Ανίχνευςθ αντιοξειδωτικών (πολφ)φαινολών ςε δείγματα μοφςτου,
κραςιοφ, πετιμεηιοφ
(Κρθτικόσ Φοφρνοσ)

Ειςαγωγι
Το κραςί αποτελεί ζνα από τα κφρια ςυςτατικά τθσ Κρθτικισ Διατροφισ, διαχρονικά. Καταναλοφμενο
ςε μικρζσ ποςότθτεσ, αποτελεί εκτόσ από ζνα προϊόν το οποίο διανκίηει τθν διατροφι, και ζνα
ςυςτατικό το οποίο προςφζρει ουςιαςτικζσ δράςεισ ςτθν υγεία του ατόμου. Το «Γαλλικό παράδοξο»
ςυνίςταται ςε αυτό ακριβώσ το γεγονόσ. Οι Γάλλοι, μολονότι καταναλώνουν μεγάλεσ ποςότθτεσ
(κεκορεςμζνων) λιπαρών ςτθν διατροφι τουσ, παρουςιάηουν μειωμζνθ επίπτωςθ καρδιαγγειακών
ςυμβαμμάτων (αρτθριοςκλιρωςθ, καρδιακά επειςόδια, εγκεφαλικά επειςόδια) , εξ αιτίασ τθσ
καταναλώςεωσ κραςιοφ.
Οι επιπτώςεισ ςτθν υγεία του κραςιοφ ζχουν αποδοκεί ςε μια μεγάλθ κατθγορία μικροςτοιχείων που
ενυπάρχουν ςε αυτό, τισ πολυφαινόλεσ ή «αντιοξειδωτικά». Μολονότι οι δφο αυτοί όροι δεν είναι
ταυτόςθμοι (δεδομζνου ότι εκτόσ των πολυφαινολών αντιοξειδωτικζσ ιδιότθτεσ ζχουν και μια πλθκώρα
άλλων ουςιών), ςτθν περίπτωςθ του κραςιοφ τα μόνα αντιοξειδωτικά που ανιχνεφονται είναι οι
πολυφαινόλεσ.
Οι πολυφαινόλεσ ανικουν ςε μια χθμικι τάξθ που χαρακτθρίηεται από δομι που περιλαμβάνει ςτο
μόριό τουσ φαινολικοφσ δακτυλίουσ. Η χθμικι αυτι τάξθ (που προζρχεται αποκλειςτικά από φυτικζσ
πθγζσ) περιλαμβάνει πάνω από 6000 διακριτά μόρια, ενώ κακθμερινά ανακαλφπτονται και νζα. Μια
άλλθ διάκριςθ, θ οποία ζχει ενδιαφζρον από ιατρικισ ςκοπιάσ, είναι θ ταυτοποίθςι τουσ ςε
«μονομερείσ» και «ολιγομερείσ» πολυφαινόλεσ. Οι πρώτεσ, αποτελοφν τισ απλοφςτερεσ μορφζσ
αντιοξειδωτικών, ενώ οι δεφτερεσ δθμιουργοφνται όταν δφο ι περιςςότερα μόρια μονομερών
ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ ώςτε να δθμιουργιςουν μεγαλφτερα μόρια.
Η δράςθ των πολυφαινολών είναι πολυςχιδισ: Ωσ αντιοξειδωτικά ςυμμετζχουν ςτθν δζςμευςθ και
αποδόμθςθ ελευθζρων ριηών, προϊόντων ζντονου μεταβολιςμοφ, τα οποία, προςβάλλοντασ ςτοιχεία
του κυττάρου, οδθγοφν ςε τροποποίθςθ και καταςτροφι τουσ, οδθγώντασ ςε χρόνιεσ αςθζνειεσ (π.χ.
καρδιαγγειακά επειςόδια, διαβιτθσ, αυτοάνοςα νοςιματα, καρκίνοσ). Εκτόσ όμωσ από αυτι τουσ τθ
δράςθ, οι πολυφαινόλεσ ζχουν και εξειδικευμζνεσ δράςεισ ςε ςτοιχεία του μεταβολιςμοφ του
κυττάρου (και κατά ςυνζπεια ολόκλθρου του οργανιςμοφ) κακώσ και βαςικι δράςθ ςτθν τροποποίθςθ
των κυτταρικών λειτουργιών, προφυλάςςοντασ, με μθχανιςμοφσ ανεξάρτθτουσ από τθν αντιοξειδωτικι
τουσ δράςθ, το κφτταρο και ολόκλθρο τον οργανιςμό από χρόνιεσ αςκζνειεσ (αρτθριοςκλιρωςθ, όπωσ
βρικαν ερευνθτζσ του Πανεπιςτθμίου το Λονδίνου, ι καρκίνο, όπωσ ζχουμε ανακοινώςει πρόςφατα).
Οι τελευταίεσ αυτζσ δράςεισ οφείλονται κυρίωσ ςτισ ολιγομερείσ πολυφαινόλεσ, οι οποίεσ αποτελοφν
ζτςι ςτοιχείο το οποίο κα πρζπει να μελετάται χωριςτά.

Όπωσ αναφζρκθκε, οι πολυφαινόλεσ βρίςκονται ςε όλα τα προϊόντα φυτικισ προελεφςεωσ. Παρά
ταφτα, κάκε προϊόν περιζχει διαφορετικζσ ςυγκεντρώςεισ από κάκε μία πολυφαινόλθ. Η κατθγορία
των ολιγομερών προανκοκυανιδινών (οολιγομερείσ πολυφαινόλεσ, OPC) βρίςκονται ςε μεγάλθ
ςυγκζντρωςθ ςτισ ρώγεσ του ςταφυλικοφ (κυρίωσ ςτα κουκοφτςια) και ςτθ μαφρθ ςοκολάτα. Οι OPC
βρζκθκε ςε ανεξάρτθτεσ μελζτεσ από τα Πανεπιςτιμια Λονδίνου και Κριτθσ ότι ίςωσ αποτελοφν τισ
κφριεσ ουςίεσ οι οποίεσ ςχετίηονται με τισ δράςεισ των πολυφαινολών ςτο καρδιαγγειακό ςφςτθμα και
ςτον καρκίνο. Στθν διάρκεια τθσ αλκοολικισ ηυμώςεωσ για τθν παραςκευι κραςιοφ, το παραγόμενο
οινόπνευμα εκχυλίηει τισ ουςίεσ αυτζσ από το ςταφφλι, με αποτζλεςμα να ανευρίςκονται ςε
μεγαλφτερεσ ςυγκεντρώςεισ ςτο κραςί. Μελζτεσ του Πανεπιςτθμίου του Λονδίνου ζδειξαν ότι τα
κραςιά τθσ Κριτθσ (ιδιαίτερα θ ποικιλία κοτςιφάλι) είναι από τα πλουςιότερα παγκόςμια ςε OPC. Το
ςτοιχείο αυτό κα μποροφςε να αποτελζςει ζνα ςυγκριτικό πλεονζκτθμα του Κρθτικοφ αμπελώνα.
Ζνα ςτοιχείο το οποίο δεν ζχει μελετθκεί επαρκώσ είναι το εάν ο μοφςτοσ ι άλλα προϊόντα
προερχόμενα από τθ επεξεργαςία του περιζχουν αξιόλογα ποςοςτά OPC. Ετςι, μελετιςαμε τθν
περιεκτικότθτα μονομερών πολυφαινολών και ςε ζνα δείγμα κραςιοφ, και το ςυγκρίναμε με τθν
περιεκτικότθτά του μοφςτου και του πετιμεηιοφ που προζρχονταν από το ίδιο. Τα αποτελζςματα
φαίνονται ςτα ακόλουκα ςχιματα:
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Όπωσ φαίνεται, μοφςτοσ και κραςί περιζχουν περίπου τθν ίδια περιεκτικότθτα ολικών πολυφαινολών.
Πατά ταφτα, ςτθν διάρκεια τθσ ηφμωςθσ (ι τθν επαφι με τον αζρα, δεδομζνου ότι πρόκειται για
χωρικι οινοποίθςθ) τθ ςυγκζντρωςθ των μονομερών πολυφαινολών ελαττώνεται ενώ αυξάνεται
ςθμαντικά θ ςυγκζντρωςθ των OPC. Ενδιαφζρον είναι ότι, ςτθν διάρκεια τθσ ςυμπυκνώςεωσ του
μοφςτου ςε πετιμζηι, οι μονομερείσ πολυφαινόλεσ παραμζνουν ςτακερζσ, ενώ ελαττώνεται ςθμαντικά
θ ςυγκζντρωςθ των OPC, ίςωσ εξ αιτίασ του βραςμοφ. Τα ανωτζρω περιγράφονται ςο ακόλουκο ςχιμα:
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Συμπεραςματικά, όπωσ φαίνεται, το πετιμζηι, προερχόμενο από μοφςτο του Κρθτικοφ αμπελώνα,
εξακολουκεί να ζχει αρκετά μεγάλεσ ςυγκεντρώςεισ πολυφαινολών, ιδιαίτερα OPC, και μπορεί να
αποτελζςει προϊόν για το οποίο μποροφν να κοινοποιθκοφν αξιώςεισ υγείασ, όπωσ και για το κραςί.
Σθμειωτζον ότι οι ςυγκεντρώςεισ OPC ςτο πετιμζηι είναι ιςοδφναμεσ, αν όχι ανώτερεσ από πολλζσ
ποικιλίεσ κραςιοφ. Μζνει να διαπιςτωκεί θ ςτακερότθτα αυτών των ουςιών ςτο τελικό αρτοςκεφαςμα.

