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Εισαγωγή	



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

Κτηνοτροφίαà νέο αναπτυξιακό πρότυπο στη χώρα

à βάση	εγχώριας	βιομηχανίας	τροφίμων	

à περιφερειακή	αγροτική	ανάπτυξη

à διατήρηση	κοινωνικού	ιστού	υπαίθρου



üμείωση κόστους παραγωγής

üβελτιστοποίηση ποιότητας

üεπισήμανση ταυτότητας παραγόμενων

προϊόντων

üοργάνωση εμπορικών δικτύων για

προώθηση Ελληνικού κρέατος

Προτεραιότητα για τη χώρα μας :





Παραγωγή	
Εμπορικότητα

Ανταγωνιστικότητα

Ποιότητα	
κρέατος

Κατάταξη	
κρέατος

Νέες	
τεχνολογίες	
διαχείρισης

Σύσταση 
κρέατος

Παράμετροι	που	πρέπει	να	ληφθούν	
υπόψιν



Παραγωγή	κρέατος	το	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	στρες

Ισορροπία	 Οξειδωτικό	στρες
• Καρκίνος

• Καρδιαγγειακά	

νοσήματα

• Σακχαρώδης	

διαβήτης

• Γήρανση

• Νόσος	Alzheimer

Υγιές	κύτταρο Κύτταρο	με	
οξειδωτικό	στρες



Το	οξειδωτικό	stress στους	ζωικούς	
οργανισμούς

Σήψη

Παθήσεις	αρθρώσεων

Εντερίτιδα

Μαστίτιδα

Πνευμονία

Φλεγμονή	
αναπνευστικής	οδού

(Lykkesfeldt et al., 2007)



Ευζωΐα

Παραγωγικότητα	
ζώων

Ποιότητα
κρέατος

Προσδιορισμός	
οξειδοαναγωγικής	

κατάστασης	
με	τη	μέτρηση	
βιοδεικτών

Διατροφικές	
παρεμβάσεις	με	
αντιοξειδωτικά

Αντικείμενο	μελέτης



Πλήθος	ερευνητικών	μελετών	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	 τον	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 λιπιδίων, εκτός από την παραγωγικότητα των

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

2015; Rey et al., 2001)



Προηγούμενες	μελέτες	του	εργαστηρίου	μας...
• Υποπροϊόντα	οινοποίησης

• Υποπροϊόντα	ελαιοτριβείου

• Πρωτεϊνη	τυρογάλακτος	(whey)

(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

• Αύξηση	ζωικής	παραγωγής	και	ποιότητας	κρέατος

• Προστασία	ιστών	απο	επιβλαβείς	οξειδωτικές	διαδικασίες

• Αποφυγή θνησιμότητας	ζώων

Για αυτό το λόγο θα ερευνηθεί η οξειδοαναγωγική κατάσταση αιγών (της φυλής

Σκοπελίτικο), προβάτων (των φυλών Χίου, Καραγκούνικο, Σερρών, Μπούτσικο) και

βοοειδών (των φυλών Limousin, Belgian-Blue, Charolais).



Ερευνητικά	ερωτήματα	που	προσεγγίζει	το	
θέμα

Οξειδοαναγωγική
κατάσταση

Συνθήκες	ανάπτυξης	
και	διαβίωσης

Ποιότητα
κρέατος

üΠώς	μπορεί	να	αυξηθεί	η	παραγωγή	του	

κρέατος	από	τα	παραγωγικά	ζώα;	

üΠώς	μπορεί	να	βελτιστοποιηθεί	η	ποιότητα	

του	κρέατος	των	παραγωγικών	ζώων;	

üΠώς	μπορούν	να	προστατευθούν	τα	ζώα	από	

ασθένειες	σχετιζόμενες	με	τη	διαταραχή	της	

οξειδοαναγωγικής	κατάστασης;



Μεθοδολογία	



Πειραματικό	πλάνο

25%
16	kg

35%
21	kg

70%
42	kg

100%
60	kg

*Σε	κάθε	στάδιο	ανάπτυξης	θα	γίνει	λήψη	δειγμάτων	από	6	αρσενικά	αρνιά,	6	θυληκά	
αρνιά,	6	αρσενικά	κατσίκια	και	6	αρσενικά	πρόβατα.

Στάδιο	
ανάπτυξης



1.		Λήψη	μυός	από	διάφορα	σημεία	
του	ζώου	
• Ψοΐτης: Ο ισχυρότερος καμπτήρας μυς του ισχίου εκφύεται από τους

οσφυικούς σπονδύλους και από την εσωτερική επιφάνεια της πτέρυγας του

λαγονίου οστού της λεκάνης. Δεν υφίσταται ουσιαστική καταπόνηση.

• Tετρακέφαλος: Ο ισχυρός μυς που καλύπτει την πρόσθια επιφάνεια του

μηρού. Yφίσταται ενδιάμεση καταπόνηση.

• Διαφράγματος: Ο πλατύς θολωτός μυς

που χωρίζει το εσωτερικό του θώρακα

από αυτό της κοιλιάς. Yφίσταται την

υψηλότερη καταπόνηση.



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	



3.		Θα	πραγματοποιηθεί	ανάλυση	Αναλογίας	
Σταθερών	Ισοτόπων	(Stable	Isotope	Ratio	
Analysis,	SIRA)	

� Η αντικειμενική αξιολόγηση της γνησιότητας των

τροφίμων είναι πρωταρχικής σημασίας

� Μέσω της συγκεκριμένης ανάλυσης μπορεί να

γίνει διάκριση δειγμάτων διαφορετικών

γεωγραφικών περιοχών à Πιστοποίηση

γεωγραφικής προέλευσης

� Αναλογία των εξής ισοτόπων: 13C/12C, 15N/14N,
2H/1H, 34S/32S

� Μετράται με τη χρήση Φασματοσκοπίας Μάζας

Αναλογίας Ισοτόπων (Isotope Ratio Mass

Spectrometry, IRMS)



4.		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



Αναμενόμενα	αποτελέσματα	μελέτης
üΣύμπραξη εκτροφέων, καταναλωτών και

επιχειρήσεων - Ανταγωνιστικότητα

üΠροστιθέμενη αξία Ελληνικού κρέατος

üΒιωσιμότητα εκτροφών

üΚατάταξη παραγωγικών ζώων ανάλογα με την

οξειδοαναγωγική κατάσταση

üΒέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης και διατροφής

üΛειτουργία υποδομών παραγωγής καινοτόμων

προϊόντων με υψηλή αντιοξειδωτική και, κατ' επέκταση,

βιολογική αξία από το εγχώρια παραγόμενο κρέας

Υιοθέτηση "ταυτότητας" του εγχώρια παραγομένου κρέατος προλειαίνοντας το

έδαφος προς την κατεύθυνση της ιχνηλασιμότητας των Ελληνικών προϊόντων



Ευχαριστώ	για	την	προσοχή	σας!

Εργαστηριακή	ομάδα:
Κερασιώτη	Ευθαλία

Βεσκούκης	Αριστείδης
Κούκα	Παρασκευή
Μακρή	Σωτηρίνα

Τέκος	Φώτης
Πατούνα	Αναστασία

Φουντουκίδου	Πολυξένη
Λαδάς	Δημήτριος

Ελένη	Βάσση
Αλέξανδρος	Γκούμπινγκερ
Σκαπέρδα	Ζωή-Βασιλική
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