
DIONYSOSDIONYSOS::

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη μιαςμιας οικονομικάοικονομικά βιώσιμηςβιώσιμης διαδικασίαςδιαδικασίας γιαγια τηντην
ολοκληρωμένηολοκληρωμένη διαχείρισηδιαχείριση ––μέσωμέσω χρησιμοποίησηςχρησιμοποίησης-- τωντων
οινοποιητικώνοινοποιητικών αποβλήτωναποβλήτων: : ΠαραγωγήΠαραγωγή φυσικώνφυσικών προϊόντωνπροϊόντων
υψηλήςυψηλής προστιθέμενηςπροστιθέμενης αξίαςαξίας καικαι οργανικούοργανικού λιπάσματοςλιπάσματος

LIFELIFE ENVIRONMENT PROGRENVIRONMENT PROGRAM AM 

No:No: LIFE0LIFE0113 ENV/GR/0002233 ENV/GR/000223

 
 

Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Πανεπιστήμιο
Αθηνών

ΓΑΙΑ, Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας
Γουλανδρή

TERRA NOVA   
Ε.Π.Ε.

ΚΕΟΣΟΕ

Κεντρική
Συν/κή Ένωση
Αμπελοοινικών
Προϊόντων



Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για κατανάλωση οίνων ανώτερης
ποιότητας έχει ως επακόλουθο τη σημαντική αύξηση της ποσότητας των
υποπροϊόντων-αποβλήτων που παράγονται κατά τη διαδικασία της
οινοποίησης. Τα στερεά αυτά απόβλητα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε
πολυφαινόλες, τανίνες και άλλες οργανικές ουσίες

Ετησίως στην Ελλάδα οινοποιούνται περισσότεροι από 520.000 τόνοι
σταφυλιών σε περίπου 400 οινοποιεία, παράγοντας μεγάλες ποσότητες
υποπροϊόντων- αποβλήτων (17% της βιομάζας)



Τα περισσότερα όμως οινοποιεία είναι μικρής κλίμακας
επιχειρήσεις, διάσπαρτες στην επικράτεια, που δεν έχουν τα μέσα και
τη δυνατότητα να διαχειριστούν με περιβαλλοντικά αποδεκτούς
τρόπους απόβλητα αυτά. Έτσι είναι συνήθης πρακτική να τα

εναποθέτουν σε αγρούς
για να μετατραπούν σε
λίπασμα με αερόβια
διάσπαση. Κατά τη
διαδικασία αυτή
(βιοαπεικοδόμηση), τα
στερεά απόβλητα
παραμένουν
εκτεθειμένα
αποτελώντας εστία
μόλυνσης, κυρίως λόγω
του όγκου και των
πολλών φυσικών
προϊόντων που
εμπεριέχουν.



ΟΟ μεγάλοςμεγάλος όγκοςόγκος καικαι τοτο οργανικόοργανικό φορτίοφορτίο τωντων αποβλήτωναποβλήτων
συνιστούνσυνιστούν σημαντικόσημαντικό περιβαλλοντικόπεριβαλλοντικό πρόβλημαπρόβλημα,..,..

ΑφούΑφού τοτο οργανικόοργανικό φορτίοφορτίο τουςτους διαθέτειδιαθέτει σημαντικήσημαντική αντιμικροβιακήαντιμικροβιακή
καικαι φυτοτοξικήφυτοτοξική δραστικότηταδραστικότητα, , ηη οποίαοποία περιορίζειπεριορίζει σημαντικάσημαντικά τητη
δράσηδράση τωντων μικροοργανισμώνμικροοργανισμών πουπου συμμετέχουνσυμμετέχουν στηστη διαδικασίαδιαδικασία
τηςτης βιοαποικοδόμησηςβιοαποικοδόμησης..

ΩςΩς αποτέλεσμααποτέλεσμα, , επιβραδύνεταιεπιβραδύνεται ηη διαδικασίαδιαδικασία τηςτης
βιοαποικοδόμησηςβιοαποικοδόμησης. . 

ΈτσιΈτσι, , ηη ανεξέλεγκτηανεξέλεγκτη εναπόθεσηεναπόθεση τωντων αποβλήτωναποβλήτων έχειέχει ωςως
επακόλουθοεπακόλουθο τηντην εμφάνισηεμφάνιση φαινόμενωνφαινόμενων φυτοτοξικότηταςφυτοτοξικότητας, , ηη οποίαοποία
μεταξύμεταξύ άλλωνάλλων
αα. . επηρεάζειεπηρεάζει τηντην ανάπτυξηανάπτυξη τωντων φυτώνφυτών, , 
ββ. . μολύνειμολύνει τοντον υδροφόρουδροφόρο ορίζονταορίζοντα, , υποβαθμίζονταςυποβαθμίζοντας τηντην ποιότηταποιότητα
τουτου πόσιμουπόσιμου ύδατοςύδατος, , 
γγ. . θανατώνειθανατώνει τουςτους ευαίσθητουςευαίσθητους θαλάσσιουςθαλάσσιους οργανισμούςοργανισμούς



Η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι φιλική προς το περιβάλλον, αφού
χρησιμοποιεί ως διαλύτες μόνο νερό και αλκοόλη (οι οποίοι
ανακυκλώνονται πλήρως)

και έχει ως πλεονέκτημα 1. την πολύ μικρή επένδυση που απαιτείται
για να εφαρμοστεί σε οιοδήποτε οινοποιείο, αφού μόνο οι στήλες
μεταφέρονται στην κεντρική μονάδα, 2. τη χρησιμοποίησή της στη
διαχείριση και άλλων γεωργικών αποβλήτων

Η διαδικασία περιλαμβάνει την εκχύλιση των στερεών αποβλήτων και
την επεξεργασία των εκχυλισμάτων με ρητίνες προσρόφησης,  
επιτρέποντας την ανάκτηση ποικίλων πολυφαινολών όπως η κατεχίνη, η
επικατεχίνη, η κερκετίνη, το γαλλικό οξύ, η trans-ρεσβερατρόλη. 

Κύριος στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη και
επίδειξη μιας βιώσιμης-οικονομικά συμφέρουσας
διαδικασίας υψηλής τεχνολογίας για την ανάκτηση των
φυσικών πολυφαινολών υψηλής προστιθέμενης αξίας
που εμπεριέχονται στα απόβλητα αυτά.



Οι πολυφαινόλες των σταφυλιών παρουσιάζουν μεγάλο εμπορικό
και οικονομικό ενδιαφέρον (υψηλή προστιθέμενη αξία), αφού
διαθέτουν σημαντική βιολογική δραστικότητα, κυρίως ως αντιοξειδωτικά. 
Αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι έχουν τη δυνατότητα να δρουν ως
παρεμποδιστές της οξείδωσης των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών
(LDL), επιβραδύνοντας την αθηρογένεση. 

Έτσι, οι πολυφαινόλες χρησιμοποιούνται ευρύτατα είτε ως
συμπληρώματα διατροφής ή ως πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες
καλλυντικών, φαρμάκων ή/και τροφίμων (πχ χρώμα ερυθρού οίνου, 
ταρταρικό οξύ, γιγαρτέλαιο κλπ). 

Τέλος, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων
περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση του εναπομείναντος υπολείμματος που
περιέχει και άλλες ενώσεις υψηλής διατροφικής αξίας (πχ αμινοξέα, 
σάκχαρα) για τη παραγωγή ζωοτροφών υψηλής θρεπτικής αξίας. Τέλος
το υπόλειμμα μετατρέπεται σε φυσικό οργανικό λίπασμα με
κομποστοποίηση – μια ελεγχόμενη, μη μολύνουσα διαδικασία. 





ΟίνοςΟίνος καικαι ΥγείαΥγεία: : σύγχρονεςσύγχρονες τάσειςτάσεις

ΓαλλικόΓαλλικό ΠαράδοξοΠαράδοξο:: χαμηλάχαμηλά ποσοστάποσοστά θνησιμότηταςθνησιμότητας απόαπό
ισχαιμικέςισχαιμικές καρδιακέςκαρδιακές παθήσειςπαθήσεις, , παράπαρά τατα υψηλάυψηλά ποσοστάποσοστά

πρόσληψηςπρόσληψης κορεσμένωνκορεσμένων λιπαρώνλιπαρών οξέωνοξέων μέσωμέσω τηςτης
διατροφήςδιατροφής

Παρουσία βιοδραστικών πολυφαινολών, σε αυξημένο ποσοστό στον ερυθρό οίνο

ΕπιδημιολογικέςΕπιδημιολογικές μελέτεςμελέτες
έχουνέχουν συνδέσεισυνδέσει τηντην
ημερήσιαημερήσια λογικήλογική

κατανάλωσηκατανάλωση ερυθρούερυθρού
οίνουοίνου μεμε τηντην ελάττωσηελάττωση τουτου

κινδύνουκινδύνου ανάπτυξηςανάπτυξης
καρδιαγγειακώνκαρδιαγγειακών
νοσημάτωννοσημάτων



ΓΑΛΛΙΚΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟΠΑΡΑΔΟΞΟ

Κατανάλωση Ερυθρού Οίνου

Παρεμπόδιση οξείδωσης LDL-
λιποπρωτεϊνών (χοληστερόλης)

Ελαττωμένη Εμφάνιση Στεφανιαίων
Καρδιαγγειακών Νοσημάτων

Φυσικά προϊόντα
(Πολυφαινόλες)



ΟίνοςΟίνος είναιείναι τοτο προϊόνπροϊόν τηςτης αλκοολικήςαλκοολικής ζύμωσηςζύμωσης τωντων χυμούχυμού τωντων
σταφυλιώνσταφυλιών

ΗΗ αμπελοκομίααμπελοκομία καικαι ηη οινοποίησηοινοποίηση είναιείναι
τέχνητέχνη//διαδικασίαδιαδικασία γνωστήγνωστή στονστον άνθρωποάνθρωπο γιαγια
πολλούςπολλούς αιώνεςαιώνες. . ΗΗ πρώτηπρώτη διαπιστωμένηδιαπιστωμένη
δραστηριότηταδραστηριότητα τοποθετείταιτοποθετείται στηστη ΜΜ. . ΑσίαΑσία καικαι
ανάγεταιανάγεται στοστο έτοςέτος 7.000 7.000 πΧπΧ..

ΈκτοτεΈκτοτε οο οίνοςοίνος έχειέχει συμβάλλεισυμβάλλει πολλαπλάπολλαπλά
στηστη δημιουργίαδημιουργία τηςτης ανθρώπινηςανθρώπινης κουλτούραςκουλτούρας
εξυπηρετώνταςεξυπηρετώντας διατροφικέςδιατροφικές, , ιατρικέςιατρικές καικαι
θρησκευτικέςθρησκευτικές δραστηριότητεςδραστηριότητες



ΗΗ τέχνητέχνη τηςτης δημιουργίαςδημιουργίας τουτου οίνουοίνου
εισήχθηεισήχθη στηνστην ΑρχαίαΑρχαία ΕλλάδαΕλλάδα απόαπό
τουςτους ΦοίνικεςΦοίνικες. . ΩςΩς παλαιότεροπαλαιότερο
δείγμαδείγμα οινοποιητικήςοινοποιητικής διαδικασίαςδιαδικασίας
στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα θεωρείταιθεωρείται έναένα πέτρινοπέτρινο
πατητήριπατητήρι πουπου ανακαλύφθηκεανακαλύφθηκε σεσε
κτίσμακτίσμα τηςτης ΜινωικήςΜινωικής περιόδουπεριόδου
(1.600 (1.600 πΧπΧ) ) 

ΟΟ οίνοςοίνος στηνστην αρχαίααρχαία
ΕλλάδαΕλλάδα



ΟΟ οίνοςοίνος έπαιξεέπαιξε ένανέναν ιδιαίτεραιδιαίτερα
σημαντικόσημαντικό ρόλορόλο στηνστην ποίησηποίηση, , τέχνητέχνη
καικαι θρησκείαθρησκεία τηςτης αρχαίαςαρχαίας ΕλλάδοςΕλλάδος..
ΟΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣΔΙΟΝΥΣΟΣ ήτανήταν ηη θεότηταθεότητα
αφιερωμένηαφιερωμένη στοστο ««ελιξίριοελιξίριο»» αυτόαυτό..

ΟιΟι όνοιόνοι πουπου παράγοντανπαράγονταν σταστα ελληνικάελληνικά νησιάνησιά --ιδίωςιδίως ηη ΛέσβοςΛέσβος
καικαι ηη ΣαντορίνηΣαντορίνη-- ήτανήταν ιδιαίτεραιδιαίτερα δημοφιλείςδημοφιλείς καικαι πωλούντανπωλούνταν σεσε
πολλάπολλά μέρημέρη τουτου τότετότε γνωστούγνωστού κόσμουκόσμου ..

ΟιΟι αρχαίοιαρχαίοι ΈλληνεςΈλληνες έπινανέπιναν τοτο κρασίκρασί ωςως μίγμαμίγμα μεμε θαλάσσιοθαλάσσιο νερόνερό
ήή διάφοραδιάφορα πρόσθεταπρόσθετα, , όπωςόπως τοτο μέλιμέλι ήή τοτο τσάϊτσάϊ..



ΟιΟι θεραπευτικέςθεραπευτικές δράσειςδράσεις τουτου οίνουοίνου είναιείναι γνωστέςγνωστές απόαπό τηντην αρχαιότητααρχαιότητα. . ΟΟ
οίνοςοίνος έχειέχει χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί ωςως: : 

ΑντισηπτικόΑντισηπτικό
ΗρεμιστικόΗρεμιστικό
ΥπνωτικόΥπνωτικό
ΑναισθητικόΑναισθητικό
ΑντιεμετικόΑντιεμετικό
ΘεραπείαΘεραπεία τηςτης αναιμίαςαναιμίας

ΣταΣτα τέλητέλη τουτου 1919ουου αιώνααιώνα οιοι φαρμακευτικέςφαρμακευτικές χρήσειςχρήσεις τουτου οίνουοίνου
υποκαταστάθηκανυποκαταστάθηκαν απόαπό τατα νέανέα φάρμακαφάρμακα πουπου παρήγαγανπαρήγαγαν οιοι

φαρμακοβιομηχανίεςφαρμακοβιομηχανίες,  ,  μεμε αποτέλεσμααποτέλεσμα νανα ατονήσειατονήσει σταδιακάσταδιακά οο ιατρικόςιατρικός τουτου
ρόλοςρόλος..

Παραδοσιακές φαρμακευτικές χρήσεις του οίνου



ΑμπελοκομικέςΑμπελοκομικές περιοχέςπεριοχές ((εύκρατηεύκρατη ζώνηζώνη))



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΩΝΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
•Ανόργανα

•Σάκχαρα

•Αμινοξέα

•Λιπίδια

•Βιταμίνες
• Πολυφαινόλες



ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΑντιοξειδωτικέςΑντιοξειδωτικές ιδιότητεςιδιότητες

ΠρόληψηΠρόληψη καρδιαγγειακώνκαρδιαγγειακών νοσημάτωννοσημάτων

ΑντιμικροβιακήΑντιμικροβιακή δραστικότηταδραστικότητα

ΑντιμεταλλαξιΑντιμεταλλαξιooγόνοςγόνος δράσηδράση

ΑντικαρκινικήΑντικαρκινική δράσηδράση



Επηρεάζεται από:

Ποικιλία

Κλιματολογικές συνθήκες

Σύσταση Εδάφους

Μυκητιακό Φορτίο

Καλλιεργητικές τεχνικές

Φάση ωρίμανσης σταφυλιών

Οινοποιητικές τεχνικές

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ



ΒΙΟΛΟΓΙΚΑΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ
Φλαβονοειδή
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extractB35 1.Gallic acid

2. Protocatechuic acid
3. Catechin
4. Caffeic acid
5. Syringic acid
6. (-)Epicatechin
7. p-Coumaric acid
8. Ferulic acid
9. Epicatechin gallate
10. Rutin
11.  trans-resveratrol. 
12. trans-cinammic acid
13. Quercetin
14. Kaempferol

Πρότυπες πολυφαινόλες

1

3

2 5

4

6 7

9

8
10

11

12

13

14___280nm
___320nm
___360mn



1 gallic acid, 2 catechin, 3 epicatechin, 4 p-coumaric acid, 5  ferulic acid
6 rutin,  7 tryptophol, 8 myricetin, 9 trans-resveratrol, 10 quercetin
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ΠοσοτικήΠοσοτική καικαι ποιοτικήποιοτική καταγραφήκαταγραφή βιοδραστικώνβιοδραστικών ουσιώνουσιών σεσε
αμπελοκομικάαμπελοκομικά προϊόνταπροϊόντα μεμε χρήσηχρήση υγρήςυγρής χρωματογραφίαςχρωματογραφίας

υψηλήςυψηλής απόδοσηςαπόδοσης ((HPLC)HPLC)



ΕποχικήΕποχική διακύμανσηδιακύμανση τουτου πολυφαινολικούπολυφαινολικού
περιεχομένουπεριεχομένου τηςτης ποικιλίαςποικιλίας ΒοϊδόματοΒοϊδόματο τηςτης

ΣαντορίνηςΣαντορίνης, , 20042004
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Μανδηλαριά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας



110.000 τόνοι
στεμφυλα
απορρίπτονται
κάθε χρόνο
ΤοΤο σύστημασύστημα
επεξεργασίαςεπεξεργασίας
ΔΙΟΝΥΣΟΣΔΙΟΝΥΣΟΣ
συνίσταταισυνίσταται
απόαπό τατα
παρακάτωπαρακάτω
τρίατρία διαδοχικάδιαδοχικά
στάδιαστάδια::

ΣτέμφυλαΣτέμφυλα: : μιαμια αναξιοποίητηαναξιοποίητη στηνστην
ΕλλάδαΕλλάδα πηγήπηγή βιοδραστικώνβιοδραστικών ουσιώνουσιών



ΤοΤο πρώτοπρώτο μέροςμέρος αναφέρεταιαναφέρεται στηνστην
ξήρανσηξήρανση--κονιοποίησηκονιοποίηση τωντων στεμφύλωνστεμφύλων
καικαι στηστη συνέχειασυνέχεια στηνστην εκχύλισήεκχύλισή τουςτους μεμε
αλκοόληαλκοόλη γιαγια 12 12 ώρεςώρες. . ΑκολούθωςΑκολούθως τοτο
εκχύλισμαεκχύλισμα αραιώνεταιαραιώνεται μεμε δεκαπλάσιοδεκαπλάσιο
όγκοόγκο νερούνερού καικαι φιλτράρεταιφιλτράρεται..

ΕναλλακτικάΕναλλακτικά μπορείμπορεί νανα χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί
απευθείαςαπευθείας τοτο υγρόυγρό απόβλητοαπόβλητο/ / 
υπόλειμμαυπόλειμμα τηςτης απόσταξηςαπόσταξης τσίπουρουτσίπουρου



ΑποξηραμέναΑποξηραμένα στέμφυλαστέμφυλα

ΗΗ ξήρανσηξήρανση γίνεταιγίνεται στονστον αέρααέρα



ΑποστακτήραςΑποστακτήρας

Το υγρό υπόλειμμα που
μένει στον αποστακτήρα
μετά την απόσταξη των
στεμφύλων πρακτικά είναι
ένα υδατοαλκοολικό
εκχύλισμα των
πολυφαινολών των
στεμφύλων.



ΤοΤο δεύτεροδεύτερο μέροςμέρος τηςτης επεξεργασίαςεπεξεργασίας
περιλαμβάνειπεριλαμβάνει τητη διέλευσηδιέλευση τουτου εκχυλίσματοςεκχυλίσματος μέσωμέσω
μιαςμιας αλληλουχίαςαλληλουχίας εξειδικευμένωνεξειδικευμένων ρητινώνρητινών
προσρόφησηςπροσρόφησης, , μεμε σκοπόσκοπό τηντην κατακράτησηκατακράτηση τωντων
περιεχομένωνπεριεχομένων πολυφαινολώνπολυφαινολών καικαι χρωστικώνχρωστικών.  .  
ΟιΟι ρητίνεςρητίνες αυτέςαυτές ότανόταν εκπλυθούνεκπλυθούν μεμε αλκοόληαλκοόλη είναιείναι
έτοιμεςέτοιμες νανα ξαναχρησιμοποιηθούνξαναχρησιμοποιηθούν

ΤοΤο υδατοαλκοολικόυδατοαλκοολικό απόβλητοαπόβλητο μετάμετά τοτο πέρασμαπέρασμα
τουτου απόαπό τητη ρητίνηρητίνη είναιείναι έναένα άοσμοάοσμο, , υποκίτρινουποκίτρινο
υγρόυγρό πουπου δενδεν περιέχειπεριέχει καθόλουκαθόλου πολυφαινόλεςπολυφαινόλες. . 



ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ
(ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ)

αρχικό υδατο-
αλκοολικό
εκχύλισμα

απορριπτόμενο
υγρό μετά την έξοδο
από τις ρητίνες

αλκοολικό
εκχύλισμα
πολυφαινολών



ΠροσροφητικέςΠροσροφητικές ρητίνεςρητίνες
ΟιΟι προσροφητικέςπροσροφητικές ρητίνεςρητίνες είναιείναι δομέςδομές μεμε υψηλόυψηλό πορώδεςπορώδες, , 
στυρενικούστυρενικού ήή ακρυλικούακρυλικού τύπουτύπου οιοι εσωτερικέςεσωτερικές επιφάνειεςεπιφάνειες τωντων
οποίωνοποίων μπορούνμπορούν νανα προσροφήσουνπροσροφήσουν καικαι μετάμετά νανα
απελευθερώσουναπελευθερώσουν μιαμια ποικιλίαποικιλία χημικώνχημικών συστατικώνσυστατικών..

Στήλες με ρητίνες
προσρόφησης για
την κατακράτηση των
πολυφαινολών



ΤοΤο τρίτοτρίτο μέροςμέρος τηςτης επεξεργασίαςεπεξεργασίας αναφέρεταιαναφέρεται στηστη
θερμικήθερμική εξάτμισηεξάτμιση μεμε στόχοστόχο τηντην παραλαβήπαραλαβή τωντων
πολυφαινολώνπολυφαινολών καικαι τηντην ανάκτησηανάκτηση τηςτης αλκοόληςαλκοόλης πουπου
χρησιμοποιήθηκεχρησιμοποιήθηκε..

Σύστημα θερμικής
επεξεργασίας υπό κενό

για την εξάτμιση/
ανακύκλωση της αλκοόλης

και την παραλαβή του
εκχυλίσματος



ΓιαΓια ακόμαακόμα μεγαλύτερημεγαλύτερη ποσότηταποσότητα



ΞΗΡΑΝΣΗ-ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΚΧΥΛΙΣΗΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΕΜΦΥΛΩΝ

ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΣΤΗΛΗΜΕ
ΡΗΤΙΝΗ ΧΑD-16 ΚΑΙ ΧΑD 7

ΑΡΑΙΩΣΗ Χ10 ΜΕ ΝΕΡΟ-ΔΙΗΘΗΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΓΡΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

ΕΚΠΛΥΣΗ ΡΗΤΙΝΗΣΜΕ
ΑΛΚΟΟΛΗ / ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΡΗΤΙΝΗΣ

ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΥ
ΕΚΛΟΥΣΜΑΤΟΣ
/ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΛΚΟΟΛΗΣ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ



Σύστημα FCPC για τον καθαρισμό των δραστικών
συστατικών από το εκχύλισμα

Με την τεχνική αυτή
επιτυγχάνεται εύκολα η απομόνωση
καθαρών συστατικών
και ιδιαίτερα της
trans-ρεσβερατρόλης
1g = 1100 euro

Resveratrol

C/M: 90/10



ΤοΤο τελικότελικό αποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτης παραπάνωπαραπάνω
διεργασίαςδιεργασίας είναιείναι: : 

ΈναΈνα υποκίτρινουποκίτρινο υδατικόυδατικό απόβλητοαπόβλητο χωρίςχωρίς
πολυφαινόλεςπολυφαινόλες
ΈναΈνα πρώτοπρώτο εκχύλισμαεκχύλισμα 100 100 φορέςφορές
εμπλουτισμένοεμπλουτισμένο σεσε πολυφαινόλεςπολυφαινόλες μεμε υψηλήυψηλή
αντιοξειδωτικήαντιοξειδωτική δράσηδράση καικαι υψηλήυψηλή προστιθέμενηπροστιθέμενη
αξίααξία (1 (1 ΚΚg g ανάανά 100 100 κιλάκιλά στέμφυλαστέμφυλα))
ΚαθαρήΚαθαρή ρεσβερατρόληρεσβερατρόλη (1 (1 γραμμάριογραμμάριο απόαπό 100 100 
κιλάκιλά στέμφυλαστέμφυλα))
ΈναΈνα δεύτεροδεύτερο εκχύλισμαεκχύλισμα πουπου περιέχειπεριέχει όλεςόλες τιςτις
χρωστικέςχρωστικές τουτου σταφυλιούσταφυλιού..



1000 Kg ΣΤΑΦΥΛΙΑ

100 Kg ΣΤΕΜΦΥΛΑ

10 Κg ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ

1 Κg ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ
ΕΚΛΟΥΣΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ

1 gr ΡΕΣΒΕΡΑΤΡΟΛΗ



ΜορφοποίησηΜορφοποίηση
εκχυλίσματοςεκχυλίσματος απόαπό

ρητίνεςρητίνες
ΤοΤο εκχύλισμαεκχύλισμα πουπου
παραλαμβάνεταιπαραλαμβάνεται μετάμετά τηντην
κατεργασίακατεργασία μεμε τιςτις ρητίνεςρητίνες είναιείναι
έναένα παχύρευστοπαχύρευστο υγρόυγρό πουπου
δύσκολαδύσκολα μπορείμπορεί κανείςκανείς νανα τοτο
χειριστείχειριστεί. . 
ΓιαΓια τοτο λόγολόγο αυτόαυτό, , τοτο τελικότελικό
εκχυλίσμαεκχυλίσμα αναμιγνύεταιαναμιγνύεται μεμε
μαλτοδεξτρίνημαλτοδεξτρίνη καικαι υποβάλλεταιυποβάλλεται
σεσε spray drying.spray drying.
ΈτσιΈτσι παίρνειπαίρνει τηντην μορφήμορφή μιαςμιας
κόκκινηςκόκκινης σκόνηςσκόνης διαλυτήςδιαλυτής στοστο
νερόνερό ηη οποίαοποία μπορείμπορεί εύκολαεύκολα νανα
καταναλωθείκαταναλωθεί ήή νανα ενσωματωθείενσωματωθεί
σεσε κάποιοκάποιο φαρμακευτικόφαρμακευτικό προϊόνπροϊόν..



ΜορφοποίησηΜορφοποίηση εκχυλίσματοςεκχυλίσματος απόαπό
ρητίνεςρητίνες

0.0.66 γραμμάριαγραμμάρια απόαπό αυτήαυτή
τητη σκόνησκόνη αντιστοιχείαντιστοιχεί σεσε
1 1 κιλόκιλό σταφύλιασταφύλια ((μεμε
βάσηβάση τηντην πρόσληψηπρόσληψη
ρεσβερατρόληςρεσβερατρόλης))
In vitro In vitro πειράματαπειράματα
ΧορήγησηΧορήγηση σεσε ασθενείςασθενείς

Συστατικό   mg/g 
Eπικατεχίνη    4.32 
Κατεχίνη   2.72 
Γαλλικό οξύ    2.07 
Trans-ρεσβερατρόλη 0.9 
Ρουτίνη   0.47 
ε-Βινιφερίνη   0.42 
p-κουμαρικό οξυ  0.28 
φερουλικό οξύ  0.14 
Κερκετίνη   0.04 



ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΑΜΠΕΛΟΥ

Συμπληρώματα διατροφής Καλλυντικά



ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΩΝΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ

Χημειοπροστατευτική-αντικαρκινική δράση εκχυλισμάτων
από στέμφυλα Μανδηλαριάς και Ασσύρτικου Σαντορίνης

Παρεμπόδιση Τοποΐσομεράσης Ι και Μιτομυκίνης C: 
Ισχυρή ένδειξη του προστατευτικού ρόλου πολυφαινολών των
αμπελοκομικών προϊόντων,  στη διάσπαση της αλυσίδας του DNA.
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ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΩΝΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ

Χημειοπροστατευτική-αντικαρκινική δράση εκχυλισμάτων
από οίνους και στέμφυλα πλούσια σε κερκετίνη

Αναστολή πολλαπλασιασμού κυττάρων προχωρημένων σταδίων καρκίνου
(DLD-1 κύτταρα): Ένδειξη ότι η κερκετίνη έχει χημειοπροστατευτική δράση
έναντι του καρκίνου

Η κερκετίνη μειώνει τα επίπεδα της Ras πρωτεΐνης σε ανθρώπινα κύτταρα
επιμολυσμένα με το μεταλλαγμένο H-ras γονίδιο του καρκίνου του παχέος
εντέρου. Η μείωση αυτή συνοδεύεται και από σημαντική πτώση των
επιπέδων της Rho πρωτεΐνης: Η δράση αυτή είναι ισχυρή ένδειξη ότι η
κερκετίνη έχει σημαντική χημειοπροστατατευτική ικανότητα όσον αφορά
την καρκινογένεση στο παχύ έντερο



In vitro antioxidant activity In vitro antioxidant activity ––LDL cholesterol oxidation assayLDL cholesterol oxidation assay



ΗΗ αντιοξειδωτικήαντιοξειδωτική δράσηδράση τωντων πολυφαινολώνπολυφαινολών οφείλεταιοφείλεται
στηνστην ικανότητάικανότητά τουςτους νανα δρουνδρουν ωςως δραστικοίδραστικοί
εξουδετερωτέςεξουδετερωτές τωντων::

ΥδροξυΥδροξυ ριζώνριζών
ΑνιόνταΑνιόντα τωντων υπεροξέωνυπεροξέων
ΥπεροξυΥπεροξυ ρίζεςρίζες τωντων λιπιδίωνλιπιδίων

ΣχηματικήΣχηματική αναπαράστασηαναπαράσταση τηςτης αντιαθηρωματικήςαντιαθηρωματικής δράσηςδράσης τωντων πολυφαινολώνπολυφαινολών
ΠουΠου εμπεριέχονταιεμπεριέχονται στουςστους οίνουςοίνους,  ,  M.AviramM.Aviram & B. & B. FubrmanFubrman 20032003

ss



58.158.11.51.50.90.9White Grape Pomace White Grape Pomace SantoriniSantorini 20032003

4.24.23.13.11.51.5Chardonnay Grape Seeds Chardonnay Grape Seeds NemeaNemea 2004 2004 

10010095.795.721.821.8MandilariMandilari Grape Skin Grape Skin SantoriniSantorini 20042004

98.698.618.318.31919AsyrtikoAsyrtiko Grape Seeds Grape Seeds SantoriniSantorini 20042004

65654.64.62.12.1MayrotraganoMayrotragano Grape Stems 2003Grape Stems 2003

80.580.58.98.92.62.6AsyrtikoAsyrtiko Grape Stems Rhodes 2003Grape Stems Rhodes 2003

10010016.816.814.114.1MandilariMandilari 44thth sample sample SantoriniSantorini 20042004

88.788.714.114.110.410.4AsyrtikoAsyrtiko Grape Stems Grape Stems SantoriniSantorini 20042004

10010010010021.121.1AsyrtikoAsyrtiko Grape pomace Grape pomace SantoriniSantorini 20042004

1001009.89.82.12.1MandilariMandilari sun dried stems sun dried stems SantoriniSantorini 20032003

81.381.36.26.22.42.4MandilariMandilari sun dried pomace sun dried pomace SantoriniSantorini 20042004

10010018.718.714.114.1MandilariMandilari sun dried pomace sun dried pomace SantoriniSantorini 20032003

11μμg/mg/mLL1010μμg/mg/mLL100100μμg/mg/mLL

%LDL %LDL cholesterol cholesterol 
oxidation oxidation 



ΔΙΑΤΡΟΦΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝΖΩΩΝ
ΥλικάΥλικά καικαι μέθοδοιμέθοδοι

16 16 
ΠΡΟΒΑΤΑΠΡΟΒΑΤΑ

16 
ΑΙΓΕΣ



ΤαΤα CLACLA καικαι TVATVA αποτελούναποτελούν τατα κυριότερακυριότερα βιοδραστικάβιοδραστικά
συστατικάσυστατικά τουτου λίπουςλίπους τουτου γάλακτοςγάλακτος..

ΤοΤο συζευγμένοσυζευγμένο λινελαϊκόλινελαϊκό οξύοξύ ((CLA) CLA) είναιείναι έναςένας γενικόςγενικός
όροςόρος ενόςενός συνόλουσυνόλου 28 28 διακριτώνδιακριτών γεωμετρικώνγεωμετρικών ισομερώνισομερών
καικαι ισομερώνισομερών θέσηςθέσης τουτου λινελαϊκούλινελαϊκού οξέοςοξέος.. ΑπόΑπό τατα
ισομερήισομερή αυτάαυτά τοτο ciscis--9,9, transtrans--1111 είναιείναι τοτο πλέονπλέον ενεργόενεργό καικαι
αποτελείαποτελεί τοτο 7575--95% 95% τουτου συνολικούσυνολικού CLACLA τουτου λίπουςλίπους τουτου
γάλακτοςγάλακτος..

ΑντίστοιχαΑντίστοιχα, , τοτο transtrans--βασενικόβασενικό οξύοξύ ((TVATVA) ) αποτελείαποτελεί τηντην
πρόδρομοπρόδρομο ένωσηένωση γιαγια τηντην παραγωγήπαραγωγή τουτου CLACLA είναιείναι τοτο
ισομερέςισομερές transtrans--11 C18:1 11 C18:1 τουτου



ΠίνακαςΠίνακας 11. . ΜέσηΜέση συγκέντρωσησυγκέντρωση τουτου CLACLA καικαι τουτου TVATVA (% (% τωντων
ολικώνολικών λιπαρώνλιπαρών οξέωνοξέων)) στοστο λίποςλίπος τουτου γάλακτοςγάλακτος προβάτωνπροβάτων
καικαι αιγώναιγών κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης γαλακτικήςγαλακτικής περιόδουπεριόδου

3,033,03bb±±0,830,830,900,90bb ±±0,110,11αίγεςαίγες

7,537,53aa ±±0,890,891,821,82aa ±±0,130,13πρόβαταπρόβατα11--22

×× ±± SEMSEM×× ±± SEMSEMΕΕίδοςίδος ζώουζώου
TVATVACLACLAΜήναςΜήνας

γαλακτικήγαλακτικήςς
περιόδουπεριόδου

3,983,98bb±±1,541,540,740,74bb ±±0,180,18αίγεςαίγες

8,088,08aa ±±0,840,841,361,36aa ±±0,110,11πρόβαταπρόβατα33--44

2,062,06±±1,601,601,36 1,36 ±±0,210,21αίγεςαίγες

5,51 5,51 ±±1,131,131,56 1,56 ±±0,150,15πρόβαταπρόβατα5>5>

Μέσοι με διαφορετικούς εκθέτες σε κάθε στήλη (a, b) διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά
CLA= cist-9, trans-11
TVA= trans-11 C18:1



ΠίνακαςΠίνακας 22. . ΜέσηΜέση συγκέντρωσησυγκέντρωση τουτου CLACLA (% (% τωντων ολικώνολικών
λιπαρώνλιπαρών οξέωνοξέων)) στοστο λίποςλίπος τουτου γάλακτοςγάλακτος προβάτωνπροβάτων καικαι
αιγώναιγών πουπου κατανάλωνανκατανάλωναν στέμφυλαστέμφυλα

0,0310,0311,481,480,930,93ΑίγεςΑίγες
0,0100,0102,642,641,641,64ΠρόβαταΠρόβατα

PPΣτέμφυλαΣτέμφυλαΜάρτυραςΜάρτυρας



ΠίνακαςΠίνακας 33. . ΜέσηΜέση συγκέντρωσησυγκέντρωση τουτου TVATVA (% (% τωντων ολικώνολικών
λιπαρώνλιπαρών οξέωνοξέων) ) στοστο λίποςλίπος τουτου γάλακτοςγάλακτος προβάτωνπροβάτων καικαι
αιγώναιγών πουπου κατανάλωνανκατανάλωναν στέμφυλαστέμφυλα

0,0,6786782,982,982,712,71ΑίγεςΑίγες
0,00,031315,115,113,193,19ΠρόβαταΠρόβατα

PPΣτέμφυλαΣτέμφυλαΜάρτυραςΜάρτυρας



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
τατα στέμφυλαστέμφυλα οινοποιίαςοινοποιίας αύξησαναύξησαν
στατιστικώςστατιστικώς σημαντικάσημαντικά τητη συγκέντρωσησυγκέντρωση
τουτου
CLACLA στοστο λίποςλίπος τουτου γάλακτοςγάλακτος τόσοτόσο τωντων
προβάτωνπροβάτων όσοόσο καικαι τωντων αιγώναιγών

TVATVA στοστο λίποςλίπος τουτου γάλακτοςγάλακτος τωντων
προβατινώνπροβατινών χωρίςχωρίς νανα τηντην επηρεάσουνεπηρεάσουν
στοστο λίποςλίπος τουτου γάλακτοςγάλακτος τωντων αιγώναιγών



































ΚΛΙΝΙΚΕΣΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΔΟΚΙΜΕΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΟΥΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΕΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΝΟΣΟ



ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ (CAD)
Αναφέρεται στη στένωση ή απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών

Κύρια αιτία παθολογικών καταστάσεων και θνησιμότητας στις
χώρες του Δυτικού κόσμου
Κύρια αιτία θανάτου στον κόσμο μέχρι το 2020, σύμφωνα με τη
Διεθνή Οργάνωση Υγείας



New Engl J Med 2005;352:1685
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Επιφανειακή θρόμβωση

Atherosclerosis 



Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία
LDL οξείδωση

Η οξείδωση της LDL διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
αθηρογένεση αφού ενεργοποιεί τα κύτταρα του αρτηριακού
τοιχώματος και επηρεάζει τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ
τους οι οποίες οδηγούν στον σχηματισμό της αθηρωματικής πλάκας. 

Fito M, et al, Atherosclerosis, 181: 149-158, 2005

Oxidation of LDL is a hallmark for atherosclerosis and coronary heart disease 
development. One of the earliest steps in the generation of oxidized LDL is the lipid 
peroxidation of  polyunsaturated fatty acids. Lipid peroxidation and its chain reaction in 
LDL, can be interrupted if LDL lipids are protected from free radicals by antioxidants.





Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία
(Μειωμένη διαθεσιμότητα ενδοθηλιακού NO)

Η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου ορίζει το στάδιο της αθηροσκλήρυνσης. 
Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες το αγγειακό ενδοθήλιο απελευθερώνει
συνεχώς στην κυκλοφορία αγγειοχαλαρωτικούς παράγοντες ως απάντηση
είτε σε νευροορμονικά ερεθίσματα όπως η ακετυλοχολίνη ή η βραδυκινίνη, 
είτε σε φυσικά ερεθίσματα, όπως η αύξηση της καρδιακής παροχής. Ο πιο
σημαντικός παράγοντας με αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες είναι το ΝΟ.

Η επαρκής έκκριση ΝΟ από τα ενδοθηλιακά κύτταρα
συντελεί:

• Ρύθμιση αγγειακού τόνου

• Ρύθμιση δραστηριότητας λευκοκυττάρων/ 
αιμοπεταλίων (αναστολή συνάθροισης και
συγκόλλησης)

• Μείωση της θρόμβωσης, ευόδωση της ινωδόλυσης

• Αναστολή πολλαπλασιασμού μυικών ινών



Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία

Βλάβη της επαναιμάτωσης

Έμφραγμα του μυοκαρδίου

ΚΑΡΔΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ACS)



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Στεφανιαία νόσος επιβεβαιωμένη με στεφανιαία αγγειογραφία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ
Hλικία > 70 ετών
Οξέα στεφανιαία σύνδρομα
Αορτοστεφανιαία παράκαμψη
Κολπική μαρμαρυγή



Οι 30 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 2 ομάδες:

Η πρώτη (ν=15) έλαβε 2,4 g εκχυλίσματος
στεμφύλων διαλυμένο σε 20 ml νερό

Η δεύτερη (ν=15) μόνο 20 ml νερό (placebo) 

Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική

Αττικό Νοσοκομείο



Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το πρωί με διακοπή
των νιτρωδών 24 h πριν από τη μέτρηση.

Η ενδοθηλιακή λειτουργία εκτιμήθηκε μέσω της
ενδοθηλιοεξαρτώμενης αγγειοδιαστολής της
βραχιονίου αρτηρίας μετά από αντιδραστική
υπεραιμία (flow-mediated dilatation, FMD), που
εκτιμήθηκε με τη βοήθεια υπερηχοτομογραφίας
υψηλής ευκρίνειας. Οι μετρήσεις
πραγματοποιήθηκαν πριν και μέχρι 3 ώρες μετά
την κάθε παρέμβαση, ανά 30 λεπτά. 



ΚΛΙΝΙΚΕΣΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΔΟΚΙΜΕΣ
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Χορήγηση πολυφαινολικού
μίγματος
Placebo χορήγηση

Αύξηση τιμής FMD.

Άρχισε στα 30 min και
κορυφώθηκε στα 60 min
μετά τη λήψη του
πολυφαινολικού κλάσματος.

Ευεργετικά αποτελέσματα
στη λειτουργία του
ενδοθηλίου, σε ασθενείς με
στεφανιαία νόσο.



ΚΛΙΝΙΚΕΣΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΔΟΚΙΜΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2.73±1.82.64±1.82.62±1.652.75±1.85
FMD (%)

248±123274±123278±107257±78Υπεραιμία (%)

140±78114±59109±57107±67Ροή αίματος σε κατάσταση
ηρεμίας (ml/min)

4.5±0.374.58±0.34.6±0.284.5±0.28Διάμετρος αρτηρίας σε
κατάσταση ηρεμίας (mm)

Placebo χορήγηση (n=15)

4.1±2.64.52±1.343.73±2.12.6±1.5FMD (%)

235±141225±110235±105190±96Υπεραιμία (%)

139±54151±68135±62152.6±51Ροή αίματος σε κατάσταση
ηρεμίας (ml/min)

4.71±0.484.7±0.444.67±0.454.78±0.5Διάμετρος αρτηρίας σε
κατάσταση ηρεμίας (mm)

Χορήγηση του πολυφαινολικού μίγματος (n=15)

120 min60 min30 minBaseline


