
El treball guardonat ha realitzat una res-
senya bibliogràfi ca de les varietats d’oli-
va presents al nostre país, així com dels 

principals compostos fenòlics que conté l’oliva. 
D’altra banda, ha estudiat experimentalment la ca-
pacitat antioxidant d’aquests compostos a partir de 
mostres biològiques de teixit muscular i hepàtic de 
rata procedents d’un 
estudi d’ingesta sos-
tinguda de diferents 
compostos fenòlics 
de l’oliva (hidroxi-
tirosol, oleuropeïna 
i pinyolada) i de la 
farigola. 

En concret, s’ha de-
terminat l’estat oxi-
datiu del teixit mus-
cular a través de la 
seva concentració de 
malondialdehid; s’ha 
estudiat l’existència 
o no d’un efecte positiu 
dels compostos fenòlics 
de l’oliva sobre la concentració endògena de la 
vitamina E en els teixits estudiats mitjançant la 
tècnica de HPLC (cromatografi a líquida d’alta 
resolució), i s’ha determinat la capacitat del teixit 
muscular de retenció de metabòlits d’aquests 

compostos fenòlics ingerits a través de la dieta 
mitjançant la tècnica de la cromatografi a líquida 
d’ultraresolució acoblada a un espectròmetre de 
masses (UPLC-MS/MS).

La ingesta sostinguda de compostos fenòlics n’ha 
demostrat la biodisponibilitat a nivell muscular. 

A més, en el teixit 
hepàtic femení, els 
tractaments de l’hi-
droxitirosol, oleuro-
peïna i pinyolada + 
farigola han presen-
tat una concentració 
de vitamina E esta-
dísticament signifi -
cativament superior 
(p<0,05). Aquesta 
suplementació de la 
dieta amb compostos 
fenòlics de l’oliva, 
que ha permès l’aug-
ment de la concen-

tració hepàtica de la vi-
tamina E, obre la porta a 

poder ésser un tractament efectiu en l’ésser humà 
enfront de malalties hepàtiques comunes dels paï-
sos occidentals (malaltia del fetge gras no alco-
hòlic NAFLD  i esteatosi hepàtica no alcohòlica  
NASH).
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