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Εισαγωγικά...

� Ζωική παραγωγή

� Σήμερα à αναγκαίος o επαναπροσδιορισμός του παραγωγικού μοντέλου της

Ελλάδας

� Μετάβαση από την παραγωγή μη διεθνώς εμπορεύσιμων σε διεθνώς

εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες

� Κτηνοτροφία à νέο αναπτυξιακό πρότυπο στη χώρα

à βάση εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων 

à περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη

à διατήρηση κοινωνικού ιστού υπαίθρου



Εισαγωγικά... 

Προτεραιότητα για τη χώρα μας θα πρέπει

να είναι:

ü η μείωση του κόστους παραγωγής

ü η βελτιστοποίηση της ποιότητας

ü η επισήμανση της ταυτότητας των

παραγόμενων προϊόντων

ü η οργάνωση εμπορικών δικτύων για την

προώθηση του Ελληνικού κρέατος



Οξειδωτικό stress

Ισορροπία Οξειδωτικό stress
• Καρκίνος

• Καρδιαγγειακά 

νοσήματα

• Σακχαρώδης 

διαβήτης

• Γήρανση

• Νόσος Alzheimer



Εισαγωγικά... 

� Διερεύνηση σύστασης και ποιότητας κρέατος à ο παραγωγός και ο

καταναλωτής να γνωρίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά διαφόρων ζώων

παραγωγής

� Ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε είδους àΛεπτομερής κατάταξη και

κατηγοριοποίηση του κρέατος

� Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και βιοχημικών βιοδεικτών για τον ποιοτικό

χαρακτηρισμό του κρέατος à αύξηση της παραγωγής και εμπορικότητας

κρέατος υψηλής ποιότητας à ενίσχυση εγχώριας βιομηχανίας



Παραγωγή κρέατος 2016 σε σύγκριση 
με το 2015

*σε χιλ. τόνους
**Ελληνική Στατιστική Αρχή

57,5* 25,2* 39,2*

1,3%

-2,5% -0,1%



Ελληνική Στατιστική αρχή
2010 2016 2017 Μεταβολή 

(%) 
2017/2010

Μεταβολή
(%)

2017/2016

Αριθμός ζώων
Βοοειδή 685.157 553.805 555.672 -23,3 0,3
Πρόβατα 3.121.830 8.738.618 8.592.619 63,6 -1,7
Αίγες 1.309.892 3.887.902 3.767.839 65,2 -3,1
Εκμεταλλεύσεις 
Βοοειδή 17.047 15.168 15.183 -12,27 0,1
Πρόβατα 92.899 87.505 87.109 -6,64 -0,5
Αίγες 72.945 67.820 67.551 -7,98 -0,4
Αριθμός ζώων / 
Εκμετάλλευση
Βοοειδή 40,1 36,5 36,6 -9,56 0,2
Πρόβατα 33,6 99,9 98,6 65,9 -1,2
Αίγες 17,9 57,3 55,8 67,9 -2,7



Ελεύθερες ρίζες-Αντιοξειδωτικά

Τα αντιοξειδωτικά είναι ουσίες οι οποίες περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον

σχηματισμό ελευθέρων ριζών που είναι δυνητικά επικίνδυνες για τον οργανισμό.



Οξειδωτικό stress

Ισορροπία Οξειδωτικό stress
• Καρκίνος

• Καρδιαγγειακά 

νοσήματα

• Σακχαρώδης 

διαβήτης

• Γήρανση

• Νόσος Alzheimer



Το οξειδωτικό stress στους 
ζωικούς οργανισμούς



Μια σειρά από ερευνητικές μελέτες έχουν τονίσει τη 
συνεισφορά των διατροφικών παρεμβάσεων στη βελτίωση 
της ευζωίας των ζώων και συνεπώς των προϊόντων τους. 

Παρακάτω παρατίθενται τα ευεργετικά αποτελέσματα μίας 
τέτοιας παρέμβασης που θα αποτελέσουν έναν οδηγό

για τον παραγωγό και την επιχείρησή του 



Προηγούμενες μελέτες...
• Η βελτιστοποίηση της οξειδοαναγωγικής κατάστασης είναι καθοριστικός παράγοντας

στη βελτίωση της ποιότητας του κρέατος παραγωγικών ζώων (Castillo et al. 2013)

• Το οξειδωτικό στρες εμπλέκεται σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες μπορούν

εν δυνάμει να επηρεάσουν άμεσα την ευζωία των ζώων φάρμας (Lykkesfeldt et al., 2007).

• Η οξείδωση πρωτεϊνών και η λιπιδική υπεροξείδωση, εκτός από την παραγωγικότητα

των ζώων, υποβαθμίζει και την ποιότητα του κρέατος (Zhou et al., 2011; Shurson et al.

2015; Rey et al. 2001).
• Μελέτες της ερευνητικής μας ομάδας έχουν

δείξει ότι η χορήγηση στεμφύλων και

υποπροϊόντων ελαιοτριβείου βελτιώνουν το

οξειδοαναγωγικό προφίλ ζώων μέσω της

ενίσχυσης των αντιοξειδωτικών μηχανισμών

και της βελτίωσης της λειτουργίας του

μικροβιώματος του εντέρου (Gerasopoulos et al.

2015, 2016;Makri et al. 2017, 2018;Kafantaris

et al.2017,2018).



Σκοπός 

Δημιουργία τράπεζας δεδομένων

συσχέτισης της οξειδοαναγωγικής

κατάστασης των εξεταζόμενων ειδών με

την ποιότητα του κρέατος καθώς και με

τις συνθήκες ανάπτυξης και διαβίωσής

τους

Προκειμένου να αποφευχθεί η θνησιμότητα

των ζώων από ασθένειες και να

προστατευθούν οι ιστοί τους από την

επιβλαβή οξειδωτική διαδικασία και,

συνακόλουθα, να αυξηθεί η ζωική παραγωγή,

η ποιότητα και ποσότητα του κρέατος,

κρίνεται αναγκαία η ανάλυση και λεπτομερής

μελέτη του οξειδοαναγωγικού τους

υποβάθρου σε μοριακό επίπεδο. Για αυτό το

λόγο θα ερευνηθεί η οξειδοαναγωγική

κατάσταση αιγών (της φυλής Σκοπελίτικο),

προβάτων (των φυλών Χίου, Καραγκούνικο,

Σερρών, Μπούτσικο) και βοοειδών

διαφόρων φυλών.



Ερευνητικά ερωτήματα που 
προσεγγίζει το θέμα
ü Πώς μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή του κρέατος από τα παραγωγικά ζώα; 

ü Πώς μπορεί να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα του κρέατος των παραγωγικών 

ζώων; 

ü Πώς μπορούν να προστατευθούν τα ζώα από ασθένειες σχετιζόμενες με τη 

διαταραχή της οξειδοαναγωγικής κατάστασης;



Μεθοδολογία 



1.  Λήψη μυών από διάφορα 
σημεία του ζώου 

• ψοΐτης ο οποίος δεν υφίσταται ουσιαστική καταπόνηση. Ο

ισχυρότερος καμπτήρας μυς του ισχίου, εκφύεται από τους οσφυικούς

σπονδήλους και από την εσωτερική επιφάνεια της πτέρυγας του

λαγονίου οστού της λεκάνης.

• τετρακέφαλος που υφίσταται ενδιάμεση καταπόνηση. Ο ισχυρός μυς

που καλύπτει την πρόσθια επιφάνεια του μηρού.

• διαφράγματος ο οποίος υφίσταται την

υψηλότερη καταπόνηση. Ο πλατύς

θολωτός μυς που χωρίζει το εσωτερικό

του θώρακα από αυτό της κοιλιάς.



2. Προσδιορισμός βιοδεικτών in vivo

Αντιοξειδωτική 
ικανότητα 

Οξειδωτική καταστροφή

• Ανηγμένη γλουταθειόνη, αλβουμίνη
• Ένζυμα π.χ. καταλάση (CAT), 

περοξειρεδοξίνη (Prx), 
υπεροξειδάση της γλουταθειόνης
(GPx)

• Ολική αντιοξειδωτική ικανότητα 
(TAC)

• Ανίχνευση πρωτεϊνών με ανάλυση 
western blot

• Έκφραση αντιοξειδωτικών γονιδίων 
με Real-time PCR

• Tα πρωτεϊνικά καρβονύλια ως 
βιοδείκτης οξείδωσης πρωτεϊνών

• Oι ουσίες που αντιδρούν με το 
θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBARs)και η 
μηλονική διαλδεΰδη (MDA) ως 
βιοδείκτες οξείδωσης λιπιδίων 

• Tα διμερή της αλβουμίνης ως 
βιοδείκτης οξείδωσης του μορίου



3.  Θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική 
πλατφόρμα (cloud-based) για τη λεπτομερή 
ανάλυση των αποτελεσμάτων 

Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί σε 3 βασικές συνιστώσες:

i. μία βάση δεδομένων καταχώρησης των χαρακτηριστικών του κρέατος

(είδος και περιοχή προέλευσης, συνθήκες διαβίωσης και διατροφής,

παραγωγός, οξειδοαναγωγική κατάσταση)

ii. ένα σύστημα στατιστικής ανάλυσης για την εξαγωγή

ποσοτικοποιημένων αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με σημαντικές

παραμέτρους για την ποιότητα του κρέατος

iii. ένα σύστημα οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων



Απήχηση ερευνητικού θέματος
ü Σύμπραξη εκτροφέων, καταναλωτών και

επιχειρήσεων ώστε να βελτιστοποιηθούν οι

διαδικασίες εκτροφής των ζώων και εμπορικής

αξιοποίησης του παραγόμενου Ελληνικού

κρέατος

ü Αύξηση της προστιθέμενης αξίας του

Ελληνικού κρέατος

ü Διασφάλιση βιωσιμότητας εκτροφών

ü Η ανάπτυξη μεθοδολογίας κατάταξης των

παραγωγικών ζώων ανάλογα με την

οξειδοαναγωγική κατάστασή τους αναμένεται

να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα και την

ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής παραγωγής



Απήχηση ερευνητικού θέματος
ü Ολοκληρωμένη εικόνα για τις βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης και

διατροφής των ζώων συμβάλλοντας αποφασιστικά στην καλύτερη

εξυπηρέτηση του παραγωγού και ανταπόκριση του καταναλωτή

ü Οι πληροφορίες αυτές θα αποτελούν έναν οδηγό για τον παραγωγό ώστε

να βελτιώσει τις συνθήκες ανάπτυξης των ζώων του και παραγωγής των

προϊόντων του ώστε αυτά να αποκτούν επιπλέον προστιθέμενη αξία και

να καθίσταται πιο εύκολη η προώθησή τους στο εγχώριο καταναλωτικό

κοινό αλλά και σε αγορές του εξωτερικού

Υιοθέτηση "ταυτότητας" του εγχώρια παραγομένου κρέατος προλειαίνοντας

το έδαφος προς την κατεύθυνση της ιχνηλασιμότητας των Ελληνικών προϊόντων



Απήχηση ερευνητικού θέματος

ü Σε πρακτικό επίπεδο, η ανάλυση του οξειδοαναγωγικού προφίλ των ζώων θα

δημιουργήσει το επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο για τη λειτουργία

υποδομών παραγωγής καινοτόμων προϊόντων με υψηλή αντιοξειδωτική και,

κατ' επέκταση, βιολογική αξία από το εγχώρια παραγόμενο κρέας

ü Εμπορική αξιοποίηση των ποιοτικά ανώτερων προϊόντων που θα προκύψουν à

βελτίωση ανταγωνιστικότητας των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων



Συμπερασματικά 

ü Η εισαγωγή ενός αντικειμενικού συστήματος

ποιοτικής κατάταξης, με έμφαση στη χρήση

της σύγχρονης τεχνολογίας, θα συμβάλει

ουσιαστικά στην τόνωση της εμπορικότητας

του κρέατος που παράγεται στην Ελλάδα και

θα διασφαλίσει τη διαφάνεια στην αγορά

καθιερώνοντας την ποιότητα ως βασική

παράμετρο στην αλυσίδα αξίας

ü Ταυτότητα του εγχώρια παραγομένου κρέατος

ü Δυνατότητα ταξινόμησης του Ελληνικού κρέατος από παραγωγικά ζώα

διαφόρων περιοχών της Ελλάδας με βάση τη συσχέτιση της οξειδοαναγωγικής

κατάστασής τους με την ποιότητα, τις συνθήκες ανάπτυξης, διαβίωσης και

διατροφής των ζώων



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Εργαστηριακή ομάδα:
Κερασιώτη Ευθαλία

Βεσκούκης Αριστείδης
Κούκα Παρασκευή

Μακρή Σωτηρίνα
Τέκος Φώτης

Πατούνα Αναστασία
Φουντουκίδου Πολυξένη

Λαδάς Δημήτριος
Σκαπέρδα Ζωή-Βασιλική
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