
 
 

Μηρυκαστικά – Πολυφαινόλες 

Η παρουσία των πολυφαινολών στο σιτηρέσιο των μηρυκαστικών και μάλιστα αυτών, που 

ανακτώνται από τα παραπροϊόντα της ελιάς και έχουν μικρή αλλά ικανή περιεκτικότητα σε 

τανίνες, αφορά κατά κύριο λόγο στη δραστικότητα των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων των 

φαινολικών ενώσεων που περιέχονται στο μείγμα, όπως η υδροξυτυροσόλη και η τυροσόλη, 

εφόσον ο ενεργειακός μεταβολισμός είναι το κρίσιμο ζήτημα των παραγωγικών ζώων και 

δευτερευόντως στις αντιφλεγμονώδεις και ηπατο-προστατευτικές ιδιότητες των περιεχόμενων 

τερπενικών οξέων. 

Κατ΄αρχάς η δράση των πολυφαινολών στα μηρυκαστικά ξεκινά από την μικροβιακή χλωρίδα 

της Μ. κοιλίας, των μηρυκαστικών όπου η αντιοξειδωτική τους επίδραση έχει σαν αποτέλεσμα:  

- την  ομαλή παραγωγή οξικού και προπιονικού οξέος, με ταυτόχρονο περιορισμό των 

κυτταρολυτικών μηχανισμών αποδόμησης της λιγνίνης και της παραγωγής μεθανίου. 

- την αύξηση της ροής αμινοξέων από την Μ. κοιλία  στο λεπτό έντερο, αφού δεσμεύουν τα 

ελεύθερα αμινοξέα, παρεμποδίζοντας την οξείδωση και απαμίνωση τους, που οδηγεί στην 

παρουσία ελεύθερων μη πρωτεϊνικών αζωτούχων ενώσεων στον πεπτικό σωλήνα, που με 

τη σειρά τους ανάγονται σε αμμωνία. 

- κατά περίπτωση έχει παρατηρηθεί μείωση της κατά βούληση  κατανάλωσης  τροφής, σε 

ζώα, που τρέφονται με μεγάλες ποσότητες φυτών πλούσιων σε πολυφαινόλες, 

ταυτόχρονα όμως παρατηρείται, ότι βελτιώνονται οι αποδόσεις των ζώων λόγω της 

καλύτερης αξιοποίησης του πρωτεϊνικού αζώτου και της παραγωγής λιπαρών οξέων 

υψηλής θρεπτικής αξίας. 

Φυσικά σε μεταβολικό επίπεδο η δράση των φαινολικών ενώσεων είναι η ίδια για όλους τους 

αερόβιους οργανισμούς και αφορά στους ίδιους ενδοκυττάριους μηχανισμούς, που 

συνεισφέρουν κατά περίπτωση στην σταθερότητα των κυτταρικών μεμβρανών, στην ενίσχυση 

των ενδοθηλίων, σε αντιφλεγμονώδη δράση και τελικά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού 

συστήματος των ζώων και τη βελτίωση της απόκρισης στους παθογόνους περιβαλλοντικούς και 

βιολογικούς παράγοντες. 

Υγεία 

Η θετική επίδραση των πολυφαινολών στην ευρωστία και την υγεία των ζώων 

γαλακτοπαραγωγών ζώων έχει αποδειχθεί από διάφορες έρευνες και αφορούν: 

 

- στη μείωση της μεταδοτικότητας και της νοσηρότητας των λοιμωδών νοσημάτων 

- στη μείωση των περιστατικών καταρροϊκής ή μικροβιακής μαστίτιδας 

- στη μείωση των περιστατικών μεταβολικών παθήσεων 

- στην μείωση φλεγμονωδών διεργασιών στο πεπτικό σύστημα 

- μείωση της ανάγκης αντιβιοτικών θεραπειών 

Κατά συνέπεια μετά από συστηματική χορήγηση πολυφαινολών στη διατροφή των ζώων, σε ότι 

αφορά στην αναπαραγωγική τους ικανότητα και την αυξητική ικανότητα των παραγώγων τους, 

αναμένονται τα εξής: 

 

- βελτίωση της γονιμότητας αρσενικών και θηλυκών ζώων 

- αύξηση του βάρους των νεογνών και του ρυθμού ανάπτυξης τους 

- μείωση των θνησιγενών και των επιλόχειων θανάτων των νεογνών 

  



 
 

Επιπλέον, σε ότι αφορά στα μικρά μηρυκαστικά, σε βάθος χρόνου θα προκύψει: 

- αύξηση του συνολικού αριθμού γαλακτικών περιόδων ανά ζώο αναπαραγωγής 

- ικανοποιητική αύξηση της πολυδυμίας 

Γάλα  

Μετά την παρέλευση 20-30 ημερών από την έναρξη της χορήγησης συμπληρώματος 

πολυφαινολών στο σιτηρέσιο των ζώων, σε ότι αφορά στο αμελγόμενο γάλα παρατηρούνται τα 

εξής: 

- μείωση των οσμών και της ουρίας. 

- σταθεροποίηση με αυξητική τάση της λιποπρωτεΐνης του γάλακτος. 

- μείωση της ολικής μικροβιακής χλωρίδας.  

- σχετική απουσία σωματικών κυττάρων.  

Σε ότι αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος, είναι γνωστό ότι η  χρήση 

πολυφαινολών στη διατροφή των μηρυκαστικών αναστέλλει τη βιο-υδρογόνωση των 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, περιορίζει την βασική βιοσύνθεση της ουρίας και την 

παραγωγή ινδολών, με αποτέλεσμα: 

- την βελτίωση της ποιότητας του λιπιδικού κλάσματος των γαλακτοκομικών προϊόντων, με 

αυξημένη τη συγκέντρωση των υψηλής θρεπτικής αξίας  λιπαρών οξέων (π.χ. PUFA, 

vaccenic, and rumenic acids)  

- την βελτίωση των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων του γάλακτος και της οξειδωτικής του 

σταθερότητας, που ενισχύεται από την παρουσία, σε αυτό θειικών μεταβολιτών των 

υδροξυτυροσόλης και τυροσόλης 

- την βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος λόγω της μείωσης των 

οσμών και της ουρίας σε αυτό. 

 

Συμπέρασμα 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της χρήσης συμπληρώματος πολυφαινολών στο σιτηρέσιο των 

μηρυκαστικών και κυρίως των προβάτων, που λόγω γενετικών βελτιώσεων έχουν πολύ υψηλές 

αποδόσεις σε σχέση, με το μεταβολικό τους βάρος, αφορούν σε: 

- Βελτίωση της μετατρεψιμότητας της τροφής και της πεπτικότητας των πρωτεϊνικών 

αζωτούχων ουσιών 

- Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων και μείωση της 

Ο.Μ.Χ. του γάλακτος 

- Δραστική μείωση των μαστίτιδων και των μεταβολικών νοσημάτων 

- Μείωση της ανάγκης  χρήσης αντιβιοτικών και αντιπαρασιτικών φαρμακευτικών ουσιών 
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