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Oliwa z oliwek jako lek 
Przeciwzapalne i wspierające układ krążenia „odżywcze” działanie oliwy z oliwek i jej związków fitochemicznych w naszym ciele 

Uniwersytet w Atenach, 
Wydział Farmacji, Grecja 
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➔W przeciągu ostatnich 5 lat w Grecji rozgorzała dyskusja 
pomiędzy naukowcami dotycząca bardzo zróżnicowanych opinii 
wyrażanych w mediach nt. charakterystyki oliwy z oliwek 

➔Czy jest ona środkiem spożywczym, lekarstwem a może 
jeszcze czymś innym? 

➔ Niektórzy naukowcy utrzymują, że oliwa z oliwek powinna być 
uznana jedynie za środek spożywczy – podstawowy składnik 
diety śródziemnomorskiej  i nie powinna być stosowana w celach 
leczniczych





Jakie 
jest 
zdanie 
rynku?



Gdzie leży prawda?
➔Oliwa z oliwek nie została jeszcze uznana za standardowy lek lub tradycyjny środek 
ziołowy o zastosowaniu leczniczym przez Europejską Agencję Leków czy Agencję 
Żywności i Leków 

➔ Jest ona uznana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Agencję 
Żywności i Leków jako środek spożywczy o określonym działaniu zdrowotnym 
(zachowując szczególne warunki związane z jej składem chemicznym) 

➔ Zgodnie z powyższymi ustaleniami, może ona być używana jako składnik 
suplementów żywnościowych dystrybuowanych za pośrednictwem aptek 

➔ Jednakże, przeprowadzono wiele eksperymentalnych badań, które wskazują, na 
działanie lecznicze określonych rodzajów oliwy z oliwek lub poszczególnych jej 
składników



KONTEKTS
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 

Suplementy diety są skoncentrowanymi źródłami składników pokarmowych (lub innych 
substancji) o działaniu odżywczym lub fizjologicznym, które mogą być wprowadzone na rynek w 
postaci „dawkowanej”, takiej jak tabletki, pigułki, kapsułki, płyny w dawkach odmierzalnych, itp. 

USA – Agencja Żywności i Leków. Suplement diety ma na celu dostarczenie środków 
odżywczych celem wzrostu ich spożycia, bądź też zapewnienie środków chemicznych nie-
odżywczych, których działanie uznaje się za biologicznie korzystne. 

Suplementy diety nie powinny być używane do leczenia jakichkolwiek schorzeń lub do celów 
profilaktyki zdrowotnej 

Stwierdzenia zawarte na etykietach środków spożywczych dotyczące zmniejszenia ryzyka 
choroby lub stanu chorobowego stanowią jedynie deklaracje producentów żywności



Naukowo udowodnione działanie zdrowotne 
oliwy z oliwek

AGENCJA ŻYWNOŚCI I LEKÓW: 
spożywanie ok. 2 łyżek stołowych (23 gramy) oliwy z oliwek dziennie może obniżać ryzyko choroby 
niedokrwiennej serca w związku z zawartością jedno-nasyconych tłuszczy, nie wpływając tym samym  na 
wzrost ilości kalorii spożywanych w ciągu dnia, co zostało wykazane w ograniczonych i nie 
rozstrzygających badaniach naukowych 

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI: 
Zastąpienie tłuszczów nasyconych w diecie tłuszczami nienasyconymi przyczynia się do utrzymania 
prawidłowych poziomów cholesterolu we krwi. Kwas oleinowy jest tłuszczem nienasyconym. 
Witamina E przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym  
Polifenole zawarte w oliwie z oliwek przyczyniają się do ochrony lipidów krwi przed stresem 
oksydacyjnym 

Założenia te mają zastosowanie jedynie dla oliwy z oliwek, która zawiera przynajmniej 5mg 
hydroksytyrozoli i ich pochodnych (np. kompleks oleuropeiny i tyrozol) na 20 g oliwy. informacja, że dzienne 
spożycie 20 g oliwy z oliwek jest warunkiem osiągnięcia przewidywanego działania zdrowotnego powinna być 
przekazana konsumentowi.



Przykład oliwy z oliwek o działaniu zdrowotnym



Środek spożywczy czy lekarstwo? 
Oliwa z oliwek nie jest jedynie prostym pokarmem lub 

     prostym źródłem lipidów 

Zawiera ona zdrowe jedno-nasycone lipidy LECZ zawiera również unikalne 
drobne związki chemiczne o delikatnych strukturach, które mogą dostać się 
do ciała człowieka poprzez codzienną dietę i tym samym mieć wpływ na 
zdrowie 

Jedynym źródłem tych szczególnych związków chemicznych, które mogą być 
przyswojone pokarmowo są owoce oliwy i oliwa z oliwek  

Oliwa z oliwek jest produktem pośrednim pomiędzy jedzeniem a środkiem 
leczniczym, stanowiącym doskonały przykład medycyny Hipokratesa



Oliwa (z oliwek)
Dioscorides i wszyscy starożytni 
lekarze po nim twierdzili, że najlepsze 
efekty zdrowotne uzyskuje się ze 
świeżej oliwy z oliwek 
wyprodukowanej z niedojrzałych 
owoców określonych odmian, lecz nie 
ze jej wszystkich rodzajów 

Liczne udokumentowane zastosowania 
włączając bóle głowy i zębów  

Wyraźne wskazania przeciwzapalne

Dioscorides



DLACZEGO? Dlaczego Dioscorides faworyzuje oliwę z 
oliwek jeśli chodzi o jej wpływ na zdrowie? 

W oparciu o współczesne podejście 
farmakologiczne sądzi się , że nie 
wszystkie aktywne składniki w oliwie z 
oliwek są obecne we wszystkich rodzajach 
oliwy lub występują w różnym stopniu 
koncentracji  

Jest to dość powszechne zjawisko w 
biochemii i ziołolecznictwie

Zbiory oliwy 
 Naczynie z 6 w p.n.e.



Możliwą odpowiedzią jest: Oleocanthal

Oleocanthal (decarboxymethyl ligstroside aglycone) odpowiedzialny jest za cierpkość świeżej oliwy z oliwek 
pochodzącej z niedojrzałych oliwek (podrażnienie rejonu gardła) 

Po tym jak owoc dojrzeje zjawisko to znika  

Oleocanthal posiada właściwości przeciwzapalne podobne do Ibuprofenu 
  

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

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


Oleocanthal w trakcie wytłaczania masy z 
oliwek

Te same oliwki, ten sam dzień, ta sama tłocznia. Profil fenolowy 
(mający znaczący wpływ na smak) zmienia się znacząco w trakcie 
procesu wytłaczania

70 min

45 min

30 min

oleocanthal



 
Ten sam gaj oliwny, ta sama odmiana, ta sama tłocznia 

Połowa stycznia 

Późny październik

Oleocanthal nie występuje lub jego zawartość jest 
znacznie obniżona w oliwie z dojrzałych owoców

Magiatis et al JAFC 2012



Oleocanthal
Inhibitor COX1 i COX2 

Ochrona przed chorobą Alzheimera in vivo 

Lek na reumatoidalne zapalenie stawów 

Przeciwdziała rozprzestrzenianiu się nowotworów 

Długotrwałe przyjmowanie małych dawek środków 
przeciwzapalnych takich jak oleocanthal chroni 
przed schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i 
procesami starzenia



Oleaceina
Oleaceina ma podobną 
budowę do  oleocanthalu 

  
Stanowi ona pochodną 
hydroksytyrazolu i jest 
składnikiem o 
najmocniejszym działaniu 
przeciwutleniającym 
zawartym w oliwie z oliwek, 
jak również inhibitorem 
LOX



Aglikon Oleuropeiny (forma mono-aldehydu)

Silny przeciwutleniacz 
Ochrona przed chorobą 
Alzheimer’a u zwiarząt 
(lipiec 2013)
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Aglikon Ligstrosydu (forma mono-aldehydu)

Działanie przeciwutleniające 
Może hamować przerzuty 
nowotworowe 



Oleokoronal-Oleomissional
Nowe składniki wyizolowane w 
oliwie z oliwek i w naturze po 
raz pierwszy  

O l i w a z o l i w e k j e s t 
w y k o r z y s t y w a n a p r z e z 
człowieka od tysięcy lat, a nadal 
zaskakuje swoimi sekretami  

Nieznany smak i dzia łania 
bioaktywne 
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Oleokoronal: 1 wykrycie w oliwie z 
oliwek odmiany koroneiki

Oleomissional

Magiatis et al OLIVAE 2015



Rozporządzenie UE:  
dogłębniejsza analiza

5 mg hydroksytyrosolu i jego pochodnych (związku oleuropeiny i tyrosolu) na 
dzień zapewnia ochronę przed oksydacją LDL 

Oleocanthal i oleaceina są dwoma najbardziej obfitymi w sprzężony 
hydroksytyrosol i tyrosol formami obecnymi w większości oliwy z oliwek wraz z 
aglikonem oleuropeiny i aglikonem ligstrosydu 

Kilka lat temu opublikowana została przez nas wiarygodna metoda pomiaru 
wszystkich składników wspomnianych w rozporządzeniu, za pomocą jednego 
doświadczenia, celem zapewnienia niezbędnych danych dla założeń zdrowotnych  

Magiatis et al JAFC 2014



Znaczenie oksydowanych 
lipoprotein małej gęstości

Etapy miażdżycy  

Sformułowanie założeń zdrowotnych 
nie jest niestety zbyt „atrakcyjne”

Zależność pomiędzy oksydowanym cholesterolem LDL  
a miażdżycą tętnic 

Zależność pomiędzy cholesterolem LDL  
a miażdżycą tętnic



W okresie 2009-2016 mój zespół badawczy opracował metodologię szybkiej analizy oliwy 
z oliwek z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego jądrowego, pod kątem jej 
składników fenolowych i wykonał badanie przesiewowe ok. 3000 próbek oliwy z oliwek, 
tworząc pierwszą bazę danych i wykresy przedstawiające jakość oliwy z oliwek. 
Większość producentów z Grecji już nas zna, ponieważ wprowadziliśmy system 
certyfikacji związanej z założeniami zdrowotnymi oliwy z oliwek. Setki firm już taki 
certyfikat jakości posiadają. 



TYPOWY PRZYKŁAD 1Η-NMR REGIONÓW PROTONÓW ALDEHYDOWYCH 
EKSTRAKTU Z OLIWY Z OLIWEK PRZY 600 MHZ



JEDNOWYMIAROWY  VS 
DWUWYMIAROWY REZONANS 

MAGNETYCZNY JĄDROWY

Jak dwuwymiarowy kod 
kreskowy!!! 
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Problemy
Wszystkie pochodne tyrosolu i hydroksytyrosolu odkryte w oliwie z oliwek 
wykazują kilka technicznych trudności w ich analizie chemicznej i dostępne 
dane nie są wiarygodne 

Są one wrażliwe na rozpuszczalniki polarne (wodę lub metanol) lub krzemionki 
na bazie faz stacjonarnych dla analizy ilościowej chromatograficznej (HPLC-
UV lub LCMS) i należy zachować szczególną ostrożność celem uzyskania 
wiarygodnych rezultatów 

Metoda HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej) stosowana przez 
Międzynarodową Radę ds. Oliwy z Oliwek dokonuje pomiaru wszystkich fenoli 
razem, jako odpowiedników tyrosolu, co skutkuje ogromnym niedoszacowaniem 
zawartości fenolów, a zwłaszcza zawartości oleocanthalu i oleaceiny



WIEMY TAK NIEWIELE O 
OLIWIE Z OLIWEK….



24 miesiące w temperaturze pokojowej

Świeże

12 miesięcy

24 miesiące

Oleocanthal

Oleacein

????



Nowy składnik
Utleniona pochodna 

oleocanthal’u 

Nieznany smak i działanie 
biologiczne  

Jest to ester tyrosolu i 
powinien on być zmierzony 
dla założeń zdrowotnych 
UE

Kwas Oleocanthaliczny 
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Ostatnie eksperymenty i nowe dane kliniczne 
 

Wykraczając poza założenia zdrowotne UE



LDL/HDL-Całkowita zawartość fenolu

EUROLIVE 
n=200 (mężczyźni) zdrowi 
336 mg/kg vs 164 mg/kg vs 2.7 mg/kg; 25 ml/dzień 
Badanie krzyżowe; każda oliwa przez 3 tygodnie 

Liniowy wzrost HDL 
 2.7 mg/kg = 0.9 mg/dl 
 164 mg/kg = 1.2 mg/dl 
 336 mg/kg = 1.7 mg/dl. 

Covas, MI. Ann Intern Med. 2006, 145:333 
Castaner, O.  AJCN. 2012, 95:1238

W porównaniu do poziomów wartości 
wyjściowych : 
366 mg/kg zmniejszonego LDL 6 mg/
dl 
2.7 mg/dl zwiększonego LDL 6 mg/dl

Kolejne trzy próby na ludziach z zastosowaniem nieznanej zawartości  
fenolu wykazały pozytywne lub neutralne działanie na HDL lub LDL



Wpływ fenoli zawartych w oliwie z oliwy na 
model zwierzęcy

Brak spójności w próbach przeprowadzanych na ludziach związanych z 
wpływem cholesterolu spowodowany jest brakiem wiedzy nt. składu 
chemicznego oliwy z oliwek, a zwłaszcza jej składników fenolowych 

Celem zbadania roli wszystkich ogółem i poszczególnych fenoli w oliwie z 
oliwek, przygotowaliśmy doświadczenie z myszami, które poddawane były 
diecie wysoko-tłuszczowej: 30% tłuszczu zwierzęcego i 10% oliwy przez 90 
dni. W 50 dobie myszom została wstrzyknięta streprozytocyna celem 
rozwinięcia cukrzycy 

Monitorowano szereg parametrów biochemicznych  

Każda z grup zwierząt była karmiona innym typem oliwy



Badania nad zwierzętami
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Wysoki poziom zawartości oleocanthal’u w oliwach 3 i 5 związany był z niższymi 
poziomami całkowitej zawartości i zawartości cholesterolu LDL w porównaniu z 

olejem słonecznikowym 1 i oliwą z oliwek bez fenoli 2 w dobie 90

* P<0.05

Każda oliwa z oliwek 
z p i e r w s z e g o 
tłoczenia (EVOO) ma 
i n n y w p ł y w n a 
c h o l e s t e r o l w 
zależności od profilu 
fenolowego



Reakcja zapalna
• Hiszpania 
n = 24 (kobiety) 
564 mg/kg vs rafinowana oliwa z oliwek; 60 ml/dzień 
Badanie krzyżowe; każda oliwa spożywana przez 8 tygodni  
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia 564 mg/kg w porównaniu z punktem odniesienia: 
Obniżone białko c-reaktywne (CRP) 1.9 mg/L 
Moreno-Luna, R. Am J Hypertension.  2012, 25:1299 
• Hiszpania 
n= 28; stabilna choroba wieńcowa 161 mg/kg v 14.67 mg/kg; 50 ml 
Badanie krzyżowe; każda oliwa spożywana 3 tygodnie  
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia :   
Fito, M. Eur J Clin Nutr. 2008, 62:570. 

“Poziom zapalenia ogólnoustrojowego zmierzony za pomocą krążącego  białka c-reaktywnego (CRP) związany jest z rokowaniem dla 
pacjentów z  miażdżycą, zastoinową niewydolnością serca, migotaniem przedsionków, zapaleniem mięśnia sercowego, chorobą 
zastawki aortalnej i po przeszczepie serca”

Oleocanthal 
hamujący 
COX



Ciśnienie krwi
• Hiszpania 
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia vs olej ze słonecznika; 60 gram/dzień 
Badanie krzyżowe; każdy olej spożywany przez 4 tygodnie  
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia : spadek ciśnienia skurczowego, nie zaobserwowano zmian dla 

ciśnienia rozkurczowego Perona, JS.  Clin Nutr. 2004, 23:1113 
• Włochy 
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia vs olej ze słonecznika; 30 to 40 gram/dzień 
Badanie krzyżowe; każdy olej spożywany przez 6tygodni 
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia : wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego 
Ferrara, LA. Arch Intern Med. 2000, 160:837 
• USA 
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia(46 g/dzień) vs mieszanka oleju kukurydzianego i sojowego oraz 
masła (49 g/dzień); spożywanie każdego źródła tłuszczu przez 3 miesiące oliwa z oliwek z pierwszego 
tłoczenia : zmniejszenie ciśnienia skurczowego, nie zaobserwowano zmian dla ciśnienia rozkurczowego 
Rozati, M.  Nutr Metab. 2015, 12:28

Zawartość fenoli nieznana !!!



Ciśnienie krwi/ zawartość fenoli
Hiszpania 
161 mg/kg vs rafinowana; 50 ml/dzień; badanie krzyżowe; spożywanie każdego oleju przez 3 tygodnie  
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia o wysokiej zawartości fenoli : obniżyła ciśnienie skurczowe; nie 

zaobserwowano zmian dla ciśnienia rozkurczowego 
Fito, M. Athero.  2005; 181:149. 
Hiszpania 
564 mg/kg vs rafinowana; 60 ml/dzień badanie krzyżowe; spożywanie każdego oleju przez 8tygodni 
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia o wysokiej zawartości fenoli : obniżone ciśnienie skurczowe i 

rozkurczowe 
Moreno-Luna, R.  Am J Hypertension. 2012, 25:1299 

EUROLIVE 
366 mg/kg vs 2.7 mg/kg; 25 ml/dzień; badanie krzyżowe; spożywanie każdego oleju przez 3 tygodnie  
 Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia o wysokiej zawartości fenoli  obniżone ciśnienie 
rozkurczowe nie zaobserwowano zmian dla ciśnienia skurczowego 
Castaner, O. AJCN. 2012, 95:1238



Wszystkie oliwy z oliwek poddane badaniom wykazały pozytywny wpływ na 
ciśnienie krwi (przy spożyciu min. 25 ml/dzień)  

Codzienne spożycie oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia może 
zmniejszyć a nawet uniknąć konieczności stosowania leków obniżających 
ciśnienie  

Trzy badania nawiązują do ogólnej zawartości fenoli i ich działaniu 
przeciw nadciśnieniowym 

Czy istnieją jakieś  szczególne fenole lub inne związane z nimi składniki, 
które mogą wyjaśnić działanie tego mechanizmu?



Elenolid

Jest to pochodna oleuropeiny i aglikonu ligstrosydu 
Nie jest to fenol 
Nigdy wcześniej zawartość tego związku nie była wykazana w oliwie z oliwek  
Wykazuje on właściwości obniżające ciśnienie opatentowane w latach 60  
Większość oliw z oliwek o wysokiej zawartości fenoli zawiera duże ilości elenoidu, 
jednakże nikt nigdy nie poddał tego badaniom, ponieważ związek ten ulega rozpadowi 
podczas powszechnej chromatografii 



!

Wpływ zawartości oleocanthal’u w oliwie z 
oliwek z pierwszego tłoczenia na reaktywność 

płytek u zdrowych dorosłych osobników  

Centrum Badań 
Żywienia Człowieka 

Wydział Żywienia



 

Płytki krwi– aktywatory choroby sercowo-naczyniowej 

Borissoff et al.,  NEJM 364: 1746-60, 2011



Kaskada sygnałowa związana z agregacją płytek 
krwi



Bogata w Oleocanthal oliwa z oliwy z pierwszego tłoczenia 
a reaktywność płytek krwi (styczeń 2015 – wrzesień 2015)

W celu porównania wpływu krótkotrwałego spożywania 
oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia bogatej w 
oleocanthal oraz spożycia oliwy z oliwek ubogiej w 
oleocanthal z taką samą ogólną zawartością fenoli na 
reaktywność płytek krwi u dorosłych osobników.



Skład oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
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P
he

no
lic

 (m
g/

kg
)

0

100

200

300

400
Oleocanthal 
Oleacein 

Oliwa A: zapewniła < 20 mg/kg oleocanthal; < 10 mg/kg oleaceiny 

Wszystkie oliwy zapewniły podobny poziom fenoli (213 – 295 mg/kg 
równoważny z zawartością kwasu kawowego) i miały podobny profil 
lipidowy 
 

Super market (oil A)



Spożycie bogatej w Oleocanthal i Oleaceinę oliwy z oliwek z 
pierwszego tłoczenia obniża indukowaną kolagenem agregację płytek 

krwi
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Niebieski: Oliwa z 
supermarketu 

Czerwony: California 
Arbequina (Wysoka 
dawka oleaceiny - 12 
mg)  

Zielony: Oliwa 
Kalamata (Wysoka 
dawka oleocanthalu 12 
mg) 

Fioletowy: Ibuprofen 
(dawka 400 mg)



Zmiany w produktach 12-LOX i COX były silniej powiązane z 
wpływem agregacji płytek krwi na jednostki poddane badaniu po 

spożyciu oliwy



Wszyscy badani reagowali na Ibuprofen (I) 
4 z 9 zareagowało na oliwy B iC

Grupa respondentów wykazała podobne rezultaty jak  przy podaniu 
dawki farmaceutycznej ibuprofenu, po podaniu bogatej w 
oleocanthal oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia (C)



Po raz pierwszy byliśmy w stanie zademonstrować u 
człowieka działanie związane ze spożyciem oleocanthalu. 

Bogata w oleocanthal i oleaceinę oliwa z oliwek z pierwszego 
tłoczenia wyjątkowo mocno wpływa na obniżenie agregacji 
płytek krwi. 

Odchylenia w reakcji płytek krwi na spożycie oliwy z oliwek  z 
pierwszego tłoczenia były ściśle powiązane ze zmianami w 
produktach 12-LOX i COX. 

Zebrane dane wskazują, że zmiany w agregacji płytek krwi i 
ochrona przed chorobami sercowo-naczyniowymi po 
pojedynczym spożyciu oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia 
zależy ściśle od zawartości fenoli w oliwie. 
  
 

“Effects of extra virgin olive oil oleocanthal and oleacein content on platelet reactivity in healthy adults” Agrawal K, 
R Holt, Xueqi Li, E Melliou, TL Pedersen, SC Wang, D Flynn, P Magiatis, JW Newman, The FASEB Journal 4/2016, vol. 
30  no. 1 Supplement 1175.11



Oleocanthal a Alzheimer

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

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23414128
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23414128
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23414128
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23414128
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23414128


Ułatwienie usuwania amyloidu Αβ z mózgu

Glikoproteina – P (P-gp) i proteina-1 związana z receptorem lipoproteiny LDL (LRP1) są głównymi 
proteinami transportującymi Aβ, w obrębie bariery krew-mózg ( BBB) . 

Badanie przy wykorzystaniu 125I-Aβ 40 pokazało, że podanie oleocanthalu u C57BL / 6 dzikich 
myszy ułatwiło usuwanie 125I-Aβ 40 z mózgu od 62,0 ± 3,0% dla szczurów i 79.9 ± 1.6% dla 
myszy po podaniu oleocanthalu.  

Badanie trwało dwa tygodnie a zwierzętom podawano substancje dootrzewnowo w dawce 10 
mg / kg dwa razy dziennie.  

Badanie wykazało wzrost P-gp i LRP1 w mikrokrążeniu w mózgu co potwierdziło rolę jaką 
odgrywają te proteiny w usuwaniu 125I-Aβ 40 przez oleocanthal   

Co więcej, wyniki wskazały znaczący wzrost w obniżeniu  125I-Aβ 40, co było rezultatem 
zwiększenia ekspresji enzymów degradujących Ab neprylizyny (NEP) oraz enzymu 
degradującego insulinę (IDE).



Oleocanthal obniża całkowity Aβ i płytki Aβ

4-tygodniowe leczenie rozpoczęte w wieku 4 miesięcy obniża zawartość  
Aβ w mózgu

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



Oleocanthal obniża nawarstwianie się Aβ na 
układzie naczyniowym mózgu

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

Te same rezultaty otrzymano 
 po podaniu oliwy z oliwek bogatej  
w oleocanthal zwierzętom !!!



Aglikon Oleuropeiny aAlzheimer
Podwójnie transgeniczne myszy TgCRND8 (nadprodukujące dwie mutacje w białku 
prekursorowym amyloidu człowieka), w wieku 1,5, i 4 miesięcy,  dopasowane wiekowo do 
dzikich myszy kontrolnych zostały wykorzystane  
Aglikon oleuropeiny był podawany przez 8 tygodni w ich diecie w dawce 50mg/kg jedzenia 
Podanie aglikonu oleuropeiny znacząco poprawiło wydajność kognitywną u osobników 
młodych i w średnim wieku TgCRND8 w porównaniu z myszami odpowiadającymi wiekowo ale 
bez suplementacji diety.  
Analiza immunofluorescencji tkanki mózgu u myszy transgenicznych, którym podawany był 
aglikon oleuropeiny wskazał znaczącą redukcję poziomu beta-amyloidu a blaszki, które się 
tworzyły były coraz mniej złożone

Grossi C, Rigacci S, Ambrosini S, Ed Dami T, Luccarini I, et al. (2013) The Polyphenol Oleuropein 
Aglycone Protects TgCRND8 Mice against Aß Plaque Pathology. PLoS ONE 8(8): e71702.



Oleocanthal a rak
Ostatnio dokonano odkrycia, 
że Oleocanthal powoduje 
rozpad i obumieranie komórek 
nowotworowych w bardzo 
szybkim tempie; w przeciągu 
30 minut zamiast 16 do 24 
godzin apoptotycznej śmierci 
komórek 

Sugerowany mechanizm 
działania wskazuje na to, że 
Oleocanthal niszczy błony 
lizosomów

Breslin P. et al Molecular & 
Cellular Oncology, 2015



Badanie aktywności cytotoksycznych na 
Uniwersytecie Ateńskim

Wpływ podania czystego oleocanthalu i oleceiny na obumieranie komórek HeLa 

Ekstrakt OOE zawierający równomolową ilość OLEO i OLEA wykazuje 
większą aktywność niż każdy pojedynczy składnik o takim samym stężeniu



Oleocanthal
Po przeprowadzeniu rezonansu 
magnetycznego jądrowego 
(NMR) >3000 równych oliw z 
oliwek (odmiana + pochodzenie 
geograficzne + pora zbioru + 
przetwarzanie) we wrześniu 
2017 rozpoznaliśmy na Cyprze 
oliwę z oliwek odmiany Kalamata 
o zawartości 3762 mg/Kg 
oleocanthalu 
25 gr oliwy z oliwek dziennie 
m o ż e d o s t a r c z y ć 9 4 m g 
oleocanthalu

Jest to największe 
dotychczas zbadane 
stężenie oleocanthalu!!

Dawka farmaceutyczna!

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


CELE ARISTOIL

Naszym celem jest zwiększenie ekonomicznej 
wartości oliwy z oliwek z korzyścią dla ogromnej liczby 
producentów a NIE dla korzyści nielicznych firm 
farmaceutycznych  
Szkolenie i wsparcie producentów celem wytwarzania 
oliwy o zwiększonych właściwościach zdrowotnych 
Certyfikacja właściwości zdrowotnych każdej próbki 
oliwy z oliwek z obszaru śródziemnomorskiego 
dokonywana przez centrum certyfikacji nie 
czerpiącego z tego tytułu zysków



CELE
Naszym celem nie jest obniżenie kosztów 

produkcji (tak aby były porównywalne z olejami z 
nasion)  

ALE 
Przekształcenie części produkcji oliwy z oliwek 

tak aby stała się certyfikowanym, funkcjonalnym 
środkiem spożywczym o wyższej cenie =>tak aby 
produkcja oliwy z oliwek stała się opłacalna i 
trwała



NAGRODY OLYMPIA 
HEALTH & 

NUTRITION



Nagrody dla założeń zdrowotnych: dlaczego?

Konsumenci zainteresowani tematyką zdrowotnych 
właściwości oliwy z oliwek muszą mieć wiedzę na ten 
temat 
Metoda produkcji oliwy z oliwek o wysokiej zawartości 

fenoli wymaga podjęcia specjalnych dzia łań a 
producenci muszą być nagradzani za te dodatkowe 
wysiłki 
Produkcja oliwy o wysokiej zawartości fenoli cechuje 

s i ę n i ż s z ą w y d a j n o ś c i ą , c o p o w i n n o b y ć 
zrekompensowane wyższą ceną 



Związek pomiędzy ceną a zawartością fenoli

Zawartość fenoli powinna być związana z 
ceną ponieważ:  
250 mg/Kg oliwy zapewnia spożycie 20 g 

celem zapewnienia odpowiedniej ilości fenoli  
2500 mg/Kg oliwy zapewnia tylko 2 g 

oferując tą samą ilość fenoli ale mniejszej 
ilości kalorii  
Musimy przyjąć rozsądne rozwiązanie



Założenia zdrowotne = lepsza cena?
Oliwy z oliwek, które zawierają wysokie dawki hydroksytyrosolu i jego pochodnych 
będą w stanie wykazać działania zdrowotne a tym samym uzyskać lepszą cenę 

Pacjenci ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, metabolicznymi lub 
neurodegeneracyjnymi = nowa docelowa grupa konsumencka dla oliwy z oliwek  

Nie mniej jednak, konsumenci muszą posiadać niezbędną wiedzę celem 
zaakceptowania i docenienia smaku tychże oliw 

Niezwykle trudnym zadaniem dla producentów będzie również uzyskanie 
wyważonego smaku i wysokiego stężenia poszczególnych fenoli 

Musimy wpłynąć zachęcająco na producentów aby nie bali się podejmować tego 
trudnego zadania



Nagrody za smak ORAZ nagrody 
zdrowotne =  

SPRZYMIERZEŃCY 

• W rzeczywistości najlepsze oliwy z oliwek na 
świecie będą  w stanie połączyć wyśmienite 
właściwości organoleptyczne z doskonałą 
zawartością fenoli



Trwające aktualnie badania kliniczne

Aktualnie prowadzone są trzy różne badania kliniczne na 
specjalnie wyselekcjonowanych greckich oliwach dotyczące: 
Szpiczaka mnogiego 
 choroby Alzheimer’a 
Agregacji płytek krwi 
Ogólnie rzecz biorąc odmiany greckie nie są bogate w 
polifenole ale wykazują dużą zawartość specyficznych polifenoli 
(oleocanthal lub oleaceinę) a w szczególności oleocanthalu  
Poddane badaniom oliwy są opisywane w bardzo szczegółowy 
sposób tak jak oficjalnie uznane leki ziołowe  

. 



CELE
Naszym ostatecznym celem jest zebranie 

wystarczającej ilości danych klinicznych w celu 
zmiany statusu oliwy z oliwek o wysokiej zawartości 
fenoli lub oleocanthalu z kategorii zdrowego środka 
spożywczego i suplementu diety na lek ziołowy 
Ukazanie efektywności i bezpieczeństwa czystych 

aktywnych składników, takich jak oleocanthal u 
ludzi i zapewnienie produkcji nowych leków na bazie 
oliwy z oliwek
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