φοβυηεκηνμξ  

 Πενζζηνμθζηυξ ελαηιζζηήναξ ηεκμφ  

 φζηδια HPLC (ημ ίδζμ ιε αοηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζημκ πνμζδζμνζζιυ 

ημο ζημοαθεκίμο, (αθ. 4.1.4.): 

 

Ακζπκεοηήξ οζημζπίαξ Γζυδςκ ιε εφνμξ ζάνςζδξ 200-800 nm 

ηήθδ πνςιαημβναθίαξ 

(ζηαηζηή θάζδ) 

Ακηίζηνμθδξ θάζδξ Kinetex (core shell) 2,6 ιm 

C18 100 A
o
 (100 x 4,6 mm) ηδξ εηαζνίαξ 

Phenomenex  

φζηδια έηθμοζδξ δζαθοηχκ Βαειζδςηυ  

Όβημξ Έβποζδξ 10 ιL 

Μήημξ ηφιαημξ πνμζδζμνζζιμφ 280 nm 

Θενιμηναζία ζηήθδξ 30
μ
C 
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4.3.5. Παξαζθεπή Πξφηππσλ Γηαιπκάησλ 

 

Α) Πξσηνγελή Πξόηππα Γηαιύκαηα (stock solutions)  

Α1) Σονμζυθδ 

Εοβίγμκηαζ ζημκ ακαθοηζηυ γοβυ 0,030 g ηονμζυθδξ ηαζ ιεηαθένμκηαζ ζε 

μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 10 mL. Πνμζηίεεηαζ δ/ια ιεεακυθδξ/κενμφ (80/20 

v/v) ιέπνζ ηδκ παναβή. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο δζαθφιαημξ είκαζ: C = 3 mg/mL  

Α2) ονζκββζηυ μλφ (εζςηενζηυ πνυηοπμ)  

Εοβίγμκηαζ ζημκ ακαθοηζηυ γοβυ 0,015 g ζονζκββζημφ μλέμξ ηαζ ιεηαθένμκηαζ 

ζε μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 10 mL. Πνμζηίεεηαζ δ/ια ιεεακυθδξ/κενμφ (80/20 

v/v) ιέπνζ ηδκ παναβή. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο δζαθφιαημξ είκαζ: C = 1,5 mg/mL  

 

Β) Γηαιύκαηα εξγαζίαο (βαζκνλόκεζεο) 

Μεηαθένμκηαζ ιε ιδπακζηυ ζζθχκζμ 100 ιL απυ ηα δφμ δζαθφιαηα πμο 

παναζηεοάζηδηακ πνμδβμοιέκςξ (Α1 ηαζ Α2) ζε μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 10 mL. 

οιπθδνχκεηαζ μ υβημξ ιε ημ δζάθοια ιεεακυθδξ/κενμφ (80/20 v/v). Ζ 

ζοβηέκηνςζδ ηάεε μοζίαξ είκαζ: Ctyr = 0,030 mg/mL, Csyr = 0,015 mg/mL.   

 

Γ) Γηάιπκα εζσηεξηθνύ πξνηύπνπ (ζπξηλγγηθό νμύ) 

Με πνήζδ ιδπακζημφ ζζθςκίμο, ιεηαθένεηαζ 1 mL ημο δζαθφιαημξ Α2 

(ζονζκββζηυ μλφ) ζε μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 100 mL. Πνμζηίεεηαζ δ/ια 

ιεεακυθδξ/κενμφ (80/20 v/v) ιέπνζ ηδκ παναβή. Ζ ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ ημο 

δζαθφιαημξ είκαζ: Cis, syr = 0,015 mg/mL  

 

Σημείωζη: Σα δζαθφιαηα είκαζ ζηαεενά ακ δζαηδνδεμφκ ζημ ροβείμ (+4 
μ
C) ιέπνζ 

3 ιήκεξ.  

 

4.3.6. Πεηξακαηηθή Γηαδηθαζία 

 

4.3.6.1. Πεηξακαηηθή Πνξεία (Δθρύιηζε Βηνθαηλνιώλ) 

 

1. ε eppendorf ζςθήκα 2 mL ιε αζδςηυ πχια, γοβίγμκηαζ 0,4 g εθαζμθάδμο (ιε 

αηνίαεζα 0,1 mg) ηαζ ζδιεζχκεηαζ δ ιάγα. 

2. Μεηαθένμκηαζ 200 ιL απυ ημ δζάθοια ημο εζςηενζημφ πνμηφπμο Γ, ζημ 

δείβια εθαζμθάδμο πμο γοβίζηδηε πνμδβμοιέκςξ. Πςιαηίγεηαζ μ ζςθήκαξ ηαζ 

ακαδεφεηαζ ζε ηοηθμακαδεοηήνα βζα 30 s. 

3. Πνμζηίεεκηαζ 1 mL δ/ημξ ιεεακυθδξ/κενμφ (80/20 v/v) ιε πνήζδ ιδπακζημφ 

ζζθςκίμο. Πςιαηίγεηαζ μ ζςθήκαξ ηαζ ακαδεφεηαζ ζε ηοηθμακαδεοηήνα βζα 1 

min. 

4. Σμπμεεημφκηαζ ηα δείβιαηα ζημ θμοηνυ οπενήπςκ βζα 15 min, ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο. 

5. Φοβμηεκηνμφκηαζ ηα δείβιαηα βζα 25 min ζηζξ 5000 rpm. 
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6. οθθέβεηαζ δ οδαημ-ιεεακμθζηή θάζδ (οπενηείιεκδ) ιε πθαζηζηή ζφνζββα, 

πνμζέπμκηαξ κα ιδκ παναθδθεεί ηαευθμο δ ηαηχηενδ θζπανή θάζδ ηαζ 

δζδεείηαζ ιέζς θίθηνμο PVDF 0,45 ιm ζε θζαθίδζμ αοηυιαημο δεζβιαημθήπηδ 

1.5 mL.  

7. Tα δείβιαηα απμεδηεφμκηαζ ζημ ροβείμ (+4 
μ
C), ακ δεκ πνυηεζηαζ κα 

ακαθοεμφκ ηδκ ίδζα ιένα. 

 

4.3.1.6.2. Πεηξακαηηθή Πνξεία (Τγξνρξσκαηνγξαθηθή Αλάιπζε HPLC) 

1. Πνζκ λεηζκήζεζ δ ακάθοζδ ηςκ δεζβιάηςκ, πναβιαημπμζείηαζ ανπζηά 

απαένςζδ ηςκ δζαθοηχκ ηαζ έηθμοζή ημοξ ιε ηδκ ανπζηή ακαθμβία ημο 

ααειζδςημφ πνμβνάιιαημξ, χζηε κα ελζζμννμπδεεί δ ζηήθδ, βζα ημοθάπζζημκ 

15 θεπηά.  

2. Πναβιαημπμζείηαζ ακάθοζδ θεοημφ δείβιαημξ ιε έβποζδ 10 ιL δ/ημξ 

ιεεακυθδξ/κενμφ (80/20, v/v). Με αοηυκ ημκ ηνυπμ αεααζχκεηαζ δ ιδ φπανλδ 

πανειπμδζγμοζχκ μοζζχκ. 

3. Σμπμεεημφκηαζ ηα πνυηοπα δζαθφιαηα ηαζ ηα δείβιαηα ζημκ εζδζηυ δίζημ ημο 

αοηυιαημο δεζβιαημθήπηδ. Ο υβημξ έβποζδξ είκαζ 10 ιL. Καηαβνάθμκηαζ ηα 

πνςιαημβναθήιαηα ζηα 280 nm. 

4. Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ ακάθοζδξ υθςκ ηςκ δεζβιάηςκ, δ πνςιαημβναθζηή ζηήθδ 

εηπθέκεηαζ ιε δ/ια ιεεακυθδξ/αηεημκζηνζθίμο (1:1 v/v) βζα ημοθάπζζημκ 15 

min. 

 

4.3.1.7 Τπνινγηζκνί 

 

Τπνινγηζκόο ησλ ζπληειεζηώλ απόθξηζεο (RF) 

 

RF1ιg (ζονζκββζηυ μλφ) = Διααδυ ζονζκββζημφ μλέμξ / ιg ζονζκββζημφ μλέμξ πμο 

εβπφεδηε 

RF1ιg (ηονμζυθδ) = Διααδυ ηονμζυθδξ / ιg ηονμζυθδξ πμο εβπφεδηε 

 

Τπνινγηζκόο ηνπ ζρεηηθνύ ζπληειεζηή απόθξηζεο (RRF): 

  

RRFsyr/tyr= RF1ιg (ζονζκββζηυ μλφ) /RF1ιg (ηονμζυθδ) 

 

Ζ ηζιή ημο RRFsyr/tyr εα πνέπεζ κα είκαζ ζηαεενή ηαζ κα ανίζηεηαζ εκηυξ ημο 5,1 ± 0,4. 

Δπζηνέπεζ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια κα εηθνάγεηαζ ςξ ηονμζυθδ, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ 

ζονζκββζηυ μλφ ςξ εζςηενζηυ πνυηοπμ. 

 

Τπνινγηζκόο  πεξηεθηηθόηεηαο βηνθαηλνιώλ ζε παξζέλν ειαηόιαδν 
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Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε αζμθαζκυθεξ, εηθναζιέκδ ζε mg/kg, οπμθμβίγεηαζ ζφιθςκα ιε 

ημκ αηυθμοεμ ηφπμ ηαζ ημ απμηέθεζια εηθνάγεηαζ πςνίξ δεηαδζηυ ρδθίμ. 

 

(mg/kg)  = ( A) x 1000  x RRFsyr/tyr  x (Wsyr) / 

 

(Asyr)  x  (W) 
 

Όπμο 

 

(Α)  είκαζ ημ άενμζζια ηςκ ειααδχκ ηςκ ημνοθχκ ηςκ αζμθαζκμθχκ πμο 

ηαηαβνάθδηε ζηα 280 nm 

 

Αsyr είκαζ ημ ειααδυ ημο εζςηενζημφ πνμηφπμο ημο ζονζκββζημφ μλέμξ πμο 

ηαηαβνάθεηαζ ζηα 280 nm 

 

1000 είκαζ μ ζοκηεθεζηήξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ έηθναζδ ημο απμηεθέζιαημξ 

ζε mg/kg 

 

W είκαζ δ ιάγα ημο εθαζμθάδμο πμο πνδζζιμπμζήεδηε, ζε βναιιάνζα 

 

RRFsyr/tyr  είκαζ μ ζπεηζηυξ ζοκηεθεζηήξ απυηνζζδξ βζα ηδκ έηθναζδ ημο 

απμηεθέζιαημξ ςξ ηονμζυθδ 

 

Wsyr είκαζ δ ιάγα (ζε mg) ημο ζονζκββζημφ μλέμξ πμο πνμζηέεδηε ζημ δείβια 
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4.4. Πξνζδηνξηζκφο Αληηνμεηδσηηθήο Iθαλφηεηαο κε ηελ Μέζνδν 

DPPH 

 

4.4.1. θνπφο 

 

 Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ελεηαγυιεκςκ 

ιμκμπμζηζθζαηχκ ελαζνεηζηχκ πανεέκςκ εθαζμθάδςκ.  

 

4.4.2. Αξρή Μεζφδνπ 

 

Ζ DPPH είκαζ ιζα θαζιαημθςημιεηνζηή ιέεμδμξ εηηίιδζδξ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ 

ζηακυηδηαξ ηαζ ζηδνίγεηαζ ζηδ πνήζδ ηδξ ζηαεενήξ εθεφεενδξ νίγαξ DPPH• (2,2-

δζθαζκοθμ-1-πζηνοθμτδναγφθζμ) (ρήκα 8). Ζ νίγα αοηή έπεζ ιςα πνχια ηαζ υηακ 

ακηζδνά ιε  έκα δυηδ οδνμβυκμο (ακηζμλεζδςηζηυ) αθθάγεζ ιμνζαηή δμιή δ μπμία 

ζοκμδεφεηαζ ιε ελαθάκζζδ ημο ιςα πνχιαημξ (ιέκεζ έκα ςπνμηίηνζκμ πνχια θυβς 

ηδξ πανμοζίαξ ηςκ εκαπμιεζκάκηςκ πζηνζηχκ μιάδςκ). Όζμ ιεβαθφηενδ δ 

ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα ημο δείβιαημξ ηυζμ ιζηνυηενδ δ απμννυθδζδ (ιεβαθφηενδ 

ελμοδεηένςζδ νίγαξ άνα ηαζ πνχιαημξ). Ζ ιέεμδμξ αοηή πανμοζζάζηδηε βζα πνχηδ 

θμνά ημ 1958 απυ ημκ Marsden Blois. Πνυηεζηαζ βζα ιζα απθή, μζημκμιζηή ηαζ 

βνήβμνδ δζαδζηαζία πμο βζα κα πναβιαημπμζδεεί πνεζάγεηαζ μοζζαζηζηά ιυκμ έκα 

θαζιαημθςηυιεηνμ, ηαζ αοηυ ίζςξ κα ελδβεί ηδκ ηυζμ δζαδεδμιέκδ πνήζδ ηδξ ζημκ 

έθεβπμ ηςκ ακηζμλεζδςηζηχκ. Οζ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ πενίπμο ιζα χνα ιεηά 

ηδκ παναζηεοή ημο δζαθφιαημξ ζηα 520-700 nm. Μεβαθφηενδ ακηζμλεζδςηζηή 

ζηακυηδηα ζοκεπάβεηαζ αολδιέκδ δέζιεοζδ ηςκ εθεοεένςκ (ηαηά ηα άθθα ζηαεενχκ) 

νζγχκ ημο DΡΡΖ, ηαζ ηαηά επέηηαζδ ιεζςιέκδ ηζιή απμννυθδζδξ (Molyneux 2004; 

Prior et al. 2005; Sochor et al. 2010; Atanassova et al. 2011; Roginsky & Lissy, 

2005).  

 

 
 

ρήκα 8: Η ειεύζεξε ξίδα DPPH (Molyneux, 2004) 
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4.4.3. Τιηθά θαη Αληηδξαζηήξηα 

 

 DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) 

 Μεεακυθδ  

 Γαθθζηυ μλφ, 99+ %  

 Νενυ απζμκζζιέκμ 

 

4.4.4. Όξγαλα θαη Δμνπιηζκφο 

 

 Ακαθοηζηυξ γοβυξ  

 Λμοηνυ οπενήπςκ 

 Μδπακζηυ ζζθχκζμ ηςκ 100 ιL 

 Πμηήνζα γέζεςξ 

 Οβημιεηνζηέξ θζάθεξ ηςκ 25 mL ηαζ ηςκ 10 mL  

 Πθαζηζηή πζπέηα Pasteur 

 ζθχκζ ηςκ 10 mL ιε πθαζηζηυ πμοάν 

 Γοάθζκμζ ηςκζημί ζςθήκεξ ιε πχια 

 Φαζιαημθςηυιεηνμ JASCO 

 Πθαζηζηέξ ηορεθίδεξ  

 

4.4.5. Παξαζθεπή Πξφηππσλ Γηαιπκάησλ 

 

4.4.5.1. Παξαζθεπή κεηξηθνύ δηαιύκαηνο DPPH  

 

Εοβίγμκηαζ πενίπμο 0,014 g (ιε αηνίαεζα 0,1 mg) DPPH (Mr DPPH: 394,32 g/mol) ζε 

μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 25 mL ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δζαθφεηαζ ζε ιεεακυθδ 

ζοιπθδνχκμκηαξ ιέπνζ ηδκ παναβή (ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ πενίπμο 1,4 mM). Πνζκ 

ζοιπθδνςεεί ιέπνζ ηδ παναβή ιε ιεεακυθδ υιςξ, υθδ δ πμζυηδηα ημο ζηενεμφ εα 

πνέπεζ κα δζαθοημπμζδεεί ιε ανηεηά ηαθή ακάδεοζδ, εκχ είκαζ ηοθζβιέκμ ιε 

αθμοιζκυπανημ. Σμπμεεηείηαζ ζημ θμοηνυ οπενήπςκ βζα 10 θεπηά ηαζ έπεζηα 

ζοιπθδνχκεηαζ ιέπνζ ηδ παναβή ιε ιεεακυθδ. 

 

4.4.5.2. Παξαζθεπή δηαιύκαηνο εξγαζίαο DPPH  

 

Λαιαάκμκηαζ 10 mL ημο ιδηνζημφ δζαθφιαημξ DPPH (πμο παναζηεοάζηδηε 

πνμδβμοιέκςξ) ιε ζζθχκζμ ηαζ ιεηαθένμκηαζ ζε μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 25 mL ηαζ 

ζοιπθδνχκεηαζ ιε ιεεακυθδ ιέπνζ ηδκ παναβή (ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ πενίπμο 140 

ιM). 
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4.4.5.3. Παξαζθεπή πξόηππνπ δηαιύκαηνο γαιιηθνύ νμένο  

 

Πμζυηδηα βαθθζημφ μλέμξ (Mr βαθθζημφ μλέμξ: 170,12 g/mol) 0,1 g γοβίγεηαζ ζε 

μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 25 mL ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζοιπθδνχκεηαζ ιε ιεεακυθδ/κενυ 

60:40 v/v ιέπνζ ηδκ παναβή.  

 

4.4.5.4. Παξαζθεπή δηαιύκαηνο εξγαζίαο γαιιηθνύ νμένο  

 

Μεηαθένμκηαζ 100 ιL ημο ιδηνζημφ δ/ημξ βαθθζημφ μλέμξ  ζε μβημιεηνζηή θζάθδ 

ηςκ 10 mL ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζοιπθδνχκεηαζ ιε ιεεακυθδ/κενυ 60:40 v/v ιέπνζ ηδκ 

παναβή.  

 

4.4.5.5. Παξαζθεπή δηαιπκάησλ βαζκνλόκεζεο  

 

Πμζυηδηα δζαθφιαημξ ενβαζίαξ βαθθζημφ μλέμξ (πμο παναζηεοάζηδηε 

πνμδβμοιέκςξ) ιεηαθένεηαζ ζε μβημιεηνζηέξ θζάθεξ ηςκ 10 mL (Πίλαθαο 7) ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα αναζχκεηαζ ιέπνζ ηδ παναβή ιε ιεεακυθδ/κενυ 60:40 v/v. 

 

Πίλαθαο 7: Πνζόηεηεο δηαιπκάησλ βαζκνλόκεζεο 

κL Γηαιχκαηνο  

Δξγαζίαο ζε 10 mL 

πγθέληξσζε κM Βαζκνλφκεζε Cal # 

50 1 Cal1 

100 2 Cal2 

200 4 Cal3 

400 8 Cal4 

600 12 Cal5 

800 16 Cal6 

 

4.4.6.  Πεηξακαηηθή Πνξεία  

 

1. Γείβιαηα Δθαζμθάδμο: ε βοάθζκα ζςθδκάηζα ημπμεεηείηαζ 100 ιL 

ιεεακμθζηυ εηπφθζζια ημο ηάεε δείβιαημξ (ημ μπμίμ παναθήθεδηε ζφιθςκα 

ιε ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ αζμθαζκμθχκ, αθ. 4.3. ηαζ 900 ιL ιεεακυθδ. Ζ 

δζαδζηαζία επακαθαιαάκεηαζ άθθδ ιζα θμνά βζα ημ ηάεε δείβια λεπςνζζηά. 

2. ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ πνμζεήηδ  1 mL  απυ ημ δζάθοια ενβαζίαξ ημο DPPH 

(πμο έπεζ ζοβηέκηνςζδ 140 ιM) 

3. Πνυηοπα Γείβιαηα: ε βοάθζκα ζςθδκάηζα ημπμεεηείηαζ 1 mL απυ ηάεε 

δζάθοια ααειμκυιδζδξ ηαζ 1 mL  απυ ημ δζάθοια ενβαζίαξ ημο DPPH. Ζ 

δζαδζηαζία επακαθαιαάκεηαζ άθθδ ιζα θμνά βζα ημ ηάεε πνυηοπμ λεπςνζζηά. 

4. Γείβια Δθέβπμο: ε βοάθζκμ ζςθδκάηζ ημπμεεηείηαζ 100 ιL ιεεακυθδ/κενυ 

60:40 v/v , 900 ιL ιεεακυθδ ηαζ 1 mL απυ ημ δζάθοια ενβαζίαξ DPPH. 

5. Όθα ηα δείβιαηα ημπμεεημφκηαζ ζε ζημηεζκυ ιένμξ βζα δζάζηδια ιίαξ χναξ 

ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιεηνείηαζ δ απμννυθδζδ ζηα 515 nm. 

6. Γζα ημ ιδδεκζζιυ ημο μνβάκμο πνδζζιμπμζείηαζ ιεεακυθδ. 
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Σημείωζη: Ζ ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ ημο ηάεε δείβιαημξ εθαζμθάδμο ζημ ζςθδκάηζ εα 

πνέπεζ κα είκαζ πενίπμο 0,025 g/mL, εκχ δ ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ ημο DPPH κα είκαζ 

πενίπμο 70-85 ιΜ.  

 

4.4.7. Γεκηνπξγία Πξφηππεο Κακπχιεο Αλαθνξάο 

 

Γζα ηδκ ηαηαζηεοή πνυηοπδξ ηαιπφθδξ ακαθμνάξ βαθθζημφ μλέμξ παναζηεοάγμκηαζ 

ιε δζαδμπζηέξ αναζχζεζξ απυ ημ δζάθοια ενβαζίαξ βαθθζημφ δζαθφιαηα ιε εφνμξ 

ζοβηεκηνχζεςκ 0,1-3,0 ιg/mL.  Ζ ηαιπφθδ ακαθμνάξ, ιεηά ηζξ ιεηνήζεζξ ηςκ 

απμννμθήζεςκ απεζημκίγεηαζ ζημ παναηάης Γηάγξακκα 2: 

 

 
 

Γηάγξακκα 2: Πξόηππε Κακπύιε Αλαθνξάο DPPH 

 

4.4.8. Τπνινγηζκνί 

 

 

Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο RSA% (Radical Scavening Activity – Ηηακυηδηα δέζιεοζδξ 

νζγχκ) πνδζζιμπμζείηαζ μ αηυθμοεμξ ηφπμξ: 

 

RSA%= 100% x (Aειέγρνπ– Aδείγκαηνο)/Aειέγρνπ 

Όπμο 

Αειέγρνπ ηαζ Αδείγκαηνο είκαζ μζ απμννμθήζεζξ ημο δείβιαημξ εθέβπμο (control) ηαζ ημο 

άβκςζημο δείβιαημξ (sample) 

Απυ ηδκ ηαιπφθδ ααειμκυιδζδξ, ημ απμηέθεζια εηθνάζηδηε ςξ ιg ζζμδοκάιςκ 

βαθθζημφ μλέμξ / g εθαζμθάδμο.

y = 26.704x - 0.2683 
R² = 0.9901 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Απνηειέζκαηα θαη πδήηεζε 
 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ δ Δθθάδα έπεζ ανηεηέξ ηαθθζενβήζζιεξ πμζηζθίεξ εθζάξ ακά πενζμπή 

απυ ηζξ μπμίεξ πνμηφπηεζ πθδεχνα εθαζμθάδςκ. Χζηυζμ, δ πανμφζα ενεοκδηζηή 

ενβαζία εζηίαζε ζηδ ζοθθμβή ηαζ ιεθέηδ ηςκ ιμκμπμζηζθζαηχκ ελαζνεηζηχκ 

πανεέκςκ εθαζμθάδςκ πμο ηοηθμθμνμφκ ειθζαθςιέκα ζημ ειπυνζμ.  Ο 

παναηηδνζζιυξ ημο εθαζμθάδμο ςξ «ιμκμπμζηζθζαηυ» ααζίζηδηε απμηθεζζηζηά ζηδκ 

εηζηέηα ημο πνμσυκημξ. Πνμξ εηπθήνςζδ αοημφ ημο ζηυπμο, πναβιαημπμζήεδηε 

ένεοκα αβμνάξ ζε θοζζηά ηαζ δζαδζηηοαηά ηαηαζηήιαηα. Πνμξ ιεβάθδ ιαξ έηπθδλδ, 

ηα πνμσυκηα ιε ημκ παναηηδνζζιυ «ιμκμπμζηζθζαηυ» ήηακ δοζεφνεηα. διακηζηυ 

πνυαθδια απμηέθεζε ηαζ δ ιδ θεπημιενήξ επζζήιακζδ ηςκ πνμσυκηςκ απυ ανηεημφξ 

εθαζμπαναβςβμφξ. οβηεηνζιέκα, δ κμιμεεζία επζζήιακζδξ ημο εθαζμθάδμ (ΔΦΔΣ, 

2012) δεκ ηαεμνίγεζ (αηυιδ) ςξ οπμπνεςηζηή έκδεζλδ «ιμκμπμζηζθζαηυ-είδμξ 

πμζηζθίαξ», ιε απμηέθεζια κα δοζπεναίκεηαζ δ ένεοκα ζηδκ ακαγήηδζδ δεζβιάηςκ. 

Παναηάης δζαηίεεηαζ έκαξ πάνηδξ ιε ημκ ηυπμ πνμέθεοζδξ ηςκ δεηαηεζζάνςκ 

εθαζμθάδςκ πμο ακαθφεδηακ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ. Όπςξ ιπμνεί κα παναηδνήζεζ 

ηακείξ, ηα πενζζζυηενα δείβιαηα ηδξ αβμνάξ εκημπίζηδηακ ζηζξ πζμ ααζζηέξ πενζμπέξ 

εθαζμηαθθζένβεζαξ ηδξ κυηζαξ Δθθάδαξ. Δίκαζ βεβμκυξ, υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ 

πνμσυκηςκ πμο ηοηθμθμνμφκ ζημ ειπυνζμ έπμοκ παναπεεί απυ ηδκ πμζηζθία 

Κμνςκέζηδ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ ζε ανηεηά δείβιαηα δ εηζηέηα δεκ έθενε ηδκ 

διενμιδκία παναβςβήξ ή/ηαζ ακάθςζδξ ημο πνμσυκημξ.  

 

Δηθφλα 4: Υάξηεο ηεο Διιάδαο κε ηνπο λνκνύο θαη ηα δείγκαηα αλά πεξηνρή πνπ αλαιύζεθαλ 

 



  

68 
 

5.1. Απνηειέζκαηα Πξνζδηνξηζκνχ θνπαιελίνπ 

 

Σμ ζημοαθέκζμ δεκ παίγεζ πνςηανπζηυ νυθμ ζηδ ζηαεενυηδηα ημο ελαζνεηζημφ 

πανεέκμο εθαζμθάδμο (Φςιζάδμο & Σζζιίδμο 1999), ςζηυζμ έπεζ πνμηαεεί υηζ 

ζοιαάθθεζ ζηδκ ακαβέκκδζδ ηδξ α-ημημθενυθδξ απυ ηδκ εθεφεενδ νίγα 

ημημθενμλοθίμο  (Velasco & Dobarganes 2002; Manzi et al., 1998; Roberto Ambra et 

al., 2017). 

Δλεηάζηδηακ ηα δεηαηέζζενα δείβιαηα ιμκμπμζηζθζαηχκ ελαζνεηζηχκ πανεέκςκ 

εθαζμθάδςκ ιε ηδκ ιέεμδμ πμο πενζβνάθεηαζ ζημ πεζναιαηζηυ ιένμξ. Χζηυζμ, πνζκ 

ηαηαθήλμοιε ζηδκ ηεθζηή ιέεμδμ ακάθοζδξ, πναβιαημπμζήεδηακ πνμηαηανηηζηέξ 

δμηζιέξ, ζηδνζγυιεκμζ ζηδ αζαθζμβναθία, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί απμιυκςζδ ηαζ 

πνμζδζμνζζιυξ ημο ζημοαθεκίμο ηαζ ηςκ ημημθενμθχκ ηαοηυπνμκα. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, εθανιυζηδηε δ ιέεμδμξ πμο πενζβνάθεηαζ απυ ημοξ Sagratini et al., 

(2013), μζ μπμίμζ αθμφ εηπφθζζακ ημκ εθαζυηανπμ ιε ελάκζμ, πνδζζιμπμίδζακ 

θοζίββζμ πονζηίαξ (Silica gel) ηαζ ςξ δζαθφηδ έηθμοζδξ ιίβια ελακίμο/μλζημφ 

αζεοθεζηένα (9/1 v/v) βζα ηδκ απμιυκςζδ ημο ζημοαθεκίμο, ημημθενμθχκ ηαζ 

ηανμηεκμεζδχκ. Έπεζηα, ηα ζοζηαηζηά αοηά δζαπςνίζηδηακ ιε HPLC (ζηήθδ 

ακηίζηνμθδξ θάζδξ) ιε ακζπκεοηή οπενζχδμοξ. Χζηυζμ, ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

δμηζιχκ ακάηηδζδξ δεκ ήηακ ζηακμπμζδηζηά. ηδ ζοκέπεζα, πνδζζιμπμζήεδηε ιδ 

ειπμνζηυ θοζίββζμ SPE, ημ μπμίμ πανήπεδ ζημ ενβαζηήνζμ, πςνίξ ςζηυζμ κα 

αεθηζςεμφκ ηα απμηεθέζιαηα. Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ, ημ απμιμκςιέκμ ηθάζια 

ζημοαθεκίμο-ημημθενμθχκ πενζείπε ιεβάθδ πμζυηδηα ηνζαηοθμβθοηενμθχκ, δ μπμία 

ήηακ επζαανοκηζηή βζα ηδ ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ θυβς ηδξ 

ιεβάθδξ δζαθμνάξ ιεηαλφ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ημο ζημοαθεκίμο ηαζ ηςκ 

ημημθενμθχκ, δ ακίπκεοζδ ηςκ ηεθεοηαίςκ ιε PDA δεκ ήηακ επανηήξ. Χξ εη ημφημο, 

δ ακςηένς ιέεμδμξ εβηαηαθείθεδηε ηαζ απμθαζίζηδηε δ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο πμο 

πενζβνάθεηαζ ζημ πεζναιαηζηυ ιένμξ, δ μπμία έπεζ ιεθεηδεεί ανπζηχξ απυ ημοξ Perez-

Camino et al. (2002) ςξ ιέεμδμξ ηαεανζζιμφ ημο ηθάζιαημξ ηςκ ηδνχκ ηαζ 

ιεηέπεζηα απυ ημοξ Grigoriadou et al. (2007) βζα ηδ ζοθθμβή δφμ λεπςνζζηχκ 

ηθαζιάηςκ ζημοαθεκίμο ηαζ ημημθενμθχκ. 

Έπεζηα απυ ηνμπμπμίδζδ ηδξ ζφζηαζδξ δζαθοηχκ ζε αηεημκζηνίθζμ/αηεηυκδ 70:30 

(v/v) ηαζ ηδξ νμήξ ηδξ ηζκδηήξ θάζδξ (1,5 mL/min), επζηεφπεδηε ζαθήξ δζαπςνζζιυξ 

ηδξ ημνοθήξ ημο ζημοαθεκίμο απυ ηα οπυθμζπα ζοζηαηζηά (ηα μπμία ακεονίζημκηακ 

ζε πμθφ ιζηνέξ πμζυηδηεξ, θυβς πνήζδξ SPE) ζε ιυθζξ έλζ θεπηά. Έκα επζπθέμκ 

πθεμκέηηδια ηδξ ιεευδμο ςξ πνμξ ηδκ ηαπφηδηα, απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ μ 

δζαπςνζζιυξ επζηοβπάκεηαζ ιε ζζμηναηζηυ ζφζηδια, μπυηε δεκ απαζηείηαζ πεναζηένς 

πνυκμξ ελζζμννυπδζδξ ηδξ ζηήθδξ ηαζ ημ ηθάζια ζημοαθεκίμο είκαζ εθεφεενμ 

ηνζαηοθμβθοηενμθχκ. 

Παναηάης παναηίεεηαζ εκδεζηηζηά έκα πνςιαημβνάθδια ημο δείβιαημξ KOL-Les3 

πμο πνμέηορε απυ ηδκ πνςιαημβναθζηή ακάθοζδ: 
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ρήκα 9: Υξσκαηνγξάθεκα δείγκαηνο KOL-Les3 γηα ην ζθνπαιέλην 

 

Ζ επακαθδρζιυηδηα ηδξ ιεευδμο εθέβπεδηε ζημ δείβια KOL-Les3 έλζ θμνέξ (n=6) 

ηαζ ανέεδηε ζηακμπμζδηζηή (RSD% = 2,3). Πανυιμζεξ ηζιέξ έπμοκ ακαθενεεί απυ 

ημοξ Grigoriadou et al. (2007) ηαζ ημοξ Perez-Camino et al. (2002) βζα SPE-GC. Ζ 

ακάηηδζδ ηδξ ιεευδμο εθέβπεδηε ζε επίπεδμ πνμζεήηδξ 700 mg/kg, ζημ ακςηένς 

δείβια, θυβς ηδξ ιζηνήξ ημο πενζεηηζηυηδηαξ ζε ζημοαθέκζμ (2497 mg/kg). Ζ 

ακάηηδζδ πμο οπμθμβίζηδηε ιεηά απυ έλζ επακαθήρεζξ ανέεδηε ίζδ ιε (101 ± 8)%, 

ηζιή άηνςξ ζηακμπμζδηζηή, ζοβηνζηζηά ιε ηδκ ακηίζημζπδ (88 ± 9%) ηςκ Grigoriadou 

et al. (2007). Δκδεπμιέκςξ, δ δζαθμνά αοηή κα μθείθεηαζ υηζ πνδζζιμπμζήεδηακ 

θοζίββζα SPE δζαθμνεηζηήξ εηαζνείαξ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ.  

5.1.1. Κιαζκαηηθή θξπζηάιισζε σο ζπγθξηηηθή κέζνδνο 

 

Χξ εκαθθαηηζηή ηαζ ζοβηνζηζηή ιέεμδμξ, επζθέπηδηε δ ηθαζιαηζηή ηνοζηάθθςζδ 

ηςκ δεζβιάηςκ ιζηνυηενδξ ηαζ ιεβαθφηενδξ ζοβηέκηνςζδξ ζημοαθεκίμο, θυβς ηδξ 

απθυηδηάξ ηδξ. Δθανιυζηδηε δ πμνεία πμο πενζβνάθεηαζ απυ ημοξ Nenadis and 

Tsimidou (2002). Σμ ζρήκα 10 πανμοζζάγεζ έκα παναηηδνζζηζηυ πνςιαημβνάθδια 

απυ ηζξ ιεηνήζεζξ πμο έβζκακ. 
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ρήκα 10: Υξσκαηνγξάθεκα HPLC δείγκαηνο KOL-Les3 έπεηηα από θιαζκαηηθή 

θξπζηάιισζε 

Απυ ηα απμηεθέζιαηα πνμέηορε υηζ ημ δείβια KOL-Les3 ειθάκζζε πμθφ ιζηνυηενδ 

ζοβηέκηνςζδ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ζοβηέκηνςζδ πμο ανέεδηε ιε ηδ ιέεμδμ SPE 

ηαεχξ δ ηζιή ημο ήηακ 1682 (± 39) mg/kg ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηζιή 2497 (± 57) mg/kg 

ηδξ ιεευδμο SPE. Πανάθθδθα, ηδκ ίδζα ζοιπενζθμνά είπε ηαζ ημ δείβια ιε ηδ 

ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ ζημοαθεκίμο (KOR-Kal3) ηαεχξ δ πενζεηηζηυηδηα 

ζημοαθεκίμο ανέεδηε ίζδ ιε 3002 (± 313) mg/kg  ζηδκ ηθαζιαηζηή ηνοζηάθθςζδ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ ηζιή 5376 mg/kg ηδξ ιεευδμο SPE. Οζ ηζιέξ αοηέξ απμηεθμφκ ηδκ ιέζδ 

ηζιή ηνζχκ επακαθήρεςκ. Ζ ιεβάθδ δζαθμνά πμο παναηδνήεδηε (P<0,05) 

εκδεπμιέκςξ κα μθείθεηαζ ζε θάεμξ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο, δεδμιέκμο υηζ μζ Nenadis 

et Tsimidou (2002) ακαθένμοκ ακαηηήζεζξ ηδξ ηάλεςξ 80-90%.  

Δπίζδξ, παναηδνχκηαξ ηα πνςιαημβναθήιαηα πμο πνμέηορακ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ 

ηθαζιαηζηήξ ηνοζηάθθςζδξ, είκαζ ειθακέξ υηζ πενζέπμοκ ηαζ άθθεξ μοζίεξ ζε 

ζδιακηζηά πμζμζηά, ζοβηνζηζηά ιε ηα ακηίζημζπα ηδξ ιεευδμο SPE.  Οπυηε δ 

ιέεμδμξ SPE εεςνήεδηε ςξ δ πζμ ηαηάθθδθδ ιέεμδμξ βζα ηδκ απμιυκςζδ ημο 

ζημοαθεκίμο. Γεκζηά, δ εηπφθζζδ ζηενεάξ θάζδξ (SPE) είκαζ ιζα αμθζηή πνμζέββζζδ 

βζα ηδκ πνμεημζιαζία ημο δείβιαημξ ηαεχξ απαζηεί ιζηνή πμζυηδηα δείβιαημξ, 

ιζηνμφξ υβημοξ μνβακζηχκ δζαθοηχκ, εκχ δ δζαδζηαζία επζηοβπάκεηαζ ζε πμθφ 

ιζηνυηενδ πνμκζηή δζάνηεζα ζε ζπέζδ ιε άθθεξ ηεπκζηέξ (Aluyor, et al., 2009).  

  

5.1.3. Πεξηεθηηθφηεηα ζθνπαιελίνπ ζηα δείγκαηα ειαηνιάδσλ 

 

Σα ηεθζηά απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ απυ ηα πεζνάιαηα πνμζδζμνζζιμφ 

πενζεηηζηυηδηαξ ζημοαθεκίμο ζε ηάεε δείβια λεπςνζζηά εηθναζιέκα ζε mg/kg 

εθαζυθαδμο, ζοκμρίγμκηαζ ζημκ Πίλαθα 8. 

Πίλαθαο 8: Πεξηεθηηθόηεηα ζθνπαιελίνπ ζε ειιεληθά κνλνπνηθηιηαθά εμαηξεηηθά παξζέλα 

ειαηόιαδα   

Γείγκαηα Μνλνπνηθηιηαθψλ ΔΠΔ πγθέληξσζε θνπαιελίνπ* (mg/kg) 

KOR-Kal1 5729 

KOR-Kal2 5836 

KOR-Kal3 5376 

KOR-Cre1 4659 

KOR-Cre2 4172 

MAN-Arg1 3631 

ΜΑΝ-Kor1 4528 

MAN-Arg2 4943 

KOL-Les1 2531 

KOL-Les2 2496 

KOL-Les3 2518 

MEG-Kor1 5607 

ATH-Lak1 4676 

ATH-Spa2 5345 

*Πξνθύπηεη από ηελ κέζε ηηκή δύν επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ 
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ημ Γηάγξακκα 3 απμηοπχκμκηαζ πζμ παναζηαηζηά ηα ακςηένς απμηεθέζιαηα, εκχ 

ζημ Γηάγξακκα 4 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζημοαθεκίμο ακά 

πμζηζθία-πενζμπή. Σα απμηεθέζιαηα οπμαθήεδηακ ζε ιμκυδνμιδ ακάθοζδ ηδξ 

δζαηφιακζδξ (One-Way ANOVA) ηαζ μζ ιέζεξ ηζιέξ ζοβηνίεδηακ ιε ηδ δμηζιή 

Tukey (ζηάειδ ειπζζημζφκδξ 95%), πνδζζιμπμζχκηαξ ημ πνυβναιια Statgraphics 

Centurion 16.1.11. Πνμέηορε ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή δζαθμνά (P<0,05) ιεηαλφ ηςκ 

πμζηζθζχκ. Σμ εθαζυθαδμ ηδξ πμζηζθίαξ Κμνςκέζηδ (Μεζζδκία) είπε ηδκ ιεβαθφηενδ 

πενζεηηζηυηδηα ζε ζημοαθέκζμ, εκχ ημ εθαζυθαδμ ηδξ πμζηζθίαξ Κμθμαή (Λέζαμξ) ηδκ 

ιζηνυηενδ. Ζ ηεθεοηαία δζαθένεζ ζδιακηζηά (P<0,05) απυ υθεξ ηζξ οπυθμζπεξ 

πμζηζθίεξ. Σα οπυθμζπα δείβιαηα ειθάκζζακ εκδζάιεζεξ ηζιέξ, μζ μπμίεξ δεκ δζέθενακ 

ζδιακηζηά (P>0,05) ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε ηδκ Κμνςκέζηδ (Καθαιάηα), εηηυξ απυ ηδκ 

πμζηζθία Μακάηζ πμο είπε ιζηνυηενδ ηζιή απυ ηδκ πμζηζθία Κμνςκέζηδ (Καθαιάηα). 

Σμ εθαζυθαδμ ηδξ πμζηζθίαξ Μεβανίηζηδ (Κυνζκεμξ) θαίκεηαζ κα έπεζ παναπθήζζα 

ηζιή ιε ηδκ πμζηζθία Κμνςκέσηδ (Καθαιάηα). Πανυθα αοηά δεκ ιπμνεί κα ελαπεεί 

ζηαηζζηζηυ ζοιπέναζια θυβς ημο εκυξ δείβιαημξ απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ πμζηζθία (δεκ 

ζοιπενζθήθεδηε ζηδκ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ). 

 

 

Γηάγξακκα 3: Πεξηεθηηθόηεηα ζθνπαιελίνπ ζε ειιεληθά κνλνπνηθηιηαθά εμαηξεηηθά 

παξζέλα ειαηόιαδα  
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Γηάγξακκα 4: Μέζε ηηκή πεξηεθηηθόηεηαο ζθνπαιελίνπ (mg/kg ± SD) ζε ειιεληθά 

κνλνπνηθηιηαθά εμαηξεηηθά παξζέλα ειαηόιαδα (δηαθνξεηηθά γξάκκαηα ππνδειώλνπλ 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά, Ρ<0,05) 

φιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία, μζ Cert et al. (2000) αθθά ηαζ ζε ιεηαβεκέζηενδ ιεθέηδ 

μζ Murkovic et al. (2004), ακαθένμοκ υηζ δ ζοβηέκηνςζδ ζημοαθεκίμο είκαζ ιεηαλφ 

0,8 ηαζ 12 g/kg ζημ πανεέκμ εθαζυθαδμ, ηάηζ πμο ζοιθςκεί ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

πανμφζαξ ενβαζίαξ, ηαεχξ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ζημοαθεκίμο είκαζ ιεηαλφ 2,5-5,8 g/kg. 

ε ιζα άθθδ ιεθέηδ (Anniva and Tsimidou, 2009) επίζδξ ακαθένεηαζ υηζ  ηα επίπεδα 

ζημοαθεκίμο ζημ πανεέκμ εθαζυθαδμ ηοιαίκμκηαζ απυ πενίπμο 1 έςξ 12 g/kg. 

οβηεηνζιέκα, ηα εθθδκζηά πανεέκα εθαζυθαδα ηαθήξ πμζυηδηαξ ακαθένεηαζ υηζ 

έπμοκ ιέζδ πενζεηηζηυηδηα ζημοαθεκίμο 3-7 g/kg. Σέθμξ μ C. Samaniego-Sanchez 

ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο ανήηακ έκα εφνμξ ζοβηεκηνχζεςκ ζημοαθεκίμο απυ 5,0 ιέπνζ 

6,5 g/kg (Samaniego-Sanchez et al., 2010). 

οβηνζηζηά ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ πμζηζθίαξ ζηα επίπεδα ζημοαθεκίμο, έπεζ δζαπζζηςεεί 

υηζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ζημοαθεκίμο επδνεάγμκηαζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ (Manzi, et al., 

1998; Fernández-Cuesta et al., 2013). Χζηυζμ, είκαζ εθάπζζηεξ μζ ιεθέηεξ πμο 

ζοζπέηζζακ ηδκ πμζηζθία ηαζ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε ζημοαθέκζμ ζε ιμκμπμζηζθζαηά 

ελαζνεηζηά πανεέκα εθαζυθαδα. Μία απυ αοηέξ ήηακ δ ιεθέηδ ημο Laroussi-Mezghani 

ηαζ ηςκ ζοκενβαηχκ ημο (2015) υπμο έβζκε ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηοκζζζαηχκ πμζηζθζχκ 

(Chemchali, Oueslati, Chetoui, Zarrazi, Chemlali Sfax, ηαζ Zalmati) ηαζ ημο 

πμζμζημφ ηςκ ζοκμθζηχκ θζπανχκ μλέςκ ηαζ ζημοαθεκίμο. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ένεοκαξ έδεζλακ υηζ δ πενζεηηζηυηδηα ζημοαθεκίμο υπζ ιυκμ ελανηάηαζ απυ ηδκ 

πμζηζθία αθθά ηαζ ηδκ βεςβναθζηή πνμέθεοζδ. Ακαθοηζηυηενα, ηα ορδθυηενα 

επίπεδα ζημοαθεκίμο παναηδνήεδηακ ζηδκ πμζηζθία Chemchali (0,68%) ηαζ ζηδκ 

Oueslati (0,52%). Σα εθαζυθαδα Chetoui ηαζ Zarrazi έπμοκ ζοβηνίζζιεξ ηζιέξ 

ζημοαθεκίμο (0,46%) εκχ μζ πμζηζθίεξ Chemlali Sfax ηαζ Zalmati έδεζλακ ημ 

παιδθυηενμ πμζμζηυ ζημοαθεκίμο (0,28%). Σα απμηεθέζιαηα αοηά δεκ είκαζ 

ζοβηνίζζια ιε ηα ακηίζημζπα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ηαεχξ δ βεςβναθζηή πνμέθεοζδ 

ηαζ μζ πμζηζθίεξ δζαθένμοκ. 
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Σδκ ίδζα άπμρδ είπε ηαζ μ Roberto Ambra ιε ημοξ ζοκενβάηεξ ημο, (2017) πμο 

ελέηαζακ ζηαθζηά ιμκμπμζηζθζαηά εθαζυθαδα ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ ζε 

ζημοαθέκζμ ηαζ άθθα αζμδναζηζηά ζοζηαηζηά. Οζ ηζιέξ ημο ζημοαθεκίμο 

ζοβηεηνζιέκα ήηακ ιεηαλφ 484±128 mg/100 g ηαζ 825±75 mg/100 g. Απυ ηδκ άθθδ, 

δεκ ανέεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζε ζπέζδ ιε ημκ ηφπμ ημο 

δζαπςνζζηήνα πμο πνδζζιμπμζήεδηε, εκδεπμιέκςξ θυβς ημο θζπυθζθμο παναηηήνα 

ημο ζημοαθεκίμο. 

Σμ ζημοαθέκζμ έπεζ ακαθενεεί υηζ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ςξ δείηηδξ 

πνμέθεοζδξ ζε Λζαακέγζηα εθαζυθαδα ζε οπμπενζθενεζαηυ επίπεδμ (Merchak et al., 

2017). Πανάθθδθα, άθθεξ ιεθέηεξ έβζκακ βζα ηδ ζοζπέηζζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ 

ζημοαθεκίμο ζε δείβιαηα ημνςκέζηδξ πμζηζθίαξ ιε ημ επίπεδμ ςνίιακζδξ ηαζ ηζξ 

ιεευδμοξ ηαθθζένβεζαξ (μνβακζηή ή ζοιααηζηή). Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ιεθεηχκ 

έδεζλακ υηζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ζημοαθεκίμο ιεηααάθθμκηαζ ακάθμβα ιε ηδ θάζδ 

ςνίιακζδξ αθθά δεκ επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ πνμκζά παναβςβήξ μφηε απυ ηδκ 

ηαθθζενβδηζηή ιέεμδμ (Anastasopoulos et al., 2011).  

Μζα άθθδ ιεθέηδ ζζπονμπμζεί ηδκ άπμρδ αοηή ηαεχξ έπεζ ανεεεί υηζ δ 

πενζεηηζηυηδηα ζημοαθεκίμο ζηδ ζάνηα ημο ηανπμφ ζε ζζπακζηέξ πμζηζθίεξ 

«Arbequina» ηαζ «Picual» απυ ημ ιήκα επηέιανζμ έςξ Γεηέιανζμ αολάκεηαζ 

ακάθμβα ιε ηδ θάζδ ςνίιακζδξ. Χζηυζμ ιπμνεί δ πενζεηηζηυηδηα ζημοαθεκίμο κα 

ιεζςεεί ζημ παναβυιεκμ εθαζυθαδμ (ζε ζπέζδ ιε ημκ ηανπυ) ηαεχξ εκδέπεηαζ κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ αζμζφκεεζδ ζηενμθχκ ηαζ ηνζηενπεκίςκ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα 

θδθεεί οπυρδ υηζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο ζημοαθεκίμο ζημ έθαζμ υπζ ιυκμ ελανηάηαζ απυ 

ηδκ πενζεηηζηυηδηα ηδξ εθζάξ ζε ζημοαθέκζμ, αθθά ηαζ απυ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε 

έθαζμ ιέζα ζημκ ηανπυ (Fernández-Cuesta et al., 2013). 

ε ακηζπανάεεζδ ιε ηα παναπάκς εονήιαηα είκαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο η. Baccouri 

ιε ημοξ ζοκενβάηεξ ημο (2008), υπμο ελεηάγμκηαξ ιμκμπμζηζθζαηά ηοκζζζαηά 

δείβιαηα εθαζμθάδμο, ηα δείβιαηα πμζηζθίαξ Chemlali πανμοζζάγμοκ ηδκ ορδθυηενδ 

πενζεηηζηυηδηα ζημοαθεκίμο θεάκμκηαξ ζηα 10,5 g/kg εθαζυθαδμο. Καηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ δζαδζηαζίαξ ςνίιακζδξ υιςξ, αοηυ ημ επίπεδμ, ιεζχεδηε αλζμζδιείςηα ηάης απυ 

2 g/kg εθαζυθαδμο. Ζ ίδζα ζοιπενζθμνά παναηδνήεδηε ζηα εθαζυθαδα πμζηζθίαξ 

Che'toui υπμο δ πενζεηηζηυηδηα ζημοαθεκίμο οπμπχνδζε ζηαδζαηά απυ 5,99 ζε 3,58 

g/kg, ηαεχξ δ ςνίιακζδ πνμπςνμφζε. Χζηυζμ, ζηα εθαζυθαδα Che'toui πμο 

εθήθεδζακ οπυ ζοκεήηεξ ανμπήξ, δ εκ θυβς πενζεηηζηυηδηα αολήεδηε ιέπνζ κα 

θεάζεζ ημ ιέβζζημ ηςκ 8,3 g/kg ηαηά ημ ηέηανημ ζηάδζμ ηδξ ςνίιακζδξ ηδξ εθζάξ, 

ηαηυπζκ ιεζχεδηε. Αοηά ηα απμηεθέζιαηα δεκ ιπυνεζακ κα επζαεααζςεμφκ ζηδ 

αζαθζμβναθία, επεζδή δεκ οπήνλε άθθδ ιεθέηδ ζπεηζηά ιε ημ εέια. 

οιπεναζιαηζηά, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ οπμδεζηκφμοκ ηδκ 

επίδναζδ ηδξ πμζηζθίαξ εθζάξ ζημ πενζεπυιεκμ ημο ζημοαθεκίμο αθθά πνμηεζιέκμο κα 

ζζπονμπμζδεεί αοηυ ημ εφνδια, απαζηείηαζ δ ακάθοζδ ιεβαθφηενμο ανζειμφ 

δεζβιάηςκ. Σέθμξ, θαίκεηαζ υηζ δ πμζηζθία Κμθμαή δζαθμνμπμζείηαζ ζδιακηζηά απυ 

ηζξ οπυθμζπεξ πμζηζθίεξ πμο ελεηάζηδηακ, πανμοζζάγμκηαξ ημ ιζηνυηενμ πενζεπυιεκμ 

ζε ζημοαθέκζμ. 
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5.2. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνχ α-Σνθνθεξφιεο 

 

Ζ α-ημημθενυθδ είκαζ δ πζμ ζδιακηζηή θζπυθζθδ έκςζδ ζημ ελαζνεηζηυ πανεέκμ 

εθαζυθαδμ ηαεχξ δνα, ιαγί ιε ηα θαζκμθζηά, ςξ πανάβμκηαξ δέζιεοζδξ εθεοεένςκ 

νζγχκ, ακαζηέθθμκηαξ ηδ θςημλείδςζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ημ μλοβυκμ απθήξ 

ηαηάζηαζδξ, αολάκμκηαξ έηζζ ηδκ ζηαεενυηδηα ημο εθαζμθάδμο οπυ ηδκ πανμοζία 

θςηυξ (Kamal-Elding & Appelqvist, 1996; Ambra et al., 2017). Έπεζ ακαθενεεί 

επίζδξ υηζ δ α-ημημθενυθδ έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ δναζηζηυηδηα αζηαιίκδξ Δ εκχ δ δ-

ημημθενυθδ ειθακίγεηαζ κα δζαεέηεζ ηδ ιεβαθφηενδ ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα 

(Fujisawa, Dunlap & Yamamoto, 2010;). ΄αοηυ ημ ζδιείμ εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί 

υηζ δ α-ημημθενυθδ ακηζπνμζςπεφεζ ημ 90-95% ηςκ ζοκμθζηχκ ημημθενμθχκ ζε έκα 

δείβια εθαζμθάδμο (Xiang et al., 2017).  

 

Δλεηάζηδηακ ηα δεηαηέζζενα δείβιαηα ιμκμπμζηζθζαηχκ ελαζνεηζηχκ πανεέκςκ 

εθαζμθάδςκ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ ζε α-ημημθενυθδ. Ζ ηεθζηή ιέεμδμξ πμο 

εθανιυζηδηε ζημ ενβαζηήνζμ ααζίζηδηε ζημ πνυηοπμ ES ISO 9936:2012 ηαζ 

πναβιαημπμζήεδηε πςνίξ κα βίκεζ ηάπμζα ηνμπμπμίδζδ ζηδκ ηοπζηή πεζναιαηζηή 

δζαδζηαζία. Όθα ηα δείβιαηα ακαθφεδηακ εζξ δζπθμφκ ηαζ ηα πανμοζζάγμκηαζ ζηoκ 

Πίλαθα 9. 

 

Πίλαθαο 9: Πεξηεθηηθόηεηα ηνθνθεξνιώλ ζε ειιεληθά κνλνπνηθηιηαθά εμαηξεηηθά παξζέλα 

ειαηόιαδα 

Γείγκαηα Μνλνπνηθηιηαθψλ ΔΠΔ πγθέληξσζε α-ηνθνθεξφιεο* (mg/kg) 

KOR-Kal1 402 

KOR-Kal2 221 

KOR-Kal3 242 

KOR-Cre1 286 

KOR-Cre2 208 

MAN-Arg1 217 

ΜΑΝ-Kor1 241 

MAN-Arg2 269 

KOL-Les1 516 

KOL-Les2 317 

KOL-Les3 292 

MEG-Kor1 403 

ATH-Lak1 483 

ATH-Spa2 239 

*Μέζε ηηκή δύν επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ ηνπ αζξνίζκαηνο α-, β- θαη γ-ηνθνθεξόιεο 

 

ημ Γηάγξακκα 5 απμηοπχκμκηαζ πζμ παναζηαηζηά ηα ακςηένς απμηεθέζιαηα, εκχ 

ζημ Γηάγξακκα 6 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ α-ημημθενυθδξ 

ακά πμζηζθία-πενζμπή. Σα απμηεθέζιαηα οπμαθήεδηακ ζε ιμκυδνμιδ ακάθοζδ ηδξ 

δζαηφιακζδξ (One-Way ANOVA) ηαζ μζ ιέζεξ ηζιέξ ζοβηνίεδηακ ιε ηδ δμηζιή 

Tukey (ζηάειδ ειπζζημζφκδξ 95%), πνδζζιμπμζχκηαξ ημ πνυβναιια Statgraphics 
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Centurion 16.1.11. Γεκ πνμέηορε ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή δζαθμνά (P>0,05) ιεηαλφ 

ηςκ πμζηζθζχκ. Αοηυ μθείθεηαζ ζηδ ιεβάθδ δζαζπμνά ηςκ ηζιχκ ιεηαλφ ηδξ ίδζαξ 

πμζηζθίαξ. Αοηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδ δζαθμνεηζηή δθζηία ηςκ εθαζμθάδςκ ηαεχξ 

ηαζ ζημκ ηνυπμ απμεήηεοζδξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ ηα δείβιαηα ήηακ ειπμνζηά ηαζ 

επμιέκςξ είκαζ άβκςζηεξ μζ ζοκεήηεξ ζοκηήνδζήξ ημοξ. 

Ζ ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ α-ημημθενυθδξ ανέεδηε ζηα δείβιαηα ΚOL-Les1 ηαζ 

ATH-Lak1 εκχ ηζξ ιζηνυηενεξ ηζιέξ ειθάκζζακ ηα δείβιαηα KOR-Cre2 ηαζ MAN-

Arg1 (Γηάγξακκα 5).  

φιθςκα ιε ημ Γηάγξακκα 6, ημ εθαζυθαδμ ηδξ πμζηζθίαξ Κμθμαή (Λέζαμξ) είπε ηδκ 

ιεβαθφηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε ημημθενυθδ, εκχ ημ εθαζυθαδμ ηδξ πμζηζθίαξ Μακάηζ 

ηδκ ιζηνυηενδ. Σμ εθαζυθαδμ ηδξ πμζηζθίαξ Μεβανίηζηδ δεκ οπμαθήεδηε ζε 

ζηαηζζηζηή ακάθοζδ, ςζηυζμ θαίκεηαζ κα έπεζ ιεβάθδ πενζεηηζηυηδηα ζε 

ημημθενυθδ. 

οιπεναζιαηζηά, δ πμζηζθία ηδξ εθζάξ δεκ θαίκεηαζ κα απμηεθεί ηαεμνζζηζηυ 

πανάβμκηα ζηα ηεθζηά επίπεδα ημημθενμθχκ ζημ εθαζυθαδμ. 

 

 
Γηάγξακκα 5: Απνηειέζκαηα Πξνζδηνξηζκνύ α-Σνθνθεξόιεο 
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Γηάγξακκα 6: Μέζε ηηκή πεξηεθηηθόηεηαο βηνθαηλνιώλ (mg/kg ± SD) ζε ειιεληθά 

κνλνπνηθηιηαθά εμαηξεηηθά παξζέλα ειαηόιαδα (δηαθνξεηηθά γξάκκαηα ππνδειώλνπλ 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά, Ρ<0,05) 

 

φιθςκα ιε ηδκ αζαθζμβναθία, μζ ζοκήεεζξ ηζιέξ α-ημημθενυθδξ πμο ακαθένμκηαζ 

βζα ηαθήξ πμζυηδηαξ εθαζυθαδμ, ηοιαίκμκηαζ απυ 100 έςξ 300 mg/kg (Boucheffa et 

al., 2014). ε ιζα ενβαζία ελεηάζηδηακ ηέζζενζξ πμζηζθίεξ-δείβιαηα εθαζμθάδμο απυ 

δζαθμνεηζηέξ πχνεξ (Barnea-Ηζναήθ, Coratina-Ηηαθία, Korμneiki-Δθθάδα ηαζ 

Manzanilla-Ηζπακία) ηαζ ανέεδηε  υηζ δ πενζεηηζηυηδηα ζε α-ημημθενυθδ ηοιαίκεηαζ 

απυ 87 έςξ 147 mg/kg. οβηεηνζιέκα βζα ηδκ Κμνςκέζηδ, δ ηζιή ηδξ α-ημημθενυθδξ 

ήηακ 147 ± 6  mg/kg (Xiang et al., 2017). οβηνίκμκηάξ ηδκ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ δζαπζζηχκεηαζ υηζ μζ ηζιέξ ηςκ ελεηαγυιεκςκ δεζβιάηςκ ηδξ 

πμζηζθίαξ Κμνςκέζηδ απυ ηδκ Κνήηδ ηαζ ηδκ Καθαιάηα είκαζ ανηεηά ορδθυηενεξ 

(208-402 mg/kg). Αοηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζε άθθμοξ πανάβμκηεξ εηηυξ ηδξ 

πμζηζθίαξ (υπςξ ααειυξ ςνίιακζδξ, ηνυπμζ απμεήηεοζδξ ηηθ.) ηαεχξ έπεζ 

δζαπζζηςεεί υηζ δ πμζηζθία δεκ επδνεάγεζ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ α-ημημθενυθδξ ζε 

ιεβάθμ ααειυ. 

ε ακηζπανάεεζδ ιε ηα εονήιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ένπεηαζ ιζα άθθδ ένεοκα 

απυ ημκ Laincer ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο (2016), πμο ακαθένεζ υηζ δ πμζυηδηα α-

ημημθενυθδξ πανμοζίαζε ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ πμζηζθζχκ πμο 

ελεηάζηδηακ (Ρ<0,05), ιε ηζιέξ κα ηοιαίκμκηαζ απυ 205 έςξ 573 mg/kg. Σδκ άπμρδ 

αοηή οπμζηδνίγμοκ ηαζ άθθμζ ενεοκδηέξ ηαζ ακαθένμοκ παναηηδνζζηζηά υηζ δ 

πμζηζθία ημο εθαζμθάδμο επδνεάγεζ ηδκ ζοβηέκηνςζδ ημημθενμθχκ ζημ εθαζυθαδμ 

(Deiana et al., 2002; Manai-Djebali et al., 2012; Dağdelen,et al., 2012).  

Γφμ άθθεξ ιεθέηεξ ακαθένμοκ υηζ μζ ηζιέξ ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ α-ημημθενυθδξ βζα 

ηοκδζζαηή πμζηζθία «Oueslati» ηοιαίκμκηακ απυ 156 έςξ 252 mg/kg ζε ζφβηνζζδ ιε 

εηείκεξ απυ ηδκ πμζηζθία «Chemlali»  ιε ηζιέξ απυ 100 έςξ 188 mg/kg ηαζ 160 ιε 298 

mg/kg βζα αθβενζκέξ πμζηζθίεξ αβνζεθζάξ (Fares et al., 2016; Boucheffa et al., 2014). 
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Δπίζδξ, ηζιέξ απυ 98 - 201 mg/kg α-ημημθενυθδξ ακαθένμκηαζ ηαζ ζε ιζα άθθδ 

ένεοκα πμο ελέηαζε ηοκδζζαηά ιμκμπμζηζθζαηά εθαζυθαδα ιε ηδκ πμζηζθία «Chemlali 

Choumekh» κα ηαηαβνάθεζ ηδ ιεβαθφηενδ ηζιή (201 mg/kg) ηαζ ηδκ πμζηζθία 

«Zarrazi Zarzis» ηδκ παιδθυηενδ (98 mg/kg) (Issaoui et al., 2008). 

Πανάθθδθα, απυ ιεθέηεξ πμο έπμοκ βίκεζ ζε ζζπακζηέξ πμζηζθίεξ έπεζ πνμηφρεζ υηζ μζ 

ζοιααηζηέξ ηαθθζένβεζεξ βζα ηδκ πμζηζθία «Hojiblanca» είπακ ζοβηεκηνχζεζξ α-

ημημθενυθδξ ιεηαλφ 179-308 mg/kg ηαζ βζα αζμθμβζηέξ ηαθθζένβεζεξ ιεηαλφ 209-301 

mg/kg. Δκχ βζα ηδκ πμζηζθία «Picual» μζ ηζιέξ ήηακ ιεηαλφ 168-203 mg/kg βζα ηδκ 

ζοιααηζηή ηαθθζένβεζα ηαζ ιεηαλφ 193-231 mg/kg βζα ηδκ αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα 

(Jimenez et al., 2014).  

αθχξ αοηά ηα απμηεθέζιαηα δεκ ιπμνμφκ κα ζοβηνζεμφκ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ (ηαεχξ μζ πμζηζθίεξ είκαζ δζαθμνεηζηέξ) ςζηυζμ αλίγεζ κα 

ζπμθζαζημφκ βεκζηυηενα. Με αάζδ θμζπυκ ηζξ ακαθμνέξ αοηέξ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ μζ 

εθθδκζηέξ πμζηζθίεξ είκαζ ανηεηά πθμοζζυηενεξ ζε α-ημημθενυθδ ζε ζπέζδ ιε 

πμζηζθίεξ ηδξ Σοκδζίαξ ηαζ Αθβενίαξ. Ακάθμβα απμηεθέζιαηα ιε ηα εονήιαηα ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ ανέεδηακ ηαζ ζε επηά ζζπακζηέξ πμζηζθίεξ (Arbequina, 

Carrasqueña, Corniche, Manzanilla Cacereña, Manzanilla Sevillana, Picual, and 

Verdial de Badajoz) (Nieves Franco et al., 2014).  

Δκ ηαηαηθείδζ, βζα κα ελαπεμφκ αζθαθή ηαζ ζοβηνίζζια ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ημ 

δοκαιζηυ ηςκ εθθδκζηχκ πμζηζθζχκ ζε ημημθενυθεξ, είκαζ απαναίηδημ ηα εθαζυθαδα 

κα έπμοκ παναπεεί ηδκ ίδζα πενίμδμ, κα έπμοκ ζοκηδνδεεί ηαηάθθδθα (απμοζία 

θςηυξ, μλοβυκμο, ορδθήξ εενιμηναζίαξ) ηαζ κα ακαθοεμφκ υζμ ημ δοκαηυ 

ζοκημιυηενα, δεδμιέκμο υηζ δ αζηαιίκδ Δ είκαζ εομλείδςηδ. Αοηυ πναηηζηά ζδιαίκεζ 

υηζ ηα δείβιαηα πνέπεζ κα παναθδθεμφκ απεοεείαξ απυ ημοξ παναβςβμφξ ηαζ υπζ απυ 

ημ ειπυνζμ. 
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5.3. Απνηειέζκαηα Πξνζδηνξηζκνχ Βηνθαηλνιψλ 

 

Οζ αζμθαζκυθεξ είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδ δζάνηεζα γςήξ ημο εθαζμθάδμο, επεζδή 

πανειπμδίγμοκ ηδκ μλείδςζδ ηςκ θζπζδίςκ ιέζς πμζηίθςκ ιδπακζζιχκ πμο 

ααζίγμκηαζ ζε δέζιεοζδ εθεοεένςκ νζγχκ, ιεηαθμνάξ αηυιςκ οδνμβυκμο ηαζ 

πδθίςζδξ ιεηάθθςκ (Presti et al., 2017; El Riachy et al., 2011). Οζ αζμθαζκυθεξ 

επίζδξ είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδκ παναηηδνζζηζηή βεφζδ ημο εθαζμθάδμο ηαζ εζδζηυηενα 

ηζξ εεηζηέξ μνβακμθδπηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο πζηνμφ ηαζ ημο πζηάκηζημο (Baccouri et al., 

2008; Servili et al., 2004; Xiang et al., 2017). Δπζπνυζεεηα, επζδνμφκ εεηζηά ζηδκ 

ακενχπζκδ οβεία, θυβς ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ (ακηζθθεβιμκχδεζξ, ακηζμλεζδςηζηέξ, 

κεονμπνμζηαηεοηζηέξ ηαζ ηανδζμπνμζηαηεοηζηέξ). φιθςκα ιε ημκ Δονςπασηυ 

Κακμκζζιυ 432/2012 ηδξ Δονςπασηήξ Ανπήξ Αζθάθεζαξ Σνμθίιςκ (EFSA), ημ 

εθαζυθαδμ ιπμνεί κα θένεζ Ηζπονζζιυ Τβείαξ (Health Claim) ιυκμ υηακ πενζέπεζ 

ημοθάπζζημκ 5 mg οδνμλοηονμζυθδξ ηαζ παναβχβςκ ηδξ (π.π. ζφιπθεβια 

εθεονςπαΐκδξ ηαζ ηονμζυθδξ) βζα ηάεε 20 g εθαζμθάδμο. Ζ ζοβηεηνζιέκδ μδδβία 

επζηνέπεζ ζηα εθαζυθαδα πμο πθδνμφκ ηδκ παναπάκς πνμτπυεεζδ, κα θένμοκ ζηδ 

ζοζηεοαζία ημοξ εηζηέηα ιε ημκ αηυθμοεμ ζζπονζζιυ οβείαξ: «Οζ πμθοθαζκυθεξ 

εθαζμθάδμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ πνμζηαζία ηςκ θζπζδίςκ ημο αίιαημξ απυ ημ 

μλεζδςηζηυ ζηνεξ». 

 

Ζ απμιυκςζδ ηαζ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ αζμθαζκμθχκ πμο εθανιυζηδηε ζημ 

ενβαζηήνζμ ααζίζηδηε ζηδκ πνυηοπδ ιέεμδμ ημο Γζεεκμφξ οιαμοθίμο Δθαζμθάδμο 

(COI/T.20/Doc No 29, ΙΟΟC). Οζ ηνμπμπμζήζεζξ πμο έβζκακ έβηεζκηαζ ζηδκ ακαθμβζηή 

ιείςζδ ηςκ υβηςκ δζαθοηχκ ηαζ ιάγαξ δείβιαημξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ πνδζζιμπμίδζδ 

πνςιαημβναθζηήξ ζηήθδξ ηφπμο Core-shell βζα ιείςζδ ημο πνυκμο ακάθοζδξ. Χξ εη 

ημφημο, ηνμπμπμζήεδηε ακάθμβςξ ηαζ ημ πνυβναιια έηθμοζδξ ηδξ ηζκδηήξ θάζδξ. 

Δπζηεφπεδηε πανυιμζμξ πνςιαημβναθζηυξ δζαπςνζζιυξ ζημ ιζζυ πνυκμ ακάθοζδξ. 

Σα απμηεθέζιαηα ημο πνμζδζμνζζιμφ ηςκ αζμθαζκμθχκ ζε ηάεε δείβια εθαζμθάδμο 

πανμοζζάγμκηαζ ζηoκ Πίλαθα 10. Πανάθθδθα δίκμκηαζ λεπςνζζηά μζ ζοβηεκηνχζεζξ 

ηδξ ηονμζυθδξ ηαζ οδνμλοηονμζυθδξ. Όθεξ μζ ηζιέξ είκαζ εηθναζιέκεξ ςξ mg 

ζζμδοκάιςκ ηονμζυθδξ /kg εθαζμθάδμο. Δίκαζ ειθακέξ υηζ ηακέκα εθαζυθαδμ απυ 

αοηά πμο ελεηάζηδηακ δεκ ιπμνεί κα θένεζ ημκ ζζπονζζιυ οβείαξ ηδξ EFSA. ημ 

Γηάγξακκα 7 απμηοπχκμκηαζ πζμ παναζηαηζηά ηα ακςηένς απμηεθέζιαηα, εκχ ζημ 

Γηάγξακκα 8 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ αζμθαζκμθχκ ακά 

πμζηζθία-πενζμπή.  

Παναηδνχκηαξ ημ Γηάγξακκα 7 ηαζ ημκ Πίλαθα 10, μζ δζαηοιάκζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

δζαθυνςκ πμζηζθζχκ ηαεχξ ηαζ ιεηαλφ ηςκ δεζβιάηςκ ίδζαξ πμζηζθίαξ εθζάξ είκαζ 

ειθακείξ. Οζ ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ αζμθαζκμθχκ παναηδνήεδηακ ζηα δείβιαηα 

KOR-Cre 1 & 2 αημθμοεμφιεκα απυ ηα ATH-Lak 1 & 2 εκχ ηζξ ιζηνυηενεξ ηζιέξ 

ειθάκζζε ημ δείβια ιεβανίηζηδξ πμζηζθίαξ αημθμοεμφιεκμ απυ ηα δείβιαηα KOL-Les 

1,2,3.  
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Πίλαθαο 10: Απνηειέζκαηα Πξνζδηνξηζκνύ Βηνθαηλνιώλ 

Γείγκαηα 

Μνλνπνηθηιηαθψλ 

ΔΠΔ 

Οιηθέο 

Βηνθαηλφιεο 

(mg/kg) 

Τδξνμπηπξνζφιε 

(mg/kg) 

Σπξνζφιε 

(mg/kg) 

KOR-Kal1 141 9 10 

KOR-Kal2 161 18 30 

KOR-Kal3 162 12 18 

KOR-Cre1 193 8 12 

KOR-Cre2 230 17 16 

MAN-Arg1 153 9 14 

ΜΑΝ-Kor1 131 19 13 

MAN-Arg2 168 8 11 

KOL-Les1 127 2 11 

KOL-Les2 129 3 13 

KOL-Les3 131 5 21 

MEG-Kor1 108 3 8 

ATH-Lak1 212 5 11 

ATH-Spa2 189 11 12 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 7: Πεξηεθηηθόηεηα βηνθαηλνιώλ ζε ειιεληθά κνλνπνηθηιηαθά εμαηξεηηθά παξζέλα 

ειαηόιαδα 
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Σα απμηεθέζιαηα οπμαθήεδηακ ζε ιμκυδνμιδ ακάθοζδ ηδξ δζαηφιακζδξ (One-Way 

ANOVA) ηαζ μζ ιέζεξ ηζιέξ ζοβηνίεδηακ ιε ηδ δμηζιή Tukey (ζηάειδ ειπζζημζφκδξ 

95%), πνδζζιμπμζχκηαξ ημ πνυβναιια Statgraphics Centurion 16.1.11. Πνμέηορε 

ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή δζαθμνά (P<0,05) ιεηαλφ ηςκ πμζηζθζχκ. Σμ εθαζυθαδμ ηδξ 

πμζηζθίαξ Κμνςκέζηδ (Κνήηδ) είπε ηδκ ιεβαθφηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε αζμθαζκυθεξ, 

εκχ ημ εθαζυθαδμ ηδξ πμζηζθίαξ Μεβανίηζηδ (Κμνζκεία) ηδκ ιζηνυηενδ, ακ ηαζ ημ 

ηεθεοηαίμ δεκ ζοιπενζθήθεδηε ζηδκ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ (έκα δείβια). Δπμιέκςξ, 

ηδκ ιζηνυηενδ ζηαηζζηζηχξ ζοβηέκηνςζδ ηδκ πανμοζίαζε δ πμζηζθία Κμθμαή 

(Λέζαμξ). Ζ πμζηζθία Αεδκμθζά (Λαηςκία) δεκ δζέθενε ζδιακηζηά απυ ηδκ 

Κμνςκέζηδ (Κνήηδ), εκχ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ ηεθεοηαία δζέθενε ζδιακηζηά απυ 

ηδκ Κμνςκέζηδ (Καθαιάηα). Γδθαδή, παναηδνήεδηε δζαθμνά ιεηαλφ δεζβιάηςκ ηδξ 

ίδζαξ πμζηζθίαξ αθθά απυ δζαθμνεηζηή βεςβναθζηή πενζμπή. οιπεναζιαηζηά, 

θαίκεηαζ υηζ δ πμζηζθία επδνεάγεζ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ηςκ αζμθαζκυθςκ, αθθά ςζηυζμ 

δεκ είκαζ μ ιμκαδζηυξ πανάβμκηαξ. 

 

 

 

Γηάγξακκα 8: Μέζε ηηκή πεξηεθηηθόηεηαο βηνθαηλνιώλ (mg/kg ± SD) ζε ειιεληθά 

κνλνπνηθηιηαθά εμαηξεηηθά παξζέλα ειαηόιαδα (δηαθνξεηηθά γξάκκαηα ππνδειώλνπλ 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά, Ρ<0,05) 

 

Παναηδνχκηαξ ημ Γηάγξακκα 9, δζαπζζηχκεηαζ ανπζηά υηζ ηα επίπεδα ηδξ ηονμζυθδξ 

είκαζ ορδθυηενα απυ εηείκα ηδξ οδνμλοηονμζυθδξ ζπεδυκ ζε υθα ηα δείβιαηα 

εθαζμθάδμο. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ιάθζζηα, δ δζαθμνά είκαζ ανηεηά ιεβάθδ 

(Κμθμαή). Πανυθα αοηά, ζηα δείβιαηα ΚOR-Cre2 ηαζ MAN-Arg1, παναηδνήεδηε ημ 

ακηίεεημ. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ δ οδνμλοηονμζυθδ (ηαζ ηα πανάβςβά ηδξ, δδθ. μζ 
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ν-δζθαζκυθεξ) μλεζδχκμκηαζ πνχηα ζοβηνζηζηά ιε ηδκ ηονμζυθδ (ηαζ ηα πανάβςβά 

ηδξ) (Daskalaki et al., 2009; Aparacio et al., 1999; Nissiotis et Tasioula-Margari, 

2002; Morello et al., 2004), ζοιπεναίκεηαζ υηζ ηα δφμ ακςηένς δείβιαηα ήηακ ανηεηά 

θνέζηα. Αοηυ επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηδκ διενμιδκία παναβςβήξ ημοξ πμο 

ακαβνάθεηαζ ζηδ θζάθδ.  

 

Γηάγξακκα 9: Πεξηεθηηθόηεηα (mg/kg) Τδξνμπηπξνζόιεο & Σπξνζόιεο ζε ειιεληθά 

κνλνπνηθηιηαθά εμαηξεηηθά παξζέλα ειαηόιαδα 

 

Tμ ηθάζια αζμθαζκμθχκ ημο εθαζμθάδμο ζοκηίεεηαζ πδιζηά απυ θαζκμθζηά μλέα, 

θαζκμθζηέξ αθημυθεξ, θθααμκμεζδή, θζβκάκεξ ηαζ ζεημσνζδμεζδή. Οζ ηεθεοηαίεξ είκαζ 

μζ πζμ άθεμκεξ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ ζημοξ εθαζμπονήκεξ (Tasioula-Margari and  

Tsabolatidou, 2015). Ακαηνέπμκηαξ ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία, δ πενζεηηζηυηδηα ηςκ 

αζμθαζκμθχκ ηοιαίκεηαζ απυ  50 έςξ 800 mg/kg, ιε ιέζδ ηζιή ηα 180 mg/kg 

(Fabiani, 2016) ηάηζ πμο οπμδδθχκεζ υηζ μζ ιεηνήζεζξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ 

εκηυξ μνίςκ. Όζμκ αθμνά ηδκ ηονμζυθδ ηαζ οδνμλοηονμζυθδ, μζ Owen et al. (2000) 

ακαθένμοκ ηζξ ηζιέξ 27 ± 4 mg/kg ηαζ 14 ± 3 mg/kg, ακηζζημίπςξ, ζε ελαζνεηζηά 

πανεέκα εθαζυθαδα βεκζηά.  

ε ζζπακζηή πμζηζθία ζοιααηζηήξ ηαζ αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ (Hojiblanμca) 

ακαθένμκηαζ ηζιέξ οδνμλοηονμζυθδξ 3-5 mg/kg  ηαζ 2-5 mg/kg  ακηίζημζπα. ηδκ ίδζα 

πμζηζθία, μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηονμζυθδξ ήηακ ιεηαλφ 7-11 mg/kg βζα ηδκ ζοιααηζηή 

ηαθθζένβεζα ηαζ ιεηαλφ 6-7 mg/kg βζα ηδκ αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα. Οιμίςξ, 

ιεθεηήεδηε ηαζ δ ζζπακζηή πμζηζθία «Picual», υπμο μζ ζοβηεκηνχζεζξ 

οδνμλοηονμζυθδξ ηοιάκεδηακ ιεηαλφ 5-17 mg/kg ηαζ 5-8 mg/kg, ακηζζημίπςξ βζα ηδ 
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ζοιααηζηή ηαζ αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα. Δκχ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηδξ ηονμζυθδξ 

ηοιάκεδηακ ιεηαλφ 4-7 mg/kg ηαζ 5-6 mg/kg, ακηζζημίπςξ βζα ηδ ζοιααηζηή ηαζ 

αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα (Jimenez et al., 2014). Όπςξ παναηδνείηαζ, μζ ηζιέξ ηςκ 

αζμθαζκμθχκ δεκ ελανηχκηαζ ιυκμ απυ ηδκ πμζηζθία αθθά ηαζ ημκ ηφπμ ηαθθζένβεζαξ. 

Οζ παναπάκς ηζιέξ ανίζημκηαζ ζημ ίδζμ εφνμξ ιε ηζξ ηζιέξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. 

ε ιζα άθθδ ιεθέηδ ελεηάζηδηακ δφμ πμζηζθίεξ απυ ηδ Υζθή (δ Limari Valley ηαζ δ 

Molina) υζμκ αθμνά ημ μθζηυ πενζεπυιεκυ ημοξ ζε αζμθαζκυθεξ. Σα απμηεθέζιαηα 

έδεζλακ υηζ ακά πνμκζά είπακ δζαθμνεηζηέξ ηζιέξ, ιε ηδκ Limari Valley κα έπεζ μθζηέξ 

αζμθαζκυθεξ ιεηαλφ 473 – 493 mg/kg βζα ηζξ πνμκζέξ 2011-2013 ηαζ δ Molina 326 – 

209 mg/kg βζα ηζξ ίδζεξ πνμκζέξ. Οζ ηζιέξ αοηέξ είκαζ πμθφ ιεβαθφηενεξ απυ ηζξ ηζιέξ 

ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, πνάβια πμο ιαξ μδδβεί ζημ ζοιπέναζια υηζ ζοβηεηνζιέκα 

ιμκμπμζηζθζαηά είδδ εθαζμθάδμο ηδξ Υζθήξ έπμοκ αλζμζδιείςηεξ ηζιέξ αζμθαζκμθχκ 

(Romero et al., 2016). 

οβηνίκμκηαξ ςξ πνμξ ηδκ πχνα πνμέθεοζδξ, ηα ζηαθζηά εθαζυθαδα θαίκεηαζ κα έπμοκ 

ζπεδυκ ηζξ ίδζεξ ζοβηεκηνχζεζξ μθζηχκ αζμθαζκμθχκ ιε δζαηοιάκζεζξ ζηα επζιένμοξ 

ζοζηαηζηά, αθθά ηα ζζπακζηά θένμοκ ανηεηά ιεβαθφηενεξ ηζιέξ απ‟μηζ ηα εθθδκζηά 

εθαζυθαδα (Presti et. Al., 2017).  
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5.4. Απνηειέζκαηα Πξνζδηνξηζκνχ Iθαλφηεηαο Eμνπδεηέξσζεο 

Eιεπζέξσλ Rηδψλ (DPPH) 

 

Ζ δμηζιή DPPH πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ 

ζηακυηδηαξ ηςκ θοζζηχκ πνμσυκηςκ. Ζ ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα ζπεηίγεηαζ ιε ηδ 

πδιζηή δμιή ηςκ αζμθαζκμθχκ, ηαζ ηαηά ζοκέπεζα, ιε ηδκ ζηακυηδηα δέζιεοζδξ 

εθεοεένςκ νζγχκ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ πδθχζεςξ ιεηάθθςκ (Bouaziz, et al., 2004). Χξ εη 

ημφημο, μ ανζειυξ ηςκ οδνμλοθμιάδςκ ηαζ ηδξ εέζδξ ημοξ είκαζ ζδιακηζηέξ βζα ηδκ 

ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα ηςκ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ, μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ημ 

ζπδιαηζζιυ ζηαεενχκ νζγχκ θαζκμλοθίμο. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, εζδζηά μζ οδνυθζθεξ 

θαζκυθεξ, υπςξ ηα θαζκμθζηά μλέα, μζ θαζκμθζηέξ αθημυθεξ, ηα θθααμκμεζδή ηαζ ηα 

ζεημσνζδμεζδή, είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδκ ορδθή ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ ημο εθαζμθάδμο. 

Tέθμξ, έπεζ ακαθενεεί υηζ δ αβθοηυκδ ηδξ μθεονςπεΐκδξ ηαζ δ οδνμλοηονμζυθδ είκαζ 

ηα πζμ ζδιακηζηά ακηζμλεζδςηζηά ζημ εθαζυθαδμ (Bulotta et al., 2014). Ζ ιείςζδ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ζε αοηέξ ηζξ δφμ εκχζεζξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ςνίιακζδξ εα ιπμνμφζε 

κα μδδβήζεζ ζε ιείςζδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ δνάζδξ(Ben Brahim et al., 2017).  

Tα δεηαηέζζενα δείβιαηα ιμκμπμζηζθζαηχκ ελαζνεηζηχκ πανεέκςκ εθαζμθάδςκ 

ελεηάζηδηακ υπςξ πενζβνάθεηαζ ζημ πεζναιαηζηυ ιένμξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα 

πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίλαθα 11, εηθναζιέκα ςξ ιg ζζμδοκάιςκ βαθθζημφ μλέμξ 

ακά g εθαζμθάδμο.  

 

Πίλαθαο 11: Αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα ειιεληθώλ κνλνπνηθηιηαθώλ εμαηξεηηθά παξζέλσλ 

ειαηνιάδσλ 

Γείγκαηα Μνλνπνηθηιηαθψλ ΔΠΔ κg GA eq. /g Διαηνιάδνπ 

KOR-Kal1 28 

KOR-Kal2 36 

KOR-Kal3 32 

KOR-Cre1 36 

KOR-Cre2 53 

MAN-Arg1 36 

ΜΑΝ-Kor1 24 

MAN-Arg2 43 

KOL-Les1 20 

KOL-Les2 20 

KOL-Les3 25 

MEG-Kor1 16 

ATH-Lak1 46 

ATH-Spa2 44 

*Απνηεινύλ ηε κέζε ηηκή δύν επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ 

 

ημ Γηάγξακκα 10 πανμοζζάγμκηαζ ηα ακςηένς απμηεθέζιαηα πζμ παναζηαηζηά, 

υπμο είκαζ ειθακείξ μζ δζαηοιάκζεζξ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ 

δζαθυνςκ πμζηζθζχκ ηαεχξ ηαζ ιεηαλφ ηςκ δεζβιάηςκ ίδζαξ πμζηζθίαξ εθζάξ. Ζ 

ιεβαθφηενδ ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα παναηδνήεδηε ζηα δείβιαηα ΚOR-Cre2 ηαζ 
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ATH-Lak1&2, εκχ δ ιζηνυηενδ ηζιή ζδιεζχεδηε ζημ δείβια MEG-Kor1 

αημθμοεμφιεκμ απυ ηα KOL-Les1,2,3. 

 

Γηάγξακκα 10: Αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα ειιεληθώλ κνλνπνηθηιηαθώλ εμαηξεηηθά παξζέλσλ 

ειαηνιάδσλ 

Σα απμηεθέζιαηα οπμαθήεδηακ ζε ιμκυδνμιδ ακάθοζδ ηδξ δζαηφιακζδξ (One-Way 

ANOVA) ηαζ μζ ιέζεξ ηζιέξ ζοβηνίεδηακ ιε ηδ δμηζιή Tukey (ζηάειδ ειπζζημζφκδξ 

95%), πνδζζιμπμζχκηαξ ημ πνυβναιια Statgraphics Centurion 16.1.11. Πνμέηορε 

ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή δζαθμνά (P<0,05) ιεηαλφ ηςκ πμζηζθζχκ. φιθςκα ιε ημ 

Γηάγξακκα 11, δ πμζηζθία Κμνςκέζηδ (Κνήηδ) πανμοζίαζε ηδκ ιεβαθφηενδ 

ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα, εκχ ημ εθαζυθαδμ ηδξ πμζηζθίαξ Μεβανίηζηδ (Κμνζκεία) 

ηδκ ιζηνυηενδ, ακ ηαζ ημ ηεθεοηαίμ δεκ ζοιπενζθήθεδηε ζηδκ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ 

(έκα δείβια). Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ιυκμ δ πμζηζθία Κμθμαή δζέθενε ζδιακηζηά 

απυ ηζξ οπυθμζπεξ πμζηζθίεξ, μζ μπμίεξ ςζηυζμ δεκ δζέθενακ ιεηαλφ ημοξ (Ρ>0,05), 

θυβς ηδξ ιεβάθδξ ιεηααθδηυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ δεζβιάηςκ ηδξ ίδζαξ πμζηζθίαξ. 

οιπεναζιαηζηά, πανυθμ πμο θαίκεηαζ υηζ δ πμζηζθία επδνεάγεζ ηδκ ακηζμλεζδςηζηή 

ζηακυηδηα ηςκ εθαζμθάδςκ, ςζηυζμ δεκ απμηεθεί ημκ ιμκαδζηυ πανάβμκηα. 
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Γηάγξακκα 11: Μέζε ηηκή ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ (κg GA eq. / g ± SD) ζε ειιεληθά 

κνλνπνηθηιηαθά εμαηξεηηθά παξζέλα ειαηόιαδα (δηαθνξεηηθά γξάκκαηα ππνδειώλνπλ 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά, Ρ<0,05) 

 

 

 

Γηάγξακκα 12: πζρέηηζε αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο κε ηελ πεξηεθηηθόηεηα βηνθαηλνιώλ  

Όπςξ παναηδνείηαζ ζημ Γηάγξακκα 12, δ ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα ηςκ εθαζμθάδςκ 

πμο ιεθεηήεδηακ ζοζπεηίγεηαζ βναιιζηά ιε ηδκ πενζεηηζηυηδηα αζμθαζκμθχκ.  
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Άνα ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ υηζ δ 

ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα πμο πανμοζζάγεζ ημ εθαζυθαδμ μθείθεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ 

ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ δζάθμνςκ αζμθαζκμθχκ ηαζ ζοκεπχξ επδνεάγεηαζ έιιεζα ηαζ 

απυ ηδκ πμζηζθία. Πανυιμζα ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ημο θαζκμθζημφ πενζεπμιέκμο (απυ 

θαζιαημθςημιεηνζηή ιέεμδμ) ηαζ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ (δμηζιή ORAC) 

έπεζ ήδδ ακαθενεεί απυ άθθμοξ ενεοκδηέξ (Papadopoulμs and Boskou, 1991).  

Δπίζδξ,  ζε ιζα ιεθέηδ πμο έβζκε ζε ηέζζενα δείβιαηα εθαζμθάδμο απυ λεπςνζζηέξ 

πενζμπέξ, ανέεδηε υηζ ακάθμβα ιε ηδκ πμζηζθία επδνεάγεηαζ ζδιακηζηά δ 

ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα ημο εθαζμθάδμο. οβηεηνζιέκα δ πμζηζθία Barnea απυ ημ 

Ηζναήθ ειθάκζζε 50 ± 5 ιg/mL, δ Coratina ηδξ Ηηαθίαξ 21 ± 4 ιg/mL, δ Κμνςκέζηδ 

ηδξ Δθθάδαξ 20 ± 5 ιg/mL ηαζ δ Manzanilla ηδξ Ηζπακίαξ 25 ± 2 ιg/mL (Xiang et al., 

2017). 

Γεκζηυηενα εεςνείηαζ υηζ  δ πμζηζθία είκαζ έκαξ πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ ηαζ ηδκ 

ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα ημο εθαζμθάδμο. Ανηεηέξ  ιεθέηεξ ζοιθςκμφκ ιε αοηή ηδκ 

άπμρδ  εέημκηαξ αέααζα ηαζ ηδκ επίδναζδ άθθςκ παναβυκηςκ υπςξ μζ αβνμκμιζημί, 

ηαζ μζ ηεπκμθμβζημί πανάβμκηεξ, (Tuna et al., 2007) o ααειυξ ςνίιακζδξ, μζ ανπζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ θαζκμθζηχκ βθοημγζηχκ ηαζ μζ πμζηίθεξ εκγοιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ 

πμο επζδνμφκ ζε αοημφξ ημοξ βθοημγίηεξ. Ζ ενβαζία ηςκ Baccouri ηαζ ηςκ 

ζοκενβαηχκ ημο (2008) πάκς ζημ εθαζυθαδμ απυ επζθεβιέκεξ άβνζεξ εθζέξ ηαηέθδλε 

ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ βεκεηζημί πανάβμκηεξ (πμζηζθία) επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο 

εθαζμθάδμο ηαζ ηονίςξ ηδκ πενζεηηζηυηδηα αζμθαζκμθχκ (Baccouri et al., 2008; 

Bouarroudj et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

87 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: πκπεξάζκαηα  
 

 

ηδκ δζεεκή αζαθζμβναθία, μζ ιεθέηεξ πμο επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ επίδναζδ ηδξ πμζηζθίαξ εθζάξ 

ζηα αζμδναζηζηά ζοζηαηζηά ηςκ παναβυιεκςκ ιμκμπμζηζθζαηχκ εθαζμθάδςκ είκαζ 

πενζμνζζιέκεξ ηαζ αηυια θζβυηενεξ αοηέξ πμο πναβιαηεφμκηαζ εθθδκζηέξ πμζηζθίεξ εθζάξ. Γζα ημ 

θυβμ αοηυ αθθά ηαζ επεζδή ημ εθαζυθαδμ είκαζ έκα απυ ηα ηονζυηενα πνμσυκηα ηδξ εθθδκζηήξ 

επζηνάηεζαξ, ηνίεδηε ζηυπζιδ δ δζελαβςβή ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ.  

οβηεκηνςηζηά, ζημ Γζάβναιια 13 πανμοζζάγεηαζ ημ % πμζμζηυ ηάεε ζοζηαηζημφ ζημ ζφκμθμ 

ηςκ πμζηζθζχκ πμο ελεηάζηδηακ. Γζαπζζηχκεηαζ υηζ δ πμζηζθία Αεδκμθζά ηαζ Κμνςκέζηδ Κνήηδξ 

ειθακίγμοκ ηδκ ιεβαθφηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε αζμθαζκυθεξ ηαζ ςξ εη ημφημο ηαζ ηδ ορδθυηενδ 

ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα. Ζ πμζηζθία Μεβανίηζηδ, Κμθμαή ηαζ Αεδκμθζά ειθακίγμοκ ορδθυ 

πμζμζηυ ημημθενμθχκ, εκχ δ Κμνςκέζηδ Καθαιάηαξ ηαζ δ Μεβανίηζηδ λεπςνίγμοκ βζα ημ 

ορδθυ πμζμζηυ ζημοαθεκίμο. Χζηυζμ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί δ ακάθοζδ εκυξ ιυκμ δείβιαημξ απυ 

ηδκ ηεθεοηαία πμζηζθία. 

 

 

Γηάγξακκα 13: % Πνζνζηό ζπζηαηηθνύ ζην ζύλνιν ησλ πνηθηιηώλ 
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οκμρίγμκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, δ επίδναζδ ηδξ πμζηζθίαξ εθζάξ ανέεδηε 

κα επδνεάγεζ ζδιακηζηά ημ πενζεπυιεκμ ημο ζημοαθεκίμο, ηςκ αζμθαζκμθχκ ηαζ ηδξ 

ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ (DPPH). Ακηζεέηςξ, δ πμζηζθία ηδξ εθζάξ δεκ θαίκεηαζ κα απμηεθεί 

ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα ζηα ηεθζηά επίπεδα ημημθενμθχκ ζημ εθαζυθαδμ. Χζηυζμ, αοηυ ιπμνεί 

κα μθείθεηαζ ζηδ ιεβάθδ δζαηφιακζδ ηςκ ηζιχκ ιεηαλφ ηςκ δεζβιάηςκ ηδξ ίδζαξ πμζηζθίαξ, ημ 

μπμίμ ιάθθμκ οπμδδθχκεζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ ζοκηήνδζδξ ηςκ δεζβιάηςκ. 

Σέθμξ, βζα κα ελαπεμφκ αλζυπζζηα ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ πμζηζθίαξ εθζάξ 

ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ αζμδναζηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηςκ ιμκμπμζηζθζαηχκ εθαζμθάδςκ, ηνίκεηαζ 

ζηυπζιμ κα ζοθθεπεεί έκαξ ζηακυξ ανζειυξ δεζβιάηςκ, ηα μπμία κα έπμοκ παναπεεί ζε 

δζαθμνεηζηέξ πνμκζέξ ηαζ πενζμπέξ πνμέθεοζδξ, αθθά δ εθαζμπαναβςβή κα έπεζ ζοκηεθεζηεί οπυ 

ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ, πνμηεζιέκμο κα απμηθεζζηεί δ επίδναζδ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ παναβυκηςκ. 

 

  



  

89 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ξέλε Βηβιηνγξαθία 

 

 Aguilera, Y., Dorado, M. E., Prada, F. A., Martinez, J. J., Quesada, A., & Ruiz-Gutierrez, 

V., (2005), The protective role of squalene in alcohol damage in the chick embryo retina, 

Experimental Eye Research, 80, p. 535–543 

 Al-Darmaki N., Lu T., Al-Duri B., Harris J.B., Favre T.L.F, Bhaggan K., Santos R.C.D., 

(2012), Isothermal and temperature gradient supercritical fluid extraction and 

fractionation of squalene from palm fatty acid distillate using compressed carbon dioxide, 

The Journal of Supercritical Fluids, 61, p.108-114 

 Aluyor, E. O., Ozigagu, C. E., Oboh, O. I. and Aluyor, P, (2009), Chromatographic 

analysis of vegetable oils: A review, Scientific Research and Essay Vol. 4 (4) pp. 191-

197 

 Amarowicz R., (2009), Squalene: A natural antioxidant? European Journal of Lipid 

Science and Technology, 111, p. 411–412 

 Ambra R., Natella F., Lucchetti S., Forte V. & Pastore G., (2017), α-Tocopherol, α-

carotene, lutein, squalene and secoiridoids in seven monocultivar Italian extra virgin 

olive oils, International Journal of Food Sciences and Nutrition, 68:5, p. 538-545 

 Anastasopoulos Δ., Kalogeropoulos N., Kaliora A. C., Kountouri A. &. Andrikopoulos 

N. K., (2011), The influence of ripening and crop year on quality indices, polyphenols, 

terpenic acids, squalene, fatty acid profile, and sterols in virgin olive oil (Koroneiki cv.) 

produced by organic versus non-organic cultivation method, International Journal of 

Food Science and Technology, 46, p. 170–178 

 Angelis A., Hamzaoui M., Aligiannis N., Nikou Th., Michailidis D., Gerolimatos P., 

Termentzi Ai., Hubert J., Halabalaki M.,. Renault J.-H,. Skaltsounis A.-L, (2017), An 

integrated process for the recovery compounds of high added-value from olive oil using 

solid extraction support free liquid-liquid and chromatography techniques, Journal of 

Chromatography A, 1491, p. 126–136 

 Anniva, C., Tsimidou, M.Z., (2009), On the quality control of „olive paste‟, a speciality 

based on olives and olive oil, European Journal of Lipid Science and Technology 111, 

328–336 

 Aparicio R., Harwood J. (Eds.), (1999), Handbook of Olive Oil: Analysis and Properties, 

Springer, Berlin, Germany 

 Aparicio R. and Luna G., (2002), Characterisation of monovarietal virgin olive oils, 

European Journal of Lipid Science and Technology 104, p. 614–627 



  

90 
 

 Aparicio R., Morales M.T., Aparicio-Ruiz R., Tena N., García-Gonzalez D.L., (2013) 

Authenticity of olive oil: mapping and comparing official methods and promising 

alternatives, Food Research International 54, p. 2025-2038 

 Aparicio R., Roda L., Albi M. A., Gutierrez F., (1999), Effect of various compounds on 

virgin olive oil stability measured by rancimat, Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, 47, p. 4150–4155 

 Atanassova M., Georgieva S., Ivancheva K., (2011), Total Phenolic and Total Flavonoid 

Contents, Antıoxidant Capacity and Bıological Contaminants in Medicinal Herbs, 

Journal of UCTM, 46(1): p. 81–88 

 Azaizeh H., Halahlih F., Najami N., Brunner D., Faulstich M., Tafesh A., (2012), 

Antioxidant activity of phenolic fractions in olive mill wastewater, Food Chemistry,134 

(4), p. 2226-2234 

 Bacchetti T., Masciangelo S., Bicchiega V., Bertoli E., & Ferretti G., (2011), 

Phytosterols, phytostanols and their esters: From natural to functional foods, 

Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism, 4, p. 165–172 

 Baccouri B., Zarrouk W., Baccouri O., Guerfel M., Nouairi I., Krichene D., et al., (2008),  

Composition, quality and oxidative stability of virgin olive oils from some selected wild 

olives (Olea europaea L. subsp. Oleaster), Grasas y Aceites 59, p. 346-351 

 Baccouri O., Guerfel M., Baccouri B., Cerretani L., Bendini A., Lercker G., Zarrouk M., 

Daoud Ben Miled D., (2008), Chemical composition and oxidative stability of Tunisian 

monovarietal virgin olive oils with regard to fruit ripening, Food Chemistry 109, 743–754 

 Bajoub A., Bendini A., Fernández-gutiÉrrez A. & Carrasco-Pancorbo A., (2016), Olive 

Oil Authentication: A Comparative Analysis of Regulatory Frameworks with Especial 

Emphasis on Quality and Authenticity Indices, and Recent Analytical Techniques 

Developed for Their Assessment. A Review, Critical Reviews in Food Science and 

Nutrition  

 Benveniste, P., (2004), Biosynthesis and accumulation of sterols, Annual Review of Plant 

Biology, 55, p. 429–457 

 Bertolini G., Prevost G., Messeri C., Carignani G., Menini V. G., (1998), Olive 

germplasm: cultivars and word-wide collections, FAO, Rome 

 Bogani P., Cavalien D., Petruccelli R., Polsinelli L. and Roselli G., (1994), Identification 

of olive tree cultivars by using random amplified polymorphic DNA, Acta Horticulturae 

356, p. 98-101 

 Boskou D., Blekas G., & Tsimidou M., (2006), Olive oil composition, In Boskou D. 

(Ed.), Olive oil, Chemistry and technology (p. 41–72), Champaign, IL: AOCS Press 

 Boskou D., (2009), Other important minor constituents, In D. Boskou (Ed.), Olive oil, 

Minor constituents and health (p. 45–54). Boca Raton, FL: CRC Press 

 Boskou D., (2011), Olive oil, In: Vegetable Oils in Food Technology Composition, 

Properties and Uses, p. 243–271. Gunstone, F.D., Ed, Wiley-Blackwell, Oxford, UK   



  

91 
 

 Bouarroudj K., Tamendjari A., Larbat R. , (2016), Quality, composition and antioxidant 

activity of Algerian wild olive (Olea europaea L.subsp. Oleaster) oil, Industrial Crops 

and Products, 83, p. 484-491 

 Bouaziz M., Chamkha M., & Sayadi S. (2004), Comparative study on phenolic content 

and antioxidant activity during maturation of the olive cultivar Chemlali from Tunisia, 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(17), p. 5476–5481 

 Boucheffa S.,  Tamendjari A., Rovellini P., Venturini S., (2014), Composition and 

antioxidant activity of some algerian wild extra virgin olive oils, Rivista Italiana Delle 

Sostanze Grasse 

 Brahim S. B., Kelebek H., Ammar S., Abichou M., Bouaziz M., (2017), LC–MS phenolic 

profiling combined with multivariate analysis as an approach for the characterization of 

extra virgin olive oils of four rare Tunisian cultivars during ripening, Food Chemistry 

229, p. 9-19 

 Bulotta S., Celano M., Lepore S. M., Montalcini T., Pujia A., & Russo D. (2014), 

Beneficial effects of the olive oil phenolic components oleuropein and hydroxytyrosol: 

Focus on protection against cardiovascular and metabolic diseases, Journal of 

Translational Medicine, 12, 219 

 Camin F. and Morchio G., Bontempo L., Ziller L., Piangiolino C., (2010), Stable isotope 

ratios of carbon and hydrogen to distinguish olive oil from shark squalene-squalane, 

Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24, p. 1810–1816 

 Caramia G., Gori A., Valli E., Cerretani L., (2012)  Virgin olive oil in preventive 

medicine: from legend to epigenetics, European Journal of Lipid Science and Technology 

114, p. 375-388 

 Cert A., Moreda W., Pe´rez-Camino MC., (2000), Chromatographic analysis of minor 

constituents in vegetable oils, Journal of Chromatography A, 881, p.131– 48 

 Chan P., Tomlinson B., Lee C. B., & Lee Y. S., (1996), Effectiveness and safety of low 

dose pravastatin and squalene, alone and in combination, in elderly patients with 

hypercholesterolemia, Journal of Clinical Pharmacology 36, p. 422–427 

 Chun H. J., Weiss T. L., Devarenne T. P., Laane J., (2013), Vibrational spectra and DFT 

calculations of squalene, Journal of Molecular Structure 1032, p. 203–206 

 Clodoveo M. L., Camposeo S., De Gennaro B., Pascuzzi S., Roselliria L., Clodoveo L., 

(2014), In the ancient world, virgin olive oil was called “liquid gold” by Homer and “the 

great healer” by Hippocrates, Why has this mythic image been forgotten?, Food Research 

International, 62: p.1062-1068 

 Daskalaki D., Kefi G., Kotsiou K., Tasioula-Margari M., (2009), Evaluation of phenolic 

compounds degradation in virgin olive oil during storage and heating, Journal of Food 

and Nutrition Research, 48 (1), pp. 31–41 

 Dağdelen A., Tümen G., Ozcan M. M., & Dündar E, (2012), Determination of tocopherol 

contents of some olive varieties harvested at different ripening periods, Natural Product 

Research, 26(15), p. 1454–1457 



  

92 
 

 Di Vita G., D'Amico M., La Via G., and Caniglia E., (2013), Quality perception of PDO 

extra-virgin olive oil: Which attributes most influence Italian consumers?, Agricultural 

Economics Review 14, p.46–58 

 Deiana M., Rosa A., Cao C. F., Pirisi F. M., Bandino G., & Dessi M. A.,  (2002), Novel 

approach to study oxidative stability of extra virgin olive oils: Importance of 

alphatocopherol concentration, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(15), p. 

4342–4346 

 Dessì M. A., Deiana M., Day B. W., Rosa A., Banni S., Corongiu F. P., (2002), Oxidative 

stability of polyunsaturated fatty acids: effect of squalene, European Journal of Lipid 

Science and Technology 104, p. 506–512 

 Dias L.G., Fernandes A., Veloso A.C.A., Machado A.A.S.C., Pereira J.A., and Peres 

A.M. (2014), Single-cultivar extra virgin olive oil classification using a potentiometric 

electronic tongue, Food Chemisty, 160, p. 321–329 

 El Riachy M., Priego-Capote F., Leon L., Rallo L., Luque de Castro M.D., (2011), 

Hydrophilic antioxidants of virgin olive oil. Part 1: hydrophilic phenols: a key factor for 

virgin olive oil quality, European Journal of Lipid Science and Technology, 113 p. 678–

691 

 ES ISO 9936 :2012 Animal and vegetable fats and oils-Determination of tocopherol and 

tocotrienol contents by high performance liquid chromatography 

 European Comission (2002), Commission Regulation (EC) No 796/2002. Official Journal 

of the European Communities, L128, p. 8–22 

 Fabiani R., (2016), Anti-cancer properties of olive oil secoridoid phenols: a systematic, 

review on in vivo studies, Food and Function 7, p. 4145–4159 

 Fares N., Karoui Jabri I., Sifi S., Abderrabba M., (2016), Physical chemical and sensory 

characterization of olive oil of the region of Kairouan, Journal of Materials and 

Environmental Science, 7 (6) p. 2148-2154 

 Fedeli E., (1977), Lipids of Olives, In Progressive Chemistry, Fats and other Lipids, 

15:57 

 Fernández-Cuesta A., León L., Velasco L., DelaRosa R., (2013), Changes in squalene 

and sterols associated with olive maturation, Food Research International 54, p. 1885–

1889 

 Fogliano V. and Sacchi R., (2006), Oleocanthal in olive oil: Between myth and reality, 

Molecular Nutrition & Food Research, 50(1), p. 5–6 

 Fox C. B., (2009), Squalene emulsions for parenteral vaccine and drug delivery, 

Molecules,14, p. 3286–3312 

 Fujisawa A., Dunlap W. C., & Yamamoto Y, (2010), Vitamin E protection in the 

biochemical adaptation of marine organisms to cold-water environments, Comparative 

Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology, 157, p.145-

158 



  

93 
 

 García R., Martins N. and Cabrita M.J., (2013), Putative markers of adulteration of extra 

virgin olive oil with refined olive oil: Prospects and limitations, Food Research 

International, 54, p. 2039–2044  

 Gershbein L. L.  & Sing E. J., (1969), Hydrocarbons of dogfish and cod livers and herring 

oil, Journal of the American Oil Chemists' Society, 46, p. 554–557 

 Gomez-Caravaca A. M., Maggio R. M., Cerretani L., (2016), Chemometric applications 

to assess quality and critical parameters of virgin and extra-virgin olive oil. A review, 

Analytica Chimica Acta 913, p. 1-21 

 Grigoriadou D., Androulaki A., Psomiadou E., Tsimidou M.Z., (2007), Solid phase 

extraction in the analysis of squalene and tocopherols in olive oil, Food Chemistry 105, p. 

675–680 

 Hassan K. Obied, Paul D. Prenzler, Kevin Robards, (2008), Potent antioxidant 

biophenols from olive mill waste, Food Chemistry 111, p. 171–178 

 Herna´ndez E. J., Sen˜ora´ns F. J., Reglero G. and Fornari T., (2010), High-Pressure 

Phase Equilibria of Squalene + Carbon Dioxide: New Data and Thermodynamic 

Modeling, Journal of Chemical & Engineering Data, 55, p. 3606–3611 

 He H.-P., Cai Y., Sun M. and Corke H., (2002), Extraction and Purification of Squalene 

from Amaranthus Grain, Journal of Agriculture ans Food Chemistry, 50, p. 368-372 

 Huang C.L., Sumpio B. E., (2008), Olive Oil, the Mediterranean Diet, and 

Cardiovascular Health, Journal of the American College of Surgeons, 207 (3), p. 407–416 

 Huang Z. R., Lin Y. K., & Fang J. Y, (2009), Biological and pharmacological activities 

of squalene and related compounds: Potential uses in cosmetic dermatology, Molecules, 

14, p. 540–554 

 International Olive Oil Council (IOOC), November (2009), Determination of biophenols 

in olive oils by HPLC, COI/T.20/Doc No 29 

 International Olive Oil Council (IOOC), (2018), Market Newsletter No 126 

 Issaoui M., Mechri B., Echbili A., Dabbou S., Yangui A., Belguith H., Trigui A. and 

Hammami M., (2008), Chemometric characterization of five tunisian varietals of olea 

europaea L. olive fruit according to different maturation indices, Journal of Food Lipids 

15, p. 277–296 

 Jahaniaval F.; Kakuda Y.; Marcone M. F. (2000), Fatty acid and triacylglycerol 

compositions of seed oils of five Amaranthus accessions and their comparison to other 

oils, Journal of the American Oil Chemists' Society, 77, p. 847-852 

 Jimenez B., Sánchez‐Ortiz A, Lorenzo M. L. and Rivas A., (2014), Effect of organic 

cultivation of Picual and Hojiblanca olive varieties on the quality of virgin olive oil at 

four ripening stages, European Journal of Lipid Science and Technology 116, p. 1634–

1646 

 Kamal-Elding A, Appelqvist L, (1996), The chemistry and antioxidant properties of 

tocopherols and tocotrienols, Lipids, 31: p. 671–701 



  

94 
 

 Kelly G.S., (1999), Squalene and its potential clinical uses, Squalene and its potential 

clinical uses, Alternative Medicine Reviewer, 4, p. 29–36 

 Khor, H.T. & Chieng, M.Sc., (1997), Effect of squalene, tocotrienols and a-tocopherol 

supplementations in the diet on serum and liver lipids in the hamster, Nutrition Research, 

17, p. 475–483 

 Laincer F., Iaccarino N., Amato J., Pagano B., Pagano A., Teno G., Tamendjari A., 

Mannina L., Rovellini P., Venturini S., Bellan G., Ritieni A., Novellino E., Randazzo A., 

(2016), Characterization of monovarietal extra virgin olive oils from the province of 

Béjaïa (Algeria),  Food Research International 89, p. 1123–1133 

 Lanzón A., Albi T., Cert A., & Gracián J., (1994), The hydrocarbon fraction of virgin 

olive oil and changes resulting from refining, Journal of the American Oil Chemists' 

Society,71, p. 285–291 

 Laroussi-Mezghani S., Vanloot P., Molinet J., Dupuy N., Hammami M., Grati-Kamoun 

N., Artaud J., (2015), Authentication of Tunisian virgin olive oils by chemometric 

analysis of fatty acid compositions and NIR spectra, Comparison with Maghrebian and 

French virgin olive oils, Food Chemistry 173, p. 122–132 

 Lopez-Miranda J., Delgado-Lista J., Perez-Martinez P., JimenezGmez Y., Fuentes F., 

Ruano J. and Marin C., (2007), Olive oil and the haemostatic system, Molecular 

Nutrition & Food Research, 51(10), p 1249–1259 

 Lo´pez-Miranda J., Pe´ rez-Jime´ nez F., Ros E., De Caterina R., Badimo´n L., Covas 

M.I., Escrich E., Ordova´ s J.M., Soriguer F., Abia´  R., Alarco´ n de la Lastra C., Battino 

M., Corella D., Chamorro-Quiro´s J., Delgado-Lista J., Giugliano D., Esposito K., 

Estruch R., Fernandez-Real J.M., Gaforio J.J., La Vecchia C., Lairon D., Lo´pezSegura 

F., Mata P., Mene´ndez J.A., Muriana F.J., Osada J., Panagiotakos D.B., Paniagua J.A., 

Pe´ rez-Martinez P., Perona J., Peinado M.A., Pineda-Priego M., Poulsen H.E., Quiles 

J.L., Ramı´rez-Tortosa M.C., Ruano J., Serra-Majem L., Sola´  R., Solanas M., Solfrizzi 

V., de la Torre-Fornell R., Trichopoulou A., Uceda M., Villalba-Montoro J.M., Villar-

Ortiz J.R., Visioli F., Yiannakouris N., (2010), Olive oil  and health: Summary of  the II 

international  conference on olive oil  and health consensus report, Jae´ n and Co´ rdoba 

(Spain) 2008, Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 20,  p. 284–294 

 Loukas, M. and Pontikis C., (1981), Is the phenotypic variation observed within cultivars 

of Olea europea L. reflected to isozyme banding patterns? Journal of Horticulture and 

Science, 56 (4), p. 377-379 

 V´azquez L., Torres C. F., Fornari T., Se˜nor´ans F. J., Reglero G., (2007), Recovery of 

squalene from vegetable oil sources using countercurrent supercritical carbon dioxide 

extraction, Journal of Supercritical Fluids 40, p. 59–66 

 Manai-Djebali H., Krichene D., Ouni Y., Gallardo L., Sanchez J., Osorio E., Zarrouk M, 

(2012), Chemical profiles of five minor olive oil varieties grown in central Tunisia, 

Journal of Food Composition and Analysis, 27(2), p. 109–119 



  

95 
 

 Manzi P., Panfili G., Esti M., Pizzoferrato L., (1998), Natural antioxidants in the 

unsaponifiable fraction of virgin Olive oils from different cultivars, Journal of  the 

Science of Food and Agriculture, 77: p. 115–120 

 Covas M.-I., (2007), Olive oil and the cardiovascular system, Pharmacological Research, 

55(3), p. 175–186  

 Matyas G. R., Rao M., Pittman P. R., Burge R., Robbins I. E., Wassef N. M., et al. 

(2004), Detection of antibodies to squalene: III. Naturally occurring antibodies to 

squalene in humans and mice, Journal of Immunological Methods, 286, p.47–67 

 Merchak N., El Bacha E., Bou Khouzam R., Rizk T., Akoka S., Bejjani J., (2017), 

Geoclimatic, morphological, and temporal effects on Lebanese olive oils composition and 

classification: A H NMR metabolomic study, Food Chemistry 217, p. 379–388 

 Michel T., Allouche N., Khlif I., Kanakis P., Termentzi Ai., Halabalaki M., Skaltsounis 

A.-L., (2015), UHPLC-DAD-FLD and UHPLC-HRMS/MS  based metabolic profiling 

and characterization of different Olea europaea organs of Koroneiki and Chetoui 

varieties, Phytochemistry Letters ,11, p. 424-439 

 Miettinen T. A., Vanhanen H., (1994), Serum concentration and metabolism of 

cholesterol during rapeseed oil and squalene feeding, The American Journal of Clinical 

Nutrition, 59, p. 356-363 

 Molyneux P. , (2004), “The Use of the Stable Free Radical Diphenylpicrylhydrazyl 

(DPPH) for Estimating Antioxidant Activity, Songklanakarin Journal of Science and 

Technology, 26(2), p. 212 

 Monteleone E. and Langstaff S., (2014), Olive Oil Sensory Science, Chapter 11 

:Olive Oils from Greece, published by John Wiley & Sons, USA 

 Moreda W., Perez-Camino M.C., Cert A., (2001), Gas and liquid chromatography of 

hydrocarbons in edible vegetable oils, Review, Journal of Chromatography A, 936, p. 

159–171 

 Morello J. R., Motilva M.J., Tovar M.J., Romero M.P., (2004), Changes in commercial 

virgin olive oil (cultivar Arbequina) during storage, with special emphasis on the 

phenolic fraction, Food Chemistry, 85, p. 357–364. 

 Murkovic M., Lechner S., Bratacos M., Pietzka A., Katzogiannos E., (2004), Analysis of 

minor components in olive oil, Journal of Biochemical and Biophysical Methods 61, p. 

155 – 160 

 Nenadis N. & Tsimidou M., (2002), Determination of Squalene in Olive Oil Using 

Fractional Crystallization for Sample Preparation, Journal of the American Oil Chemists' 

Society, 79(3)  

 Nieves Franco M., Galeano-Díaz T., Sánchez J., De Miguel C., Martín-Vertedor D., 

(2014), Total Phenolic Compounds and Tocopherols Profiles of Seven Olive Oil 

Varieties Grown in the South-West of Spain, Journal of Oleo Science, 63, (2) 000-000 

 Nissiotis M., Tasioula-Margari M., (2002), Changes in antioxidant concentration of 

virgin olive oil during thermal oxidation, Food Chemistry, 77, p. 371–376. 



  

96 
 

 Owen R. W., Mier W., Giacosa A., Hull W. E., Spiegelhalder B. and Bartsch H., (2000), 

Phenolic compounds and squalene in olive oils: the concentration and antioxidant 

potential of total phenols, simple phenols, secoiridoids, lignans and squalene, Food and 

Chemical Toxicology 38, p. 647-659 

 Papadopoulos G. , and Boskou D. , (1991), Antioxidant effect of natural phenols on olive 

oil, Journal of the American Oil Chemists' Society 68, p. 669–71 

 Pe´rez-Camino M. C., Moreda W., Mateos R., & Cert A., (2002), Determination of esters 

of fatty acids with low molecular weight alcohols in olive oils, Journal of Agricultural 

and Food Chemistry, 50, p. 4721–4725 

 Piironen V., Lindsay D.G., Miettinen T. A., Toivo J., & Lampi A.M., (2000), Plant 

sterols: Biosynthesis, biological function and their importance to human nutrition, 

Journal of the Science of Food and Agriculture, 80, p. 939–966 

 Plat J., & Mensink R.P., (2005), Plant stanol and sterol esters in the control of blood 

cholesterol levels: Mechanism and safety aspects, The American Journal of Cardiology, 

96, p.15–22 

 Pontikis C., Loukas M. and Kousounis G., (1980), The use of biochemical markers to 

distinguish olive cultivars, Journal of Horticulture and Science 55, p. 333-343 

 Presti G., Guarrasi V., Gulotta E., Provenzano F., Provenzano A., Giuliano S., Monfreda 

M., Mangione M.R., Passantino R., San Biagio P.L., Costa M.A., Giacomazza D., (2017), 

Bioactive compounds from extra virgin olive oils: Correlation between phenolic content 

and oxidative stress cell protection, Biophysical Chemistry 230, p. 109–116 

 Psomiadou E., Tsimidou M., (1999), On the role of squalene in olive oil stability, Journal 

of Agriculture and Food Chemistry, 47, p. 4025–4032 

 Rao C. V.,  Newmark H. L., (1998), Chemopreventive effect of squalene on colon cancer, 

Carcinogenesis, 19, p. 287-290 

 Reddy L. H. and Couvreur P., (2009), Squalene: A natural triterpene for use in disease 

management and therapy, Advanced Drug Delivery Reviews 61, p. 1412–1426 

 Roginsky V. , and Lissi E. A. , (2005), Review of methods todetermine chain breaking 

antioxidant activity in food, Food Chemistry, 92, p. 235-254 

 Romero C., Ruiz‑Méndez M. V., Brenes M. (2016), Bioactive Compounds in Virgin 

Olive Oil of the PDO Montoro‑Adamuz, Journal of the American Oil Chemists’ Society, 

93:665–672 

 Romero N., Saavedra J., Tapia F., Sepúlveda B. and Aparicio R., (2016), Influence of 

agroclimatic parameters on phenolic and volatile compounds of Chilean virgin olive oils 

and characterization based on geographical origin, cultivar and ripening stage, Journal of 

Science and Food Agriculture 96: p. 583–592 

 Russo A., Muzzalupo I., Perri E., Sindona G., (2010), A new method for detection of 

squalene in olive oils by mass spectrometry, Special Abstracts, Journal of Biotechnology 

150S, p. S1–S576 



  

97 
 

 Sagratini G., Allegrini M., Caprioli G., Cristalli G., Giardina D., Maggi F., Ricciutelli M., 

Sirocchi V., Vittori S., (2013),  Simultaneous Determination of Squalene, α-Tocopherol 

and α-Carotene in Table Olives by Solid Phase Extraction and High-Performance Liquid 

Chromatography with Diode Array Detection, Food Analysis Methods, 6, p. 54–60 

 Saitta M., Giuffrida D., La Torre G. L., Potortì A. G., & Dugo G., (2009), 

Characterisation of alkylphenols in pistachio (Pistacia vera L.) kernels, Food Chemistry, 

117, p. 451–455 

 Sakouhi F., Herchi W., Sbei K., Absalon C. & Boukhchina S., (2011), Characterisation 

and accumulation of squalene and n-alkanes in developing Tunisian Olea europaea L. 

fruits, International Journal of Food Science and Technology, 46, p. 2281–2286 

 Salvo A., La Torre G. L., Mangano V., Di Stefano V., Capocchiano V., Saija E., 

Pellizzeri V., Casale K. E., Dugo G., (2017), Fast UPLC/PDA determination of squalene 

in Sicilian P.D.O. pistachio from Bronte: Optimization of oil extraction method and 

analytical characterization, Food Chemistry 221, p. 1631–1636 

 Samaniego-Sanchez C., Quesada-Granados J.J., Lopez-Garcıa de la Serrana H., Lopez-

Martınez M.C., (2010), b-Carotene, squalene and waxes determined by chromatographic 

method in picual extra virgin olive oil obtained by a new cold extraction system, Journal 

of Food Composition and Analysis 23, p. 671-676 

 Schnetzler K. A.; Breene W. M. , (1994), Food uses and amaranth product research: a 

comprehensive review, In Amaranth: Biology, Chemistry, and Technology; Paredes-

Lopez, O., Ed.; CRC Press: Boca Raton, FL,; pp 155-184 

 Servili M., Selvaggini R., Esposto S., Taticchi A., Montedoro G. & Morozzi G., (2004), 

Health and sensory properties of virgin olive oil hydrophilic phenols: Agronomic and 

technological aspects of production that affect their occurrence in the oil, Journal of 

Chromatography A, 1054, p. 113-127 

 Smith T. J. , (2000), Squalene: potential chemopreventive agent, Expert Opinion on 

Investigational Drugs,  9, p. 1841-1848 

 Sochor J., Horna A., Zitka O., Skutkova H., Pavlik D., Babula P., Krska B., Adam V., 

Provaznik I. and. Kizek R, (2010), Content of Phenolic Compounds and Antioxidant 

Capacity in Fruits of Apricot Genotypes, Molecules, 15, p. 6285-6305 

 Spanova M. and Daum G., (2011), Squalene – biochemistry, molecular biology, process 

biotechnology, and applications, (Review Article), European Journal of Lipid Science 

Technology, 113, p. 1299–1320 

 Storm H. M., Oh S. Y., Kimler B. F. & Norton S. , (1993), Norton Radio protection of 

Nice Dietary Squalene, Lipids, 28, p. 555–559 

 Tasioula-Margari M., Tsabolatidou E., (2015),  Extraction, separation and identification 

of phenolic compounds in virgin olive oil by HPLC-DAD and HPLC-MS, Antioxidants p. 

548–562 

 Therios I., (2009), Olives, Crop production science in horticulture 18,  Chapter 23: Olive 

Varieties, published by Biddles, UK 



  

98 
 

 Trichopoulos D., Trichopoulou A., (2009), Traditional Mediterranean Diet and Health, In 

: Olive Oil, Minor Constituents and Health, Editor Dimitrios Boskou, CRC Press 

 Tsimidou M., Blekas G. and Boskou D., (2003), Olive oil, Encyclopedia of Food 

Sciences and Nutrition, Second Edition, p. 4252-4260 

 Tuck K. L., Hayball P. J., (2002), Major phenolic compounds in olive oil: metabolism 

and health effects, The Journal of Nutritional Biochemistry, 13(11), p. 636–644 

 Tura D., Gigliotti C., Pedo S., Failla O., Bassi D., Serraiocco A., (2007), Influence of 

cultivar and site of cultivation on levels of lipophilic and hydrophilic antioxidants in 

virgin olive oils (Olea europea L.) and correlations with oxidative stability, Science of 

Horticulture, 112, p. 108–119 

 Velasco J., Dobarganes C., (2002), Oxidative stability of virgin olive oil, European 

Journal of Lipid Science and Technology, 104, p. 661–676 

 Wania T.  A., Masoodia F.A., Gania A., Nabi Babaa W.  , Rahmanian N.  , Akhtera R.  , 

Wania I.  A., Ahmada M.  , (2018), Olive oil and its principal bioactive compound: 

Hydroxytyrosol – A review of the recent literature, Trends in Food Science & 

Technology, 77, p. 77–90 

 Wang H., Wang H., Yang L., Zu Y., Liu F., Liu T., (2011), Comparative effect of 

carnosic acid, BHT and α-tocopherol on the stability of squalene under heating and UV 

irradiation, Food Research International 44, p.2730–2734 

 Wiesman Z., (2009), Desert olive oil cultivation: Advanced biotechnologies, Burlington, 

MA: Academic Press  

 Xiang C., Xu Z., Liu J., Li T., Yang Z., Ding C., (2017), Quality, composition, and 

antioxidant activity of virgin olive oil from introduced varieties at Liangshan, LWT - 

Food Science and Technology 78, p. 226-234 

 Xiao H., Yao Z., Peng Q., Ni F., Sun Y., Zhang C.X., Zhong Z.X., (2016), Extraction of 

squalene from camellia oil by silver ion complexation, Separation and Purification 

Technology, 169, p. 196–201 

 

 

 

 

 

 

 



  

99 
 

Διιεληθή Βηβιηνγξαθία 

 

 Ακαβκςζηυπμοθμξ Π., (1940), Ζ Δθθδκζηή Γεκηνμημιία, Συιμξ Ά, Γεκζηή Γεκηνμημιία, 

Σφπμζξ Α.Θ. Λαιπνμπμφθμο, ςηνάημοξ 62, Αεήκα 

 Κακμκζζιυξ (ΔΔ) ανζε. 432/2012, ζπεηζηά ιε ηδ εέζπζζδ ηαηαθυβμο επζηνεπυιεκςκ 

ζζπονζζιχκ οβείαξ πμο δζαηοπχκμκηαζ βζα ηα ηνυθζια, ελαζνμοιέκςκ υζςκ αθμνμφκ ηδ 

ιείςζδ ημο ηζκδφκμο εηδήθςζδξ αζεέκεζαξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηαζ οβεία ηςκ παζδζχκ  

 Κακμκζζιυξ (ΔΟΚ) ανζε. 2568/1991 ζπεηζηά ιε ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ 

ηςκ εθαζμθάδςκ ηαζ ηςκ πονδκεθαίςκ ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ ιεευδμοξ πνμζδζμνζζιμφ 

 Κακμκζζιυξ (ΔΔ) ανζε. 1308/2013, βζα ηδ εέζπζζδ ημζκήξ μνβάκςζδξ ηςκ αβμνχκ 

βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ 

 Κακμκζζιυξ (ΔΚ) ανζε. 1989/2003, ζπεηζηά άιε ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ 

ηςκ εθαζμθάδςκ ηαζ ηςκ πονδκεθαίςκ ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ ιεευδμοξ πνμζδζμνζζιμφ 

 Κονζηζάηδξ Α.Κ., (2007), Κεθάθαζμ 2μ Βμηακζηά Υαναηηδνζζηζηά ηδξ εθζάξ-φζηαζδ 

εθαζμηάνπμο-ζπδιαηζζιυξ εθαζμθάδμο, In: Δθαζυθαδμ οιααηζηυ & Βζμθμβζηυ-Βνχζζιδ 

Δθζά-Πάζηα Δθζάξ, 4
δ
 Έηδμζδ, Θεζζαθμκίηδ 

 Κςκζηακηίκμξ Πεηνςηυξ, (2015), Δνβαζηήνζμ Μαεήιαημξ: Μεηαπμίδζδ αβνμηζηχκ 

πνμσυκηςκ, εέια: Σεπκμθμβία παναβςβήξ εθαζμθάδμο & ζπμνεθαίςκ, ΣΔΗ Λάνζζαξ 

 Λφπκμξ Ν., (1948), Σμ δέκηνμ ηδξ εθαίαξ, Συιμζ Η ηαζ ΗΗ, Σφπμζξ «Πονζμφ», Αεήκα 

 Μπαθαηζμφναξ Γ.Γ., (2004), φβπνμκδ Δθαζμημιία Συιμξ ΗΗΗ δ επζηναπέγζα εθζά, 

Κεθάθαζμ 2: Δθαζυδεκηνμ-Καηαβςβή ηαζ Γζάδμζδ, Κεθάθαζμ 5: Δθαζυηανπμξ  

 Μπαθαηζμφναξ Γ.Γ., (1994), φβπνμκδ Δθαζμημιία Συιμξ Η, Σμ Δθαζυδεκηνμ, Δηδυζεζξ 

Πεθεηάκμξ, υθςκμξ 116-106, Αεήκα 

 Παπακαζηαζίμο Γ., (1966), Λ.Π. φβπνμκδ Δθαζμονβία, Ζ ηεπκμθμβία ηςκ Δθαίςκ, 

Δηδμηζηυξ Οίημξ πφνμξ-πφνμο ηαζ Τζυξ, Αεήκα 

 Πμκηίηδξ Κ., (2000), Δζδζηή Γεκηνμημιία Δθαζμημιία Συιμξ Σνίημξ, Δηδυζεζξ Α. 

ηαιμφθδξ, Ααένςθ 2, Αεήκα 

 

Ιζηνζειίδεο 

 

 https://sites.google.com/site/5epalellada/ Υάνηδξ ηδξ Δθθάδαξ, Πνυζααζδ 15/05/2018 

 https://www.scribd.com/document/366660671/%CE%95%CE%A6%CE%95%CE%A4-

%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%93%CE%99%CE%91

%CE%A4%CE%9F%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9

1%CE%94%CE%9F-pdf ΔΦΔΣ, (2015), Κακυκεξ Διπμνίαξ ηαζ Δπζζήιακζδξ 

Δθαζμθάδμο, Πνυζααζδ 17/05/2018 

https://sites.google.com/site/5epalellada/
https://www.scribd.com/document/366660671/%CE%95%CE%A6%CE%95%CE%A4-%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F-pdf
https://www.scribd.com/document/366660671/%CE%95%CE%A6%CE%95%CE%A4-%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F-pdf
https://www.scribd.com/document/366660671/%CE%95%CE%A6%CE%95%CE%A4-%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F-pdf
https://www.scribd.com/document/366660671/%CE%95%CE%A6%CE%95%CE%A4-%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F-pdf


  

100 
 

 http://www.oliveoilaustralia.com/tree-to-table/olive-oil-production/ Πνυζααζδ 

31/05/2018 

 https://www.researchgate.net/figure/The-chemical-structures-of-vitamin-E-a-tocopherol-

gallic-acid-GA-and-dodecyl_fig1_259802884 Υδιζηή Γμιή α-ημημθενυθδξ-Βζηαιίκδξ 

Δ, Πνυζααζδ 31/05/2018 

 https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/333379?manu=&fgcd=&ds=&q=MEDITERRA

NEAN%20EXTRA%20VIRGIN%20OLIVE%20OIL,%20UPC:%20613881100037 

USDA, (2018), Θνεπηζηά ζοζηαηζηά έληνα πανεέκμο εθαζμθάδμο Μεζμβείμο, Πνυζααζδ 

30/05/2018 

 

http://www.oliveoilaustralia.com/tree-to-table/olive-oil-production/
https://www.researchgate.net/figure/The-chemical-structures-of-vitamin-E-a-tocopherol-gallic-acid-GA-and-dodecyl_fig1_259802884
https://www.researchgate.net/figure/The-chemical-structures-of-vitamin-E-a-tocopherol-gallic-acid-GA-and-dodecyl_fig1_259802884
https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/333379?manu=&fgcd=&ds=&q=MEDITERRANEAN%20EXTRA%20VIRGIN%20OLIVE%20OIL,%20UPC:%20613881100037
https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/333379?manu=&fgcd=&ds=&q=MEDITERRANEAN%20EXTRA%20VIRGIN%20OLIVE%20OIL,%20UPC:%20613881100037

