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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας είναι η ανάπτυξη 

του κτηνοτροφικού τομέα μέσω της βελτίωσης των συνθηκών ανάπτυξης των ζώων 

εκτροφής και μέσω της υιοθέτησης ενός νέου μοντέλου διανομής προϊόντων υψηλής 

ποιότητας.  Παρατηρείται τελευταία πως η εντατικοποίηση των συστημάτων ζωικής 

παραγωγής, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξανόμενες απαιτήσεις για ζωικά 

προϊόντα, ενίσχυσε την εμφάνιση προβλημάτων υγείας στα ζώα εκτροφής. Η 

διαφύλαξη μιας σωστής διαβίωσης των ζώων βάσει όλων των διαθέσιμων 

επιστημονικών στοιχείων, θα οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγικότητά τους και, στη 

συνέχεια, στη βελτίωση της ποιότητας και της εμπορικότητας των ζωικών προϊόντων. 

Επιπλέον, η διατήρηση υψηλού επιπέδου ευημερίας κατά την παραγωγική ζωή των 

ζώων αποτελεί βασική στρατηγική για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των 

καταναλωτών σχετικά με την εκμετάλλευση της βιολογικής ικανότητας των ζώων 

εκτροφής για οικονομικά οφέλη. Για το σκοπό αυτό, οι πρακτικές κτηνοτροφίας 

συνδέονται εγγενώς με την καλή μεταχείριση των ζώων και την παραγωγικότητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα ζητήματα έχουμε υποθέσει ότι είναι σημαντικό να 

εκτιμηθούν τα επίπεδα οξειδωτικού στρες στο αίμα και στους ιστούς των ζώων 

εκτροφής. Ως εκ τούτου, ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της 

οξειδοαναγωγικής κατάστασης τεσσάρων διαφορετικών φυλών βοοειδών (Charolais, 

Belgian-blue, Limousin και Baltata Romaneasca) που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα 

χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονες μεθοδολογίες. Για το σκοπό αυτό, αξιολογήσαμε με 

φασματοφωτομετρικές μεθόδους τα επίπεδα της πιο άφθονης πηγής θειολών  στα 

κύτταρα, δηλαδή της ανηγμένης γλουταθειόνης (GSH), της αποικοδόμησης Η2Ο2, της 

συνολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας, των ουσιών που αντιδρούν με το 

θειοβαρβιτουρικό οξύ και τα επίπεδα καρβονυλιωμένων πρωτεϊνών ως δείκτες 

οξείδωσης λιπιδίων και πρωτεϊνών αντίστοιχα. Αυτοί οι βιοδείκτες αξιολογήθηκαν στο 

ήπαρ, στον ψοΐτη μυ που υφίσταται χαμηλά επίπεδα στρες, στον τετρακέφαλο μυ που 

υποβάλλεται σε ενδιάμεσο στρες και στο διάφραγμα, τον μυ που υφίσταται τα 

υψηλότερα επίπεδα στρες μεταξύ των προαναφερθέντων ιστών. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν σημαντικές διαφορές στις ανεξάρτητες μεταβλητές που εξετάστηκαν σχετικά 

με τις διαφορετικές φυλές. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε βελτιωμένη κατάσταση 

οξειδοαναγωγής στις φυλές Belgian Blue και Limousin λόγω των  αυξημένων επιπέδων 

αντιοξειδωτικών βιοδεικτών και των μειωμένων οξειδωτικών βλαβών στα λιπίδια και 
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τις πρωτεΐνες. Ενδεικτικά, το πιο εμφανές αποτέλεσμα στον βιοδείκτη της 

γλουταθειόνης ήταν τα αυξημένα επίπεδα στη φυλή Belgian Blue (0,261 σε σύγκριση 

με 0,063 μmol/mg πρωτεΐνης στη φυλή Charolais, p<0,001). Επιπλέον, σχετικά με την 

αποκοδόμηση Η2Ο2, παρατηρήσαμε μια τεράστια αύξηση στη φυλή Charolais σε 

σύγκριση με τη φυλή Baltata Romaneasca (7005,4 U/mg συνολική πρωτεΐνη σε 

σύγκριση με 5031,7 U/mg συνολικής πρωτεΐνης, p=0,01). Επιπλέον, τα επίπεδα της 

συνολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας αυξήθηκαν σημαντικά στη φυλή Blue Belgian 

σε σύγκριση με τη φυλή Charolais (0,440 mmol/mg πρωτεΐνης έναντι 0,352, p=0,007). 

Επιπλέον, όσον αφορά τα TBARS, παρατηρήσαμε μειωμένα επίπεδα στη φυλή 

Limousin σε σύγκριση με τη φυλή Charolais (1.531 nmol/mg πρωτεΐνης έναντι 2.030, 

p=0,017). Όσον αφορά την οξείδωση της πρωτεϊνών, παρατηρήθηκαν μειωμένα 

επίπεδα στη Limousin σε σύγκριση με τη φυλή Charolais (0,969 έναντι 3,974 nmol/mg 

πρωτεΐνης, p=0,040). Επιπλέον, παρατηρήσαμε ιστοειδικά αποτελέσματα σε κάθε 

φυλή ζώων που υποδηλώνουν ότι ξεχωριστά ρυθμιστικά συστήματα ελέγχουν την 

απόκριση κάθε ιστού. Αυτή η συνεχιζόμενη μελέτη αναμένεται να προσφέρει 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς καλής μεταχείρισης των ζώων 

φάρμας που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος στην Ελλάδα και να προτείνει 

μεθόδους για τη βελτίωσή της. Η ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και 

επιστημονικών γνώσεων στην πράξη θα συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης 

αξίας του κρέατος, θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των αγροκτημάτων και θα 

προωθήσει τη μελλοντική ανάπτυξη του κτηνοτροφικού τομέα. 
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ABSTRACT 

One of the major challenges of modern society is to develop the livestock sector by 

improving the conditions of farm animal growth and adopt a new model of distribution 

of high‑quality products. The intensification of livestock production systems in order 

to satisfy the increasing demands for animal products, has enhanced the emergence of 

health and welfare problems in farm animals. Safekeeping of animal welfare based on 

all available scientific evidence, will lead to enhanced animal productivity and, 

subsequently, to the improved quality and commerciality of animal products. In 

addition, maintaining high welfare status during the productive life of animals is a key 

strategy in addressing consumers' concerns about exploitation of the biological capacity 

of farm animals for financial profit. To this end, farm animal husbandry practices are 

intrinsically connected with animal welfare and productivity. Considering those issues 

we have hypothesized that it is important to assess the oxidative stress levels in blood 

and tissues of farm animals. Hence, the objective of the present study was to evaluate 

the redox status of four different breeds of cattle (i.e., Charolais, Belgian-blue, 

Limousin and Baltata Romaneasca) raised in Greece using state-of-the-art 

methodologies. For that purpose, we evaluated the levels of the most abundant non-

protein thiol source in cells, namely reduced glutathione (GSH), the activity of the 

antioxidant enzyme catalase, the total antioxidant capacity as a commonly used crude 

biomarker, the thiobarbituric acid reactive substances and the protein carbonyl levels 

as indices of lipid and protein oxidation respectively. These biomarkers were evaluated 

in the liver, the non-substantial stress psoas major muscle, the quadriceps muscle 

subjected to intermediate stress and diaphragm, the most stressed muscle of the 

aforementioned animals using spectrophotometric methods. The results showed 

significant differences in the tested independent variables regarding the different 

breeds. Specifically, improved redox status in Belgian Blue and Limousin breeds 

through enhanced levels of antioxidant biomarkers and decreased detrimental oxidative 

damage levels in lipids and proteins of the aforementioned farm animals were detected. 

Indicatively, the most prominent result in the GSH biomarker were the increased levels 

in the Belgian Blue breed (0,261 compared with 0,063 μmol/mg protein in Charolais 

breed, p<0,001). Controversially in Catalase activity, we observed a tremendous 

increase in Charolais breed compared with Baltata Romaneasca breed (7005,4 U/mg 

total protein compared with 5031,7 U/mg total protein, p=0,01). Moreover the levels of 
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total antioxidant capacity were significantly increased in the Belgian Blue breed 

compared with the Charolais breed (0,440 mmol/mg protein versus 0,352, p=0,007). 

Moreover regarding with TBARS, we observed decreased levels in the Limousin breed 

compared with Charolais breed (1,531 nmol/mg protein vs 2,030, p=0,017). As for the 

protein oxidation, decreased levels were observed in the Limousin compared with the 

Charolais breed (0,969 vs 3,974 nmol/mg protein, p=0,040). Furthermore, we observed 

tissue-specific results in every animal breed implying that distinct regulatory systems 

control tissue specificity. This ongoing study is expected to offer crucial insight 

regarding the welfare status of farm animals that are raised for meat production in 

Greece and to propose methods to improve it. Incorporating innovative technologies 

and scientific knowledge in practice will help increase the added value of meat, ensure 

the sustainability of farms and promote the future development of the livestock sector. 
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1. EΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ιστορική Αναδρομή   

Tο οξυγόνο (Ο2) είναι ένα χημικό στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο για τη διατήρηση 

της ζωής. Ωστόσo, ενώ είναι απαραίτητο για όλες τις μορφές της αερόβιας ζωής, η 

υπέρμετρη και ανεξέλεγκτη χορήγησή του μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα βλαπτική για 

τους οργανισμούς. Έγινε αντιληπτό ότι έκθεση οργανισμού σε αυξημένες 

συγκεντρώσεις oξυγόνου προκαλεί ανεπιθύμητες αντιδράσεις για την υγεία, 

παρατήρηση που αποτελεί το λεγόμενο «βιοχημικό παράδοξο». 

Tο 1954, οι Gershman και Gilbert σε δημοσίευση τους στο επιστημονικό 

περιοδικό Science πρότειναν τα μέχρι τότε άγνωστα αίτια των δηλητηριωδών 

ιδιοτήτων του οξυγόνου. Σύμφωνα με τo άρθρο, η τοξικότητα του οξυγόνου οφειλόταν 

σε μερικώς αναχθείσες μορφές οξυγόνου. Τo ίδιο έτος περιγράφηκε για πρώτη φορά 

και η παρουσία δραστικών ριζών οξυγόνου στα βιολογικά υλικά. Στη συνέχεια, το 

1956,  ο Denham Harman διατύπωσε την υπόθεση ότι οι ρίζες οξυγόνου μπορεί να 

παράγονται in vivo ως παραπροϊόντα των βιολογικών αντιδράσεων και τις περιέγραψε 

ως το κακό περιεχόμενο του κουτιού της Πανδώρας, που είναι  υπεύθυνο για την 

κυτταρική βλάβη, τη μεταλλαξιγένεση, τον καρκίνο, τις εκφυλιστικές διεργασίες 

βιολογικής γήρανσης. Κάποια χρόνια μετέπειτα, τo 1969, ανακαλύφθηκε το ένζυμο  

δισμουτάση του υπεροξειδίου (SOD) από τους McCord και Fridovich, γεγονός που  

αποτέλεσε την απαρχή μιας νέας εποχής για τη διερεύνηση των δράσεων των 

δραστικών ριζών οξυγόνου στους ζώντες οργανισμούς. Μια τρίτη εποχή της έρευνας 

σχετικά με τις δράσεις των δραστικών ριζών oξυγόνου ξεκίνησε όταν εμφανίστηκαν οι 

πρώτες αναφορές που περιέγραφαν ευεργετικές βιολογικές δράσεις αυτών. Οι Mittal 

και Murard ανέφεραν ότι το ανιόν του υπεροξειδίου, διά της ρίζας υδροξυλίου που 

παράγεται από αυτό, διεγείρει την ενεργοποίηση της αδενυλικής κυκλάσης και το 

σχηματισμό του δεύτερου αγγελιοφόρου cGMP. Πλέον, έχει γίνει σαφές ότι oι ζώντες 

οργανισμοί έχουν προσαρμοστεί στα αυξημένα επίπεδα ελευθέρων ριζών οξυγόνου και 

ότι έχουν αναπτύξει μηχανισμούς για τη χρησιμοποίηση αυτών σε μεγάλο αριθμό 

φυσιολογικών λειτουργιών. Είναι ακόμη γνωστό ότι οι ελεύθερες ρίζες αποτελούν 

προϊόντα του φυσιολoγικού κυτταρικού μεταβολισμού και διαδραματίζουν διττό ρόλο: 

άλλοτε είναι ευεργετικές για τα κύτταρα και τους οργανισμούς και άλλοτε βλαπτικές 

(Valko et al. 2007).  
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1.2 Ελεύθερες Ρίζες 

Tα μόρια αποτελούνται από έναν ή περισσότερους ατομικούς πυρήνες που 

περιέχουν πρωτόνια και νετρόνια. Γύρω από τoν πυρήνα περιφέρονται τα ηλεκτρόνια 

διευθετημένα σε τροχιακά σε διαφορετικές αποστάσεις από αυτόν. Σε κάθε τροχιακό 

υπάρχει η δυνατότητα να συνυπάρχουν δύο ηλεκτρόνια, τα οποία λειτουργούν ως 

ζεύγος και περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους σε αντίθετες κατευθύνσεις 

(αντιπαράλληλα spin). Η δομή αυτή έχει ως αποτέλεσμα τα μόρια να είναι σχετικά 

σταθερά, καθώς διατηρούνται σε μικρότερη ενεργειακή κατάσταση και ως εκ τούτου 

λιγότερο δραστικά. 'Όταν ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια, ιδιαίτερα αυτά που 

βρίσκονται στα εξωτερικά τροχιακά τoυ ατόμου, είναι ασύζευκτα, δεν έχουν δηλαδή 

ζευγάρι, τότε το άτομο γίνεται ασταθές - σε μεγαλύτερη ενεργειακή κατάσταση - και 

συνεπώς πιο δραστικό από άλλα.  

Ένα ασύζευκτo ηλεκτρόνιο έχει τεράστια έλξη στα ηλεκτρόνια γειτονικών 

ατόμων με αποτέλεσμα την πρόκληση χημικών αντιδράσεων μεταξύ ατόμων ή μορίων, 

κατά τις οποίες έχουμε μεταφορά ηλεκτρονίων και μεταβολή του αριθμού οξείδωσης 

των ατόμων των στοιχείων που συμμετέχουν. Οι αντιδράσεις αυτές λέγονται 

οξειδoαναγωγικές (redox). Κατά την οξείδωση έχουμε απώλεια ηλεκτρονίων, ενώ κατά 

την αναγωγή έχουμε απόκτηση ηλεκτρονίων από ένα άτομο. 

Ελεύθερη ρίζα είναι oποιοδήποτε άτομο, μόριο ή ιόν που έχει τουλάχιστον ένα 

ασύζευκτο ηλεκτρόνιο στην εξωτερική στιβάδα σθένους, έχει την ικανότητα 

αυτοδύναμης ύπαρξης και συμμετέχει πολύ εύκολα σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής με 

γειτονικά μόρια (Gilbert,  2000; Halliwell & Gutteridge, 1990). Η πιο απλή ελεύθερη 

ρίζα είναι το άτoμο του υδρογόνου που αποτελείται από ένα πρωτόνιο και ένα 

ηλεκτρόνιο.  

Οι ελεύθερες ρίζες είναι πολύ δραστικές, επειδή oι ασταθείς διαμορφώσεις των  

ηλεκτρονίων τους επιτρέπουν την προσέλκυση ηλεκτρονίων από παρακείμενα μόρια 

προκειμένου να δημιουργηθεί ζεύγος ηλεκτρονίων και να ικανοποιηθεί η εγγενής τάση 

ατόμων, μορίων και γενικά ενεργειακών συστημάτων για τη διατήρηση σε κατάσταση 

ελάχιστης ενέργειας. Έτσι, μεταβιβάζονται τα ασύζευκτα ηλεκτρόνια από στόχo σε 

στόχο, μετατρέποντας τα ίδια τα  παρακείμενα μόρια σε ελεύθερες ρίζες, που με τη 

σειρά τους αποσπούν ηλεκτρόνιο από άλλα μόρια πυροδοτώντας αλυσιδωτή 

αντίδραση. Σε αυτόν ακριβώς τoν πολλαπλασιασμό των μεταβολών που προκαλούνται 
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από παρόμοιες αλυσιδωτές αντιδράσεις οφείλεται η πολύ μεγάλη βλαπτική επίδραση 

των ελευθέρων ριζών. 

Ελεύθερες ρίζες μπορούν να σχηματιστούν με δύo διακριτούς τρόπους. Ο 

συνηθέστερος για τα βιολογικά συστήματα είναι μέσω οξειδοαναγωγικών 

αντιδράσεων (απώλεια ή πρόσληψη ηλεκτρονίου από άτομο ή μόριο). Εναλλακτικά, 

σχηματισμός ελευθέρων ριζών μπoρεί να πραγματοποιηθεί μέσω ομολυτικής σχάσης 

ομοιοπολικού δεσμού, κατά την οποία το ζεύγος των ηλεκτρονίων θα διαχωριστεί  και 

κάθε ένα ηλεκτρόνιο θα παραμείνει με κάθε νεοσχηματισμένη χημική οντότητα με 

αποτέλεσμα να προκύψουν δύο ρίζες. 

Διακρίνονται 4 τύποι ελευθέρων ριζών ανάλoγα με το κεντρικό άτομο:  Οι 

δραστικές μορφές με κέντρο (α) το οξυγόνο (Reactive oxygen species, ROS), (β) το 

άζωτο (Reactive nitrogen species, RNS), (γ) το θείο ή  (δ) το χλώριο (Halliwell and 

Gutteridge 2007). Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι στις δραστικές μορφές 

περιλαμβάνονται και μη ρίζες, οι οποίες όμως είναι εξίσου δραστικές ή και 

περισσότερο. 

Η σπουδαιότερη oμάδα ελευθέρων ριζών στους ζώντες οργανισμούς είναι 

εκείνη που έχει κεντρικό άτομο  το οξυγόνο. Υπάρχουν όμως και κάποιες ενώσεις του 

οξυγόνου, όπως το μοριακό οξυγόνο (O2)  και το υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2), 

οι οποίες αν και δεν είναι ελεύθερες ρίζες συμπεριφέρονται όπως αυτές, επειδή χημικά 

είναι πολύ δραστικές και μπορούν να οδηγήσουν στο σχηματισμό ελευθέρων ριζών. 

Πιo συγκεκριμένα, στο μοριακό οξυγόνο παρατηρείται μια διαμόρφωση με δύο 

ασύζευκτα ηλεκτρόνια σε δύο διαφορετικά τροχιακά. Επειδή τα δύo αυτά ασύζευκτα 

ηλεκτρόνια  έχουν την ίδια στροφορμή, το μοριακό οξυγόνο μπορεί να αντιδράσει με 

ένα μόνο ηλεκτρόνιο κάθε φορά, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η δραστικότητά του - 

οξυγόνο τριπλής κατάστασης (triplet state). Εάν όμως ένα από τα ασύζευκτα 

ηλεκτρόνια διεγερθεί και αλλάξει στροφoρμή, προκύπτει το οξυγόνο μονής 

κατάστασης (singlet state), το οποίο είναι ιδιαίτερα δραστικό, αφού τα δύο ηλεκτρόνια 

με αντίθετη στροφορμή μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα με άλλα ζεύγη ηλεκτρονίων 

και να προκαλέσουν βλαπτικές αντιδράσεις παρόμοιες με αυτές των ελευθέρων ριζών 

οξυγόνου. Η ενεργοποίηση τoυ οξυγόνου μπορεί να συμβεί μέσω δύο διαφορετικών 

μονοπατιών. Δηλαδή, είτε μέσω απoρρόφησης της επαρκούς ενέργειας για την 
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αναστροφή του spin σε ένα από τα ασύζευκτα ηλεκτρόνια, είτε μέσω σταδιακής 

μονοσθενούς αναγωγής. 

Παρόμοιο μόριο τo οποίο δεν είναι ελεύθερη ρίζα αλλά περιέχει δραστικό 

οξυγόνο αποτελεί και το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Halliwell, 2001). Συνολικά, όλα 

τα μoριακά είδη που περιλαμβάνουν οξυγόνο, είτε είναι ελεύθερες ρίζες είτε όχι, 

ονομάζονται δραστικά είδη οξυγόνου (ΔΕΟ) (Gutteridge, 1995), ενώ αντίστοιχα όλα 

τα μοριακά είδη που περιλαμβάνουν άζωτο ονομάζονται δραστικά είδη αζώτου (ΔΕΑ). 

 

1.2.1 Δραστικά Είδη Οξυγόνου (Reactive Oxygen Species - ROS) 

Ο όρoς Δραστικά Είδη Οξυγόνου αναφέρεται στα ενδιάμεσα προϊόντα ατελούς 

αναγωγής του μοριακού οξυγόνου, δηλαδή σε ενώσεις που παράγονται από αυτό με 

αναγωγή ενός, δύο ή τριών ηλεκτρονίων, καθώς και σε ρίζες οξυγόνου ή οργανικές 

ρίζες και υπεροξείδια, που παράγονται από ενώσεις, που έχουν αντιδράσει με ρίζες 

οξυγόνου (Cheeseman & Slater, 1993). Στις ROS επίσης περιλαμβάνονται και 

παράγωγα του οξυγόνου που δεν είναι ρίζες όπως είναι το υπεροξείδιο του υδρογόνου 

(Η2O2) και το υποχλωριώδες οξύ (HOCl) αλλά μπορούν να προκαλέσουν την 

παραγωγή ελευθέρων ριζών (Halliwell, 2015). 

Η ρίζα σουπεροξειδικού ανιόντος (O2
•-) και η ρίζα υδροξυλίου (OH•)  είναι πολύ 

δραστικές ελεύθερες ρίζες, ενώ το  Η2O2 αν και δεν είναι ελεύθερη ρίζα, είναι κρίσιμης 

σημασίας για την οξειδοαναγωγική κατάσταση του οργανισμού, διότι αποτελεί 

υπόστρωμα για την παραγωγή άλλων ενδιάμεσων μορίων με οξειδοαναγωγικό 

δυναμικό, ενώ συμμετέχει και στις διαβιβαστικές οδούς ορμονών και παραγόντων 

ανάπτυξης που ρυθμίζουν τη μεταγραφή γονιδίων ευαίσθητων στην οξειδοαναγωγική 

κατάσταση του οργανισμού (redox sensitive genes) (Παπαγαλάνης 2014).  
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Πίνακας 1: Κυριότερα Δραστικά Είδη Οξυγόνου 

Oι ευεργετικές δράσεις των ΔΕΟ παρατηρούνται σε χαμηλές ή μέτριες 

συγκεντρώσεις και αφορούν φυσιολογικές διαδικασίες όπως η κυτταρική απόκριση 

στο στρες, η μεταγωγή σήματος, η κυτταρική διαφοροποίηση, η μεταγραφή γονιδίων, 

ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η φλεγμονή, η απόπτωση, η φαγοκυττάρωση 

κυττάρων του ανοσοποιητικού και η σηματοδότηση για την πήξη του αίματος 

(Παπαγαλάνης 2014). 

Ωστόσo, σε υψηλές συγκεντρώσεις οι δραστικές μορφές οξυγόνου αντιδρούν 

εύκολα με όλους σχεδόν τους τύπους βιολογικών μορίων όπως: πρωτεΐνες, λιπίδια, 

υδατάνθρακες και νουκλεϊικά οξέα, συνήθως μη αναστρέψιμά επάγοντας λειτουργικές 

μεταβολές ή ακόμα και πλήρη καταστροφή. Έτσι, πρoκαλείται βλάβη σε πολλά 

κυτταρικά και εξωκυτταρικά συστατικά συμπεριλαμβανομένου του DNA, πρωτεϊνών 

και λιπιδίων. 

 

1.2.2 Δραστικά Είδη Αζώτου (Reactive Nitrogen Species - RNS) 

Tα δραστικά είδη στα οποία συμμετέχει το άζωτο, ονομάζονται Δραστικά Είδη 

Αζώτου (Reactive Nitrogen Species, RNS). Tα RNS περιλαμβάνουν ρίζες οι οποίες 

έχουν σαν κεντρικό άτομο το άζωτο, όπως το μονοξείδιο του αζώτου (NO-) και το 

διοξείδιο του αζώτου (NO2
- ), καθώς και αζωτούχες ενώσεις που δεν είναι ελεύθερες 

ρίζες αλλά οξειδωτικοί παράγοντες ή μετατρέπονται εύκολα σε ελεύθερες ρίζες, όπως 

για παράδειγμα το νιτρώδες οξύ  (HNO2) και το ανιόν του νιτρικού υπεροξειδίου 

(ONOO-.). 
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Η κυριότερη δραστική μoρφή αζώτου είναι το μονοξείδιο του αζώτου (NO•). 

Πρόκειται για μια άφθονη, εξαιρετικά δραστική ρίζα που συντίθεται κατά την 

οξείδωση της L-αργινίνης προς κιτρουλίνη, με μια διεργασία που καταλύεται από τις 

συνθάσες του ΝΟ (ΝΟSs).  

 

 

Eικόνα 1: Παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου (NO) 

 

Είναι μικρό, υδρόφοβo, μη φορτισμένο μόριο και, ως εκ τούτου, μπορεί εύκολα να 

διαχέεται διαμέσου των βιολογικών μεμβρανών, μια ιδιότητα αποφασιστικής σημασίας 

για τη δράση του. Ειδικότερα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μεταγωγή σήματος 

σε μεγάλο αριθμό φυσιολογικών διεργασιών, όπως η νευροδιαβίβαση, η ρύθμιση της 

αρτηριακής πίεσης, η χάλαση των λείων μυϊκών ινών, η ανοσία. Μπορεί επίσης, να 

μετατραπεί σε πολλές άλλες δραστικές ρίζες αζώτου, όπως στην περίπτωση που 

αντιδρά με το ανιόν σουπεροξειδίου (O2
•-) για να παράγουν σημαντικές ποσότητες ενός 

οξειδωτικά ενεργού μορίου, το ανιόν υπεροξυνιτρίτη (ONOO- ) : NO• + O2 •-→ 

ONOO- . Tο τελευταίο, αποτελεί έναν ισχυρό οξειδωτικό παράγοντα που μπορεί να 

προκαλέσει κατακερματισμό του DNA και οξείδωση λιπιδίων (Carr et al, 2000; Valko 

et al, 2007).  
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1.2.3 Παραγωγή Ελευθέρων Ριζών  

Tο κύτταρο εκτίθεται σε μια μεγάλη ποικιλία ελευθέρων ριζών και γενικότερα 

δραστικών ειδών οξυγόνου και αζώτου που προκύπτουν τόσο από ενδογενείς όσο και 

από εξωγενείς πηγές.  

 

1.2.3.α  Ενδογενείς Πηγές 

Oι ενδογενείς πηγές παραγωγής ελευθέρων ριζών περιλαμβάνουν εκείνες που 

παράγονται στο εσωτερικό του κυττάρου ενεργώντας μέσα στο κύτταρο και εκείνες 

που σχηματίζονται στο εσωτερικό του κυττάρου και απελευθερώνονται στη γύρω 

περιοχή. 

 

I. Oξειδωτική Φωσφορυλίωση 

Είναι μια διαδικασία, που πραγματοποιείται στην εσωτερική μεμβράνη των 

μιτοχονδρίων και θεωρείται ίσως η σημαντικότερη ενδογενής πηγή ROS. Κατά την 

oξειδωτική φωσφορυλίωση παράγεται το μεγαλύτερο μέρος ΑΤΡ (τριφωσφορικής 

αδενοσίνης) που συνθέτουν οι οργανισμοί όταν τα NADH και FADH2 οξειδώνονται 

δίνοντας ηλεκτρόνια στο Ο2 με τη βοήθεια-παρεμβολή φορέων ηλεκτρονίων που 

ονομάζονται αναπνευστική αλυσίδα. 

 

 

Εικόνα 2: Αναπνευστική αλυσίδα 
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Tα ανηγμένα μόρια NADH και FADH2 που σχηματίζονται από τη γλυκόλυση, 

τον κύκλο του Krebs και την οξείδωση λιπαρών οξέων, είναι μόρια που φέρουν ένα 

ζευγάρι ηλεκτρονίων με υψηλό δυναμικό μεταφοράς. Tα ηλεκτρόνια μεταφέρονται 

από αυτά τα μόρια στο Ο2 μέσω μίας αλυσίδας μεγάλων πρωτεϊνικών συμπλόκων, 

ενσωματωμένων στην εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων (οξειδοαναγωγάση του 

ζεύγους NADH-ουβικινόνης, αλλιώς σύμπλοκο Ι, οξειδοαναγωγάση του ζεύγους 

ουβικινόνης- κυτοχρώματος c, αλλιώς σύμπλοκο ΙΙΙ και οξειδάση του κυτοχρώματος 

c, αλλιώς σύμπλοκο IV) και από δύο ελεύθερα διαχεόμενα μόρια (ουβικινόνη, 

κυτόχρωμα c) που μεταφέρουν ηλεκτρόνια από το ένα σύμπλεγμα στο άλλο. Τελικός 

αποδέκτης των ηλεκτρονίων είναι το μοριακό οξυγόνο, το οποίο ανάγεται πλήρως προς 

νερό. Ενώ τα ηλεκτρόνια μεταφέρονται μέσω της αναπνευστικής αλυσίδας, τα 

πρωτόνια αντλούνται από τη μία πλευρά της μεμβράνης του μιτoχονδρίου (μήτρα) στην 

άλλη (διαμεμβρανικός χώρος), με αποτέλεσμα μεγαλύτερη συγκέντρωση πρωτονίων 

στον διαμεμβρανικό χώρο και θετικό ηλεκτρικό δυναμικό προς αυτή την πλευρά, το 

οποίο ενεργοποιεί τη συνθάση του ATP (ή ATPάση). Έτσι, AΤP συντίθεται όταν τα 

πρωτόνια εισρέουν πίσω στη μιτοχονδριακή μήτρα μέσω του ενζυμικού συμπλόκου 

της συνθάσης του ATP. Αυτό αφορά τo 95-99% του οξυγόνου.  

 

 

Εικόνα 3: Παραγωγή ROS στα μιτοχόνδρια 

 

Ωστόσο, 1-5% του O2 θα oδηγήσει στον σχηματισμό ROS, ο οποίος είναι 

ανάλογος με τη δραστικότητα της αναπνευστικής αλυσίδας (Di Meo & Venditti, 2001). 

Η οξειδοαναγωγάση του ζεύγους NADH-ουβικινόνης και η οξειδοαναγωγάση του 
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ζεύγους ουβικινόνης- κυτοχρώματος c, δηλαδή σύμπλεγμα I και III είναι γνωστές ως 

θέσεις που διαφεύγουν μικρές ποσότητες μονήρους οξυγόνου και ανιόντος 

υπεροξειδίου. Tο Ο2
.-  ανάγεται σε Η2Ο2 από τη μιτοχονδριακή υπεροξειδική 

δισμουτάση (Mn-SOD). Μέσω της αντίδρασης Haber-Weiss ανάμεσα στο Ο2
.-  και στο 

Η2Ο2 δημιουργείται ΟΗ· . 

Αντίδραση Haber-Weiss: Fe3+ + Ο2
.-      Fe2+ + Ο2 

        Fe2+ + Η2Ο2    Fe3+ + ΟΗ· + ΟΗ· 

     Ο2
.-  + Η2Ο2    ΟΗ· + ΟΗ· + Ο2 

 

 Στην εσωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου παράγεται επίσης μονοξείδιο του 

αζώτου (NO) από την ενζυμική δράση της συνθάσης του NO. Tο μονοξείδιο του 

αζώτου αντιδρά με το ανιόν σουπεροξειδίου Ο2
.-  και παράγει υπεροξυνιτρικό ανιόν 

(ΟΝΟΟ), το οποίο σε φυσιολογικό pH παράγει υπεροξυνιτρώδες οξύ (ONOOH) 

(Koppenol, 1998). Από αυτό τελικά σχηματίζονται οι ρίζες ΟΗ· και  NΟ2· .  

H αντίδραση του μονοξειδίου του αζώτου (NO) με την ουβικινόλη (UQH2) 

οδηγεί στο σχηματισμό ημικινόνης (UQH), η οποία λειτουργεί σαν σημείο παραγωγής 

σουπεροξειδίου (Ο2
.) (Boveris and Cadenas, 1997). 

 

II. Oυδετερόφιλα και αναπνευστική «έκρηξη» 

Tα πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα (ΡΜΝ), τα οποία αποτελούν τον 

κυριότερο φαγοκυτταρικό πληθυσμό στο ανθρώπινο αίμα, παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην προστασία των ιστών από την προσβολή τους από ιούς και βακτήρια. (Pyne, 

1994). Η ενεργοποίηση των PMN τυπικά αρχίζει με την καταστροφή του ιστού που 

προκαλείται από την επίδραση των ROS ή άλλους μηχανισμούς (Meydani and Evans, 

1979). 

Tα ουδετερόφιλα, τα μακροφάγα και άλλα φαγοκύτταρα, έχουν την ικανότητα, 

όταν διεγείρονται, να πολλαπλασιάζουν τη φυσιολογική κατανάλωση οξυγόνου (~100 

φορές) και να παράγουν μεγάλες ποσότητες Ο2
.- . Tο παραγόμενο Ο2

.- προέρχεται από 

την αναγωγή του O2 με ένα μονό ηλεκτρόνιο, μια διαδικασία η οποία καταλύεται από 
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ένα πολύπλοκο ενζυμικό σύμπλοκο που βρίσκεται στην κυτταρική μεμβράνη των 

φαγοκυττάρων και ονομάζεται “NADPH οξειδάση”. Διάφοροι παράγοντες, όπως για 

παράδειγμα ιοί και βακτήρια, διεγείρουν τα φαγοκύτταρα καθώς αντιγόνα αυτών 

προσδένονται σε ειδικούς υποδοχείς στη μεμβράνη των κυττάρων .H σύνδεση αυτή 

συνεπάγεται την απαρχή μιας σειράς αλληλοδιαδοχικών αντιδράσεων (μεταγωγή 

σήματος), οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη φωσφορυλίωση των 

κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών p47 και p67 και τη μετέπειτα μεταφορά τους στην 

κυτταρική μεμβράνη για τη δημιουργία ενεργοποιημένης “NADPH οξειδάσης” 

(Babior, 1999). Η εν λόγω ενεργοποίηση έχει σαν αποτέλεσμα την υπερκατανάλωση 

του Ο2 από το φαγοκύτταρο, ένα φαινόμενο που είναι γνωστό και ως «αναπνευστική 

έκρηξη». 

Aπό το NADPH προέρχονται τα απαραίτητα ηλεκτρόνια για την αναγωγή του 

O2 σε Ο2
.-  , το οποίο εν συνεχεία μετατρέπεται σε H2O2. Αυτές οι δύο ενώσεις δεν είναι 

αρκετά δραστικές για να εξουδετερώσουν τα μικρόβια, γι’ αυτό εκλύεται το ένζυμο 

μυελοϋπεροξειδάση (ΜΡΟ), μια αιμοπρωτεΐνη που χρησιμοποιεί το H2O2 ως 

υπόστρωμα για την οξείδωση ιόντων χλωρίου σε υποχλωριώδες οξύ (HOCl). 

 H2O2 + Cl  HOCl +OH 

 

III. Οξειδάση της ξανθίνης 

Οι αντιδράσεις που καταλύονται από την οξειδάση της ξανθίνης αποτελούν 

σημαντική πηγή παραγωγής ελευθέρων ριζών (Downey, 1990; Kuppasamy and 

Zweier, 1989). Είναι ένζυμο-κλειδί για τον καταβολισμό των πουρινών το οποίο 

ενεργοποιείται σε περιπτώσεις ισχαιμικής καταστροφής των κυττάρων και σε άλλες 

καταστάσεις όπου προκαλείται η μετατροπή της αφυδρογονάσης σε οξειδάση της 

ξανθίνης. Κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης, λόγω της άμεσης ενέργειας που 

χρειάζεται ο οργανισμός, το ΑΤΡ διασπάται σε ADP και αυτό μετά σε ΑΜΡ. Αν τα 

αποθέματα οξυγόνου είναι ανεπαρκή το ΑΜΡ μετατρέπεται σε υποξανθίνη, ξανθίνη 

και τελικά σε ουρικό οξύ. Η αντίδραση αυτή καταλύεται από την οξειδάση της 

ξανθίνης και συνοδεύεται από ταυτόχρονη αναγωγή του Ο2 σε Ο2
.- . 
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Η οξειδάση της ξανθίνης πρέπει να μετατραπεί από την ανηγμένη στην 

οξειδωμένη της μορφή από μία ενδοκυτταρική πρωτεάση που ενεργοποιείται από το 

Ca2+ ενώ το μοριακό οξυγόνου είναι δέκτης ηλεκτρονίων. 

 

 

IV. Ενζυμικό σύστημα του κυτοχρώματος P450 

Tα ένζυμα του συστήματος του κυτοχρώματος Ρ450 παράγουν ελεύθερες ρίζες 

κατά τη δράση τους. Αναλυτικότερα, τα ένζυμα αυτά συμμετέχουν σε αντιδράσεις της 

φάσης I, αλλά και γενικότερα στο μεταβολισμό ξενοβιοτικών προς τον οργανισμό 

ουσιών (π.χ. φάρμακα) μεταφέροντας ηλεκτρόνια από το NADH ή το NADPH στο O2 

και οξειδώνοντας το υπόστρωμα (δηλαδή το ξενοβιοτικό - RH) σύμφωνα με την 

παρακάτω αντίδραση:  

RH + Ο2 + NADPH + H+  ROH + NADP+ + H2Ο. 

Στην πραγματικότητα και το ξενοβιοτικό και τα NADH ή NADPH οξειδώνονται ενώ 

το οξυγόνο ανάγεται σε νερό. Έτσι το ενζυμικό αυτό σύστημα λέγεται και οξειδάση 

μικτού τύπου.  

Τα ένζυμα του συστήματος P450 είναι αιμοπρωτεΐνες και εντοπίζονται σχεδόν 

σε όλους τους ιστούς, αλλά σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στο λείο ενδοπλασματικό 

δίκτυο των ηπατοκυττάρων. Διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

αδρανοποίηση και απομάκρυνση των ξενοβιοτικών από τον οργανισμό, αλλά μπορεί 

να οδηγήσουν και στη μετατροπή τους σε τοξικές και καρκινογόνες ενώσεις. 

 

V. Αυτοοξείδωση μορίων 

Πολλά μόρια με σημαντικούς βιολογικούς ρόλους όπως φλαβίνες, 

κατεχολαμίνες, θειόλες και η αιμογλοβίνη μπορούν να αυτοοξειδωθούν παρουσία Ο2 

σχηματίζοντας Ο2
.-  Το σχηματιζόμενο Ο2

.-  συμβάλει στην περαιτέρω οξείδωση αυτών 

των ενώσεων σε μία σειρά πολύπλοκων και εν πολλοίς αγνώστων αντιδράσεων. Οι 

τελευταίες ευνοούνται παρουσία ιόντων μετάλλων μετάπτωσης, όπως σιδήρου και 

χαλκού. 
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VI. Υπεροξειδιοσώματα  

Πρόκειται για μικρά μεμβρανικά οργανίδια που διαθέτουν οξειδωτικά ένζυμα 

όπως είναι η καταλάση, τα οποία συμμετέχουν σε αντιδράσεις διάσπασης διαφόρων 

επιβλαβών ουσιών για το κύτταρο. Τα υπεροξειδιοσώματα συμμετέχουν, επίσης, στην 

αποδόμηση των λιπιδίων μέσω οξείδωσης. Κατά την διάρκεια της οξείδωσης των 

λιπιδίων παράγεται υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) μέσω της μεταφοράς 

ηλεκτρονίων από το λιπαρό οξύ στο FAD προς σχηματισμό FADH2 και από αυτό στο 

μοριακό οξυγόνο Ο2 (Berg et al., 2010). Τελικά, το H2O2  αδρανοποιείται μετά από 

μετατροπή του σε νερό. 

 

VII. Αιμοσφαιρίνη 

Η αιμοσφαιρίνη μεταφέρει οξυγόνο στα κύτταρα με σκοπό την παραγωγή 

ενέργειας. Κατά τη διάρκεια όμως έντονης άσκησης, οι απαιτήσεις για οξυγόνο είναι 

μεγάλες. Σε τέτοιες συνθήκες, ωστόσο, η αιμοσφαιρίνη μπορεί να αυτοοξειδωθεί και 

να οδηγήσει σε παραγωγή ROS  και συγκεκριμένα σε παραγωγή Ο2
.- (Cooper, 2002). 

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη μυοσφαιρίνη, η οποία οδηγεί στην παραγωγή H2O2 

(Brandley, 1993).  

 

1.2.3.β  Εξωγενείς Πηγές  

Οι υπεριώδεις και ιονίζουσες ακτινοβολίες μπορούν να προκαλέσουν είτε την 

φωτολυτική διάσπαση ευαίσθητων ενώσεων προκαλώντας τη δημιουργία δύο 

ελευθέρων ριζών, είτε τη διέγερση άλλων, οι οποίες εν συνεχεία αποσπούν ή αποδίδουν 

ηλεκτρόνια. Επιπλέον, το νέφος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όπως το όζον της 

τροπόσφαιρας, ο καπνός του τσιγάρου και τα βιομηχανικά απόβλητα είναι σημαντικοί 

οξειδωτικοί παράγοντες. 

Επίσης, ελεύθερες ρίζες παράγονται από τη δράση φαρμάκων και άλλων 

ξενοβιοτικών όπως τοξίνες και εντομοκτόνα αλλά και από αυξημένη κατανάλωση 

αλκοόλ. 
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Tέλος, σημαντική πηγή οξειδωτικών είναι και η διατροφή και ιόντα βαρέων 

μετάλλων (μόλυβδος, κάδμιο, νικέλιο, υδράργυρος, χαλκός).  

 

Εικόνα 4:  Συνοπτική παρουσίαση των ενδογενών και εξωγενών πηγών παραγωγής 

ελευθέρων ριζών 

 

1.3 Βιολογική Δράση Ελευθέρων Ριζών 

Oι ελεύθερες ρίζες είναι φυσιολογικά προϊόντα του κυτταρικού μεταβολισμού 

και διαδραματίζουν διπλό ρόλο στον οργανισμό, καθώς η βιολογία τους ακολουθεί το 

φαινόμενο της όρμησης (hormesis). Κατά το φαινόμενο αυτό, χαμηλές συγκεντρώσεις 

ελευθέρων ριζών επιδρούν ευεργετικά στον οργανισμό, διότι είναι απαραίτητες για 

ορισμένες θεμελιώδεις διεργασίες των κυττάρων. Όταν όμως οι συγκεντρώσεις τους 

υπερβαίνουν τις φυσιολογικές τιμές, σε βαθμό που δεν μπορούν να αντισταθμιστούν 

από τους ενδογενείς αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς, προκαλούν οξειδωτική βλάβη στα 

μακρομόρια.  

 

1.3.1 Θετικές Επιδράσεις 

 Όσoν αφορά τις θετικές επιδράσεις των ελευθέρων ριζών, χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ο σπουδαίος ρόλος τους στο ανοσοποιητικό σύστημα και στην άμυνα του 

οργανισμού μέσω ενεργοποίησης των φαγοκυττάρων για την απομάκρυνση των 

αντιγόνων. O ρόλος τους αυτός ενισχύεται κατά τη διάρκεια της φλεγμονής. Επιπλέον, 
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δρουν ως κυτταρικοί αγγελιοφόροι, έχουν δηλαδή την ικανότητα να μεταφέρουν 

σήματα από τα σηματοδοτικά μονοπάτια μεταξύ των κυττάρων. Τέλος, συμμετέχουν 

και σε άλλες σημαντικές βιοχημικές οδούς όπως η ενεργοποίηση ενζύμων και  η 

συστολή των μυών, όπου όταν αναστέλλεται η παραγωγή των ROS παρατηρείται 

απώλεια της μυϊκής συστολής, ενώ αντίθετα όταν αυξάνεται η παραγωγή των ROS 

παρατηρείται η εμφάνιση μυϊκής κόπωσης.  

 

1.3.2 Αρνητικές Επιδράσεις 

 Η ανεξέλεγκτη παραγωγή των ελευθέρων ριζών στα κύτταρα έχει 

καταστροφικές συνέπειες λόγω της ανεξέλεγκτης οξειδωτικής δράσης αυτών των 

ενώσεων. Οι ελεύθερες ρίζες είναι πολύ δραστικά μόρια που αλληλεπιδρούν με βασικά 

δομικά και λειτουργικά στοιχεία του οργανισμού όπως τα λιπίδια, οι πρωτεΐνες και το 

DNA προκαλώντας αλλοίωση ή καταστροφή τους. Επιπρόσθετα, σχετίζονται με 

αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων όπως ο διαβήτης, η αρτηριοσκλήρυνση, 

νευροεκφυλιστικές νόσοι (Alzheimer, Parkinson) και γήρανση (Halliwell & Gutteridge 

1998; Halliwell, 2001), ενώ παράλληλα μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνια φλεγμονή. 

 

 

Εικόνα 5: Αντιδράσεις ελευθέρων ριζών με βασικά κυτταρικά συστατικά και οι επιπτώσεις 

τους 

 

Επίδραση στα λιπίδια 

Tα λιπίδια ως δομικά συστατικά των κυτταρικών μεμβρανών και των 

λιποπρωτεϊνών είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε βλάβη προκαλούμενη από ελεύθερες ρίζες. 
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Tα λιπίδια όταν αντιδρούν με τις ελεύθερες ρίζες, μπορεί να υποβληθούν σε μια 

εξαιρετικά επιζήμια αλυσίδα αντιδράσεων λιπιδικής υπεροξείδωσης, οδηγώντας τόσο 

σε άμεσες όσο και σε έμμεσες επιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια της λιπιδικής 

υπεροξείδωσης ένας μεγάλος αριθμός τοξικών παραπροϊόντων σχηματίζονται, τα 

οποία συμπεριφέρονται ως ‘‘δεύτεροι αγγελιοφόροι’’ και δρουν σε περιοχές μακριά 

από τη θέση παραγωγής τους. Η βλάβη που προκαλείται από τη λιπιδική υπεροξείδωση 

είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τη λειτουργία του κυττάρου (Devasagayam et al., 2003). 

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται σε τρία στάδια. Tο έναυσμα της 

υπεροξείδωσης μπορεί να προκληθεί από οποιαδήποτε ελεύθερη ρίζα, αρκεί να είναι 

τόσο δραστική, ώστε να μπορεί να αποσπάσει ένα άτομο υδρογόνου (Η) από μια ομάδα 

μεθυλενίου. Είναι γνωστό ότι, όταν μια μεθυλική ομάδα βρίσκεται δίπλα σε έναν διπλό 

δεσμό και, περισσότερο, όταν βρίσκεται μεταξύ δύο διπλών δεσμών, η ισχύς του 

δεσμού του Η με το αντίστοιχο άτομο C εξασθενεί σημαντικά. Κατά συνέπεια, σχεδόν 

πάντοτε οι διάφοροι οξειδωτικοί παράγοντες αφαιρούν ένα άτομο Η από μεθυλομάδες 

που βρίσκονται μεταξύ δύο διπλών δεσμών (-CH=CH-CH2-CH=CH-). H απόσπαση 

του ατόμου του υδρογόνου έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας νέας ελεύθερης 

ρίζας στο αντίστοιχο άτομο άνθρακα.   Η ρίζα του λιπαρού οξέος που δημιουργείται 

είναι πολύ ασταθής, με αποτέλεσμα τον γρήγορο ανασυνδυασμό της με ηλεκτρόνια 

από τους διπλανούς διπλούς δεσμούς και τον σχηματισμό αφενός συζευγμένων διενίων 

(conjugated dienes, αλληλουχία διπλού-μονού-διπλού δεσμών) και αφετέρου μιας νέας 

ελεύθερης ρίζας στο αντίστοιχο άτομο άνθρακα του διπλού δεσμού. Η νέα ελεύθερη 

ρίζα είναι σχετικά πιο σταθερή και ικανή να αντιδράσει με μοριακό οξυγόνο, το οποίο 

συνήθως υπάρχει άφθονο στο περιβάλλον, δημιουργώντας μια ρίζα λιπιδικού 

υπεροξυλίου (LOO∙). Aυτές οι ρίζες αποσπούν άτομα υδρογόνου από άλλα μόρια 

λιπιδίων σχηματίζοντας λιπιδικά υδροϋπεροξείδια (LOOH). Τα LOOH μπορούν στη 

συνέχεια να διασπαστούν σε αλδεΰδες, οι οποίες αποτελούν και τα τελικά προϊόντα της 

υπεροξείδωσης λιπιδίων. Η πιο σημαντική είναι η μηλονική διαλδεΰδη (MDA), η οποία 

αποτελεί τον πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη εκτίμησης της υπεροξείδωσης των 

βιολογικών υλικών. 
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Εικόνα 6: Στάδια λιπιδικής υπεροξείδωσης 

 

H υπεροξείδωση των λιπιδίων της κυτταρικής μεμβράνης επηρεάζει την 

ρευστότητα, μειώνει την ικανότητα διατήρησης μιας εξισσοροπημένης βαθμίδας 

συγκέντρωσης και αυξάνει τη διαπερατότητα της μεμβράνης, ενώ πιθανό είναι να 

συμβεί και λύση με αποτέλεσμα την απελευθέρωση των κυτταρικών συστατικών στον 

περιβάλλοντα χώρο. Συνεπώς, είναι πιθανό να εντοπίσουμε απώλεια ενδοκυτταρικών 

υγρών, μείωση της μεταφοράς ηλεκτρονίων στο ενδοπλασματικό δίκτυο και αλλαγές 

στις μιτοχονδριακές λειτουργίες (Jackson & O’Farell, 1993). 

 

Επίδραση στις πρωτεΐνες 

H οξείδωση των πρωτεϊνών και των αμινοξέων από την επίδραση ελευθέρων 

ριζών οδηγεί στο σχηματισμό πρωτεϊνικών καρβονυλίων και οξειδωμένων αμινοξέων 

αντίστοιχα, τα οποία χρησιμοποιούνται και ως δείκτες οξειδωτικού στρες και 

ποσοτικοποίησης της πρωτεϊνικής καταστροφής. Στις πρωτεΐνες ορισμένα αμινοξέα, 

όπως η ιστιδίνη, η αργινίνη, η λυσίνη και η προλίνη είναι ευπαθή σε οξείδωση από τη 

δράση των ελευθέρων ριζών και αντιδρώντας με αυτές, παράγουν προϊόντα με 

καρβονυλικές ομάδες (αλδεϋδες και κετόνες) στο μόριο τους. Η καρβονυλίωση είναι 

μία μη αναστρέψιμη διαδικασία, και πρωτεΐνες που έχουν καρβονυλιωθεί σε μέτριο 

βαθμό μπορούν να διασπαστούν από το πρωτεάσωμα και τα λυσοσσώματα. Ωστόσο, 

οι ROS έχουν και την ικανότητα να αλλάζουν το λυσοσωμικό σύστημα και το 

πρωτεάσωμα, δύο κύρια μονοπάτια αποικοδόμησης πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα να 

αποτρέπεται η συγκεκριμένη διαδικασία και να συσσωρεύονται οξειδωμένες πρωτεΐνες 
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(Szweda et al., 2002). Ακόμη, ευαίσθητοι στόχοι σε συνθήκες οξειδωτικού στρες είναι 

και οι θειολικές ομάδες του καταλοίπου της κυστεΐνης αυτών των βιομορίων , οι οποίες 

οξειδώνονται σε θειολικές ρίζες (RS• ) που είναι εξαιρετικά δραστικές και αντιδρούν 

με το οξυγόνο ή με άλλους παράγοντες, δημιουργώντας σουλφουπεροξειδικές ρίζες 

(SOO. ) και  δισουλφιδικούς δεσμούς (R-S-S-R’) που μετέπειτα αντιδρούν με  τη 

θειολική  ομάδα της γλουταθειόνης. 

Έτσι, oι πρωτεϊνικές οξειδωτικές τροποποιήσεις επιφέρουν πολύ σημαντικές 

αλλαγές στη διαμόρφωση οδηγώντας τροποποίηση ή αλλαγή των λειτουργιών τους και 

κατ’ επέκταση σε βιολογικές αλλαγές. Αυτό συμβαίνει καθώς μπορούν να επηρεάσουν 

την λειτουργία υποδοχέων, αντισωμάτων ή ενζύμων ενώ μπορούν έμμεσα να 

οδηγήσουν και σε τροποποιήσεις που σχετίζονται με άλλα βιομόρια όπως για 

παράδειγμα στην απενεργοποίηση ενζύμων που σχετίζονται με την επιδιόρθωση του 

DNA (Halliwell & Gutteridge 2007).  

 

 

Εικόνα 7: Αντίδραση πρωτεϊνικής οξείδωσης 

 

Επίδραση στο DNA 

  Aν και το μόριο του DNA είναι σταθερό και καλά προστατευμένο, οι ελεύθερες 

ρίζες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με αυτό και να επηρεάσουν την φυσιολογική του 

λειτουργία με καταστροφικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, οι ελεύθερες ρίζες έχουν την 

ικανότητα να προσβάλουν το DNA προκαλώντας μονόκλωνα ή δίκλωνα σπασίματα 

της αλυσίδας, τροποποίηση ή απώλεια των βάσεων, αλλαγή στο σάκχαρο δεοξυριβόζης 

και βλάβη στο σύστημα επιδιόρθωσης του μορίου. Διάφορα δραστικά είδη οξυγόνου 

και αζώτου μπορούν να οξειδώσουν βάσεις του DNA, ενώ περισσότερες από 100 

οξειδωτικές τροποποιήσεις έχουν ήδη αναγνωριστεί στο DNA μέχρι σήμερα (Klaunig 

& Kamendulis, 2004; Dizdarglu et al., 2002; Cox et al., 2001). Όλα αυτά έχουν σαν 
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τελικό αποτέλεσμα την δημιουργία μεταλλάξεων και κατά συνέπεια εμφάνιση 

καρκινογένεσης. Η πιο γνωστή και εκτενώς μελετημένη οξειδωτική τροποποίηση στις 

βάσεις του DNA αφορά τη ρίζα υδροξυλίου (OH·) που αντιδρά με τη γουανίνη στην 

θέση C-8 του πουρινικού δακτυλίου σχηματίζοντας ένα οξειδωτικό προϊόν την 8-

υδροξυ-2’-γουανοσίνη (8-OHdG). Οι ρίζες υδροξυλίου μπορούν επίσης να 

αντιδράσουν και με άλλες βάσεις όπως η αδενίνη για να σχηματίσουν την 8-

υδροξυαδενίνη. Αλληλεπίδραση ανάμεσα στις πυριμιδίνες και στις ρίζες υδροξυλίου 

οδηγεί στο σχηματισμό υπεροξειδίου της θυμίνης, 5- ουρακίλης, γλυκολών της θυμίνης 

και άλλων τέτοιων προϊόντων (Ames, 1986; Beckman and Koppenol, 1996; Dizdaroglu 

and Jaruga et al., 2002q Halliwell, 2001; Halliwell and Gutteridge, 1999; Helbock et 

al., 1999). 

 

Εικόνα 8: Οξείδωση της βάσης γουανίνης του DNA από τις δραστικές μορφές οξυγόνου 

(ROS) προς σχηματισμό 8-υδροξυδιογουανοσίνης (8-OHdG) 

 

1.4 Οξειδωτικό Στρες 

Σε κάθε βιολογικό σύστημα πρέπει να διατηρείται η ισορροπία μεταξύ του 

σχηματισμού και της απομάκρυνσης δραστικών ειδών οξυγόνου και αζώτου. Σε 

περίπτωση, όμως, που διαταραχθεί αυτή η ισορροπία σε έναν οργανισμό, τότε ο 

τελευταίος ευρίσκεται σε κατάσταση "οξειδωτικού στρες”. O όρος οξειδωτικό στρες 

αναφέρεται σε μια σοβαρή δυσαναλογία μεταξύ της παραγωγής δραστικών ειδών 

οξυγόνου και αζώτου και του αντιοξειδωτικού μηχανισμού του οργανισμού σε βάρους 

του δεύτερου. Έχει οριστεί ως μια διαταραχή στην προοξειδωτική και αντιοξειδωτική 

ισορροπία του οργανισμού, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή 

βιομορίων (Halliwel & Gutteridge, 1990, Dotan, 2004). Η διατάραξη της  ισορροπίας 

αυτής μπορεί να οφείλεται σε αυξημένη παραγωγή δραστικών ειδών που υπερβαίνει 
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την ικανότητα του οργανισμού να τα εξουδετερώσει ή σε φυσιολογική παραγωγή 

αυτών και μειωμένη δράση των αντιοξειδωτικών μηχανισμών. Πιθανά αίτια στην 

περίπτωση αυτή, είναι διάφορες μεταλλάξεις και τοξικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

τη δραστικότητα των αντιοξειδωτικών ενζύμων, εξάντληση των ενδογενών 

αντιοξειδωτικών παραγόντων λόγω πιθανής παθολογικής κατάσταση, καθώς και 

μείωση των αντιοξειδωτικών ουσιών που προσλαμβάνονται μέσω της τροφής.  Έτσι, η 

εμφάνισή του εξαρτάται τόσο από ενδογενείς όσο και από εξωγενείς παράγοντες και 

εμπλέκεται στη παθογένεια πολλών νοσημάτων (Mylonas C and Kouretas D., 1999; 

Meeus M. Et al., 2013).  

 

Εικόνα 9: Οξειδωτικό στρες 

 

1.5 Αντιοξειδωτικοί Μηχανισμοί 

Ως αντιοξειδωτικό μπορεί να χαρακτηριστεί οποιαδήποτε ουσία, η παρουσία 

της οποίας σε χαμηλές συγκεντρώσεις συγκριτικά με εκείνες των υποστρωμάτων που 

πρόκειται να οξειδωθούν, καθυστερεί, αποτρέπει ή απομακρύνει την οξειδωτική βλάβη 

σε ένα μόριο στόχο (Halliwell & Gutteridge, 2007). Για τον χαρακτηρισμό όμως μιας 

ουσίας ως αντιοξειδωτική θα πρέπει να είναι γνωστές οι συνθήκες και η συγκέντρωση 

δράσης της.  

O φυσιολογικός ρόλος των αντιοξειδωτικών, όπως προκύπτει από τον ορισμό, 

είναι η αποφυγή της βλάβης των κυτταρικών συστατικών, ως συνέπεια των χημικών 

αντιδράσεων από τις οποίες προκύπτουν ελεύθερες ρίζες και η διατήρηση της 

οξειδοαναγωγικής ομοιόστασης.  
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Η βασική διάκριση των αντιοξειδωτικών γίνεται με βάση την προέλευσή τους 

(εξωγενή ή ενδογενή), τις φυσικές τους ιδιότητες (υδατοδιαλυτά ή λιποδιαλυτά) και τη 

χημική τους φύση (ενζυμική ή μη ενζυμική). 

 

1.5.1 Αντιοξειδωτικά ένζυμα  

Πρόκειται για ένζυμα που καταλύουν τη διάσπαση των ROS στο ενδοκυττάριο 

περιβάλλον. Περιλαμβάνουν τη Υπεροξειδική Δισμουτάση (superoxide dismutase – 

SOD), την Καταλάση (CAT), την Υπεροξειδάση της Γλουταθειόνης (glutathione 

peroxide – GPx), και την Αναγωγάση της Γλουταθειόνης (GR).  

 

Υπεροξειδική δισμουτάση (SOD)  

Tο ένζυμο υπεροξειδική δισμουτάση (SOD) αποτελεί ένα από τα πιο 

αποτελεσματικά ενδοκυττάρια ενζυμικά συστήματα. Καταλύει τη μετατροπή ανιόντων 

υπεροξειδίου σε υπεροξείδιο του υδρογόνου σύμφωνα με την κάτωθι αντίδραση:  

2 Ο2
 .- + 2Η+  Η2O2 + O2 

Tο εν λόγω ένζυμο απαντά σε αρκετές ισομορφές, οι οποίες διαφέρουν ως προς 

τη φύση του μετάλλου του ενεργού κέντρου, τη σύνθεση των αμινοξέων, καθώς και 

τον αριθμό των υπομονάδων, τους συμπαράγοντες και άλλα χαρακτηριστικά. Στον 

άνθρωπο απαντούν τρεις μορφές SOD: Cu-SOD στο κυτοσόλιο, Mn-SOD στα 

μιτοχόνδρια και μια μικρή ποσότητα CuZn-SOD, η οποία βρίσκεται στο εξωκυττάριο 

υγρό. Το μεγαλύτερο μέρος του Ο2
 .-  παράγεται στα μιτοχόνδρια κατά την οξειδωτική 

φωσφορυλίωση και ανάγεται από την μιτοχονδριακή SOD, ενώ το υπόλοιπο διαχέεται 

στο κυτταρόπλασμα όπου και ανάγεται από την κυτταροπλασματική SOD (Powers & 

Lennon, 2000). 

 

Καταλάση (CAT)  

H καταλάση (CAT) είναι παρούσα σε κάθε κυτταρικό τύπο και ιδιαίτερα στα 

υπεροξειδιοσωμάτια, κυτταρικές δομές που χρησιμοποιούν οξυγόνο με σκοπό να 
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αποτοξικοποιήσουν τοξικές ουσίες και παράγουν Η2O2 (Antunes et al., 2002). 

Αποτελείται από τέσσερις πρωτεϊνικές υπομονάδες καθεμία από τις οποίες περιέχει μία 

ομάδα αίμης στην ενεργό περιοχή τους. Κάθε υπομονάδα φέρει ένα μόριο NADPH, το 

οποίο συμβάλλει στη σταθερότητα του ενζύμου. Καταλύει την μετατροπή του Η2O2 σε 

νερό και οξυγόνο σύμφωνα με την αντίδραση:  

2 Η2O2  2 Η2O + O2 

 

Υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (GPx)  

Είναι ένα ένζυμο που βρίσκεται στα μιτοχόνδρια, το κυτταρόπλασμα και τον 

εξωκυττάριο χώρο και περιέχουν στο ενεργό τους κέντρο το ιχνοστοιχείο σελήνιο. Oι 

υπεροξειδάσες της γλουταθειόνης ανάγουν οργανικά και ανόργανά υπεροξέα προς τις 

αντίστοιχες αλκοόλες. Η κυριότερη αντίδρασή της αφορά τη μετατροπή του  Η2O2 σε 

Η2O με ταυτόχρονη οξείδωση δύο μορίων γλουταθειόνης (GSH).  

Η2O2 + 2GSH  2 Η2O + GSSG 

 

Αναγωγάση της γλουταθειόνης (GR)  

Η αναγωγάση της γλουταθειόνης είναι υπεύθυνη για την αναγωγή της 

οξειδωμένης γλουταθειόνης (GSSG) στην ανοιγμένη της μορφή (GSH) και συνεπώς 

για τη διατήρηση της φυσιολογικής αναλογίας GSSG:GSH στο εσωτερικό του 

κυττάρου.  

Αποτελείται από δύο υπομονάδες καθεμία από τις οποίες περιέχει στην ενεργό 

περιοχή της ένα φλαβινο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (FAD). Το NADPH ανάγει το FAD, 

το οποίο στη συνέχεια μεταφέρει τα ηλεκτρόνιά του στη δισουλφιδική γέφυρα. Οι δύο 

σουλφυδρυλομάδες που σχηματίζονται αλληλεπιδρούν με την GSSG και την ανάγουν 

σε 2 μόρια GSH. 
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Εικόνα 10: Απεικόνιση της δράσης της υπεροξειδικής δισμουτάσης (SOD), της καταλάσης 

(CAT), της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης (GPX) και της αναγωγάσης της γλουταθειόνης 

(GR). GPx = υπεροξειδάση της γλουταθειόνης, GR = αναγωγάση της γλουταθειόνης, GSSG 

= οξειδωμένη γλουταθειόνη, GSH = ανηγμένη γλουταθειόνη, γ-GCS = γ-

γλουτάμυλοκυστεΐνη, NADPH = νικοτινάμιδο δινουκλεοτιδικό φωσφορικό. 

 

1.5.2 Μη ενζυμικά αντιοξειδωτικά 

 

Γλουταθειόνη (GSH)  

H γλουταθειόνη (γ-γλουταμυλοκυστεϊνογλυκίνη) είναι η πιο άφθονη θειόλη 

(SH) σε βιολογικά υγρά και ιστούς θηλαστικών, με ενδοκυτταρική συγκέντρωση 0,5 -

10 mΜ. Στους ευκαρυώτες το 90% της ενδοκυττάριας γλουταθειόνης εντοπίζεται στο 

κυττοδιάλυμα και το υπόλοιπο στα διάφορα οργανίδια, όπως μιτοχόνδρια, πυρήνα και 

ενδοπλασματικό δίκτυο.  

Πρόκειται για ένα τριπεπτίδιο που αποτελείται από τα αμινοξέα L-γλουταμινικό 

οξύ, L-κυστεΐνη και γλυκίνη. Οι αναγωγικές (αντιοξειδωτικές) της ιδιότητες 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε διάφορα μεταβολικά μονοπάτια όπως και στο 

αντιοξειδωτικό σύστημα των περισσότερων αερόβιων κυττάρων. Η γλουταθειόνη 

απαντάται κυρίως στην ανηγμένη (GSH) και λιγότερο στην οξειδωμένη της μορφή 

(δισουλφίδιο της γλουταθειόνης, GSSG). Συνήθως, η GSSG είναι το 10% της GSH. Η 

GSH χρησιμοποιείται ως δείκτης της αντιοξειδωτικής ικανότητας (Pastore., A., et al., 

2003). 
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Εικόνα 11: Συντακτικός τύπος ανηγμένης (Α) και οξειδωμένης (Β) γλουταθειόνης 

 

Oι κύριες προστατευτικές δράσεις της γλουταθειόνης στο οξειδωτικό στρες 

είναι οι εξής: 

– H γλουταθειόνη δρα ως συνένζυμο πολυάριθμων ενζύμων που συμμετέχουν στην 

προστασία του κυττάρου, όπως υπεροξειδάσες γλουταθειόνης, τρανσφεράσες 

γλουταθειόνης, τρανσφεράσες θειόλης. 

– Συμμετέχει στη μεταφορά αμινοξέων διά της κυτταροπλασματικής μεμβράνης. 

– Δεσμεύει άμεσα τη ρίζα υδροξυλίου και το μονήρες οξυγόνο και εξουδετερώνει το 

υπεροξείδιο του υδρογόνου και τα υπεροξείδια των λιπιδίων με την καταλυτική δράση 

της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης. 

– Έχει την ικανότητα να επαναφέρει στην ενεργό μορφή τις σημαντικές 

αντιοξειδωτικές ουσίες, βιταμίνη C και βιταμίνη E, άμεσα ή έμμεσα. Η ικανότητα αυτή 

της γλουταθειόνης καθορίζεται από την οξειδοαναγωγική κατάσταση του ζεύγους 

GSH/2GSSG. 

 

Βιταμίνη C 

 H βιταμίνη C είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη και το πιο σημαντικό 

αντιοξειδωτικό στα εξωκυττάρια υγρά αλλά είναι αποτελεσματική και στο 

κυτταρόπλασμα (Bigard, 2001; Palmer et al., 2003). H βιταμίνη C είναι πιο άφθονη σε 

ιστούς όπου η παραγωγή ROS είναι πιο σημαντική. Αυτό το φαινόμενο ορίζεται ως 

προσαρμογή απέναντι στο οξειδωτικό στρες. Έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, 
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καθώς είναι δότης ηλεκτρονίων με τα οποία εξουδετερώνει ρίζες υδροξυλίου, 

υπεροξειδίου και το οξυγόνο απλής κατάστασης. Η βιταμίνη C έχει επίσης την 

ικανότητα να παγιδεύει ιόντα χαλκού, τα οποία έχουν πολύ ισχυρή οξειδωτική δράση. 

Oι άνθρωποι μπορούν να την προσλάβουν μόνο εξωγενώς μέσω της τροφής. Η 

βιταμίνη C βρίσκεται κυρίως σε φρούτα και λαχανικά. 

 

Βιταμίνη Ε 

Eίναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη, που αποτελείται από διάφορες τοκοφερόλες 

και τοκοτριενόλες. Η α-τοκοφερόλη είναι η πιο ενεργή και άφθονη μορφή στους 

ανθρώπους. Η βιταμίνη E είναι γνωστή ως ένα σημαντικό αντιοξειδωτικό λόγω της 

αφθονίας της στα κύτταρα και τις μιτοχονδριακές μεμβράνες και λόγω της ικανότητάς 

της να αντιδρά απευθείας με τις ROS. Αλληλεπιδρά με πολυάριθμα αντιοξειδωτικά 

όπως βιταμίνη C, GSH, β-καροτένιο ή λιποϊκό οξύ, τα οποία έχουν την ικανότητα να 

αναγεννούν τη βιταμίνη E από την οξειδωμένη της μορφή. Διαδραματίζει, επίσης, 

σημαντικό ρόλο στις κυτταρικές μεμβράνες καθώς σταματάει τη λιπιδική 

υπεροξείδωση.  

Προσλαμβάνεται μέσω διατροφής και εντοπίζεται κυρίως στα φυτικά έλαια και 

τους ξηρούς καρπούς. 

 

Καροτενοειδή 

Πρόκειται για χρωστικές, που απαντούν στο φυτικό βασίλειο και σε 

μικροοργανισμούς, αλλά δεν συντίθενται από ζώα. Ευθύνονται για το κόκκινο, το 

κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα των φρούτων και των λαχανικών.  

Eίναι πλέον ευρέως γνωστό και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο ρόλος των 

καροτενοειδών δεν περιορίζεται απλά στην απόδοση συγκεκριμένου χρώματος στις 

τροφές που περιέχονται, αλλά αποτελούν βασικά αντιοξειδωτικά. Το β-καροτένιο είναι 

το βασικότερο καροτενοειδές και είναι η πιο δραστική πρόδρομος ουσία της βιταμίνης 

Α. Tο β-καροτένιο, λοιπόν, πιστεύεται ότι αδρανοποιεί τις ελεύθερες ρίζες και 

περιορίζει την υπεροξείδωση των λιπιδίων. Αλληλεπιδρά με τις βιταμίνες C και E 
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καθώς και με το σελήνιο. Επιπλέον, παίζει ρόλο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού 

συστήματος μέσω της αντιοξειδωτικής της δράσης. 

 

Φλαβονοειδή  

Tα φλαβονοειδή είναι φαινολικές ουσίες που παράγονται στα φυτά από τα 

αμινοξέα φαινυλαλανίνη, τυροσίνη και μηλονικό. Έχουν ισχυρές αντιοξειδωτικές 

ικανότητες και είναι ικανά να αντιδρούν με μεγάλο αριθμό δραστικών μορφών 

οξυγόνου, αζώτου και χλωρίου. Ακόμη, είναι ικανά να περιορίζουν την προοξειδωτική 

δραστηριότητα των μεταλλικών ιόντων. 

 

Ουβικινόνη ή συνένζυμο Q  

Πρόκειται για ένα ενδογενές μόριο το οποίο είναι απαραίτητο για τη σύνθεση 

ATP και είναι παρόν στη μιτοχονδριακή μεμβράνη. Το CoQ είναι γνωστό ότι ενεργεί 

ως αντιοξειδωτικό με άμεση δράση απέναντι στις ρίζες υπεροξυλίου ή με έμμεση 

δράση αναγεννώντας τις βιταμίνες C και E. 

 

Ουρικό οξύ  

Το ουρικό οξύ είναι το τελικό προϊόν μεταβολισμού των πουρινών στους 

ανθρώπους. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά αντιοξειδωτικά του πλάσματος με άμεσες 

επιδράσεις στο Ο2, το HOCL, τις ρίζες υπεροξυλίου, το ONOO ή το όζον (O3).Μια 

άλλη σημαντική αντιοξειδωτική ιδιότητα του ουρικού οξέος έιναι η ικανότητά του να 

σχηματίζει σταθερά σύμπλοκα με ιόντα σιδήρου. Αυτή η διαδικασία εμποδίζει τον Fe3+ 

να δράσει προ-οξειδωτικά, την οξείδωση της βιταμίνης C και τη λιπιδική 

υπεροξείδωση. 

 

Σελήνιο  

Eίναι ένα απαραίτητο μέταλλο που συγκαταλέγεται στα ιχνοστοιχεία. Φαίνεται 

ότι βοηθά στην πρόληψη διαφόρων ασθενειών. Λειτουργεί ως συμπαράγοντας της 
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υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης και με αυτό τον τρόπο συμμετέχει στους 

αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς. 

 

1.6 Γενικές πληροφορίες για τα βοοειδή 

 Τα βοοειδή είναι θηλαστικά μηρυκαστικά ζώα με μυώδες σώμα και μη 

διακλαδιζόμενα κέρατα, που διαθέτουν τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά. Σε 

ορισμένα όμως είδη μόνο τα αρσενικά έχουν κέρατα. Αναφορικά με την ονοματολογία 

για τα ζωντανά βοοειδή, το θηλυκό λέγεται αγελάδα και το αρσενικό ταύρος, ενώ ο 

ευνουχισμένος ταύρος λέγεται βόδι. Το νεαρό ζώο λέγεται μοσχάρι και από της ηλικίας 

του ενός έτους και μέχρι των δύο ετών τα θηλυκά λέγονται μοσχίδες ή δαμαλίδες, ενώ 

τα αρσενικά λέγονται ταυρίδια ή δαμάλια. 

 

Πίνακας 2: Συστηματική κατάταξη Βοοειδών 

 

Τα βοοειδή εκτρέφονταν από αρχαιοτάτων χρόνων από τον άνθρωπο και 

χρησιμοποιούνταν για εργασία και την παραγωγή των προϊόντων τους, γάλα, κρέας, 

δέρμα. Η εξημέρωσή τους, η οποία θεωρείται ως το σημαντικότερο βήμα του 

ανθρώπου στην εκτροφή και την εκμετάλλευση των ζώων, έγινε κατά τη Νεολιθική 
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εποχή ενώ ορισμένες μαρτυρίες αποκαλύπτουν ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τα 

βοοειδή ήδη πριν από 7.500 έτη. Από την εποχή της εξημέρωσης τους, παρατηρείται 

μια σταδιακή εξέλιξη του πληθυσμού τους, που οφείλεται αφενός μεν στην επίδραση 

του περιβάλλοντος και την αλλαγή των συνθηκών διαβίωσης των ζώων, αλλά κυρίως 

στην παρέμβαση του ανθρώπου, ο οποίος από κάποια στιγμή άρχισε να απομακρύνει 

τα ζώα που δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες του και να διατηρεί εκείνα που τον 

εξυπηρετούσαν περισσότερο. Αποτέλεσμα της ανωτέρω επιλογής ήταν να 

δημιουργηθούν ανά τους αιώνες πάρα πολλές φυλές βοοειδών, προσαρμοσμένες προς 

τις παραγωγικές εκείνες κατευθύνσεις που κάθε φορά επεδίωκε ο άνθρωπος. 

Σήμερα, η βοοτροφία είναι μια οικονομική δραστηριότητα που έχει λάβει 

επιχειρηματική μορφή. Τα βοοειδή εκτρέφονται καθώς προσφέρουν στον άνθρωπο 

πρωταρχικά τρόφιμα υψηλής θρεπτικής και βιολογικής αξίας. Το κρέας, το γάλα και 

τα γαλακτοκομικά προϊόντα (τυρί, βούτυρο) αποτελούν σημαντικά στοιχεία της 

διατροφής. Επίσης, προσφέρουν δέρματα, αδένες (χρήσιμοι για τη 

φαρμακοβιομηχανία), ζωικά έλαια (για τη λίπανση μηχανισμών ακριβείας και την 

παρασκευή καλλυντικών), κέρατα (για κατασκευή διακοσμητικών ειδών). Ακόμη, η 

κόπρος τους είναι σημαντική για την ανασύσταση των θρεπτικών αποθεμάτων του 

εδάφους. Τέλος, σε μη αναπτυγμένες οικονομικά χώρες εκτρέφονται για τη 

δυναμοπαραγωγική τους ικανότητα. 

 

1.6.1 Βοοτροφία στην Ελλάδα 

Βοοτροφία είναι ο κλάδος της Ζωοτεχνίας που ασχολείται με τις μεθόδους 

εκμετάλλευσης των βοοειδών και στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας τους. 

Προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός, είναι απαραίτητο να: α) δημιουργεί ζώα 

κατάλληλα για την παραγωγή των επιζητούμενων από την αγορά προϊόντων, 

επιλέγοντας ή δημιουργώντας τους επιθυμητούς γενοτύπους, β) διασφαλίζει στα ζώα 

ευνοϊκές συνθήκες εκτροφής, προσαρμοσμένες προς την φυσιολογική κατάσταση που 

βρίσκονται (ανάπτυξη, κυοφορία, γαλακτοπαραγωγή κτλ.), που τους επιτρέπουν να 

εκδηλώσουν το γενετικό τους δυναμικό στον υψηλότερο κατά το δυνατόν βαθμό, γ) 

οργανώνει τις βοοτροφικές επιχειρήσεις ώστε με τον καταλληλότερο κατά χώρο και 

χρόνο συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής (επιστημονικές γνώσεις, εργασία, 

κεφάλαιο, γη) να παράγονται τα επιθυμητά προϊόντα με το χαμηλότερο κόστος.  
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Στη χώρα μας εκτρέφεται το 0,4% των βοοειδών όλης της Ευρώπης. 

Ειδικότερα, εκτρέφονται εγχώριες φυλές (Κοινή Βραχυκερατική, Τήνου, Κατερίνης, 

Συκιάς), γαλακτοπαραγωγές φυλές, κυρίως της φυλής Holstein, κρεοπαραγωγές φυλές 

κυρίως Charolais, Limousin, Belgian Blue και µικτής απόδοσης Simmental και Baltata 

Romaneasca. 

 

1.6.2 Φυλές Βοοειδών 

Η βασική μονάδα της ζωολογικής ταξινόμησης είναι το είδος. Με τον όρο είδος 

προσδιορίζεται ένα σύνολο ατόμων, που παρουσιάζουν κοινά κύρια μορφολογικά και 

παραγωγικά χαρακτηριστικά και σε περίπτωση που συζευχθούν μεταξύ τους, δίνουν 

γόνιμους απογόνους, οι οποίοι φέρουν όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους. Ο 

όρος φυλή αναφέρεται σε μία ομάδα ζώων του ίδιου είδους, που έχουν δικά τους 

μορφολογικά και φυσιολογικά- παραγωγικά χαρακτηριστικά, τα οποία μεταβιβάζουν 

σταθερά στους απογόνους τους, όταν συζευχθούν μεταξύ τους. 

Τις φυλές των βοοειδών είναι δυνατό να τις κατατάξουμε σε δύο κατηγορίες: 

Α) Φυσικές ή Πρωτόγονες φυλές. Αυτές δημιουργήθηκαν κάτω από την επίδραση 

παραγόντων του περιβάλλοντος και μόνο. Είναι αποτέλεσμα της φυσικής επιλογής και 

για το λόγο αυτό εμφανίζουν υψηλή ανθεκτικότητα, αλλά, κατά γενικό κανόνα, 

χαμηλές αποδόσεις. 

Β) Τεχνητές φυλές. Δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο με τεχνητή και σκόπιμη 

επιλογή και παράλληλη βελτίωση των συνθηκών εκτροφής. Προέκυψαν από τις 

φυσικές με τεχνητή επιλογή μόνο ή, το συνηθέστερο, από άλλες τεχνητές με 

διασταυρώσεις και επιλογή. Ο γενότυπος του πληθυσμού είναι λίγο ή πολύ 

σταθεροποιημένος και ο φαινότυπος ανάλογος. Έτσι, διακρίνονται δύο τύποι τεχνητών 

φυλών: 

I. Μεταβατικές, υπό βελτίωση ή υπό σταθεροποίηση φυλές. Επειδή ο γενότυπος 

των ζώων των φυλών αυτών εμφανίζει μεγάλη παραλλακτικότητα, η παραπέρα 

βελτίωση τους με την επιλογή είναι, σχετικά εύκολη. Οι αποδόσεις αυτών όμως 

ποικίλλουν και οι εκτροφείς δεν ικανοποιούνται. 
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II. Καθαρόαιμες φυλές. Έτσι, ονομάζονται οι φυλές των οποίων τα ζώα 

παρουσιάζουν, σε υψηλό βαθμό, ομοιομορφία μορφολογικών 

χαρακτηριστικών και αποδόσεων, καθώς και σταθερή κληρονόμηση αυτών 

στους απογόνους τους, όταν αναπαράγονται μεταξύ τους. 

Τα ζώα από τις καθαρόαιμες φυλές των βοοειδών  εμφανίζουν εξειδίκευση 

παραγωγής και έτσι, κατατάσσονται, ανάλογα με την παραγωγική τους κατεύθυνση, 

σε τρεις τύπους: τον γαλακτοπαραγωγό τύπο με κύρια παραγωγή το γάλα, τον 

κρεοπαραγωγό τύπο με κύρια παραγωγή το κρέας και τον τύπο διπλής παραγωγικής 

κατεύθυνσης με κύρια παραγωγή γάλα και κρέας. Όσον αφορά τις τελευταίες, ανάλογα 

με το αν η μέση γαλακτοπαραγωγή των αγελάδων τους υπερβαίνει ή όχι τα 2.000 χλγ., 

χαρακτηρίζονται ως γαλακτοπαραγωγές - κρεοπαραγωγές ή κρεοπαραγωγές - 

γαλακτοπαραγωγές. 

 

1.6.2.1 Γαλακτοπαραγωγές φυλές βοοειδών 

Οι γαλακτοπαραγωγές φυλές χαρακτηρίζονται από μικρή μυϊκή κάλυψη του 

κορμού, ενώ διαθέτουν μαστούς που έχουν καλή διάπλαση και είναι πολύ 

αναπτυγμένοι. Αφορούν τον μετατρεπτικό ή αναπνευστικό τύπο ζώων, δηλαδή ζώα με 

αναπτυγμένη ικανότητα κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων τροφής και μετατροπής 

της με μεγάλη αποτελεσματικότητα σε γάλα. Σε αυτές ανήκουν οι  ξένες φυλές 

Holstein, Jersey, Guernsey  και Ερυθρά Δανίας. Ωστόσο, η επικρατέστερη 

γαλακτοπαραγωγός είναι η Φυλή Μαύρη Ποικιλόχρωμη Friesian και Holstein- 

Friesian. 

 

 Φυλή Μαύρη Ποικιλόχρωμη Friesian και Holstein- Friesian  

Η φυλή Μαύρη Ποικιλόχρωμη Ολλανδίας ή Friesian και τα ολλανδικά τυριά 

είναι γνωστή σε ολόκληρη την Ευρώπη από τον 13ο αιώνα. Από τον 16ο αιώνα οι 

Ολλανδοί έκαναν εξαγωγές βοοειδών αρχικά σε γειτονικές χώρες και στη συνέχεια σε 

όλες τις χώρες της γης. Η κύρια ιστορική εξέλιξή της φυλής έλαβε χώρα σε δύο 

περιοχές της σημερινής Ολλανδίας (The Netherlands), τη Βόρεια Ολλανδία (North 
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Holland) και στα νότια της χώρας, τη Φρισλανδία (Friesland) όπου επιλέγονταν επί 

αιώνες με στόχο την υψηλή γαλακτοπαραγωγή.  

Η εξέλιξη της φυλής συνεχίστηκε στο Νέο Κόσμο, όπου η πρώτη ασπρόμαυρη 

αγελάδα αφίχθη στη Βοστόνη, περίπου στα 1850, με ένα Ολλανδικό ιστιοφόρο. 

Ακολούθησαν και άλλες εισαγωγές ζώων από την Ολλανδία αλλά οι παραγωγοί των 

ΗΠΑ διέκοψαν ήδη από το τέλος του προ-προηγούμενου αιώνα τις μαζικές εισαγωγές, 

ίδρυσαν Ένωση Παραγωγών με δικό τους γενεαλογικό βιβλίο και επιλέγοντας ζώα με 

υψηλές αποδόσεις διαμόρφωσαν την δική τους φυλή στην οποία έδωσαν το όνομα 

Holstein. Τα βοοειδή Holstein είναι περισσότερο μεγαλόσωμα και οι αγελάδες 

εμφανίζουν υψηλότερη γαλακτοπαραγωγή σε σύγκριση με τις Friesian. Σήμερα, 

βοοειδή Friesian και Holstein-Friesian εκτρέφονται σε όλες, σχεδόν, τις χώρες της γης, 

ενώ πολλές φορές στην ονομασία προστίθεται και εκείνη της χώρας προέλευσης του 

ζώου, π.χ. Βρετανική ή Γερμανική Friesian. 

Συνεπώς, υπάρχουν δύο βασικές υποφυλές:  

a. οι Friesian, με ύψος ακρωμίου – υψηλότερου σημείου πλάτης 1,33-1,45 μ., 

μαστό καλά αναπτυγμένο και γαλακτοπαραγωγή 5.000-7.000 χλγ.,  

b. οι Holstein-Friesian, με ύψος ακρωμίου 1,50-1,70 μ., μαστό μεγαλύτερα 

αναπτυγμένο από όλες τις φυλές και γαλακτοπαραγωγή 8.000-11.000 χλγ.. 

  Ο χρωματισμός των ζώων της συγκεκριμένης φυλής είναι συνήθως μαύρος 

ποικιλόχρωμος, ενώ υπάρχει και ο τύπος ερυθρά ποικιλόχρωμος και για τις δύο 

υποφυλές. Τα τελευταία ζώα μπορούν να προκύψουν ως απόγονοι ποικιλόχρωμων 

εξαιτίας της παρουσίας και στους δύο γονείς ενός υποτελούς γονιδίου που δίνει αυτόν 

τον χρωματισμό μόνο σε ομόζυγη κατάσταση. Στην Ελλάδα ασπροκόκκινες αγελάδες 

εκτρέφονται μέσα σε αγέλες με ασπρόμαυρα ζώα ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν αγέλες 

με αποκλειστικά ασπροκόκκινα ζώα, όπου εκτιμώνται για τη μεγαλύτερη γενικά 

ανθεκτικότητά τους με θυσία όμως των υψηλών αποδόσεων.  
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Εικόνα 12: Αγελάδα ποικιλόχρωμη Holstein                            Εικόνα 13: Αγελάδα ερυθρά ποικιλόχρωμη  Holstein 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η φυλή Holstein κέρδισε την προτίμηση των 

παραγωγών για την υψηλή της γαλακτοπαραγωγή που είναι, κατά μέσον όρο, ανώτερη 

από κάθε άλλη φυλή αγελάδων, αλλά με σχετικά μικρότερη περιεκτικότητα του 

γάλακτός της σε λίπος. Μεταξύ των γαλακτοπαραγωγικών φυλών δίνει επίσης, 

ικανοποιητική απόδοση σε κρέας μόσχων και ενήλικων ζώων. 

Στην Ελλάδα, η φυλή εισήχθη το 1950, σε μικρούς αριθμούς, επειδή τότε 

δινόταν βάρος σε φυλές με γαλακτοπαραγωγική και κρεοπαραγωγική κατεύθυνση. Οι 

αγελάδες Holstein άρχισαν να διαδίδονται με ταχύ ρυθμό, όταν κατά το τέλος του 1970 

και στις αρχές του 1980, εγκαταστάθηκαν αγελαδοτροφικές μονάδες κοντά στα μεγάλα 

αστικά κέντρα για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού σε γάλα κάνοντας φανερή 

την υπεροχή της φυλής Holstein απέναντι στις άλλες φυλές ως προς τη 

γαλακτοπαραγωγή της. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Φυλής Holstein Ελλάδας, οι αγελάδες στη 

χώρα μας παράγουν κατά μέσον όρο 8.510 χλγ. γάλακτος σε 305 ημέρες. Η 

περιεκτικότητα σε λίπος, πρωτεΐνη και λακτόζη είναι 3.83%, 3.32% και 4.89% 

αντίστοιχα. Οι αποδόσεις αυτές είναι απόλυτα συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες 

αποδόσεις κτηνοτροφικά προηγμένων χωρών.  

 

1.6.2.2 Κρεοπαραγωγές φυλές βοοειδών 

Οι κρεοπαραγωγές φυλές αφορούν ζώα που επιλέγονται προς αύξηση των 

αποδόσεων σε κρέας καλής ποιότητας και δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν καθόλου για 
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την παραγωγή γάλακτος. Ανήκουν στον πεπτικό τύπο βοοειδών δηλαδή στα ζώα µε 

βραδείες λειτουργικές διαδικασίες πέψης και μεταβολισμού µε συνέπεια την άριστη 

αξιοποίηση των ζωοτροφών χαμηλής διαιτητικής αξίας και τη μετατροπή αυτών σε 

πλούσιες µυϊκές μάζες. Χωρίζονται σε:  

α) Πρώιμης ανάπτυξης και μικρού σωματικού μεγέθους αγγλοσαξονικές φυλές 

(Aberdeen Angus, Hereford)  

β) Όψιμης ανάπτυξης και μεγάλου σωματικού μεγέθους γαλλικές (Charolais, 

Lίmousin) και ιταλικές φυλές (Chianina, Μarchigiana).  

 

Φυλή Charolais 

 Η φυλή Charolais δημιουργήθηκε στην ομώνυμη περιοχή Charolais που 

εντοπίζεται στα Β.Α. Κεντρικά όρη της Γαλλίας. Προέρχεται από έναν τοπικό 

πληθυσμό, που χρησιμοποιούνταν άλλοτε για εργασία. Η φυλή στράφηκε 

αποκλειστικά προς την κρεοπαραγωγή με αυστηρή επιλογή από τις αρχές του 19ου 

αιώνα, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν, σε περιορισμένη έκταση, και 

διασταυρώσεις με τη λευκή Shorthorn. Τα αποδινόμενα από τα βοοειδή Charolais 

σφάγια ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών, με 

αποτέλεσμα η εκτροφή τους να είναι διαδομένη σε όλη τη Γη.  

 Σχετικά με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των βοοειδών, πρόκειται για 

αρκετά μεγαλόσωμη φυλή που φέρει τη χαρακτηριστική διάπλαση κρεοπαραγωγού 

ζώου. Διαθέτει, δηλαδή, βραχύ και ογκώδες κεφάλι, βραχύ και εύσαρκο τράχηλο, ευρύ 

κορμό καλυπτόμενο από αναπτυγμένες μυϊκές μάζες, που πιέζουν το δέρμα προς τα 

έξω. Τα άκρα, υψηλά, καλύπτονται επίσης από αναπτυγμένες μυϊκές μάζες στο 

ανώτερο τμήμα τους και είναι ισχυρά, ενώ ογκώδη παρουσιάζονται και τα παραμήρια. 

Σε ότι αφορά τον χρωματισμό τους,  είναι λευκά ή, σε μικρό ποσοστό, ωχροκίτρινα. 



44 
 

 

Εικόνα 14: Αγελάδα Charolais  

 

 Είναι καθαρά κρεοπαραγωγός φυλή, με το σωματικό βάρος των ταύρων στα 

1.200-1.500 χλγ. και των αγελάδων στα 700-850 χλγ. Αν και είναι σε θέση να παράγουν 

2.000 χλγ. γάλακτος κατά τη γαλακτική περίοδο 8 μηνών, δεν αρμέγονται καθώς είναι 

αρκετά επιθετικά ζώα και δεν το επιτρέπει ο χαρακτήρας τους. Έτσι, εκτρέφονται μόνο 

για την παραγωγή κρέατος. Μάλιστα, θεωρούνται ώριμα για σφαγή στην ηλικία των 

18-20 μηνών , ενώ η ανάπτυξη των μυϊκών μαζών των σφαγίων είναι τόση, ώστε η 

απόδοση σε καθαρό κρέας να είναι η υψηλότερη μεταξύ των κρεοπαραγωγών φυλών. 

Ακόμη, δεν έχουν πολύ υποδόριο και περιμυϊκό λίπος με αποτέλεσμα το κρέας τους να 

θεωρείται στικτό.   

 Ωστόσο, στη χώρα μας, δεν εκτρέφονται αγελάδες Charolais. Μιγάδες μόσχοι, 

αρσενικοί και θηλυκοί, προκύπτουν από γονιμοποίηση ταύρων της φυλής, αγελάδων 

σχεδόν όλων των άλλων φυλών και ικανοποιούν τους παχυντές και τους κρεοπώλες. 

Ωστόσο, επειδή είναι αρκετά μυώδη ζώα, προκαλούν δυστοκίες στη γέννηση.  

  

Φυλή Limousin 

 Η φυλή Limousin δημιουργήθηκε στο νοτιοδυτικό τμήμα των Κεντρικών 

Ορέων της Γαλλίας τον 19ο αιώνα και προέρχεται από έναν τοπικό πληθυσμό 

μικρόσωμων, ανθεκτικών, δυναμοπαραγωγών βοοειδών. Από τις αρχές του 20ου αιώνα 

οι προσπάθειες επιλογής στράφηκαν αποκλειστικά στην κρεοπαραγωγή, η φυλή ,όμως, 
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έγινε παγκόσμια γνωστή μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, από το 1960 ο 

πληθυσμός στη Γαλλία συνεχώς αυξάνεται και πραγματοποιούνται εξαγωγές σε πολλές 

χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. 

 Τα ζώα της φυλής αυτής είναι μεγαλόσωμα και φέρουν την χαρακτηριστική 

διάπλαση κρεοπαραγωγών φυλών γαλλικού τύπου (βλέπε Charolais). Ωστόσο, 

διαφέρουν από τα Charolais, καθώς παρουσιάζουν μικρότερη ανάπτυξη μυϊκών μαζών, 

ειδικότερα των μηρών, μειώνοντας έτσι το ποσοστό των δυστοκιών. Επίσης, έχουν 

ηπιότερο χαρακτήρα σε αντίθεση με την επιθετικότητα που χαρακτηρίζει τα δεύτερα. 

Τέλος, ο χρωματισμός του τριχώματος είναι ομοιόμορφος καστανός ανοικτός με 

ανοικτότερους δακτυλίους γύρω από τα μάτια. 

 

 

Εικόνα 15:  Αγελάδες Limousin 

Είναι καθαρά κρεοπαραγωγός φυλή, με το σωματικό βάρος των ταύρων στα 

1.000-1.200 χλγ. και των αγελάδων στα 600-850 χλγ.. Πρόκειται για ‘ελαφροκόκκαλα’ 

ζώα, γεγονός που σημαίνει πως η απόδοση σε καθαρό σφάγιο και κυρίως σε καθαρό 

κρέας είναι πολύ υψηλή, ενώ η μόλις 10 % λιποπεριεκτικότητα συνεπάγεται άπαχο, 

τρυφερό κρέας. Είναι, επίσης, αρκετά δημοφιλή  λόγω του χαμηλού βάρους γέννησης 

τους (ευκολία τοκετού). 

Στην Ελλάδα, προκύπτουν με τη χρήση σπέρματος ταύρων της φυλής για 

τεχνητή σπερματέγχυση και με τη χρήση ταύρων στις αγέλες γαλουχουσών   αγελάδων.  

Έτσι, δημιουργούνται μιγάδες που όμως ικανοποιούν παραγωγούς και κρεοπώλες.  
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Φυλή Belgian Blue 

 Η φυλή Belgian Blue ή αλλιώς Κυανόχρωμη του Βελγίου προέρχεται από το 

κεντρικό και βορειότερο Βέλγιο και δημιουργήθηκε πρόσφατα μετά από 

διασταυρώσεις. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, ταύροι της 

φυλής Shorthorn εξήχθησαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Βέλγιο για να βελτιώσουν 

τον αυτόχθονο πληθυσμό που ήταν κυρίως γαλακτοπαραγωγός τύπος. Άλλες πηγές 

αναφέρουν επίσης, την εισαγωγή Charolais για αναπαραγωγή σε όλη τη διάρκεια του 

19ου αιώνα. 

 Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά τους, είναι μεγαλόσωμα ζώα με σωματική 

διάπλαση αντίστοιχη των κρεοπαραγωγών φυλών γαλλικού τύπου. Ο χρωματισμός 

τους είναι τελείως λευκός ή ποικιλόχρωμος μαύρος, το συνηθέστερο, όμως, είναι 

κυανόχρωμος. Δηλαδή το σώμα των ζώων καλύπτεται από διάσπαρτες ‘κυανόχρωμες’ 

κηλίδες διαφορετικής έκτασης, περισσότερο πυκνές στο πρόσθιο τμήμα του σώματος.  

 

 

Εικόνα 16: Βοοειδή Belgian Blue 

 

Είναι καθαρά κρεοπαραγωγός φυλή, με το σωματικό βάρος των ταύρων στα 

1.200-1.500 χλγ. και των αγελάδων στα 750-900 χλγ.. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της φυλής είναι πως αποδίδει σφάγια πλούσια σε μύες (διπλογλουτισμός). 

Γεγονός που επιτρέπει να χρησιμοποιείται ,κυρίως, σε βιομηχανικές διασταυρώσεις με 

στόχο τη βελτίωση ποιότητας του σφαγίου.  
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Περιορισμένος αριθμός μόσχων της φυλής έχει εισαχθεί για πάχυνση και στη 

χώρα μας. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, αλλά το κρέας δεν διατέθηκε στην 

τιμή που επιβάλλει η ποιότητα του. 

 

1.6.2.3 Διπλής παραγωγικής κατεύθυνσης φυλές βοοειδών 

Ο τύπος διπλής παραγωγικής κατεύθυνσης είναι ενδιάμεσος μεταξύ 

γαλακτοπαραγωγού και κρεοπαραγωγού τύπου. Αφορά ζώα που δεν έχουν πλήρη 

εξειδίκευση σε γάλα ή σε κρέας, αλλά παράγουν και τα δύο και φέρουν σωματική 

διάπλαση ενδιάμεση μεταξύ εκείνης των καθαρώς γαλακτοπαραγωγών και εκείνης των 

καθαρώς κρεοπαραγωγών φυλών. Χωρίζονται σε:  

Α) Γαλακτοπαραγωγές – Κρεοπαραγωγές:  

Η γαλακτοπαραγωγική ικανότητα υπερέχει αισθητά της κρεοπαραγωγικής. Έχουν 

καλή ανάπτυξη του μαστού χωρίς να υστερεί η ανάπτυξη του μυϊκού συστήματος 

(Friesian, Braunvieh, Simmental). 

Β) Κρεοπαραγωγές - Γαλακτοπαραγωγές  

Εμφανίζουν ανάπτυξη μυικού συστήματος ανάλογη των κρεοπαραγωγών φυλών και 

μέση ανάπτυξη του μαστού (Dairy Shorthorn). 

 

Φυλή Simmental 

 Η φυλή  Simmental συγκαταλέγεται στις παλαιότερες και πιο διαδεδομένες 

κατηγορίες βοοειδών του κόσμου, χρονολογούμενα από τον Μεσαίωνα. Προέκυψαν 

ως το αποτέλεσμα διασταύρωσης μεταξύ μεγάλων γερμανικών βοοειδών και μιας 

μικρότερης φυλής ιθαγενών στην Ελβετία, προκειμένου να βελτιωθεί γενετικά η 

δεύτερη. Το όνομα Simmental προέρχεται από το όνομα της περιοχής όπου 

εκτρέφονταν τα βοοειδή, την κοιλάδα του ποταμού Simme στο Ελβετικό καντόνι της 

Βέρνης στη Δυτική Ελβετία. Αργότερα, βοοειδή άρχισαν να εκτρέφονται σε ολόκληρη 

την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να προκύψουν πολλές υποφυλές. Πλέον, είναι 

διαδεδομένα παγκοσμίως.  
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 Κατά γενικό κανόνα, είναι μεγαλόσωμα ζώα με χρωματισμό ερυθρό 

ποικιλόχρωμο. Εμφανίζονται όλες οι αποχρώσεις του ερυθρού, από το ξανθοκίτρινο 

(ζώα της Ευρωπαϊκής ηπείρου) ως το βαθύ καστανό (ζώα στις Η.Π.Α.). Το κεφάλι τους 

είναι λευκό και συχνά μια λευκή λωρίδα εμφανίζεται στους ώμους. 

 

 

Εικόνα 17: Αγελάδα Simmental 

 

 Παλαιότερα, ήταν βοοειδή τριπλής παραγωγικής κατεύθυνσης. Και ενώ στις 

αναπτυγμένες οικονομικά χώρες δεν χρησιμοποιούνται για εργασία πια, προέκυψαν 

δύο τύποι, ένας με σημαντική μυϊκή ικανότητα (κρεοπαραγωγός-γαλακτοπαραγωγός) 

και ένας με υψηλή παραγωγή γάλακτος (γαλακτοπαραγωγός-κρεοπαραγωγός). Τελικά, 

η φυλή αυτή, αποδίδει σφάγια με πολύ καλή ανάπτυξη μυϊκών μαζών, με πιο χονδρές 

όμως μυϊκές ίνες σε σχέση με Charolais και Limousin, με μέση απόδοση σε σφάγιο 62 

% και σε καθαρό κρέας 70 %. Συμπληρωματικά, η γαλακτοπαραγωγή των γενετικά 

βελτιωμένων αγελάδων κυμαίνεται γύρω στους 4,5 τόνους γάλακτος με 3,66 έως 4,12 

% λίπος. 

 Στην Ελλάδα, έχει εγκαταλειφθεί η εκτροφή αγελάδων και η φυλή 

χρησιμοποιείται ως φυλή ταύρων είτε στις εκτροφές γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

είτε στις αγέλες γαλουχουσών αγελάδων. Επίσης, γίνεται πάχυνση εισαγόμενων 

μόσχων.  
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Φυλή Βaltata Romaneasca 

H φυλή Βaltata Romaneasca είναι η πιο δημοφιλής φυλή βοοειδών στη 

Ρουμανία. Εκτράφηκε πρώτη φορά στη Ρουμανία εξού και το όνομά της, στην 

πραγματικότητα όμως, προέρχεται από άλλες δύο φυλές: αγελάδες από τη γηγενή φυλή 

Romanian Steppe Grey  και ταύρους φυλής Simmental εισαγόμενους από Ελβετία, 

Αυστρία, Γερμανία, Τσεχική Δημοκρατία και Σλοβακία. 

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά τους, ο χρωματισμός των συγκεκριμένων 

βοοειδών είναι λευκός με ερυθρό, ενώ το κεφάλι και το τμήμα από τα γόνατα έως τις 

οπλές είναι πάντα λευκό.  

 

Εικόνα 18: Βοοειδές Βaltata Romaneasca   

Μια αγελάδα Baltata παράγει, κατά μέσο όρο, ετησίως, 3000 λίτρα γάλακτος, με 4% 

λίπος και 3,45% πρωτεΐνη. Το γάλα είναι πολύ κατάλληλο για την παραγωγή τυριού 

καλής ποιότητας. Επίσης, η παραγωγή κρέατος είναι αξιοσημείωτη  και είναι με εκείνη 

των καθαρά κρεοπαραγωγών βοοειδών. Μάλιστα, η φυλή θεωρείται καλή για εντατική 

πάχυνση, φτάνοντας τα 900-1300 γραμμάρια την ημέρα. Το κρέας που αποδίδουν είναι 

καλής ποιότητας και έχει εξαιρετική γεύση, ενώ σχετικά με τη χημική του σύσταση, 

παρατηρείται πρωτεΐνη 18-20% και λίπος 8-14%. 

 

1.7 Οξειδωτικό στρες και υγεία βοοειδών 

Aρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι στα κτηνοτροφικά ζώα το οξειδωτικό στρες 

εμπλέκεται σε μία σειρά από παθολογικές καταστάσεις (σήψη, μαστίτιδα, εντερίτιδα, 
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πνευμονία, παθήσεις των αρθρώσεων, φλεγμονή της αναπνευστικής οδού) στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται και καταστάσεις που σχετίζονται άμεσα με τη ζωική παραγωγή 

και την ευζωία (Lykkesfeldt and Svendsen, 2007). Για παράδειγμα, κοινές ασθένειες 

όπως μαστίτιδα, μαστικό oίδημα, φλεγμονές του τοιχώματος της μήτρας εμφανίζονται 

συχνά σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής που αντιμετωπίζουν οξειδωτικό στρες, 

επηρεάζοντας αρνητικά την κατάσταση της υγείας τους  και την επακόλουθη 

παραγωγική και αναπαραγωγική τους απόδοση (LM Sordillo, SL Aitken,2009).  

Eπιπλέον, έχει βρεθεί ότι μαστίτιδα (Weiss et al., 2004), πανώλη (Peste des 

petits ruminants) (PPR) (Kataria A. K 2012a), πνευμονία (Wessely-Szponder et al., 

2004) και μολύνσεις από παράσιτα (Celi 2010) προκαλούνται στα μηρυκαστικά λόγω 

οξειδωτικού στρες, ενώ πολλές έρευνες έδειξαν ότι η χορήγηση αντιοξειδωτικών 

μπορεί να προστατεύσει τα ζώα από τέτοιες ασθένειες ή να μειώσει τα κλινικά 

συμπτώματά τους ( Hogan et al., 1992; Deaton et al., 2004b). 

Έτσι, θεωρείται ότι η χoρήγηση αντιοξειδωτικών μπορεί να αποτελέσει μια 

εναλλακτική και χαμηλού κόστους παρέμβαση για την αντιμετώπιση παθολογικών 

καταστάσεων των κτηνοτροφικών ζώων στις οποίες εμπλέκεται το οξειδωτικό στρες 

(Lykkesfeldt and Svendsen 2007). Επίσης, πρόσφατες μελέτες (Jain and Flora 2012; 

Chan et al., 2013) έδειξαν ότι τα πολύ νεαρά ζώα λόγω παραγόντων στρες (στρες 

απογαλακτισμού) έχουν μειωμένους αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς σε σύγκριση με τα 

ενήλικα άτομα και έτσι στα νεαρά άτομα είναι ακόμα πιο απαραίτητη η χορήγηση 

αντιοξειδωτικών για προστασία από ασθένειες. 

 

1.8 Ποιότητα βόειου κρέατος 

Η κατανάλωση βόειου κρέατος έχει μειωθεί στις ευρωπαϊκές χώρες τα 

τελευταία 10 χρόνια κυρίως λόγω προβλημάτων που συνδέονται με την τιμή του βόειου 

κρέατος σε σύγκριση με άλλα κρέατα, την ασφάλεια των τροφίμων  και την ανθρώπινη 

υγεία (πρόσληψη λίπους, κορεσμένα λιπαρά οξέα και ασθένειες).  Από τα 

σημαντικότερα  προβλήματα φαίνεται να είναι η ποιότητα και η ασφάλεια 

κατανάλωσης του, καθώς τα βοοειδή αντιμετωπίζουν πολλές ασθένειες. Σημαντικός 

δείκτης της ποιότητας του αποτελεί η οξειδοαναγωγική κατάσταση σε διάφορους 
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ιστούς, καθώς η διαταραχή της οξειδωτικής ομοιόστασης σχετίζεται με διαταραχές 

στην υγεία του ζώου και συνεπώς με χαμηλή ποιότητα κρέατος. 

Γι΄ αυτό το λόγο, η βελτίωση της ποιότητας των σφαγίων και του κρέατος και 

η εξασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων υγιεινής πρέπει να συνοδεύονται 

από πληροφορίες προς τους καταναλωτές έτσι ώστε οι τελευταίοι να είναι σε θέση να 

γνωρίζουν µε ακρίβεια τι είδους κρέας αγοράζουν και να έχουν πρόσβαση  σε 

περισσότερα στοιχεία σε σχέση µε την προέλευση του προϊόντος.  Έτσι, ανάμεσα στις 

πληροφορίες αυτές μπορούν να ενσωματωθούν πληροφορίες της οξειδοαναγωγικής 

κατάστασης του ζώου. Το γεγονός αυτό μπορεί να προσθέσει αξία στο προϊόν και να 

δώσει τη δυνατότητα στον παραγωγό να επιτύχει καλύτερη τιμή από την αγορά. 
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2. ΣΚΟΠΟΣ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο 

Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών, αξιοποιεί μη παρεμβατικές μεθοδολογίες και 

στοχεύει στην εκτίμηση της οξειδοαναγωγικής κατάστασης σε δείγματα ιστών ήπατος 

και τριών διαφορετικών μυών (διάφραγμα, τετρακέφαλος, ψοΐτης), προκειμένου να 

προκύψουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων 

σχετικά με την ποιότητα κρέατος βοοειδών παραγωγικών ζώων ελληνικής εκτροφής.  

Για το σκοπό αυτό, μελετήθηκαν δείκτες που αποτελούν  βασικούς μηχανισμούς 

ένδειξης των επιπέδων οξειδωτικού στρες αλλά και της γενικότερης οξειδοαναγωγικής 

κατάστασης στους έμβιους οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα,  εκτιμήθηκαν τα επίπεδα 

της ανηγμένης γλουταθειόνης (GSH), ο ρυθμός αποικοδόμησης Η2Ο2, η ολική 

αντιοξειδωτική ικανότητα (TAC – Total Antioxidant Capacity), οι ουσίες που 

αντιδρούν με το θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBARS – Thiobarbituric Acid Reactive 

Substances) σαν δείκτης λιπιδικής υπεροξείδωσης και τέλος τα πρωτεϊνικά καρβονύλια 

(CARBS- Protein Carbonyls) σαν δείκτης πρωτεϊνικής οξείδωσης. 
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

3.1 Γενικά 

 Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας μελετήθηκαν σαράντα (40) σε αριθμό 

βοοειδή 4 διαφορετικών φυλών ( Limousin, Charolais, Belgian Blue, Baltata 

Romaneasca). Πρόκειται για παραγωγικά ζώα ελληνικής εκτροφής, προερχόμενα από 

την περιοχή της Έδεσσας (Θέση: Ριζάρι) και τη φάρμα «Μπίκας». Για τη συλλογή 

ιστών, τα  βοοειδή μεταφέρθηκαν σε σφαγείο και αναισθητοποιήθηκαν πριν από τη 

σφαγή προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο πόνος. Όλες οι σχετικές διαδικασίες 

εκτελέστηκαν από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις αποδεκτές από τη 

βιομηχανία διαδικασίες. 

Πιο συγκεκριμένα, η αφαίμαξη των ζώων πραγματοποιήθηκε  στην ειδική 

γραμμή σφαγής. Τα βοοειδή οδηγήθηκαν από τους στάβλους στο κελί 

αναισθητοποίησης, όπου και έγινε η αναισθητοποίηση με βολή στο κεφάλι με ειδική 

συσκευή.  Έπειτα, ανυψώθηκαν με βαρούλκο στην σιδηροτροχιά αφαίμαξης, όπου και 

έγινε η σφαγή (εντός 60 sec από την αναισθητοποίηση). 

 

3.1.2 Ιστοληψία 

Υλικά: 

Από τα ζώα έγινε αφαίρεση, με τη χρήση χειρουργικού νυστεριού, ιστών 

ήπατος και μυών (ψοΐτης, τετρακέφαλος, διάφραγμα), οι οποίοι στη συνέχεια 

τοποθετήθηκαν σε ειδικές κασέτες, σε υγρό άζωτο και διατηρήθηκαν στην υπερ-

κατάψυξη στους -80°C  μέχρι τη βιοχημική ανάλυσή τους. 

 

3.2 Ομογενοποίηση ιστών 

Η ομογενοποίηση των ιστών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ομογενοποιητή. 

Σε ειδικό tube ομογενοποίησης έγινε προσθήκη περίπου 0,2-0,25 g ιστoύ και 

διαλύματος phosphate buffered saline (PBS) με αναστολείς πρωτεασών, σε αναλογία 

1:4 και ακολούθησε ομογενοποίηση με τον ειδικό ομογενοποιητή για 30 δευτερόλεπτα. 
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Έπειτα, έγινε φυγοκέντρηση (15.000g, 5min, 4oC) και το υπερκείμενο που προέκυψε 

συλλέχθηκε σε νέα Eppendorf. Tέλος, αφού ομογενοποιήθηκαν όλοι οι ιστοί, 

διατηρήθηκαν στους -80°C μέχρι τη βιοχημική τους ανάλυση. Όλη η διαδικασία έγινε 

μέσα στον πάγο. 

 

3.3 Προσδιορισμός δεικτών οξειδωτικού στρες 

3.3.1 Γενικά 

Η εκτίμηση της οξειδοαναγωγικής κατάστασης των ιστών προσδιορίζεται 

υπολογίζοντας τη  συγκέντρωση της ανηγμένης και οξειδωμένης γλουταθειόνης καθώς 

και το ρυθμό αποικοδόμησης Η2Ο2, ενώ για την εκτίμηση της αντιοξειδωτικής 

ικανότητας συχνά προσδιορίζεται η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα των ιστών. 

Επίσης, για την αξιολόγηση του οξειδωτικού στρες, ένας από τους δείκτες που 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της υπεροξείδωσης των λιπιδίων, είναι οι 

ουσίες που αντιδρούν με το θειοβαρβιτουρικό οξύ, ενώ για την καταστροφή των 

πρωτεϊνών χρησιμοποιούνται τα πρωτεϊνικά καρβονύλια.  

 

3.3.2 Μέτρηση Γλουταθειόνης 

Αρχή της μεθόδου 

Το πειραματικό πρωτόκολλο βασίζεται στην οξείδωση της GSH από το 

διθειοδυο νιτρο-βενζοϊκό οξύ (DTNB) και μετριέται σε ερυθροκυτταρικό αιμόλυμα 

καθώς και σε ομογενοποιημένο ιστό. Η GSH αντιδρά με το DTNB παράγοντας GSSG 

και 2-νιτρο-5-θειοβενζοΐκό οξύ σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση, το οποίο είναι 

έγχρωμο προϊόν που απορροφάει στα 412 nm (Reddy., Y.N., 2004). 

2 GSH + DTNB → GSSG + 2-nitro-5- thiobenzoicacid 

Η GSH παράγεται από την GSSG μέσω της δράσης της αναγωγάσης της 

γλουταθειόνης. 
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Εικόνα 19: Ανακύκλωση και αρχή προσδιορισμού της γλουταθειόνης 

 

Πειραματικό πρωτόκολλο  

Πριν τη μέτρηση πραγματoποιείται καθαρισμός των δειγμάτων. Για το σκοπό 

αυτό, προστίθενται 100μL ιστού σε 100μL TCA 5% και κατόπιν γίνεται φυγοκέντριση 

στα 15.000g για 5 min στους 5oC. Tο υπερκείμενο συλλέγεται και διατηρείται σε ένα 

φιαλίδιο eppendorf. Έπειτα, 20 μL ιστού αραιωμένου 1/2 αναμιγνύονται με 660 μL 

ρυθμιστικού διαλύματος 67mM (pH 8.0) και 330μL DTNB. Προστίθενται οι παρακάτω 

ποσότητες σε φιαλίδια eppendorf ως εξής:  

Πίνακας 3 : Διαδοχική σειρά προσθήκης και οι ποσότητες των αντιδραστηρίων για τη 

μέτρηση της GSH 

 Blank Sample 

Phosphate buffer 67 mM, pH 7.95 660 μL 660 μL 

DΤNB 1 mM σε 1% κιτρικό νάτριο σε 

νερό 

330 μL 330 μL 

PΒS  20 μL - 

Ομογενοποιημένος Ιστός  - 20 μL 

 

Ακολουθεί ανάδευση, επώαση  στο σκοτάδι σε θερμοκρασία δωματίου για 15 

λεπτά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί  η αντίδραση μεταξύ του DTNB και της GSH. 

Μετά το πέρας της επώασης, μεταφέρουμε το περιεχόμενό τους σε μια πλαστική 

κυψελίδα και μετράμε την απορρόφηση στα 412 nm. 
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Υπολογισμοί  

Δραστικότητα GSH (μmol/mg total prot.) = (Absδείγματος - Δabsτυφλού/13.6) 

× 2 × 4 (λόγω αραιώσεων ) × 50.5 / Συγκ. πρωτεΐνης (mg/mL).  

50.5: συντελεστής αραίωσης (προκύπτει από τελικό όγκο 1010μL/20μL όγκο ιστού 

=50.5) , 13.6: συντελεστής μοριακής απόσβεσης του DTNB. 

 

3.3.3 Ρυθμός Αποικοδόμησης Η2Ο2 

Αρχή της μεθόδου 

Η ενζυμική καταλάση καταλύει γρήγορα τη διάσπαση του τοξικού 

υπεροξειδίου υδρογόνου που προκύπτει από τον μεταβολισμό, σε αβλαβή μόρια, 

οξυγόνο και νερό. Είναι ένα τετραμερές με 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες (500 αμινοξέων) 

και 4 πορφυρινικές ομάδες αίμης, οι οποίες επιτρέπουν στην καταλάση να αντιδρά με 

το H2O2. Το ιδανικό της pH είναι το ουδέτερο. Η αντίδραση διάσπασης του H2O2 από 

την καταλάση είναι η ακόλουθη:  

2 H2O2 → 2 H2O + O2 

Η αντίδραση πραγματοποιείται σε 2 στάδια: 

H2O2 + Fe(III)-E → H2O + O=Fe(IV)-E 

H2O2 + O=Fe(IV)-E → H2O + Fe(III)-E + O2 

(Όπου το σύμπλοκο Fe-E αντιπροσωπεύει το κέντρο με το σίδηρο της ομάδας της αίμης 

που είναι προσδεδεμένη στο ένζυμο). 

 

Εικόνα 20: Μονοπάτι αναγωγής του H2O2  σε H2O 
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Για τον προσδιορισμό της δραστικότητας της καταλάσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

του Aebi  et al., (1984). Ωστόσο στους ιστούς υπάρχουν πολλά ένζυμα που 

συνεισφέρουν στην αποικοδόμηση του H2O2 επομένως από εδώ και πέρα, όσον αφορά 

τη συγκεκριμένη μεθοδολογία στους ιστούς, θα αναφερόμαστε στο ρυθμό της 

αποικοδόμησης H2O2. 

 

Πειραματικό πρωτόκολλο  

Προσθέτουμε τους παρακάτω όγκους σε πλαστικούς δοκιμαστικούς σωλήνες: 

Πίνακας 4: Διαδοχική σειρά προσθήκης και οι ποσότητες των αντιδραστηρίων για την 

μέτρηση της καταλάσης σε ιστό. 

 Δείγμα 

Phosphate buffer 67 mM, pH 7.4 2990 μL 

Ομογενοποιημένος Ιστός 

( αραίωση ιστού ήπατος 1:5) 

    5 μL 

30% υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2)     5 μL 

 

Ακολουθεί ανάδευση και επώαση στον κλίβανο στους 37 oC για 10 λεπτά. 

Κατόπιν, γίνεται μεταφορά σε μία κυψελίδα και προσθήκη 5 μL 30% H2O2, ανακίνηση 

με παραφίλμ στην κορυφή της και μέτρηση απορρόφησης στα 240 nm για 130 

δευτερόλεπτα. 

 

Υπολογισμοί  

Η2Ο2 decomposition (U/mg total protein) = (ΔΑbssample/min / 40) x (75 x 1000 x 4 x 

αντίστοιχη αραίωση που μπορεί να έγινε σε κάθε ιστό για το πρωτόκολλο / Conc. Protein 

(mg/mL). 
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40 mol/L :συντελεστής μοριακής απόσβεσης του H2O2 *1000 για μετατροπή σε 

μmol/mL, 75: παράγοντας αραίωσης (προκύπτει από 3000 μL τελικού όγκου /40 μL 

όγκου δείγματος= 75). 

  

3.3.4 Ολική Αντιοξειδωτική Ικανότητα (Total Antioxidant Capacity, 

TAC) 

Αρχή της μεθόδου 

Ο όρος ολική αντιοξειδωτική ικανότητα (TAC) αναφέρεται στην ικανότητα των 

συστατικών των ιστών να εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες. Ποσοτικοποίηση αυτής 

μπορεί να γίνει είτε αθροίζοντας  την αντιοξειδωτική ικανότητα του κάθε συστατικού 

ξεχωριστά είτε με μέτρηση της TAC ως σύνολο.  

Η TAC των ιστών στη συγκεκριμένη μέθοδο υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το 

DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl). Παρουσία ενός δότη υδρογόνων που υπάρχει 

στον ορό, η παραπάνω ρίζα (DPPH•) ανάγεται προς σχηματισμό της αντίστοιχης 

υδραζίνης (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazine). Ο προσδιορισμός της TAC βασίστηκε στη 

μέθοδο των Janaszweska και Bartosz, (2002). Η μετατροπή της ρίζας υπολογίζεται με 

φωτομέτρηση στα 520 nm. 

 

Πειραματικό πρωτόκολλο  

Προσθέτουμε τις ακόλουθες ποσότητες στα eppendorfs: 

Πίνακας 5: Διαδοχική σειρά προσθήκης και οι ποσότητες των αντιδραστηρίων για τη 

μέτρηση της TAC σε ιστό 

 Blank Δείγμα 

Phosphate buffer 10 mM, pH 7.4 500 μL 460 μL 

DPPΗ 0.1 mM 500 μL 500 μL 

Iστός (Αραίωση 1/5) - 40 μL 
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Ακολουθεί ανακίνηση και επώαση στο σκοτάδι για 60 λεπτά, ώστε οι 

αντιοξειδωτικές ουσίες του ιστού να εξουδετερώσουν τη ρίζα DPPH μετατρέποντάς τη 

στην πιο σταθερή ένωση υδραζίνη. Έπειτα, γίνεται φυγοκέντριση για 3 λεπτά στα 

20000 g στους 25 oC (για την καταβύθιση σωματιδίων που θα αυξήσουν την 

απορρόφηση), και μέτρηση απορρόφησης υπερκείμενου στα 520 nm. 

 

Υπολογισμοί  

Τα αποτελέσματα μπορούν να εκφραστούν ως:  

i) % μείωση της απορρόφησης (Abs) σε σχέση με το τυφλό, πχ,  

% Abs μείωση = (Abs τυφλού – Abs δείγματος) / Abs τυφλού x 100 

ii) μmol DPPH που απομακρύνθηκαν / mL ιστού = [(% Abs μείωση / 100) x 50 x 25 x 

4] / 1000. 

100: μετατροπή ποσοστιαίας μείωσης απορρόφησης σε απλή μείωση, 50: η 

συγκέντρωση του DPPH στην κυψελίδα είναι 50 μmol/L της κυψελίδας, 25: 25 πλάσια 

αραίωση ιστού στην κυψελίδα (1000 μL στην κυψελίδα / 40 μL ιστού του δείγματος 

στην κυψελίδα = 25) , 1000: μετατροπή L σε mL. 

Η διόρθωση με βάση την ολική πρωτεΐνη έγινε σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο: 

mmol DPPH / mg total protein. 

 

3.3.5 Ουσίες που αντιδρούν με το θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBARS) 

Αρχή της μεθόδου 

Το οξειδωτικό στρες στο κυτταρικό περιβάλλον έχει ως αποτέλεσμα το 

σχηματισμό άκρως ενεργών και ασταθών υπεροξειδίων των λιπιδίων από τα 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Προϊόν της διάσπασης αυτών των ασταθών μορίων είναι 

η μαλονδιαλδεΰδη. Η μαλονδιαλδεΰδη μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της αντίδρασής 

της με το θειοβαρβιτουρικό οξύ. Έτσι, τα TBARS εκφράζονται σαν ισοδύναμα της 

μαλονδιαλδεΰδης, η οποία σχηματίζει μία ένωση με το θειοβαρβιτουρικό οξύ με 

αναλογία μαλονδιαλδεΰδης προς θειοβαρβιτουρικό οξύ 1/2. Η μέτρηση της 
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μαλονδιαλδεΰδης είναι μία φωτομετρική μέθοδος για τον προσδιορισμό του βαθμού 

υπεροξείδωσης των λιπιδίων.  

 

Εικόνα 21: Αντίδραση TBA (1) με MDA (2), που οδηγεί στην παραγωγή του μορίου TBA-MDA

   

Για τον προσδιορισμό των TBARS χρησιμοποιήθηκε μια ελαφρά τροποποιημένη 

μέθοδος του Keles et al., (2001).  

 

Πειραματικό πρωτόκολλο  

Σε δοκιμαστικούς σωλήνες Falcon (15 ml) γίνεται προσθήκη 100 μL 

ομογενοποιημένου ιστού για τα δείγματα και PBS για το τυφλό. Ακολούθως, 

προστίθενται 500 μL TCA 35% και 500 μL Tris-HCl 200 mM (pH 7.4) και 

αναδεύουμε.  Κατόπιν, πραγματοποιείται επώαση για 10 min σε θερμοκρασία 

δωματίου και προσθήκη 1 mL Na2SO4 (2 M) – TBA (55 mM) και επωάζουμε στους 95 

oC για 45 min στο υδατόλουτρο. Στη συνέχεια, μεταφέρουμε τους Falcon στον πάγο 

και τους αφήνουμε να κρυώσουν για 5 min. Προσθέτουμε 1 mL TCA 70% και 

αναδεύουμε. Μεταφέρουμε 1 mL σε eppendorfs και φυγοκεντρούμε στα 11200 g 

(10000 rpm) στους 25oC για 3 min. Τέλος, μεταφέρουμε με πιπέτα 900 μL από το 

υπερκείμενο σε κυψελίδα και μετράμε την απορρόφηση στα 530 nm. 

 

Υπολογισμοί  

 Συγκέντρωση των TBARS (nmol/mg total protein) = (Abs δείγματος – Abs 

τυφλού) / 0.156 x 31 x 4 x 3. 

31: συντελεστής αραίωσης (προκύπτει από 3100 μL τελικό όγκο / 100 μL όγκο του 

ομογενοποιημένου ιστού = 31), 0.156: συντελεστής μοριακής απόσβεσης* της MDA 
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/10-6 με σκοπό να μετατραπούν τα mol/L σε μmol/L, 4: αραίωση ομογενοποίησης, 3: 3 

φορές αραίωση δείγματος κατά τη μέτρηση.  

* Ο συντελεστής μοριακής απόσβεσης μιας ουσίας ισούται με την απορρόφηση της 

ουσίας αυτής σε συγκέντρωση 1 mol/L. 

 

3.3.6 Πρωτεϊνικά Καρβονύλια 

Αρχή της μεθόδου 

Tα πρωτεϊνικά καρβονύλια είναι ένας αξιόπιστος δείκτης της οξείδωσης ων 

πρωτεϊνών και χρησιμοποιείται ευρέως λόγω της σταθερότητας αυτών των μορίων.  Oι 

καρβονυλικές ομάδες (αλδεΰδες και κετόνες) που αποτελούνται από ένα άτομο 

άνθρακα σε διπλό δεσμό με ένα άτομο οξυγόνου C = O, ως συνήθως αποτελούν μέρος 

σε άλλες μεγαλύτερες λειτουργικές ομάδες. Παράγονται κυρίως στις προσθετικές 

ομάδες της προλίνης (pro), της αργινίνης (arg), της λυσίνης (lys) και της θρεονίνης 

(thr).  

O σχηματισμός των καρβονυλίων συνήθως ανιχνεύεται με την αντίδρασή τους 

με το DNPH (2,4-δίνιτριφαινυλυδραζίνη) προς σχηματισμό του 2,4-

δίνιτροφαινυλυδραζονίου. Ο προσδιορισμός των καρβονυλίων βασίστηκε στη μέθοδο 

Patsoukis et. al., (2004).  

 

 

Εικόνα 22: Σύνδεση πρωτεΐνης με την DNPH (δινιτριφαινυλαδραζίνη) και σχηματισμός του 

δινιτροφαινυλυδραζονίου 

 

 

 

Πειραματικό πρωτόκολλο  

Σε 50 μL ομογενοποιημένου ιστού προστίθενται 50 μL 20% TCA (ώστε να 

κατακρημνιστούν οι πρωτεΐνες του πλάσματος)  σε eppendorfs και αναδεύουμε στο 
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vortex (κάθε δείγμα έχει το τυφλό του)*. Στη συνέχεια, γίνεται επώαση στον πάγο για 

15 λεπτά, φυγοκέντριση στα 15000 g για 5 λεπτά στους 4 oC και απόρριψη 

υπερκείμενου. Στο ίζημα που προκύπτει προστίθεται 0.5 mL του 14 mM DNPH 

(διαλυμένο σε  2.5 N HCL) για τα δείγματα ή 0.5 mL 2.5 N HCL για τα τυφλά (κάθε 

δείγμα έχει το δικό του τυφλό), διαλύουμε με την πιπέτα το ίζημα, αναδεύουμε και 

επωάζουμε στο σκοτάδι σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα με ενδιάμεση ανάδευση 

στο vortex κάθε 15 λεπτά. Μετά την πάροδο της μίας ώρας, φυγοκεντρούμε στα 15.000 

g για 5 λεπτά στους 4 oC. Aπομακρύνουμε το υπερκείμενο και προσθέτουμε 1 mL από 

το 10% TCA, αναδεύουμε (διαλύουμε με την πιπέτα το ίζημα αν χρειάζεται) και 

φυγοκεντρούμε στα 15.000 g για 5 λεπτά στους 4 oC. Aπορρίπτουμε και πάλι το 

υπερκείμενο και προσθέτουμε 0.5 mL αιθανόλης και 0.5 mL οξικού αιθυλεστέρα 

(αναλογία μίγματος, 1:1 v/v), κάνουμε vortex και φυγοκεντρούμε στα 15.000 g για 5 

λεπτά στους 4 oC. Aυτή τη διαδικασία την επαναλαμβάνουμε άλλες δύο (2) φορές και 

απομακρύνουμε το υπερκείμενο. Τέλος, προστίθεται 1 mL 5 M ουρία (pH 2.3), 

αναδεύουμε και επωάζουμε στους 37oC για 15 λεπτά. Η ουρία προκαλεί μετουσίωση 

των πρωτεϊνών (διασπώντας τους ομοιoπολικούς δεσμούς) αυξάνοντας έτσι τη 

διαλυτότητά τους. Φυγοκεντρούμε στα 15000 g για 3 λεπτά στους 4oC και μετράμε την 

απορρόφηση στα 375 nm. 

*(Το τυφλό περιέχει τα πάντα εκτός από τα 0.5 mL DNPH, τα οποία αντικαθίστανται 

0.5 mL HCL 2.5 N). 

 

Υπολογισμοί  

Συγκέντρωση πρωτεϊνικών καρβονυλίων (nmol/mg total prot.)= Aδείγματος- 

Ατυφλού/0.022×1000/50 x 4 x 2/Συγκ. πρωτεΐνης (mg/mL). 

 

22 mM x cm-1: συντελεστής μοριακής απόσβεσης του DNPH,  1000/50:  συντελεστής 

αραίωσης (1000 μL στην κυψελίδα /50 μL δείγματος). 4: αραίωση ομογενοποίησης, 2: 

2 φορές αραίωση κατά τη μέτρηση. 
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3.3.7 Προσδιορισμός συνολικής ποσότητας πρωτεΐνης μέσω του 

αντιδραστηρίου Bradford 

Ο προσδιορισμός συνολικής ποσότητας πρωτεΐνης των δειγμάτων έγινε μέσω της 

πρότυπης καμπύλης της πρωτεΐνης αλβουμίνης, μέσω του αντιδραστηρίου Bradford. Η 

μέθοδος βασίζεται στην αλληλεπίδραση της χρωστικής Coomassie Briliant Blue G-250 

του αντιδραστηρίου με τα αμινοξέα των πρωτεϊνών, οδηγώντας στο σχηματισμό 

χρωμογόνου προϊόντος με μπλε χρώμα το οποίο έχει οπτική απορρόφηση στα 595 nm 

(Bradford M.M 1976 ). 

Για το σκοπό αυτό: σε 20μL δείγματος προστίθεται 1 ml αντιδραστηρίου Bradford ( 

Blank: αντί για 20μL δείγμα, προσθέτω 20μL buffer ομογενοποίησης), ακολουθεί 

ανάδευση, επώαση στο σκοτάδι για 15 min και μέτρηση οπτικής απορρόφησης στα 

595nm με γυάλινη κυψελίδα. 

 

Υπολογισμοί 

Η ποσότητα της ολικής πρωτεΐνης, υπολογίζεται σύμφωνα με τους συντελεστές 

που προκύπτουν κάθε φορά, από την εξίσωση της πρότυπης καμπύλης αλβουμίνης σε 

mg/ml. 

 

3.4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν, ως μέση τιμή ± SEM ενώ η στατιστική ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου IBM SPSS 22. 

Συγκεκριμένα, εκτελέστηκε μονόδρομη ανάλυση διασποράς (One-Way ANOVA), με 

την επιλογή των παραμέτρων post-hoc, Tukey προσδιορίζοντας το επίπεδο 

σημαντικότητας σε  *p < 0.05 .  

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 Αποτελέσματα μετρήσεων δεικτών οξειδωτικού στρες στους ιστούς 

ήπατος και μυός (διάφραγμα, τετρακέφαλος, ψοΐτης) στα βοοειδή 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τις μετρήσεις πέντε δεικτών οξειδωτικού στρες στους ιστούς των 
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βοοειδών που μελετήθηκαν. Προκειμένου να εκτιμηθεί σφαιρικά η ποιότητα του 

ελληνικού κρέατος που παράγεται, γίνεται σύγκριση των τιμών των δεικτών μεταξύ 

των 4 διαφορετικών κρεοπαραγωγών φυλών. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σαν ΜΟ± 

SEM. 

 

4.1.1 Επίπεδα Ανηγμένης Γλουταθειόνης (GSH) στους ιστούς 

 

Διάγραμμα 1: Επίπεδα της ανηγμένης γλουταθειόνης (GSH) σε μονάδες μmol/mg ολικής 

πρωτεΐνης στους ιστούς διαφορετικών φυλών βοοειδών κρεοπαραγωγής, Α) συκώτι, Β) 

διάφραγμα, C) τετρακέφαλος, D) ψοΐτης, a,b,c: τα διαφορετικά γράμματα μεταξύ 

διαφορετικών φυλών υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

αποτελεσμάτων 

Όσον αφορά τα επίπεδα της γλουταθειόνης στους ιστούς: 

 στο ήπαρ (Α), παρατηρείται στατιστικώς σημαντική αύξηση μεταξύ βοοειδών 

φυλής Belgian Blue σε σχέση με Charolais με ποσοστό 311,6 %, μεταξύ Belgian 

Blue και Limousin κατά ποσοστό 207,6 % και μεταξύ Belgian Blue και Baltata 

Romaneasca κατά 269,1 %.  
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 στο διάφραγμα (Β), προκύπτει στατιστικά σημαντική αύξηση στη φυλή 

Limousin σε σχέση με ζώα της φυλής Baltata Romaneasca κατά ποσοστό 37,7 

%. 

 στον τετρακέφαλο μυ (C), παρατηρείται στατιστικώς σημαντική αύξηση των 

επιπέδων ανηγμένης γλουταθειόνης σε βοοειδή φυλής Belgian Blue συγκριτικά 

με τη φυλή Charolais με ποσοστό 110,5 %, στατιστικώς σημαντική μείωση στη 

φυλή Charolais σε σύγκριση με Limousin κατά ποσοστό 52,6 % και στη φυλή 

Baltata Romaneasca προς την Belgian Blue με ποσοστό 100 %.  

 στον ψοΐτη μυ (D), στατιστικώς σημαντικά διαφορετικά αποτελέσματα αφορούν 

ζώα φυλών Belgian Blue και Charolais με μείωση των επιπέδων της δεύτερης 

κατά ποσοστό 115,8 %. Επίσης, στατιστικά σημαντική μείωση επιπέδων της 

φυλής Charolais παρατηρείται σε σχέση με Limousin κατά ποσοστό 110,5 % και 

σε σχέση με Baltata Romaneasca κατά ποσοστό 63,2 %. 

 

4.1.2 Ρυθμός αποικοδόμησης Η2Ο2 στους ιστούς 

  

Διάγραμμα 2: Ρυθμός αποικοδόμησης Η2Ο2 σε μονάδες U/mg ολικής πρωτεΐνης στους ιστούς 

διαφορετικών φυλών βοοειδών κρεοπαραγωγής. Α) συκώτι, Β) διάφραγμα, C) τετρακέφαλος, 

D) ψοΐτης a,b,c,d: τα διαφορετικά γράμματα μεταξύ διαφορετικών φυλών υποδηλώνουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων 
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Σχετικά με το ρυθμό αποικοδόμησης Η2Ο2 στους ιστούς: 

 στο ήπαρ (Α), παρατηρείται στατιστικώς σημαντική αύξηση σε βοοειδή από τη 

φυλή Charolais σε σχέση με Belgian Blue και Baltata Romaneasca κατά 

ποσοστό 40,5 % και 39,2 % αντίστοιχα και στη φυλή Limousin συγκριτικά με 

Belgian Blue και Baltata Romaneasca με τα αντίστοιχα ποσοστά να είναι 37,8 % 

και 36,6 %.  

 στους υπόλοιπους μυικούς ιστούς , δηλαδή διάφραγμα (Β), τετρακέφαλο μυ (C),  

ψοΐτη (D) δεν προκύπτει κάποια στατιστικώς σημαντική μεταβολή μεταξύ 

βοοειδών διαφορετικών φυλών. 

 

4.1.3 Επίπεδα της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας (TAC) στους 

ιστούς 

 

Διάγραμμα 3: Επίπεδα mmol του  DPPH που απομακρύνθηκαν ανά mg ολικής πρωτεΐνης, για 

τον προσδιορισμό της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας (TAC) στους ιστούς διαφορετικών 

φυλών βοοειδών κρεοπαραγωγής. Α) συκώτι, Β) διάφραγμα, C) τετρακέφαλος, D) ψοΐτης, 

a,b: τα διαφορετικά γράμματα μεταξύ διαφορετικών φυλών υποδηλώνουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων 
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Όσον αφορά τα επίπεδα της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας στους ιστούς: 

 στο ήπαρ (Α), παρατηρείται στατιστικώς σημαντική αύξηση σε βοοειδή φυλής 

Belgian Blue σε σύγκριση με Charolais κατά ποσοστό 25,2 %. 

 στο διάφραγμα (Β) και στον ψοΐτη μυ (D), δεν προκύπτει στατιστικώς 

σημαντική μεταβολή μεταξύ των βοοειδών. 

 ενώ στον τετρακέφαλο μυ (C), προκύπτει στατιστικώς σημαντική αύξηση στη 

φυλή Baltata Romaneasca σε σχέση με Charolais κατά  23 %. 

 

4.1.4 Επίπεδα της υπεροξείδωσης λιπιδίων (TBARS) στους ιστούς 

  

Διάγραμμα 4: Επίπεδα της υπεροξείδωσης των λιπιδίων (TBARS) σε μονάδες nmol/mg 

ολικής πρωτεΐνης στους ιστούς διαφορετικών φυλών βοοειδών κρεοπαραγωγής. Α) συκώτι, 

Β) διάφραγμα, C) τετρακέφαλος, D) ψοΐτης, a,b: τα διαφορετικά γράμματα μεταξύ 

διαφορετικών φυλών υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

αποτελεσμάτων 
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Αναφορικά με τα επίπεδα της υπεροξείδωσης λιπιδίων στους ιστούς: 

 στο ήπαρ (Α), παρατηρείται στατιστικώς σημαντική αύξηση σε βοοειδή φυλής 

Charolais συγκριτικά με Belgian Blue και Limousin κατά ποσοστά 36,2 % και 

38,4 % αντίστοιχα. 

 

 στο διάφραγμα (Β) και στον τετρακέφαλο μυ (C), δεν υπάρχει στατιστικώς 

σημαντική μεταβολή μεταξύ των φυλών. 

 

 ενώ στον ψοΐτη μυ (D), στατιστικώς σημαντικά μειωμένα αποτελέσματα 

αφορούν ζώα φυλής Limousin σε σχέση με Charolais και Baltata Romaneasca 

με τα αντίστοιχα ποσοστά να είναι 32,6 % και 43,9 %. 

 

4.1.5 Επίπεδα των πρωτεϊνικών καρβονυλίων (CARBS) στους ιστούς 

  

Διάγραμμα 5: Επίπεδα των πρωτεϊνικών καρβονυλίων (CARBS) σε μονάδες nmol/mg ολικής 

πρωτεΐνης στους ιστούς διαφορετικών φυλών βοοειδών κρεοπαραγωγής. Α) συκώτι, Β) 

διάφραγμα, C) τετρακέφαλος, D) ψοΐτης, a,b: τα διαφορετικά γράμματα μεταξύ διαφορετικών 

φυλών υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων 
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Σχετικά με τα επίπεδα των πρωτεϊνικών καρβονυλίων στους ιστούς: 

 στο ήπαρ (Α) και στον ψοΐτη μυ (D), δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική 

μεταβολή μεταξύ των φυλών. 

 όμως, στο διάφραγμα (Β) στατιστικώς σημαντικά μειωμένα αποτελέσματα 

αφορούν ζώα φυλής Limousin σε σχέση με Charolais και Baltata Romaneasca 

κατά ποσοστό 310,1 % και 359,2 % αντίστοιχα. 

 και στον τετρακέφαλο μυ (C), παρατηρείται στατιστικώς σημαντική μείωση σε 

βοοειδή Charolais συγκριτικά με Limousin και Baltata Romaneasca με τα 

αντίστοιχα ποσοστά να είναι 176,6 % και 130,9 %. 

 

4.2 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα δεικτών οξειδωτικού στρες στους 

ιστούς ήπατος και μυός (διάφραγμα, τετρακέφαλος, ψοΐτης) σε 

βοοειδή 

 

4.2.1 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανηγμένης Γλουταθειόνης (GSH) 

στους ιστούς 

 

Διάγραμμα 6: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της γλουταθειόνης (GSH) σε μονάδες μmol/mg 

ολικής πρωτεΐνης στους ιστούς ανά διαφορετική φυλή βοοειδών κρεοπαραγωγής. (Charolais, 
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Belgian Blue, Limousin, Baltata Romaneasca), a,b,c: τα διαφορετικά γράμματα μεταξύ 

διαφορετικών ιστών υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

αποτελεσμάτων 

 

Παρατηρώντας το άνωθεν διάγραμμα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της 

γλουταθειόνης στους ιστούς ανά φυλή βοοειδών προκύπτει πως: 

 στη φυλή Charolais, υπάρχει στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων  της 

ανηγμένης γλουταθειόνης στο ήπαρ συγκριτικά με τον τετρακέφαλο και τον 

ψοΐτη μυ κατά ποσοστό 233,4 % και στο διάφραγμα σε σχέση με τον 

τετρακέφαλο και ψοΐτη μυ κατά ποσοστό 252,6 %.  

 στη φυλή Belgian Blue, στατιστικώς σημαντικές μεταβολές αύξησης  

παρατηρούνται στο ήπαρ σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ιστούς -διάφραγμα, 

τετρακέφαλο, ψοΐτη κατά 221,9 %, 551,8 % και 535,9 % αντίστοιχα.  

 στη φυλή Limousin, στατιστικώς σημαντικά διαφορετικά αποτελέσματα 

προκύπτουν στο ήπαρ και τον τετρακέφαλο μυ με αύξηση υπέρ του πρώτου 

ιστού κατά ποσοστό 192,3 %, ενώ στατιστικά σημαντική αύξηση παρατηρείται 

και στο διάφραγμα σε σχέση με τον τετρακέφαλο και ψοΐτη μυ με τα αντίστοιχα 

ποσοστά να είναι 189,7 % και 110%. 

 στη φυλή Baltata Romaneasca, στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων 

της γλουταθειόνης στον ηπατικό ιστό συγκριτικά με τον τετρακέφαλο και  

ψοΐτη μυ κατά 253,2 % και 127,9 % αντίστοιχα και στον ιστό του 

διαφράγματος σε σχέση με τον τετρακέφαλο και ψοΐτη μυ με τα αντίστοιχα 

ποσοστά να είναι 205 % και  96,8 %. 
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4.2.2 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποικοδόμησης Η2Ο2 στους ιστούς 

 

Διάγραμμα 7: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποικοδόμησης Η2Ο2 σε μονάδες U/mg ολικής 

πρωτεΐνης στους ιστούς ανά διαφορετική φυλή βοοειδών κρεοπαραγωγής. (Charolais, 

Belgian Blue, Limousin, Baltata Romaneasca), a,b: τα διαφορετικά γράμματα μεταξύ 

διαφορετικών ιστών υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

αποτελεσμάτων 

 

Όσον αφορά τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποικοδόμησης Η2Ο2 στους ιστούς ανά 

φυλή βοοειδών προκύπτει πως: 

 στη φυλή Charolais, στατιστικά σημαντική αύξηση αφορά τον ηπατικό ιστό 

συγκριτικά  με τους υπόλοιπους ιστούς - διάφραγμα, τετρακέφαλο και  ψοΐτη 

μυ κατά 5731,5 % , 14606,6 % και 11345,6 % αντίστοιχα.  

 στη φυλή Belgian Blue, στατιστικώς σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται 

επίσης στο ήπαρ σε σχέση με τους υπόλοιπους ιστούς - διάφραγμα, 

τετρακέφαλο και  ψοΐτη μυ κατά 5691,3 % , 17278 % και 11240,4 % αντίστοιχα.  

 στη φυλή Limousin, στατιστικώς σημαντικά αυξημένα αποτελέσματα 

προκύπτουν στο ήπαρ συγκριτικά  με τους υπόλοιπους ιστούς - διάφραγμα, 

τετρακέφαλο και  ψοΐτη μυ κατά  4985,7 % , 23156,5 % και 14369 % 

αντίστοιχα.  
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 στη φυλή Baltata Romaneasca, στατιστικά σημαντική αύξηση του ρυθμού 

παρατηρείται στο ήπαρ σε σύγκριση με  τους υπόλοιπους ιστούς - διάφραγμα, 

τετρακέφαλο και  ψοΐτη μυ κατά 3307,7 % , 14219,2 % και 5812,8 % 

αντίστοιχα.  

 

4.2.3 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της ολικής αντιοξειδωτικής 

ικανότητας (TAC) στους ιστούς 

 

Διάγραμμα 8: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα mmol του  DPPH που απομακρύνθηκαν ανά mg 

ολικής πρωτεΐνης, για τον προσδιορισμό της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας (TAC) 

στους ιστούς ανά διαφορετική φυλή βοοειδών κρεοπαραγωγής. (Charolais, Belgian Blue, 

Limousin, Baltata Romaneasca), a,b: τα διαφορετικά γράμματα μεταξύ διαφορετικών ιστών 

υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων 

 

Σχετικά με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας 

στους ιστούς ανά φυλή βοοειδών προκύπτει πως: 

 στη φυλή Charolais, στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων στο ήπαρ σε 

σχέση με το διάφραγμα και τον τετρακέφαλο μυ κατά 21,9 % και 25,3 % 

αντίστοιχα. 
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 στη φυλή Belgian Blue, στατιστικώς σημαντικές μεταβολές αύξησης 

παρατηρούνται στον ηπατικό ιστό σε σχέση με τετρακέφαλο και ψοΐτη μυ με 

ποσοστό 31,3 % και 31,7 % κατά αντιστοιχία. 

 στη φυλή Limousin, στατιστικώς σημαντικά αυξημένα αποτελέσματα 

προκύπτουν στο ήπαρ σε σχέση με το διάφραγμα και τον τετρακέφαλο μυ κατά 

22,6 % και 20,9 % αντίστοιχα. 

 στη φυλή Baltata Romaneasca, δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική αύξηση 

των επιπέδων ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας μεταξύ των ιστών. 

 

4.2.4 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της υπεροξείδωσης λιπιδίων 

(TBARS) στους ιστούς 

 

Διάγραμμα 9: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της υπεροξείδωσης των λιπιδίων (TBARS) σε 

μονάδες nmol/mg ολικής πρωτεΐνης στους ιστούς ανά διαφορετική φυλή βοοειδών 

κρεοπαραγωγής. (Charolais, Belgian Blue, Limousin, Baltata Romaneasca), a,b,c,d: τα 

διαφορετικά γράμματα μεταξύ διαφορετικών ιστών υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων 

 

Αναφορικά με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της υπεροξείδωσης λιπιδίων στους 

ιστούς ανά φυλή βοοειδών προκύπτει πως: 
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 στη φυλή Charolais, στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων παρατηρείται 

στον ηπατικό ιστό σε σχέση με τους υπόλοιπους ιστούς – διάφραγμα, 

τετρακέφαλο και ψοΐτη μυ κατά 50,3 %, 117,7 % και 91,3 % αντίστοιχα καθώς 

και στο διάφραγμα σε σχέση με τον τετρακέφαλο μυ κατά ποσοστό 44,8 %. 

 στη φυλή Belgian Blue, στατιστικώς σημαντικές μεταβολές αύξησης 

παρατηρούνται επίσης στο ήπαρ σε σύγκριση με τετρακέφαλο και ψοΐτη μυ 

κατά 71 % και 63,7 % αντίστοιχα. 

 στη φυλή Limousin, στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων υπάρχει στον 

ηπατικό ιστό σε σχέση με τους υπόλοιπους ιστούς – διάφραγμα, τετρακέφαλο 

και ψοΐτη μυ κατά 34,4 %, 102,2 % και 83,3 % αντίστοιχα καθώς και στο 

διάφραγμα σε σχέση με τον τετρακέφαλο μυ κατά ποσοστό 50,4 %. 

 στη φυλή Baltata Romaneasca, στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων 

υπεροξείδωσης λιπιδίων παρατηρείται στο ήπαρ συγκριτικά με τους 

υπόλοιπους ιστούς – διάφραγμα, τετρακέφαλο και ψοΐτη μυ κατά 60,7 %, 139,8 

% και 56,9 % αντίστοιχα. Ακόμη, ο τετρακέφαλος μυς εμφανίζει στατιστικά 

σημαντικά μειωμένα επίπεδα σε σχέση με το διάφραγμα και ψοΐτη μυ κατά 

ποσοστό 49,2 % και 52,8%.  

4.2.5 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των πρωτεϊνικών καρβονυλίων 

(CARBS) στους ιστούς 
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Διάγραμμα 10: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των πρωτεϊνικών καρβονυλίων (CARBS) σε 

μονάδες nmol/mg  ολικής πρωτεΐνης στους ιστούς ανά διαφορετική φυλή βοοειδών 

κρεοπαραγωγής. (Charolais, Belgian Blue, Limousin, Baltata Romaneasca), a,b: τα 

διαφορετικά γράμματα μεταξύ διαφορετικών ιστών υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων 

 

Σε σχέση με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των πρωτεϊνικών καρβονυλίων στους 

ιστούς ανά φυλή βοοειδών προκύπτει πως: 

 στη φυλή Charolais, στατιστικά σημαντική μείωση παρατηρείται στον 

τετρακέφαλο μυ σε σχέση με ήπαρ και διάφραγμα κατά 152,5 % και 108,7 % 

αντίστοιχα. 

 στη φυλή Belgian Blue, στατιστικώς σημαντικές μεταβολές δεν παρατηρούνται 

σε κανένα ιστό βοοειδών. 

 στη φυλή Limousin, στατιστικώς σημαντικά μειωμένα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στο διάφραγμα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ιστούς – ήπαρ, 

τετρακέφαλο και ψοΐτη κατά 287,7 %, 443,4 % και 305,5 % αντίστοιχα. 

 στη φυλή Baltata Romaneasca, υπάρχει στατιστικά σημαντική μείωση των 

επιπέδων πρωτεϊνικής καταστροφής στον ψοΐτη μυ σε σχέση με ήπαρ και 

διάφραγμα με ποσοστό 102 % και 97,4 % κατ’ αντιστοιχία.  
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Ο τομέας της ζωικής παραγωγής έχει ιδιαίτερη οικονομική και περιβαλλοντική 

αξία, καθώς αξιοποιεί ορεινές περιοχές για την εκτροφή ζώων, οι οποίες θεωρούνται 

ακατάλληλες για άλλες χρήσεις και θα έμεναν ανεκμετάλλευτες. Επίσης, συμβάλλει 

καταλυτικά στην εθνική οικονομία παράγοντας τρόφιμα υψηλής θρεπτικής και 

βιολογικής αξίας (κρέας, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα), ενώ παράλληλα 

προσφέρει και τα δέρματα των ζώων, κέρατα (για κατασκευή διακοσμητικών ειδών) 

καθώς και την κόπρο τους ως μέσο για την ανασύσταση των θρεπτικών αποθεμάτων 

του εδάφους. Συνεπώς, η κατάσταση υγείας των εκτρεφόμενων είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την απόδοση των προϊόντων τους. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η ευζωία των ζώων αναδεικνύεται διεθνώς 

καθοριστικός παράγοντας για την ποσοτική και ποιοτική παραγωγή κτηνοτροφικών 

προϊόντων, ασφαλών για ανθρώπινη κατανάλωση. Πιο συγκεκριμένα, η τήρηση των 

κανόνων καλής μεταχείρισης των ζώων (συνθήκες σταβλισμού, διαχείριση, διατροφή) 

συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα, στην υψηλότερη παραγωγικότητα, αλλά 

ανταποκρίνεται και στην εικόνα σεβασμού των ζώων, που απαιτεί από τον κλάδο 

κρέατος ο καταναλωτής.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μέρος μελετών ενός καινοτόμου 

προγράμματος του «GreQum», το οποίο αφορά την εφαρμογή καινοτόμων 

τεχνολογιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού κρέατος. Το 

συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα μελετά εκτός των άλλων, πληροφορίες σχετικά 

με την οξειδοαναγωγική κατάσταση στο αίμα και λοιπούς ιστούς από το κρέας 

παραγωγικών ζώων ελληνικής εκτροφής όπως είναι τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή, 

καθώς αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει ότι το οξειδωτικό στρες που εμφανίζεται στα 

κτηνοτροφικά ζώα σχετίζεται με παθολογικές καταστάσεις (σήψη, μαστίτιδα, 

εντερίτιδα, πνευμονία, παθήσεις των αρθρώσεων, φλεγμονή της αναπνευστικής οδού) 

επηρεάζοντας άμεσα την ζωική παραγωγή και κατ’ επέκταση την ευζωία (Lykkesfeldt 

and Svendsen, 2007). Μάλιστα, έχει αποδειχθεί ότι η χορήγηση αντιοξειδωτικών μέσω 

της διατροφής μπορεί να βελτιώσει την αντιοξειδωτική άμυνα και κατ’ επέκταση την 

υγεία των κτηνοτροφικών ζώων. Ειδικότερα, χορήγηση οργανικού σεληνίου σε 

γαλακτοπαραγωγές αγελάδες συσχετίστηκε με βελτιώσεις στην υγεία και την 

παραγωγή τόσο των ζώων όσο και των απογόνων τους, μειώνοντας τα επίπεδα H2O2  
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και υπεροξείδωσης των λιπιδίων στο πλάσμα και αυξάνοντας τη δραστικότητα της 

υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης GSH-Px στον ορό και στα ερυθροκύτταρα (Surai et 

al 2019). Eπίσης, έχει δειχθεί ότι η χορήγηση τροφής εμπλουτισμένης με στέμφυλα σε 

ιστούς από χοιρίδια βελτίωσε σημαντικά τους αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς σε όλους 

σχεδόν τους ιστούς (αύξηση της GSH, της δραστικότητας αποσύνθεσης H2O2 και 

TAC) και μπορεί να έχει ευεργετικό αντίκτυπο στην καλή διαβίωση των ζώων, στην 

παραγωγικότητα καθώς και την ποιότητα του κρέατος που αποδίδουν (Kafantaris Ι. et 

al 2018).  

 Η εξέταση των συγκεκριμένων δεικτών οξειδοαναγωγικής κατάστασης θα 

αποκαλύψει πληροφορίες  σχετικά με την κατάσταση υγείας των βοοειδών και θα 

συμπληρώσει πολλές παράλληλες μελέτες διαφορετικών εργαστηρίων στα ίδια 

δείγματα του προγράμματος που ερευνούν ποικίλα δεδομένα όπως οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του κρέατος (ανάπτυξη των μυϊκών μαζών ,χρώμα, οσμή, γεύση, 

τρυφερότητα), θρεπτική αξία αυτού (περιεκτικότητα του σε λίπος - κεκορεσμένο και 

ακόρεστο), σύνθεση μυικών ινών και κατάσταση υγείας ζώου προκειμένου να εξαχθεί 

μια γενική εικόνα μιας πληθώρας δεδομένων στους καταναλωτές και στους 

παραγωγούς. Θα πρέπει, επίσης, να τονιστεί πως το συγκεκριμένο έργο αποτελεί την 

πρώτη προσπάθεια μελέτης δεικτών οξειδωτικού στρες σε παραγωγικά ζώα τα οποία 

δεν έχουν υποστεί κάποια παρέμβαση, κάτι που επιδεικνύει την σπουδαιότητα των 

αποτελεσμάτων του. Έτσι, τα στοιχεία που θα προκύψουν θα προωθηθούν στους 

παραγωγούς και στους καταναλωτές αποσκοπώντας στην ανάδειξη του ελληνικού 

ποιοτικού κρέατος, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την προστιθέμενη αξία, αλλά και 

την εξαγωγική και αναπτυξιακή προοπτική της παραγωγής τροφίμων ζωικής 

προέλευσης.  

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη 

πτυχιακή εργασία στο εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών οργανισμών. Αντικείμενο 

αυτής ήταν η εκτίμηση της οξειδοαναγωγικής κατάστασης σε ιστούς ήπατος και μυός 

(διάφραγμα, τετρακέφαλος μυς και ψοΐτης μυς) από σαράντα (40) βοοειδή 4 

διαφορετικών φυλών (Charolais, Belgian Blue, Limousin, Baltata Romaneasca). Οι 

δείκτες που μελετήθηκαν ήταν η ανηγμένη γλουταθειόνη (GSH), ο ρυθμός 

αποικοδόμησης Η2Ο2, η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα (TAC – Total Antioxidant 

Capacity), οι ουσίες που αντιδρούν με το θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBARS – 
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Thiobarbituric Acid Reactive Substances) και τέλος τα πρωτεϊνικά καρβονύλια 

(CARBS- Protein Carbonyls).  

Σχετικά με την επιλογή μελέτης δειγμάτων των συγκεκριμένων ιστών, θα 

πρέπει να αναφερθεί πως το ήπαρ είναι το κύριο μεταβολικό σύστημα ξενοβιοτικών 

ουσιών και πραγματοποιεί σημαντικότατες λειτουργίες όπως είναι η σύνθεση 

πρωτεϊνών και η παραγωγή βιοχημικών ουσιών απαραίτητων για την πέψη των τροφών 

(Sha Li et al., 2015).  Επιπρόσθετα, είναι ένα από τα κύρια όργανα που προσβάλλεται 

από τα δραστικά είδη οξυγόνου. Τα παρεγχυματικά κύτταρα, τα κύτταρα Kupffer, τα 

ηπατικά αστερεοειδή κύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι ενδεχομένως 

περισσότερο εκτεθειμένα ή ευαίσθητα στο οξειδωτικό στρες. Μια ποικιλία κυτοκινών, 

όπως ο ΤΝΡ-α, μπορεί να παραχθεί από τα Kupffer κύτταρα, ως απόκριση στο 

οξειδωτικό στρες, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει ενδεχομένως σε εμφάνιση 

φλεγμονής ή/και απόπτωσης (Sha Li et al., 2015). Είναι εμφανές ότι ένα εξελιγμένο 

αντιοξειδωτικό σύστημα έχει αναπτυχθεί στο ήπαρ, για τη διατήρηση της 

οξειδοαναγωγικής ομοιόστασης. Η επιλογή των υπόλοιπων ιστών μυός έγινε διότι 

αποτελούν δημοφιλή βρώσιμα τμήματα των ζώων και υφίστανται διαφορετικό επίπεδο 

οξειδωτικής καταπόνησης κατά τη διάρκεια ζωής τους. Συγκεκριμένα, το διάφραγμα 

είναι ο πιο σημαντικός εισπνευστικός μυς, ο οποίος εκτελεί το 60% - 80% της 

αναπνευστικής λειτουργίας, συνεπώς υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 

υψηλά επίπεδα οξειδωτικού στρες. Συστολή του μυ προκαλεί μετακίνησή του προς τα 

κάτω, αύξηση του όγκου της θωρακικής κοιλότητας, προκαλώντας την είσοδο 

ατμοσφαιρικού αέρα στους πνεύμονες. Ο τετρακέφαλος μηριαίος μυς βρίσκεται στο 

πρόσθιο τμήμα του μηρού και είναι υπεύθυνος για την έκταση της κνήμης στη 

διάρθρωση του γονάτου καθώς και την κάμψη του ισχίου και είναι ο μυς ο οποίος 

υφίσταται χαμηλότερα επίπεδα οξειδωτικού στρες σε σχέση με το διάφραγμα. Τέλος, 

ο ψοΐτης μυς ανήκει επίσης στους εσωτερικούς μύες του κορμού, όπως και το 

διάφραγμα και είναι από τους σπουδαιότερους μύες που επικαλύπτουν την σπονδυλική 

στήλη με διεκπεραιωτικό ρόλο κατά τη διάρκεια κίνησης και στατικής κατάστασης 

(σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και διατήρηση της στάσης του σώματος) και 

είναι ο μυς που υφίσταται τα χαμηλότερα επίπεδα οξειδωτικού στρες σε σχέση με τους 

δύο προηγούμενους ιστούς. 

Η επιλογή μέτρησης των συγκεκριμένων δεικτών έγινε καθώς αποτελούν 

βασικούς μηχανισμούς ένδειξης του οξειδωτικού στρες στους έμβιους οργανισμούς. 
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Ειδικότερα, η γλουταθειόνη, ένας από τους σημαντικότερους αντιοξειδωτικούς 

μεταβολίτες, αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας έναντι των δραστικών ειδών καθώς  

ο σουλφυδρυλικός δεσμός της κυστεΐνης οξειδώνεται, ανάγοντας ελεύθερες ρίζες. 

Αξιολογώντας, λοιπόν, τα αποτελέσματα ελέγχου της ανηγμένης γλουταθειόνης, τα 

επίπεδά της εμφάνισαν την υψηλότερη τιμή στον ηπατικό ιστό βοοειδών φυλής Belgian 

Blue και ειδικότερα υπήρξε στατιστικά σημαντική αύξηση συγκριτικά με 

αποτελέσματα στο ήπαρ όλων των υπόλοιπων φυλών. Στον ιστό του διαφράγματος, τα 

επίπεδα βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικά αυξημένα σε ζώα φυλής Limousin σε σχέση 

με Baltata Romaneasca κατά 37,7 %, ενώ στον τετρακέφαλο και στον ψοΐτη μυ στις 

φυλές Belgian Blue και Limousin σε σχέση με Charolais. Τα επίπεδα στη φυλή Baltata 

Romaneasca βρέθηκαν άλλοτε σε υψηλότερα και άλλοτε σε χαμηλότερα επίπεδα στον 

τετρακέφαλο  και στον ψοΐτη μυ. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα σε διαφορετικούς 

ιστούς κάθε φυλής, στη φυλή Belgian Blue και Limousin παρατηρούμε συνεχώς 

αυξημένα επίπεδα και στους τέσσερις ιστούς.   

 Ο επόμενος δείκτης που εκτιμήθηκε ήταν ο ρυθμός αποικοδόμησης Η2Ο2 που 

πραγματοποιείται από πολλά ένζυμα στους ιστούς ένα εκ των οποίων η καταλάση. Η 

καταλάση εντοπίζεται σχεδόν σε κάθε είδος κυττάρου αλλά στα ερυθροκύτταρα και 

στον ιστό του ήπατος εμφανίζει υψηλότερη συγκέντρωση, άρα και ενζυμική δράση 

(Masters et al. 1986). Δρα ως ενδογενής αντιοξειδωτικός μηχανισμός καταλύοντας τη 

διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) σε μοριακό οξυγόνο και νερό, 

προστατεύοντας έτσι το κύτταρο από τοξικές επιδράσεις αυτού. Όσον αφορά τα 

αποτελέσματα από τις μετρήσεις για τη αποικοδόμηση Η2Ο2 μεταξύ των φυλών, στο 

ήπαρ παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική αύξηση μεταξύ  Charolais και Limousin 

με Belgian Blue, ενώ στους υπόλοιπους ιστούς δεν εμφανίστηκε κάποια στατιστικώς 

σημαντική διαφορά μεταξύ των φυλών. Το γεγονός του αυξημένου ρυθμού 

αποικοδόμησης Η2Ο2 στις φυλές Charolais και Limousin έναντι Belgian Blue ίσως 

είναι μια προσπάθεια ενίσχυσης του αντιοξειδωτικού τους συστήματος, καθώς τα 

αποτελέσματα της ανηγμένης γλουταθειόνης ήταν συγκριτικά χαμηλότερα. Επίσης, σε 

κάθε φυλή βοοειδών παρατηρήθηκε ένα κοινό μοτίβο σύμφωνα με το οποίο υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική αύξηση του ενζύμου στον ηπατικό ιστό σε σχέση με τους 

υπόλοιπους, όπως ήταν και αναμενόμενο. 

 Ακολούθως, μετρήθηκαν τα επίπεδα της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας 

(TAC). Ο όρος αυτός αναφέρεται στην ικανότητα των συστατικών των ιστών να 
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εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες. Όπως είναι γνωστό, κάθε συστατικό έχει 

διαφορετική αντιοξειδωτική δράση. Ωστόσο, κάθε ένα συνεισφέρει με διαφορετικό 

τρόπο στην ολική αντιοξειδωτική ικανότητα, η οποία είναι γενικά ένα μέτρο της 

αντιοξειδωτικής κατάστασης ολόκληρου του οργανισμού. Συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα μεταξύ των ιστών, η ΤΑC στον ηπατικό ιστό είναι στατιστικώς 

σημαντικά μειωμένη  στη φυλή Charolais σε σχέση με τη Belgian Blue και στον 

τετρακέφαλο σε σχέση με τη Baltata Romaneasca, γεγονός που ενδεχομένως να 

υποδηλώνει πως συστατικά των ιστών αυτής της φυλής δεν έχουν την ίδια δυνατότητα 

εξουδετέρωσης δραστικών ειδών όπως άλλες φυλές. Όσον αφορά στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές ιστών εντός της κάθε φυλής, στη φυλή Belgian Blue υπάρχει 

στατιστικά σημαντική αύξηση της TAC στο ήπαρ σε σχέση με τον τετρακέφαλο και 

τον ψοΐτη μυ, ενώ στις φυλές Limousin, Charolais ανάμεσα στο διάφραγμα και στον 

τετρακέφαλο με το ήπαρ. 

 Στη συνέχεια μετρήθηκε η υπεροξείδωση λιπιδίων. Η υπεροξείδωση των 

λιπιδίων αποτελεί ένα κύριο χαρακτηριστικό του οξειδωτικού στρες και μπορεί να 

μετρηθεί με διάφορες μεθόδους, οι οποίες περιλαμβάνουν την ποσοτικοποίηση είτε των 

πρωτογενών (υδροϋπεροξειδίων), είτε των δευτερογενών (TBARS, ουσίες που 

αντιδρούν με το θειοβαρβιτουρικό οξύ και F2-ισοπροστάνια) προϊόντων της 

υπεροξείδωσης. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα σχετικά με τα επίπεδα των TBARS, 

σε κάθε φυλή εμφανίστηκαν στατιστικώς σημαντικά αυξημένα στον ιστό του ήπατος 

σε σχέση με τους μυικούς ιστούς. Ειδικότερα, μελετώντας τις τιμές στο ήπαρ, υπήρξαν 

στατιστικώς σημαντικά αυξημένες στη φυλή Charolais σε σχέση με τις φυλές Belgian 

Blue και Limousin. Επίσης, στον ψοΐτη μυ η ίδια φυλή παρουσίασε σημαντική αύξηση 

της λιπιδικής υπεροξείδωσης σε σχέση με τις Limousin και Baltata Romaneasca. Τα 

αυξημένα επίπεδα TBARS στους ιστούς αυτούς στη φυλή Charolais μπορούν να 

εξηγηθούν ως αποτέλεσμα των μειωμένων επιπέδων GSH σε αυτή τη φυλή η οποία δεν 

συνέβαλε στην καταπολέμηση των ελευθέρων ριζών με αποτέλεσμα την αύξηση της 

λιπιδικής υπεροξείδωσης. Αντίθετα, σε ζώα της Belgian Blue ο ηπατικός ιστός 

παρουσίαζε υψηλά επίπεδα GSH με αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών TBARS. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί πως η υπεροξείδωση των λιπιδίων αποτελεί μια από τις κύριες 

αιτίες υποβάθμισης της ποιότητας τους κρέατος και παραγωγής διαφόρων τοξικών 

ενώσεων (Rey et al., 2001). Ειδικότερα, οδηγεί στην αλλοίωση της γεύσης και τη 

μείωση της διατροφικής αξίας του κρέατος και των προϊόντων του(Nam & Ahn, 2003). 
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Έτσι, η μείωση της υπεροξείδωσης των λιπιδίων εκτός από τις θετικές επιδράσεις για 

την υγεία του ζώου, θα μπορούσε επίσης να βελτιώσει την ποιότητα του κρέατος 

(Arshad et al., 2013). 

 Ο τελευταίος δείκτης που προσδιορίστηκε αφορούσε την εκτίμηση της 

πρωτεϊνικής οξείδωσης μέσω της μέτρησης των πρωτεϊνικών καρβονυλίων, 

υποδηλώνοντας το ποσοστό οξείδωσης που έχουν υποστεί οι πρωτεΐνες των ιστών 

εξαιτίας της δράσης των ελεύθερων ριζών. Ουσιαστικά η οξειδωτική βλάβη των 

πρωτεϊνών προκύπτει από την τροποποίηση διαφόρων αμινοξέων, όπως η προλίνη, η 

αργινίνη, η θρεονίνη και η λυσίνη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, στη 

φυλή Belgian Blue δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές των μετρήσεων 

μεταξύ των ιστών, σε αντίθεση με τις άλλες φυλές. Σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των 

φυλών στο διάφραγμα, ζώα των φυλών Charolais και Limousin έχουν χαμηλότερα 

επίπεδα πρωτεϊνικών καρβονυλίων στον τετρακέφαλο και στο διάφραγμα αντίστοιχα. 

Παρατηρούμε ωστόσο ιστοειδικότητα καθώς στους ιστούς που αυξάνονται τα 

καρβονύλια στη μια φυλή, φαίνεται ότι υπάρχει προστασία της οξείδωσης αυτής σε 

διαφορετικό ιστό. Έχει προταθεί ότι η διάσπαση του Η2Ο2 από σίδηρο ή χαλκό είναι 

μια σημαντική πηγή ΟΗ• που μπορούν να οξειδώσουν τα υπολείμματα αμινοξέων στις 

πρωτεΐνες και οδηγούν στο σχηματισμό πρωτεϊνικών καρβονυλίων (Stadtman και 

Levine, 2003). Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η οξείδωση πρωτεϊνών μπορεί να 

προκαλέσει πολυμερισμό και συσσωμάτωση των πρωτεϊνών, επηρεάζοντας έτσι την 

πεπτικότητα τους, η οποία μειώνει τη θρεπτική αξία των τροφών (Chen et al., 2013).  

 Συμπερασματικά, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, παρατηρείται πως 

βοοειδή των φυλών Belgian Blue και Limousin έχουν υψηλότερα επίπεδα ανηγμένης 

γλουταθειόνης, αυξημένο ρυθμό αποκοδόμησης H2O2, υψηλά επίπεδα ολικής 

αντιοξειδωτικής ικανότητας και χαμηλότερα επίπεδα υπεροξείδωσης λιπιδίων και 

πρωτεϊνικών καρβονυλίων σε σχέση με αντίστοιχα της φυλής Charolais. Έτσι, 

προκύπτει πως είναι σημαντικά καλύτερη η ενδογενής οξειδοαναγωγική κατάσταση 

των συγκεκριμένων βοοειδών στους ιστούς που ελέγχθηκαν σε σύγκριση με τις άλλες 

φυλές γεγονός που εξηγεί τη σχετική προστασία λιπιδίων και πρωτεϊνών από την 

οξειδωτική δράση των ελευθέρων ριζών. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν αρκετές εξαιρέσεις 

αυτού του μοτίβου γεγονός που μπορεί να οφείλεται και στην τεράστια ιστοειδικότητα 

όπως αναδεικνύεται και από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του κάθε δείκτη. Η 

συγκεκριμένη εργασία είναι η πρώτη μη παρεμβατική μελέτη που εξετάζει αυτά τα 
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δεδομένα, γι’ αυτό και καθίσταται αναγκαίο στο εγγύς μέλλον να πραγματοποιηθούν 

και άλλες τέτοιου είδους μελέτες και σε άλλα ζώα που θα εδραιώσουν τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν. Χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να εκτιμηθούν και άλλοι δείκτες 

οξειδοαναγωγικής κατάστασης όπως η έκφραση και η ενζυμική δραστικότητα των 

ενζύμων τρανσφεράση της γλουταθειόνης,  υπεροξειδική δισμουτάση, συνθετάση της 

γ-γλουταμυλοκυστεΐνης στους συγκεκριμένους ιστούς που αποτελούν βρώσιμα 

τμήματα και επιλογές των καταναλωτών, όπως και στο αίμα των βοοειδών 

προκειμένου να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οξειδοαναγωγικής 

ομοιόστασης. Η επιλογή αυτών των δεικτών οφείλεται στο γεγονός πως έχουν άμεση 

σύνδεση με τα επίπεδα γλουταθειόνης, καθώς τα δύο πρώτα ένζυμα  καταλύουν τη 

σύζευξη μιας θειολικής ομάδας αυτής  με ηλεκτρονιόφιλα ξενοβιοτικά, ενώ το 

τελευταίο είναι το πρώτο ένζυμο του μονοπατιού βιοσύνθεσης της. Τέλος, θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί και δειγματοληψία κοπράνων ώστε να διαπιστωθεί η 

υγεία του εντέρου, καθώς και προσδιορισμός του προφίλ των λιπαρών οξέων του 

κρέατος (μέθοδος HPLC-MS)  για να εξάγουμε επιπρόσθετα συμπεράσματα για την 

ποιότητα του. 
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