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Μεσογειακή Δίαιτα και καρδιαγγειακά 
νοσήματα (θνησιμότητα ή/και επεισόδια)

Sofi F et.al. Public Health Nutr. 2014

2 μονάδες αύξηση στο 
Μεσογειακό Σκορ

Ν=4.172.412



Μεσογειακή Δίαιτα και καρκίνος 
(θνησιμότητα ή/και επεισόδια)

Sofi F et.al. Public Health Nutr. 2014

2 μονάδες αύξηση στο 
Μεσογειακό Σκορ

Ν=4.172.412



Ανάλυση της Δίαιτας σε επιμέρους 
Τρόφιμα και Συστατικά

(Αναγωγική Προσέγγιση) 

Am J Clin Nutr. 2003;78(3):514S-516S



Ανάλυση των Τροφίμων σε Συστατικά 



Βιοδραστικά συστατικά
……Bioactive compounds are essential and nonessential
compounds (e.g., vitamins or polyphenols) that occur in
nature, are part of the food chain, and can be shown to
have an effect on human health….
Biesalski HK et.al. Bioactive compounds: Definition and assessment of 
activity. Nutrition (25) 2009 1202–1205.

o Βιταμίνες
o Καροτενοειδή
o Λιπαρά οξέα (ω-3 λιπαρά οξέα)
o Φαινολικά συστατικά
o Οργανικές ενώσεις θείου
o Μέταλλα / Ιχνοστοιχεία 

Φυσικά 
συστατικά 
σε μικρή 

συγκέντρωση

Εκδηλώνουν 
Βιολογική 

δράση 

Βιοδραστικά 
Συστατικά

Αντι-φλεγμονώδη
Αντι-οξειδωτκή
Αντι-θρομβωτική
Αντι-μικροβιακή ...

Αντι-διαβητική
Αντι-αθηρογόνο
Αντι-καρκινική ...

Σε επίπεδο 
παθολογικού 
μηχανισμού

Σε επίπεδο 
νόσου



Δράσεις βιοδραστικών συστατικών

Αντι-οξειδωτική 
δράση

Εκκαθάριση ελευθέρων ριζών

Αναστολή οξειδωτικών 
ενζύμων

Ενίσχυση της δράσης αντι-
οξειδωτικών ενζύμων

Δέσμευση προ-οξειδωτικών 
μετάλλων

Μείωση της έκκφρασης 
γονιδίων προ-οξειδωτικών 
μεσολαβητών

Αντι-φλεγμονώδη 
δράση

• Αναστολή της έκκρισης προ-
φλεγμονωδών κυτταροκινών 
(IL1, TNFa)

• Ανατολή παραγωγής προ-
φλεγμονωδων λιποειδικών 
μορίων (προσταγλαδίνες, 
λευκοτριένια, PAF)

• Μείωση της έκκφρασης 
γονιδίων προ-φλεγμονωδών 
μεσολαβητών

Αντι-θρομβωτική 
δράση

• Αναστολή της 
συσσσώρευσης 
αιμοπεταλίων

• Μείωση των δεικτών 
θρόμβωσης 

• Αύξηση της ινωδόλυσης 



Τα μικρο-συστατικά των τροφίμων συμμετέχουν 
στην ενορχήστρωση μιας σειράς βιολογικών 
διεργασιών που οδηγούν στην φυσιολογική 
ανάπτυξη και λειτουργία του οργανισμού

Η ανεπαρκής κατανάλωση μικρο-συστατικών 
μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη χρόνιων 
ασθενειών

Όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 
χαρακτηρίζεται από μη ισορροπημένες διατροφικές 
συνήθειες

Οδήγησε στη δημιουργία των διατροφικών 
συμπληρωμάτων

Δίαιτα – Τρόφιμο - Βιοδραστικό συστατικό
Συμπληρώματα Διατροφής

Υγεία 



Tρόφιμο Συμπλήρωμα 
διατροφής 

?

Τελικό σημείο 
Νοσηρότητα / θνησιμότητα από κάποια χρόνια ασθένειας

Μέτρηση βιοδεικτών που σχετίζονται με την ύπαρξη / εξέλιξη της νόσου

Μελέτες παρατήρησης  /  Μελέτες παρέμβασης 



Βιταμίνες-Καροτενοειδή

Φρούτα / Λαχανικά vs Συμπληρώματα





Βιταμίνη C – Καρδιαγγειακά Νοσήματα 

Διατροφική πρόσληψη Βιταμίνης C Τιμές στο πλάσμα Βιταμίνης C

11% 24%

100 mg/day 50 μmol/L

Υπολογισμός βάση της καταγραφής 
των διατροφικών συνηθειών

Δείκτης διατροφικής πρόσληψης 
φρούτων / λαχανικών



Βιταμίνη C – Καρκίνος

Διατροφική πρόσληψη Βιταμίνης C Τιμές στο πλάσμα Βιταμίνης C

26%7%

100 mg/day 50 μmol/L

Υπολογισμός βάση της καταγραφής 
των διατροφικών συνηθειών

Δείκτης διατροφικής πρόσληψης 
φρούτων / λαχανικών



β Καροτένιο – Καρδιαγγειακά Νοσήματα 

Διατροφική πρόσληψη β καροτενίου Τιμές στο πλάσμα β καροτενίου 

4%

5000 μg/day 25μmol/dL

Υπολογισμός βάση της καταγραφής 
των διατροφικών συνηθειών

Δείκτης διατροφικής πρόσληψης 
φρούτων / λαχανικών



Διατροφική πρόσληψη β καροτενίου Τιμές στο πλάσμα β καροτενίου 

β Καροτένιο – Καρκίνος 

24%

5000 μg/day 25μmol/dL

Υπολογισμός βάση της καταγραφής 
των διατροφικών συνηθειών

Δείκτης διατροφικής πρόσληψης 
φρούτων / λαχανικών







42 μελέτες: Οξείδωση των 
μακρομορίων (LDL, DNA, 
πρωτείνες)

14 μελέτες: Λιπιδικό προφίλ 
(HDL, TG)

9 μελέτες: Φλεγμονή (CRP, IL6)

3 μελέτες: Πίεση 

26 μελέτες: Οξείδωση των 
μακρομορίων (LDL, DNA, 
πρωτείνες)

11 μελέτες: Λιπιδικό προφίλ (HDL, 
TG)

7 μελέτες: Φλεγμονή (CRP, IL6)

5 μελέτες: Πίεση 



Ω-3 Λιπαρά οξέα
Ψάρι vs Συμπληρώματα



 14 μελέτες
 315.812 συμμετέχοντες
 4.472 θανάτοι



Σε υγιείς εθελοντές η διατροφική πρόσληψη ω 3 λιπαρών μέσω της 
κατανάλωσης ψαριού:

 > 2 g EPA, DHA / ημέρα => ↓ πίεση
 > 0.8 g EPA, DHA / ημέρα => ↓ τριγλυκεριδίων
 > 0.8 g EPA, DHA / ημέρα => ↓ συσσώρευση αιμοπεταλίων 





Φαινολικά συστατικά
Φρούτα / Λαχανικά vs Συμπληρώματα

Σχετικά πρόσφατα 
δημιουργήθηκαν βάσεις 
διατροφικών 
δεδομένων για την 
περιεκτικότητα των 
τροφίμων σε επιμέρους 
φαινολικά συστατικών: 

 USDA 
 Phenol Explorer 
 Euro-FIR-EBASIS



 15 μελέτες
 386.610 συμμετέχοντες
 16.692 θανάτοι





Συστολική πίεση

Διαστολική πίεση

N=587





Επίδραση της ρεσβερατρόλης – Κλινικές Μελέτες



Κατανάλωση
βιοδραστικού 
συστατικού 

μέσω  τροφίμου

Κατανάλωση 
βιοδραστικού 

συστατικού μέσω 
συμπληρώματος 

διατροφής 

?
Που οφείλετε η διαφορά;

Φαίνεται ότι η κατανάλωση τροφιμών 
είναι πιο αποτελεσματική



Βιοδιαθεσιμότητα   
(Απορρόφηση + Μεταβολισμός + Βιοδραστικότητα) 



Carotenoids from fruits and vegetables: Chemistry, 
analysis, occurrence, bioavailability and biological activities
Food Research International, 2015

Βιοδιαθεσιμότητα καροτενοειδών
Η βιοδιαθεσιμότητα του λυκοπενίου στην ντομάτα αυξάνεται με:
• την συν-ύπαρξη λίπους
• το μαγείρεμα / επεξεργασμένες ντομάτες



 Οι γλυκοζίτες των φαινολικών αρχικά 
υδρολύονται

 Το άγλυκο φαινολικό μεταβολίζεται από τη 
φάση ΙΙ του ξενοβιοτικού μεταβολισμού στο 
λεπτό έντερο και στο ήπαρ και προκύπτουν
 μέθυλο-μεταβολίτες 
 γλυκουρονύλο-μεταβολίτες 
 θείο-μεταβολίτες 

Βιοδιαθεσιμότητα φαινολικών συστατικών



Βιοδιαθεσιμότητα φαινολικών συστατικών

Ευνοείτε από 
 τη φυσιολογική δόση
 το μικρότερο μέγεθος 

σωματιδίων και τη θέρμανση 
(βελτιώνουν την 
απελευθέρωση από τη 
μήτρα)

Η ταυτόχρονη λήψη 
αντιοξειδωτικών 
μικροθρεπτικών συστατικών 
όπως οι βιταμίνες C και Ε 
μπορεί, σε κάποιο βαθμό, να 
μειώσει τη γαστρεντερική 
αποικοδόμηση πολυφαινολών,



Ευνοείτε από:
 την παρουσία 

λίπους καθώς και 
χαμηλών επιπέδων 
πρωτεϊνών και 
υδατανθράκων στη 
μήτρα



 Τα φαινολικά συστατικά τα οποία 
είναι δεσμευμένα στα κυτταρικά 
τοιχώματα (σπόρους 
δημητριακών) δεν επηρεάζονται 
από τις όξινες συνθήκες στο 
στομάχι και τα ένζυμα στο λεπτό 
έντερο και ένα μεγάλο μέρος 
τους πάει στο παχύ έντερο 

 Οπότε εκδηλώνουν την βιολογική 
δράση τους στο περιβάλλον του 
παχέως εντέρου

 Ενά μέρος επανα-απορροφάται 
με πιο αργό ρυθμό και πηγαίνει 
στο ήπαρ για τη φάση ΙΙ του 
μεταβολισμού => αύξηση του 
χρόνου δράσης  





Καλύτερη ενσωμάτωση ΛΟ από ψάρι vs
συμπληρώματα

 Dietary intake of fish vs. formulations leads to higher plasma 
concentrations of n-3 fatty acids.
Visioli F, Risé P, Barassi MC, Marangoni F, Galli C.
Lipids. 2003 Apr;38(4):415-8.

 Enhanced incorporation of n-3 fatty acids from fish compared
with fish oils.
Elvevoll EO, Barstad H, Breimo ES, Brox J, Eilertsen KE, Lund 
T, Olsen JO, Osterud B. Lipids. 2006 Dec;41(12):1109-14.



Ποσότητα 
Ευεγερτική vs Επιβλαβή δράση



Ποσότητα 
Ευεγερτική δράση vs Επιβλαβή δράση

Bouayed J, Oxid Med Cell Long 2010, 



 Η χορήγηση βιοδραστικών συστατικών μέσω συμπληρωμάτων είναι συνήθως πολύ 
μεγαλύτερη από την ποσότητα που λαμβάνουμε μέσω των τροφίμων

 Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα αλληλεπίδρασης με άλλα συστατικά της  
διατροφής     
 Μειωμένη απορρόφηση μετάλλων/ιχνοστοιχείων

π.χ. 37mg κατεχινών οδηγεί σε μείωση της απορρόφησης Fe από 12.1% σε 8.9% 
 Mειωμένη απορρόφηση φυλλικού 
 Mειωμένη της μεταφορά της βιταμίνης C 

Egert S, Adv.Nutr. 2011

Ποσότητα 
Ευεγερτική δράση vs Επιβλαβή δράση

Bouayed J, Oxid Med Cell Long 2010 



Ποσότητα 
Ευεγερτική δράση vs Τοξικότητα

π.χ. Επιγαλλοκατεχίνη (EGG) > 600 mg/ημέρα προκαλλεί ηπατική βλάβη
Tolerable upper intake level για συμπληρώματα:  300 mg/ημέρα 
(Dekant W, Toxicology, 2017, Yates A.A. Reg Toxicol Pharm 2017)

(Navaro V, Hepatology 2017)



Ποσότητα 
Ευεγερτική δράση vs Επιβλαβή δράση



 Αναστολή των μονο-
οξυγονασών του κυτοχρώματος 
P450 (CYP) που μεταβολίζουν 
τα φάρμακα

 Αλληλεπίδραση με τα ένζυμα 
της φάσης ΙΙ => μείωση της 
ικανότητας του οργανισμού να 
αποτοξίνωση 

 Αλληλεπίδραση με τους 
μεταφορείς φαρμάκων

Ποσότητα 
Αλληλεπίδραση Συμπληρωμάτων με Φάρμακα

Cermak R Expert opinion drug metab toxicol, 2008



Ύπαρξη πολλών διαφορετικών 
συστατικών

Συνέργεια στον ίδιο στόχο
Πολλαπλοί στόχοι



Συνέργεια μεταξύ των αντι-οξειδωτικών

 Η βιταμίνη C αναγεννά την βιταμίνη Ε

 Παράλληλη δράση λιποδιαλυτών (βιταμίνη Ε, καροτενοειδή) και
υδτατοδιαλυτών μορίων (βιταμίνη C) σε διαφορετικά συστήματα του
οργανισμού

 Τα λιποδιαλυτά αντι-οξειδωτικά 
προστατεύουν τις μεμβράνες των 
κυττάρων

 Τα υδατοδιαυτά αντι-οξειδωτικά δρουν 
στο κυτταρόπλασμα και το πλάσμα 



Συνέργεια μεταξύ των φαινολικών συστατικών

White mixture Red mixture

 Ο συνδυασμός σε μη δραστικές ποσότητες
 κατεχίνης και κερκετίνης μειώνουν την προκαλούμενη από κολλαγόνο  

συσσώρευση αιμοπεταλίων (Pignatelli P, Am J Nutr 2001)

 εκχυλισμάτων κουκουτσιού και φλούδας σταφυλιού μειώνουν την 
προκαλούμενη από κολλαγόνο  συσσώρευση αιμοπεταλίων in 
vitro και ex vivo (Shanmuganayagam D, J Nutr 2002) 

 φαινολικών σε διαφορετικές ποσότητες προσομοιάζοντας τις 
αναλογίες  που αναλογίες που ανιχνεύτηκαν το πλάσμα εθελοντών 
μετά την κατανάλωση λευκού και κόκκινου κρασί μειώνουν την 
ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων (Pignatelli P, Atherosclerosis. 2006)



Συνέργεια μεταξύ των βιοδραστικών συστατικών  
ψαριού

Ταυρίνη, Se, Βιταμίνη D
Πολικά λιποειδή



Συνέργεια μεταξύ τροφίμων
Κρασιού - Ελαιολάδου

 Διασταυρούμενη μελέτη με 10 υγιείς και 10 Νεφρική νόσο εθελοντές 
 Διάρκεια: 14 μέρες κατανάλωση ελαιολάδου ή ελαιολάδου + λευκού κρασιού

Migliori M, Blood Pur, 2015



Συνέργεια μεταξύ τροφίμων
Λαχανικά – Φρούτα 



Πολλαπλοί στόχοι => Αποτελεσματικότερη 
Δράση

A. Parihar. Bioactive Molecules in Food, Reference Series in 
Phytochemistry, Springer, 2018

Ακόμα και μικρές επιδράσεις μπορεί να 
έχουν σημαντικά οφέλη μακροχρόνια 
στην εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων

Πολλαπλοί  Στόχοι
(ιστοί / κύτταρα / είδος δράσης)

Ποικιλία βιοδραστικών 
συστατικά στα τρόφιμα  



Συμπερασματικά.........
 Παρόλο που η γνώση μας σχετικά με την δράση των επιμέρους

συστατικών των τροφίμων είναι αρκετά μεγάλη τα μέχρι στιγμής
δεδομένα από τις μεγάλες κλινικές μελέτες δεν υποστηρίζουν την
άποψη ότι η κατανάλωση συμπληρωμάτων έχει κάποιο όφελος για
την υγεία.

 Υπάρχουν > 8000 φυτοχημικά στα τρόφιμα
 Διαφέρουν ως προς το μοριακό μέγεθος, την 

πολικότητα και τη διαλυτότητα 
 Οι διαφορές αυτές μπορούν να επηρεάσουν 

τη βιοδιαθεσιμότητα και τη κατανομή κάθε 
φυτοχημικής ουσίας σε διαφορετικά 
μακρομόρια, υποκυτταρικά οργανίδια, 
κύτταρα, όργανα και ιστούς. 

 Συνέργια μεταξύ τους..........

Χάπια ή δισκία δύσκολα μιμούνται αυτόν 
τον ισορροπημένο φυσικό συνδυασμό 

βιοδραστικών συστατικών που υπάρχει στα 
τρόφιμα ή/και στο συνδυασμό τους



 Φαίνεται επομένως πιο ασφαλής και αποτελεσματική η ολιστική
προσέγγιση πρόσληψης των βιοδραστικών συστατικών μέσω μιας
ισορροπημένης διατροφής και η κατανάλωση μεγάλης ποικιλίας
τροφίμων για την προαγωγή της υγείας

Συμπερασματικά.........
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