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Το ελαιόλαδο είναι εκνικό προϊόν με ιδιαίτερο οικονομικό και βιομθχανικό ενδιαφζρον. 

Από τθν παραγωγι του ελαιόλαδου προκφπτουν παραπροϊόντα όπωσ κυρίωσ ο 

ελαιοπυρινασ και ςε μικρότερο βακμό τα φφλλα τθσ ελιάσ που άλλωςτε αποτελοφν και 

παραπροϊόντα τθσ καλλιζργειασ του ελαιόδεντρου. Τόςο ο ελαιοπυρινασ όςο και τα φφλλα 

ελιάσ ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ πθγζσ βιοδραςτικών ςυςτατικών κυρίωσ φαινολικών 

ςυςτατικών και κατά ςυνζπεια κεωροφνται αξιοποιιςιμα υλικά για τθν ανάκτθςθ αυτών 

των ςυςτατικών. Κφρια φαινολικά ςυςτατικά που απαντώνται ςτισ πθγζσ αυτζσ είναι: θ 

ελευρωπαΐνθ, θ υδροξυτυροςόλθ, θ λουτεΐνθ και θ ρουτίνθ. 

Τα φαινολικά ςυςτατικά αναγνωρίηονται ωσ βιοδραςτικά ζχοντασ αντιοξειδωτικζσ και 

κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ όπωσ αντικαρκινικζσ, αντι-ιικζσ, αντι-φλεγμονώδεισ και 

υπογλυκαιμικζσ. Για το λόγο αυτό βρίςκουν πολλαπλζσ εφαρμογζσ ςτισ βιομθχανίεσ 

φαρμάκων και τροφίμων. Η ανάκτθςθ των φαινολικών ςυςτατικών από ελαιοπυρινα ι και 

φφλλα ελιάσ ζχει μελετθκεί με ςυμβατικζσ μεκόδουσ εκχφλιςθσ. Η οικονομικι αξιοποίθςθ 

των παραπροϊόντων τθσ επεξεργαςίασ του ελαιόλαδου επιβάλλει τθν ανάπτυξθ μεκόδων 

εκχφλιςθσ αποδοτικών οι οποίεσ παράλλθλα κα διαςφαλίηουν τθν ποιότθτα των προϊόντων. 

Πρόςφατα προτείνονται νζεσ εναλλακτικζσ φιλικζσ προσ το περιβάλλον μζκοδοι εκχφλιςθσ 

όπωσ: θ εκχφλιςθ με μικροκφματα, με ζνηυμα κτλ.. Στθν παροφςα εργαςία μελετάται θ 

εκχφλιςθ των βιοδραςτικών ςυςτατικών και ςυγκεκριμζνα πολυφαινολικών ςυςτατικών, 

από πθγζσ παραπροϊόντων επεξεργαςίασ ελαιόλαδου όπωσ ο ελαιοπυρινασ και τα φφλλα 

ελιάσ με μεκόδουσ υδατικισ ενηυμικισ εκχφλιςθσ, χριςθσ μικροκυμάτων ι και ςυνδυαςμό 

αυτών. Συγκεκριμζνα, πραγματοποιικθκε εκχφλιςθ ελαιοπυρινα και φφλλων ελιάσ 

κοκκομετρίασ 1mm με χριςθ μίγματοσ ενηφμων (πθκτινάςεσ και πολυγαλακτουρονάςεσ) 

και εφαρμογι μικροκυμάτων ςε κερμοκραςίεσ 40 και 60 °C και για χρόνουσ εκχφλιςθσ 5 και 

30 min. Οι παραπάνω μζκοδοι ςυγκρίκθκαν με τθ ςυμβατικι εκχφλιςθ (χρόνοσ εκχφλιςθσ: 

1, 5 h και κερμοκραςία: 40, 60 °C). Μελετικθκε θ ανάκτθςθ των ολικών φαινολικών 

ςυςτατικών από ελαιοπυρινα και φφλλα ελιάσ και τα παραλθφκζντα εκχυλίςματα 

αναλφκθκαν με HPLC ςτα επιμζρουσ φαινολικά ςυςτατικά και αξιολογικθκαν ωσ προσ τθν 

αντίςτοιχθ αντιοξειδωτικι τουσ δράςθ.  


