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Rozmowa z dr hab. n. med. Gretą Woźniak - Klinicznym Neuroizjologiem Uniwersytetu Cypryjskiego w Nikozji

Oleokantal - remedium w proilaktyce 
chorób cywilizacyjnych

Prowadzi Pani  badania kliniczne nad działaniem wysokopolife-
nolowych oliw z pierwszego tłoczenia, które przynoszą różno-
rodne korzyści zdrowotne. Dotychczasowe wyniki wskazują na 
możliwość wykorzystania tych wysokopolifenolowych oliw w le-
czeniu wspomagającym choroby neurodegeneracyjne takie jak 
stwardnienie rozsiane czy też we wczesnych objawach demencji 
typu Alzheimer. Które, z substancji zawartych oliwach wykazują 
takie właściwości ?

Od czasów starożytnej Grecji oliwa była niezbędnym elementem co-
dziennej diety. W Kodeksie Hipokratesa istnieje ponad sześćdziesiąt 
zastosowań leczniczych oliwy z oliwek, w szczególności przeciwko 
chorobom skóry, a Homer nazywał ja „złotym płynem”. W oliwie z oli-
wek zostało odkrytych ponad 200 różnych związków chemicznych, 
w tym kwasy tłuszczowe, sterole, karotenoidy, terpenoidy, lawono-
idy – luteolina , tokoferole i polifenole. Do tej pory natomiast uważa-
no, że oliwa z oliwek, ze względu na zawartość nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych ma dobroczynne właściwości zdrowotne.
Polifenole są to drugorzędne metabolity wtórne występujące w oli-
wie z oliwek, które składają się z wielu struktur fenolowych. Przykłada-
mi głównych polifenoli z oliwek są tyrozol, hydroksytyrozol, oleokan-
tal, oleaceina, ligstrozyd czy też oleuropeina. Spośród tych polifenoli 
oleokantal zwrócił naszą uwagę, ze względu na interesujące dzia-
łania biologiczne udokumentowane w badaniach in vitro, które po-
twierdzają silne właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne, che-
moprewencyjne oraz immunomodulujące, dlatego jest uznawany 
obecnie za potencjalny środek terapeutyczny przeciwko chorobom 
neurodegeneracyjnym, sercowo-naczyniowym i nowotworowym. 
Oleokantal jest fenolem o silnym działaniu przeciwzapalnym po-
równywalnym do ibuprofenu.
Właśnie ten efekt działania wykorzystaliśmy w  badaniach in vitro. 
Oleokantal powstaje w wyniku reakcji chemicznych zachodzących 
w trakcie procesu przetwarzania zielonych (niedojrzałych) oliwek 
wykorzystywanych do produkcji oliwy wysokopolifenolowej. W ba-
daniach które prowadzimy wykorzystujemy wysokopolifenolową 
oliwę Eliama D.V. Gold (wytwarzaną z Kreteńskiej odmiany oliwek 
Koroneika gdzie cały proces produkcji odbywa się pod ścisłą kontro-
lą laboratoryjną). Eliama D.V. Gold jest certyikowana przez European 
Food Safety Authority (EFSA), oznakowana Health Claim oraz spełnia 
warunki Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 432/2012. Zgodnie 
z tym rozporządzeniem oliwa musi zawierać odpowiednią ilość sub-
stancji mających działanie prozdrowotne. Średnie wartości określone 
w tym rozporządzeniu wynoszą: 135 mg / kg dla oleokantalu oraz 
105 mg / kg dla oleaceiny. Eliama D.V. Gold wielokrotnie przekracza  
minimalne normy zalecane przez to rozporządzenie, dlatego jako je-
dyna została wybrana do naszych badan klinicznych w chorobach 
neurodegeneracyjnych. 

Na jakim etapie są badania kliniczne które Pani prowadzi? 

Badania kliniczne prowadzę we współpracy z Dr. Magdą Tsolaki z 
Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, Ordynatorem Oddziału 
Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala AHEPA, jak również z Narodo-
wym Uniwersytetem w Atenach oraz ze Światowym Centrum Oliwy 
dla Zdrowia (World Olive Center for Health ), które zaczeły sie w 
zeszłym roku 2019 w Marcu i planujemy zakończyc końcem  2021 
roku. W badaniach uczestniczy 150 pacjentów zdiagnozowanych z 
pierwotnie i wtórnie postępującym stwardnieniem rozsianym,  przy 
skali niepełnosprawności ≥4 według EDSS (rozszerzona skala stanu 
niepełnosprawności), oraz z objawami świadczącymi o zaburzeniach 

funkcji poznawczych według m.in. skali Frontal Assessment Battery 
(FAB),  Brief International Cognitive Assessment MS (BICAMS).
Pacjenci uczestniczący w badaniach maja problem z koncentracją, 
ogólne spowolnienia wykonywania codziennych czynności czy też 
zapamiętywania informacji. Zaburzenia funkcji poznawczych to jed-
ne z objawów, które widoczne są w wyniku narastającego zmniej-
szenia objętości mózgu a tym samym pogorszenia jakości życia. Jak 
do tej pory niestety ale nie ma leku który mógł by usprawnić czy 
tez dopomóc funkcjom poznawczym i choćby w małym procencie 
ograniczyć proces atroii mózgu. W naszych badaniach klinicznych 
(randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane prospektyw-
ne_ Randomized, Double Blind, Controlled Prospective Study), wpro-
wadzamy w codzienną dietę naszych pacjentów wysokopolifenolo-
wą Eliama D.V. Gold_Health Claim o wysokim stężeniu oleokantalu.
Zalecana dzienna dawka wynosi 40 mg (50 ml). Jej wielkość określo-
na jest na podstawie wcześniejszych prowadzonych badań klinicz-
nych, według których polifenole podawane w takich ilościach wyka-
zują swoje działania przeciwzapalne i neuroprewencyjne. Możliwość 
zahamowania procesu atroii mózgu jest szczególnie ważna, gdyż 
może to zapobiec pogorszeniu funkcji poznawczych u pacjentów z 
tym typem stwardnienia rozsianego, jak również postępowi niepeł-
nosprawności izycznej.
W naszych badaniach, modulując oś mózgowo-jelitową wykorzy-
stujemy wysokopolifenolową oliwę, doprowadzając do zmniejszenia 
działania czynników destrukcyjnie wpływających  na komórki ner-
wowe oraz ich połączeń synapsowych poprzez ograniczenie me-
chanizmu demielinizacji mózgu. W teorii naszych badań klinicznych, 
trzewne informacje z układu pokarmowego wpływają na funkcjono-
wanie mózgu a sygnały z mózgu wpływają na modalność ruchową, 
czuciową i wydzielniczą układu pokarmowego.
Wysokopolifenolowa oliwa, którą wykorzystujemy w naszych ba-
daniach zwiększa przeżywalność neuronów poprzez ich działanie 
na szlaki sygnałowe kinazy, 3-kinazy fosfoinozytydowej (PI3K / Akt) 
oraz kinazy białkowej aktywowanej mitogenem (MAPK) regulowanej 
kinazą pozakomórkową (ERK), wpływając na  rozwój ośrodkowego 
układu nerwowego. Ponadto wykazuje działanie anty-apoptotyczne 
poprzez zwiększenie stosunku białka Bcl-2 do aktywacji efektorów 
Bax  (Bcl-2 / Bax) poprzez zwiększenie ekspresji Bcl-2 a zmniejszenie 
ekspresji Bax. Mamy więc pomocną modulację interakcji między biał-
kami z rodziny BCL2, które są odpowiedzialne za apoptozę komórek. 
Ponieważ wiele chorób przewlekłych, takich jak stwardnienie rozsia-
ne czy też inne choroby neurodegeneracyjne, ma ukryte podłoże 
zapalne i oksydacyjne. Oleokantal jest obiecującym środkiem zapo-
biegawczym przeciwko tym schorzeniom.
Na dzień dzisiejszy mamy bardzo obiecujące wyniki badań, nie chcia-
łabym zapeszać ale widzimy polepszenie stanu pacjentów zarówno 
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w funkcjach poznawczych jak i funkcjach izycznych, które potwier-
dzają badania follow up oraz nasze relacje z pacjentami. Badania 
wciąż trwają, czekamy na końcowe wyniki, które przedstawię w nad-
chodzącym roku 2021.  

Pozytywne działanie wykazuje również wprowadzenie Eliama D.V. 
Gold w diecie u dzieci ze spektrum  autystycznym. Efekty potwierdzaj 
rodzice podający Eliama D.V. Gold dzieciom w ramach terapii.  Jedna 
z klinik niemieckich prowadzi badania nad zastosowaniem oliw wy-
sokopolifenolowych jako suplement diety u chorych na łuszczycą. 
Z przekazanych raportów wynika, że efekty są bardzo  obiecujące. 
Nadchodzące do nas pozytywne sygnały od pacjentów uczestniczą-
cych w różnych badaniach opartych na terapiach z zastosowaniem 
w diecie oliwy wysokopolifenolowej świadczą o jej szerokim spek-
trum działania. 
Zmiany środowiskowe zaszły już tak daleko, że kluczowa jest zmiana 
stylu życia całego społeczeństwa. Uboga wartość odżywcza współ-
cześnie spożywanych pokarmów jak i ich zanieczyszczenie chemicz-
ne zmusza nas do wspierania organizmu naturalnymi produktami o 
wysokiej wartości biologicznej. Jednym z takich produktów jest oli-
wa wysokopolifenolowa, której  regularne i długofalowe spożywanie 
uzupełnia naszą dietę o cenne związki i składniki odżywcze wzmac-
niające i chroniące nasz organizm.
Możemy zadać sobie pytanie czy nie prościej suplementować poli-
fenole w tabletkach? Oczywiście, prowadzone są próby wyekstraho-
wania Oleokantalu i oleaceiny w celu stosowania ich w farmakologii. 
Niestety okazało się, że problemem nie do pokonania jest w chwili 
obecnej rozkład tych fenoli, który podczas ich ekstrakcji. Ponowna 
synteza tych związków jest zaś bardzo skomplikowana ze względu 
na ich niestabilność w środowisku wodnym. Poza tym polifenole w 
takiej postaci wykazują niską wydajność i nie mają takich właściwości 
prewencyjnych jak te, które występują w stanie naturalnym. Ponad-
to oleokantal oraz inne związki zawarte w naturalnej oliwie działając 
na siebie synergicznie wzmacniają nawzajem swoje terapeutyczne 
działanie.
Już w czasach (469–399 p.n.e) grecki ilozof Socrates podkreślał 
„jemy, aby żyć, nie żyjemy aby jeść”,  jak też Galenus i inni ilozofowie 
udowadniali podstawę związku między dietą a zdrowiem cielesno-
-duchowym. Stwierdzenie Hipokratesa (460-370 p.n.e.) „Niech poży-
wienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”  czy też stwier-
dzenie „wszystkie choroby pochodzą od jelita”, powinno nam służyć 
jako drogowskaz w zdrowym trybie życia.
W naszych badaniach kierujemy się maksymami, które są ponadcza-
sowe i zawsze będą aktualne!!!

Które odmiany oliwek są szczególnie bogate w te lecznicze poli-
fenole. Od czego zależy zawartość tych substancji w oliwkach ?

Niektóre polifenole występują już w samych oliwkach, a część  z nich, 
jak oleokantal, oleacyna i oleuropeina powstają dopiero w momen-
cie wytłaczania. Dlatego proces produkcji i przechowywania oliwy 
jest bardzo ważny.  Odmiana jak  położenie geograiczne drzew oliw-
nych, stadium dojrzewania, stopień nawadniania oraz warunki klima-
tyczne modulują skład polifenolowy oliwy. 
Oliwy wysokopolifenolowe wytwarzane są z różnych odmian oliwek. 
Ja prowadzę badania na odmianie Koroneiki, która występuje w kon-
kretnych regionach na terenie Grecji  dokładnie na Krecie w okolicy 
Agia Varvara.  
Nie wszystkie oliwy z oliwek maja takie same własności, mam tutaj na 
uwadze EVOO (Extra Virgin Olive Oil, kwasowość <0.8). Dostępnych 
jest wiele rodzajów oliw polifenolowych, o zawartości od 250 do 300 
mg polifenoli / kg i spełniają one wymagania rozporządzenie Komisji 
UE 432/2012. Ale są również dostępne oliwy wysokopolifenolowe o 
zawartości  polifenoli pomiędzy 1000 – 2000mg w 1 kg oliwy – jest to 
dokładnie 960 gr czyli 1 litr oliwy. Do wysokopolifenolowych EVOO 
zaliczają się oliwy o zawartości polifenoli powyżej 800 mg / 960gr 
oliwy i taką właśnie jest oliwa Eliama D.V. Gold na której prowadzimy 
badania.

Jak rozróżnić w handlu oliwy polifenolowe, czy mają swoje ozna-
czenia? 

Oliwa EVOO jest produktem, w którym polifenole mogą występować 
w bardzo różnych stężeniach. Dlatego trzeba odróżnić oliwy polife-
nolowe - wysokopolifenolowe od zwykłych Oliw Extra Virgin. Oliwa 
wysokopolifenolowa powinna posiadać certyikat o zawartości po-
lifenoli, oraz wpis Komisji  UE 432/2012, informujący o minimalnej (5 
mg / 20gr oliwy) zawartości oleokantalu (Oliwy polifenolowe). Nato-
miast oliwa wysokopolifenolowa musi być oznaczona dodatkowo 
naklejką Health Claim. Pojemność butelki dla oliwy wysokopolife-
nolowej nie może przekroczyć 250ml a sama butelka powinna być 
z ciemnego specjalnego szkła, przygotowanego wyłącznie do tego 
rodzaju Oliwy.
Dobroczynne polifenole łatwo ulegają procesowi utlenienia, dlatego 
każda butelka musi być  dopełniana azotem, co zabezpiecza oliwę 
przed reakcjami REDOX.
Oliwy polifenolowe, z tego co mogłam zaobserwować w trakcie mo-
jego ostatniego pobytu w Polsce, są jeszcze stosunkowo mało zna-
nymi produktami. Oliwy określane tym mianem uznawane są w Unii 
Europejskiej za produkty lecznicze wyróżnione oznaczeniem Health 
Claim. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 432/2012 
zawierają one odpowiednią ilość substancji mających działanie proz-
drowotne, w tym w szczególności hydroksytyrozolu i jego pochod-
nych (np. kompleksu oleuropainy i tyrozolu). 
Według moich i innych prowadzonych badań nawet niewielka ilość 
wpływa korzystnie na ochronę lipidów znajdujących się we krwi 
przed stresem oksydacyjnym, który jest bardzo niebezpiecznym zja-
wiskiem. 

To tak na koniec proszę powiedzieć jak to się stało, że Rzeszo-
wianka- bo stąd się Pani wywodzi - traiła do Grecji a później na 
Cypr i tam prowadzi swoje badania?

Pani Redaktor, jest to długa historia i nie na łamy Biuletynu Lekarskie-
go, ale również bardzo ciekawa i egzotyczna przygoda, która bym 
pozostawiła na inny wywiad. 
Dziękując Pani za zaproszenie, chciałabym jeszcze raz podkreślić 
znaczenie diety Kreteńskiej, która ma potwierdzony wpływ na długo-
wieczność mieszkańców w tym regionie Grecji. 
To co jest na naszym talerzu może być pięknym bukietem leków po-
chodzenia naturalnego. Przyroda daje nam mnóstwo substancji lecz-
niczych stosowanych w medycynie od dawna, dlaczego więc oleo-
kantal nie miałby stać się remedium w proilaktyce i leczeniu  chorób 
cywilizacyjnych.

Dziękuję za rozmowę  
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