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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ρόδι, σύμβολο ζωής, γονιμότητας και ευημερίας, είναι ο καρπός 

που, από τα πανάρχαια χρόνια, θεοί και άνθρωποι λάτρεψαν. Οι 

μικροσκοπικοί κόκκινοι, ζουμεροί και γλυκόξινοι σπόροι του αποτελούν μια 

ξεχωριστή, γευστική απόλαυση και κρύβουν πλήθος από θρεπτικές και 

θεραπευτικές ιδιότητες.Το ρόδι παράγεται από ένα θάμνο ή δενδρύλλιο που 

είναι αυτοφυές στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες μεσογειακές χώρες. 

Πιθανολογούν ότι μας έχει έρθει σε άγρια μορφή τα πανάρχαια χρόνια από 

την κεντρική ασία. Η λατινική ονομασία του είναι "Púnica granalum", που 

σημαίνει "πολύσπορο μήλο". Ο Πλίνιος το αναφέρει ως "Malum Punicum", 

που σημαίνει "μήλο των Καρχηδονίων".Το όνομα "Ρόα" ή "Ροϊά", που 

συναντάμε σήμερα σε πολλά μέρη της Ελλάδας, είναι ασιατικής καταγωγής 

και έχει τις ρίζες του στο συριακο "Rimmon"114'117.

Πηγή:ΙιΗρ://ΜΜν. newsbomb.gr/episthmh/story

Η ροδιά καλλιεργείται σε ηλιόλουστα και ζεστά μέρη, γι' αυτό και η 

παρουσία της είναι εμφανής στο μεσογειακό τοπίο. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Ροδιά ήταν αφιερωμένη στην Ήρα, προστάτιδα 

του γάμου και της γέννησης.
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Η Αφροδίτη, θεά του έρωτα, συνέδεσε το όνομα της με την ίδια την 

καταγωγή της Ροδιάς, μια και εκείνη φύτεψε για πρώτη φορά το δένδρο στην 

Κύπρο. Αναφορά στη ροδιά κάνει και ο Όμηρος, στην Οδύσσεια, 

περιγράφοντας τις καλλιέργειες του βασιλιά των Φαιάκων, Αλκίνοου, ενώ ο 

Αριστοτέλης επισημαίνει κάποια ποικιλία ροδιών χωρίς κουκούτσια (Αθηναίος 

ΙΔ'650 ε).

Στη Βίβλο, η Ροδιά παρομοιάζεται με τη γυναικεία ομορφιά, οι σπόροι της 

συμβολίζουν τη γονιμότητα και ο κατακόκκινος χυμός τους το νέκταρ της 

αγάπης, Στη Λαϊκή παράδοση το ρόδι συνδέεται με το γάμο, ως σύμβολο 

γονιμότητας και με το έθιμο της πρωτοχρονιάς, σαν ένδειξη καλής τύχης.

Ο δε χυμός του ροδιού, αναμεμειγμένος με ελαιόλαδο, εξαφανίζει τις 

κηλίδες από το δέρμα και σβήνει τις ρυτίδες, ενώ το ρόδι χρησιμοποιείται 

ευρύτατα στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική114'117.Αν ψάχνετε για ένα 

τρόφιμο πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, τότε το ρόδι θα μπορούσε να είναι. Για 

αιώνες, τα ρόδια είχαν θεωρηθεί ως ένας θησαυρός στα φρούτα. Εκτός από 

την ύπαρξη ενός υψηλού πηγή φυτικών ινών, το ρόδι είναι μια εξαιρετική 

πηγή βιταμίνης Α, Ο, Ε, Β5, Β3, σίδηρο, φυλλικό οξύ, κάλιο και 

αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες114. Το ρόδι προέρχεται από τη Μέση 

Ανατολή, αλλά σήμερα καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο. Ο καρπός έχει μια 

σκληρή φλούδα και γλυκιά ζουμερή σάρκα που περιέχει πολλούς σπόρους. 

Στην αρχαιότητα, οι Βαβυλώνιοι μασούσαν τα σπέρματα πριν τη μάχη, 

πιστεύοντας ότι θα γίνουν ανίκητοι.

Στα ράφια των καταστημάτων ο καταναλωτής μπορεί να βρει αρκετά προϊόντα 

παράγωγα μεταποίησης του ροδιού114. Πέραν του χυμού, ο οποίος είναι και ο 

πιο δημοφιλής στους καταναλωτές χάριν των αντιοξειδωτικών του 

χαρακτηριστικών, υπάρχουν διαθέσιμα προϊόντα όπως μαρμέλαδα, σιρόπι 

(γρεναδίνη), πάστα, ξίδι, και αλκοολούχα ποτά114.Ιατρικές έρευνες τώρα 

επιβεβαιώνουν τον πλούτο πληροφοριών που αναφέρει η ιστορία, η 

μυθολογία και ο συμβολισμός για το ρόδι.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η χρήση του ροδιού δεν περιορίζεται μόνο ως φρούτο, αλλά και ως 

χυμός ή βάση για είδη ζαχαροπλαστικής και φαρμακευτικά σκευάσματα. Στη 

μαγειρική, το ρόδι χρησιμοποιείται ως ωμό ή αποξηραμένο φρούτο το οποίο 

μπορεί να καταναλωθεί μεμονωμένα ή να συνοδεύσει κρύα πιάτα και σαλάτες. 

Τα ρόδια καταναλώνονται κατά προτίμηση νωπά ή σαν αναψυκτικός χυμός ή 

σαν σιρόπι ροδιού (γρεναδίνη) ή σαν αλκοολούχα ποτά που παράγονται μετά 

από μεταποίηση. Επίσης τα ρόδια χρησιμοποιούνται στη μαγειρική και τη 

ζαχαροπλαστική115. Η περιεκτικότητα των καρπών της ροδιάς σε χυμό 

κυμαίνεται γύρω στο 60 % του βάρους του καρπού ενώ το υπόλοιπο 

αποτελούν το περικάρπιο, τα περισπέρμια και τα σπέρματα των σπόρων.

Ο καρπός της ροδιάς είναι πλούσιος σε βιταμίνες Α, Β, Ο και σε 

ανόργανα στοιχεία : φώσφορο, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, χαλκό, σίδηρο, 

μαγγάνιο, πυρίτιο, νάτριο, θείο, ψευδάργυρο κτλ. Η περιεκτικότητα των 

καρπών σε λιπίδια ποικίλει ανάλογα με τη ποικιλία , αλλά και τη 

περιεκτικότητά τους σε έλαιο. Γενικά, η περιεκτικότητα σε λιπίδια κυμαίνεται 

μεταξύ 6-122 ρτ ανα κιλό ξηρής ουσίας. Η περιεκτικότητα αυτή είναι πολύ 

χαμηλή ώστε να σκεφτεί κανείς να εκμεταλλευτεί βιομηχανικά τη ροδιά για τη 

παραγωγή ελαίου, εκτός ειδικών περιπτώσεων (παραγωγή 

καλλυντικών)115.Από τα λιπαρά οξέα που περιέχει το έλαιο της ροδιάς, το πιο 

επικρατέστερο είναι το λινολεϊκό οξύ (43-88%) και το μονο-ακόρεστο ολεϊκό 

(4-20%).

Τα ρόδια ανάλογα με το ποσοστό σακχάρων που περιέχουν 

κατατάσσονται σε δύο μεγάλες ομάδες :

-Τα  ρόδια που περιέχουν γλυκούς σπόρους και τα οποία καταναλώνονται 

σαν επιτραπέζιοι καρποί. Τα ρόδια τα ρόδια της ομάδας αυτής είναι καλύτερης 

ποιότητας όταν τα σπέρματα που περιέχουν οι σπόροι, είναι τρυφερά και 

σχεδόν ανεπαίσθητα κατά τη κατανάλωσή τους115.
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-  Τα ρόδια που περιέχουν γλυκόξινους σπόρους. Τις περισσότερες φορές, τα 

σπέρματα των σπόρων των ροδιών αυτών είναι σκληρά. Τα ρόδια αυτά 

χρησιμοποιούνται με σκοπό τη παραγωγή χυμών ή γρεναδίνης ή 

αλκοολούχων ποτών. Η βιομηχανία παραγωγής χυμών από αρκετά χρόνια 

άρχισε να ενδιαφέρεται για τα ρόδια, κυρίως λόγω της άριστης γεύσεως που 

έχουν οι χυμοί των καρπών της ροδιάς αλλά και λόγω των εξαιρετικών για την 

υγεία του ανθρώπου ιδιοτήτων τους. Στο εμπόριο κυκλοφορούν χυμοί 

αποκλειστικά από τους καρπούς της ροδιάς, αλλά και χυμοί σε ανάμειξη με 

χυμούς άλλων καρπών, όπως πχ ο χυμός ροδιού-σταφυλιού ή ροδιού-με τσάι 

κτλ που κυκλοφορούν στην Ελλάδα ή ο χυμός ροπ^τσαί που κυκλοφορεί 

στη Μ. Βρετανία εδώ και μερικά χρόνια ο οποίος γίνεται από χυμό ροδιάς με 

χυμό του φυτού αρόνια και με χυμούς μερικών άλλων μικρών κόκκινων 

καρπών του δάσους115.

Μερικά μέρη του φυτού της ροδιάς 

χρησιμοποιούνται στη βυρσοδεψία για την επεξεργασία των δερμάτων λόγω 

της αυξημένης περιεκτικότητάς τους σε τανίνη. Ο φλοιός του καρπού , εκτός 

από βυρσοδεψικός (δέψις μαροκινών δερμάτων) είναι φαρμακευτικός , αλλά 

χρησιμοποιείται και στη νηματουργία λόγω των βαφικών του ιδιοτήτων για τη 

βαφή μάλλινων και μεταξωτών νημάτων. Ο φλοιός της ροδιάς χρησιμοποιείται 

επίσης στη παραγωγή μαύρου χρώματος που παράγεται σε συνδυασμό με 

άλατα σιδήρου. Από το χρώμα αυτό παρασκευάζουν μελάνες115.Η πούλπα 

των καρπών τη ροδιάς χρησιμοποιείται στη παραδοσιακή ιατρική πολλών 

λαών της μεσογείου για την αντιμετώπιση προβλημάτων του 

στομάχου.Επίσης τα άνθη της είναι φαρμακευτικά και ο φλοιός της ρίζας 

χρησιμοποιείται από τη παραδοσιακή ιατρική, εναντίον της ταινίας.
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Οι ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες των καρπών της ροδιάς, τους 

καθιστούν βασικούς παράγοντες της βιομηχανίας φαρμάκων και της 

βιομηχανίας παραγωγής καλλυντικών κυρίως για τη παραγωγή προϊόντων 

που αφορούν τη φροντίδα του δέρματος των ανθρώπων, αλλά και προϊόντων 

προστασίας του δέρματος από το καρκίνο.

Πηγή: http://www.agro-help.com

Οι Αίθη κ.α. το 2005 απέδειξαν την αντικαρκινική δράση του εκχυλίσματος 

των καρπών της ροδιάς , στο δέρμα πειραματόζωων (ποντίκια). Σήμερα, 

πολλές βιομηχανίες καλλυντικών περιλαμβάνουν το χυμό της ροδιάς σε 

πολλά καλλυντικά, εκμεταλλευόμενες το άρωμα τους , τις υδατικές και 

καταπραϋντικές τους ιδιότητες όπως και στις περιπτώσεις παρασκευής 

κρεμών για την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας και της γήρανσης του 

δέρματος115.Η ροδιά ορισμένων γενοτύπων, χρησιμοποιείται και σαν 

καλλωπιστικό φυτό λόγω του πολύ ωραίου χρώματος των ανθέων της αλλά 

και για τη δημιουργία μπονσάι, δηλαδή φυτών νάνων115.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή

Αν ανατρέξουμε στην αρχαιότητα θα δούμε ότι το ρόδι εξυμνείται σε 

Αιγυπτιακούς παπύρους, αναφέρεται στην Παλαιό Διαθήκη με το όνομα 

ππιιποη και εμφανίζεται στην Ελληνική Μυθολογία, την Ρωμαϊκή ιστορία και το 

Κοράνι117. Είναι γενικά αποδεκτό ότι το ρόδι πρωτοεμφανίστηκε στην Περσία, 

και σιγά-σιγά προχώρησε στην Ινδία, βόρειο Αφρική, Ευρώπη, Κίνα και 

* Αμερική. Είναι ένα από τα πρώτα φρούτα

1.2 Το ρόδι στον συμβολισμό του Δένδρου της Ζωής

Αυτό το φρούτο αναφέρεται σε διάφορους πολιτισμούς και θρησκείες. 

Στο ένα από τα Θαύματα του Κόσμου, τους Κρεμαστούς Κήπους της 

Βαβυλώνας, εκεί όπου παραπαίει σήμερα το Ιράκ του αλληλοσπαραγμού, οι 

ροδιές αναφέρονται εμφατικά σαν μέρος του θησαυρού του 

Ναβουχοδονόσορα II. Σ' αυτή την περιοχή, παλαιότερα γνωστή σαν 

Μεσοποταμιά, το ρόδι ακόμα λατρεύεται και για τις θεραπευτικές του ιδιότητες 

και σαν σύμβολο ομορφιάς, μακροζωίας, γονιμότητας και σοφίας114.

καλλιέργειας: τουλάχιστον από το 3000 

π.Χ., ίσως νωρίτερα ακόμα, υπήρχαν κήποι 

με σταφύλια, ελιές, σύκα, χουρμάδες, 

αμύγδαλα και ρόδια στις κοιλάδες του Τίγρη- 

Ευφράτη, τον Νείλο και τα ποτάμια της 

Ινδίας117
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Στην Ελληνική και Περσική μυθολογία το φρούτο αυτό αναφέρεται σαν 

σύμβολο ζωής, αναγέννησης και ζευγαρώματος. Εξ αιτίας του ρόλου του στον 

Ελληνικό μύθο της Περσεφόνης, το ρόδι έγινε σύμβολο γονιμότητας, θανάτου 

και αιωνιότητας και ήταν το έμβλημα των Ελευσίνιων Μυστηρίων. Οι αρχαίοι 

Κινέζοι πίστευαν ότι οι σπόροι του συμβόλιζαν την μακροζωία και την 

αθανασία114'115. Στην Εβραϊκή παράδοση συναντούμε τα ρόδια και σε 

θρησκευτικό και σε πολιτισμικό πλαίσιο. Το ρόδι χρησιμοποιήθηκε σαν 

διακοσμητικό στοιχείο στον Ναό του Σολομώντα , σε βασιλικά εμβλήματα και 

στους μανδύες των ιερέων. Μάλιστα, ένα μικροσκοπικό ρόδι από αλάβαστρο 

που φέρει επιγραφή στα αρχαία Εβραϊκά, είναι το μόνο εύρημα που 

ανακτήθηκε ποτέ από τον Ναό του Σολομώντα114'115. Το ρόδι είναι σύμβολο 

ανάστασης και ζωής στον Χριστιανισμό και στην Χριστιανική τέχνη συμβολίζει 

την ελπίδα. Είναι επίσης ένα από τα τρία "ευλογημένα φρούτα" του 

Βουδισμού114.

1.3 Ιδιότητες του δένδρου και του καρπού

Η ροδιά προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικά εδάφη και είναι ανθεκτική 

σε πολύ σκληρές συνθήκες ζέστης, ξηρασίας και έλλειψης φροντίδας. 

Επομένως δεν είναι να απορεί κανείς που ο αρχαίος κόσμος ήταν γεμάτος 

δασύλλια με ροδιές και οι άγριες ροδιές ήταν διάσπαρτες παντού, ενώ μερικές 

από αυτές διατηρούνται μέχρι σήμερα117. Σε ένα χωριό στην Μενόρκα των 

Βαλεαριδών νήσων της Μεσογείου υπάρχει μία και μοναδική αρχαία ροδιά η 

οποία μόλις που καταφέρνει να βγάλει ένα, το πολύ δύο ρόδια στα βαθειά της 

γεράματα. Πρέπει να έχει έρθει με τους Φοίνικες, τους ακούραστους 

ταξιδιώτες και εμπόρους, που άνοιξαν εμπορικούς δρόμους από ξηράς και 

θαλάσσης και στην αρχαιότητα έλεγχαν ένα μεγάλο μέρος του Μεσογειακού 

εμπορίου. Θεωρείται ότι η ροδιά μπορεί να ζήσει πάνω από 200 χρόνια αλλά 

τα στοιχεία για την ακριβή ηλικία αυτής της ροδιάς της Μενόρκα είναι 

ασαφή .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2.1 Ο "Κόκκινος Χρυσός" της Ελλάδας

Το ρόδι, ο Καρπός των Ολύμπιων Θεών, ο "κόκκινος χρυσός", όπως 

αποκαλείται από τους ειδικούς της διατροφής ο χυμός του ροδιού, λόγω των 

πλούσιων αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων του, θεωρείται από τα είδη διατροφής με 

τη μεγαλύτερη ζήτηση. Τα ρόδια είναι από τα ταχέως ανερχόμενα επώνυμα 

ελληνικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά βιολογικών-υγιεινών τροφίμων και 

ποτών. Το ελληνικό ρόδι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτης τάξεως 

προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως, όπως θεωρούνται πλέον 

διεθνώς ο Κρόκος Κοζάνης (σαφράν), η Μαστίχα Χίου, η Πατάτα του

Νευροκοπίου, το μέλι ελάτης της Βυτίνας 

Αρκαδίας. Παράλληλα η καλλιέργεια ροδιού 

μπορεί να

προσφέρει μία εναλλακτική πηγή εσόδων 

στους παραγωγούς της Ελλάδας, αφού 

μπορεί να αναπτυχθεί τόσο σε άγονα 

χωράφια, όσο -το κυριότερο- σε παλιά 

βαμβακοχώραφα, από τα οποία και

2.2 Στοιχεία της καλλιέργειας

Η ροδιά κατάγεται από την Περσία και καλλιεργείται κυρίως σε εύκρατες 

περιοχές, τόσο σε χαμηλό όσο και σε υψηλό υψόμετρο. Είναι σχετικά 

ανθεκτική στο ψύχος, ενώ δεν απαιτεί ιδιαίτερες εδαφικές συνθήκες. Ωστόσο, 

μεγαλύτερες και ποιοτικότερες αποδόσεις επιτυγχάνονται σε εδάφη πλούσια, 

βαθιά, με ρΗ από 5.5 έως 7, που αρδεύονται συχνά. Η καλλιέργεια της 

ροδιάς επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια ιδίως σε περιοχές με μεσογειακό 

κλίμα, ενώ η δυνατότητα επέκτασης της καλλιέργειας σε ξηρές περιοχές με 

εδάφη υψηλής αλατότητας, είναι πολύ μεγάλη.Το σημαντικότερο πρόβλημα 

της εμπορικής καλλιέργειας της ροδιάς είναι το σχίσιμο καρπών.
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Το φυσιολογικό αυτό φαινόμενο έχει πολλαπλά αίτια όπως τη μεγάλη 

διακύμανση μεταξύ ημερήσιας και νυχτερινής θερμοκρασίας, τη διακύμανση 

της εδαφικής υγρασίας, την καθυστέρηση της συγκομιδής, τις προσβολές από 

έντομα και ασθένειες καθώς και την έλλειψη βορίου σε νεαρούς καρπούς112.

2.3 Η καλλιέργεια στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα πάντως η καλλιέργεια ροδιάς βρίσκεται σε "νηπιακό" στάδιο 

και η καλλιεργούμενη έκταση δεν υπερβαίνει συνολικά τα 20.000 στρέμματα, 

αλλά στα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα. Βάσει των 

στοιχείων του Υπουργείου η ελληνική αγορά απορροφά ποσότητες ροδιών 

που κυμαίνονται μεταξύ 1.000-1.200 τόνων, εκ των οποίων οι 800 τόνοι 

εισάγονται. Οι εισαγόμενες ποσότητες αφορούν, κυρίως, ρόδια ξινών ή 

ημίξινων ποικιλιών, που χαρακτηρίζονται από πολύ καλή εξωτερική 

εμφάνιση119'121. Επισημαίνεται ότι η ελληνική αγορά εισάγει μεγάλες 

ποσότητες ροδιών, κυρίως από Τουρκία, Ιράν, Ινδία, Αίγυπτο και Ισραήλ. 

Πάντως τα έξοδα για τον παραγωγό μειώνονται στο ελάχιστο μετά τον πέμπτο 

ή έκτο χρόνο ζωής του ροδεώνα, αφού υπολογίζονται σε 300 ευρώ το 

στρέμμα, όταν η απόδοση κυμαίνεται μεταξύ δύο και τεσσάρων τόνων ανά 

στρέμμα. Το κόστος εγκατάστασης της φυτείας ανέρχεται περίπου στα 1.330 

ευρώ/στρέμμα και περιλαμβάνει τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τα 

πρώτα τρία χρόνια, όσο δηλαδή θεωρείται ότι διαρκεί η περίοδος 

εγκατάστασής της121. Η ροδιά καλλιεργείται σε ηλιόλουστα και ζεστά μέρη, γι 

αυτό και η παρουσία της είναι εμφανής στο μεσογειακό τοπίο, ενώ 

επιστήμονες λένε πως η Ελλάδα είναι μια από τις ιδανικότερες περιοχές λόγω 

των κλιματικών της συνθηκών119'121.

2.4 Παραγωγή

Σύμφωνα με εκτιμήσεις σύνολο της παγκόσμιας παραγωγής τα τελευταία 

χρόνια ανέρχεται σε 2.250.000 τόνους. Τα τελευταία χρόνια, αν και δεν 

υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία, φαίνεται ότι οι καλλιεργούμενες 

εκτάσεις ροδιάς έχουν αυξηθεί σημαντικά, λόγω νέων φυτεύσεων σε πολλές 

χώρες και κυρίως στο Ισραήλ. Η καλλιέργεια της ροδιάς εμφανίζεται στην 

Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια.
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Σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

(1989), μόνο το 10% του συνόλου των δέντρων βρίσκονταν σε οργανωμένους 

οπωρώνες ενώ η συνολική ετήσια παραγωγή, ανερχόταν σε 2.700 τόνους 

περίπου. Τη δεκαετία του ’90, τόσο οι εκτάσεις κανονικών οπωρώνων όσο και 

η συνολική παραγωγή, μειώθηκαν σημαντικά. Σήμερα, στην περιοχή της 

Ερμιόνης, όπου η ροδιά αποτελεί παραδοσιακή καλλιέργεια, παράγεται ο 

κύριος όγκος (300-400 τόνοι) ροδιών στην Ελλάδα.Τα τελευταία χρόνια, 

πολλοί παραγωγοί έχουν προβεί σε νέες φυτεύσεις δέντρων ροδιάς κυρίως 

της ποικιλίας wonderful, στην Αργολίδα, στην Ηλεία, στη Λακωνία, στα 

Γιαννιτσά, στην Ξάνθη, στη Λάρισα και στα Φάρσαλα. Σύμφωνα με στοιχεία 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα τελευταία χρόνια, οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 3 χιλιάδες 

στρέμματα, φτάνοντας συνολικά τα 4000 στρέμματα περίπου119'121.

Σημαντικότερες χώρες παραγωγής ροδιών

Χώρα Παραγωγή(τόνοι) Ποσοστό

Ινδία 1.200.000 53,33%

Ιράν 650.000 28,89%

Η.Π.Α. 100.000 4,44%

Τουρκία 75.000 3,33%

Ισπανία 60.000 2,67%

Ισραήλ 20.000 0,89%

Λοιπές 145.000 6,44%

ΣΥΝΟΛΟ 2.250.000

Πηγή:ίτίίρ:// www.citrogold.co.ga/pomtechwebsite.pdf
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2.5 Αγορά

Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη διαφημιστική καμπάνια 

στις Η.Π.Α. που έχει ως σκοπό να ενημερώσει του καταναλωτές για τις 

ευεργετικές ιδιότητες του ροδιού. Από το 2003 και μετά, 961 προϊόντα με 

βάση τα ρόδια εισήλθαν στην αγορά των Η.Π.Α. Η διαφήμιση οδήγησε σε 

κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης στις Η.Π.Α., ενώ ο απόηχος έφτασε και στην 

Ευρώπη τονώνοντας τη ζήτηση σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Όμως οι 

προσφερόμενες ποσότητες ροδιών δε διαφοροποιήθηκαν σημαντικά, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής πώλησης121.Τα τελευταία χρόνια, πολλοί 

παραγωγοί έχουν προβεί σε νέες φυτεύσεις δέντρων ροδιάς κυρίως της 

ποικιλίας wonderful, στην Αργολίδα, στην Ηλεία, στη Λακωνία, στα Γιαννιτσά, 

στην Ξάνθη, στη Λάρισα και στα Φάρσαλα. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα τελευταία χρόνια, οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 3 χιλιάδες 

στρέμματα, φτάνοντας συνολικά τα 4000 στρέμματα περίπου ροδιών.

Από το 2002 και μετά, πάρα πολλές μελέτες ανέδειξαν τις ευεργετικές 

ιδιότητες των ροδιών οι οποίες, κατά κύριο λόγο οφείλονται στην παρουσία 

μεγάλων ποσοτήτων αντιοξειδωτικών ουσιών (τριπλάσια ποσότητα σε σχέση 

με το κόκκινο κρασί και το πράσινο τσάι).Η ελληνική αγορά εισάγει μεγάλες 

ποσότητες ροδιών (κυρίως από την Τουρκία, το Ιράν, την Ινδία, την Αίγυπτο 

και το Ισραήλ) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις, η ελληνική αγορά απορροφά ποσότητες ροδιών που κυμαίνονται 

μεταξύ 1.000- 1.200 τόνων, εκ των οποίων οι 800 τόνοι εισάγονται.

Οι εισαγόμενες ποσότητες αφορούν κυρίως ρόδια ξινών ή ημίξινων, 

ποικιλιών που χαρακτηρίζονται από πολύ καλή εξωτερική εμφάνιση4. Επίσης, 

τα τελευταία χρόνια προωθούνται στην αγορά ολοένα και περισσότερα 

επώνυμα προϊόντα που περιέχουν ρόδι. Η ποικιλία των προϊόντων αυτών δεν 

περιορίζεται μόνο σε προϊόντα διατροφής (χυμοί, ποτά, αναψυκτικά, 

γιαούρτια, παγωτά, μαρμελάδες, καφές) αλλά περιλαμβάνει και καλλυντικά και 

συμπληρώματα διατροφής119'121
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2.6 Κόστος Εγκατάστασης

Το κόστος εγκατάστασης της φυτείας ανέρχεται περίπου στα 1330 

€/στρέμμα, και περιλαμβάνει τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τα 

πρώτα τρία χρόνια, όσο δηλαδή θεωρούμε ότι διαρκεί η περίοδος 

εγκατάστασης της φυτείας. Κατά το πρώτο έτος, οι δαπάνες εγκατάστασης 

προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα δενδρύλλια και το αρδευτικό σύστημα. Η 

εργασία περιλαμβάνει κυρίως τη χάραξη του δενδρώνα, τη φύτευση των 

δενδρυλλίων και την τοποθέτηση των καλαμιών υποστήριξης.

Πηγή: http://www.vitaplant.gr/rodies/php

Η εργασία καταλαμβάνει πολύ μικρό ποσοστό στις συνολικές δαπάνες 

εγκατάστασης, λόγω της αυξημένης συμμετοχής του σταθερού κεφαλαίου 

(84%).Το μεταβλητό κεφάλαιο αποτελείται, ουσιαστικά, από το κόστος του 

πετρελαίου, αφού κατά το πρώτο έτος, δεν εφαρμόζονται λιπάνσεις και 

φυτοφάρμακα. Τέλος, το ενοίκιο εδάφους, υπολογίστηκε με βάση το ενοίκιο 

της αρδευόμενης γης στην περιοχή (30 €/στρέμμα).
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Μετά το 2ο έτος, παρατηρείται μία μεγάλη μείωση των δαπανών καθώς οι 

μεγάλες δαπάνες της αγοράς δενδρυλλίων και του συστήματος άρδευσης 

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ στο 3ο και τελευταίο έτος εγκατάστασης, τα 

δέντρα αρχίζουν να μπαίνουν σε παραγωγή καλύπτοντας έτσι μικρό μέρος 

των δαπανών119'121.

2.6 Προοπτικές Καλλιέργειας

Θετικοί Παράγοντες

-- Ελλειμματικό προϊόν τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

-Στο επίκεντρο της προσοχής σε πολλές χώρες του κόσμου.

-  Πολλά νέα προϊόντα με 

βάση το ρόδι εμφανίζονται 

συνεχώς στη διεθνή αλλά 

και στην εγχώρια αγορά.

-Πολλές εταιρίες που 

παράγουν προϊόντα με 

βάση τα ρόδια θα 

μπορούσαν να

συνεργαστούν με Έλληνες 

παραγωγούς, αυξάνοντας 

έτσι την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους.

-Ο ι Έλληνες καταναλωτές προτιμούν τα ντόπια προϊόντα από τα εισαγόμενα. 

-Ο ι καταναλωτές τείνουν να αγοράζουν προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας.

-  Η διεθνής βιομηχανία ζητάει όλο και περισσότερο προϊόν για να καλύψει τις 

ανάγκες της.

-Ο ι κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας φαίνεται να είναι ευνοϊκές για την 

ανάπτυξη της καλλιέργειας121.

Πηγή εικόνας :ΙιΗρ://ΜΜν. vitaplant.gr/rodies/php
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Αρνητικοί Παράγοντες

-  Τα περιθώρια αύξησης της κατανάλωσης είναι σχετικά περιορισμένα και 

έτσι μία απότομη αύξηση της προσφοράς, μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε 

κατακόρυφη πτώση της τιμής του αλλά ακόμα και σε αδυναμία πώλησης του.

-  Η νωπή κατανάλωση παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες συγκριτικά με τα 

υπόλοιπα φρούτα.

-  Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα για τις αποδόσεις των 

εισαγόμενων ποικιλιών στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

-  Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η δημοτικότητα των ροδιών θα 

ελαττωθεί με την ανακάλυψη της επόμενης ‘σούπερ’ τροφής121.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΧΥΜΟΥ

3.1 Φυτοχημικά συστατικά

Ένα ισχυρό φυτό, όπως η ροδιά, προσφέρει για κατανάλωση ένα φρούτο 

το οποίο έχει μία ισορροπημένη και ποικίλη περιεκτικότητα πολλών 

ευεργετικών για την υγεία συστατικών. Ακριβώς αυτός ο συνδυασμός 

συστατικών ενδεχομένως κρύβει το μυστικό των εξαιρετικών αποτελεσμάτων 

και όχι το εκχύλισμα ιδιαίτερων μεμονωμένων συστατικών όπως το κηκιδικό 

οξύ - αν και αυτό το συστατικό έχει δώσει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα 

σε κλινικές έρευνες117. Περίπου 75 τοις εκατό των φαρμάκων ανά τον κόσμο 

προέρχονται από φυτά, έτσι το βασίλειο των φυτών μας προσφέρει ένα 

τεράστιο φάσμα χημικών και εφαρμογών. Ανάμεσα στα ευεργετικά 

φυτοχημικά διακρίνονται πολλές κατηγορίες. Μία υποκατηγορία γνωστή σαν 

φαινόλες, περιλαμβάνει τα φλαβονοειδή, φλαβόνες, κατεχινικά οξέα, 

ισοφλαβόνες, και φαινολικά οξέα. Καθένα από τα 5.000 φυτοχημικά της 

υποκατηγορίας των φαινολών είναι από μόνο του αντιοξειδωτικό που ενισχύει 

το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού, βελτιώνει το 

αγγειοκαρδιακό σύστημα και επιβραδύνει την γήρανση117.

3.2 Χημική σύνθεση

Το μεγαλύτερο μέρος της χημικής ανάλυσης των ροδιών έχει εστιάσει 

στον χυμό, τον φλοιό/περικάρπιο και το έλαιο των σπόρων. Ο χυμός/φρούτο 

περιέχει μεγάλες ποσότητες υδρολυτικής ταννίνης, ιδίως κηκιδικής ταννίνης 

(γαλλικό οξύ και κηκιδικό οξύ) ανθοκυανίνες (κυανούχο άλας, δελφινίδες, 

πελαργονιδίνες) καθώς και φαινολικά οξέα (κηκιδικό οξύ, καφεϊκό οξύ και 

χλωρογενικό οξύ). Το περικάρπιο είναι επίσης πλούσιο σε υδρολυτικές 

ταννίνες.(Σημ. Το περικάρπιο είναι ο φλοιός που περιβάλλει τον σπόρο, 

ουσιαστικά το "επισπέρμιο". Σπόρος είναι μόνον ο σκληρός, λευκός 

εσωτερικός σπόρος, το κόκκινο χυμώδες φαγώσιμο περίβλημα που περικλείει 

τον σπόρο ονομάζεται επισπέρμιο)117'119. Όταν συνθλίβουμε ολόκληρο το 

φρούτο ο χυμός που βγαίνει έχει πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα
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πολυφαινολών από εκείνη του επισπερμίου. Ο φλοιός περιέχει επίσης 

λουτεολίνη, κερκετίνη, καιμπφερόλη και ηλιανθίνη. Το έλαιο των σπόρων 

περιέχει περίπου 63,5 τοις εκατό ρυηίοίο θοίόΠ - ένα σπάνιο ακόρεστο 

λιπαρό οξύ 18 δεσμών άνθρακα (από άποψη δομής σχετίζεται με το συζυγές 

λινολενικό οξύ). Σύμφωνα με μία πηγή ο σπόρος έχει την μεγαλύτερη 

περιεκτικότητα οιστρογόνων του φυτικού βασιλείου - περίπου 17 Γης/Ι^ 

αποξηραμένου σπόρου. Το ενδιαφέρον συνεχώς αυξάνει σχετικά με την 

προοπτική του ελαίου του ροδιού σαν ένα ισχυρό φυτικό οιστρογόνο και την 

πιθανότητα να έχει ιδιότητες πρόληψης του καρκίνου - ιδίως του καρκίνου του 

μαστού117'119.

3.3 Η χημεία του ροδιού πιο αναλυτικά

Εκτός από τα συμβατικά διατροφικά συστατικά που σημειώθηκαν 

ακριβώς παραπάνω ο χυμός ροδιού αναφέρθηκε ότι αποτελείται από 85,4% 

νερό, 10,6% συνολικά σάκχαρα, 1,4% πηκτίνη, 0,2-1,0% πολυφαινόλες και 

οργανικά οξέα.5,17,18 Άλλα σύνθετα που έχουν αναφερθεί είναι τα λιπαρά οξέα, 

οι στερόλες, τα τριτερπενοειδή και η τοκοφερόλη-α.19 Βέβαια, το ποσοτικό 

προφίλ των συστατικών του χυμού ροδιού βρέθηκε να ποικίλλει σημαντικά 

εξαρτώμενο από τη καλλιέργεια, τους γεωκλιματικούς παράγοντες και τις 

συνθήκες μάζωξης της σοδειάς, επεξεργασίας και αποθήκευσής της.20,21 Η 

τραχύτητα της ποιότητας του χυμού οφείλεται στις πολυφαινόλες. Όλα τα 

μέρη του φρούτου περιέχουν πολυφαινόλες, συμπεριλαμβανομένης της 

φλούδας, των εσωτερικών μεμβρανών και των περικαρπίων. Όμως, το 

κομμάτι γύρω από το καρπό ( φλούδα και μεμβράνη) αναφέρεται ότι περιέχει 

τη μεγαλύτερη συγκέντρωση.21 Ο χυμός ροδιού περιέχει 2 κύριες τάξεις 

πολυφαινολικών συστατικών. Υδροδιαλυόμενες τανίνες και φλαβονοειδή με 

πολύ μικρά επίπεδα συμπυκνωμένων τανινών.Οι υδροδιαλυόμενες τανίνες 

είναι οι κυρίαρχες πολυφαινόλες στο χυμό ροδιού και περιλαμβάνουν 

ελαγιτανίνες, γαλοτανίνες, και εστέρες.21 Οι πιο άφθονες τανίνες είναι οι 

ρυηίοαίαρίηε (ανόμερα Α και Β) και οι σχετιζόμενες τανίνες που αποτελούν 

περίπου το 63% των συστατικών πολυφαινολών.21 Ο πίνακας 2 δείχνει τη 

διάσπαση των φαινολικών συστατικών στο χυμό ροδιού. Το φλαβονοειδές 

συστατικό αποτελείται κυρίως από ανθοκυανίνες, φλαβανόλες και γλυκοζίτες
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φλαβανόλης. Οι ανθοκυανίνες είναι τα χρώματα που διαποτίζουν το χυμό με 

το ρουμπινένιο κόκκινο χρώμα του και περιλαμβάνουν συστατικά όπως 

κυανιδίνη,κυανιδίνη-3, γλυκοζίτη,κυανιδίνη-3,5 γλυκοζίτη, κυανιδίνη -3 - 

ρουτινοσίτη, δελφινιδίνη, δελφινιδίνη-3-γλυκοζίτη, δελφινιδίνη -3,5- γλυκοζίτη, 

πελαργονιδίνη 3 γλυκοζίτη και πελαργονιδίνη 3,5 γλυκοζίτη (βλέπε πίνακα. 1).
20, 22,23,24

Πίνακας.1. Τα συστατικά ανθοκυανίνες και ανθοκυανιδίνες στο χυμό 

ροδιού.

1. Cyanidin

2. Cyanidin-3-glucoside

3. Cyanidin-3,5-diglucoside

4. Cyanidin-3-rutinoside

5. Delphinidin

6. Delphinidin-3-glucoside

7. Delphinidin-3,5-glucoside

8. Pelargonidin-3-glucoside

9. Pelargonidin-3,5-glucoside

Πηγή: 200

R1 R2 R3 R4

ΟΗ Η Η Η

ΟΗ Η Glucose Η

ΟΗ Η Glucose Glucose

ΟΗ Η Rutinose Η

ΟΗ ΟΗ Η Η

ΟΗ Glucose Η

ΟΗ ΟΗ Glucose Glucose

Η Η Glucose Η

Η Η Glucose Glucose

American Botanical Council

Από αυτά φαίνεται ότι τα παράγωγα της κυανιδίνης είναι τα πιο 

άφθονα, ακολουθούμενα από γλυκοζίτες δελφινιδίνης.21,25 Άλλα συστατικά 

φλαβονοειδών περιλαμβάνουν μυρικετίνη, ρουτίνη, ναριγενίνη, λουτεολίνη και 

γλυκοζίτες λουτεολίνης, κερκετίνη και γλυκοζίτες κερκετίνης.26'29 Οι κύριες 

συμπηκνωμένες τανίνες που εντοπίζονται στο χυμό είναι η κατεχίνη, η 

προκυανιδίνη Β1 και η προκυανιδίνη Β2.26 Η γαλοκατεχίνη και τα παράγωγά 

της έχουν επίσης αναφερθεί.30 Άλλες φαινολικές περιλαμβάνουν το γαλακτικό 

οξύ, το πρωτοκατεχικό οξύ τη κατεχίνη και τη φλωριδίνη.31
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Το κιτρικό οξύ είναι το πιο άφθονο οργανικό οξύ στο φρέσκο χυμό ροδιού 

και το αμέσως επόμενο είναι το μηλικό οξύ.31,32 Άλλα οργανικά οξέα που 

έχουν αναφερθεί είναι το καφεικό,το χλωρογενικό, το κινναμωμικό, το 

κουμαρικό, το φερουλικό, το γαλακτικό, το μηλικό, το οξαλικό, το κηκιδικό, το 

ηλεκτρικό και το ταρταρικό οξύ.26,31,32 Παρόλο που η αναβολική ορμόνη 

οιστρόνη ( και σε μικρότερη έκταση ο οιστριόλης,ο 17-β οιστραδιόλης και η 

τεστοστερόνη) έχουν αναφερθεί στο κουκούτσι του ροδιού,28,33'37 αυτά τα 

ευρήματα δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Πιο ακριβείς μετρήσεις με χρήση 

χρωματογραφίας υγρών με υψηλή δύναμη ή σπεκτρόμετρο αέριου 

χρωματογράφου δεν εντόπισαν κάποιο από τα στοιχεία αυτά στο κουκούτσι 

του ροδιού38 ή στο εκχύλισμά του.29Ομοίως,οι στερόλες β-σιτοστερόλη, 

καμεστερόλη, χοληστερόλη και στιγμαστερόλη έχουν αναφερθεί να 

υπάρχουν στο κουκούτσι του ροδιού,35,37,39 όμως τα συστατικά αυτά δεν 

έχουν εντοπιστεί στο χυμό.

Πίνακας. 2. Φαινολικές ενώσεις σε 100% χυμό ροδιού.

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ ΦΑΙΝΟΛΕΣ

/ \ I
ΥΔΡΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ

ΤΑΝΝΙΝΕΣ

ΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΗ ΕΛΛΑΓΙΚΟ ΟΞΥ

I 2-5% των πολυφαινολών

ΕΛΛΑΓΙΤΑΝΝΙΝΕΣ

ΓΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΝΝΙΝΕΣ

ΑΝΘΟΚΥΑΝΝΙΝΕΣ

χαρακτηριστικά συστατικά

80-90% πολυφαινολών 

όπως η πουνικαλαχίνη και 

οι ολιγομερικές ταννίνες

είναι η δελφινιδίνη η κυανιδίνη

και η πελεγονιδίνη περίπου 8-15%

των πολυφαινολών πηγή: 2008 American Botanical Council
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΥΜΟΥ

4.1 Φαρμακευτικές ιδιότητες

Ο χυμός του ροδιού ανά τους αιώνες έχει χρησιμοποιηθεί για την 

αντιμετώπιση διαφόρων νόσων. Στην αρχαία Ελλάδα οι γιατροί το 

χρησιμοποιούσαν σαν αντιφλεγμονώδες , κατά της ελμινθίασης (σκουλήκια 

των εντέρων) και αντιβηχικό. Χρησιμοποιείτο επίσης για την θεραπεία της 

χρόνιας διάρροιας και δυσεντερίας. Στη Γεωργία, χρησιμοποιείται επίσης και 

σαν αποφρακτικό του βλεννογόνου, για την θεραπεία αιμορραγιών, 

νυχτερινές εφιδρώσεις και διάρροια. Έχει χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση 

της τριχοφυΐας και βοηθά στην πρόληψη της αρτηριοσκλήρυνσης, άσθματος, 

αμυγδαλίτιδας και βρογχίτιδας.το εκχύλισμα του ροδιού αναμεμειγμένο με 

εκχύλισμα αλόης έχει χρησιμοποιηθεί για την διέγερση της ανάπλασης των 

οστών. Τελευταία χρησιμοποιείται με επιτυχία στην θεραπεία εγκαυμάτων120. 

Σύμφωνα με μελέτη του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, ο χυμός του ροδιού 

κατέχει τη σημαντικότερη θέση όσον αφορά τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες 

σε σχέση με τους χυμούς άλλων καρπών. Η σειρά κατάταξης των διάφορων 

χυμών με τις μεγαλύτερες αντιοξειδωτικές ιδιότητες έχει ως εξής :

1ος Χυμός του ροδιού 

2ος Κόκκινο κρασί

3ος Χυμός σταφυλιού της ποικιλίας Concord 

4ος Χυμός του μύρτιλλου 

5ος Χυμός κερασιού

6ος Χυμός του acai ( φοινικόδεντρο του Αμαζόνιου)

7ος Χυμός του canneberge (είδος μύρτιλλου με κόκκινους καρπούς)

8ος Χυμός πορτοκαλιού 

9ος Πράσινο τσάι 

10ος Χυμός μήλου

Πηγή: βιβλίο η Ροδία. Κάσσανδρος Γάτσιος.
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4.1.1 Κηκιδικό ο£ύ εναντίον του καρκίνου

Το πιο συναρπαστικό στην εποχή μας είναι η ανακάλυψη ότι τα ρόδια 

περιέχουν εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες του αντικαρκινικού φαινολικού 

κηκιδικού οξέος. Το ρόδι είναι ένα από τις μεγαλύτερες γνωστές πηγές 

κηκιδικού οξέος, ενός ισχυρού αντιοξειδωτικού και αντικαρκινικού 

φυτοχημικού οι ιδιότητες του οποίου έχουν περιγράφει σε περισσότερες από 

500 μελέτες που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία 40 χρόνια117.

Ο Dr. Gary Stoner του Ohio State University έχει κάνει μεγάλη έρευνα 

αποδεικνύοντας τις ιδιότητες του κηκιδικού οξέος σε σχέση με τον καρκίνο. 

Πολλοί ερευνητές πλέον έχουν 

δηλώσει επισήμως τα θετικά 

αποτελέσματα των δικών τους 

ερευνών σχετικά με το κηκιδικό 

οξύ και τον καρκίνο, με πειράματα 

τόσο σε τρωκτικά όσο και 

ανθρώπους. Πολλή δουλειά έχει 

γίνει σχετικά με τον καρκίνο του 

τραχήλου και του μαστού117.

Πηγή εικόνας:http://www. lifemojo. com

H Dr. Wendy Smith και η ομάδα της στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι έδειξε 

ότι το κηκιδικό οξύ βοηθά την πρόληψη των αρχικών χημικών αντιδράσεων 

που μπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο του μαστού. Ο Dr. Kim του Pusan 

NATIONAL University της Νότιας Κορέας ηγήθηκε μιας ομάδας επιστημόνων 

από τις ΗΠΑ, Καναδά, Μ. Βρετανία και Ισραήλ που έδωσε ισχυρά ευρήματα 

σχετικά με την δράση των φυτοχημικών του ροδιού στην επιβράδυνση της 

εξάπλωσης του καρκίνου του μαστού και την δημιουργία καρκινογόνων 

κακώσεων.
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Υπάρχουν και πολλές άλλες μελέτες και συνεχής έρευνα για την 

θεραπεία του καρκίνου, περιλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού, 

προστάτη και πνευμόνων και η πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί το ρόδι σ' αυτή 

τη μάχη αυξάνει συνεχώς. Μεγάλο μέρος αυτής της έρευνας περιλαμβάνεται 

στο βιβλίο του Shafer Fox.117'120.

4.1.2 Αντιοξειδωτικές ιδιότητες

Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες του ροδιού είναι επίσης αποτελεσματικές 

στην αντιμετώπιση άλλων προβλημάτων υγείας στις οποίες περιλαμβάνονται 

η αρτηριοσκλήρυνση, η φλεγμονή αρτηριών και καρδιάς και η υπέρταση. 

Αυτές οι ιδιότητες είναι επίσης ευεργετικές για την προστασία του ήπατος και 

των νεφρών από την βλάβη που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες, την 

αντιμετώπιση των βακτηρίων και την ενίσχυση της δράσης άλλων 

αντιοξειδωτικών120'117. Εδώ και αρκετά χρόνια Ισραηλινοί ερευνητές υπό 

την διεύθυνση του Dr. Michael Avíram (Εργαστήριο Έρευνας Λιπιδίων, 

Ινστιτούτο Ιατρικών Ερευνών οικογένειας Rappaport, Rambam Medical 

Center, Χάιφα) έχουν εστιάσει στις αντιοξειδωτικές ιδιότητες καθώς και την 

πιθανή ευεργετική επίδραση του χυμού του ροδιού στο αγγειοκαρδιακό 

σύστημα. Σε μία μελέτη βρέθηκε ότι ο χυμός του ροδιού μείωνε τις κακώσεις 

αθηρωσκλήρυνσης σε ποντικούς με ανεπάρκεια απολιποπρωτείνης Ε. Μία 

ex-vivo μελέτη πάνω σε υγιείς άρρενες εθελοντές έδειξε ότι κατανάλωση 50 

ml_ συμπυκνωμένου χυμού ροδιού την ημέρα (ίσου με 8 οζ ημερησίως 100% 

χυμού) επί δύο εβδομάδες μείωνε την δεκτικότητα του LDL στην οξείδωση και 

αύξανε την λειτουργία της παραοξονάσης (ΡΟΝ-1). Τέλος κλινικά πειράματα 

αποκάλυψαν ότι η κατανάλωση 50mL συμπυκνωμένου χυμού ροδιού την 

ημέρα (ίσου με 8 οζ ημερησίως 100% χυμού) επί δύο εβδομάδες κατέληξε σε 

μείωση κατά 36% της δράσης του ένζυμου μετατροπής της αγγειοτενσίνης 

(ACE)* και 5% μείωση της συστολικής πίεσης του αίματος σε 10 ασθενείς με 

υπέρταση(ηλικίας 62-77 ετών). Οι έρευνες πάνω στον χυμό ροδιού 

συνεχίζονται και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσουν την αρχή νέων, 

ενδιαφερόντων ευρημάτων σχετικά με την ευεργετική επίδραση στα 

καρδιαγγειακά νοσήματα120'117.

ACE:Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου.
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4.1.3 Το ρόδι εναντίον της αρτηριακής πλάκας και της αθηρωσκλήρωσης

Μία πιλοτική έρευνα εστίασε σε 19 ηλικιωμένα άτομα που 

παρουσίαζαν αθηρωσκλήρωση ή σκλήρυνση των αρτηριών, στους οποίους 

είχε ήδη δημιουργηθεί πλάκα σε επικίνδυνο βαθμό. Δέκα από τους ασθενείς 

που έπιναν μόλις 8 οζ χυμού από ρόδι την ημέρα για ένα χρόνο παρουσίασαν 

μέχρι και 30 τοις εκατό μείωση του πάχους του εσωτερικού επιθήλιου της 

καρωτιδικής αρτηρίας, ενώ η υπό παρατήρηση ομάδα των 9 ασθενών που 

δεν έπιναν τον χυμό έδειξαν 9 % αύξηση του πάχους. Επιπλέον εκείνοι οι 

οποίοι έπιναν τον χυμό ροδιού παρουσίασαν μείωση της συστολικής πίεσης 

του αίματος κατά 21 %120'117. Όπως αναφέρεται στο τεύχος Αυγούστου 2006 

του Atherosclerosis: "Ο χυμός ροδιού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο 

αθηρωσκλήρωσης και επομένως τον κίνδυνο θανάτου των διαβητικών αφού 

αυτή η πάθηση προκαλεί πάχυνση των τοιχωμάτων των αρτηριών και 

ευθύνεται για το 80% των θανάτων από ασθενών που πάσχουν από διαβήτη. 

Επίσης μειώνει την πρόσληψη κακής χοληστερόλης, σύμφωνα με μελέτες του 

Technion-lsrael Institute of Technology120'117"

4.1.4 Ευεργετική δράση στον καρκίνο του προστάτη

Σύμφωνα με μία παλαιότερη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος της 

1ης Ιούλιου 2006 στο Clinical Cancer Research, ο χυμός ροδιού δίνει γερό 

κτύπημα στον καρκίνο του προστάτη και επιμηκύνει τον μετεγχειρητικό χρόνο 

διπλασιασμού του PSA, καθυστερεί τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών 

κυττάρων και προκαλεί τον θάνατο των καρκινικών κυττάρων. Το εκχύλισμα 

ροδιού μπορεί να προλάβει τον καρκίνο του προστάτη ή να επιβραδύνει την 

εξάπλωσή του σύμφωνα με τα αποτελέσματα εργαστηριακών μελετών που 

διεξήχθησαν στο Πανεπιστήμιο του Γουϊσκόνσιν στο Μάντισον.
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Όταν ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα προστάτη εισήχθησαν σε ποντικούς, 

τάϊσμα των ζώων με εκχύλισμα ροδιού καθυστέρησε την εμφάνιση 

νεοπλασμάτων. Η ανάπτυξη των όγκων αναστάλθηκε σημαντικά και 

επιμηκύνθηκε ο χρόνος ζωής.

Στους άνδρες με επανεμφανιζόμενο καρκίνου του προστάτη, πόση 8 οζ 

την ημέρα χυμού ροδιού επιμηκύνει σημαντικά τον χρόνο αύξησης των 

επιπέδων του ειδικού προστατικού δείκτη (ΡβΑ), που αποτελεί ένδειξη 

καρκίνου του προστάτη120'117.

4.1.5 Ενίσγυση του νιτρικού οξειδίου

Ο χυμός ροδιού έχει εξεταστεί για την ικανότητά του να προστατεύει το 

νιτρικό οξείδιο (ΝΟ) ενάντια στην οξειδωτική καταστροφή. Βρέθηκε ότι ο 

χυμός ροδιού είναι ένα ισχυρός ανασταλτικός παράγον της εξαφάνισης του 

ΝΟ λόγω υπεροξείδωσης των αρνητικά φορτισμένων ενδιάμεσων ιόντων. 

Ήταν κατά πολύ ισχυρότερο του χυμού του μαύρου σταφυλιού, του χυμού 

των μαύρων μούρων, του κόκκινου κρασιού, ασκορβικών οξέων και της άί- 

άλφα τοκοφερόλης. Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι ο χυμός του ροδιού 

διαθέτει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση που καταλήγει σε ορατή προστασία του 

νιτρικού οξειδίου ενάντια στην οξειδωτική καταστροφή, και εξ αυτού καταλήγει 

στην αύξηση της βιολογικής δράσης του ΝΟ117.

4.1.6 Περισσότερες έρευνες νια το ρόδι

*  Το εκχύλισμα του ροδιού μπορεί να εμποδίσει τα ένζυμα που συμβάλλουν 

στην οστεοαρθρίτιδα, επιβαρύνοντας την φθορά των χόνδρων.117

* Πόση χυμού ροδιού κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να 

συμβάλλει στην μείωση του κινδύνου εγκεφαλικών κακώσεων στα βρέφη117.

* Το εκχύλισμα ροδιού μπορεί να εμποδίσει την δημιουργία όγκων του 

δέρματος, τουλάχιστον σε ποντίκια τα οποία εκτέθηκαν σε καρκινογόνους 

παράγοντες. Επιπλέον, ποντίκια στα οποία εφαρμόσθηκε θεραπευτική αγωγή 

με χυμό ροδιού παρουσίασαν λιγότερους όγκους από εκείνα που δεν είχαν 

υποστεί αυτή τη θεραπεία117.
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* Συμπυκνωμένος χυμός ροδιού βελτιώνει την παρουσία λιπιδίων σε 

διαβητικούς ασθενείς με υπερλιπιδαιμία και μπορεί να βελτιώσει τους 

παράγοντες που ευθύνονται για τις καρδιακές παθήσεις117.

* Κατανάλωση χυμού ροδιού επί τριετία από ασθενείς με στένωση της 

καρωτιδικής αρτηρίας μειώνει την κοινή πάχυνση του εσωτερικού της 

καρωτίδας, την πίεση του αίματος και την οξείδωση LDL117
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΡΟΔΙΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

5.1ΓΕΝΙΚΑ

Καρδιαγγειακή Υγεία. Τα πρωταρχικά οφέλη του χυμού ροδιού 

επικεντρώνονται στις αντιοξειδωτικές δράσεις του και τη δυνατότητα που έχει 

ως προς την πρόληψη της αθηροσκλήρωσης και στην επιβράδυνση της 

κίνησης των αθηρωματικών πλακών. Πέντε μικρές ανθρώπινες κλινικές 

δοκιμές, εξετάζοντας καρδιαγγειακές δραστηριότητες , εκτίμησαν την 

επίδραση του χυμού ροδιού στη χοληστερόλη, την αθηροσκλήρωση, τη 

μυοκαρδιακή έκχυση, την υπερένταση και τη στυτική δυσλειτουργία.9'13

Καρκίνος του προστάτη. Μια καλά σχεδιασμένη κλινική μελέτη φάσης II 

εκτιμά ότι ο χυμός ροδιού ίσως να είναι εν δυνάμει αποτελεσματικός στην 

επιβράδυνση της εξέλιξης του καρκίνου του προστάτη και στη μείωση της 

συχνότητας επανεμφάνισης της ασθένειας.14

--Καθημερινή δοσολογία σε κλινικές δοκιμές. Όλες οι κλινικές μελέτες που 

έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιήσει 8 ουγκιές (240 πιΙ) την 

ημέρα χυμό ροδιού ( ή το αντίστοιχό του : 50 τπΙ συμπυκνωμένου χυμού 

ροδιού).9'14 Η διάρκεια των μελετών κυμαίνεται από 2 εβδομάδες έως 54 

μήνες με ενήλικες από 21 έως 80 χρόνων.

-Υποδείξεις σερβιρίσματος και διατροφικές πληροφορίες. Το σερβίρισμα του 

χυμού ροδιού είναι 8 ουγκιές υγρού την ημέρα. Ο πίνακας 1 αναφέρει 

αναλυτικά τις διατροφικές πληροφορίες του χυμού ροδιού βασισμένος σε 4 

παρτίδες προϊόντος που αναλύθηκαν από το 2006 έως το 2007.6 Όσο 

αναφορά στον ισχυρισμό των συνολικών λιπαρών ως 0, έχει σημασία να 

σημειωθεί ότι στις 4 παρτίδες προϊόντος που αναλύθηκαν τα συνολικά λιπαρά 

που μετρήθηκαν ήταν <0,1 γρ./100 γρ. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων ( ΡϋΑ) « Εάν η μερίδα
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περιέχει λιγότερα από 0,5 γραμμάρια, το περιεχόμενο είθε να θεωρηθεί ως 

μηδενικό ».15

Μία μοναδική μερίδα χυμού ροδιού ( 8 ουγκιές ή 240 ml) παρέχει το 6% 

της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης (RDA) σε βιταμίνη Β και 

ριβοφλαβίνη, 4% RDA σε βιοτίνη, νιασίνη και παντοθενικό οξύ, και 2% RDA 

σε θειαμίνη. Το κάλιο υπάρχει άφθονο στο χυμό με μία και μοναδική μερίδα 

να παρέχει 520 mg ή 15% της ΣΗΠ.6 Παρέχει επίσης 8% της ΣΗΠ σε 

μαγγάνιο, 4% μαγνήσιο και 2% ασβέστιο, σίδηρο, ψευδάργυρο και 

φωσφορικό άλας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΤΦ , ο χυμός ροδιού είναι επίσης μια καλή πηγή 

καλίου και είναι χαμηλός σε περιεκτικότητα νατρίου. Οι οδηγίες δηλώνουν « 

Διατροφή που περιλαμβάνει τροφές οι οποίες είναι καλές πηγές καλίου και 

έχουν χαμηλή περιεκτικότητα νατρίου πιθανόν να μειώσουν τον κίνδυνο 

υπέρτασης και εγκεφαλικού».16

5.2 Αντιοξειδωτική ικανότητα / Δοκιμή in vitro

Η δραστική αντιοξειδωτική ικανότητα του ροδιού έχει αναφερθεί από 

πολυάριθμους επιστήμονες χρησιμοποιώντας πολλαπλές δοκιμές μέσα σε 

σωλήνα (δοκιμές in vitro).21,24,30’39'55 Η δραστηριότητα αυτή οφείλεται κατά 

πολύ στα πολυφαινολικά συστατικά.21,24,49,53,56 Ο χυμός ροδιού έχει και 

μεγαλύτερη περιέκτικότητα σε πολυφαινολικά συστατικά και μεγαλύτερη 

αντιοξειδωτική δραστηριότητα από άλλους ευρείας κατανάλωσης χυμούς 

όπως σταφυλιού, κράνας, πορτοκαλιού, μήλου και άλλων 490  χυμός ροδιού 

βρέθηκε να είναι ένα πολύ πιο δραστικό αντιοξειδωτικό, (προστατεύοντας το 

νιτρικό οξείδιο) από το χυμό σταφυλιού, βατόμουρου, το κόκκινο κρασί, τη 

βιταμίνη C και τη βιταμίνη Ε.57 Σαν αντιοξειδωτικό ο χυμός ροδιού βρέθηκε να 

είναι 100 φορές πιο δυνατός από το χυμό βατόμουρου και 300 φορές πιο 

δυνατός από το χυμό σταφυλιού.

Ο χυμός ροδιού παρουσίασε αντιοξειδωτική δραστηριότητα μέχρι και 3 

φορές μεγαλύτερη από αυτή του πλούσιου σε φαινόλες πράσινου τσαγιού και 

του κόκκινου κρασιού.21 Επίσης η αντιοξειδωτική δραστηριότητα ήταν 

σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή του χυμού του περικαρπίου.
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O Gil et al μέτρησε ότι οι punicalagins αποτελούσαν το 62,8 % και άλλες 

υδροδιαλυόμενες τανίνες το 16,8% του συνολικού φαινολικού περιεχομένου 

και μαζί υπολογιζόταν στο 78,5% της αντιοξειδωτικής δραστηριότητας.21Τα 

αποτελέσματα αυτά, μεταγενέστερα οδήγησαν πολλούς ερευνητές στο να 

επικεντρωθούν στις υδροδιαλυόμενες τανίνες ως τα πρωταρχικά 

αντιοξειδωτικά του χυμού ροδιού. Σε διάφορα μοντέλα εντός δοκιμαστικού 

σωλήνα, οι punicalagins αναφέρεται ότι προστατεύουν τα λιπίδια, τις 

πρωτεΐνες και το DNA ενάντια στην οξειδωτική ζημιά από ποικίλους
, 43 44μηχανισμούς. ’

Όμως, όπως αποκαλύπτει o Gil et al, οι ανθοκυανιδίνες του χυμού 

ροδιού ,το ελλαγικό οξύ και άλλες φαινολικές επίσης συνέβαλαν στη συνολική 

αντιοξειδωτική επίδραση των πολυφαινολών παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σε 

πολύ μικρότερη συγκέντρωση από τις υδροδιαλυόμενες τανίνες.21 Μια 

ανεξάρτητη μελέτη πάνω στις 3 βασικές ανθοκυανιδίνες του χυμού ροδιού 

έδειξε ότι η δελφινιδίνη,η κυανιδίνη και η πελαργονιδίνη συλλέγουν τις 

ελεύθερες ρίζες οξυγόνου δοσολογικά εξαρτώμενα με τη δόση που θα 

επηρεάσει το 50% της πειραματικής ομάδας να είναι 2,4 , 22 και 456 μΜ, 

αντίστοιχα.24 Συστατικά του χυμού ροδιού όπως προδελφινιδίνες, 

γαλοκατεχίνες, ελλαγικό οξύ και παράγωγα γαλακτικού οξέως , λιπαρά οξέα 

και πολυσακχαρίτες έχουν επίσης βρεθεί να προκαλούν σημαντικά 

αντιοξειδωτικά οφέλη.21,22,40,48’50'52'54Μια πρόσφατη έρευνα στο χυμό ροδιού 

έδειξε ξεκάθαρα την ανωτερότητα του χυμού αυτού σε σχέση με το κάθε 

μέρος του ξεχωριστά. O Seeream et al βρήκε ότι η αντιοξειδωτική 

δραστηριότητα του χυμού όχι μόνο ήταν μεγαλύτερη από αυτή των 

punicalagins και του ελλαγικού οξέως ξεχωριστά, αλλά ήταν επίσης πιο 

δυνατή από το συνολικό πειραματικό εκχύλισμα τανινών χυμού ροδιού.53

5.2.1 Δοκιμή Σε Ζώα- l\n vivo

Αρουραίοι κάποιας ηλικίας που τους χορηγήθηκε χυμός ροδιού για 4 

εβδομάδες επέδειξαν σημαντικά υψηλότερη αντιοξειδωτική ικανότητα σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου.58
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Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε ένα μοντέλο ποντικιού.59 

Μετά από 4 εβδομάδες απορρόφησης χυμού ροδιού , η οξείδωση μειώθηκε 

σύμφωνα με 3 διαφορετικές ενδείξεις (1)μειωμένη ζημιά πρωτεΐνης και DNA, 

(2) μειωμένα επίπεδα γλουταθιόνης (GSH) και οξειδωμένης γλουταθιόνης ( 

GSSG) που έπεσαν χωρίς να αλλάξει η αναλογία μεταξύ τους ( GSH-GSSG) 

και (3) μειώθηκε η συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ενζύμων στο ήπαρ. 

Διερευνώντας τα εκχυλίσματα του χυμού ροδιού προέκυψαν επίσης 

στηρικτικά στοιχεία για την αντιοξειδωτική δραστηριότητα εντός 

οργανισμού.60,61 Εκχύλισμα χυμού ροδιού που χορηγήθηκε από το στόμα σε 

αρουραίους σε 10 mg την ημέρα μείωσε σημαντικά στο ήπαρ τη συγκέντρωση 

μαλονδυαλδεύδης, υδρουπεροξειδίου και κλινόμενων διενίων ενώ η 

δραστηριότητες της ενζυμικής καταλάσης, υπεροξειδίου, γλουταθιόνης και 

αναγωγάσης γλουταθιόνης έδειξαν σημαντική ανώθηση. Επίσης αυξήθηκαν 

οι συγκεντρώσεις γλουταθίου στους ιστούς.60 Οι αρουραίοι στους οποίους 

δόθηκε εκχύλισμα χυμού ροδιού και τετραχλωριούχος άνθρακας διατήρησαν 

τη καταλάση, την υπεροξειδάση και τα επίπεδα δισμουτάσης του 

υπεροξειδίου σε σύγκριση με τα ζώα ελέγχου στα οποία δόθηκε 

τετραχλωριούχος άνθρακας ενώ η περοξείδωση των λιπιδίων επανήλθε στο 

54%.Ιστοπαθολογικές μελέτες στο ήπαρ έδειξαν επίσης υπατο- 

προστατευτικές επιδράσεις.61

5.2.2 Δοκιμές Σε Ανθρώπους

Όπως σημειώνεται παρακάτω στις καρδιοπροστατευτικές δράσεις ο 

χυμός αύξησε τα συνολικά αντιοξειδωτικά επίπεδα 13 υγιών ανδρών 

εθελοντών κατά 9 %.62Έρευνες μικρότερης διάρκειας έφεραν αντικρουόμενα 

αποτελέσματα. Σε δοκιμή με 30 ασθενείς χρόνιας παρελκυστικής πνευμονικής 

νόσου δεν παρατηρήθηκαν αντιοξειδωτικά οφέλη μετά από κατανάλωση 

χυμού ροδιού για 5 εβδομάδες. Σε μια φαρμακοκινιτική μελέτη διάρκειας 5 

ημερών που περιλάμβανε 6 υγιείς ανθρώπους , ούτε οι punicalagins ούτε το 

ελλαγικό οξύ μπορούσαν να εντοπιστούν στα υγρά του σώματός τους και οι 

μεταβολίτες αυτών των συστατικών δεν έφεραν αντιοξειδωτική 

δραστηριότητα. Βέβαια, μια μελέτη με 11 υγιείς εθελοντές εντόπισε μια 

αύξηση 32% στην αντιοξειδωτική ικανότητα 1/4 ώρα μετά τη κατανάλωση μίας 

και μοναδικής οξείας δόσης εκχυλίσματος χυμού ροδιού.65
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5.3 Καρδιοπροστατευτικές δράσεις.

5.3.1 Εντός δοκιμαστικού σωλήνα/ in vitro

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η οξείδωση είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

στην αθηρογένεση (ανάπτυξη ιζήματος/κατακαθιού λιπιδίων στις αρτηρίες).66' 

69 Μακροφάγοι που έχουν πάθει ζημιά από οξείδωση έχουν αυξημένη 

ικανότητα να οξειδώνουν τη κακή χοληστερίνη LDL, να αυξάνουν τα 

περιεχόμενα υπεροξειδίου και να μειώνουν τα επίπεδα γλουταθιόνης.70,71 

Αυτοί οι παράγοντες ενισχύουν τη συσσώρευση μακροφαγικής χοληστερόλης 

και το σχηματισμό αφρωδών κυττάρων,72,73 πρώιμες ενδείξεις της 

αθηρογένεσης.69 Γι’ αυτό το λόγο η αναστολή της κακής χοληστερίνης LDL 

ίσως να παίζει ένα ρόλο κλειδί στην πρόληψη της αθηροσκλήρωσης. Ο χυμός 

ροδιού έδειξε τη μεγαλύτερη ικανότητα μείωσης της οξείδωσης της κακής 

χοληστερίνης LDL και της αναστολής της οξείδωσης σε μακροφάγους σε 

σύγκριση με το κόκκινο κρασί , το πράσινο τσάι, το βατόμουρο ή το χυμό 

πορτοκάλι56 Σε μακροφάγους που έγινε θεραπεία με χυμό ροδιού η εκφύλιση 

της οξειδωμένης LDL μειώθηκε κατά 40% και η σύνθεση χοληστερόλης 

αναστάλθηκε κατά 50%.73 Σε μακροφάγους η θεραπεία με χυμό ροδιού 

μείωσε το περιεχόμενο περαξυδίου κατά 23% περισσότερο από το φαινολικό 

κλάσμα.51 Το πολυσακχαρικό κλάσμα, δοσολογικά εξαρτώμενο, μείωσε τις 

συγκεντρώσεις περαξυδίου κατά 72% ενώ σε σύγκριση με το χυμό άσπρου 

σταφυλιού με το πολυσακχαρικό κλάσμα δοσολογικά εξαρτώμενο αύξησε το 

περαξύδιο μέχρι και κατά 72%. Σε ένα μοντέλο ποντικιού με διαβήτη, οι 

πολυσακχαρίτες του χυμού ροδιού μείωσαν τη κυτταρική γλουταθιόνη έως 

18% σε περιτοναικούς μακροφάγους.51 Το μονοξείδιο του αζώτου είναι 

αδιαμφισβήτητα το πιο σημαντικό στοιχείο άμυνας του σώματος ενάντια στη 

καρδιαγγειακή νόσο. Οξειδωμένη κακή χοληστερίνη LDL αναστέλλει τη 

παραγωγή πρωτοξειδίου του αζώτου, μειώνοντας τη δραστηριότητά του, 

δοσολογικά εξαρτώμενο.74
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Η μεταγενέστερη εφαρμογή χυμού ροδιού μείωσε σημαντικά την 

οξειδωμένη κακή χοληστερίνη LDL. Ο χυμός ροδιού προστατέυσε το 

πρωτοξείδιο του αζώτου ενάντια στη ζημιά του οξυγόνου και ενίσχυσε τη 

δράση του νιτρικού οξέως στα λεία μυϊκά κύτταρα αορτής αρουραίων.57 

Όμως, σε βοοειδή ενδοθήλια κύτταρα πνευμονικής αρτηρίας δεν επηρέασε 

την έκψραση ενδοθήλιου πρωτοξειδίου του αζώτου ή τη δραστηριότητά του 

και δεν ενέπνευσε δραστηριότητα eNOs.5

Η αθηροσκλήρωση ευνοείται σε αρτηριακές περιοχές εκτεθειμένες σε 

παρεμποδισμένη ροή του αίματος. Έτσι, αυξάνεται η έκφραση γονιδίων 

ευαίσθητων στην οξείδωση όπως ELK-1, p-JUN και p-CREB οδηγώντας σε 

αυξημένη παραγωγή ελεύθερων ριζών και καταστολή της eNOS* 

δραστηριότητας. Ο χυμός ροδιού αύξησε τη δραστηριότητα δοσολογικά 

εξαρτώμενα και μείωσε σημαντικά τα ELK-1,p-CREB* και p-JUN* σε 

ανθρώπινα ενδοθήλια στεφανιαία κύτταρα.75,76

Εκτός από την ευθεία αντιοξειδωτική δραστηριότητα, υπάρχουν πολλοί 

άλλοι μηχανισμοί με τους οποίους ο χυμός ροδιού δύναται να επιδείξει 

προστατευτικές επιδράσεις ενάντια στη καρδιαγγειακή νόσο. Ο χυμός ροδιού 

βρέθηκε ότι προκαλεί μια δοσολογικά εξαρτώμενη ανασταλτική επίδραση 

(31%) στη δοκιμή εντός δοκιμαστικού σωλήνα (in vitro) του μετατρεπτικού 

ενζύμου της αγγειοτενσίνης.12Αύξηση στη προστακυκλινική σύνθεση ίσως 

επίσης να παρέχει προστατευτική επίδραση ενάντια στη καρδιαγγειακή νόσο. 

Μία οξεία δόση χυμού ροδιού προκάλεσε αύξηση της προστακυκλίνης ενώ 

χρόνια έκθεση έφερε ως αποτέλεσμα μια αύξηση 61% στη προστακυκλινική 

σύνθεση σε ανθρώπινα ενδοθήλια κύτταρα αορτής.78

eNOS-.ζνδοθηλιακή συννθετάση του μονοξειδίου του αζώτου.

*ELK-1,CREB καιρ-ϋίΙΝιοξειδοαναγωγικός -μεταγραφικός παράγοντας
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5.3.2 Δοκιμές Σε Ζώα / Ιη vivo

Η προφυλακτική επίδραση του χυμού ροδιού εξετάστηκε σε ένα μοντέλο 

κουνελιού με αρτηριογονιδιακή στυτική δυσλειτουργεία.56 Οχτώ εβδομάδες με 

καθημερινή παροχή 3,87 mi συγκέντρωσης χυμού ροδιού ( αντίστοιχο με 112 

uM πολυφαινόλες καθημερινά) αύξησαν τη ροή του αίματος , βελτίωσαν την 

ομαλή χαλάρωση των μυών και τη στυτική ανταπόκριση αλλά δεν επηρέασαν 

σημαντικά την έκφραση συνθάσης μονοξειδίου του αζώτου. Η πρόσληψη 

χυμού ροδιού επίσης πρόλαβε την ίνωση στυτικού ιστού στην ομάδα στυτικής 

δυσλειτουργίας. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παροχή 

ίσως βοηθήσει στη πρόληψη δυσλειτουργίας των ομαλών μυών και της 

ίνωσης στη στυτική δυσλειτουργία.

Δύο μελέτες διαπίστωσαν ότι η ενίσχυση με χυμό ροδιού έδωσε καρδιο- 

προστατευτικές επιδράσεις σε υπερχοληστερολικά ποντίκια.75,76 Και στις δύο 

περιπτώσεις, δηλαδή στη πρόληψη της αθηροσκλήρωσης και στη θεραπεία 

από πρωτόκολλο, η κατανάλωση χυμού ροδιού για 24 εβδομάδες είχε ως 

αποτέλεσμα τη καταστολή ELK-1, την αύξηση της έκφρασης eNOS και τη 

καθυστέρηση της εξέλιξης της αθηροσκλήρωσης σε ζώα που βρίσκονταν σε 

διάφορα στάδια αυτής.75 Μειώθηκε επίσης η περιοχή αθηροσκληρωτικής 

αλλοίωσης και ο σχηματισμός αφρωδών μακροφάγων κυττάρων κατά 20%. 

Μετρήθηκε επίσης σημαντική μείωση στη περοξείδωση πλάσματος λιπιδίου 

και τα επίπεδα χοληστερόλης δεν επηρεάστηκαν.Τα αποτελέσματα αυτά 

αναπαράχθηκαν και επεκτάθηκαν σε μια μεταγενέστερη εκτίμηση από το 

Nigris et al.760  χυμός ροδιού βρέθηκε για μια ακόμη φορά ότι μειώνει τη 

δράση του ELK-1 (και p-REB) και αυξάνει την έκφραση eNOS σε περιοχές 

επιρρεπείς στην αθηροσκλήρωση. Μειώθηκε επίσης η περοξείδωση 

πλάσματος λιπιδίου κατά 25% και αυξήθηκαν τα νιτρικά πλάσματος κατά 

44%. Η περιοχή με αθηροσκληρωτική αλλοίωση και ο σχηματισμός αφρωδών 

κυττάρων μειώθηκαν περίπου κατά 25% και η εξέλιξη της αθηροσκληρωτικής 

νόσου καταστάλθηκε σημαντικά. Επίσης σημαντική ήταν και η αύξηση της 

μέγιστης αρτηριακής χαλάρωσης, και άλλες εξετάσεις έδειξαν μια βελτίωση 

στην αντιδραστικότητα αγγειοκινητικού εξαρτώμενου από το ενδοθήλιο 

καθώς και του μη εξαρτώμενου.
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Οι συγγραφείς κατέληξαν ότι χρόνια κατανάλωση χυμού ροδιού 

αντέστρεψε τις προαθηρογενετικές επιδράσεις που προκαλούνταν από 

διαταραγμένη διατμητική τάση.

Μια μελέτη πάνω σε παχύσαρκους αρουραίους Zucker σαν μοντέλο 

μεταβολικού συνδρόμου παρείχε ενδείξεις ότι τα προστατευτικά οφέλη του 

χυμού ροδιού μπορούν να αποδοθούν στα πολικά συστατικά του.79 Έκφραση 

αγγειακού φουσκώματος , θρομβοσπονδίνη και κυτοκίνη TGF b et al 

μειώθηκαν σημαντικά μετά τη πρόσληψη χυμού ροδιού. Το νιτρικό πλάσμα 

και τα επίπεδα νιτριδίου αυξήθηκαν σημαντικά (ρ <0,5) καθώς επίσης και η 

έκφραση eNOS στην ομάδα χυμού ροδιού. Σε αντίθεση με τα πειράματα 

ποντικών παραπάνω, σε αυτό το μοντέλο αρουραίων αυξήθηκε μόνο η 

αρτηριακή χαλάρωση εξαρτώμενη από το ενδοθήλιο.

Σε αθηροσκληρωτικά ποντίκια με έλλειψη λιποπρωτείνης Ε (Ε-0) 8 

εβδομάδες παροχής χυμού ροδιού μείωσαν τα μακροφαγικά υπεροξείδια 

λιπιδίων κατά 37%.80 Αντιθέτως, ο Aviram et al ανέφερε ότι σε ποντίκια με Ε-0 

, 11 εβδομάδες παροχής χυμού ροδιού μείωσαν την οξείδωση μακροφάγων 

LDL κατά 90% με μια σχετιζόμενη μείωση σε οξείδωση κυτταρικών λιπιδίων 

και απελευθέρωση υπεροξειδίου.62 Μειώθηκε το μέγεθος των αθηρωματικών 

αλλοιώσεων κατά 44% και σημειώθηκε πτώση του αριθμού των αφρωδών 

κυττάρων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Η κατακράτηση οξειδωμένης 

LDL και φυσικής LDL μειώθηκε κατά 20%.Το τελευταίο εύρημα έρχεται σε 

γενική συμφωνία με τα ευρήματα του Kaplan et al .81 Σε ποντίκια Ε-0, 8 

εβδομάδες πρόσληψης χυμού ροδιού μείωσαν τη κατακράτηση μακροφαγικής 

οξειδωμένης κακής χοληστερίνης LDL* κατά 31%, μείωσαν την εστεροποίηση 

της χοληστερόλης και αύξησαν τη ροή της χοληστερόλης κατά 39%. Το 

λιπιδικό υπεροξείδιο ήταν 42% χαμηλότερο σε ποντίκια 6 μηνών στα οποία 

χορηγήθηκε χυμός ροδιού, εν συγκρίσει με ποντίκια 6 μηνών στα οποία 

εφαρμόστηκε η μέθοδος πλασέμπο ( χορήγηση εικονικού φαρμάκου) και 20% 

χαμηλότερο από ότι σε ποντίκια 4 μηνών. Επίσης, η τιμή εστεροποίησης της 

χοληστερόλης σε μακροφαγικά ήταν 80 % χαμηλότερη στα ποντίκια με χυμό 

ροδιού από ότι σε αυτά των 4 μηνών χωρίς θεραπεία.
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Η δραστηριότητα ορού ήταν 43% υψηλότερη από αυτή των ποντικιών με 

πλασέμπο και 26% υψηλότερη από ότι στα ποντίκια 4 μηνών. Σε ποντίκια με 

προχωρημένα επίπεδα της νόσου, οι αθηροσκληρωτικές αλλοιώσεις 

μειώθηκαν κατά 17%.Ο χυμός ροδιού επίσης προστατεύει ενάντια στο 

εγκεφαλικό. Σε ένα μοντέλο με ποντίκια, η κατανάλωση χυμού ροδιού από τη 

μητέρα προστάτευσε τα κουτάβια ενάντια στην υποξική ισχαιμική εγκεφαλική 

βλάβη.82 Η απώλεια εγκεφαλικών ιστών μειώθηκε κατά 60%.Η 

δραστηριοποίηση καπάσης -3, σημάδι θανάτου, μειώθηκε κατά 84% στον 

ιππόκαμπο και 64% στο νεογνικό εγκεφαλικό φλοιό. Μια πρόσφατη μελέτη 

έδειξε ότι ίσως να μπορεί επίσης να έχει προστατευτική επίδραση ενάντια στη 

νόσο Αλτσχάιμερ.

5.3.3 Δοκιμές Σε Ανθρώπους

Οι καρδιοπροστατευτικές επιδράσεις του χυμού ροδιού ερευνήθηκαν σε 

4 κλινικές δοκιμές 9'12 Σε 13 υγιείς άντρες εθελοντές, 2 εβδομάδες καθημερινής 

κατανάλωσης χυμού ροδιού (50 ml συμπυκνωμένο χυμό -ο συμπυκνωμένος 

χυμός αραιώθηκε 1 προς 5 (ν ν) με νερό για να διατηρήσει τη δύναμη του 

χυμού που ισούται με αντίστοιχη ποσότητα 8 ουγκιές την ημέρα), είχε ως 

αποτέλεσμα μια μείωση 11% στο άθροισμα των κινούμενων από το

κολλαγόνο αιμοπεταλίων σε σύγκριση με τις τιμές της βασικής

γραμμής.(ρ<0,02).62 Η οξειδωτική ευπάθεια LDL μειώθηκε κατά 43% όπως

μετρήθηκε από την επιμήκυνση του χρόνου υστέρησης στην έναρξη της 

οξείδωσης. Η ευαισθησία του πλάσματος στην οξείδωση μειώθηκε κατά 6% 

και η συνολική αντιοξειδωτική κατάσταση αυξήθηκε κατά 9%. Σε 7 από τα 13 

υποκείμενα παρατηρήθηκε μια μειωτική τάση στην ευπάθεια της LDL* στην 

αθροιστικότητα και τη κατακράτηση. Η δραστηριότητα του ΡΟΝ1 αυξήθηκε 

κατά 18% . Σε μια άλλη μελέτη, ο χυμός ροδιού ( 6-9 Ml, kg) δόθηκε σε 28 

νηστεύοντες υγιείς ενήλικες ( 8 άνδρες και 20 γυναίκες).78 Μετά τη

κατανάλωση του χυμού ο χρόνος πήξης αίματος προκαλούμενος από 

επινεφρίνη/κολλαγόνο(ρ<0,05) παρατάθηκε σημαντικά, δείχνοντας μια 

αναστολή στη συγκέντρωση των αιμοπεταλίων. Παρόλα αυτά δεν επηρέασε 

σημαντικά τις συγκεντρώσεις πλάσματος προστακυκλίνης.

*  ίϋί:λιποπρωτεινη χαμηλής πυκνότητας.
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5.4 Αντικαρκινικές δράσεις

5.4.1 Εντός δοκιμαστικού σωλήνα /in vitro

Οι αντικαρκινικές επιδράσεις του ροδιού και των συστατικών του έχουν 

παρατηρηθεί σε πολλά μοντέλα εντός δοκιμαστικού σωλήνα, 

συμπεριλαμβανομένου καρκίνου του μαστού, του προστάτη, του παχέως 

εντέρου, του δέρματος, λευχαιμίας και πολλά άλλα.23,28,53,84'94Οι εντός σωλήνα 

αναπαραγωγικές επιδράσεις του συμπυκνωμένου χυμού ροδιού (1,74mg/ml 

punicalagin και 6,14 kg/ml ελλαγικό οξύ) εκτιμήθηκαν σε καρκινικές κυτταρικές 

σειρές ανθρώπων του παχέως εντέρου και του στόματος χρησιμοποιώντας 

φωτοεκπομπική δοκιμή.53 Ο χυμός ροδιού έδειξε 100% αναστολή των 2 

στοματικών κυτταρικών σειρών (1) σε συγκέντρωση 12,5 oz/ml στο CAL 27 

και (2) σε 25 ug/ml σε ΚΒ κύτταρα. Σε συγκέντρωση 25 oz/ml χυμού ροδιού 

μια μείωση 100% στην ανάπτυξη παρατηρήθηκε επίσης σε 4 κυτταρικές 

σειρές (τη μη μεταστατική SW 460 , τη μεταστατικήενν 620 , ΗΤ29 και HCT 

116).Η ικανότητα του χυμού ροδιού να προκαλέσει απόπτωση εξετάστηκε 

στις τελευταίες 2 καρκινικές σειρές του παχέως εντέρου χρησιμοποιώντας 

φωτομετρική δοκιμή ενζυματικής απορρόφησης ( δοκιμή ELISA). Η 

αντικαρκινική ικανότητα που έχουν οι κλασματικές τανίνες του ροδιού και 

ξεχωριστά και καθαρά το ελλαγικό οξύ και οι punicalagins έχουν αναφερθεί 

από ένα μεγάλο αριθμό ερευνητών44'89,95,96 O Seeram et al εξέτασε επίσης τις 

αντιεκφυτικές επιδράσεις των 3 συστατικών του χυμού ροδιού ελλαγικό οξύ, 

punicalagins και εκχύλισμα τανινών.53 Ενώ και τα τρία συστατικά επέδειξαν 

ανασταλτικές ιδιότητες στις σειρές καρκινικών κυττάρων, σε κάθε περίπτωση 

η δραστηριότητά τους ήταν μικρότερη από αυτή του χυμού ροδιού. Σε 

συγκέντρωση 12,5 oz/ml, η ανασταλτικότητα του ελαγικού οξέως ήταν 

μικρότερη από 55% σε όλες τις σειρές ενώ ο χυμός ροδιού επέδειξε >80% 

ανασταλτικότητα.

Συγκριτικά, η δραστηριότητα τανινών του ροδιού και των punicalagins 

δεν έφτασε ούτε το 20% σε αναστολή.
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Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι άλλα συστατικά του χυμού ροδιού 

συμβάλλουν σημαντικά στις αντιπρολιφερολικές επιδράσεις του χυμού, 

προστιθέμενα στα συστατικά τανίνης. Με αυτή την έννοια, αξίζει να σημειωθεί 

οτι οι ανθοκυανιδίνες, τα φλαβονοειδή και τα έλαια του ροδιού έχουν επίσης 

θεωρηθεί ότι προκαλούν αντικαρκινικές επιδράσεις ενάντια στη λευχαιμία και 

τους όγκους του παχέως εντέρου, του στήθους, του προστάτη, του δέρματος 

και των πνευμόνων.28,88,89,97'102 Τα 3 αυτά συστατικά προκάλεσαν απόπτωση 

μόνο σε συγκεντρώσεις ισοδύναμες προς 100 ug/ml στις 2 καρκινικές σειρές 

στο παχύ έντερο. Σε κύτταρα ΗΤ29, ελλαγικό οξύ, punicalagins και ΤΡΤ 

προκάλεσαν απόπτωση 2,44-2,65 και 2,59 αναδίπλωση αντίστοιχα , σε 

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (ον 266 για χυμό ροδιού ). Για HCT 116 οι 

τιμές ήταν 2,85,152 και 2,87 αντίστοιχα.53 Το γεγονός ότι ο χυμός ροδιού δεν 

προκάλεσε σημαντική απόπτωση στη σειρά HTC 116, παρόλο που μείωσε 

την αναπαραγωγή κατά 100%, δείχνει ότι τα αντικαρκινικά οφέλη του χυμού 

ροδιού μπορούν να επέλθουν μέσω 2 διαφορετικών μηχανισμών. Σε αυτή τη 

μελέτη, η αντιοξειδωτική δραστηριότητα του χυμού ροδιού ήταν επίσης 

μεγαλύτερη από αυτήν των 3 συστατικών δείχνοντας ότι η ευθεία αναστολή 

της οξείδωσης, ίσως να είναι ένας από τους μηχανισμούς αυτούς.Το ελλαγικό 

οξύ και οι punicalagins εκτιμήθηκαν επίσης σε καρκίνο του παχέως εντέρου 

CaCo2 και σε φυσιολογικά κύτταρα του παχέως εντέρου.95 Δοσολογικά 

εξαρτώμενα ανέστειλαν την αναπαραγωγή CaCo2 αλλά η επίδρασή τους και 

η δράση τους ήταν πρόσθετες και όχι συνεργιστικές.

Και τα δύο συστατικά αύξησαν σημαντικά την απόπτωση CaCo2 , όμως 

κανένα από αυτά δεν προκάλεσε την απόπτωση σε φυσιολογικά κύτταρα του 

παχέως εντέρου. Φάνηκε όμως ότι το ελλαγικό οξύ ήταν αυτό που προκάλεσε 

τη πραγματική απόπτωση, καθώς η θεραπεία με punicalagins δεν προκάλεσε 

απόπτωση μέχρι που το προϊόν της υδρόλυσης, το ελλαγικό οξύ, 

συγκεντρώθηκε στο μέσον.Η πρωτεινική κινάση/πυρηνικός παράγοντας 

κάππα-Β (NF-kB) δείχνοντας τη διαδρομή προωθεί τη παραγωγή COX-2* και 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκφραση COX-2 παίζει σημαντικό ρόλο στη 

καρκινογένεση.102,103

Οοχ-2:κυκλοξυγενάση 2.
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Η αναστολή NF-kB συγκεκριμένα,έχει ταυτοποιηθεί ως βασικός 

θεραπευτικός στόχος, καθώς αυτός ο μεταγραφικός παράγοντας ρυθμίζει την 

έκφραση περισσοτέρων από 200 γονιδίων που παίρνουν μέρος στην εξέλιξη
-  102 104του καρκίνου.

Η επίδραση του χυμού ροδιού και των συστατικών του στη 

δραστηριότητα COX-2 και πρωτεινικής κινάσης NF-kB εκτιμήθηκε σε 

καρκινικά κύτταρα του παχέως εντέρου ΗΤ29.102 Σε συγκεντρώσεις χυμού 

προγραμματισμένες να παρέχουν το αντίστοιχο των 50 ουγκιών/ml 

punicalagins, ο χυμός ροδιού , οι τανίνες και οι punicalagins ανέστειλαν 

σημαντικά την έκφραση COX-2 δοσολογικά εξαρτώμενα.Ο χυμός ροδιού 

επέδειξε τη μεγαλύτερη επίδραση αναστέλλοντας το COX-2* κατά 79% σε 

σύγκριση με τις τανίνες που το ανέστειλαν κατά 55% και τις punicalagins με 

48% . Ο χυμός ροδιού κατήργησε εντελώς τη δραστηριότητα της πρωτεινικής 

κινάσης Β και επίσης επηρέασε σημαντικά τη δραστηριότητα NF-kB σε 

συγκέντρωση 50 ουγγιών / ml. Προεπεξεργασία με χυμό ροδιού έφερε ως 

αποτέλεσμα μια μείωση 6,4 πτυχής στο NF-kB (ρ65) σταθεροποιητή DNA και 

μια μείωση 92% στη φωσφορυλίωση της υπομονάδας ρ65. Υπολογίζοντας 

λοιπόν την υπεροχή του χυμού ροδιού ως προς τις τανίνες και τις 

punicalagins οι συγγραφείς κατέληξαν ότι η δραστηριότητα του χυμού 

οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε σημαντικές αλληλεπιδράσεις με άλλα 

βιοδραστικά συστατικά του χυμού.Προεπεξεργασία με το ανθοκυανιδινικό 

συστατικό δελφινιδίνη βρέθηκε ότι παρέχει προστατευτικά συστατικά ενάντια 

στη μειωμένη βιωσιμότητα κυττάρων προερχόμενη από UV-B και επαγωγή 

απόπτωσης σε HaCAT κερατινόσιτα. Ανέστειλε πολλούς δείκτες UV-B 

οξειδωτικής δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης λιπιδικής 

περοξείδωσης , αυξημένης απόπτωσης ΒΑχ , μειωμένης BCI-2 και ρύθμισε 

προς τα κάτω την αντι-απόπτωση Bcl-XL.97

Σε άλλες μελέτες , ο χυμός ροδιού έδειξε να αναστέλλει την 

αναπαραγωγή κυττάρων λευχαιμίας και καρκίνου του στήθους.28,90 Βρέθηκε 

λοιπόν ότι ο χυμός αναστέλλει την αναπαραγωγή και προκαλεί τη 

διαφοροποίηση σε ανθρώπινα προμυελοκυτικά λευχαιμικά κύτταρα HL-60, 

όπως εκτιμήθηκε σε 4 διαφορετικές μελέτες.90
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Ο χυμός ανέστειλε την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων του στήθους 

ευαίσθητα στο οιστρογόνο (MCF-7)Kai ανθεκτικά στο οιστρογόνο ( MDA-MB- 

231 ).28 Η μέγιστη αναστολή (80%) των MCF-7 προκλήθηκε από χυμό που 

είχε υποστεί ζύμωση σε συγκέντρωση 50 ουγκιές / mi . Η ίδια συγκέντρωση 

ήταν 3 με 4 φορές λιγότερο αποτελεσματική σε κύτταρα MDA-MB-231 και 

παρήγαγε ελάχιστη τοξικότητα σε φυσιολογικά ανθρώπινα επιθήλια κύτταρα 

του στήθους. (MCF-IOA).Oi αντι-αγγειογονιδιακές επιδράσεις της 

πολυφαιρόλης του ροδιού και των ελαίων εκτιμήθηκαν σε κύτταρα καρκίνου 

του μαστού και σε φυσιολογικά κύτταρα του μαστού μετρώντας τον 

παράγοντα αγγειακής ενδοθηλιακής ανάπτυξης και τον παράγοντα αναστολής 

μετακίνησης.94 Ο παράγοντας αγγειογονιδιακής αγγειακής ενδοθηλιακής 

ανάπτυξης ρυθμίστηκε προς τα κάτω σε μεγάλο βαθμό σε φυσιολογικά 

ανθρώπινα μαστικά επιθήλια (MCF-10A) και ευαίσθητα στα οιστρογόνα 

καρκινικά κύτταρα αλλά όχι τα κύτταρα που είναι ανθεκτικά στο οιστρογόνο. 

(MDA-MB-231).

Αντιστρόφως, η έκφραση του ανασταλτικού παράγοντα αναστολής 

μετακίνησης αγγειογένεσης δεν επηρεάστηκε στα φυσιολογικά και ευαίσθητα 

στο οιστρογόνο κύτταρα, αλλά αυξήθηκε στα κύτταρα που είναι ανθεκτικά στο 

οιστρογόνο. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι επιδράσεις των 

πολυφαινολών του ροδιού προκύπτουν μέσω πολλαπλών μηχανισμών.

5.4.2 Δοκιμές Σε Ζώα/In vivo

Εκχύλισμα ροδιού ( 70% εκχύλισμα ακετόνης-νερού) βρέθηκε ότι βελτιώνει 

σημαντικά το χρόνο επιβίωσης σε αθυμικά άτριχα αρσενικά ποντίκια με 

ξενομοσχεύματα ανθρώπινων κυττάρων Α549 καρκίνου των πνευμόνων.91 Η 

ανθρώπινη κλινική συνάφεια των 2 δόσεων εκτιμήθηκε (0,1 και 0,2% 

εκχύλισμα ροδιού)βασιζόμενη στο συμπέρασμα ότι ένα χαρακτηριστικό υγιές 

άτομο βάρους 70 κιλών λογικά θα κατανάλωνε 250 με 500 mí χυμού ροδιού 

την ημέρα. Ο χρόνος καθυστέρησης πριν την εμφάνιση συμπαγών όγκων 

παρατάθηκε στις 19 ημέρες σε σύγκριση με τις 15 ημέρες στην ομάδα 

ελέγχου, μια αύξηση της τάξεως του 27%. Κατά μέσο όρο ένας όγκος με όγκο 

1200 mm έφτασε να υπάρχει μετά από 55 μέρες.
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Σε αυτό το χρονικό σημείο, ο όγκος κατά μέσο όρο στους όγκους των 

ομάδων με εκχύλισμα ροδιού ήταν 621 και 540 mm αντίστοιχα. Στις άλλες 

ομάδες (verum) ο όγκος κατά μέσο όρο έφτασε τα 1200 mm σε 67 ημέρες (0,1 

%) και 79 ημέρες (0,2%) παρατείνοντας το χρόνο επιβίωσης κατά 22% και 

44% αντίστοιχα.

Σε θηλυκά A/J ποντίκια, το εκχύλισμα ροδιού βρέθηκε να αναστέλλει την 

ανάπτυξη και εξέλιξη των πνευμονικών όγκων προκαλούμενων από 2 χημικά 

καρκινογόνο " NTCU και B(a)P.92 Τα ποντίκια στα οποία η θεραπεία έγινε με 

εκχύλισμα ροδιού είχαν σημαντικά χαμηλότερες πολλαπλότητες καρκινικών 

όγκων και στα δύο μοντέλα με μείωση των όγκων κατά 61,6% στην ομάδα 

B(a)P και μείωση 65,9% στα ποντίκια NTCU.To εκχύλισμα ανέστειλε τις 

διαδρομές επιβίωσης αρκετών κυττάρων, συμπεριλαμβανομένης της 

ενεργοποίησης NF-kB και IkBa κινάσης και φωσφορυλίωση IkBa, ΜΑΡΚ, 

πρωτεϊνική κινάση Β και c-met. Ανασταλθήκαν επίσης σημαντικά και οι 

δείκτες κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Επίσης σημαντική παροχή 

εκχυλίσματος ροδιού ανέστειλε τους δείκτες καρκινογένεσης προκαλούμενης 

από UV-B σε άτριχα ποντίκια 8ΚΗ-1.105Σε άτριχα ποντίκια SKH-1 το 

συστατικό του εκχυλίσματος ροδιού δελφινιδίνη επίσης ανέστειλε απόπτωση 

προκαλούμενη από UV-B και τους δείκτες ζημιάς του DNA.970  χυμός ροδιού 

και τα εκχυλίσματα ροδιού επίσης έχουν αναφερθεί για τη προστατευτική τους 

δράση ενάντια στη γαστρική ζημιά και εκείνη στο ήπαρ 40,60,106'108

5.5 Καρκίνος του προστάτη

5.5.1 Εντός δοκιμαστικού σωλήνα/ln vitro

Οι αντι-αναπαραγωγικές επιδράσεις του χυμού ροδιού (1,74 mg/ml 

punicalagins και 0,14 mg/ml ελλαγικό οξύ) εκτιμήθηκαν στις κυτταρικές 

καρκινικές σειρές των μεταστατικών 22RV-1 και επιθηλίων RWPE-1 (καρκίνου 

του προστάτη).53 Στη μικρότερη συγκέντρωση που εκτιμήθηκε στη μελέτη 

αυτή (12,5 ουγκιές/ ml)o χυμός ροδιού ανέστειλε σημαντικά την αναπαραγωγή 

των σειρών καρκίνου του προστάτη, μειώνοντας την ανάπτυξη RWPE-1 κατά 

90% και 22RV-1 κατά >95%.
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Τα συστατικά του χυμού ροδιού ελλαγικό οξύ και ουρολιθίνη Α 

μεταβολίτης εξετάστηκαν σε 4 σειρές κυττάρων καρκίνου του προστάτη. (1) 

ανδρογονο-εξαρτώμενα ί-ΝΟθΡ (2) μη-ανδρογονο-εξαρτώμενα υΜΟθΡ-ΑΡ 

(3) ϋυ ΐ45  και (4) 22Ρ\/1.109 Τα συστατικά επέδειξαν αναστολή δοσολογικά 

εξαρτώμενη σε όλες τις κυτταρικές σειρές , με την ουρολιθίνη Α να προκαλεί 

χαμηλότερο 1050 από το ελλαγικό οξύ σε όλες τις περιπτώσεις. Οι 

χαμηλότερες τιμές ΙΟ 50 παρατηρήθηκαν με το παράγωγο μουρολιθίνη Α σε 

κύτταρα ίΝΟθΡ και 22Ρ\/1, σε 15,9 και 6,2 υπιοί/ί. αντίστοιχα. Το εκχύλισμα 

ροδιού έδειξε μια σημαντική δοσολογικά εξαρτώμενη αναστολή στο 

πολλαπλασιασμό και προκάλεσε απόπτωση σε μη-ανδρογονο-εξαρτώμενα 

κύτταρα ΡΟ-3.93 Μηχανιστικές μελέτες έδειξαν ότι προκάλεσε τα προ- 

αποπτωτικά Βθχ και ΒθΙ* γονίδια, ρύθμισε προς τα κάτω τα αντι-αποπτωτικά 

ΒΟΙ_-Χί- και ΒΟΙ_-2 , μείωσε τις κυκλίνες ϋ1,02 και Ε και μείωσε την έκφραση 

κυκλινικά εξαρτώμενης κινάσης (οόΙ<) 2,4 και 6. Σε κύτταρα 0\Λ/Ρ22Ρν1, το 

εκχύλισμα ροδιού μείωσε σημαντικά την έκφραση του ανδρογενικού δέκτη 

(90%) σε συγκέντρωση 100 ουγγιών ΛπΙ και μείωσε σημαντικά τα επίπεδα 

αντιγόνων του προστάτη και τα επίπεδα πρωτεΐνης ( 67%σε 100 ουγκιές / πιί).

5.5.2 Δοκιμές Σε Ζώα/Ιη νίνο-Ζώα

Οι ανασταλτικές επιδράσεις του εκχυλίσματος ροδιού εκτιμήθηκαν σε 

αρκετά ποντίκια με ξενομοσχεύματα ανθρώπινων κυττάρων καρκίνου του 

προστάτη. (Ι_ΑΡΟ-4).109 Η χορήγηση από το στόμα εκχυλίσματος ροδιού 

ανέστειλε σημαντικά την αναπαραγωγή 1_ΑΡΟ-4, προκαλώντας μια μείωση 

στον όγκο των όγκων κατά 1,8 απ 3, 6 εβδομάδες μετά τον ενοφθαλμισμό.

Κλινικά σχετικές δόσεις εκχυλίσματος ροδιού (0,1 %  και 0,2% ννί/νοί) 

ανέστειλαν σημαντικά την ανάπτυξη ανδρογονο-εξαρτώμενων όγκων (\Λ/ 

22ΡνΙ_) σε άτριχα ποντίκια. Συγκεκριμένα επίπεδα αντιγόνων ορού προστάτη 

επίσης μειώθηκαν σημαντικά κατά 70% και 85% αντίστοιχα για 2 δόσεις μετά 

από 30 ημέρες.93 Οι πολυφαινόλες του περικαρπίου του ροδιού και τα 

εκχυλίσματα ελαίων ελέγχθηκαν σε μοντέλο με ξενομοσχεύματα σε άτριχα 

ποντίκια με δόση 2 ουγκιών ανά γραμμάριο σωματικού βάρους,μειώθηκε ο 

όγκος του όγκου κατά 72% σε σύγκριση μες την ομάδα ελέγχου 35 μέρες μετά 

τον ενοφθαλμισμό.85
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5.5.3 Δοκιμές Σε Ανθρώπους

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον άνδρα αλλά 

είναι ένας καρκίνος που παρουσιάζεται με την αυξημένη ηλικία και έχει 

συνήθως αργή εξέλιξη. Η κατανάλωση χυμού ροδιού, παίζει ένα σημαντικό 

ρόλο στην επιβράδυνση της εξέλιξης του καρκίνου του προστάτη. 

Συγκεκριμένα, η μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) στα 

ποντίκια που λάμβαναν χυμό ροδιού , έδειξε σημαντική μείωση σε σχέση με 

τα ποντίκια που λάμβαναν μόνο νερό, όπου ο καρκίνος αναπτυσσόταν με 

μεγαλύτερη ταχύτητα. Επίσης οι ερευνητές έλεγξαν τις αντικαρκινικές ιδιότητες 

του χυμού ροδιού σε καλλιέργειες κυττάρων από ανθρώπινο καρκίνο του 

προστάτη. Η διαπίστωση ήταν ότι το απόσταγμα σκότωνε τα κύτταρα αυτά σε 

ένα μεγάλο ποσοστό. 14

5.6 Οιστρογονική δραστηριότητα

Η ροδιά είναι από τα λίγα φυτά που περιέχουν οιστρογόνα. Τα τελευταία 

χρόνια οι μελέτες που έγιναν σε αρσενικά κουνέλια που παρουσίαζαν στυτική 

δυσλειτουργία που προερχόταν από τη κακή κυκλοφορία του αίματος, έδειξαν 

ότι η κατανάλωση χυμού ροδιού για αρκετό χρονικό διάστημα, δημιουργούσε 

αυξημένη κυκλοφορία του αίματος στα γενετικά μόρια των ζώων, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της στυτικής ικανότητάς τους. Η ερμηνεία του 

γεγονότος αυτού είναι ότι, ο χυμός του ροδιού βοηθά στο να αυξάνεται η 

περιεκτικότητα του αίματος σε μονοξείδιο του αζώτου, όπως συμβαίνει και σε 

εκείνα τα άτομα που παίρνουν φάρμακα του τύπου Viagra.To γεγονός αυτό 

έδωσε τη δυνατότητα να θεωρείται από πολλούς ερευνητές το ρόδι, σαν 

«φυτικό Viagra».

5.6.1 Εντός δοκιμαστικού σωλήνα/in vitro

Η εμφανισμένη οιστρογονική δραστηριότητα του ροδιού απασχολεί τους 

ασθενείς με καρκίνο του προστάτη και του μαστού ειδικότερα. Αυτά είναι 

αντικρουόμενα αποτελέσματα που αφορούν τις επιδράσεις του χυμού ροδιού 

σε καρκινικά κύτταρα MCF-7 του μαστού ευαίσθητα στα οιστρογόνα.
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O Marou et al ανέφερε ότι ο χυμός ροδιού προκάλεσε τη την 

αναπαραγωγή των κυττάρων MCF-7110 ενώ ο Kim et al υποστήριξε ότι 

ανέστειλε την αναπαραγωγή στη συγκεκριμένη γραμμή.28 Ανάμεικτα 

αποτελέσματα έχουν επίσης αναφερθεί που αφορούν στα κύτταρα καρκίνου 

του προστάτη με ευαισθησία στα ανδρογόνα και με ανθεκτικότητα στα 

ανδρογόνα.( βλέπε παραπάνω το τμήμα που αφορά στο καρκίνο του 

προστάτη ).

Δοκιμές in vitro έχουν επίσης επιφέρει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Ο 

Maru et al ανέφερε ότι ο χυμός ροδιού επέδειξε δραστηριότητα που έμοιαζε με 

οιστρογονική συναγωνιζόμενος την οιστραδιόλη 17 β.110 Ο kirn et al 

ισχυρίστηκε ότι ο χυμός ροδιού που έχει υποστεί ζύμωση , φρέσκος χυμός 

ροδιού, πολυφαινόλες περικαρπίου και έλαια ανέστειλαν σημαντικά τη 

συνθάση οιστρογόνων (αρωματάση) και 17 -β  υδροξυστεροϊδική 

δεϋδρογονάση (17-ß-HSD τύπου 1.28Σε συγκέντρωση 1 mg/100 ul ο φρέσκος 

χυμός από μόνος του επέδειξε ελάχιστη οιστρογονική δράση, ενώ ο 

λυοφιλιώμενος χυμός επηρέασε μια αναστολή της οιστρογονικής 

δραστηριότητας της 17-β οιστραδιόλης κατά 55%. Ο ζυμωμένος χυμός 

ροδιού προκάλεσε 51% και οι πολυφαινόλες περικαρπίου 24% αναστολή της 

αρωματάσης σε συγκέντρωση 0,02ug/ml. Όλα τα εκχυλίσματα ανέστειλαν 17 

-ß-HSD σε 1000 ug/ml, αλλά μόνο το έλαιο ήταν ενεργό σε 100 ug/ml. Όμως, 

ο χυμός ροδιού δεν επέδειξε οιστρογονική δραστηριότητα και δεν υπήρχε 

σημαντική πρόσθετη επίδραση του χυμού με τη 17-β-οισταρδιόλη σε ανάλυση 

που χρησιμοποίησε κύτταρα MCF-7 111

Όπως συζητήθηκε προηγουμένως στο τμήμα της χημείας, πρώιμες 

αναφορές συστατικών στεροειδών ορμονών στο σπόρο του ροδιού δεν είχαν 

τεκμηριωθεί.29,38 Ο χυμός ροδιού όντως περιέχει μη-στεροειδή 

«φυτοοιστρογενικά» συστατικά όμως, τα οποία ίσως να ευθύνονται για τις 

μικρές οιστρογενικές επιπτώσεις που έχουν αναφέρει κάποιοι ερευνητές.26,29 

Τα κύρια οιστρογενικά συστατικά του χυμού ροδιού φαίνεται να είναι τα 

φλαβονοειδή, η λουτεολίνη και η καιμπφερόλη.29
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5.6.2 Δοκιμές Σε Ζώα / In vivo

To 1964, οι Sharaf και Nigm ανέφεραν ότι το έλαιο του σπόρου του 

ροδιού επέδειξε οιστρογενική δραστηριότητα σε μοντέλα ποντικιών και 

κουνελιών.112 O Heftman επίσης ανέφερε οιστρογονική δραστηριότητα σε 

ποντίκια με εκτομή ωοθηκών από ένα συστατικό του σπόρου, το οποίο 

ταυτοποίησαν ως εστρόνη βασιζόμενοι σε TLC και χημικά τέστ μόνο. Όμως, η 

ταυτότητα του συστατικού αυτού ως εστρόνη δεν τεκμηριώθηκε ποτέ 

περαιτέρω. Ο χυμός ροδιού επίσης αναφέρθηκε ότι αύξησε το βάρος της 

μήτρας σε ποντίκια με εκτομή ωοθηκών110 και σε ποντίκια με 

εμμηνοπαυσιακό σύνδρομο. Εκχύλισμα ροδιού βελτίωσε τις ιδιότητες των 

οστών και τη κατάθλιψη.113 Η κλινική συνάφεια των συγκεντρώσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες αυτές και οι προηγούμενες in vitro έρευνες 

δεν έχουν επαληθευτεί.

5.6.3 Δοκιμές Σε Ανθρώπους.

Σε μια μικρή έρευνα με 11 μετα-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, 7 ημέρες 

κατανάλωσης χυμού ροδιού μείωσαν σημαντικά τα επίπεδα ορού 

οιστρόνης.110 Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές σε οιστραδιόλη, 

θυλακοδιεγερτική ορμόνη, ωχρινοτροπο ορμόνη ή υποφυσιακές 

γονοδοτροφίνες. Δε σημειώθηκαν σημαντικές βιολογικές οιστρογενικές 

επιδράσεις και οι συγγραφείς εξέφρασαν ότι ενώ η αύξηση στα επίπεδα 

οιστρόνης ήταν στατιστικά σημαντική, θα περίμενε κανείς να επιδείξουν 

φυσιολογικές επιδράσεις μόνο σε πολύ υψηλότερες συγκεντρώσεις.

5.7 Άλλες θεραπευτικές ιδιότητες

Η κατανάλωση χυμού ροδιού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 

συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικών κακώσεων στα βρέφη.Οι 

κατακόκκινοι και χυμώδεις σπόροι του είναι στυπτικοί, αφροδισιακοί, 

δροσιστικοί και ανακουφίζουν από τον πυρετό. Τονώνουν και αποτοξινώνουν 

τον οργανισμό, καθαρίζουν το αίμα, τα νεφρά και την κύστη. Το αφέψημα από 

τα άνθη της Ροδιάς, υπό μορφή γαργάρας, θεραπεύει την ουλίτιδα και 

ανακουφίζει από τον πονόλαιμο, ενώ το αφέψημα από τη φλούδα του καρπού 

καταπολεμά τις αμοιβάδες.
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Ο δε χυμός του ροδιού, αναμεμειγμένος με ελαιόλαδο, εξαφανίζει τις 

κηλίδες από το δέρμα και σβήνει τις ρυτίδες, ενώ το ρόδι χρησιμοποιείται 

ευρύτατα στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική118.

5.7.1 Μείωση των επιπλοκών κατά τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης

Πρόσφατα αποτελέσματα Ισραηλινών ερευνητών αναφέρονται επίσης 

στην ευεργετικότητα του χυμού του Ροδιού τονίζοντας ότι μπορεί να μειώσει 

τις επιπλοκές κατά την διαδικασία της_αιμοκάθαρσης. Ο χυμός του Ροδιού 

σύμφωνα με παλιότερες εργασίες χρησιμοποιείτε για να μειώσει την 

αρτηριακή πίεση την χοληστερόλη και για το πλούσιο αντιοξειδωτικό του 

δυναμικό. Σε μια νέα όμως μελέτη όπως διαπίστωσαν Ερευνητές από την

Πη γή:ήΗρ://\ΜΜΜ.superfoods.gr/holistic_life

Δυτική Γαλιλαία και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Χαϊάφα ο 

χυμός του Ροδιού μείωσε τις φλεγμονές και γενικά η νοσηλεία τους είχε 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή λιγότερες επιπλοκές και φλεγμονές αλλά και 

καλύτερης απόκρισης των αιμοκαθαρτόμενων ασθενών. Σε 101 ασθενείς σε 

αιμοκάθαρση χορηγούνταν χυμός ροδιού σε πρόγραμμα συνεδριών. Η 

χορήγηση γίνονταν κάθε τρεις ημέρες ανά εβδομάδα κατά την έναρξη κάθε 

συνεδρίας και για ένα χρόνο. Οι ασθενείς παρουσίασαν νοσηλευτική 

κατάσταση χωρίς επιπλοκές και χωρίς προβλήματα φλεγμονών.
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Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η χορήγηση ροδιού σε αιμοκαθαρτόμενους 

ασθενείς θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια ασφαλή περιεκτικότητα σε 

αυτό καλίου. Η παραπάνω κλινική έρευνα και μελέτη είναι σε συνέχεια μιας 

σειράς άλλων μελετών που τονίζουν την ευεργετικότητα του χυμού του ροδιού 

και τα οφέλη του σε σχέση με τα καρδιαγγειακά επεισόδια που οφείλονται 

στην πίεση του αίματος και στο υψηλό λιπιδαιμικό προφίλ116.

5.8 Τι πρέπει να προσέχουμε στα προϊόντα ροδιού

Το πιο σημαντικό στην επιλογή προϊόντων ροδιού, όπως και κάθε 

φυτικού εκχυλίσματος, είναι η ερώτηση εάν στην καλλιέργεια ή την έκθλιψη 

έχουν χρησιμοποιηθεί τοξικές χημικές ουσίες, όπως παρασιτοκτόνο, 

φυτοφάρμακα και χημικοί διαλύτες. Τα κατάλοιπα αυτών των ουσιών συχνά 

παραμένουν στα υποπροϊόντα του φυτού και παράγουν ισχυρές ελεύθερες 

ρίζες. Σαν παράδειγμα προερχόμενο από αξιόπιστη πηγή, οι Γεωργιανές 

ροδιές είναι συνήθως άγριες και αυτοφυείς και τα φρούτα συλλέγονται από το 

δένδρο χωρίς να περιέχουν βλαπτικά συστατικά. Η πλειονότητα των 

θρεπτικών ουσιών που βγαίνουν από φυτά, εκθλίβονται με την χρήση τοξικών 

οργανικών διαλυτών, τα κατάλοιπα των οποίων παραμένουν στο φυτικό υλικό 

που περιέχεται στο προϊόν - γι' αυτό όταν αγοράζετε να προσέχετε119

5.8.1 Αντενδείξεις και προφυλάξεις

Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις για το χυμό ροδιού. Τα ρόδια έχουν 

μια μακρά ιστορία για τη χρήση τους ως τροφές σε πολλές κουλτούρες. 

Παρόλο που η κατανάλωση του φρούτου και του χυμού ροδιού Εχει 

αναπτυχθεί ραγδαία στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία, το ρόδι έχει αναπτυχθεί 

και καταναλωθεί ευρέως και από άλλες χώρες για αιώνες. Κλινικές μελέτες με 

χυμό ροδιού έχουν συμπεριλάβει ευαίσθητους υποπληθυσμούς όπως 

ασθενείς με αθηροσκληρωτική νόσο, στένωση καρωτίδας, διαβήτη, 

υπερένταση, και καρκίνο του προστάτη.9'12,14

Παρά το περιεχόμενο του χυμού σε σάκχαρα, μια μικρή κλινική μελέτη δε 

βρήκε αρνητικές επιδράσεις στο γλυκαιμικό δείκτη σε διαβήτη τύπου 2 που 

καταναλώνονταν 8 ουγκιές χυμού ροδιού καθημερινά για 3 μήνες.10
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5.8.2Παρενέργειες-οδηγίες ασφαλείας

Υπάρχουν ορισμένες οδηγίες ασφαλείας που 

έχουν εκδοθεί για το χυμό ροδιού. Σε ένα σύνολο 

201 ανθρώπων που εκτέθηκαν σε χυμό ροδιού 

για χρονικές περιόδους που κυμαίνονταν από 2 εβδομάδες εως 54 μήνες, δεν 

παρατηρήθηκαν καθόλου παρενέργειες κλινικές ή εργαστηριακές.9'140  χυμός 

ροδιού θεωρείται και αναγνωρίζεται γενικά ως ασφαλής. Έχουν υπάρξει όμως 

5 περιπτώσεις στις οποίες αναφέρθηκαν αλλεργικές αντιδράσεις στη 

πρόσληψη σπόρων, ροδιού121,122123 Φαίνεται ότι η πρόσληψή τους μπορεί να 

προκαλέσει αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου I.

Πηγή εικόνας .http://www.vitaplant.gr/rodies/php
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το ρόδι, θεωρείται παραδοσιακά το φρούτο που φέρνει καλοτυχία, 

ευγονία και αφθονία αγαθών στο σπίτι μας. Από την αρχαιότητα, το ρόδι είχε 

μια ιδιαίτερη θέση στις αντιλήψεις, στη διατροφή και αντιμετώπιση των 

ασθενειών. Στην αρχαία Ελλάδα όπως και σήμερα, το ρόδι θεωρείται το 

φρούτο της γονιμότητας. Στις θεραπευτικές ιδιότητες του ροδιού αναφέρεται 

άλλωστε και ο Όμηρος, ο Θεόφραστος, ο Διοσκουρίδης και ο Πλίνιος, ο 

οποίος μάλιστα αναφέρει τα ρόδια της Καρχηδόνας σαν την καλύτερη ποικιλία 

της εποχής του. Ακόμη και στη μακρινή, το ρόδι καταναλώνεται από τους 

νιόπαντρους, την πρώτη μέρα του γάμου τους για να ευλογηθεί ο γάμος τους. 

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έθαβαν τους νεκρούς τους μαζί με ρόδια. Στη Μέση

Ανατολή, τα ρόδια χρησιμοποιούνταν για 

πολλές παθήσεις όπως αιμορροΐδες, 

αμυγδαλίτιδα, επιπεφυκίτιδα, ακόμη και για 

τη φαλάκρα.

Τα παραδείγματα που δείχνουν ότι σε 

διάφορους πολιτισμούς, τα ρόδια 

απολάμβαναν ιδιαίτερης εκτίμησης είναι 

πολλά. Σήμερα η σύγχρονη επιστήμη 

δείχνει ότι η σοφία των αρχαίων, είχε γερές

βάσεις.

Χρόνια κλινικών ερευνών, έδειξαν πως υπάρχουν πολλοί λόγοι για να 

καταναλώνουμε ρόδι και πιο συγκεκριμένα τον χυμό του. Το υψηλό επίπεδο 

των αντιοξειδωτικών στον χυμό ροδιού, και ιδιαίτερα ανθοκυανινών, τανινών 

και πολυφαινολών, έχει φανεί πως προστατεύει από την δημιουργία 

αθηρωμάτωσης των αρτηριών και κατ' επέκταση από καρδιαγγειακά 

νοσήματα. Σε πιλοτική έρευνα, η οποία εξέτασε 19 ηλικιωμένα άτομα, στους 

οποίους είχε διεγνώσθη αθηροσκλήρωση, φάνηκε πως τα άτομα που 

κατανάλωναν χυμό ροδιού σε σχέση με εκείνους που δεν κατανάλωναν, είχαν 

βελτίωση έως και 30% στο μέγεθος της αθηρωματικής τους πλάκας στην 

καρωτίδα.
Πηγή εικόνας :όίίρ://νννην. superfoods.gr/hoUstic_Hfe
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Επιπλέον, ο χυμός του ροδιού έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα 

πολυφαινολών από ότι το κόκκινο κρασί, το πράσινο τσάι ή το χυμό 

πορτοκαλιού. Τα αποτελέσματα αυτά, έχουν φανεί σε κλινική έρευνα που 

σύμφωνα με την οποία οι πολυφαινόλες του ροδιού είχαν ισχυρή δράση στην 

προστασία των LDL λιποπρωτεϊνών από την οξείδωση τους. Το στοιχείο αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό από την στιγμή που οι οξειδωμένες LDL συντελούν 

στην δημιουργία αθηρωμάτωσης αρτηριών.

Ο καρπός ροδιού είναι ιδιαίτερα χαμηλός θερμιδικά (68 θερμίδες σε 100 

γρ. καρπού) και ιδιαίτερα πλούσιος σε υδατάνθρακες και κάλιο. Το κάλιο είναι 

το πρώτο σε περιεκτικότητα μέταλλο του ενδοκυττάριου χώρου. Είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας ρύθμισης του όγκου των ενδοκυττάριων υγρών 

καθώς και της οξεοβασικής ισορροπίας στα κύτταρα ενώ επηρεάζει και την 

σύσπαση των λείων μυϊκών ινών και έτσι είναι απαραίτητο για την διατήρηση 

του καρδιακού παλμού.

Σημαντική φαίνεται να είναι και η δράση του ροδιού στην μείωση της 

υψηλής αρτηριακής πίεσης. Η αυξημένη αρτηριακή πίεση αυξάνει τις 

πιθανότητες για ένα καρδιακό επεισόδιο. Έτσι, έχει αποδειχτεί πως η 

καθημερινή κατανάλωση ροδιού μειώνει την διαστολική πίεση έως και 36% 

ενώ την συστολική μέχρι και 5%. Οι ιδιότητες αυτές, σε συνδυασμό με την 

χαμηλή περιεκτικότητα του ροδιού σε νάτριο και υψηλή σε κάλλιο είναι 

ιδιαίτερα ευεργετικές σε υπερτασικούς ασθενείς που λαμβάνουν διουρητικά 

φάρμακα και έτσι έχουν αυξημένες απώλειες καλίου μέσω των ούρων. Όμως, 

σε άτομα που έχουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια λόγω αυξημένης 

περιεκτικότητας σε κάλλιο, το ρόδι θα πρέπει να αποφεύγεται.

Το ρόδι είναι ένα εύγεστο φρούτο που αποτελεί χωρίς άλλο μια πολύτιμη 

πηγή αντιοξειδωτικών που μπορεί να μας εξασφαλίσει πρόληψη για πολλές 

παθήσεις.
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