
Δπίδξαζε ησλ ιηπώλ θαη ησλ  
ειαίσλ ζηελ πγεία 

Η επηκέιεηα ηεο εξγαζίαο έγηλε από ηνπο καζεηέο 
ηεο Β΄ ηάμεο: 

Σαββνπνύινπ Αγγειηθή 

Παληειέωλ Χξύζα 

Μπνπηέι Αλλα 

Κειεκπάθεο Γξεγόξεο 
 



Δπίδξαζε ησλ ιηπώλ θαη ησλ  
ειαίσλ ζηελ πγεία 

Σηόρνη ηεο εξγαζίαο: 

 Γλωξηκία βηνινγηθνύ ξόινπ ηωλ ιηπώλ θαη 

ειαίωλ θαη  

 έιεγρνο πνηόηεηαο ηνπ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ        

κέζω ηεο νμύηεηάο ηνπ. 
 



Γεληθά γηα ηα ιηπαξά νμέα  

                                        Γηαθξίλνληαη ζε: 

  Κνξεζκέλα ιηπαξά νμέα: βξίζθνληαη ζηα εκηζηεξεά δσηθά 
ιίπε  

CH3[CH2]14COOH (παικηηηθό νμύ) 

CH3[CH2]16COOH (ζηεαηηθό νμύ) 

  Αθόξεζηα ιηπαξά νμέα: 

 Μονοακόπεζηα λιπαπά οξέα: βξίζθεηαη ζε κεγαιύηεξε 
αλαινγία ζηα θπηηθά έιαηα 

CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOH  (ειατθό νμύ)  

 Πολςακόπεζηα λιπαπά οξέα: βξίζθνληαη θπξίσο ζηα θπηηθά 
έιαηα αιιά θαη ζηα ηρζπέιαηα. 

CH3[CH2]4CH=CHCH2CH=CH[CH2]7COΟH  (ιηλειατθόνμύ),  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 Iδηαίηεξα σθέιηκα πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα 

Απηά είλαη ηα ω-3 θαη ηα ω-6 : βξίζθνληαη ζην ζπθώηη 
ηεο κνπξνύλαο θαη ηνπ κπαθαιηάξνπ 

Ιδηόηεηεο : 

 έσοςν ανηιοξειδωηικέρ και ανηιθλεγμονώδειρ 
ιδιόηηηερ  

 Πποζηαηεύοςν από ηιρ σπόνιερ αζθένειερ (Alzheimer 

θαθνήζε λενπιάζκαηα, ν δηαβήηεο)  

 

 

 



 
Πεπιεκτικότητα επιλεγμένων τπουίμων σε ω-3 λιπαπά οξέα 

΄Ελαια g / 15mL   Τπόυιμα g / 100 g 

 Λινέλαιο 6,9 
Σολομός 

(ζηραγγιζμένος)  

 

1,9 

 Μοσροσνέλαιο 2,8  
 Σαρδέλες 

(ζηραγγιζμένες) 
1,6 

 Καρσδέλαιο 1,4  
 Σολομός 

(μαγειρεμένος) 
1,5 

 Canola oil (ηροποποιημένο 

κραμβέλαιο) 
1,3   Ξιθίας (μαγειρεμένος) 1,5 

 Σογιέλαιο 0,9   Τόνος 0,3 

 Ελαιόλαδο 0,1  Καρύδια 9,1 

     Φσζηίκια (ψημένα) 0,4 

     Σοσζάμι 0,4 



Δπηθίλδπλα Υδξνγνλσκέλα ειαία 

    Σε αληίζεζε κε ηα επεξγεηηθά σ3- σ6 νη επηζηήκνλεο 
δηαπίζησζαλ όηη ηα trans ιηπαξά νμέα : 
(ππνπξντόληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ησλ 
πνιπαθόξεζησλ ιηπαξώλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ηε 
βηνκεραληθή δηεξγαζία ηεο πδξνγόλσζεο)  

    είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία θαζώο απμάλνπλ ηνλ 
θίλδπλν γηα ζηεθαληαίεο θαξδηαθέο αζζέλεηεο 



Ειαηόιαδν  

   Τν ειαηόιαδν είλαη  βαζηθό ζπζηαηηθό 

ηεο  κεζνγεηαθήο δίαηηαο θαη πξνηείλεηαη από 

πνιινύο εηδηθνύο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη 

ηελ επίηεπμε ηεο καθξνδσίαο.  

   Η ζύζηαζε ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη ηέηνηα πνπ 

πξνζθέξεη έλα κνλαδηθό ζπλδπαζκό από 

κνλναθόξεζηα, πνιπαθόξεζηα θαη θνξεζκέλα 

ιηπαξά νμέα. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό ζε 

ζπλδπαζκό κε ηα αληηνμεηδσηηθά πνπ πεξηέρεη, 

πξνζδίδεη ζην ειαηόιαδν πςειή δηαηξνθηθή αμία. 

 



 



Χεκηθή ζύζηαζε ειαηνιάδνπ 

    Τν ειαηόιαδν είλαη κίγκα εζηέξσλ ηεο γιπθεξίλεο κε 
νξγαληθά (ιηπαξά) νμέα , ε παξνπζία απηώλ ησλ 
ειεύζεξσλ νμέσλ κεηώλεη ηελ πνηόηεηα ηνπ 
ειαηνιάδνπ. 

    Γείθηεο πνηόηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη ε ειεύζεξε 
νμύηεηα ηνπ. 

Η επί ηνηο 100 θαηά βάξνο %w/w (ή %θ.β.) 
πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ ζε ειεύζεξα 
νμέα νλνκάδεηαη νμύηεηα.  

 



Πνηόηεηεο ειαηόιαδνπ   

1. Εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηόιαδν :ειεύζεξε 
νμύηεηα όρη κεγαιύηεξε από 0,8% 

2. Παξζέλν ειαηόιαδν : ειεύζεξε νμύηεηα όρη 
κεγαιύηεξε από 2,0%,  

3. Ειαηόιαδν : είλαη ην κείγκα εμεπγεληζκέλνπ 
ειαηνιάδνπ  θαη βξώζηκνπ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ 
κε νμύηεηα όρη κεγαιύηεξε από 1,5%.  

4.  Αγνπξέιαην  

5. Ππξελέιαην : νμύηεηα όρη κεγαιύηεξε από 1,5%.  

 



Εμεπγεληζκόο ειαηνιάδνπ  

    Αμηνζεκείσηε είλαη  θαη ε δηαδηθαζία εμεπγεληζκνύ 
ηνπ ειαηνιάδνπ θαηά ηελ νπνία ειαηόιαδα 
θαηώηεξεο πνηόηεηαο κέζσ θπζηθώλ ή ρεκηθώλ 
κεζόδσλ, απνθηνύλ ραξαθηεξηζηηθά θαη γεύζε 
παξόκνηα κε ηνπ θαζαξνύ ιαδηνύ. 

     Τα ιάδηα «ξαθηλέ»  θαηά ηε ρεκηθή ηνπο 
επεμεξγαζία,θαηαζηξέθνληαη ηα ζπζηαηηθά ηεο 
άκπλαο ηνπο, νη ηνθνθεξόιεο πνπ είλαη ηζρπξά 
αληηνμεηδσηηθα. 

 

 



Οη ηδηόηεηεο θαη ηα ωθέιε ηνπ ειαηνιάδνπ 

   Δίλαη ηδαληθό γηα ηελ θαξδηά εκπνδίδνληαο ηηο ζξνκβώζεηο, αξαηώλεη ην αίκα θαη 
πξνιακβάλεη ην έκθξαγκα. 

   Μεηώλεη ηελ ΄΄θαθή΄΄ ρνιεζηεξίλε LDL  θαη απμάλεη ηελ ΄΄θαιή΄΄ ρνιεζηεξίλε HDL 

 Πεξηέρεη ρεκηθά πνπ θαζπζηεξνύλ ηνλ θαξθίλν θαη έρεη αληηγεξαληηθή δξάζε 
εμνπδεηεξώλνληαο  ηηο θαηαζηξνθηθέο γηα ηα θύηηαξα ειεύζεξεο ξίδεο 
θαη  ζπκβάιινληαο  έηζη  ζηε καθξνδσία 

  Διαηηώλεη ηελ πίεζε. 

 Βειηηώλεη ην ζάθραξν ζηνπο δηαβεηηθνύο. 

 Δίλαη ην ιηγόηεξν ηνμηθό από όια ηα ιάδηα ζην ηεγάληζκα 

  Πξνθαιεί κεγαιύηεξε έθθξηζε ηεο ρνιήο θαη δηεπθνιύλεη ηελ πέςε ησλ ιηπώλ. 

 Δίλαη ζρεηηθά πην εύπεπην από άιια ιάδηα θαη  απνξξνθάηαη εύθνια θαη γξήγνξα. 

  Ζ  απνξξόθεζή ηνπ πιεζηάδεη ηελ  απνξξόθεζε ηνπ κεηξηθνύ γάιαθηνο  

  Πξνζηαηεύεη ηα ηνηρώκαηα ησλ ηξηρνεηδώλ αγγείσλ. 

 Πεξηέρεη βηηακίλε Δ, πνπ δξα ηζρπξά αληηνμεηδσηηθά ζε ζπλδπαζκό κε ηελ βηηακίλε Α.  

  Δκπνδίδεη ηε ζπζζώξεπζε ιίπνπο ζην ζπθώηη θαη  ειαηηώλεη ηηο εθθξίζεηο ηνπ ζηνκάρνπ. 

  Βειηηώλεη ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ εληέξνπ θαη θαηαπνιεκά ηε δπζθνηιηόηεηα.  

 Παίδεη ζεκαληηθό  ξόιν ζηελ αλάπηπμε ησλ νζηώλ.                    



Πείξακα – Μέηξεζε ηεο νμύηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ 
κε ηελ κέζνδν ηεο νγθνκέηξεζεο 

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ απαηηνύληαη 
ηα παξαθάηω πιηθά: 

  Γείγκαηα παξζέλνπ ειαηόιαδνπ  

 Γείθηεο θαηλνινθζαιετλεο 1 %  

  Γηάιπκα θαπζηηθνύ λαηξίνπ NaOH 0,1 M 

 Αηζέξαο  

  Αηζπιηθή αιθνόιε (νηλόπλεπκα θαζαξό)  

 Όξγαλα: 

  Κσληθή θηάιε  

 Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο  

  Πξνρντδα  

 



Γηαδηθαζία πεηξάκαηνο 

1.  Επγίδνπκε m = 10g ειαηνιάδνπ κέζα ζε θσληθή θηάιε ή αλ δελ έρνπκε 
δπγό κε νγθνκεηξηθό θύιηλδξν κεηαθέξνπκε ζε κηα θσληθή θηάιε 11ml 
ειαηνιάδνπ.  Ζ πνζόηεηα απηή αληηζηνηρεί ζε 10g ειαηνιάδνπ .  

2.  Δθπιύλνπκε ηνλ θύιηλδξν ρξεζηκνπνηώληαο 25 ml αιθνόιεο θαη 
κεηαγγίδνπκε ην έθιπκα ζηε θσληθή θηάιε.  

3. Πξνζζέηνπκε επίζεο 25 ml αηζέξα θαη αλαθαηεύνπκε θαιά γηα ηε 
δηάιπζε ηνπ ειαηνιάδνπ . 

4. Πξνζζέηνπκε 4 κε 5 ζηαγόλεο θαηλνινθζαιετλε. Ζ θαηλνινθζαιεΐλε 
είλαη έλαο δείθηεο πνπ ζε δηαιύκαηα κε pH θάησ ηνπ 8 είλαη άρξσκνο, 
ελώ πάλσ από 8 γίλεηαη θόθθηλνο.. 

5. Ογθνκεηξνύκε κε ην δηάιπκα 0,1 M NaOH ππό ζπλερή αλάδεπζε 
κέρξη λα εκθαληζηεί ξόδηλν ρξώκα (ηειηθό ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο), 
όπνηε θαη παίξλνπκε ηελ έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θαπζηηθνύ 
λάηξηνπ.  
 



Δηαιπκα ιαδηνύ ζε 

νξγαληθνύο δηαιύηεο 

+ 

θαηλνινθζαιετλε 

Τειηθό ζεκείν 

νγθνκέηξεζεο 

Πιήξεο εμνπδεηέξσζε θαη 

αιιαγή ρξώκαηνο δείθηε 



 
Υπνινγηζκόο ηεο νμύηεηαο ηνπ ιαδηνύ 

1ν πείξακα: ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4,3 ml NaOH 0,1M 

 2ν πείξακα: ρξεζηκνπνηήζεθαλ 3,9 ml NaOH 0,1M 

 M.O: 4,1 ml NaOH 0,1M  

H νμύηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ ζε ειατθό ππνινγίδεηαη από ηελ 
αληίδξαζε ηεο εμνπδεηέξσζεο: 

C17H33COOH + ΝaΟΖ             C17H33COOΝa + H2O 

Όπσο θαίλεηαη από ηελ ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία 

n (mol) νμένο  =  n (mol) βάζεο =cxv= 0,1×4,1×10-3 mol 

n (mol) νμένο =4,1×10-4  mol ειατθνύ νμένο 

mειαϊθνύ =n ×Mr = 4,1×10-4 × 282 = 0,1156 g ειατθνύ νμένο 

 

 



Υπνινγηζκόο ηεο νμύηεηαο ηνπ ιαδηνύ 

 Ζ πνζόηεηα απηή βξίζθεηαη ζηα 10gr ειαηνιάδνπ. 

 Αξα ε πνζόηεηα ζε ειατθό ζηα 10νgr ειαηνιάδνπ είλαη 
1,156 gr. 

 Οπόηε:  

  Ομύηεηα % = 1,156% w/w      

  ( ή 1,156g ειατθνύ / 100g ειαηνιάδνπ) 

Ζ ηηκή απηή είλαη κέζα ζηα όξηα γηα δείγκα 
παξζέλνπ ειαηνιάδνπ (<2%) 

 


