
 
 
 

 
 

 

 

Πολυφαινόλες – Χοιροτροφία 

Ο παραγωγικός βίος των χοίρων βρίσκεται διαρκώς υπό το κράτος των έντονων στρεσσογόνων 

παραγόντων απότοκων των υπερεντατικών παραγωγικών διεργασιών των χοιροστασίων με 

αποτέλεσμα τα ζώα να διαβιούν σε περιβάλλον εύθραυστης οξειδο-αναγωγικής ισορροπίας  

Με τον παραγωγικό πληθυσμό ενός χοιροστασίου να κινείται στα όρια ενός οξειδωτικού στρες η 

πλέον καινοτόμος και ικανή διατροφική παρέμβαση, για την μείωση του ρίσκου οποιασδήποτε 

μεταβολικής ανισορροπίας είναι η προσθήκη ισχυρών αντιοξειδωτικών παραγόντων στο 

καθημερινό σιτηρέσιο των ζώων, για την αποτροπή του οξειδωτικού stress και την κατάρρευση 

του ανοσοποιητικού συστήματος των ζώων, την μεταβολική ή βιολογική παθογένεια. 

Η πιο μεγάλη ομάδα  φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών είναι οι φυτικές πολυφαινόλες και όταν 

μιλάμε για τις Μεσογειακές χώρες ομιλούμε για τις πολυφαινόλες της ελιάς, που ανακτώνται από 

τα παραπροϊόντα της ελαιουργίας και περιέχουν κατά κύριο λόγο υδροξυτυροσόλη, τυροσόλη 

και παράγωγα τους, με σημαντική συμμετοχή και τερπενικών οξέων.  

Οι πολλαπλές αντιοξειδωτικές ιδιότητες της υδροξυτυροσόλης, οι αγγειο-καρδιοπροστατευτικές 

της ιδιότητες η αποκατάσταση ζημιών και προστασία, που παρέχει στον εντερικό βλεννογόνο και 

οι ηπατο-προστατευτικές ιδιότητες των τερπενικών οξέων, συνδράμουν στην ευρωστία των 

χοίρων κάθε ηλικίας και παραγωγικής κατεύθυνσης, ωθώντας στη μείωση των αναγκών σε 

αντιβιοτικές και αντιπαρασιτικές θεραπείες.  

  



 
 

Χοιρομητέρες 

Σε ότι αφορά στις χοιρομητέρες, πέραν από τις γενικές επιδράσεις των πολυφαινολών στον 

μεταβολισμό τους που αφορούν σε όλα τα αερόβια ζώα, οι πολυφαινόλες συνδράμουν ιδιαίτερα 

στην ευζωία και την παραγωγικότητα των χοιρομητέρων αφού εξασφαλίζεται:  

- επαρκής τόνωση του καρδιοαγγειακού τους συστήματος 

- ικανή αιμάτωση και οξυγόνωση του πλακούντα των εγγείων χοιρομητέρων και απο-

τροπή της εμφάνισης του συνδρόμου της «Ενδομήτριας υποξείας των εμβρύων»  

- κανονικοποίηση του οιστρικού κύκλου των ζώων 

- πολυδυμία και υψηλό βάρος τοκετομάδων και νεογνών 

- μείωση των νεκρών ή θνησιγενών νεογνών, μείωση αιφνίδιων θανάτων 

- αυξημένος αριθμός χοιριδίων, που απογαλακτίζονται  

Χοίροι πάχυνσης 

Με την παρουσία φαινολικών ενώσεων της ελιάς στο σιτηρέσιο των χοίρων πάχυνσης 

αναμένεται :  

- μείωση ευπάθειας και αιφνίδιων θανάτων  

- βελτίωση της απόδοσης του σφάγιου και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

- κρέας με αυξημένο αντιοξειδωτικό δυναμικό και διατηρησιμότητα 

- δραστικός περιορισμός της εμφάνισης του PSE-κρέατος 

PSE - Ωχρό, μαλακό, εξιδρωματικό κρέας 

Κρίσιμο ζήτημα, για τα χοιρινά σφάγια είναι το φαινόμενο του «Ωχρού, μαλακού, εξιδρωματι-

κού» κρέατος (PSE-Pale_Soft_Exudative) που αφορά στα οπτικά χαρακτηριστικά που αποκτά 

κατά περίπτωση το χοίρειο κρέας, αμέσως μετά τη σφαγή και είναι αποτέλεσμα αδυναμίας κατα-

κράτησης υγρών από μετουσιωμένα μυϊκά κύτταρα και απώλειας οπού λόγω ρήξης των κυτταρι-

κών μεμβρανών των μυϊκών κυττάρων.   

Το  PSE-κρέας εμφανίζεται λίγο μετά τη σφαγή, κυρίως σε γενετικά ευαίσθητα χοιρινά και 

οφείλεται σε συνδυασμό δύο βιοχημικών παραγόντων: 

- της χαμηλής τιμής pH του κρέατος και  

- της υψηλής ταυτόχρονα θερμοκρασίας του 

Οι αγχωτικές (στρεσσικές) συνθήκες πριν από τη σφαγή των χοίρων προκαλούν αύξηση της 

θερμοκρασίας σώματος μέχρι και τους 44 oC αντί της κανονικής 37 oC με αποτέλεσμα την 

ανάλογα υψηλή θερμοκρασία του κρέατος αμέσως μετά την σφαγή.   

Ταυτόχρονα οι ίδιες στρεσσικές καταστάσεις  προκαλούν σχηματισμό γαλακτικού οξέος, που σε 

συνέργεια, με την μετά τη σφαγή γλυκόλυση, προκαλούν, ταχεία πτώση της οξύτητας του 

μυϊκού ιστού σε τιμή pH=6 αντί τιμής pH=6,7 που είναι η φυσιολογική τιμή οξύτητας του 

κρέατος χοίρου. 

Επειδή η επίδραση των προ της σφαγής στρεσσικών παραγόντων (μεταφορά - συγχρωτισμός - 

οσμές σφαγείου -ηλεκτροπληξία αναισθητοποίησης κλπ) επιτείνεται σε έδαφος οξειδωτικής 

αστάθειας, η συστηματική χορήγηση πολυφαινολών στα σιτηρέσια των παχυνόμενων χοίρων 

περιορίζει δραστικά την εμφάνιση του φαινομένου  PSE-κρέατος, την απώλεια βάρους και την 

απομείωση της αξίας των σφάγιων.  
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