στην Ελλαδα ...και τον κοσμο
Κάνουν τὸ κρασὶ καὶ τὸ ἐλαιόλαδο «τὴ διαφορὰ» στὴ
Μεσογειακὴ Δίαιτα;
Ἐλισάβετ Φραγκοπούλου, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Βιοχημείας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἔχει γίνει κοινῶς ἀποδεκτό,
ὅτι κάποια διατροφικὰ πρότυπα προάγουν τὴν ὑγεία,
ἐνῶ ἄλλα αὐξάνουν τὸν κίνδυνο ἐμφάνισης χρόνιων
ἀσθενειῶν. Ἡ Μεσογειακὴ Δίαιτα (ΜΔ) θεωρεῖται ὅτι
ἔχει εὐεργετικὴ ἐπίδραση στὴν ὑγεία καὶ τὴ μακροζωία.
Χαρακτηριστικά της ἀποτελοῦν ἡ κατανάλωση φρούτων καὶ
λαχανικῶν, ὀσπρίων, μὴ ἐπεξεργασμένων δημητριακῶν,
γαλακτοκομικῶν προϊόντων καὶ ψαριῶν, καθὼς ἡ χρήση
ἐλαιόλαδου καὶ ἡ μέτρια
κατανάλωση κρασιοῦ.
Τὸ ὁλικὸ λίπος παρέχει
περίπου τὸ 25-35% τῆς
ὁλικῆς ἐνέργειας στὴ ΜΔ
καὶ ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ
ὅτι τὸ ὑψηλὸ περιεχόμενό
της σὲ λίπος, κυρίως ἀπὸ τὸ
ἐλαιόλαδο, εἶναι αὐτὸ ποὺ
τὴν διαχωρίζει σὲ σχέση
μὲ τὰ ἄλλα διατροφικὰ
πρότυπα.
Ἐπιδημιολογικὰ δε
δομ ένα ἀπὸ μελέτες
π α ρ α τ ή ρ η σ η ς ἔ χ ο υ ν
δείξει ὅτι ἡ κατανάλωση
ἐλαιολάδου μπορεῖ νὰ ἔχει
ὀφέλη ὅσον ἀφορᾶ στὴ
συνολικὴ θνησιμότητα, στὰ
καρδιαγγειακὰ νοσήματα,
στὸ διαβήτη καὶ σὲ κάποια
εἴδη καρκίνου. Οἱ πρῶτες
ἐνδείξεις, ὅτι ἡ κατανάλωση ἐλαιολάδου σχετίζεται μὲ
καλύτερη ὑγεία, προέκυψαν ἀπὸ τὴ Μελέτη τῶν Ἑπτὰ
Χωρῶν καὶ στὴ συνέχεια ἀπὸ ἄλλες μελέτες παρατήρησης.
Οἱ ἰσχυρισμοὶ αὐτοὶ βασίστηκαν στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ
Μεσογειακή Δίαιτα, ποὺ ἐξετάζονταν σὲ αὐτὲς τὶς μελέτες,
περιλαμβάνει τὴ συστηματικὴ κατανάλωση ἐλαιολάδου.
Ὅμως εἶναι περιορισμένα τὰ ἐπιδημιολογικὰ δεδομένα
γιὰ τὴν ἄμεση ἐπίδραση τῆς κατανάλωσης ἐλαιολάδου
στὴ θνησιμότητα. Τὴν τελευταία δεκαετία διάφορα
ἐπιδημιολογικὰ δεδομένα ἔχουν συγκεντρωθεῖ ἀπὸ
προοπτικὲς μελέτες, ποὺ συσχετίζουν τὴν κατανάλωση
ἐλαιολάδου μὲ τὴν ὁλικὴ θνησιμότητα, τὴ θνησιμότητα ἀπὸ
καρδιαγγειακὰ νοσήματα, μεταβολικὲς ἀσθένειες, καρκίνο
καὶ ἄλλα χρόνια νοσήματα. Στὴ μελέτη EPIC σὲ ἑλληνικὸ
πληθυσμό, γιὰ ἕνα διάστημα παρακολούθησης 44 μηνῶν,
διαπιστώθηκε μείωση 4% τῆς ὁλικῆς θνησιμότητας, ἡ
ὁποία δὲν ἠταν στατιστικῶς σημαντικὴ γιὰ κάθε 20 γρ.

ἐλαιολάδου ἀνὰ ἡμέρα. Σὲ ἀντίθεση, ἡ μελέτη GISSI
στὴν Ἰταλία κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ κατανάλωση
ἐλαιολάδου σὲ σχέση μὲ τὴ μὴ κατανάλωση ἢ τὴ σπάνια
κατανάλωση μειώνει σημαντικὰ κατὰ 24% τὴ θνησιμότητα
σὲ ἐθελοντὲς ποὺ εἶχαν πάθει ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου.
Σὲ μελέτη ἀπὸ τὴ Γαλλία, στὴν ὁποία ἔγινε παρακολούθηση
7.625 προσώπων ἐπὶ 5,25 ἔτη, κατέληξαν σὲ παρόμοια
ἀποτελέσματα μὲ 41% μείωση τῆς πιθανότητας ἐμφάνισης
ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου
μεταξὺ καταναλωτῶν καὶ μὴ
καταναλωτῶν ἐλαιολάδου.
Σὲ συμφωνία εἶναι καὶ τὰ
ἀποτελέσματα τῆς μελέτης
EPIC σὲ ἱσπανικὸ πληθυσμό,
ὅπου παρατηρήθηκε μείω
ση κατὰ 24% στὴν ὁλικὴ
θνησιμότητα καὶ κατὰ
44% στὴ θνησιμότητα
ἀπὸ καρδιαγγειακὰ νοσή
ματα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ
τὰ ἄλλα τρόφιμα τῆς
Μεσογειακῆς Δίαιτας, ἐνῶ
δὲν παρατηρήθηκε μείωση
στὴ θνησιμότητα ἀπὸ
καρκίνο. Συγκεκριμένα στὰ
περιστατικὰ καρδιαγγειακῶν
νοσημάτων παρατηρήθηκε
ἀρνητικὴ συσχέτιση μεταξὺ
τοῦ ὑψηλότερου (28,9 γρ./
ἡμ.) καὶ τοῦ χαμηλότερου
(10 γρ./ἡμ.) τεταρτημορίου κατανάλωσης ἐλαιολάδου.
Στὴ μελέτη PREMIMED, ποὺ ἦταν ἑστιασμένη στὴν
κατανάλωση ἐλαιολάδου, παρατηρήθηκε ὅτι ἡ
κατανάλωση ἑνὸς (1) λίτρου ἐλαιολάδου τὴν ἑβδομάδα
μειώνει κατὰ 30% τὰ καρδιαγγειακὰ ἐπεισόδια στοὺς
καταναλωτὲς σὲ σχέση μὲ τοὺς μὴ καταναλωτές. Σὲ
μεταανάλυση, δημοσιευθεῖσα τὸ 2014, ποὺ χρησιμοποίησε
δεδομένα ἀπὸ μελέτες ἀσθενῶν-μαρτύρων καὶ μελέτες
παρατήρησης, δὲν βρέθηκε σημαντικὴ συσχέτιση
μεταξὺ τῆς κατανάλωσης ἐλαιολάδου καὶ τοῦ κινδύνου
τῆς στεφανιαίας νόσου, ἀλλὰ παρατηρήθηκε σημαντικὰ
μειωμένος κίνδυνος γιὰ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο. Ἐπιπλέον,
σὲ μεταανάλυση μελέτης πρόσληψης ζωικῆς καὶ φυτικῆς
προέλευσης ἐλαίου, ἐλαιολάδου καὶ ἐλαϊκοῦ ὀξέος,
φάνηκε ὅτι μόνο ἡ κατανάλωση ἐλαιολάδου σχετίστηκε
μὲ τὴν παρατηρούμενη μείωση τοῦ σχετικοῦ κινδύνου γιὰ
καρδιαγγειακὰ νοσήματα.
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Πολλὲς ἐπιδημιολογικὲς μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι ἡ
μετριοπαθὴς κατανάλωση ἀλκοολούχων ποτῶν σχετίζεται
μὲ μειωμένη θνησιμότητα ἀπὸ καρδιαγγειακὲς παθήσεις.
Ἡ σχέση αὐτὴ παρουσιάζει τὴ χαρακτηριστικὴ μορφὴ τοῦ
γράμματος J, δηλαδὴ ἡ μικρὴ-μετριοπαθὴς κατανάλωση
κρασιοῦ μειώνει τὸν σχετικὸ κίνδυνο θνησιμότητας,
ἐνῶ ἀντίθετα ἡ αὐξημένη κατανάλωση κρασιοῦ ὁδηγεῖ
σὲ αὔξηση τοῦ σχετικοῦ κινδύνου θνησιμότητας.
Ἡ καρδιο-προστατευτικὴ δράση τῆς μετριοπαθοῦς
κατανάλωσης ἀλκοόλης φαίνεται νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν
ἡλικία, τὸ φῦλο, τὸν τρόπο κατανάλωσης καὶ τὸν τύπο
τῆς ἀλκοόλης. Ἡ πρώτη ἀναφορὰ στὴν εὐεργετικὴ δράση
τῆς κατανάλωσης κρασιοῦ ἔγινε τὸ 1979 ἀπὸ τὸν St
Legar, ὁ ὁποῖος παρατήρησε ἀντίστροφη σχέση μεταξὺ
κατανάλωσης κόκκινου κρασιοῦ καὶ θνησιμότητας ἀπὸ
καρδιαγγειακά. Ἀργότερα τὸ 1992 χρησιμοποιήθηκε, ἀπὸ
τοὺς Remand καὶ De Lorgeril, ὁ ὅρος «γαλλικὸ παράδοξο»
γιὰ νὰ χαρακτηρίσουν τὴ στατιστικὴ παρατήρηση ὅτι οἱ
Γάλλοι ἐμφανίζουν μικρὰ ποσοστὰ ἀπὸ καρδιαγγειακὰ
νοσήματα, παρόλο ποὺ καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες
κορεσμένων λιπαρῶν. Οἱ συγγραφεῖς ἀπέδωσαν τὴν
παράδοξη παρατήρηση στὴν κατανάλωση κόκκινου
κρασιοῦ, στηριζόμενοι στὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης
MONICA, κατὰ τὴν ὁποία, παρὰ τοὺς παρόμοιους
παράγοντες κινδύνου μὲ αὐξημένα ἐπίπεδα χοληστερόλης,
ἀρτηριακῆς πίεσης, καπνιστῶν καὶ αὐξημένου δείκτη
μάζας σώματος, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι πληθυσμοί, οἱ Γάλλοι
ἐμφάνισαν τὰ χαμηλότερα ποσοστὰ θνησιμότητας ἀπὸ
καρδιαγγειακὰ νοσήματα, μὲ ἐξαίρεση τὴν Ἰαπωνία.
Δεδομένου τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ Γάλλοι συνηθίζουν νὰ
πίνουν κρασὶ μὲ τὸ φαγητό τους ἀπέδωσαν τὴν ὑπεροχὴ
τῶν Γάλλων στὴν μετριοπαθῆ κατανάλωση κρασιοῦ καί,
κυρίως, στὴν κατανάλωση τοῦ κόκκινου κρασιοῦ. Ἔκτοτε
διάφορες θεωρίες ἔχουν προταθεῖ γιὰ νὰ ἐξηγήσουν τὸ
γαλλικὸ παράδοξο, καὶ συγκεκριμένα οἱ θεωρίες α) τῆς
ὑποεκτίμησης τῆς θνησιμότητας ἀπὸ καρδιαγγειακά,
β) τῆς χρονικῆς ὑστέρησης καὶ γ) τῆς υἱοθέτησης μιᾶς
μεσογειακοῦ τύπου δίαιτας. Μέχρι σήμερα δὲν ἔχει
βρεθεῖ κάποια κοινὴ ἀποδεκτὴ ἐξήγηση τοῦ «γαλλικοῦ
παραδόξου» καὶ ἡ μέτρια κατανάλωση κρασιοῦ ἀποτελεῖ
μέχρι στιγμῆς τὴν πιὸ διαδεδομένη θεωρία.
Ἡ πιθανὴ εὐεργετικὴ δράση φαίνεται νὰ προέρχεται
ἀπὸ τὶς ἀντι-οξειδωτικές, ἀντι-φλεγμονώδεις καὶ ἀντιθρομβωτικὲς ἰδιότητες. Χαρακτηριστικὰ φαινολικὰ
συστατικὰ τοῦ ἐλαιολάδου εἶναι ἡ ὑδροξυ-τυροσόλη, ἡ
τυροσόλη καὶ ἡ ἐλαιοευρωπαΐνη, καὶ τοῦ κρασιοῦ εἶναι
ἡ ρεσβερατρόλη, ἡ κερκετίνη, τὸ γαλλικὸ ὀξὺ καὶ οἱ
προκυανιδίνες. Φαίνεται ὅτι ἡ κατανάλωση μεγαλύτερης
ποσότητας ἐλαιολάδου μὲ ὑψηλὴ περιεκτικότητα σὲ
φαινολικὲς ἑνώσεις ἐμφανίζει τὴν καλύτερη προστατευτικὴ
δράση ὅσον ἀφορᾶ στὴ μείωση δεικτῶν ὀξειδωτικοῦ στρές,
φλεγμονῆς καὶ θρόμβωσης. Κυρίως τὸ κόκκινο κρασὶ
ἐμφανίζει ἔντονη προστατευτικὴ δράση, χωρὶς ὅμως νὰ
ἀποκλείεται καὶ ἡ εὐεργετικὴ δράση λευκοῦ κρασιοῦ. Οἱ
βασικοὶ μηχανισμοί, μέσῳ τῶν ὁποίων ἐκδηλώνουν τὴν
δράση τους τὰ βιοδραστικὰ συστατικὰ τοῦ ἐλαιολάδου καὶ
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τοῦ κρασιοῦ, συμπεριλαμβάνουν: μείωση τῆς ὀξείδωσης
τῆς LDL, αὔξηση τῆς HDL, ἀναστολὴ τῆς δράσης
τοῦ Παράγοντα Ἐνεργοποίησης τῶν Αἱμοπεταλίων,
βελτίωση τῆς ἐνδοθηλιακῆς λειτουργίας καὶ μείωση τῆς
συσσώρευσης τῶν αἱμοπεταλίων. Καὶ στὰ δυὸ τρόφιμα
μελέτες τῆς ἐρευνητικῆς μας ὁμάδας ἔχουν πιστοποιήσει
τὴν ὕπαρξη λιποειδικῶν πολικῶν κλασμάτων/μορίων, τὰ
ὁποῖα ἐμφανίζουν ἰσχυρὲς in vitro ἀντι-αἱμοπεταλιακὲς
καὶ ἀντι-φλεγμονώδεις δράσεις, ἀφοῦ ἀναστέλλουν τὶς
δράσεις τοῦ Παράγοντα Ἐνεργοποίησης τῶν Αἱμοπεταλίων
(Platelet-Activating Factor, PAF). Ὁ PAF εἶναι ἕνας ἰσχυρὸς
φλεγμονώδης μεσολαβητής, ποὺ ἐμπλέκεται στὴν ἔναρξη
καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς ἀθηρογόνου διαδικασίας.
Παρόλο τὸν μεγάλο ὄγκο τῶν ἐπιδημιολογικῶν
δεδομένων, ἀλλὰ καὶ τῶν in vitro πειραμάτων, ποὺ
ὑποστηρίζουν τὶς εὐεργετικὲς δράσεις τῶν συστατικῶν
τοῦ ἐλαιολάδου καὶ τοῦ κρασιοῦ, ἡ τελικὴ ἐπιβεβαίωση
προκύπτει ἀπὸ τυχαιοποιημένες ἐλεγχόμενες κλινικὲς
μελέτες. Πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι ἡ βιοδιαθεσιμότητα
τῶν βιοδραστικῶν συστατικῶν, καθὼς καὶ ἡ πιθανὴ
συνέργειά τους μὲ ἄλλα συστατικὰ τῶν τροφίμων εἶναι
καθοριστικὰ γιὰ τὴν παρατηρούμενη in vivo δράση τους.
Ὅσον ἀφορᾶ στὸ ἐλαιόλαδο, τὰ μέχρι στιγμῆς δεδομένα
ἀπὸ κλινικὲς μελέτες ἐπιβεβαιώνουν τὰ ἐπιδημιολογικὰ
εὑρήματα, καὶ ὑποστηρίζουν μιὰ δοσο-εξαρτώμενη σχέση
μεταξὺ κατανάλωσης ἐλαιολάδου καὶ παρατηρούμενης
εὐεργετικῆς δράσης, καθὼς καὶ μιὰ ἐξάρτηση ἀπὸ τὸν
τύπο τοῦ ἐλαιολάδου. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ φαίνεται ὅτι ἡ
κατανάλωση ἐλαιολάδου μὲ διαφορετικὴ ποσότητα
φαινολικῶν συστατικῶν μειώνει τὰ ἐπίπεδα τῆς ὀξειδωμένης
LDL, ἀνάλογα μὲ τὴν περιεκτικότητα σὲ φαινολικὲς
ἑνώσεις. Στὴν περίπτωση τοῦ κρασιοῦ τὰ δεδομένα εἶναι
λιγότερα καὶ ἀκόμα ἀντικρουόμενα, φαίνεται ὅμως ὅτι
ἡ μετριοπαθὴς κατανάλωση, κυρίως κόκκινου κρασιοῦ,
ἔχει εὐεργετικὴ δράση σὲ καρδιαγγειακοὺς δεῖκτες. Σὲ
αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἔχουμε δείξει ὅτι ἡ κατανάλωση κρασιοῦ,
ποὺ περιέχει ἀναστολεῖς τοῦ PAF παράλληλα μὲ ἕνα
φαγητό, μειώνει μετὰ τὸ φαγητὸ τὴν συσσώρευση τῶν
αἱμοπεταλίων ἔναντι τοῦ PAF. Τὰ δεδομένα αὐτὰ ἐνισχύουν
τὴν ἄποψη ὅτι ἀναστολεῖς τοῦ PAF, ποὺ περιέχονται στὸ
κρασί, μποροῦν νὰ αἰτιολογήσουν ἐν μέρει τὸ «γαλλικὸ
παράδοξο».
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἐλαιόλαδο καὶ τὸ κρασὶ
παίζουν σημαντικὸ ρόλο στὰ ὀφέλη τῆς Μεσογειακῆς
Δίαιτας (ΜΔ) στὴν ὑγεία, ὑπάρχουν λίγα δεδομένα γιὰ
τὴν ἄμεση ἐπίδρασή τους στὴν ὑγεία ἀνεξάρτητα ἀπὸ
τὴν δίαιτα. Αὐτὸ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι συνήθως ἡ
κατανάλωση ἐλαιολάδου καὶ κρασιοῦ συνοδεύεται ἀπὸ
τὴν κατανάλωση καὶ ἄλλων τροφίμων τῆς ΜΔ. Σὲ αὐτὴ τὴν
κατεύθυνση ἔχει φανεῖ ὅτι ἡ υἱοθέτηση ΜΔ ἐμπλουτισμένης
μὲ ἐλαιόλαδο ἐμφανίζει ἐπιπλέον προστατευτικὴ δράση
ἔναντι τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων σὲ σχέση μὲ
τὴν ΜΔ χαμηλοῦ λίπους. Ἀντίστοιχα, ἔχει φανεῖ ὅτι ἡ
μετριοπαθὴς κατανάλωση κρασιοῦ στὸ πλαίσιο τῆς ΜΔ
ἔχει καλύτερη δράση στὰ συστατικὰ τοῦ μεταβολικοῦ
συνδρόμου σὲ σχέση μὲ τὴν ΜΔ σὲ ἀσθενεῖς μὲ διαβήτη.

Συμπερασματικά, φαίνεται ὅτι ἡ κατανάλωση
ἐλαιολάδου καὶ κρασιοῦ σχετίζεται μὲ εὐεργετικὰ
ἀποτελέσματα, κυρίως ὅσον ἀφορᾶ στὴν πρωτογενῆ
πρόσληψη ἀπὸ καρδιαγγειακὰ νοσήματα. Ἀπαιτεῖται ὅμως
διεξαγωγὴ περισσότερων τυχαιοποιημένων ἐλεγχόμενων

κλινικῶν μελετῶν, ὥστε νὰ προκύψουν πιὸ ἀσφαλῆ
συμπεράσματα καὶ νὰ ἀποσαφηνισθεῖ, ἐὰν ἡ δράση
τους εἶναι ἀνεξάρτητη τοῦ γενικότερου πλαισίου τῆς
Μεσογειακῆς Δίαιτας. 
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