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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ 

 Δπεζδή ηαηά ηδ ζοββναθή ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ πνδζζιμπμζήεδηακ 

μνζζιέκα ανηηζηυθελα, παναηίεεηαζ εδχ δ ενιδκεία ημοξ βζα ηδ 

δζεοηυθοκζδ ηδξ ακάβκςζδξ ηδξ ιεθέηδξ. 

 

  

 CLA      =  ογεοβιέκμ θζκεθασηυ μλφ - Conjugated Linoleic Acid 

 MFD       = φκδνμιμ παιδθήξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ-milk fat depression 

 NEFA      = Μδ εζηενμπμζδιέκα θζπανά μλέα (non- esterified fatty acids) 

 PUFA      =  Πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα  (PolyUnsaturated Fatty Acids) 

 VFA        = Volatile Fatty Acids 

 ΚΛΟ       = Κμνεζιέκα θζπανά μλέα 

 ΛΟ          = Λζπανά μλέα 

 ΜΗΑ     = Μζηνήξ αθφζμο θζπανά μλέα 

 ΜΔΑ     = Μεζαίαξ αθφζμο θζπανά μλέα 

 ΜΑ     = Μαηνάξ αθφζμο θζπανά μλέα 

 ΜΟΝΑ   = Μμκμαηυνεζηα θζπανά μλέα 

 ΞΟ          = Ξδνά Οοζία 

 ΠΑΚΛΟ  = Πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα 

 Ε           = οιποηκςιέκεξ Εςμηνμθέξ  

 ΥΕ           = Υμκδνμεζδείξ Εςμηνμθέξ 
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ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ 

ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ 

ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ 

ΣΘΛΘΓΚΑΚΗ ΑΦΡΟΔΘΣΗ 

Σμήμα Επιζηήμης Ζωικής Παραγωγής και Τδαηοκαλλιεργειών 

 Εργαζηήριο Φσζιολογίας Θρέψεως και Διαηροθής 

Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών 

 Θερά Οδός 75, ΣΚ 118 55, Αθήνα 

Περίληψη  

Ο ζημπυξ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ ήηακ δ δζενεφκδζδ ηδξ επίδναζδξ ηδξ πνμζεήηδξ 

ζμβζέθαζμο (5% ΞΟ) ηαζ ζπεοεθαίμο (1% ΞΟ) ζημ ζζηδνέζζμ πνμαάηςκ ηαζ αζβχκ ζηδ 

βαθαηημπαναβςβή, ηδκ ηαηακάθςζδ ΞΟ ηαζ ημ ζςιαηζηυ αάνμξ ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ 

ζημ πνμθίθ ηςκ ΛΟ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ. ημ πνχημ πείναια, ζε 12 πνμααηίκεξ 

ηαζ ζημ δεφηενμ πείναια, ζε 12 αίβεξ  πμνδβήεδηακ 2 ζζηδνέζζα (ιάνηονα ηαζ 

επέιααζδξ - 6 γχα ζε ηάεε μιάδα βζα ηάεε ζζηδνέζζμ) βζα έκα δζάζηδια 43 διενχκ. 

Πνμδβήεδηε ιία πνμπεζναιαηζηή πενίμδμξ 10 διενχκ. Ζ ακαθμβία ΥΕ:Ε ήηακ 53:47. 

Συζμ ζηζξ πνμααηίκεξ υζμ ηαζ ζηζξ αίβεξ, δ πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο ηαζ ζπεοεθαίμο δεκ 

πνμηάθεζε ηαιία ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ιεηααμθή ζηδ βαθαηημπαναβςβή, ηδκ 

ηαηακάθςζδ ΞΟ, ημ ζςιαηζηυ αάνμξ ηαζ ηδ πδιζηή ζφζηαζδ ημο βάθαηημξ. Πανυθα 

αοηά, παναηδνήεδηε ιζα αφλδζδ ζηδ βαθαηημπαναβςβή (πνυααηα:+29%, αίβεξ:+23%), 

ζηδκ πμζυηδηα θίπμοξ (πνυααηα:+25%, αίβεξ:+30%), ζηδκ θζπμπενζεηηζηυηδηα 

(αίβεξ:+18%), ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε  θαηηυγδ (πνυααηα: +3%) ηαζ ζημ ζηενευ 

οπυθεζιια (αίβεξ:+3%), εκχ ιία ιείςζδ ζηδ θζπμπενζεηηζηυηδηα (πνυααηα:-14%), 

πνςηεσκμπενζεηηζηυηδηα (πνυααηα:- 7%, αίβεξ: -8%), ζημ ΤΑΛ (πνυααηα:-2%, αίβεξ:-

3%) ηαζ ζημ ζηενευ οπυθεζιια (πνυααηα:-8%). Σα ημνεζιέκα ΛΟ πανμοζίαζακ 

ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ιείςζδ (πνυααηα: P<0,01, P<0,001, αίβεξ: P<0,001). Σα 

αηυνεζηα ΛΟ πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή αφλδζδ (πνυααηα ηαζ αίβεξ: 

P<0,05, P<0,01, P<0,001). διακηζηή αφλδζδ παναηδνήεδηε ζηδ ζοβηέκηνςζδ ημο 

ααζεκζημφ μλέμξ (VA- trans-11 C18:1, πεκηαπθάζζα αφλδζδ) ηαζ ημο  cis-9, trans-11 

C18:2 (ημο ηονζυηενμο ζζμιενμφξ ημο ζογεοβιέκμο θζκεθασημφ μλέμξ) ηυζμ ζηα 

πνυααηα υζμ ηαζ ζηζξ αίβεξ. Σέθμξ, δ πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο ηαζ ζπεοεθαίμο πνμηάθεζε 

ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ιείςζδ ζηα ιζηνήξ (πνυααηα+αίβεξ), ιεζαίαξ  (πνυααηα+αίβεξ) 

ηαζ ιαηνάξ αθφζμο (ιυκμ αίβεξ) ΛΟ, ζηδκ ακαθμβία Κ/Α, ς3:ς6 ηαζ ημκ αεδνςιαηζηυ 

δείηηδ (πνυααηα+αίβεξ), εκχ πνμηάθεζε ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή αφλδζδ ζηα ΠΑΚΛΟ 

ηαζ ΜΟΝΑ (πνυααηα+αίβεξ) – P<0,001. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: πνμθίθ ΛΟ, πνμζεήηδ θίπμοξ, ζμβζέθαζμ, ζπεοέθαζμ, ζογεοβιέκμ 

θζκεθασηυ μλφ, πνυααηα, αίβεξ.  
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EFFECT OF LIPID SUPPLEMENTATION IN DAIRY SHEEP AND 

GOATS DIETS ON MILK FATTY ACIDS PROFILE 

TSILIGKAKI AFRODITE 

Department of Animal Science and Aquaculture 

 Laboratory of Nutritional Physiology and Feeding 

Agricultural University of Athens 

 Iera Odos 75, GR 118 55, Athens 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the effects of feeding dairy sheep and 

goats with a supplemented diet with soybean oil (5% DM) and fish oil (1% DM) (rich in 

polyunsaturated oils, that can cause MFD) on milk yield and composition, dry matter 

intake and body weight, paying particular attention to the FA profile. In the first 

experiment, twelve sheep and in the second experiment, twelve goats were fed with 2 

diets, control or supplemented with soybean oil and fish oil (1 lot of 6 animals per diet) 

for 43 days. There was a pre-experimental period of 10 days. The forage: concentrate 

ratio was 53:47. In dairy sheep and goats, the lipid supplementation didn’t cause any 

significant differences in milk yield, milk fat yield, DM intake, body weight and milk 

composition (% fat, protein, lactose, solids not fat, total solids). Although, there was an 

increase in milk yield (sheep:+29%, goats:+23%), milk fat yield (sheep:+25%, 

goats:+30%), lactose percentage (sheep:+3%), milk fat percentage (goats:+18%) and  

total solids (goats:+3%) and a decrease in milk fat percentage (sheep:-14%), protein 

percentage (sheep:-7%, goats:-8%), solids not fat (sheep:-2%, goats:-3%) and total 

solids (sheep:-8%). Saturated FA content was significantly reduced (sheep: P<0,01, 

P<0,001, goats: P<0,001) with lipid supplementation. Unsaturated FA content was 

significantly increased (sheep and goats: P<0,05, P<0,01, P<0,001). Lipid 

supplementation remarkably improved the milk content of VA (trans-11 C18:1- 5-fold 

increases with soybean oil and fish oil diet) and of cis-9, trans-11 C18:2 (the main 

conjugated linoleic acid isomer) for sheep and goats. Lipid supplementation also 

reduced the short-chain (sheep and goats), medium-chain (sheep and goats) and long-

chain (only for goats) FA, the ratio S:U  FA, AI (atherogenicity index) and n3:n6 FA 

(P<0,001). The polyunsaturated and monounsaturated FA were significantly increased 

for sheep and goats (P<0,001). 

 

Key words: FA profile, lipid supplementation, soybean oil, fish oil, CLA, sheep, goats.  
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, ακαδεζηκφεηαζ ιία ζζπονή ζοζπέηζζδ ηδξ δζαηνμθήξ 

ηαζ ηδξ οβείαξ ημο ακενχπμο. Τπάνπμοκ αολακυιεκεξ απμδείλεζξ υηζ δ δζαηνμθή παίγεζ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ πνυκζςκ παεήζεςκ ζημκ ακενχπζκμ πθδεοζιυ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ημο ηανηίκμο, ηςκ ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ, ημο δζααήηδ ηαζ 

ηδξ παποζανηίαξ. Οζ ζφβπνμκεξ δζαηνμθζηέξ πνμζεββίζεζξ αθμνμφκ ηδκ ακάπηολδ 

ηνμθχκ πμο αεθηζχκμοκ ηδκ ακενχπζκδ οβεία ιε ζημπυ ηδ ιείςζδ ηςκ ανκδηζηχκ 

μζημκμιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ επζδνάζεςκ ηςκ πνυκζςκ παεήζεςκ. Έκαξ ζδιακηζηυξ 

ανζειυξ ιεθεηχκ εκμπμπμζμφκ ηδκ αολδιέκδ ηαηακάθςζδ ιεζαίαξ αθφζμο (12:0-16:0) 

ημνεζιέκςκ θζπανχκ μλέςκ (ΚΛΟ) ηαζ trans θζπανχκ μλέςκ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ δζααήηδ ηαζ θθεβιμκχκ. 

Πνυζθαηα, ζε ανηεηέξ πχνεξ υπςξ δ Γακία, μ Κακαδάξ ηαζ μζ Ζ.Π.Α έπεζ ηαεζενςεεί 

ιε κμιμεεηζηέξ νοειίζεζξ δ οπμπνεςηζηή επζζήιακζδ ηςκ ηνμθίιςκ ιε ζημπυ ηδκ 

ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ trans θζπανχκ μλέςκ ζηδκ ακενχπζκδ δζαηνμθή.  

Σμ βάθα ηαζ ηα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα απμηεθμφκ ηζξ ηφνζεξ πδβέξ C12:0, 

C14:0, C16:0 ηαζ trans θζπανχκ μλέςκ ζηδ δζαηνμθή ημο ακενχπμο, δδθαδή πανέπμοκ 

ημ 25-60% ημο ζοκυθμο ηςκ ημνεζιέκςκ θζπανχκ μλέςκ πμο ηαηακαθχκμκηαζ ζηδκ 

Δονχπδ, ηςκ μπμίςκ δ οπεναμθζηή ηαηακάθςζδ εοεφκεηαζ βζα ανκδηζηέξ επζδνάζεζξ 

ζηδκ ακενχπζκδ οβεία. Πνέπεζ υιςξ κα θδθεεί οπυρδ υηζ ιυκμ δ οπεναμθζηή 

ηαηακάθςζδ C12:0 – C16:0 ημνεζιέκςκ θζπανχκ μλέςκ ιπμνεί κα εοεφκεηαζ βζα ηδκ 

ακάπηολδ αεδνμβέκεζδξ, ημ C18:0 θζπανυ μλφ δεκ έπεζ αεδνμβεκεηζηή επίδναζδ ηαζ υηζ 

ηα ΚΛΟ ιπμνεί κα έπμοκ πνμζηαηεοηζηυ νυθμ ζε ζπέζδ ιε ιζα δζαηνμθή παιδθχκ 

θζπανχκ ηαζ ορδθμφ πμζμζημφ οδαηακενάηςκ (Knopp η.ά., 2004, Dabadie η.ά., 2005). 

Ζ ηαηακάθςζδ μνζζιέκςκ trans ζζμιενχκ ημο C18:2 θζπανμφ μλέμξ (θζκεθασηυ μλφ) 

θαίκεηαζ κα είκαζ ζδζαίηενα επζγήιζα, ακ ηαζ απαζηείηαζ επζπθέμκ ένεοκα βζα ηα 

δζαθμνεηζηά ζζμιενή ακάθμβα ιε ηδκ πδβή πνμέθεοζήξ ημο (Shingfield η.ά., 2007). 

Όιςξ, δ ακάπηολδ πμθζηζηήξ πμο πνμςεεί ηδκ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ βάθαηημξ, 

ηονμημιζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ αμοηφνμο επζθένεζ ηα ακηίεεηα απμηεθέζιαηα ηαεχξ 

αβκμεί ηδ δζαηνμθζηή αλία αοηχκ ηςκ ηνμθχκ ςξ πδβέξ ζδιακηζηχκ ενεπηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ ηαζ αζμεκενβχκ θζπζδίςκ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ C4:0 θζπανχκ μλέςκ, 

ηςκ δζαηθαδζγυιεκςκ θζπανχκ μλέςκ, ημο trans-11 C18:1, ημο cis-9, trans-11 
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ζογεοβιέκμο θζκεθασημφ μλέμξ (CLA), ημο trans-9,trans-11 C18:2 ζογεοβιέκμο 

θζκεθασημφ μλέμξ (CLA), ηςκ αζηαιζκχκ Α ηαζ D, ημο β-ηανμηέκζμο ηαζ ηδξ 

ζθζββμιοεθίκδξ, βζα ηα μπμία έπεζ απμδεζπεεί υηζ έπμοκ ακηζιεηαθθαηηζηέξ ζδζυηδηεξ ζε 

έκα ιεβάθμ ανζειυ αζμσαηνζηχκ ιεθεηχκ (Parodi, 2001, Bauman η.ά., 2005, Shingfield 

η.ά., 2008). Σα δζαηθαδζγυιεκα θζπανά μλέα υπςξ ημ iso-15:0, anteiso-15:0 ηαζ iso-16:0 

θαίκεηαζ κα έπμοκ ακηζηανηζκζηέξ ζδζυηδηεξ βζα ηα ακενχπζκα ιαζηζηά ηφηηανα 

(Wongtangtintharn η.ά., 2004). Οζ εοενβεηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ ιεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ 

αφλδζακ ημ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ηαηακάθςζδ εθασημφ μλέμξ (cis-9-18:1) (Lopez-

Miranda η.ά., 2006) ηαζ έπεζ επζαεααζςεεί ημ εκδζαθένμκ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ ακαθμβίαξ 

ς3:ς6 πμθοαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ (ΠΑΚΛΟ) (Minihane & Lovegrove, 2006). 

Δπίζδξ, ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ημ cis-9,trans-11 CLA, ημ ηφνζμ θοζζηυ ζζμιενέξ ημο 

ζογεοβιέκμο θζκεθασημφ μλέμξ (CLA) ηαζ πζεακά ημ tras-9,trans-11 CLA ιπμνεί κα 

πανειπμδίζεζ ηδκ ακάπηολδ μνζζιέκςκ ιμνθχκ ηανηίκμο (Parodi, 2004, Banni η.ά., 

2001, Yaqoob η.ά., 2006, De la Torre η.ά., 2005). Δπίζδξ, δ ηαηακάθςζδ βάθαηημξ ηαζ 

βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδκ πνυθδρδ ηδξ μζηεμπυνςζδξ, ημο 

ηανηίκμο, ηδξ αεδνμζηθήνςζδξ ηαζ άθθςκ εηθοθζζηζηχκ δζαηαναπχκ (Shingfield 

η.ά.,2008).  Σεθζηά, δ επίδναζδ ηςκ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ ζηδκ ακενχπζκδ οβεία 

πνέπεζ κα ζοκεηηζιδεεί ιε ηδ ζοκδοαζιέκδ δνάζδ ημο πνμθίθ ηςκ θζπανχκ μλέςκ ημο 

βάθαηημξ, ηδ ζοκμθζηή ηαηακαθζζηυιεκδ πμζυηδηα θζπανχκ απυ βαθαηημημιζηά 

πνμσυκηα, ηδ δζάνηεζα ηαηακάθςζδξ ηαζ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ ηςκ θζπανχκ 

μλέςκ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ βάθαηημξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ αοηχκ ηςκ 

θζπανχκ μλέςκ ιε ηδκ οπυθμζπδ δζαηνμθή (ενεπηζηά ζοζηαηζηά απυ θαπακζηά, θνμφηα, 

έθαζα, ηνέαξ, ράνζα, αθημυθ η.ά.) (Chillard η.ά., 2007).    

Γζα αοηυ ημ θυβμ, δ δζαηνμθή απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ νοειζζηζηυ πανάβμκηα 

ηδξ ζφζηαζδξ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ. Οζ πνμζπάεεζεξ αεθηίςζδξ ηδξ δζαηνμθζηήξ 

αλίαξ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ζημπεφμοκ ζηδκ ιείςζδ ηδξ ακαθμβίαξ ηςκ C12:0, 

C14:0 ηαζ C16:0 θζπανχκ μλέςκ, ηδκ αφλδζδ ηςκ cis ιμκμαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ 

(ΜΑΛΟ) ηαζ πμθοαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ (ΠΑΚΛΟ) ηαζ/ή ηδκ αφλδζδ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηςκ αζμεκενβχκ θζπζδίςκ (Shingfield, 2008). Ζ ζφκεεζδ ηςκ θζπανχκ 

μλέςκ ημο βάθαηημξ ηςκ ιδνοηαζηζηχκ ηαεμνίγεηαζ απυ εββεκείξ πανάβμκηεξ (είδμξ 

γχμο, θοθή, βμκυηοπμξ, ζηάδζμ ηομθμνίαξ ηαζ βαθαηημπαναβςβήξ) ηαζ 

πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ (Palmquist η.ά., 1993, Chilliard & Ferlay, 2004). Γζα έκα 

ζοβηεηνζιέκμ είδμξ γχμο, δ επίδναζδ ημο βμκυηοπμο ή ηδξ θοθήξ ζηδ ζφκεεζδ ηςκ 

θζπανχκ μλέςκ είκαζ ζοβηεηνζιέκδ, αθθά πενζμνζζιέκδ ηαζ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιυκμ 
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βζα ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα. Ζ επίδναζδ ημο ζηαδίμο ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ ζηδ 

ζφζηαζδ ημο θίπμοξ ηαζ ηδ ζφκεεζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ είκαζ ζδιακηζηή ηαζ 

ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ηζκδημπμίδζδ ημο ζςιαηζημφ θίπμοξ ζηα πνχηα ζηάδζα ηδξ 

βαθαηημπαναβςβήξ (Chilliard η.ά., 1991), αθθά δζανηεί ιυκμ θίβεξ εαδμιάδεξ ηάεε 

πνυκμ. Ζ επίδναζδ ηδξ επμπήξ είκαζ ζδιακηζηή ηαζ μθείθεηαζ ηονίςξ ζε δζαηνμθζημφξ 

πανάβμκηεξ. Έηζζ, δ ηνμπμπμίδζδ ηδξ ζφκεεζδξ ηςκ θζπανχκ μλέςκ ημο βάθαηημξ ιε 

απμδεηηά πενζααθθμκηζηά ηαζ ημζκςκζημ-δεζηά ηνζηήνζα απμηεθεί ακαπυζπαζημ 

ζοζηαηζηυ ιζαξ μθμηθδνςιέκδξ ζηναηδβζηήξ βζα ηδκ πανειπυδζζδ ηδξ ακάπηολδξ 

πνυκζςκ παεήζεςκ ζημκ άκενςπμ. 

 

1.2 ΛΗΠΑΡΑ ΟΞΔΑ (ΛΟ) 

 Σα ΛΟ είκαζ αθοζίδεξ αηυιςκ άκεναηα πμο ηαηαθήβμοκ ζε ηαναμλοθζηή 

μιάδα. Έκα πανάδεζβια εκυξ ημζκμφ ΛΟ είκαζ ημ ζηεαηζηυ μλφ ιε 18 άημια άκεναηα 

ηαζ ηακέκα δζπθυ δεζιυ. Λζπανά μλέα, υπςξ ημ ζηεαηζηυ μλφ, ακαθένμκηαζ ςξ 

ημνεζιέκα επεζδή υθα ηα άημια άκεναηα ζοβηναημφκ ημ ιέβζζημ δοκαηυ ανζειυ 

οδνμβυκςκ. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο ζηεαηζημφ μλέμξ είκαζ ιζηνή ζηα θοηζηά έθαζα, αθθά 

ορδθή ζηα γςζηά θίπδ, εζδζηά ζηα θίπδ απυ ιδνοηαζηζηά υπςξ ημ αυεζμ. 

Αξηζκόο αηόκσλ άλζξαθα : Αξηζκόο δηπιώλ δεζκώλ Κνηλή νλνκαζία 

C14:0 Μονζζηζηυ μλφ 

C16:0 Παθιζηζηυ μλφ 

C18:0 ηεαηζηυ μλφ 

C16:1 Παθιζηεθασηυ 

C18:1 Δθασηυ μλφ 

C18:2 Λζκεθασηυ μλφ 

C18:3 Λζκμθεκζηυ μλφ 

 

Σμ εθασηυ ηαζ θζκεθασηυ μλφ είκαζ παναδείβιαηα ΛΟ πμο πενζέπμοκ έκα ή 

πενζζζυηενμοξ δζπθμφξ δεζιμφξ. Σμ εθασηυ μλφ έπεζ έκα δζπθυ δεζιυ ιεηαλφ ημο 9
μο

 

ηαζ 10
μο

 αηυιμο άκεναηα ηαζ ακαθένεηαζ ςξ ιμκμαηυνεζημ ΛΟ. Σμ θζκεθασηυ μλφ είκαζ 

έκα πμθοαηυνεζημ θζπανυ μλφ, πμο πενζέπεζ δφμ δζπθμφξ δεζιμφξ ιεηαλφ ημο 9
μο

 ηαζ 

10
μο

 αηυιμο άκεναηα ηαζ ιεηαλφ ημο 12
μο

 ηαζ 13
μο

 αηυιμο άκεναηα. Σμ εθασηυ μλφ 

είκαζ ημ ηονζυηενμ θζπανυ μλφ ηςκ γςζηχκ θζπχκ ηαζ μνζζιέκςκ θοηζηχκ εθαίςκ, υπςξ 
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ημ έθαζμ εθαζμηνάιαδξ. Σμ θζκεθασηυ μλφ είκαζ ημ ηονζυηενμ ΛΟ ζε πμθθά θοηζηά 

έθαζα, υπςξ ημ ζμβζέθαζμ, ημ ααιααηέθαζμ ηαζ ημ ανααμζζηέθαζμ (Jenkins & Lock, ;). 

 

1.3 ΣΟ ΛΗΠΟ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ 

1.3.1 Ληπνζύλζεζε ζηνλ καζηηθό αδέλα 

 Σμ θίπμξ ημο βάθαηημξ ζοκηίεεηαζ είηε απυ ΛΟ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ 

ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ (πενίπμο 60%) είηε de novo ζημ ιαζηζηυ αδέκα (πενίπμο 

40%). Σα ΛΟ ζοκηίεεκηαζ  de novo απυ ημ μλζηυ μλφ ηαζ ημ α-οδνμλοαμοηονζηυ μλφ, ημ 

μπμίμ πανέπεζ ημ 15% ηςκ αηυιςκ άκεναηα πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ ΛΟ. 

Σα θζπίδζα ημο βάθαηημξ εηηνίκμκηαζ ςξ  θζπμζθαίνζα. Σμ 96-98% ηςκ θζπζδίςκ ημο 

βάθαηημξ απμηεθείηαζ απυ ηνζβθοηενίδζα, ημ 0,02% απυ εζηένεξ πμθδζηενυθδξ ηαζ ημ 

0,22% απυ ιδ εζηενμπμζδιέκα ΛΟ ηαζ εζηένεξ νεηζκυθδξ (Jensen, 2002). Σα 

θζπμζθαίνζα πενζαάθθμκηαζ απυ ιία ιειανάκδ, πμο απμηεθείηαζ απυ θςζθμθζπίδζα, 

πμθδζηενυθδ ηαζ εζηένεξ πμθδζηενυθδξ. Ακ ηαζ ημ πνμθίθ ηςκ ΛΟ ημο βάθαηημξ 

απμηεθείηαζ απυ πενζζζυηενα απυ 400 ζζμιενή (Jensen, 2002), ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ 

ΛΟ ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ ημο θίπμοξ απμηεθμφκ ηα ΛΟ C4:0-C18:0, 16:1 cis-9, 18:1 cis-

9, trans 18:1 ηαζ 18:2 n-6 (Givens & Shingfield, 2006). Σμ μλζηυ μλφ ηαζ ημ α-

οδνμλοαμοηονζηυ μλφ, ηα μπμία πνμένπμκηαζ απυ ηδκ πέρδ ηδξ μνβακζηήξ μοζίαξ ζηδ 

ΜΚ πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ηα επζεδθζαηά ηφηηανα ημο ιαζηζημφ αδέκα βζα κα 

ζοκεέζμοκ ΛΟ ιζηνήξ ηαζ ιεζαίαξ αθφζμο. Όθα ηα ΛΟ C4:0 ιέπνζ ηαζ C12:0, ηα 

πενζζζυηενα απυ ηα ΛΟ C14:0 (πενίπμο 95%) ηαζ πενίπμο ημ 50% ηςκ ΛΟ C16:0 

ζοκηίεεκηαζ de novo ζημ ιαζηζηυ αδέκα, εκχ υθα ηα ΛΟ C18 ηαζ ιε ιεβαθφηενδ 

αθοζίδα πνμένπμκηαζ ελ’ μθμηθήνμο απυ ηα θζπίδζα πμο ανίζημκηαζ ζηδκ ηοηθμθμνία 

ημο αίιαημξ (Lock & Shingfield, 2004). 

ηδκ ηφνζα ιεηααμθζηή μδυ ηδξ de novo ζφκεεζδξ ζοιιεηέπμοκ δφμ έκγοια, δ 

ηαναμλοθάζδ ημο  αηέηοθμ-ζοκέκγοιμο Α (ACC) ηαζ δ ζοκεεηάζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ 

(FAS). Ζ ηαναμλοθάζδ ημο αηέηοθμ-ζοκέκγοιμο Α (ACC) ηαηαθφεζ ημ ζπδιαηζζιυ 

ημο ιαθμκφθμ-αηέηοθμ ζοκέκγοιμο Α απυ ημ μλζηυ μλφ ηαζ δ ζοκεεηάζδ ηαηαθφεζ ημοξ 

ηφηθμοξ ζοιπφηκςζδξ ημο ιαθμκφθμ-αηέηοθμ ζοκέκγοιμο Α είηε ιε ημ αηέηοθμ-

ζοκέκγοιμ Α είηε ιε ημ αμφηοθμ-αηέηοθμ ζοκέκγοιμ Α, ηα μπμία πνμένπμκηαζ απυ ημ 

ιεηααμθζζιυ ημο μλζημφ μλέμξ ή ημο α-οδνμλοαμοηονζημφ μλέμξ ακηίζημζπα (Barber 

η.ά., 1997). Ζ ζοκεεηάζδ ηςκ ΛΟ απμηεθείηαζ απυ έκα ζφιπθμημ εκγφιςκ ηαζ είκαζ 

οπεφεοκδ βζα ηδκ επζιήηοκζδ ηδξ ακεναηζηήξ αθοζίδαξ. Ο ιαζηζηυξ αδέκαξ ηδξ 

αβεθάδαξ έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα απεθεοεενχκεζ ΛΟ απυ ημ ζφιπθμημ ηδξ ζοκεεηάζδξ 



7 |  ε λ ί δ α  
 

ζε δζάθμνα ζηάδζα ιε απμηέθεζια ηδκ έηηνζζδ εκυξ ιεβάθμο ανζειμφ ιζηνήξ ηαζ 

ιεζαίαξ αθφζμο ΛΟ. Έπεζ πθέμκ απμδεζπεεί υηζ μ εθμδζαζιυξ ημο ιαζηζημφ αδέκα ιε 

ΛΟ ιαηνάξ αθφζμο πανειπμδίγεζ ηδ ζφκεεζδ ΚΛΟ ιζηνήξ ηαζ ιεζαίαξ αθφζμο 

(Chilliard η.ά., 2000). 

Σα επζεδθζαηά ηφηηανα ημο ιαζηζημφ αδέκα πενζέπμοκ ημ ζφιπθμημ ηδξ Γ-9 

αθοδνμβμκάζδξ, ημ μπμίμ είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ ηαηάθοζδ ηδξ μλείδςζδξ ηςκ 

εζηένςκ ημο αηοθμ-ζοκέκγοιμο Α, δ μπμία μδδβεί ζηδκ εζζαβςβή εκυξ cis δζπθμφ 

δεζιμφ ιεηαλφ ημο 9
μο

 ηαζ 10
μο

 αηυιμο άκεναηα. Σμ παθιζημ-ζοκέκγοιμ Α ηαζ ημ 

ζηεαημ-ζοκέκγοιμ Α απμηεθμφκ ηα οπμζηνχιαηα δνάζδξ ηδξ Γ-9 αθοδνμβμκάζδξ ιε 

απμηέθεζια ημ ζπδιαηζζιυ ημο παθιζημεθασηυ ζοκέκγοιμ Α ηαζ εθασηυ-ζοκέκγοιμ Α 

ακηίζημζπα (Palmquist η.ά., 2005). Ζ δναζηδνζμπμίδζδ ηδξ Γ-9 αθοδνμβμκάζδξ ζημ 

ιαζηζηυ αδέκα ηςκ ιδνοηαζηζηχκ θεζημονβεί ςξ ιδπακζζιυξ δζαηήνδζδξ ηαζ νφειζζδξ 

ηδξ νεοζηυηδηαξ ημο βάθαηημξ ιε ζημπυ ηδκ ζηακμπμζδηζηή έηηνζζδ ημο απυ ημ 

ιαζηζηυ αδέκα. Ζ εκενβμπμίδζδ ηδξ Γ-9 αθοδνμβμκάζδξ μδδβεί ζηδκ ιεηαηνμπή ημο 

18:0 ζε cis-9 18:1 ηαζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ημ 40% ηςκ 18:0 ΛΟ πμο ιεηαθένμκηαζ ζημ 

ιαζηυ ιεηαηνέπμκηαζ ζε cis-9 18:1, εκχ δ ιεηαηνμπή ημο 16:0 είκαζ πμθφ ιζηνυηενδ, 

πενίπμο 8% (Chilliard η.ά., 2000). Ζ δνάζδ ηδξ Γ-9 αθοδνμβμκάζδξ ζημ ιαζηζηυ αδέκα 

ηδξ αβεθάδαξ δεκ είκαζ ζοβηεηνζιέκδ βζα ηα 16:0 ηαζ 18:0 ΛΟ, ηαεχξ ηαζ βζα άθθα 

ΚΛΟ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 10:0, 12:0, 14:0, 17:0 πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ 

οπμζηνχιαηα.   

 

1.3.2 Πέςε θαη κεηαβνιηζκόο ησλ ιηπαξώλ νμέσλ ηεο ηξνθήο 

 Οζ οδαηάκεναηεξ ηαζ μζ πνςηεΐκεξ ηδξ ηνμθήξ οπυηεζκηαζ ζε απμδυιδζδ ηαζ 

γφιςζδ απυ ηδ ιζηνμαζαηή πθςνίδα ηδξ ΜΚ ηαζ πανάβμκηαζ πηδηζηά θζπανά μλέα. Σα 

πζμ ζδιακηζηά απυ αοηά είκαζ ημ μλζηυ, ημ πνμπζμκζηυ ηαζ ημ αμοηονζηυ μλφ. Σμ μλζηυ 

ηαζ ημ αμοηονζηυ μλφ απμηεθμφκ πνυδνμιεξ εκχζεζξ ηςκ ιζηνήξ ηαζ ιεζαίαξ αθφζμο 

ΛΟ. Σμ αμοηονζηυ μλφ ανπζηά ιεηαηνέπεηαζ ζε α-οδνμλοαμοηονζηυ μλφ ηονίςξ ζηα 

ημζπχιαηα ηδξ ΜΚ (Nozière η.ά., 2000). Ζ αολδιέκδ παναβςβή πνμπζμκζημφ μλέμξ 

ιπμνεί κα πενζμνίζεζ ηδ νμή ηςκ πνυδνμιςκ εκχζεςκ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ πνμξ ημ 

ιαζηζηυ αδέκα. Οζ πζμ απμηεθεζιαηζημί ηνυπμζ βζα κα αολδεεί δ παναβςβή πνμπζμκζημφ 

μλέμξ είκαζ ανπζηά κα αολδεεί δ ζοιιεημπή ηςκ ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ ζημ 

ζζηδνέζζμ, εζδζηά ακ μζ ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ απμηεθμφκηαζ απυ ηαπέςξ 

απμδμιμφιεκμοξ δδιδηνζαημφξ ηανπμφξ ζηδ ΜΚ. Γεφηενμκ, δ αολδιέκδ ζοιιεημπή 
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ζημ ζζηδνέζζμ θίπμοξ, ηονίςξ θοηζηχκ εθαίςκ ή ζπεοεθαίμο ηαζ ηνίημκ, δ πνήζδ ηςκ 

ζμκημθυνςκ. 

 Ζ ζζμννμπία ιεηαλφ ημο μλζημφ ηαζ ημο αμοηονζημφ μλέμξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ 

δζαηνμθή. Ζ ιείςζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ ζκςδχκ μοζζχκ ζημ ζζηδνέζζμ μδδβεί ζηδ 

ιείςζδ ηδξ ακαθμβίαξ μλζημφ:αμοηονζημφ μλέμξ (Journet η.ά., 1995) ηαζ δ ακαθμβία ημο 

αμοηονζημφ μλέμξ παναιέκεζ βεκζηά ηάης απυ ημ 10%. Οζ ηνυπμζ βζα κα αολδεεί ημ 

αμοηονζηυ μλφ είκαζ πενζμνζζιέκμζ ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δνάζδ ηςκ πνςηυγςςκ, δ 

μπμία ζοκδέεηαζ ιε ηδκ αολδιέκδ ζοιιεημπή πεπηχκ ζαηπάνςκ ζημ ζζηδνέζζμ. 

ζηδνέζζα πθμφζζα ζε ημκδφθμοξ αολάκμοκ ηδκ ακαθμβία ημο αμοηονζημφ μλέμξ πάκς 

απυ ημ 30% ημο ζοκυθμο ηςκ πηδηζηχκ θζπανχκ μλέςκ (Vérité η.ά., 1973). Οζ ηυκδοθμζ 

είκαζ πθμφζζμζ ζε πεπηά ζάηπανα ηαζ ιπμνμφκ κα ζοιιεηέπμοκ ζημ ζζηδνέζζμ ηςκ 

ιδνοηαζηζηχκ ζε ζδιακηζηά πμζά. Σα ζζηδνέζζα πμο είκαζ πθμφζζα ζε αναδέςξ 

απμδμιμφιεκμ άιοθμ (υπςξ ηα ζζηδνέζζα ιε ορδθυ πμζμζηυ ανααμζίημο) ή ηα 

ζζηδνέζζα πμο ααζίγμκηαζ ζε πυνημ αβνμζηςδχκ (πμο είκαζ πθμφζζμ ζε δζαθοηά 

ζάηπανα) ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζηδκ παναβςβή αμοηονζημφ μλέμξ πμο κα απμηεθεί ημ 

15% ιε 20% ημο ζοκυθμο ηςκ πηδηζηχκ ΛΟ (Journet η.ά., 1995). 

 Οζ  Εένααξ η.ά.(1990) ακαθένμοκ υηζ δ ζοιιεημπή ημο ααιααηυζπμνμο ζηα 

ζζηδνέζζα πνμαάηςκ πνμηάθεζε ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ ακαθμβίαξ ημο μλζημφ ηαζ 

ααθενζημφ ηαζ αφλδζδ ηδξ ακαθμβίαξ ημο πνμπζμκζημφ μλέμξ. Ζ ιείςζδ ημο μλζημφ 

μλέμξ μθείθεηαζ πζεακχξ ζε ιεζςιέκδ πεπηζηυηδηα ηςκ ζκςδχκ μοζζχκ ηςκ ζζηδνεζίςκ, 

εκχ δ αφλδζδ ημο πνμπζμκζημφ ιπμνεί κα απμδμεεί ζηδκ αολδιέκδ πενζεηηζηυηδηα ηαζ 

πεπηζηυηδηα ηςκ θζπανχκ μοζζχκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδ ζοιιεημπή ημο 

ααιααηυζπμνμο ζηα ζζηδνέζζα. 

 Οζ Γμφθαξ η.ά. (2001) πνυζεεζακ ζε ζζηδνέζζα πνμαάηςκ 3 δζαθμνεηζηά είδδ 

θίπμοξ: ααιααηυζπμνμ, πνμζηαηεοιέκμ θίπμξ ηαζ γςζηυ θίπμξ. Ζ πνδζζιμπμίδζδ ημο 

ααιααηυζπμνμο ιείςζε ζε ζπέζδ ιε ημκ ιάνηονα ηδκ μθζηή παναβςβή ΠΛΟ ηαηά 

12,5%, ημ θυβμ μλζηυ πνμξ πνμπζμκζηυ μλφ ηαηά 10,1% ηαζ ηδκ ακαθμβία ημο 

αμοηονζημφ μλέμξ ηαηά 17,2%, εκχ αφλδζε ηδ ιέζδ ακαθμβία ημο πνμπζμκζημφ μλέμξ 

ηαηά 13%. Ζ πνμζεήηδ ημο πνμζηαηεοιέκμο θίπμοξ ζημ ζζηδνέζζμ αφλδζε ηδκ 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ ΠΛΟ ηαηά 17,7%, ηδκ ακαθμβία ημο πνμπζμκζημφ μλέμξ ηαηά 14,8% 

ζε ζπέζδ ιε ημκ ιάνηονα, εκχ ιείςζε ημ θυβμ μλζηυ πνμξ πνμπζμκζηυ μλφ ηαηά 12,3% 

ηαζ ηδκ ακαθμβία ημο αμοηονζημφ μλέμξ ηαηά 12,7%. Ζ πνδζζιμπμίδζδ ημο γςζημφ 

θίπμοξ ιείςζε ζδιακηζηά ηδκ ακαθμβία ημο μλζημφ μλέμξ, ημο αμοηονζημφ μλέμξ ηαζ ημ 
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θυβμ μλζηυ πνμξ πνμπζμκζηυ μλφ ηαηά 2,5%, 26,9% ηαζ 27% ακηίζημζπα, εκχ αφλδζε 

ηδκ ακαθμβία ημο πνμπζμκζημφ μλέμξ ηαηά 36,4% ζε ζπέζδ πάκηα ιε ημκ ιάνηονα. 

 Οζ ιεηααμθέξ αοηέξ ζηα πηδηζηά θζπανά μλέα ηαεμνίγμκηαζ ηαζ απυ ηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ηςκ ΗΟ ιε ηζξ θζπανέξ μοζίεξ. Ζ επίδναζδ ηςκ θζπανχκ μοζζχκ ζηδκ 

απμδυιδζδ ηςκ οδαηακενάηςκ ζηδκ ΜΚ δζαθένεζ ακάθμβα ιε ημ επίπεδμ ηςκ ΗΟ ημο 

ζζηδνεζίμο. ε παιδθυ επίπεδμ ΗΟ, μζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ επειαάζεςκ, υζμκ αθμνά 

ζηα μθζηά πηδηζηά μλέα είκαζ ζπεδυκ αιεθδηέεξ. ε ορδθυ επίπεδμ ΗΟ, δ παναβςβή 

πηδηζηχκ θζπανχκ μλέςκ ειθακίγεηαζ ζδιακηζηά ιεζςιέκδ ζηδκ επέιααζδ ιε 

ααιααηυζπμνμ ηαζ αολδιέκδ ζηζξ επειαάζεζξ ιε πνμζηαηεοιέκμ ηαζ γςζηυ θίπμξ. Ζ 

ζπεηζηή ακαθμβία ημο μλζημφ μλέμξ, παν’υηζ δεκ πανμοζζάγεζ αλζυθμβεξ ιεηααμθέξ, έπεζ 

ιεβαθφηενδ ηζιή ζε υθεξ ηζξ επειαάζεζξ ζημ ορδθυ επίπεδμ ΗΟ. Ακηίεεηα ιε ημ μλζηυ, 

μζ ζπεηζηέξ ηζιέξ ηδξ ακαθμβίαξ ημο πνμπζμκζημφ ηαζ ημο αμοηονζημφ μλέμξ 

πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ. Σμ πνμπζμκζηυ μλφ ζημ παιδθυ επίπεδμ ΗΟ έπεζ 

ζδιακηζηά ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ζε υθεξ ηζξ επειαάζεζξ ιε θίπμξ, εκχ ζημ ορδθυ επίπεδμ 

ζδιακηζηά ιεβαθφηενδ ηζιή έπεζ ιυκμ ζηδκ επέιααζδ ιε γςζηυ θίπμξ. Σμ αμοηονζηυ 

μλφ ηυζμ ζημ παιδθυ, υζμ ηαζ ζημ ορδθυ επίπεδμ ΗΟ έπεζ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημκ 

ιάνηονα, ιζηνυηενεξ ηζιέξ ζε υθεξ ηζξ επειαάζεζξ ιε θίπμξ. Ζ αφλδζδ ηςκ ηζιχκ ημο 

πνμπζμκζημφ μλέμξ ζδίςξ ζημ παιδθυ επίπεδμ ΗΟ δζαιμνθχκεζ ηαζ παιδθέξ ηζιέξ ημο 

θυβμο μλζηυ πνμξ πνμπζμκζηυ μλφ. ημ ορδθυ επίπεδμ ΗΟ ζδιακηζηή ιείςζδ ζημκ θυβμ 

μλζηυ πνμξ πνμπζμκζηυ μλφ δζαπζζηχεδηε ιυκμ ζηδκ επέιααζδ ιε γςζηυ θίπμξ. 

ηδ ΜΚ ζοκηεθείηαζ έκαξ έκημκμξ ιζηνμαζαηυξ ιεηααμθζζιυξ ημο θίπμοξ. Ζ 

θζπυθοζδ ηςκ βθοημθζπζδίςκ, ηςκ θςζθμθζπζδίςκ ηαζ ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ ηδξ ηνμθήξ 

μδδβεί ζηδκ παναβςβή εθεφεενςκ ΛΟ, ηα μπμία οδνμβμκχκμκηαζ. Σα ΠΑΚΛΟ ανπζηά 

ζζμιενίγμκηαζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα οδνμβμκχκμκηαζ. Γζα πανάδεζβια, ημ θζκεθασηυ μλφ 

(cis-9, cis-12 C18:2) ζζμιενίγεηαζ ζε ζογεοβιέκμ θζκεθασηυ μλφ (CLA) (cis-9, trans-11 

C18:2) ηαζ οδνμβμκχκεηαζ ανπζηά ζε trans ααζεκζηυ μλφ (trans-11 C18:1) ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ζε ζηεαηζηυ μλφ (C18:0). ηδκ πναβιαηζηυηδηα, μζ αζμπδιζηέξ μδμί είκαζ 

πμθοπθδεείξ ηαζ ηαεμνίγμκηαζ απυ ημ ιζηνμαζαηυ μζημζφζηδια. Τπάνπεζ έκαξ ιεβάθμξ 

ανζειυξ ιμκμαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ ιε 18 άημια άκεναηα ζημ πενζεπυιεκμ ημο 

δςδεηαδαηηφθμο (Bickerstaffe η.ά., 1972). Ο ηφνζμξ εηπνυζςπμξ ηςκ trans 

ιμκμαηυνεζηςκ ΛΟ απμηεθεί ημ trans ααζεκζηυ μλφ, αθθά έπεζ ανεεεί ηαζ έκα ζφκμθμ 

απυ 12 trans ζζμιενή ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο ααηηδνζαημφ πθδεοζιμφ (Keeney,1970). 

Αοηά ηα trans ζζμιενή ιμκμαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ απανηίγμκηαζ απυ ζζμιενή ημο 

CLA (Fellner η.ά., 1997)   ηαζ απυ μνζζιέκα ζζμιενή ζογεοβιέκμο C18:3 πμο 
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πανάβμκηαζ απυ ημ α- ηαζ β-θζκμθεκζηυ μλφ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ ηνμθή (Harfoot & 

Hazlewood, 1997).               

 

 

 

Ζ αζμτδνμβυκςζδ ζηδ ΜΚ ζοκηεθεί ζηδκ ελαθάκζζδ ημο θζκεθασημφ ηαζ ημο 

θζκμθεκζημφ μλέμξ ηαηά ιήημξ ημο πεπηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ είκαζ έκημκδ ζηζξ 

πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ· ζε έκα πμζμζηυ 80% ηαζ 92% ακηίζημζπα βζα ημ ηάεε μλφ 

(Doreau & Ferlay, 1994). Ο ααειυξ αζμτδνμβυκςζδξ ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ ημο 

ζζηδνεζίμο. Όηακ μζ ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ απμηεθμφκ πάκς απυ ημ 70% ημο 

ζζηδνεζίμο, δ αζμτδνμβυκςζδ ημο θζκεθασημφ ηαζ θζκμθεκζημφ μλέμξ ζοκηεθείηαζ ζε έκα 

πμζμζηυ 50% ηαζ 65% ακηίζημζπα. Αοηυ πζεακά μθείθεηαζ ζηδκ πηχζδ ημο pH, δ μπμία 

ζηδκ ανπή πενζμνίγεζ ηδ θζπυθοζδ ηαζ αοηή ιε ηδ ζεζνά ηδξ ιεζχκεζ ημκ ανζειυ ηςκ 

εθεφεενςκ ΛΟ πμο οθίζηακηαζ οδνμβυκςζδ (Van Nevel & Demeyer, 1996). Οζ 

ιεβάθεξ πμζυηδηεξ θζκεθασημφ μλέμξ πμο πενζέπμκηαζ ζημ ζζηδνέζζμ ηαζ μ ιεζςιέκμξ 

νοειυξ οδνμβυκςζδξ απμηεθμφκ ημοξ δφμ ηφνζμοξ πανάβμκηεξ πμο μδδβμφκ ζηδκ 

αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ εκδζάιεζςκ ζζμιενχκ CLA ηαζ trans ιμκμαηυνεζηςκ ΛΟ 

(Noble η.ά., 1974). 

Ζ αζμτδνμβυκςζδ ζοκηεθείηαζ ηαζ ζηα θζπανά μλέα ιε 20 ηαζ 22 άημια 

άκεναηα. Ζ αζμτδνμβυκςζδ ηςκ C20:5 (EPA) ηαζ C22:6 (DHA) είκαζ έκημκδ, αθθά 

ζοκήεςξ αοηά ηα ΛΟ δεκ ιεηαηνέπμκηαζ πθήνςξ ζε ημνεζιέκα. Όιςξ, πανάβμκηαζ  

πμθοάνζεια εκδζάιεζα πνμσυκηα (Doreau & Chilliard, 1997). Οζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 

ηςκ ΔΡΑ ηαζ DHA ζημ ζζηδνέζζμ ιπμνεί κα ιεζχζμοκ ημ ααειυ οδνμβυκςζήξ ημοξ 

υπςξ έπεζ απμδεζπεεί ζε πεζνάιαηα in vitro ηαζ in vivo ιζηνμφ πνμκζημφ δζαζηήιαημξ 

(Gulati η.ά., 1999). Λυβς εκυξ άβκςζημο ιδπακζζιμφ, δ ηνμθμδμζία ιε ΔΡΑ ηαζ/ή 

DHA αολάκεζ ηδκ παναβςβή ζηδ ΜΚ ηςκ trans ιμκμαηυνεζηςκ ΛΟ ηαζ πζεακά ημο 
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CLA, ηα μπμία πνμένπμκηαζ απυ ηδκ οδνμκμβυκςζδ ηςκ C18 ΠΑΚΛΟ (Chilliard η. ά., 

2000).   

Οζ ζακμί, μζ δδιδηνζαημί ηανπμί ηαζ ηα ζπένιαηα πενζέπμοκ ηονίςξ  ΠΑΚΛΟ 

ιε 18 άημια άκεναηα (18:2n-6 ηαζ 18:3n-3), εκχ μνζζιέκα έθαζα ζπενιάηςκ είκαζ 

πθμφζζα ζε ιμκμαηυνεζηα ΛΟ (ηονίςξ C9-18:1) ηαζ ημ ζπεοέθαζμ ηαζ ηα θφηδ είκαζ 

πθμφζζα ζε ΠΑΚΛΟ ιαηνάξ αθφζμο (ηονίςξ 20:5n-3 (EPA) ηαζ 226n-3 (DHA)). 

Αοηά ηα θζπανά μλέα ιεηααμθίγμκηαζ ηαζ αζμτδνμβμκχκμκηαζ ζηδ ΜΚ, μδδβχκηαξ ζηδ 

δδιζμονβία υπζ ιυκμ 18:0 ΛΟ, αθθά ηαζ εκυξ εονέςξ θάζιαημξ ζζμιενχκ υπςξ 

πμθοαηυνεζηα ηαζ ιμκμαηυνεζηα ΛΟ, ηονίςξ trans ηαζ ζογεοβιέκςκ ΛΟ (Harfoot & 

Hazlewood, 1997, Palmquist η.ά., 2005). Αοηά ηα εκδζάιεζα πνμσυκηα ηδξ 

αζμτδνμβυκςζδξ ζηδ ΜΚ πμζηίθθμοκ ακάθμβα ιε ηδ ζφκεεζδ ημο ζζηδνεζίμο, 

απμννμθχκηαζ ζημ εκηενζηυ επζεήθζμ ηαζ εηηνίκμκηαζ απεοεείαξ ζημ βάθα, εκχ 

μνζζιέκα απυ αοηά ιεηαηνέπμκηαζ απυ ημοξ ζςιαηζημφξ ζζημφξ, εζδζηά απυ ημ ιαζηζηυ 

αδέκα υπμο δ Γ-9 αθοδνμβμκάζδ πνμζεέηεζ έκα cis-9 δζπθυ δεζιυ ζε δζαθμνεηζηά 

θζπανά μλέα ηαζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ιεζχκεηαζ μ ααειυξ ημνεζιμφ ηαζ ημ ζδιείμ ηήλεςξ 

ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ (Chilliard η.ά., 2000). Δπίζδξ, ηα εκδζάιεζα πνμσυκηα ηδξ 

αζμτδνμβυκςζδξ δνμοκ ςξ νοειζζηέξ ή πανειπμδζζηέξ ηδξ θζπμβέκεζδξ ζημ ιαζηζηυ 

αδέκα, ημ μπμίμ μδδβεί ζε ηνμπμπμζήζεζξ ζηδκ εηηνζκυιεκδ πμζυηδηα θίπμοξ ζημ βάθα 

ηαζ ζηδ ζφκεεζδ ηςκ ΛΟ. Σέθμξ, ηα ΠΑΚΛΟ πμο απμθεφβμοκ ηδ αζμτδνμβυκςζδ ζηδ 

ΜΚ ηαζ ηα 18:0 πμο πανάβμκηαζ ζηδ ΜΚ απμηεθμφκ ηζξ εκαπμιείκακηεξ πνυδνμιεξ 

εκχζεζξ ηαζ ηα ηεθζηά πνμσυκηα ηδξ αζμτδνμβυκςζδξ ακηίζημζπα. Έηζζ, δ 

αζμτδνμβυκςζδ ηαεμνίγεζ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ ΛΟ ηαζ παίγεζ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ημο ζζηδνεζίμο ηςκ ιδνοηαζηζηχκ γχςκ 

ηαζ ηδ ζφκεεζδ ηαζ έηηνζζδ ηςκ ΛΟ ζημ ιαζηζηυ αδέκα (Chilliard η.ά., 2007).    
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πδιαηζηή απεζηυκζζδ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηδξ αζμτδνμβυκςζδξ ηαζ ηδξ ζφκεεζδξ ηςκ θζπανχκ μλέςκ 

ημο βάθαηημξ. 

UFA, SFA = αηυνεζηα, ημνεζιέκα θζπανά μλέα 

Sc, Mc = ιζηνήξ-, ιεζαίαξ- αθφζμο 

c9D = cis9-desaturated; 

[%] = αθθαβέξ ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ ζημ βάθα (g/100 g ζοκυθμο θζπανχκ μλέςκ), ςξ 

απμηέθεζια ηςκ αθθαβχκ ηδξ νμήξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ θζπανχκ μλέςκ. 

 

 

  Ζ επίδναζδ ηδξ δζαηνμθήξ ζημ ιεηααμθζζιυ ημο θίπμοξ ζηδ ΜΚ ζοκμρίγεηαζ 

ζηα παναηάης:  

 Ζ αζμτδνμβυκςζδ ζηδ ΜΚ ηςκ ΠΑΚΛΟ ημο ζζηδνεζίμο είκαζ πζμ έκημκδ, υηακ 

ημ ζζηδνέζζμ είκαζ πηςπυ ζε ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ ηαζ ααζίγεηαζ ζε 

εκζζνχιαηα 

 Ο ιδ πθήνδξ ιεηααμθζζιυξ ηςκ ΠΑΚΛΟ ημο ζζηδνεζίμο ζε C18:0 πμο μδδβεί 

ζηδ ζοζζχνεοζδ trans 18:1 εκδζάιεζςκ πνμσυκηςκ θαιαάκεζ πχνα, υηακ ημ 

ζζηδνέζζμ είκαζ πθμφζζμ ζε ηαπέςξ απμδμιμφιεκμοξ οδαηάκεναηεξ, είκαζ πηςπυ 

ζε ζκχδεζξ μοζίεξ ηαζ/ή πενζέπεζ θοηζηά έθαζα ή εθαζμφπα ζπένιαηα 

 Σμ ζπεοέθαζμ ή ηα θίπδ οδνυαζςκ μνβακζζιχκ, πμο είκαζ πθμφζζα ζε 20:5 n-3 

22:6 n-3 ΛΟ είκαζ πενζζζυηενμ πζεακμί πανειπμδζζηέξ ηδξ ιείςζδξ ηδξ 

ιεηαηνμπήξ ηςκ trans 18:1 ζε 18:0 ζηδ ΜΚ απυ υ,ηζ ηα θοηζηά έθαζα ηαζ ηα 

εθαζμφπα ζπένιαηα 

 Μειμκςιέκεξ αθθαβέξ ζηδ ζφκεεζδ ημο ααζζημφ ζζηδνεζίμο έπμοκ ιζηνή 

επίδναζδ ζημ ιεηααμθζζιυ ημο θίπμοξ ζηδ ΜΚ 

 Σαοηυπνμκεξ ιεηααμθέξ ζηδ ζφζηαζδ ηςκ οδαηακενάηςκ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ 

ημο θίπμοξ ημο ζζηδνεζίμο έπμοκ επίδναζδ ζηδκ ηνμθμδμζία ηςκ εκδζάιεζςκ 

πνμσυκηςκ ηδξ αζμτδνμβυκςζδξ δζαεέζζιςκ βζα απμννυθδζδ (Shingfield, 

2008).   

 

1.3.3 Μεηαβνιηζκόο ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ 

 Ο ιαζηζηυξ αδέκαξ πνδζζιμπμζεί ηα ιδ εζηενμπμζδιέκα ΛΟ ημο πθάζιαημξ, ηα 

μπμία απεθεοεενχκμκηαζ απυ ημ θζπχδδ ζζηυ ςξ πδβή ιαηνάξ αθφζμο θζπανχκ μλέςκ 

βζα ηδ ζφκεεζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ. Σα ΛΟ πμο απμεδηεφμκηαζ ζημ θζπχδδ ζζηυ 

είκαζ ηονίςξ ηα C16:0, C18:0 ηαζ cis-9 C18:1, ηαζ ζε ιζηνυηενμ πμζμζηυ C14:0, cis-9 

C16:1, C17:0, trans-11 C18:1 ηαζ αηυια ιζηνυηενα ΛΟ ιε ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ 

ακάθμβα ιε ηδ εέζδ ημο θζπχδμοξ ζζημφ (Chilliard η.ά., 1987). Ζ ζφκεεζδ ηςκ ΛΟ ημο 

θζπχδμοξ ζζημφ ελανηάηαζ ηαζ απυ ηδ δζαηνμθή. 
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 Ζ δζαεεζζιυηδηα ηςκ ιδ εζηενμπμζδιέκςκ ΛΟ ημο πθάζιαημξ ζημ ιαζηζηυ 

αδέκα ζπεηίγεηαζ ζδιακηζηά ιε ηδκ ηζκδημπμίδζδ ημο θζπχδμοξ ζζημφ, δ μπμία 

θαιαάκεζ πχνα ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ ηαζ/ή υηακ ημ ζζμγφβζμ 

εκένβεζαξ είκαζ ανκδηζηυ (Chilliard,1999). Ζ πμζυηδηα ηαζ ημ είδμξ ημο θίπμοξ ημο 

ζζηδνεζίμο νοειίγμοκ ηδκ ηζκδημπμίδζδ ημο θζπχδμοξ ζζημφ (Chilliard, 1993). Ζ 

ζφκεεζδ ηςκ ΛΟ ηςκ ιδ εζηενμπμζδιέκςκ ΛΟ ημο πθάζιαημξ, ακ ηαζ δεκ έπεζ 

ηαηακμδεεί πθήνςξ ζηζξ αβεθάδεξ βαθαηημπαναβςβήξ, ελανηάηαζ απυ ημ δζαηνμθζηυ 

ζζημνζηυ ηδξ αβεθάδαξ (πνμδβμφιεκδ εκαπυεεζδ ΛΟ), ηαεχξ ηαζ απυ ηδ ζεζνά ιε ηδκ 

μπμία ηα δζάθμνα ιένδ ημο θζπχδμοξ ζζημφ, αθθά ηαζ ηα δζάθμνα ΛΟ απυ ηα 

δζαθμνεηζηά ιένδ ημο θζπχδμοξ ζζημφ ηζκδημπμζμφκηαζ (Chilliard η.ά., 2000). 

 

1.3.4 Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζύλζεζεο ηνπ ιίπνπο ηνπ γάιαθηνο ησλ αηγώλ 

θαη ησλ πξνβάησλ 

 Σμ θίπμξ ηςκ αζβχκ ηαζ ηςκ πνμαάηςκ είκαζ πθμφζζμ ζε ηνζβθοηενίδζα ιεζαίαξ 

αθφζμο, ηα μπμία απμηεθμφκηαζ απυ ΛΟ ιε 6-10 άημια άκεναηα. Γζα αοηυ ημ θυβμ ηαζ 

ηα ΛΟ C6:0, C8:0 ηαζ C10:0 έπμοκ πάνεζ ημ υκμια ημοξ απυ ημ βάθα ζημ μπμίμ 

ανίζημκηαζ ζημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ. Αοηά ηα ηνία ΛΟ απμηεθμφκ ημ 15-18% ημο 

αίβεζμο βάθαηημξ, εκχ ιυκμ ημ 5-9% ημο αβεθαδζκμφ βάθαηημξ (Boza & Sanz 

Sampelayo, 1997, Chilliard η.ά., 2006). Μεηά ηδκ οδνυθοζδ ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ 

ιεζαίαξ αθφζμο ιπμνμφκ κα απμννμθδεμφκ απυ ηα εκηενζηά ηφηηανα πςνίξ κα 

εζηενμπμζδεμφκ λακά εζζενπυιεκα ζηδκ ποθαία θθέαα ηαζ ιεηαθενυιεκα ζημ ήπαν ηαζ 

άθθμοξ πενζθενεζαημφξ ζζημφξ είηε ςξ εθεφεενα ΛΟ είηε ιεηαζπδιαηζγυιεκα ζε 

πνςηεΐκεξ. Σμ παιδθυ ιμνζαηυ αάνμξ ηαζ δ οδνμθοηζηή ημοξ ζηακυηδηα δζεοημθφκεζ ηδκ 

δνάζδ ηςκ πεπηζηχκ εκγφιςκ επζηαπφκμκηαξ ηδκ οδνυθοζδ ηαζ ηάκμκηάξ ηδκ πζμ πθήνδ 

ζε ζπέζδ ιε αοηή ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ ιαηνάξ αθφζμο. Ζ πέρδ ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ 

ιεζαίαξ αθφζμο, ζε ακηίεεζδ ιε αοηή ηςκ ιαηνάξ αθφζμο ανπίγεζ ζημ ζημιάπζ δζυηζ δ 

βαζηνζηή θζπάζδ, δ μπμία δεκ έπεζ ηαιία επίδναζδ ζηα ηνζβθοηενίδζα ιαηνάξ αθφζμο, 

ανπίγεζ ηδκ οδνυθοζδ ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ ιεζαίαξ αθφζμο, δ μπμία μθμηθδνχκεηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα απυ ηδκ παβηνεαηζηή θζπάζδ ιε νοειυ πέκηε θμνέξ ηαπφηενμ απυ ηδκ 

οδνυθοζδ ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ ιαηνάξ αθφζμο (Haenlein, 1992, 1996, García Unciti, 

1996, Boza & Sanz Sampelayo, 1997). 

 Δπίζδξ, είκαζ αλζμζδιείςημ ημ βεβμκυξ υηζ ημ βάθα ηςκ αζβχκ απμηεθείηαζ απυ 

εθεφεενα ΛΟ ιε δζαηθαδζζιέκεξ αθοζίδεξ ιε θζβυηενα απυ 11 άημια άκεναηα. Οζ Ha 

& Lindsay (1993) ηαοημπμίδζακ πνχημζ αοηά ηα ΛΟ ζημ αίβεζμ βάθα ηαζ ακαηάθορακ 
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υηζ δεκ οπάνπμοκ μοζζαζηζηά ζημ αβεθαδζκυ βάθα. Οζ Alonso η.ά. (1999) ηαζ Chilliard 

& Lamberet (2001) ακαθένμοκ υηζ ζε αοηά ηα ΛΟ μθείθμκηαζ ηα ζδζαίηενα 

μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ πμο πανάβμκηαζ απυ 

αζβμπνυαεζμ βάθα. 

 Αοηέξ ηαζ άθθεξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηδξ ζφκεεζδξ ηςκ ΛΟ ημο βάθαηημξ ηςκ 

ιζηνχκ ιδνοηαζηζηχκ ηαζ ηονίςξ ηςκ αζβχκ ηαζ αοηχκ ημο βάθαηημξ ηςκ αβεθάδςκ 

μδήβδζακ ημοξ Chilliard η.ά. (2003a) ζημ ζοιπέναζια υηζ δ νφειζζδ ηδξ θεζημονβίαξ 

ηςκ ιαζηζηχκ ηοηηάνςκ ηςκ αζβχκ ηαζ ηςκ αβεθάδςκ ηαεμνίγεηαζ απυ δζαθμνεηζημφξ 

πανάβμκηεξ, ηονίςξ υζμκ αθμνά ηδ δζαδζηαζία επζιήηοκζδξ ηςκ ΛΟ πμο ζοκηίεεκηαζ 

de novο. 

 Όζμκ αθμνά ηδκ πμζυηδηα ηςκ trans ΛΟ, ηα μπμία θυβς ηδξ επίδναζήξ ημοξ 

ζημκ ιεηααμθζζιυ ιπμνεί κα είκαζ ηυζμ επζγήιζα υζμ ηα ΚΛΟ ιε 12-16 άημια 

άκεναηα, μζ Chilliard η.ά. (2003a) ζηδκ ακαζηυπδζή ημοξ βζα ημοξ πανάβμκηεξ πμο 

επδνεάγμοκ ηδ ζφκεεζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ηςκ αζβχκ ακαθένμοκ υηζ ημ 5-15% 

ηδξ ζοκμθζηήξ πμζυηδηαξ ηςκ C18:1 έπεζ ηδκ trans δζαιυνθςζδ ηυζμ ζημ αίβεζμ βάθα 

(Bickerstaffe η.ά., 1972, Calderón η.ά., 1984, Alonso η.ά., 1999) υζμ ηαζ ζημ αβεθαδζκυ 

βάθα (Storry & Rook, 1965, Selner & Schultz, 1980). Αοηυ επζαεααζχεδηε πνυζθαηα 

ιε ηδ πνήζδ ηαηάθθδθςκ ακαθοηζηχκ ιεευδςκ ζηα πνυααηα (Antongiovanni η.ά., 

2004, Addis η.ά., 2005), ζηζξ αίβεξ (LeDoux η.ά., 2002, Chilliard & Ferlay, 2004) ηαζ 

ζηζξ αβεθάδεξ (Loor η.ά., 2005). Σμ ηονίανπμ trans ΛΟ ηςκ C18:1 ηαζ ζηα ηνία είδδ 

βάθαηημξ ανέεδηε κα είκαζ ημ ααζεκζηυ μλφ. Οζ Alonso η.ά. (1999) ακαθένμοκ υηζ δ 

ζοκμθζηή πμζυηδηα ηςκ trans C18:1 ζημ αίβεζμ βάθα απμηεθεί ημ 2,1% ηδξ ζοκμθζηήξ 

πμζυηδηαξ ημο θίπμοξ ηαζ ζπμθζάγμοκ υηζ αοηή δ πμζυηδηα είκαζ πμθφ ιζηνυηενδ απυ 

ημ 3,8% πμο ανέεδηε ζημ αβεθαδζκυ βάθα απυ ημοξ Precht & Molkentin (1996) ηαζ ημκ 

Wolf (1995). Πνυζθαηα μζ LeDoux η.ά. (2002) ακέθενακ υηζ δ πμζυηδηα ηςκ trans 

C18:1 ΛΟ ζημ αβεθαδζκυ βάθα είκαζ πενίπμο δ ίδζα ιε αοηή ημο αίβεζμο βάθαηημξ. 

Ακελάνηδηα απυ αοηέξ ηζξ παναηδνήζεζξ, δ πμζυηδηα ηςκ trans ΛΟ ζημ αίβεζμ ηαζ 

πνυαεζμ βάθα, δ μπμία ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδ αζμτδνμβυκςζδ ηςκ 

ΠΑΚΛΟ πμο πενζέπμκηαζ ζηα ηθάζιαηα ηςκ ζκςδχκ μοζζχκ ηαζ ηςκ ζοιποηκςιέκςκ 

γςμηνμθχκ, ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ζφζηδια δζαηνμθήξ ηαζ ημ είδμξ ημο ζζηδνεζίμο. 

Τπάνπμοκ θίβα δεδμιέκα βζα ηζξ ζοκεήηεξ πμο ιπμνμφκ κα ζοβηνζεμφκ βζα ημ ακ ημ 

βάθα ηςκ ιζηνχκ ιδνοηαζηζηχκ  πενζέπεζ δζαθμνεηζηή πμζυηδηα trans ΛΟ ζε ζπέζδ ιε 

ημ αβεθαδζκυ βάθα. ε ιία πνυζθαηδ ιεθέηδ (Chilliard η.ά., 2006), παναηδνήεδηε υηζ 

υηακ πνδζζιμπμζήεδηε ζζηδνέζζμ ημ μπμίμ απμηεθμφκηακ απυ 58-65% πυνημ, ημ 
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πμζμζηυ ηςκ μθζηχκ trans C18:1 ΛΟ ζημ θίπμξ ημο βάθαηημξ ήηακ ιυκμ 1,1% ζημ 

αίβεζμ βάθα ζε ζπέζδ ιε ημ 2,7% ζημ αβεθαδζκυ βάθα. Όιςξ, αοηά ηα ΛΟ ιπμνμφκ κα 

αολδεμφκ υηακ πμνδβδεεί ζοιπθδνςιαηζηά ζηα ζζηδνέζζα αζβχκ θίπμξ πθμφζζμ ζε 

ΠΑΚΛΟ (Sanz Sampelayo η.ά., 2007). 

 Πνυζθαηα, ημ εκδζαθένμκ έπεζ ζηναθεί πνμξ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο θίπμοξ ημο 

βάθαηημξ ηςκ ιδνοηαζηζηχκ ζε ζογεοβιέκμ θζκεθασηυ μλφ (CLA). Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ζεζνά ζζμιενχκ βεςιεηνζηχκ ηαζ εέζεςξ ημο θζκεθασημφ μλέμξ (cis-9, cis-12 C18:2, n-

6). Σμ cis-9, trans-11 CLA ΛΟ απμηεθεί ημ ηονζυηενμ ζζμιενέξ πμο επζηναηεί ζηα 

πνμσυκηα πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα ιδνοηαζηζηά (AbuGhazaleh η.ά., 2003). Σμ 

θζκεθασηυ μλφ είκαζ ημ ηονζυηενμ ΛΟ πμο απμηεθεί πνυδνμιδ έκςζδ ηδξ ζφκεεζδξ ημο 

cis-9, trans-11 CLA ςξ απμηέθεζια ηδξ αζμτδνμβυκςζδξ πμο θαιαάκεζ πχνα ζηδκ ΜΚ 

θυβς ηδξ δνάζδξ Butyrivibrio fibriosolves, έκα θαζκυιεκμ πμο ανπζηά πενζβνάθδηε απυ 

ημοξ Kepler & Tove (1967). φιθςκα ιε ημοξ  Dhiman η.ά. (1999) αοηή δ 

αζμτδνμβυκςζδ ελανηάηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδ θφζδ ημο θίπμοξ ηδξ ηνμθήξ, απυ 

ηδκ ακαθμβία πμκδνμεζδείξ/ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ημο αγχημο 

ηδξ ηνμθήξ. Οζ AbuGhazaleh η.ά. (2003) ακαθένμοκ υηζ πανυθμ πμο ιένμξ αοημφ ημο 

CLA ιπμνεί κα δζαθφβεζ ηδξ ΜΚ ηαζ κα θηάζεζ ζημ έκηενμ υπςξ είκαζ, ημ ιεβαθφηενμ 

ιένμξ ημο CLA πμο πανάβεηαζ οπυηεζηαζ ζε ιία οπμηαηάζηαηδ αζμτδνμβυκςζδ ηαζ 

ιεηαηνέπεηαζ ζε trans-11 C18:1 ΛΟ, ημ μπμίμ μκμιάγεηαζ ααζεκζηυ. Αοηυ επίζδξ 

ιπμνεί κα δζαθφβεζ ηδξ ΜΚ ηαζ κα θηάζεζ ζημ έκηενμ ή κα αζμτδνμβμκςεεί ζε ζηεαηζηυ 

μλφ. Οζ Baumann & Griinari (2001) ηαζ Chilliard η.ά. (2003a) ακαθένμοκ υηζ ημ CLA, 

εηηυξ απυ πνυδνμιδ έκςζδ ημο ααζεκζημφ μλέμξ ζηδκ ΜΚ ιπμνεί κα βίκεζ έκα πνμσυκ 

ηδξ δνάζδξ ηδξ Γ-9 αθοδνμβμκάζδξ επί ημο ααζεκζημφ μλέμξ ηυζμ ζημ ιαζηζηυ αδέκα 

υζμ ηαζ ζε άθθμοξ ζζημφξ. φιθςκα ιε αοημφξ ημοξ ενεοκδηέξ, ημ ηφνζμ ζζμιενέξ ημο 

CLA ζημ βάθα ηςκ ιδνοηαζηζηχκ, ημ cis-9,trans-11 CLA, ημ μπμίμ είκαζ βκςζηυ ςξ 

νμοιεκζηυ μλφ πανάβεηαζ ηονίςξ ηαηά ηδκ πνμακαθενεείζα μδυ. 

 Ζ πμζυηδηα ηςκ trans ΛΟ ζημ βάθα ηςκ ιζηνχκ ιδνοηαζηζηχκ ηαεμνίγεηαζ 

απυ ηδ ζφζηαζδ ημο ζζηδνεζίμο πμο ηαηακαθχκμοκ (Baumann & Griinari, 2001, 

Chilliard η.ά., 2000, Collomb η.ά., 2002). Πνυζθαηα, πμθθμί ιεθεηδηέξ ακαθένμοκ υηζ 

δ πμζυηδηα ημο CLA ζημ θίπμξ ημο βάθαηημξ ηςκ πνμαάηςκ (Nudda η.ά., 2005) ηαζ 

ηςκ αζβχκ (DiTrana η.ά., 2003) ζε ζπέζδ ιε ηδκ πμζυηδηα ημο CLA ζημ βάθα ηςκ 

αβεθάδςκ ιπμνεί κα είκαζ ιεβαθφηενδ θυβς ημο διζεκηαηζημφ ζοζηήιαημξ εηηνμθήξ 

ημοξ. Οζ Nudda η.ά. (2003) ηαζ Tsiplakou η.ά. (2006) παναηήνδζακ υηζ υηακ ζε αίβεξ 

ηαζ πνυααηα πμνδβμφκηακ ημ ίδζμ ζζηδνέζζμ ηαζ έαμζηακ, δ ζοβηέκηνςζδ ημο CLA ζημ 
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βάθα ηςκ πνμαάηςκ ήηακ ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ ιε αοηή ηςκ αζβχκ. Αοηυ μδήβδζε ζημ 

ζοιπέναζια υηζ αοηή δ δζαθμνά μθείθεηαζ ζημκ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ αυζηδζδξ ηςκ δφμ 

εζδχκ. Όιςξ, μζ Tsiplakou & Zervas (2008a) ακαθένμοκ υηζ υηακ μζ αίβεξ ηαζ ηα 

πνυααηα ήηακ ζηααθζζιέκα ηαζ δεκ έαμζηακ ηαζ πμνδβμφκηακ ημ ίδζμ ζζηδνέζζμ ζε 

αοηά, δ ζοβηέκηνςζδ ημο CLA ηαζ ημο ααζεκζημφ μλέμξ ήηακ ορδθυηενδ ζημ βάθα ηςκ 

πνμαάηςκ ζε ζπέζδ ιε αοηή ζημ βάθα ηςκ αζβχκ. 

 Έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ ιεθεηχκ έπμοκ δείλεζ υηζ ημ βάθα ηςκ πνμαάηςκ ηαζ 

ηςκ αζβχκ πμο αυζημοκ είκαζ πζμ πθμφζζμ ζε θζπμδζαθοηέξ αζηαιίκεξ, ηενπέκζα, 

αηυνεζηα θζπανά μλέα ηαζ CLA ηαεχξ ηαζ ζε θζπανά μλέα ιεζαίαξ αθφζμο ζε 

ζφβηνζζδ ιε ημ βάθα ηςκ πνμαάηςκ ηαζ ηςκ αζβχκ πμο δζαηνέθμκηαζ ιε 

ζοιποηκςιέκεξ ηαζ πμκδνμεζδείξ γςμηνμθέξ (Kondyli & Katsiari, 2002, Chilliard η.ά., 

2006, Tsiplakou η.ά., 2006). 

 Δπίζδξ, δ πμνήβδζδ θφθθςκ εθζάξ ιε ορδθή ζοβηέκηνςζδ C18:3 ζε 

βαθαηημπαναβςβά πνυααηα ηαζ αίβεξ αφλδζε ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ΠΑΚΛΟ, 

ιμκμαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ, CLA ηαζ C18:0 ζημ βάθα ηςκ πνμαάηςκ ηαζ ηδ 

ζοβηέκηνςζδ ιυκμ ηςκ ΠΑΚΛΟ ηαζ C18:0 ζημ βάθα ηςκ αζβχκ, εκχ δ πνμζεήηδ 

ζηέιθοθςκ μζκμπμζίαξ ιε ορδθή ζοβηέκηνςζδ C18:2 αφλδζε ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 

ΠΑΚΛΟ, CLA ηαζ C18:0 ιυκμ ζημ βάθα ηςκ πνμαάηςκ ηαζ υπζ ηςκ αζβχκ (Tsiplakou 

& Zervas, 2008b).  

 Σέθμξ, μζ Tsiplakou η.ά. (2010) ακαθένμοκ υηζ ημ βάθα αζμθμβζηά 

εηηνεθυιεκςκ πνμαάηςκ είπε θζβυηενμ θίπμξ ιε ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ 

ιμκμαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ, ΠΑΚΛΟ, a-C18:3, CLA ηαζ ς3 ΠΑΚΛΟ, εκχ ημ βάθα 

αζμθμβζηά εηηνεθυιεκςκ αζβχκ είπε θζβυηενμ θίπμξ ιε ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ a-

C18:3 ηαζ ς3 ΠΑΚΛΟ ζε ζπέζδ ιε ημ βάθα ζοιααηζηά εηηνεθυιεκςκ πνμαάηςκ ηαζ 

αζβχκ. 

 Όζμκ αθμνά ηδκ παναβςβή ημο CLA, είκαζ ζδιακηζηυ κα ακαθενεεί υηζ ζηζξ 

αβεθάδεξ βαθαηημπαναβςβήξ μνζζιέκα ζζμιενή ημο CLA υπςξ ημ trans-10, cis-12 

C18:2 ιπμνεί κα απμηεθέζμοκ πανειπμδζζηέξ ηδξ θζπμζφκεεζδξ ημο βάθαηημξ υηακ 

εβπέμκηαζ ζημ δςδεηαδάηηοθμ (Chouinard η.ά., 1999). Όιςξ, αοηή δ επίδναζδ δεκ 

παναηδνήεδηε ζηζξ αίβεξ (Schmidely & Morand-Fehr, 2004, Andrade & Schmidely, 

2006), ακ ηαζ παναηδνήεδηε έςξ έκα ααειυ ζηα πνυααηα (Sinclair η.ά., 2005). Αοηυ 

οπμδδθχκεζ υηζ μ ιαζηζηυξ αδέκαξ ηςκ αζβχκ είκαζ θζβυηενμ εοαίζεδημξ ζε αοημφξ ημοξ 

πανειπμδζζηέξ ηδξ θζπμβέκεζδξ ζε ζπέζδ ιε ημκ ιαζηζηυ αδέκα ηςκ αβεθάδςκ. 
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1.4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΧΝ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΧΝ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ 

ΥΟΝΓΡΟΔΗΓΧΝ ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ – ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΧΝ ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ – 

ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΑ ΛΗΠΑΡΑ ΟΞΔΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΗ  Ζ 

ΔΜΜΟΝΖ ΣΟΤ 

 

 Οζ αθθαβέξ πμο πνμηφπημοκ ηαηά ηδκ πνμζεήηδ θίπμοξ ζηα ζζηδνέζζα ηςκ 

ιδνοηαζηζηχκ ζηδ ζφζηαζδ ηςκ ΛΟ ημο βάθαηημξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πδβή 

πνμέθεοζδξ ημο θίπμοξ (γςζηυ θίπμξ, θοηζηά έθαζα ή έθαζα εαθάζζζςκ μνβακζζιχκ), 

ηδκ ιμνθή πμνήβδζήξ ημο, ηδκ ηεπκμθμβζηή επελενβαζία πμο έπεζ οπμζηεί ηαεχξ ηαζ 

ηδκ πμζυηδηα δ μπμία πνμζηίεεηαζ ζημ ζζηδνέζζμ. Όιςξ, ηα απμηεθέζιαηα ελανηχκηαζ 

ηαζ απυ ηδκ πδβή πνμέθεοζδξ ηςκ πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ, αθθά ηαζ απυ ηδκ 

ακαθμβία πμκδνμεζδχκ/ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ (Chilliard & Ferlay, 2004, Dewhurst 

η.ά., 2006). 

 

1.4.1 Αγειαδηλό γάια 

 Ζ ζοβηέκηνςζδ δζαθυνςκ ΛΟ ζημ βάθα επδνεάγεηαζ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ 

ηδξ  πνμζεήηδξ θζκεθαίμο ηαζ ημο θυβμο πμκδνμεζδείξ γςμηνμθέξ/ζοιποηκςιέκεξ 

γςμηνμθέξ ημο ζζηδνεζίμο· δ επίδναζδ ημο θζκεθαίμο ήηακ πζμ έκημκδ ζημ trans-10 

C18:1, trans-11, cis-15 C18:2 ηαζ C18:3n-3, υηακ πνμζηέεδηε ζε ζζηδνέζζμ ιε ορδθυ 

πμζμζηυ ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ ηαζ ήηακ αηυια πζμ έκημκδ ζημ C18:0 ηαζ cis-9 

C18:1 (αφλδζδ) ηαζ ζημ C16:0 (ιείςζδ), υηακ πνμζηέεδηε ζε ζζηδνέζζμ ιε ορδθυ 

πμζμζηυ πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ (Loor η.ά., 2005). Ζ ιεηααμθή ημο πμζμζημφ ηςκ 

ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ ηαζ δ πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο ηαοηυπνμκα αφλδζακ ηζξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ζημ βάθα ηςκ trans-10 C18:1, trans-7, cis-9 CLA ηαζ trans-10, cis-12 

CLA ηονίςξ εζξ αάνμξ ηςκ C4:0-C16:0, trans-11 C18:1, trans-13+14 C18:1 ηαζ cis-9, 

trans-11 CLA (Piperova η.ά., 2000). οβηνίκμκηαξ έιιεζα ηδκ πνμζεήηδ δθζέθαζμο ηαζ 

ζμβζέθαζμο, θαίκεηαζ υηζ ημ δθζέθαζμ είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηυ ζηδκ αφλδζδ ημο trans-

10 C18:1 απυ ημ ζμβζέθαζμ, υηακ πνμζηέεδηε ζε πανυιμζα ζζηδνέζζα ιε ορδθυ 

πμζμζηυ ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ (Roy η.ά., 2006, Piperova η.ά., 2000), εκχ δ 

άιεζδ ζφβηνζζδ έδεζλε υηζ ημ θζκέθαζμ είκαζ θζβυηενμ απμηεθεζιαηζηυ απυ ημ δθζέθαζμ 

(Loor η.ά., 2005, Chilliard η.ά., 2007). 

 ε ιία ιεθέηδ (Chilliard η.ά., 2007) πμο αθμνμφζε ηδκ πνμζεήηδ θζκεθαίμο ηαζ 

δθζέθαζμο, μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ C18:0 ηαζ cis-9 C18:1 ζημ βάθα αολήεδηακ αηυιδ 

πενζζζυηενμ, υηακ ηα θοηζηά έθαζα πνμζηέεδηακ ζε ζζηδνέζζμ ιε εκζίνςια πθυδξ ζε 

ζπέζδ ιε ημ υηακ πνμζηέεδηακ ζε ζζηδνέζζμ ιε εκζίνςια ανααμζίημο (+3,4 έκακηζ 1,9 
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ηαζ 4,7 έκακηζ 2,8 g/100 g θζπανχκ μλέςκ ακηίζημζπα). Σμ ακηίεεημ παναηδνήεδηε βζα 

ημ cis-9, trans-11 CLA (+0,7 έκακηζ +1,3 g/100 g θζπανχκ μλέςκ ακηίζημζπα), ημ trans-

10+11 C18:1 ηαζ ηα ΠΑΚΛΟ (+0,3 έκακηζ +0,45 g/100 g θζπανχκ μλέςκ ακηίζημζπα) 

βζα ημ C18:2n-6, υηακ πνμζηέεδηε δθζέθαζμ (Chilliard η.ά., 2007). Έηζζ, δ 

αζμτδνμβυκςζδ θαίκεηαζ κα είκαζ θζβυηενμ ηέθεζα ζηδκ πενίπηςζδ ημο εκζζνχιαημξ 

ανααμζίημο, πζεακυκ θυβς ημο παιδθυηενμο pH ζηδκ ΜΚ ή ηςκ αθθαβχκ ζηδκ 

ιζηνμαζαηή πθςνίδα πμο παναηδνμφκηαζ ιε ηδ πνήζδ αοημφ ημο ζζηδνεζίμο. Δπίζδξ, 

παναηδνήεδηε ιζα ιεβαθφηενδ ιείςζδ ζηδκ πμζυηδηα ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ, υηακ 

πνμζηέεδηακ έθαζα ζε ζζηδνέζζμ πμο είπε ςξ αάζδ ημο ημ εκζίνςια ανααμζίημο ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ πνμζεήηδ ημοξ ζε ζζηδνέζζμ πμο είπε ςξ αάζδ ημο ημ εκζίνςια πθυδξ 

(Chilliard η.ά., 2007). Αοηυ ζοιθςκεί ιε παθζυηενεξ ιεθέηεξ υπμο πναβιαημπμζήεδηε 

πνμζεήηδ ζπενιάηςκ ζυβζαξ ή εθαζμηνάιαδξ ζε ζζηδνέζζα ιε εκζίνςια ανααμζίημο 

ηαζ παναηδνήεδηε ιείςζδ ζημ βάθα ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ C4:0 - C16:0 θζπανχκ μλέςκ 

πςνίξ κα παναηδνδεεί αθθαβή ζημ ζοκμθζηυ C18:1 (Doreau & Chilliard, 1999). Σμ ίδζμ 

παναηδνήεδηε ηαζ ηαηά ηδκ πνμζεήηδ γςζημφ θίπμοξ  ζε ζζηδνέζζα ιε εκζίνςια 

ανααμζίημο υπμο ιεζχεδηε δ πέρδ ημο NDF ηθάζιαημξ ηςκ ζκςδχκ μοζζχκ (Doreau 

η.ά., 1991) ηαζ δ πμζυηδηα ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ (Onetti & Grummer, 2004) ηαζ 

αολήεδηε δ ζοβηέκηνςζδ ημο trans-10 C18:1 ζημ βάθα (Onetti η.ά., 2001). 

 Ζ επίδναζδ ημο είδμοξ ηςκ πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

πνμζεήηδ ζπεοεθαίμο ηαζ δθζέθαζμο έπεζ ιεθεηδεεί ανηεηά· Ζ ακηζηαηάζηαζδ ημο 

εκζζνχιαημξ πθυδξ ιε εκζίνςια ανααμζίημο αφλδζε ηα C12:0, C14:0, trans-10 C18:1, 

trans-9, cis-11 CLA, EPA ηαζ DHA ηαζ ιείςζε ηα C18:0, cis-9 C18:1, trans-15 C18:1, 

trans-16 C18:1, trans-C18:2 ηαζ C18:3n-3, εκχ δ αφλδζδ ημο πμζμζημφ ηςκ 

ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ αφλδζε ζημ βάθα ημ trans-10 C18:1, trans-9, cis-11 CLA 

ηαζ trans-10, cis-12 CLA, C18:2n:6, EPA, DHA ηαζ ιείςζε ημ cis-9, trans-11 CLA, ημ 

CLA ιε έκα trans-11 δζπθυ δεζιυ ηαζ C18:3n-3 ιε ιζηνέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιε ημ είδμξ 

ηδξ πμκδνμεζδμφξ γςμηνμθήξ (Shingfield η.ά., 2005). ε αβεθάδεξ, μζ μπμίεξ 

δζαηνέθμκηακ ιε πθαημφκηεξ εθαζμηνάιαδξ πθμφζζμοξ ζε έθαζα, δ ακηζηαηάζηαζδ ημο 

εκζζνχιαημξ πθυδξ ιε εκζίνςια ανααμζίημο ιείςζε ηδκ πμζυηδηα ημο θίπμοξ ημο 

βάθαηημξ, αφλδζε ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ζε cis-9 C18:1, trans-

10 C18:1 (+4,0 g/100 g θζπανχκ μλέςκ), cis-9, trans-11 CLA ηαζ trans-10, cis-12 CLA, 

C18:2n-6 ηαζ ιείςζε ηα C4:0-C16:0, C18:0, C18:3n-3. Ζ επίδναζδ ήηακ πζμ έκημκδ βζα 

ηα trans-10 C18:1 ηαζ trans-10,cis-12 CLA, υηακ δ πμζμζηζαία ακαθμβία ηςκ 
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ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ ηαζ/ή ημο αιφθμο ήηακ ορδθή (Nielsen, 2006). Ζ 

αζμτδνμβυκςζδ θαίκεηαζ κα είκαζ ηαζ εδχ θζβυηενμ ηέθεζα ιε ημ εκζίνςια ανααμζίημο. 

 ε υθεξ ηζξ παναπάκς ιεθέηεξ, θαίκεηαζ υηζ οπάνπεζ έκα ημζκυ παναηηδνζζηζηυ, 

ημ μπμίμ είκαζ δ αφλδζδ ζημ βάθα ημο trans-10 C18:1 υηακ πνμζηίεεκηαζ έθαζα πθμφζζα 

ζε ΠΑΚΛΟ είηε ζε ζζηδνέζζα πθμφζζα ζε ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ είηε ζε ζζηδνέζζα 

ιε εκζίνςια ανααμζίημο.  Οζ Bauman & Griinari (2003) ακαθένμοκ υηζ ηα ζζηδνέζζα 

πμο είκαζ πηςπά ζε ζκχδεζξ μοζίεξ, πθμφζζα ζε άιοθμ ζηα μπμία πνμζηίεεκηαζ θοηζηά 

έθαζα πθμφζζα ζε ΠΑΚΛΟ ιεζχκμοκ έκημκα ηδκ έηηνζζδ ηςκ θζπζδίςκ ζημ ιαζηζηυ 

αδέκα ηαζ αολάκμοκ έκημκα ηζξ ακαθμβίεξ ημο trans-10 C18:1 ηαζ έςξ έκα ααειυ ηαζ 

ημο trans-10, cis-12 CLA. Γζα αοηυ ημ θυβμ, είκαζ δοκαηυ ημ trans-10, cis-12 CLA κα 

πνμένπεηαζ απυ ηνμπμπμζήζεζξ ζηδ αζμτδνμβυκςζδ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ηα παιδθήξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ζε ζκχδεζξ μοζίεξ ζζηδνέζζα ηαζ κα απμηεθεί ιία απυ ηζξ πνυδνμιεξ 

εκχζεζξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο trans-10 C18:1 ζηδκ ΜΚ. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ οπυ 

ηέημζεξ ζοκεήηεξ, δ ζφκεεζδ ημο trans-11 C18:1 ηαζ ημο cis-9, trans-11 CLA ζημ βάθα 

αολήεδηε ιυκμ εθαθνχξ (ιεηαηνμπή ημο trans-11 ζε trans-10) ζε ζφβηνζζδ ιε αοηυ 

πμο ζοκέαδ υηακ ζε ζζηδνέζζα ιε ορδθυ πμζμζηυ ζκςδχκ μοζζχκ πνμζηέεδηε έθαζμ 

(υπμο ημ trans-11 C18:1 απμηεθεί ημ ηφνζμ εκδζάιεζμ πνμσυκ ηδξ αζμτδνμβυκςζδξ ηςκ 

ΠΑΚΛΟ) (Griinari η.ά., 1998). 

 Δπζπνυζεεηα, παναηδνήεδηε πνυζθαηα υηζ δ επίδναζδ ηδξ πνμζεήηδξ θοηζημφ 

εθαίμο ή εθαίμο εαθάζζζςκ μνβακζζιχκ ζηα ΛΟ ημο βάθαηημξ ελανηάηαζ απυ ημ πνυκμ, 

μ μπμίμξ επδνεάγεζ ηδ αζμτδνμβυκςζδ ηαζ/ή ηζξ ιεηααμθζηέξ πνμζανιμβέξ. Οζ Bauman 

η.ά. (2000) ηαζ μζ Dhiman η.ά. (2000) ακαθένμοκ ζε ιεθέηεξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ 

ιε ζζηδνέζζα πμο πενζείπακ εκζίνςια ανααμζίημο υηζ δ ακηαπυηνζζδ ημο cis-9, trans-

11 CLA ιπμνεί κα είκαζ πανμδζηή, θηάκμκηαξ ζηδκ ημνοθή δφμ εαδμιάδεξ ιεηά ηδ 

πμνήβδζδ εθαίμο.  Παναηδνήεδηε, θμζπυκ, υηζ δ ακηαπυηνζζδ ημο cis-9, trans-11 CLA 

ζηδκ πνμζεήηδ εθαίμο ήηακ ορδθυηενδ, υηακ ημ ζζηδνέζζμ πενζείπε 60% πυνημ ζε 

ζπέζδ ιε ημ υηακ πενζείπε 70% εκζίνςια ανααμζίημο ηαζ δ ιείςζή ημο ιεηά απυ ηνεζξ 

εαδμιάδεξ πνμζεήηδξ εθαίμο ζοκμδεφηδηε απυ ιία αφλδζδ ζηδκ πμζμζηζαία ακαθμβία 

ζημ θίπμξ ημο βάθαηημξ ημο trans-10 C18:1, δ μπμία ήηακ πζμ ζδιακηζηή ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο εκζζνχιαημξ ανααμζίημο, ακελάνηδηα απυ ηδκ πδβή πνμέθεοζδξ ημο 

θοηζημφ εθαίμο ή ημο εθαίμο εαθάζζζςκ μνβακζζιχκ (Ferlay η.ά., 2003). Ζ πζμ έκημκδ 

εθήιενδ ακηαπυηνζζδ ημο  cis-9, trans-11 CLA παναηδνήεδηε ιεηά απυ 2-3 εαδμιάδεξ 

πνμζεήηδξ εθαίμο ζε ιεθέηεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζζηδνέζζμ ιε 25% εκζίνςια 

ανααμζίημο ηαζ 50% ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ (Whitlock η.ά., 2002, AbuGhazaleh 
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η.ά., 2004), αθθά αοηυ πναβιαημπμζήεδηε ιυθζξ ζε 5-6 διένεξ, υηακ ημ ζζηδνέζζμ ήηακ 

πζμ πθμφζζμ ζε εκζίνςια ανααμζίημο ηαζ/ή ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ (Roy η.ά., 

2006, Shingfield η.ά., 2006). Όηακ πνμζηέεδηε έθαζμ ζε ζζηδνέζζα πθμφζζα ζε 

εκζίνςια ανααμζίημο ηαζ/ή ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ, παναηδνήεδηε ιζα ιεβάθδ 

ιείςζδ ζηδκ πμζυηδηα ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ηαζ ιία αφλδζδ ζηδκ πμζμζηζαία 

ακαθμβία ημο trans-10 C18:1 ζημ βάθα (έςξ 4,5-18,6 g/100 g θζπανχκ μλέςκ)  

πανάθθδθα ιε ιζα ιείςζδ ζημ cis-9, trans-11 CLA (Roy η.ά., 2006, Shingfield η.ά., 

2006, Ferlay η.ά., 2003), αθθά ηαζ αολήζεζξ ζε ζοβηεηνζιέκα ΛΟ ημο βάθαηημξ υπςξ 

trans-6+7+8 C18:1, trans-10, cis-12 CLA ηαζ trans-9, cis-11 CLA (Roy η.ά., 2006, 

Shingfield η.ά., 2006). 

 ε ακηίεεζδ, υηακ ηα ζζηδνέζζα είπακ ςξ αάζδ ημοξ ημ εκζίνςια πθυδξ 

(Ryhanen η.ά., 2005), ημ πυνημ (Roy η.ά., 2006) ή εκζίνςια ροπακεχκ ηαζ πυνημ (Bell 

η.ά., 2006), δ ακηαπυηνζζδ ημο cis-9, trans-11 CLA ζηδκ πνμζεήηδ εθαίμο ήηακ 

ζηαεενή ζε έκα ιέζμ επίπεδμ βζα 14 εαδμιάδεξ (Ryhanen η.ά., 2005), ζε έκα ορδθυ 

επίπεδμ βζα ημοθάπζζημκ 3 εαδμιάδεξ (Roy η.ά., 2006) ή ζε έκα πμθφ ορδθυ επίπεδμ 

βζα ημοθάπζζημκ 8 εαδμιάδεξ (Bell η.ά., 2006). Σαοηυπνμκα, ημ trans-10 C18:1 

πανέιεζκε ηάης απυ ηα 0,7 (Roy η.ά., 2006) ή 1,4 g/100 g θζπανχκ μλέςκ (Bell η.ά., 

2006). 

 Ζ πνμζεήηδ αζηαιίκδξ Δ ιαγί ιε ελςεδιέκα ζπένιαηα θίκμο ηαζ θζκεθαίμο ζε 

ζζηδνέζζα αβεθάδςκ πμο είπακ ςξ αάζδ ημοξ ημ εκζίνςια ανααμζίημο απέηνερε ηδ 

ιεηαηνμπή ημο trans-11 ζε trans-10.  Όιςξ, αοηυ παναηδνήεδηε ιυκμ υηακ δ αζηαιίκδ 

πμνδβήεδηε ζηδκ ανπή ηδξ πνμζεήηδξ ημο θζκυζπμνμο ηαζ υπζ υηακ πνμζηέεδηε ιζα 

θμνά υπμο έθααε πχνα δ ιεηαηνμπή ημο trans-11 ζε trans-10 (Pottier η.ά., 2006). Γεκ 

παναηδνήεδηε ηαιία ζδιακηζηή επίδναζδ ζηδ ζοβηέκηνςζδ ημο trans-10 C18:1 ζημ 

βάθα, υηακ πνμζηέεδηε αζηαιίκδ Δ ιαγί ιε έθαζμ αηναηηοθίδαξ ζε ζζηδνέζζα αβεθάδςκ 

πμο είπακ ςξ αάζδ ημοξ ημ εκζίνςια ροπακεχκ ηαζ ημ πυνημ. Όιςξ, ιία ηάζδ αφλδζδξ 

ημο trans-10 C18:1 ζημ βάθα παναηδνήεδηε ηαηά ηδκ απμοζία ιμκεκζίκδξ, εκχ δ 

εοενβεηζηή επίδναζδ ηδξ ιμκεκζίκδξ ζημ  trans-10 C18:1 ζημ βάθα ελαθείθεδηε ιε ηδ 

πνήζδ ηδξ αζηαιίκδξ Δ (Bell η.ά., 2006). Ζ πνμζεήηδ ιμκεκζίκδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε έκα 

ορδθυ πμζμζηυ εθαίμο αηναηηοθίδαξ (6% ημο ζζηδνεζίμο) ιεβζζημπμίδζε ηδ 

ζοβηέκηνςζδ ημο cis-9, trans-11 CLA (5,1 g/100 g θζπανχκ μλέςκ) θυβς ηδξ 

ηαοηυπνμκδξ αφλδζδξ ημο trans-11 C18:1 ηαζ trans-10 C18:1 (Bell η.ά., 2006). Ζ 

πνμζεήηδ ιμκεκζίκδξ ζε ηαθθζένβεζεξ ιζηνμμνβακζζιχκ ηδξ ΜΚ αφλδζε ημ 
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ζπδιαηζζιυ ημο trans-10 C18:1 αθθδθεπζδνχκηαξ ιε ηδκ πνμζεήηδ ΠΑΚΛΟ ηαζ ημ 

είδμξ ηςκ ζπενιάηςκ (Jenkins η.ά., 2003).   

 Με ηδκ πνμζεήηδ θζκεθαίμο ζε έκα ζζηδνέζζμ πμο είπε ςξ αάζδ ημο ημ πυνημ, 

ημ C18:3n-3 αολήεδηε εθαθνχξ ιέπνζ ηδκ 6
δ
 διένα ηαζ ιεηά επέζηνερε ζηδ ααζζηή 

βναιιή ηδκ 9
δ
 διένα (Roy η.ά., 2006). Αοηυ οπμδδθχκεζ υηζ ακ ηαζ δεκ 

πναβιαημπμζήεδηε ηαιία ιεηαηνμπή ημο trans-11 ζε trans-10 οπυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, 

δ ιζηνμπθςνίδα ηδξ ΜΚ πνεζάζηδηε ιενζηέξ διένεξ πνζκ πνμζανιμζηεί ζηδκ 

πνμζεήηδ ημο εθαίμο. Δπίζδξ, δ πνμζεήηδ ζπεοεθαίμο ηαζ δθζέθαζμο ζε έκα ζζηδνέζζμ 

πμο είπε ςξ αάζδ ημο ημ εκζίνςια ανααμζίημο αφλδζε ημ EPA ηαζ DHA ζημ βάθα ζημ 

ιέβζζημ ηδκ 5
δ
 διένα ιεηά απυ ηδκ μπμία δ θαζκυιεκδ ζηακυηδηα ιεηαθμνάξ απυ ηδκ 

ηνμθή ζημ βάθα ιεζχεδηε απυ 5% ζε θζβυηενμ απυ 1,5% (Shingfield η.ά., 2006). Αοηυ 

οπμδεζηκφεζ υηζ δ πνμζανιμβή ηςκ ς-3 ιαηνάξ αθφζμο ΛΟ ζηδ αζμτδνμβυκςζδ, δ 

μπμία ελανηάηαζ απυ ημκ πνυκμ θαιαάκεζ πχνα ηαζ υηακ πμνδβμφκηαζ ζζηδνέζζα, ηα 

μπμία πνμςεμφκ ηδ ιεηαηνμπή ημο trans-11 ζε trans-10. 

   

1.4.2 Αίγεην γάια 

 Ζ αθθδθεπίδναζδ πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ – ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ – 

θίπμοξ θαιαάκεζ πχνα ηαζ ζηζξ αίβεξ. Έηζζ, δ πνμζεήηδ θζκεθαίμο ζε ζζηδνέζζα πμο 

είπακ ςξ αάζδ ημοξ ημ πυνημ αφλδζε πενζζζυηενμ ζημ βάθα ημ C18:3n-3 ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ πνμζεήηδ θζκεθαίμο ζε ζζηδνέζζα πμο είπακ ςξ αάζδ ημοξ ημ εκζίνςια ανααμζίημο 

ή ήηακ πθμφζζα ζε ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ (Chilliard η.ά., 2007). Ζ αθθδθεπίδναζδ 

είκαζ δζαθμνεηζηή απυ αοηή πμο παναηδνήεδηε ζηζξ αβεθάδεξ ηαζ βζα αοηυ απαζηείηαζ 

πεναζηένς δζενεφκδζδ. Δπίζδξ, δ ακηαπυηνζζδ ημο cis-9 C18:1 ζημ βάθα ζηδκ 

πνμζεήηδ δθζέθαζμο ήηακ ιεβαθφηενδ ζε ζζηδνέζζα πμο είπακ ςξ αάζδ ημοξ ημ πυνημ 

ζε ζπέζδ ιε αοηά πμο είπακ ςξ αάζδ ημοξ ημ εκζίνςια ανααμζίημο, εκχ δ 

ακηαπυηνζζδ ημο C18:0 ήηακ ιζηνυηενδ, βεβμκυξ ημ μπμίμ ζοιθςκεί ιε ηδκ οπυεεζδ 

υηζ ηα ζζηδνέζζα πμο αολάκμοκ ηδκ πμζυηδηα ηςκ trans θζπανχκ μλέςκ ιπμνεί κα 

πανειπμδίγμοκ ηδκ Γ-9 αθοδνμβμκάζδ ζημ ιαζηζηυ αδέκα (Chilliard η.ά., 2007).   

 Ζ ακηαπυηνζζδ ημο cis-9, trans-11 CLA ζηδκ πνμζεήηδ εθαίμο ελανηάηαζ ηαζ 

απυ ημ είδμξ ηςκ πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ. Έηζζ, δ ακηαπυηνζζδ ζηδκ πνμζεήηδ 

δθζέθαζμο ήηακ ιεβαθφηενδ ζηδκ πενίπηςζδ ημο εκζζνχιαημξ ανααμζίημο ηαζ εθάπζζηδ 

ιε ημ ζζηδνέζζμ πμο ήηακ πθμφζζμ ζε ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ (68%), εκχ δ 

ακηαπυηνζζδ ζηδκ πνμζεήηδ θζκεθαίμο ήηακ ιζηνυηενδ ιε ημ εκζίνςια ανααμζίημο ζε 

ζπέζδ ιε ημ πυνημ ή ηδ πθςνά κμιή (Chilliard η.ά., 2007). Δκχ δ ακηαπυηνζζδ ημο cis-
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9, trans-11 CLA ζηδκ πνμζεήηδ θζκεθαίμο δεκ ιεηααθήεδηε, υηακ ημ πμζμζηυ ηςκ 

ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ αολήεδηε απυ 30 ζε 54% είηε ιε ηδκ πνμζεήηδ είηε πςνίξ 

ηδκ πνμζεήηδ ηδξ αζηαιίκδξ Δ, δ ακηαπυηνζζδ αοηή ιεζχεδηε υηακ ημ πμζμζηυ ηςκ 

ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ αολήεδηε ζημ 69%. Αοηυ οπμδεζηκφεζ υηζ έκα πμζμζηυ 

55-65% ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ ζημ ζζηδνέζζμ είκαζ απαναίηδημ βζα κα ιεζςεεί δ 

ακηαπυηνζζδ ημο cis-9, trans-11 CLA ζηδκ πνμζεήηδ θοηζηχκ εθαίςκ ηαζ υηζ δ 

ηαθφηενδ ακηαπυηνζζδ θαιαάκεζ πχνα ηαηά ημ ζοκδοαζιυ ημο δθζέθαζμο είηε ιε ηα 

ζζηδνέζζα πμο ααζίγμκηαζ ζημ εκζίνςια ανααμζίημο είηε ιε ηα ζζηδνέζζα πμο είκαζ 

πθμφζζα ζε πυνημ (Chilliard η.ά., 2007). 

 Σα δεδμιέκα βζα ηζξ αβεθάδεξ έδεζλακ υηζ δ ακηαπυηνζζδ ημο trans-11 C18:1 ηαζ 

cis-9, trans-11 CLA ζηδκ πνμζεήηδ εθαίμο είκαζ πανμδζηή ιε ηδ πνήζδ μνζζιέκςκ 

ζζηδνεζίςκ. Αοηυ δεκ παναηδνείηαζ ζηζξ αίβεξ. Ζ ακηαπυηνζζδ ημο cis-9, trans-11 CLA 

ζηδκ πνμζεήηδ εθαίςκ πθμφζζςκ ζε ΠΑΚΛΟ ήηακ ιέβζζηδ δφμ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ 

έκανλδ ηδξ πνμζεήηδξ εθαίμο ηαζ ιεηά ζηαεενμπμζήεδηε ζε πμθφ ορδθά επίπεδα πανά 

ημ βεβμκυξ υηζ δ πμζμζηζαία ακαθμβία ημο trans-10 C18:1 αολήεδηε 5-8 θμνέξ πάκς 

απυ ηζξ ηζιέξ ημο ιάνηονα υπμο δεκ πνμζηέεδηακ έθαζα. Δπίζδξ, δ πνμζεήηδ δθζέθαζμο 

ηαζ ζπεοεθαίμο ζε ζζηδνέζζμ αζβχκ αφλδζε ημ cis-9, trans-11 CLA πάκς απυ ηα 10 

g/100 g θζπανχκ μλέςκ, ημ μπμίμ απμηεθεί ηδ ιέβζζηδ ηζιή πμο ηαηαβνάθδηε πμηέ βζα 

ηα ιδνοηαζηζηά (Gagliostro η.ά., 2006). Σέθμξ, ορδθά επίπεδα CLA ζημ βάθα 

παναηδνήεδηακ ιεηά απυ 9-10 εαδμιάδεξ πνμζεήηδξ θίπμοξ πςνίξ κα παναηδνδεεί 

ιείςζδ ιεηά ηζξ πέκηε εαδμιάδεξ. Αοηυ επζαεααζχκεζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ αίβεξ 

ακηαπμηνίκμκηαζ πμθφ ηαθά ζηδκ πνμζεήηδ θίπμοξ ηαζ υηζ δ ακηαπυηνζζδ ημο cis-9, 

trans-11 CLA παναιέκεζ ζηαεενή βζα ημοθάπζζημκ 2,5 ιήκεξ. Αοηή δ ζηαεενυηδηα 

ιπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζηαεενυηδηα ημο trans-10 C18:1, ημ μπμίμ πανέιεζκε ζε 

επίπεδα <3,5 g/100 g θζπανχκ μλέςκ, ηα μπμία είκαζ πμθφ παιδθυηενα απυ αοηά πμο 

παναηδνήεδηακ ζε αβεθάδεξ πμο έθααακ πανυιμζα ζζηδνέζζα. Γζα αοηυ ημκ θυβμ, δεκ 

παναηδνείηαζ ημ ζφκδνμιμ ηδξ παιδθήξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ζηζξ αίβεξ, μζ μπμίεξ 

ηαηακαθχκμοκ ζζηδνέζζα ιε ορδθυ πμζμζηυ ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ ιε έθαζα 

πθμφζζα ζε ΠΑΚΛΟ. Μζα ζηαεενή ακηαπυηνζζδ παναηδνήεδηε ηαζ βζα ημ C18:3n-3 

ημο βάθαηημξ, βεβμκυξ ημ μπμίμ ιπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαθή ακηαπυηνζζδ ηςκ 

αζβχκ ζε αοηυ ημ ΠΑΚΛΟ (Chilliard η.ά., 2007). 

 Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηα ορδθά επίπεδα ημο cis-9, trans-11 CLA (>2% ημο 

ζοκυθμο ηςκ ΛΟ) πμο επζηοβπάκμκηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ εθαίμο ζοκμδεφμκηαζ απυ 

ορδθά επίπεδα υπζ ιυκμ ημο trans-11 C18:1 (6-13%), αθθά ηαζ άθθςκ trans ζζμιενχκ 
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ημο C18:1 ηαζ ημο ζογεοβιέκμο ηαζ ιδ ζογεοβιέκμο C18:2 (3-6% ζε ζζηδνέζζα πμο 

έπμοκ ςξ αάζδ ημοξ ημ πυνημ, 9-11% ζε ζζηδνέζζα ιε εκζίνςια ανααμζίημο ηαζ βζα ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ πμκδνμεζδή γςμηνμθή ιε ηδκ πνμζεήηδ εθαίμο ιε ηδκ παναηάης 

ηαηάηαλδ: θζκέθαζμ > δθζέθαζμ πθμφζζμ ζε εθασηυ μλφ > δθζέθαζμ (Chilliard η.ά., 2007). 

1.5 ΘΔΧΡΗΔ ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΥΑΜΖΛΖ 

ΛΗΠΟΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ( MFD = Milk Fat Depression)  

Σμ MFD ζηα ιδνοηαζηζηά έπεζ επζζδιακεεί εδχ ηαζ έκακ αζχκα. Σζξ ηεθεοηαίεξ 

ηέζζενζξ δεηαεηίεξ ημοθάπζζημκ, έπεζ δδιμζζεοεεί έκαξ αλζυθμβμξ ανζειυξ 

ακαζημπήζεςκ ζπεηζηέξ ιε ημ ζφκδνμιμ ηδξ παιδθήξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ζηα 

αζβμπνυααηα ηαζ ηονίςξ ζηζξ αβεθάδεξ (Μilk Fat Depression- MFD). Οζ δδιμζζεφζεζξ 

ηδξ πνχηδξ δεηαεηίαξ επζηεκηνχκμκηαζ ηαζ δίκμοκ έιθαζδ ζηδκ πμθοπαναβμκηζηή 

θφζδ ημο ζοκδνυιμο MFD, ηαεχξ επίζδξ πενζθαιαάκμοκ ηζξ αζηίεξ αοημφ ημο 

θαζκμιέκμο, ιε πζμ ζδιακηζηή ηδ βθοημβεκεηζηή εεςνία βζα ηδκ ζκζμοθίκδ 

(Engrall,1980; Bell,1980; Emery,1988 ). Ο Davis ηαζ μ Brown (1970) ήηακ μζ πνχημζ 

πμο πνυηεζκακ ηδκ  ζδέα ημο νυθμο ηςκ trans ΛΟ, δ μπμία ελεηάζηδηε ζε ιεβάθμ 

ανζειυ δδιμζζεοιέκςκ ιεθεηχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’90 (Bauman and 

Griinari, 2001). διακηζηέξ δδιμζζεφζεζξ επζηεκηνχκμκηαζ ζηα trans θζπανά μλέα ςξ 

ημκ ηφνζμ δζαζηδηζηυ ζοκηεθεζηή πμο ζοκηεθεί ζημ ζφκδνμιμ MFD (Hagemeister, 

1990;Erdman,1996,1999; Griinari, Chouinard and Bauman,1997).   

Πνυζθαηα ζηζξ ένεοκεξ έπμοκ πνμζπαεήζεζ κα δείλμοκ ηάπμζα ζπέζδ ιεηαλφ 

ημο ιεηααμθζζιμφ ημο ιαζηζημφ αδέκα ηαζ ηςκ θζπμηοηηάνςκ ηαζ ημο MFD ζηδ 

δζαδζηαζία ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δεηαεηζχκ ημο '40 ηαζ ημο 50 

ιία αθθαβή απυ ορδθή πνήζδ ΥΕ ζε πζμ πενζμνζζιέκδ ηαζ δ αλζμπμίδζδ ζζηδνεζίμο 

ορδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ηονίςξ ζε ανααυζζημ μδήβδζε ζε αφλδζδ ημο ζοκμθζημφ 

βάθαηημξ πμο πανέπεζ ηάεε αβεθάδα. Καηά ηδκ δζάνηεζα ημο ζοκδνυιμο ημο MFD, 

υηακ δεκ οπάνπμοκ άθθμζ πανάβμκηεξ πμο κα ζοκηεθμφκ ζε αοηυ, δ μθζηή πμζυηδηα 

βάθαηημξ πμο πανάβεηαζ δεκ ειθακίγεζ ηάπμζα ιείςζδ ηαζ μζ πνςηεΐκεξ ηαζ δ θαηηυγδ 

πμο πενζέπεζ παναιέκμοκ ακεπδνέαζηεξ.  Σμ MFD πνμηαθείηαζ απυ θεπηά αθεζιέκεξ 

ΥΕ, PUFA ηαζ δδιδηνζαημφξ ηανπμφξ (Lock κ.ά., 2006). Ζ πνήζδ ζζηδνεζίμο ιε 

πμθθέξ Ε βζα βαθαηημπαναβςβή αημθμοεείηαζ απυ ιία ιείςζδ ζημ pH ηδξ ΜΚ ηαζ 

ιενζηέξ θμνέξ απυ βαθαηημλαζιία. φβπνμκεξ υιςξ ένεοκεξ απέδεζλακ υηζ δ 

πνδζζιμπμίδζδ ηςκ επμκμιαγμιέκςκ «απμηεθεζιαηζηχκ ζκςδχκ μοζζχκ» ηαζ 

ηαηάθθδθςκ νοειζζηζηχκ δζαθοιάηςκ ζηα ζζηδνέζζα βζα ηδκ βαθαηημπαναβςβή 
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ιπμνμφκ ειθακχξ κα ιεζχζμοκ ηδκ έηηαζδ ημο ζοκδνυιμο αοημφ. Ωζηυζμ, ημ 

ζφκδνμιμ ημο MFD πανμοζζάγεζ ηαζ ιζα μζημκμιζηή δζάζηαζδ ηάηζ πμο επδνεάγεζ ηζξ 

αζμιδπακίεξ βάθαηημξ ηαζ δ εονεία πνήζδ αοηχκ ηςκ ζκςδχκ μοζζχκ ηαζ ηςκ 

νοειζζηζηχκ δζαθοιάηςκ έπεζ απμδεζπεεί απμηεθεζιαηζηή εέημκηαξ ημ MFD ζε 

εθεβπυιεκα επίπεδα. 

ηδ πνμζπάεεζα κα ηαηακμδεεί μ ιδπακζζιυξ νφειζζδξ ηδξ ζφκεεζδξ ημο 

θίπμοξ ημο βάθαηημξ, βίκεηαζ ακηζθδπηή δ αλία ημο θίπμοξ ζημ βάθα απυ μζημκμιζηήξ 

πθεονάξ. Μεζχκμκηαξ απυ ηδκ ιενζά ηςκ ηαηακαθςηχκ ζε πμθθέξ πχνεξ, ηδκ 

ηαηακάθςζδ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ πθμφζζςκ ζε θίπμξ υπςξ ημ αμφηονμ ηαζ άθθα 

πνμσυκηα, αολάκεηαζ δ αλία ηδξ πνςηεΐκδξ ημο βάθαηημξ. Γζαζηδηζηέξ ζηναηδβζηέξ πμο 

επαολάκμοκ ημ πμζμζηυ ηδξ πνςηεΐκδξ ημο βάθαηημξ, έζης ηαζ εζξ αάνμξ ημο θίπμοξ, 

είκαζ πμθφ εκδζαθένμοζεξ. Δπζπθέμκ, άθθμζ πανάβμκηεξ πμο ιπμνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ 

ζηδ ιείςζδ ημο MFD είκαζ δ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ΥΕ, δ αεθηζζημπμίδζδ ημο 

ιεβέεμοξ ημο ζζηδνεζίμο ζε ηέημζμ ααειυ έηζζ χζηε κα ηαηακαθχκεηαζ υθμ, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ δ επελενβαζία ημο έηζζ χζηε κα ιδκ ειθακίγεζ ηναπείεξ επζθάκεζεξ ( βζα κα 

ηαηακαθχκεηαζ εζ δοκαηυκ πθδνεζηένα), δ ηαηακάθςζδ ιδ δμιζηχκ οδαηακενάηςκ 

έηζζ χζηε κα είκαζ άιεζα απμννμθήζζιμζ. Δπζπνυζεεηα, δ πμζυηδηα ηςκ εθαίςκ ( 

θοηζηά ηαζ γςσηά-ηα δεφηενα έπμοκ ηαθφηενμ απμηέθεζια ζηδ ιείςζδ ημο MFD) ηαζ δ 

πμζυηδηα ημο θίπμοξ ημο ζζηδνεζίμο δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ αθμφ ζζηδνέζζα 

πθμφζζα ζε θίπμξ ιεζχκμοκ ηδκ ζηακυηδηα πέρδξ ηςκ ζκςδχκ μοζζχκ ηαζ αολάκμοκ ηδκ 

εοαζζεδζία ηςκ γχςκ ζημ MFD. Ζ ακεπάνηεζα ηςκ πνςηεσκχκ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδκ 

ηαηακάθςζδ ηδξ λδνάξ μοζίαξ (ΞΟ) ηαζ ηδκ ζηακυηδηα πέρδξ ηςκ ζκςδχκ μοζζχκ, εκχ 

δ ακεπάνηεζα εείμο μδδβεί ζηδ ιεζςιέκδ ζφκεεζδ αιζκμλέςκ ηαζ ζοκεπχξ ζοιαάθεζ 

ζηδκ ακεπάνηεζα πνςηεσκχκ. Αηυιδ, δ ακεπάνηεζα εκένβεζαξ ιπμνεί κα εεςνδεεί 

ζδιακηζηυ πνυαθδια ζδζαίηενα ζηα ανπζηά ζηάδζα ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ υηακ ηα 

ιδνοηαζηζηά δεκ ιπμνμφκ κα ακηεπελέθεμοκ ζηζξ εκενβεζαηέξ ημοξ απαζηήζεζξ ιε ηδκ 

ηαοηυπνμκδ παναβςβή ιεβάθςκ πμζμηήηςκ βάθαηημξ. Δπίζδξ, εα πνέπεζ κα ακαθενεεί 

υηζ έκαξ άθθμξ ααζζηυξ πανάβςκ πμο επζδνά ζημ MFD είκαζ δ ζοπκυηδηα ηδξ ζίηζζδξ. 

Ζ ζπέζδ ιεηαλφ δζαηνμθήξ, MFD ηαζ εκδεπυιεκςκ πεζνζζιχκ έπεζ ακαζημπδεεί 

απυ ημοξ Van Soest (1963) ηαζ Brown (1970). φιθςκα ιε ημοξ Davis and Brown 

(1970) οπάνπμοκ δφμ μιάδεξ ζζηδνεζίςκ πμο απμηεθμφκ ηδκ αζηία πνυηθδζδξ MFD ηα 

μπμία έπμοκ ηνμπμπμζδεεί απυ ημοξ Griinari and Bauman (2003).  

Ο Davis and Brown ζηδ ιεθέηδ ημοξ ημ 1970 πνμηείκμοκ υηζ δ ιία μιάδα πμο 

πενζθαιαάκεζ ζζηδνέζζα ηα μπμία ελαζθαθίγμοκ ιεβάθδ πμζυηδηα απυ εοηυθςξ 
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δζαζπχιεκμοξ οδαηάκεναηεξ ηαζ έπμοκ πενζμνζζιέκδ πμζυηδηα  ζκςδχκ μοζζχκ. Σμ πζμ 

βκςζηυ απυ αοηά ηα ζζηδνέζζα είκαζ πθμφζζμ ζε δδιδηνζαημφξ ηανπμφξ/ πηςπυ ζε 

πμκδνμεζδείξ γςμηνμθέξ [HG (High Grain) / LR (Low Roughage)]. Ζ δεφηενδ μιάδα 

πενζθαιαάκεζ ζζηδνέζζα πμο πενζέπμοκ πμθοαηυνεζηα έθαζα (π.π. θοηζηά ηαζ έθαζα απυ 

εαθάζζζμοξ μνβακζζιμφξ). ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ πανμοζία ΠΑΚΛΟ (PUFA) είκαζ 

πνμαπαζημφιεκδ βζα ηδκ ειθάκζζδ ημο ζοκδνυιμο MFD, υηακ πμνδβμφκηαζ ζζηδνέζζα 

ιε HG/LR (Griinari, κ.ά., 1998). Δπίζδξ, ζοιπθδνχιαηα θοηζηχκ εθαίςκ δεκ ιπμνμφκ 

κα πνμηαθέζμοκ MFD εάκ πανέπεηαζ ζηα γχα ζζηδνέζζμ πθμφζζμ ζε πμκδνμεζδείξ 

γςμηνμθέξ ή δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ζκςδχκ μοζζχκ ηςκ πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ 

είκαζ επανηήξ κα δζαηδνήζεζ ηδκ θοζζμθμβζηή θεζημονβία ηδξ ΜΚ (Brown κ.ά., 1962, 

Kalscheur κ.ά.,1997). Πανυθα αοηά, ακ ηαζ ημ ζοιπθήνςια θοηζηχκ εθαίςκ 

πανμοζζάγεηαζ ςξ έκα ακαπυζπαζημ ζοζηαηζηυ ημο ζζηδνεζίμο HG/LR πςνίξ κα 

πανμοζζάγεζ ιειμκςιέκα απμηεθέζιαηα, μζ Griinari and Bauman (2003) εεςνμφκ υηζ 

ζηδκ ηαηάηαλδ ηςκ HG/LR ζζηδνεζίςκ πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ επίδναζδ ηςκ θοηζηχκ 

εθαίςκ. 

Σα HG/LR ζζηδνέζζα είκαζ ηαηά αάζδ πηςπά ζε ζκχδεζξ μοζίεξ, αθθά επίζδξ 

ζοιπενζθαιαάκμοκ ζζηδνέζζα ζηα μπμία δ πενζεηηζηυηδηα ηςκ πμκδνμεζδχκ 

γςμηνμθχκ είκαζ επανηήξ αθθά είκαζ αθεζιέκεξ ή οπυ ιμνθή ζοιπήηηςκ. ζηδνέζζα 

πμο απμηεθμφκηαζ απυ εκζίνςια ανααμζίημο ακήημοκ ζηδκ παναπάκς ηαηδβμνία. Ζ 

ορδθή πενζεηηζηυηδηα αιφθμο ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ ζκςδχκ μοζζχκ ζε έκα ζζηδνέζζμ 

επζπθέμκ πενζμνίγμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο εκζζνχιαημξ ανααμζίημο κα 

ειπμδίζεζ ηδκ ειθάκζζδ ημο MFD. Έηζζ, ημ επίπεδμ ηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ 

ζκςδχκ μοζζχκ θαίκεηαζ κα απμηεθεί ηδκ ηφνζα εζδμπμζυ δζαθμνά ηδξ ζηακυηδηαξ ημο 

ζζηδνεζίμο κα ειπμδίγεζ ή κα πνμηαθεί ημ MFD. Ωξ επαηυθμοεμ ηςκ παναπάκς, μ υνμξ 

πηςπά ζε ζκχδεζξ μοζίεξ ζζηδνέζζα (LF) πενζβνάθεζ ηδκ πνχηδ μιάδα ζζηδνεζίςκ πμο 

επζθένμοκ ημ MFD. 

Μία απυ ηδξ πνχηεξ ακαθμνέξ ζηα ζζηδνέζζα πμο επζθένμοκ ημ MFD ήηακ ημ 

1845 υηακ μ Sebelien πμνήβδζε ζπεοέθαζμ ζε βαθαηημπαναβςβζηέξ αβεθάδεξ (Opstved, 

1984). Ζ επίδναζδ ημο ζπεοεθαίμο ζημ θίπμξ ημο βάθαηημξ βίκεηαζ ιε ιεηααμθή ηδξ 

ιζηνμαζαηήξ γφιςζδξ ζηδ ΜΚ, αθθά έπεζ ιζηνή ή ηαευθμο επίδναζδ ζημ θίπμξ ημο 

βάθαηημξ εάκ αοηυ πανέπεηαζ ιε έβποζδ ιεηά ηδκ ΜΚ ( Pennington and Davis, 1975, 

Hagemeister κ.ά. 1988). Δπίζδξ, ζοιπθδνχιαηα ζζηδνεζίμο πμο πενζθαιαάκμοκ 

εαθάζζζα θφηδ πνμηαθμφκ MFD (Franklin, 1999). Σμ ζπεοέθαζμ ηαζ ηα θίπδ απυ 

εαθάζζζα θφηδ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ πανμοζία ιαηνάξ αθοζίδαξ ΠΑΚΛΟ, υπςξ 
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βζα πανάδεζβια, ημ εζημζζπεκηακμσηυ ( C20:5). ε ακηίεεζδ ιε ηα θοηζηήξ πνμέθεοζδξ 

έθαζα, ηα ζοιπθδνχιαηα ηςκ εθαίςκ απυ εαθάζζζμοξ μνβακζζιμφξ πνμηαθμφκ ημ MFD 

αηυιδ ηαζ υηακ ημ ζζηδνέζζμ εα πενζέπεζ έκα επανηέξ επίπεδμ ζκςδχκ μοζζχκ (Chilliard 

κ.ά.,1999; Offer κ.ά.,1999; Arola κ.ά., 2002). Έηζζ, ηα έθαζα απυ εαθάζζζμοξ 

μνβακζζιμφξ ακηζπνμζςπεφμοκ ηδκ δεφηενδ ηφνζα μιάδα ζζηδνεζίςκ ηα μπμία 

πνμηαθμφκ ημ MFD. 

Ένεοκα ζπεηζηή ιε ημ MFD έπεζ απμδείλεζ υηζ ζηζξ ιεηααμθέξ ηδξ θεζημονβίαξ 

ηδξ ΜΚ ειπθέημκηαζ δ ιζηνμαζαηή γφιςζδ ηςκ οδαηακενάηςκ ημο ζζηδνεζίμο ηαζ δ 

ιζηνμαζαηή αζμτδνμβυκςζδ ηςκ ΠΑΚΛΟ ημο ζζηδνεζίμο ( Van Soest, 1963; Davis and 

Brown, 1970; Sutton, 1985; Doreau κ.ά., 1999). Αοηυ είκαζ παναηηδνζζηζηυ ηςκ 

ζζηδνεζίςκ πηςπχκ ζε ζκχδεζξ μοζίεξ ηαζ ζζηδνεζίςκ απυ εαθάζζζμοξ μνβακζζιμφξ, 

υπμο δ ιείςζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ακηζζημζπεί ζε ιεηααμθέξ ζηδ ΜΚ ζε επίπεδμ 

ιμνίςκ ηςκ πηδηζηχκ θζπανχκ μλέςκ (VFA), ιείςζδ ημο μλζημφ ηαζ αφλδζδ ημο 

πνμπζμκζημφ μλέμξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ζηδ ζοζζχνεοζδ ηςκ ΛΟ πμο είκαζ εκδζάιεζα ζηδ 

αζμτδνμβυκςζδ ηδξ ΜΚ, ζδζαζηένςξ ηςκ trans θζπανχκ μλέςκ. Έκαξ ανζειυξ απυ 

εεςνίεξ  έπεζ πνμηαεεί βζα κα ελδβήζεζ ημ MFD πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ δζαηνμθή ηαζ 

ανηεηέξ απυ αοηέξ έπμοκ απμννζθεεί απυ επυιεκεξ ένεοκεξ ( Bauman and Griinari, 

2001). Σνεζξ εεςνίεξ υιςξ ζοκεπίγμοκ κα οπάνπμοκ ζε επζζηδιμκζηέξ δδιμζζεφζεζξ ηαζ 

αάζεζ ηςκ μπμίςκ ιπμνμφκ κα ελδβδεμφκ μζ ααζζηέξ ανπέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ MFD. 

Ζ κία ζεσξία είκαζ υηζ μζ ιεηααμθέξ ζημ απμηέθεζια ηδξ γφιςζδξ ηδξ ΜΚ μδδβεί 

ζηδκ ακεπανηή παναβςβή ημο μλζημφ ηαζ ημο αμοηονζημφ μλέμξ πμο οπμαμδεμφκ ηδ 

ζφκεεζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ. Ζ δεύηεξε ζεσξία είκαζ υηζ δ αθθαβή ζηδ 

θεζημονβία ηδξ ΜΚ αολάκεζ ηδκ παναβςβή πνμπζμκζημφ ζηδ ΜΚ ηαζ επαολάκεζ ημοξ 

νοειμφξ ηδξ βθοημκεμβέκεζδξ ζημ ήπαν, πνμηαθχκηαξ αφλδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ 

ζκζμοθίκδξ πμο ηοηθμθμνεί ζημ αίια ηαζ έθθεζρδ πνμδνυιςκ μοζζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε ηδκ ζκζμοθίκδ ζηδ ζφκεεζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ζημ ιαζηυ. Ζ ηξίηε ζεσξία δ 

μπμία απέηηδζε ζζπφ ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία ακαθένεζ υηζ δ ζφκεεζδ ημο βάθαηημξ ζημ 

ιαζηυ ακαζηέθθεηαζ απυ ηα ζοβηεηνζιέκα ΛΟ ηα μπμία πανάβμκηαζ ςξ απμηέθεζια 

ιεηααμθχκ ηδξ αζμτδνμβυκςζδξ ηδξ ΜΚ. ηδ ζοκέπεζα, εα ακαπηοπεμφκ αοηέξ μζ ηνεζξ 

εεςνίεξ ηαζ εα μθμηθδνςεμφκ ζζημνζηά ιε δεδμιέκα ηαζ απυ πζμ πνυζθαηεξ απμδείλεζξ 

ηαζ ζηδκ ηεθζηή επζηνάηδζδ δφμ εεςνζχκ. 
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1.5.1 ΘΔΧΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΓΡΟΜΟ ΥΑΜΖΛΖ ΛΗΠΟΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

 Ζ πνυμδμξ ζημ πχνμ ηδξ δζαηνμθήξ ηςκ γχςκ ααζίγεηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ηαηακυδζδξ ημο νυθμο ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ςξ ιένδ-ζοζηαηζηά ηδξ 

απμδμηζηυηδηαξ-παναβςβζηυηδηαξ ηςκ γχςκ. Οζ ιέεμδμζ πμο έπμοκ ακαπηοπεεί κα 

οπμθμβίζμοκ ηα ηφνζα πνμσυκηα ηδξ πέρδξ ηα μπμία απμννμθχκηαζ απυ ημκ πεπηζηυ 

ζςθήκα – μλζηυ, πνμπζμκζηυ, αμοηονζηυ, βθοηυγδ, αιζκμλέα ηαζ ιαηνάξ αθφζμο θζπανά 

μλέα – έπμοκ ςξ ηεθζηυ ζημπυ κα ακαπηοπεεί ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ πέρδξ 

ηαζ ηδξ παναβςβζηήξ θεζημονβίαξ. Όιςξ, δ ηακμκζηή πνήζδ ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ 

ιεηά ηδκ απμννυθδζδ πενζπθέηεηαζ ιε ηδκ ζζμννμπία εζζυδμο-παναβςβήξ, επμιέκςξ μζ 

πνμζδζμνζζιμί πμο θένμοκ πνμζεεηζηέξ δζαζηάζεζξ, υπςξ δ νμή ημο αίιαημξ, δ 

πνυζθδρδ ζδζαίηενςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ απ’ ημοξ ζζημφξ ηαζ δ εκδμηνζκζηή 

νφειζζδ ηδξ πνήζδξ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ. 

 Ζ δζαηνμθζηή πνυηθδζδ ημο MFD πανμοζζάγεζ ιζα πμζηζθία ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ 

δζαηνμθήξ ηαζ εθανιμβήξ ηδξ, δ μπμία ειθακίγεηαζ πένα απυ ηδκ γχκδ ειπεζνζηχκ 

ιμκηέθςκ πμο ιπμνμφκ ιε αηνίαεζα κα πνμαθεθεμφκ ( Baldwin κ.ά., 1987). Οζ 

ακαθμβίεξ ηδξ ζφκεεζδξ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ, οπμθμβίγμκηαζ απυ ιμκηέθα 

ζφιθςκα ιε ηα μπμία οπάνπεζ ζοβηεηνζιέκμ οπυζηνςια θζπμβέκεζδξ ( μλζηυ ηαζ 

αμοηονζηυ) ηαζ ηδξ βθοημβέκεζδξ ( πνμπζμκζηυ) ηαζ απυ ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ 

ακαθμβζχκ ηδξ ζφκεεζδξ θζπζδίςκ ζημ ιαζηυ ηαζ ημοξ θζπχδεζξ ζζημφξ πμο ααζίγεηαζ ζε 

ακααμθζηέξ ( ζκζμοθίκδ) ηαζ ηαηααμθζηέξ (βθοηαβυκμ) μνιμκζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ 

(Baldwin κ.ά.,1994, 1995). Ζ απμηοπία ηςκ ειπεζνζηχκ ιμκηέθςκ κα πνμαθέρμοκ ιε 

αηνίαεζα ηδ ιείςζδ ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ δζαηνμθζηή 

πνυηθδζδ ημο MFD ακαδεζηκφεζ ηδ ζδιακηζηυηδηα ηςκ επζπνυζεεηςκ παναβυκηςκ πμο 

έπμοκ εεςνδεεί υηζ νοειίγμοκ ηδ πνήζδ ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ. Ζ απυδεζλδ ηδξ 

ακαζηαθηζηήξ δνάζδξ ηςκ trans ΛΟ πμο πανάβμκηαζ ζηδ ΜΚ ( Selner and Schultz, 

1980; Hagemeister, 1990) έπεζ ζηδνζπεεί ζηδκ ακηίθδρδ ηδξ πμθοπαναβμκηζηήξ 

αζηζμθμβίαξ ημο MFD. 

 Οζ Bauman ηαζ Griinari (2001) πνμηείκμοκ ηδ εεςνία ηδξ αζμτδνμβυκςζδξ ςξ 

ηνμπμπμίδζδ ηδξ εεςνίαξ ηςκ trans θζπανχκ μλέςκ ημο MFD ααζζζιέκμζ ζηδκ ζδέα υηζ 

ηάης απυ ζοβηεηνζιέκεξ δζαηνμθζηέξ ηαηαζηάζεζξ, ημ ιεηααμθζηυ ιμκμπάηζ ηδξ 

αζμτδνμβυκςζδξ ζηδ ΜΚ ιεηααάθθεηαζ ηαζ μδδβεί ζηδκ παναβςβή ιμκαδζηχκ 

εκδζάιεζςκ θζπανχκ μλέςκ ηα μπμία δνμοκ ςξ ζζπονμί ακαζημθείξ ζηδ ζφκεεζδ ημο 

θίπμοξ ημο βάθαηημξ. Ζ εεςνία ηδξ αζμτδνμβυκςζδξ πανμοζζάγεζ ηδκ οπυεεζδ υηζ ηα 
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πνμσυκηα ηδξ ηνμπμπμζδιέκδξ ιεηααμθζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ ζηδ ΜΚ ιπμνμφκ κα 

πεηφπμοκ ιία ιέβζζηδ ιείςζδ ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ζηδ δζαηνμθζηή πνυηθδζδ ημο 

MFD ηαζ έηζζ αοηυ ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ εκμπμζδιέκδ εεςνία δ μπμία ελδβεί ηδ αάζδ 

ημο MFD ζε υθςκ ηςκ ηφπςκ ηα ζζηδνέζζα.  

 

 1.5.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΟΤ ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

 Ζ ηαηακυδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ αζμζφκεεζδξ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ζημ 

ιαζηζηυ αδέκα απμηεθεί ηδκ ηεκηνζηή ζδέα ηάεε ιεθέηδ πμο αθμνά ηδκ επίδναζδ ηδξ 

δζαηνμθήξ ζηδκ θζπμπενζεηηζηυηδηα. ε βαθαηημπαναβςβζηέξ αβεθάδεξ, ηα ΛΟ ημο 

βάθαηημξ πνμένπμκηαζ απυ δφμ πδβέξ ( Bauman, Davis 1974, Barber κ.ά., 1997): α) de 

novo  ζφκεεζδ (C4 έςξ ηαζ πενίπμο ημ 50% ηςκ C16) ηαζ α) ΛΟ πμο πνμζθαιαάκμκηαζ 

έημζια ζημκ μνβακζζιυ ηςκ γχςκ ιέζς ηδξ ηαηακάθςζδξ ημο ζζηδνεζίμο (ημ 50% ηςκ 

C16 ηαζ υθα ηα ΛΟ ιε ιήημξ αθοζίδαξ ιεβαθφηενμ απυ ημ C18). Σμ μλζηυ ηαζ ημ α- 

οδνμλοαμοηονζηυ μλφ είκαζ μζ πδβέξ άκεναηα ηςκ ΛΟ πμο ζοκηίεεκηαζ de novo  ζημκ 

μνβακζζιυ ηαζ ζοκεζζθένμοκ ελίζμο ζηα πνχηα 4 άημια άκεναηα, αθθά ημ μλζηυ είκαζ 

δ ιυκδ πδβή άκεναηα βζα επζιδηοιέκεξ αθοζίδεξ. Έηζζ, έπεζ εηηζιδεεί υηζ ημ α-

οδνμλοαμοηονζηυ ζοκεζζθένεζ ιυκμ βφνς ζημ 8% ζημ ζφκμθμ ημο άκεναηα ζηα ΛΟ 

ημο βάθαηημξ (Palmquist κ.ά., 1969). Σα πνμτπάνπμκηα ΛΟ ακηζπνμζςπεφμοκ ηα 

ηοηθμθμνμφκηα ΛΟ ηα μπμία πνμένπμκηαζ απυ ηδκ απμννυθδζδ ηςκ ηνμθζηχκ ηαζ 

ιζηνμαζαηχκ θζπχκ ή απυ ηδκ ηζκδημπμίδζδ απυ ηζξ απμεήηεξ ημο μνβακζζιμφ. 

 Ο νυθμξ ηςκ πηδηζηχκ θζπανχκ μλέςκ ζηδ ζφκεεζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ 

ζηδνίγεηαζ ζε ηθαζζζηέξ ιεθέηεξ πμο πενζθαιαάκμοκ ηδκ εκδμβαζηνζηή έβποζδ ηςκ 

ιειμκςιέκςκ μλέςκ. Ζ έβποζδ πηδηζηχκ θζπανχκ μλέςκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ηαηά 

ιέζμ υνμ αφλδζδ ζηδκ απυδμζδ ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ βφνς ζημ 16% βζα ημ μλζηυ 

ηαζ 11% βζα ημ αμοηονζηυ, ηαεχξ ηαζ ιζα ηαηά ιέζμ υνμ ιείςζδ πενίπμο 11% βζα ημ 

πνμπζμκζηυ (Thomas and Chamberlain, 1984). Πνμηάεδηακ ακηζδναζηζημί ιδπακζζιμί  

πμο είπακ ςξ ζοκέπεζα ηδκ αφλδζδ ηςκ πνυδνμιςκ απμεειάηςκ βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ 

ΛΟ βζα εβπφζεζξ μλζημφ ηαζ αμοηονζημφ ηαζ ηδ ιείςζδ δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ 

θζπμβεκεηζηχκ πνμδνυιςκ μοζζχκ δζα ιέζμο ηδξ ζκζμοθζκμδζαιεζμθααμφιεκδξ 

ακαζημθήξ ηδξ ηζκδημπμίδζδξ ΛΟ ηαζ δζέβενζδ ηδξ θζπμβεκεηζηήξ μδμφ ζημκ θζπχδδ 

ζζηυ βζα έβποζδ πνμπζμκζημφ.  

 Ζ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ δζαηνμθήξ ηαζ ηδξ ηφνζαξ ακαθμβίαξ ηςκ πηδηζηχκ θζπανχκ 

μλέςκ ζηδκ ηνμπμπμίδζδ ηδξ ΜΚ έπεζ ελεηαζηεί ιε ιεβάθμ εφνμξ ζζηδνεζίςκ. 
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Γοζηοπχξ, πμθφ θίβεξ ιεθέηεξ έπμοκ πναβιαηζηά ιεηνήζεζ ημ νοειυ παναβςβήξ VFA 

πνδζζιμπμζχκηαξ ιεευδμοξ ιε ζζυημπα δζαθφιαηα ( Sutton, 1985). ε πμθθέξ ιεθέηεξ 

πμο ακαθένμκηαζ δεδμιέκα βζα ηα VFA, είκαζ ααζζζιέκα ζε ηαηαιεηνήζεζξ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηςκ VFA ηαζ εηθνάγμκηαζ ζε επίπεδμ ιμνίςκ. Ζ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ηδξ ακαθμβίαξ παναβςβήξ εθεφεενςκ VFA ειθακίγεηαζ κα είκαζ 

ζπεηζηά ιζηνή βζα ζζηδνέζζα πθμφζζα ζε ζκχδεζξ μοζίεξ, ζδζαίηενα ζηα πνυααηα. Όιςξ, 

αοηέξ μζ ζπέζεζξ ιπμνεί κα ιδκ πανμοζζαζεμφκ υηακ πμνδβδεμφκ ηαζ δζαηναθμφκ ηα 

γχα ιε ζζηδνέζζα πηςπά ζε ζκχδεζξ μοζίεξ (Sutton,1985; Annison et al, 1998). 

Γεδμιέκα ααζζζιέκα ζε ιμνζαηέξ δζαζηάζεζξ δείπκμοκ υηζ πμνδβχκηαξ ζζηδνέζζα 

πηςπά ζε ζκχδεζξ μοζίεξ εα ιεζςεεί δ παναβςβή μλζημφ, εα παναηδνδεεί αφλδζδ ημο 

πνμπζμκζημφ ηαζ ςξ ακαθμνά ζημ αμοηονζηυ δεκ εα παναηδνδεμφκ ζδιακηζηέξ 

ιεηααμθέξ (Sutton,1985). Απμηεθέζιαηα ααζζζιέκα ζε ιεηνήζεζξ ιε ζζυημπα 

δζαθφιαηα δείπκμοκ ειθακχξ υηζ δ παναβςβή ημο μλζημφ παναιέκεζ πναβιαηζηά 

αιεηάαθδηδ, εκχ δ παναβςβή ημο πνμπζμκζημφ αολάκεηαζ έκημκα, υηακ πμνδβμφκηαζ 

πηςπά ζε ζκχδεζξ μοζίεξ ζζηδνέζζα ( Davis, 1967; Bauman κ.ά., 1971; Sutton, 1985). Ζ 

αφλδζδ παναβςβήξ ημο πνμπζμκζημφ είκαζ θακενά μ θυβμξ ηδξ ιείςζδξ ηςκ ιμνίςκ 

μλζημφ. ζηδνέζζα πηςπά ζε ζκχδεζξ μοζίεξ ηοπζηά ιεζχκμοκ ημ pH ηδξ ΜΚ, ημ μπμίμ 

επδνεάγεζ ηδ ζπεηζηή ακαθμβία ηδξ απμννυθδζδξ ηςκ ιειμκςιέκςκ VFA (Dijkstra 

κ.ά., 1993). 

 Ακ ηαζ μζ ακαθμβίεξ ηςκ ιμνίςκ ιπμνεί κα ιδκ ακηακαηθμφκ ημοξ πναβιαηζημφξ 

νοειμφξ παναβςβήξ ηςκ ιειμκςιέκςκ VFA, ιία ζηεκή ζπέζδ έπεζ παναηδνδεεί 

ιεηαλφ ηδξ ακαθμβίαξ μλζημφ ηαζ αμοηονζημφ πνμξ ημ πνμπζμκζηυ ηαζ ηδξ 

θζπμπενζεηηζηυηδηαξ, ζδζαζηένςξ υηακ πμνδβμφκηαζ πηςπά ζε ζκχδεζξ μοζίεξ ζζηδνέζζα 

ηα μπμία απμηεθμφκ ηδκ αζηία ειθάκζζδξ MFD (Sutton κ.ά., 1980; Oldham and 

Emmans, 1988). Ο Sutton κ.ά.,(1988) οπμθυβζζακ ιέπνζ ημ 80% ηδξ απυηθζζδξ ηδξ 

θζπμπενζεηηζηυηδηαξ υηζ ιπμνεί κα ελδβδεεί ιε ηζξ ιεηααμθέξ πμο παναηδνμφκηαζ ζε 

ακαθμβίεξ ιμνίςκ ηςκ VFA ζηδ ΜΚ. Γζα πανάδεζβια, δεδμιέκα ααζζζιέκα ζε 

ακαθμβίεξ ιμνίςκ ηςκ VFA ιέζα ζηδ ΜΚ,  απμδεζηκφμοκ υηζ οπάνπεζ ιζα ζηεκή 

βναιιζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ακαθμβζχκ VFA ημο ζζηδνεζίμο ηαζ ηδξ 

θζπμπενζεηηζηυηδηαξ, δ μπμία είκαζ απθχξ έκαξ ζφκδεζιμξ ηαζ δεκ απμδεζηκφεηαζ ζπέζδ 

αζηίμο-απμηεθέζιαημξ. Σα πηςπά ζε ζκχδεζξ μοζίεξ ζζηδνέζζα ηζ αοηά πμο πενζέπμοκ 

έθαζα απυ εαθάζζζμοξ μνβακζζιμφξ πνμηαθμφκ ιεηααμθέξ ζημ ιζηνμαζαηυ πθδεοζιυ 

ηδξ ΜΚ ηαζ μζ αθθαβέξ ζηζξ ακαθμβίεξ ηςκ VFA ίζςξ είκαζ πενζζζυηενμ ζοκέπεζα 

αοηχκ ηςκ ιεηααμθχκ πανά δ αζηία ηδξ ιεζςιέκδξ ζφκεεζδξ βάθαηημξ per se. 
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 Ο Sutton (1985) πνυαθερε εηηζιήζεζξ ηδξ παναβςβήξ VFA ζηδ ΜΚ αβεθάδςκ 

ζηζξ μπμίεξ πμνδβήεδηε είηε ζζηδνέζζμ πθμφζζμ ζε θοθθχδδ πθςνά κμιή είηε πηςπυ. Οζ 

ιεζχζεζξ ζηα πμζμζηά ημο μλζημφ ηαζ ημο αμοηονζημφ πμο πνμέηορακ είκαζ πζεακυκ κα 

είκαζ οπενεηηζιδιέκεξ αθμφ αοηέξ ααζίγμκηαζ ζε δζαπζζηςιέκεξ ιεηααμθέξ ζε επίπεδμ 

ιμνίςκ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ VFA ηαζ μ νοειυξ παναβςβήξ ημοξ δεκ ιπμνεί κα 

ελζζςεεί. Πανυθα αοηά, αθθαβέξ ζηδκ απυδμζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ζε απυηνζζδ 

ηδξ έβποζδξ VFA ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ιέβζζηεξ εηηζιήζεζξ υηακ εηηζιάηαζ 

μ νυθμξ ηδξ δζαηνμθήξ ζηδ ιεηααμθή ηςκ VFA πμο πανάβμκηαζ ζηδ ΜΚ βζα ηδ 

ζφκεεζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ. Ζ επίδναζδ ηςκ ζοιπθδνςιάηςκ θζπχκ (έθαζα απυ 

εαθάζζζμοξ μνβακζζιμφξ ή θοηζηά) ζηδ θζπμπενζεηηζηυηδηα επδνεάγεηαζ ιενζηχξ απυ 

ηδκ επίδναζδ ηςκ γοιχζεςκ ζηδ ΜΚ ηαζ ζηδ δδιζμονβία VFA ςξ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ ( 

Storry, 1981). Σα ζοιπθδνχιαηα θζπζδίςκ ιεζχκμοκ ηδκ ακαθμβία μλζημφ ηαζ αολάκμοκ 

ημ πνμπζμκζηυ. Όιςξ, αοηέξ μζ ιεηααμθέξ είκαζ βεκζηά ιζηνήξ ζδιαζίαξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

ιεηααμθέξ πμο παναηδνμφκηαζ απυ ηδ πμνήβδζδ ζζηδνεζίςκ πηςπχκ ζε ζκχδεζξ μοζίεξ 

( Doreau, κ.ά., 1999). Όηακ ημ ζοιπθήνςια εθαίμο, αδνακέξ ζηδ ΜΚ (ορδθά 

ηεημνεζιέκα θίπδ, άθαηα αζαεζηίμο ηςκ ΛΟ απυ θμζκζηέθαζμ ή πνμζηαηεοιέκμ θίπμξ), 

πενζθαιαάκεηαζ ζε ζζηδνέζζμ, ηυηε μ εθμδζαζιυξ ιε εθεφεενα θζπανά μλέα βζα ηδ 

ζφκεεζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ αολάκεηαζ ηαζ παναηδνμφκηαζ ακηίζημζπεξ αολήζεζξ 

ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ( Storry κ.ά., 1980; Chilliard κ.ά., 

2001; Thomas and Martin, 1988). Ζ ακηίεεηδ πενίπηςζδ, δδθαδή πμνήβδζδ ζζηδνεζίμο 

ιε παιδθυ πμζμζηυ θίπμοξ, ιεζχκεζ ηαζ ηδκ πμζυηδηα βάθαηημξ ηαζ ηδκ απυδμζή ημο 

ζε θίπμξ αθθά δεκ εθαηηχκηαζ δ θζπμπενζεηηζηυηδηά ημο ( Virtanen, 1966; Storry κ.ά., 

1967; Banks κ.ά., 1976). Σα ζζηδνέζζα πμο πνμηαθμφκ ηζξ ιεηααμθέξ ζηδ θζπμβέκεζδ 

ηςκ απμεειάηςκ ηςκ VFA ιπμνεί κα επζδνάζμοκ ζηδ θζπμπενζεηηζηυηδηα ιε πανυιμζμ 

ηνυπμ: αφλδζδ υηακ ημ απυεεια αολάκεηαζ, αθθά δεκ εα παναηδνείηαζ μοζζαζηζηή 

ιείςζδ υηακ ημ απυεεια ιεζχκεηαζ. 

1.5.3 Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΗΝΟΤΛΗΝΖ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΔΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΖ 

ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΟ ΣΖ ΛΗΠΟΓΔΝΔΖ  

 Ζ ζκζμοθίκδ είκαζ ημ ηθεζδί νοειζζηήξ ακαθμνζηά ιε ηδ βθοηυγδ ηαζ ηδκ 

μιμζμζηαζία ηδξ εκένβεζαξ ηαζ αοηυ απμηεθεί ζδιακηζηυ ζημζπείμ ζημ ζοκημκζζιυ ηδξ 

ηιδιαηζηήξ ενέρδξ. ηα ιδνοηαζηζηά μ ιαζηζηυξ αδέκαξ έπεζ απυθοηδ ακάβηδ ηδκ 

φπανλδ ηδξ ζκζμοθίκδξ βζα ηδκ θοζζμθμβζηή θεζημονβία ηςκ ηοηηάνςκ, αθθά αοηή δ 

ακάβηδ ζηακμπμζείηαζ απυ ηδ παιδθή ζοβηέκηνςζδ ηδξ ζκζμοθίκδξ ζημ αίια. 
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Καεδιενζκέξ ιεηααμθέξ ζηδκ ηοηθμθμνία ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ ζκζμοθίκδξ δεκ έπεζ 

θακενή επίδναζδ ζηδ πνδζζιμπμίδζδ απυ ημ ιαζηζηυ αδέκα ηαζ πανυθα αοηά ζηα 

ιδνοηαζηζηά μ ιαζηζηυξ αδέκαξ εεςνείηαζ ακεπδνέαζημξ απυ ηδκ ζκζμοθίκδ. Καζ ζε in 

vitro ( Bauman κ.ά., 1973) ηαζ ζε in vivo ιεθέηεξ ( Hove, 1978; Laarveld κ.ά.,1985) 

απμδεζηκφεηαζ υηζ δ ζκζμοθίκδ δεκ έπεζ έκημκδ επίδναζδ ζηδκ ηαηακάθςζδ βθοηυγδξ, 

ζφιθςκα ιε ηα ιαζηζηά επζεδθζαηά ηφηηανα ηςκ ιδνοηαζηζηχκ οπάνπμοκ ιυκμ GLU1 

ιεηαθμνείξ ( Zhao κ.ά., 1993). ε ακηίεεζδ, δ ζκζμοθίκδ απμδεζηκφεζ ιζα έκημκδ 

νοειζζηζηή επίδναζδ ζημκ ιεηααμθζζιυ ηςκ άθθςκ ζζηχκ πενζθαιαάκμκηαξ επζννμέξ 

ζηδ θζπμβέκεζδ ηαζ ηδκ ακηζθζπυθοζδ ζημ θζπχζδ ζζηυ (Bauman, 2000; Vernon and 

Sasaki, 1991). Αοηέξ μζ ιεηααμθέξ ιπμνμφκ ειιέζςξ κα επδνεάζμοκ ημ απυεεια ηαζ ηδ 

ιμνθή ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ βζα ημ ιαζηζηυ αδέκα. 

 Ο νυθμξ ηδξ ζκζμοθίκδξ ζημ ζοκημκζζιυ ημο ηαηαιενζζιμφ ηςκ ενεπηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ ζημκ μνβακζζιυ δζεοημθφκεζ ηδκ απμεήηεοζδ εκένβεζαξ υηακ ηα απμεέιαηα 

εκένβεζαξ οπενααίκμοκ ηζξ απαζηήζεζξ ημο μνβακζζιμφ. Παναηδνδεείζεξ  δζαθμνέξ 

ιεηαλφ ηςκ εηηνίζεςκ ηδξ ζκζμοθίκδξ ζημ ιαζηυ ηαζ ζε άθθμοξ ζζημφξ είκαζ δ αάζδ βζα 

ιζα θεπηή εεχνδζδ ηδξ άπμρδξ υηζ δ δζαηνμθμεπαβχιεκδ δζέβενζδ βζα απεθεοεένςζδ 

ζκζμοθίκδξ απυ ημ πάβηνεαξ ηαηαθήβεζ ζε ακηαβςκζζιυ βζα ηα ενεπηζηά ζημζπεία 

ιεηαλφ ηςκ ιαζηζηχκ αδέκςκ ηαζ ηςκ ζςιαηζηχκ ζζηχκ εοαίζεδηςκ ζηδκ ζκζμοθίκδ.  

Σμ πνμπζμκζηυ ηαζ δ βθοηυγδ είκαζ δ αζηία ηδξ έηηνζζδξ ηδξ ζκζμοθίκδξ απυ ημ 

πάβηνεαξ ηαζ δ δζαηνμθή πηςπή ζε ζκχδεζξ μοζίεξ μδδβεί ζε αολδιέκδ παναβςβή 

πνμπζμκζημφ απυ ηδ ΜΚ (Sutton, 1985) ηαζ αολδιέκα επίπεδα ηδξ δπαηζηήξ 

βθοημκεμβέκεζδξ (Annison et al, 1974). Δπζπνυζεεηα, δ δζαηνμθή πηςπή ζε ζκχδεζξ 

μοζίεξ βεκζηά μδδβεί ζε ιζα ζδιακηζηή αφλδζδ ζημ βεκζηυ ζζμγφβζμ εκένβεζαξ ελαζηίαξ 

ηδξ ιεβαθφηενδξ εκενβεζαηήξ εζζυδμο ηαζ ιείςζδξ ζηδκ έηηνζζδ ημο θίπμοξ ημο 

βάθαηημξ. Ωξ ζοκέπεζα αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ, δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ ζκζμοθίκδξ ζημ 

αίια είκαζ αολδιέκδ. 

 Λαιαάκμκηαξ οπυρδ πνμδβμφιεκεξ δζαπζζηχζεζξ υηζ ζζηδνέζζμ πηςπυ ζε 

ζκχδεζξ μοζίεξ ιεζχκεζ ηδκ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ 

οπυεεζδ υηζ ημ «MFD είκαζ απμηέθεζια ηςκ ιεηααμθζηχκ απμηεθεζιάηςκ ζηδκ 

αφλδζδ ζε ζπέζδ ιε ηα βθοημβεκεηζηά ηαζ ιδ πνμσυκηα πμο ζοκμδεφμοκ ηδκ πέρδ 

ηέημζςκ ζζηδνεζίςκ», μζ Vallance and McClymont (1959) έθεβλακ ηδκ επίδναζδ ηδξ 

εκδμθθέαζαξ έβποζδξ βθοηυγδξ ηαζ βθοηενυθδξ ζηδκ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ. 

Αοηυ πμο δζαπίζηςζακ είκαζ ιζα δναιαηζηή ιείςζδ ζηδκ επί ημζξ εηαηυ πενζεηηζηυηδηα 

ημο βάθαηημξ ζε θίπμξ υηακ δ βθοηυγδ εβπφεηαζ ιε έκακ νοειυ ηδξ ηάλδξ ηςκ 
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2kg/διένα. Έηζζ, ημ 1962 έδεζλακ υηζ ημ MFD πμο επάβεηαζ απυ ηδκ έβποζδ βθοηυγδξ 

ζοκμδεουηακ ιε ιζα ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο πθάζιαημξ ηςκ εθεοεένςκ ΛΟ ηαζ 

ηνζβθοηενζδίςκ, αθμφ ήδδ ημ 1960 μζ Olson and Vester είπακ απμδείλεζ υηζ δ ζκζμοθίκδ 

ακαζηέθθεζ ηδκ απεθεοεένςζδ εθεφεενςκ ΛΟ απυ ηα θζπμηφηηανα. Καηά αοηυκ ημκ 

ηνυπμκ, μζ Vallance and McClymont ημ 1962, πνυηεζκακ υηζ ημ MFD πμο πνμηαθείηαζ 

απυ ηδκ βθοηυγδ πενζθαιαάκεζ ιζα αολδιέκδ έηηνζζδ ζκζμοθίκδξ πμο ακαζηέθθεζ ηδκ 

απεθεοεένςζδ εθεφεενςκ ΛΟ απυ ηα θζπμηφηηανα ηαζ αοηυ ημ βεβμκυξ ιε ηδ ζεζνά ημο 

ιεζχκεζ ηα απμεέιαηα ζε πνυδνμιεξ ιμνθέξ θζπζδίςκ ζημοξ ιαζηζημφξ αδέκεξ 

ηαηαθήβμκηαξ ζε ιζα ιείςζδ ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ημο βάθαηημξ. Σμ βεβμκυξ υηζ δ 

ζκζμοθίκδ δζεβείνεζ ηδ πνήζδ μλζημφ ηαζ αμοηονζημφ ζηδ ζφκεεζδ θζπζδίςκ ζημ θζπχδδ 

ζζηυ έπεζ δζαπζζηςεεί ηαζ δ εεςνία βζα ηδκ βθοημβεκεηζηή ζκζμοθίκδ έπεζ δζεηπεναζςεεί 

απυ ημοξ Van Soest (1963), Ørskov κ.ά. (1969), Jenny κ.ά. (1974), Annison (1976). 

 Ζ εεςνία πενί ηδξ βθοημβεκεηζηήξ ζκζμοθίκδξ έπεζ εθεβπεεί ιε ελςβεκή έβποζδ 

πνμπζμκζημφ ηαζ βθοηυγδξ. Οζ Davis and Brown (1970) ζοκμρίγμκηαξ 13 πεζναιαηζηά 

πνςηυημθθα πμο πενζθαιαάκμοκ έβποζδ πνμπζμκζημφ δζαπίζηςζακ υηζ ηα 

απμηεθέζιαηα ήηακ θίβμ ιεηααθδηά ηοιαζκυιεκα απυ 0 έςξ 14% ζηδ ιείςζδ ηδξ 

απυδμζδξ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ. Πμθθά απυ ηα πνςηυημθθα πενζθαιαάκμοκ έβποζδ 

πνμπζμκζημφ ιε έκα νοειυ ηδξ ηάλδξ ηςκ 1000g/διένα, ιζα πμζυηδηα πμο πνμζεββίγεζ 

ηδκ διενήζζα παναβςβή πνμπζμκζημφ ζε αβεθάδεξ ιε εθεβπυιεκμ ζζηδνέζζμ. Πζμ 

πνυζθαηεξ ιεθέηεξ ζπεηζηά ιε ηδκ έβποζδ πνμπζμκζημφ επαθδεεφμοκ ηυζμ ηδκ 

ιεηααθδηυηδηα υζμ ηαζ ηδκ δζαηφιακζδ ζηδκ απυηνζζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ( 

Frobish and Davis, 1977; Thomas κ.ά., 1987; Hurtaud κ.ά., 1993; 1998; Miettinen and 

Huhtanen, 1996 ). Όηακ ζοιπενζεθήθεδζακ ηα πνυζθαηα δεδμιέκα, ιεζχζεζξ ζηδκ 

απυδμζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ειθακίζηδηακ κα είκαζ ακελάνηδηεξ απυ ηδ δυζδ ημο 

πνμπζμκζημφ πμο εβπφεηαζ ζηδ ΜΚ. Έηζζ, μζ Bauman and Griinari (2001) ζοκυρζζακ 24 

ιεθέηεξ πμο πενζθαιαάκμοκ έβποζδ βθοηυγδξ ηαζ δζαπίζηςζακ ιζα πανυιμζα 

ιεηααθδηυηδηα ηαζ δζαηφιακζδ απυ +4 έςξ -16% ζηα απμηεθέζιαηα ζηδκ απυδμζδ ημο 

θίπμοξ ημο βάθαηημξ. Ο νυθμξ ηδξ ζκζμοθίκδξ ζηδ νφειζζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ 

έπεζ εθεβπεεί ιε ηδκ πνήζδ οπμδμνίςκ εκέζεςκ ζκζμοθίκδξ ( Schmidt, 1966) ή ιε 

ζοκεπείξ εκδμθθέαζεξ εβπφζεζξ (Thomas κ.ά., 1987). Ακ ηαζ δ μθζηή απυδμζδ ημο 

βάθαηημξ ιεζχκεηαζ ελαζηίαξ ηδξ ζκζμοθζκμεπαβχιεκδξ οπμβθοηαζιίαξ ζε αοηά ηα 

πεζνάιαηα, δ απυδμζδ ημο βάθαηημξ ζε θίπμξ δεκ επδνεάζηδηε.  

 Ζ πνήζδ ημο οπενζκζμοθζκειζημφ-εοβθοηαζιζημφ θναβιμφ επζηνέπεζ ημκ έθεβπμ 

ημο νυθμο ηδξ ζκζμοθίκδξ πςνίξ ηδκ ακάιεζλδ ηδξ οπμβθοηαζιίαξ ( DeFronzo, Tobin 
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and Andres, 1979). Οζ Bauman and Griinari (2001) επζζηυπδζακ δεδμιέκα απυ 5 

πεζναιαηζηά πνςηυημθθα απυ ηδκ μιάδα ημο Cornell πενζθαιαάκμκηαξ αοηήκ ηδκ 

πνμζέββζζδ ιε ηαθά δζαηνεθυιεκεξ αβεθάδεξ ιε εεηζηυ ζζμγφβζμ εκένβεζαξ. Ζ 

ζκζμοθίκδ πμο ηοηθμθμνεί ζημ αίια είπε πενίπμο ηεηναπθαζζαζηεί ζε ζπέζδ ιε ηα 

επίπεδα ακαθμνάξ ηαζ μζ θναβιμί είπακ δζαηδνδεεί βζα ηέζζενζξ ιένεξ, επζηνέπμκηαξ ςξ 

εη ημφημο ηδκ εηηίιδζδ ηυζμ μλέςκ υζμ ηαζ πνυκζςκ απμηεθεζιάηςκ. Γεκ οπάνπεζ 

ηαιία δζαπίζηςζδ βζα ηδκ ακημπή ηδξ ζκζμοθίκδξ ααζζγυιεκδ ζημοξ ζοκεπείξ νοειμφξ 

έβποζδξ ηδξ βθοηυγδξ πμο απαζηείηαζ βζα κα δζαηδνδεεί δ εοβθοηαζιία ηαζ δ πνμθακήξ 

ακηζθζπμθοηζηή επίδναζδ ηδξ ζκζμοθίκδξ οπμδδθχκεηαζ απυ ηδκ ιείςζδ ζημ πθάζια 

ηςκ NEFA. Οζ επζδνάζεζξ ζημ θίπμξ ημο βάθαηημξ ήηακ ιδδαιζκέξ ιε ηδκ ιείςζδ ηδξ 

απυδμζδξ ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ημο βάθαηημξ κα είκαζ πενίπμο ζημ 5% ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα πνήζδξ οπενζκζμοθζκειζημφ-εοβθοηαζιζημφ θναβιμφ. 

 Ζ εκενβεζαηή ηαηάζηαζδ ηςκ γχςκ είκαζ ιζα ζδιακηζηή πανάιεηνμξ ζηδκ 

εηηίιδζδ ηδξ νφειζζδξ ηδξ απυδμζδξ ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ημο βάθαηημξ. ηζξ 

αβεθάδεξ ιε εεηζηυ ζζμγφβζμ εκένβεζαξ, ιζα οπμθμβζγυιεκδ πενζεηηζηυηδηα 4 έςξ 8% ζε 

ΛΟ, πνμένπεηαζ απυ ΛΟ πμο ηζκδημπμζμφκηαζ απυ ηα απμεέιαηα θίπμοξ ημο ζχιαημξ  

(Palmquist and Mattos, 1978; Pullen κ.ά., 1989) Σμ επίπεδμ ιείςζδξ ηδξ 

θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ημο βάθαηημξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα πνήζδξ οπενζκζμοθζκειζημφ-

εοβθοηαζιζημφ θναβιμφ, υπςξ ακαθένεδηε, είκαζ ζφιθςκδ ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ 

βθοηυγδξ ζηδκ ηζκδημπμίδζδ ηςκ ζζηχκ. Μία ιεθέηδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα πνήζδξ 

οπενζκζμοθζκειζημφ-εοβθοηαζιζημφ θναβιμφ δζελήπεδ ιε αβεθάδεξ ζε πνχζιμ ζηάδζμ 

βαθαηημπαναβςβήξ (10 διενχκ) ζημ  Cornell. ε αοηυ ημ ζηάδζμ βαθαηημπαναβςβήξ 

ηα απμεέιαηα θίπμοξ πμο ηζκδημπμζμφκηαζ, ακηζπνμζςπεφμοκ ιζα πζμ μοζζχδδ πδβή 

ΛΟ βζα ημ θίπμξ ημο βάθαηημξ. Ζ έβποζδ ζκζμοθίκδξ ιείςζε έκημκα ημοξ νοειμφξ ηδξ 

θζπυθοζδξ ηάηζ πμο δζαθαίκεηαζ ηαζ απυ ηζξ ιεηααμθέξ ζημ πθάζια ηςκ NEFA (1021-

330 mM), ηαζ μδήβδζε ζε ιία ιείςζδ ηδξ ηάλδξ ηςκ 35% ηδξ απυδμζδξ ημο θίπμοξ ημο 

βάθαηημξ. 

1.5.4 ΑΝΑΣΟΛΖ ΣΖ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ 

 O Powell (1939) ήηακ απυ ημοξ πνχημοξ πμο ακαβκχνζζε υηζ μζ 

δζαηνμθμεπαβχιεκεξ αθθαβέξ ζημ θίπμξ ημο βάθαηημξ ζπεηίγμκηαζ ιε ιεηααμθέξ ζηδκ 

ιζηνμαζαηή δζαδζηαζία πμο βίκεηαζ ζηδκ ΜΚ. Οζ πνχηεξ πενζεηηζηέξ ιεθέηεξ πάκς ζημ 

MFD πνμζέββζζακ ημ πνυαθδια ςξ θεζημονβία ηςκ δζαηνμθμεπαβχιεκςκ αθθαβχκ ζηζξ 

γοιχζεζξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζηδ ΜΚ( Van Soest, 1963; Davis and Brown 1970). 
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Μμθαηαφηα, μζ ηεθεοηαίμζ ιεθεηδηέξ ακαβκχνζζακ ηδκ πζεακυηδηα « υηζ μζ 

παναηδνδεείζεξ ιεηααμθέξ ζηζξ ακαθμβίεξ ηςκ πηδηζηχκ θζπανχκ μλέςκ ηδξ ΜΚ 

απμηεθμφκ έκδεζλδ βζα ημ ζφκδνμιμ ημο MFD» ηαζ πνυηεζκακ υηζ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ 

αθθαβέξ ζημ ιεηααμθζζιυ ηςκ θζπζδίςκ  ζηδ ΜΚ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε αθθαβέξ ζηδ 

δζαηνμθή. Δπζζήιακακ επίζδξ, υηζ ηυζμ ηα ορδθήξ δζαηνμθζηήξ αλίαξ δδιδηνζαηά ηαζ 

ηα θοηζηά θίπδ ςξ ζοιπθδνχιαηα ηδξ δζαηνμθήξ πμο επάβμοκ ημ MFD αολάκμοκ ηδκ 

δδιζμονβία trans μηηαδεκμσηχκ μλέςκ ζηδκ ΜΚ. Σέθμξ, πνμηάεδηε υηζ δ ζοβπχκεοζδ 

ηςκ trans ΛΟ ζηα θζπίδζα ημο αίιαημξ «ακηαπμδίδμοκ ιδ απμδεηηά οπμζηνχιαηα» βζα 

πνδζζιμπμίδζδ απυ ημ ιαζηζηυ αδέκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 |  ε λ ί δ α  
 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

2.ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

2.1. θνπόο ηνπ πεηξάκαηνο  

Ο ζημπυξ ημο πεζνάιαημξ ήηακ κα δζενεοκδεεί δ επίδναζδ ηδξ πνμζεήηδξ 

ζπεοεθαίμο ηαζ ζμβζέθαζμο ζημ ζζηδνέζζμ αζβμπνμαάηςκ ζηδ πδιζηή ζφζηαζδ ημο 

βάθαηημξ ηαζ ζημ πνμθίθ ηςκ ΛΟ ημο βάθαηημξ ηαζ ημο αίιαημξ.  

2.2. Πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο 

Σμ πείναια πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ πεζναιαηζηή εβηαηάζηαζδ ημο 

Δνβαζηδνίμο Φοζζμθμβίαξ Θνέρδξ ηαζ Γζαηνμθήξ ημο Γεςπμκζημφ Πακεπζζηδιίμο 

Αεδκχκ, ζφιθςκα ιε ηα ζζπφμκηα ζπεηζηά ιε ηδκ εογςία ηςκ πεζναιαηυγςςκ. 

Γζα ημ ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμζήεδηακ δφμ μιάδεξ πνμααηζκχκ ηαζ αζβχκ εη ηςκ 

μπμίςκ δ ιία απμηεθμφζε ημκ ιάνηονα ηαζ δ άθθδ ηδκ μιάδα επέιααζδξ ιε πνμζεήηδ 

1% ζπεοεθαίμο ηαζ 5% ζμβζέθαζμο. Ζ δζαηνμθή ηςκ γχςκ ήηακ αημιζηή ηαηά ιενίδαξ 

ιε ίδζα ακαθμβία ΥΕ/Ε=53:47 ζημ ζζηδνέζζμ χζηε κα ηαθφπημκηαζ μζ δζαηνμθζηέξ 

ημοξ ακάβηεξ αημιζηά. Παναημθμοεείημ δ ελέθζλδ ημο ζςιαηζημφ ημοξ αάνμοξ 

εαδμιαδζαίςξ. ηα γχα παναημθμοεείημ, επίζδξ, ζε ηαεδιενζκή αάζδ ακά μιάδα 

ιάνηονα ηαζ επέιααζδξ δ ζοκμθζηή παναβυιεκδ πμζυηδηα βάθαηημξ. 

Ο δζαπςνζζιυξ ζηζξ δφμ μιάδεξ έβζκε ιε αάζδ ηδ βαθαηημπαναβςβή, ηδ πδιζηή 

ζφζηαζδ ημο βάθαηημξ ηαζ ημ ζςιαηζηυ αάνμξ ημο ηάεε γχμο, έηζζ χζηε μζ δφμ μιάδεξ 

κα είκαζ ζζμδφκαιεξ. ημ πνχημ πείναια πνδζζιμπμζήεδηακ δχδεηα πνμααηίκεξ 

Καναβημφκζηδξ θοθήξ δθζηίαξ 2 έςξ 3 εηχκ. Οζ ημηεημί ηςκ πνμααηζκχκ λεηίκδζακ 

ηέθδ Νμειανίμο ηαζ μθμηθδνχεδηακ εκηυξ 15 διενχκ. 

ημ δεφηενμ πείναια πνδζζιμπμζήεδηακ δχδεηα βαθαηημπαναβςβζηέξ αίβεξ 

θοθήξ Alpine, δθζηίαξ 2 έςξ 3 εηχκ. Οζ ημηεημί ηςκ αζβχκ λεηίκδζακ ηέθδ 

Φεανμοανίμο ηαζ μθμηθδνχεδηακ εκηυξ 20 διενχκ. Συζμ μζ πνμααηίκεξ υζμ ηαζ μζ 

αίβεξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πεζναιαηζηήξ θάζδξ είπακ ζηδ δζάεεζή ημοξ, ζε 24ςνδ 

αάζδ, κενυ.  
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Δηθόλα 2.1: Οζ πνμααηίκεξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δζελαβςβήξ ημο πεζνάιαημξ ζηζξ 

αημιζηέξ ημοξ ηαΐζηνεξ. 

Σμ ηάεε πείναια μθμηθδνχεδηε εκηυξ 43 διενχκ. Πνζκ ηδκ έκανλδξ ηδξ 

πεζναιαηζηήξ θάζδξ, πνμδβήεδηε βζα 10 διένεξ δ πνμπεζναιαηζηή πενίμδμξ βζα ηδκ 

πνμζανιμβή ηςκ γχςκ. Ζ δοζημθία πνμζανιμβήξ μθείθεηαζ ζηδκ ακηίδναζδ ηςκ γχςκ 

ζημ δέζζιμ ζε αημιζηέξ ηαΐζηνεξ βζα κα εθανιμζηεί δ αημιζηή δζαηνμθή. ηδκ ανπή 

οπήνλε άνκδζδ ηαηακάθςζδξ ηνμθήξ απ’ ηα γχα. Ηδζαίηενα ειθακήξ ήηακ δ ακηίδναζδ 

ηςκ αζβχκ θυβς ηδξ ιεβαθφηενδξ γςδνυηδηαξ ηαζ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ γχςκ αοηχκ. 

Έηζζ, βζα δζάζηδια 10 διενχκ υπςξ ακαθένεδηε παναπάκς, οπήνλε δζάζηδια 

πνμζανιμβήξ, ιέπνζξ υημο υθα ηα γχα κα ηαηακαθχκμοκ ηδκ πμνδβδεείζα πμζυηδηα 

ημο ζζηδνεζίμο πμο ακηζζημζπμφζε ζηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημοξ. 

Δηθόλα 2.2: Ανζζηενά, μζ αίβεξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ άιεθλδξ ζηζξ αημιζηέξ ημοξ 

ηαΐζηνεξ. Γελζά, δ αιεθηηζηή ιδπακή πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζημ πείναια ιε ηζξ αίβεξ. 
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Καζ ζηζξ δφμ μιάδεξ ηςκ γχςκ πνδζζιμπμζήεδηε ζακυξ ιδδζηήξ ςξ ΥΕ. Όζμκ  

ακαθμνά ζηζξ Ε, βζα ιεκ ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα πνδζζιμπμζήεδηε ανααυζζημξ, 

ζμβζάθεονμ, πίηονα ζίημο ηαζ ζζμννμπζζηήξ ακμνβάκςκ ζημζπείςκ ηαζ αζηαιζκχκ, εκχ 

βζα ηδκ μιάδα ηδξ επέιααζδξ πνδζζιμπμζήεδηε ηνζεή, ζμβζάθεονμ, πίηονα ζίημο, 

ζζμννμπζζηήξ ακμνβάκςκ ζημζπείςκ ηαζ αζηαιζκχκ, ζπεοέθαζμ ηαζ ζμβζέθαζμ.  Ζ 

ζφκεεζδ ημο ιίβιαημξ ηςκ Ε πανμοζζάγεηαζ ζημκ Πίκαηα 1. 

Πίλαθαο 1:Δθαηνζηηαία ζύλζεζε κηγκάησλ ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθώλ  

ΕΧΟΣΡΟΦΖ ΟΜΑΓΑ 

ΜΑΡΣΤΡΑ ΔΠΔΜΒΑΖ 

Αξαβόζηηνο (%) 60 - 

Κξηζάξη (%) - 47,5 

νγηάιεπξν (%) 18 15 

Πίηπξα (%) 17 26,5 

Ηζνξξνπηζηήο (%) 5 5 

Ηρζπέιαην (%) - 1 

νγηέιαην (%) - 5 

 

 ηδ δζάνηεζα ημο πεζνάιαημξ ηα γχα δζαηνέθμκηακ αημιζηά ιε ζζηδνέζζα πμο 

ηαηανηίζηδηακ ζφιθςκα ιε ηζξ ακάβηεξ ζοκηήνδζδξ ηαζ βαθαηημπαναβςβήξ ημο ηάεε 

γχμο (Εένααξ κ.α., 2007), θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ ζςιαηζηυ αάνμξ, ηδκ παναβυιεκδ 

πμζυηδηα ηαζ ηδ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ. Οζ δζαηνμθζηέξ επειαάζεζξ 

ηάθοπηακ ημ 100% ηςκ ακαβηχκ ηςκ γχςκ, χζηε κα απμθεοπεεί ιεηααμθή ημο 

ζςιαηζημφ ημοξ αάνμοξ. Πανυθα αοηά, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο πεζνάιαημξ, 

παναηδνήεδηακ ιεηααμθέξ ζηα ζςιαηζηά αάνδ ηςκ γχςκ ηαζ ζδζαίηενα ζηζξ αίβεξ, ιε 

απμηέθεζια κα βίκμοκ πνμζανιμβέξ ζηδκ πμζυηδηα ημο ζζηδνεζίμο έηζζ χζηε κα 

ηαθφπημκηαζ ηαηά ημ δοκαηυκ αηνζαέζηενα μζ ακάβηεξ ημοξ. 

 Σμ ζζηδνέζζμ πμνδβμφκηακ αημιζηά ηαηά ιενίδεξ ζηα γχα δφμ θμνέξ ηδκ διένα 

ζε δφμ ίζα βεφιαηα, ζηζξ 8:30 ηαζ 16:30. Όθα ηα πνυααηα αιέθβμκηακ δφμ θμνέξ ηδκ 

διένα ιε ηα πένζα, ζηζξ 8:00 ηαζ 17:00, εκχ ζημ πείναια ηςκ αζβχκ ημ άιεθβια 

οθμπμζήεδηε ιε αιεθηηζηή ιδπακή ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο πεζνάιαημξ.  ε 

ηαεδιενζκή αάζδ ηαηαβνάθμκηακ δ ζοκμθζηή πμζυηδηα βάθαηημξ ακά μιάδα.  

 

2.3. Γεηγκαηνιεςίεο 

 Καηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζνάιαημξ ζηζξ πνμααηίκεξ πναβιαημπμζήεδηακ 4 

δεζβιαημθδρίεξ βάθαηημξ  (7
δ
, 14

δ
, 28

δ
 ηαζ 42

δ
 διένα )βζα ηάεε γχμ λεπςνζζηά, ιε 

ζημπυ κα εθεβπεεί δ πμζυηδηα βάθαηημξ πμο πανήβαβε αημιζηά δ ηάεε πνμααηίκα. 
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Δπίζδξ, πναβιαημπμζήεδηακ 2 δεζβιαημθδρίεξ αίιαημξ (27
δ
 ηαζ 41

δ
 διένα) ηαζ 

βάθαηημξ (28
δ
 ηαζ 42

δ
 διένα) βζα ηάεε γχμ λεπςνζζηά, ιε ζημπυ κα εθεβπεεί ημ πνμθίθ 

ηςκ ΛΟ. Σδκ ίδζα διένα πμο βζκυηακ αημιζηή βαθαηημιέηνδζδ θαιαάκμκηακ ηαζ 

αημιζηά δείβιαηα βάθαηημξ βζα ηδ πδιζηή ακάθοζδ, αημθμοεχκηαξ πάκηα ημοξ ηακυκεξ 

δεζβιαημθδρίαξ (ακάιεζλδ ηδξ πνςζκήξ ηαζ ηδξ απμβεοιαηζκήξ πμζυηδηαξ αιεθπεέκημξ 

βάθαηημξ ηαζ θήρδ δείβιαημξ ζε πμζμζηυ 10% ηδξ εηάζημηε αιεθπεείζαξ πμζυηδηαξ).  

 Καηά ηδκ δζελαβςβή ημο πεζνάιαημξ ηςκ αζβχκ πναβιαημπμζήεδηακ 6 

δεζβιαημθδρίεξ βάθαηημξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ πδιζηέξ ημοξ ακαθφζεζξ ηαζ 2 

δεζβιαημθδρίεξ αίιαημξ ηαζ βάθαηημξ βζα ηδκ ακάθοζδ ημο πνμθίθ ηςκ ΛΟ. Όθεξ μζ 

πνμααηίκεξ ηαζ μζ αίβεξ γοβίγμκηακ ζε εαδμιαδζαία αάζδ ηαζ ηαηαβνάθμκηακ ηα 

ζςιαηζηά ημοξ αάνδ.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Δηθόλα 2.3: Ανζζηενά, δ μιαδζηή γφβζζδ ημο βάθαηημξ. Γελζά, ηα δείβιαηα βάθαηημξ 

βζα ηδ πδιζηή ζφζηαζδ.  

 Οζ δεζβιαημθδρίεξ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ πδιζηήξ ζφζηαζδξ ημο βάθαηημξ 

ηςκ πνμααηζκχκ πναβιαημπμζήεδηακ ηδκ 7
δ
, 14

δ
, 28

δ
 ηαζ 42

δ
 διένα ημο πεζνάιαημξ. 

Δκχ, ηςκ αζβχκ πναβιαημπμζήεδηακ ηδκ 7
δ
, 14

δ
, 21

δ
, 28

δ
, 35

δ
 ηαζ 42

δ
 διένα ημο 

πεζνάιαημξ. Ζ αζμρία ιαζημφ ηαζ μονάξ πναβιαημπμζήεδηε ηυζμ ζηζξ πνμααηίκεξ υζμ 

ηαζ ζηζξ αίβεξ ηδκ 33
δ
  ηαζ 43

δ
  διένα ημο πεζνάιαημξ.  

 διεζχκεηαζ υηζ ιία πνμααηίκα ( αν.261) απυ ηδκ μιάδα επέιααζδξ ειθάκζζε 

απυ ηδκ δεφηενδ εαδμιάδα ηδξ δεζβιαημθδρίαξ ζοιπηχιαηα ιαζηίηζδαξ ηαζ ζοκεπχξ 

θυβς ιδ ακαζημθήξ ηδξ αζεέκεζαξ απυ ηα ακηζαζμηζηά, ελαζνέεδηε απυ ημ πείναια. 

Δπίζδξ, ιεηά ηδ δζελαβςβή ηδξ αζμρίαξ ιία πνμααηίκα (αν.675) απυ ηδκ μιάδα 

επέιααζδξ ειθάκζζε ιαζηίηζδα, ίζςξ απυ πζεακή ιυθοκζδ ημο ιαζημφ ελαζηίαξ ηδξ 

ημιήξ βζα ηδ αζμρία μπυηε δζεηυπδ δ ζοιιεημπή ηδξ  ζηδκ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία. 
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οκεπχξ, δ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία πεναηχεδηε ιε ηέζζενζξ πνμααηίκεξ απ’ ηδκ μιάδα 

επέιααζδξ. 

 

2.4.Πξνζδηνξηζκνί 

ηζξ πνμααηίκεξ ηαζ ζηζξ αίβεξ πνμζδζμνίγμκηακ: 

α. ημ ζςιαηζηυ ημοξ αάνμξ ηάεε αδμιάδα ιε γοβυ αηνζαείαξ 0,1 kg. 

β. δ πδιζηή ζφζηαζδ ημο βάθαηημξ (θίπμξ, πνςηεΐκδ, θαηηυγδ, μθζηά ζηενεά άκεο 

θίπμοξ ηαζ μθζηά ζηενεά) ιε Milko Scan 133. 

γ. ηα θζπανά μλέα ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ, ημο πθάζιαημξ ημο αίιαημξ ηαζ ηςκ 

γςμηνμθχκ ιε αένζμ πνςιαημβνάθμ (GC), Agilent. 

Ζ πδιζηή ακάθοζδ ηςκ γςμηνμθχκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ  ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ πεζναιαηζηήξ πενζυδμο, ηυζμ ζηζξ πνμααηίκεξ υζμ ηαζ ζηζξ αίβεξ, έβζκε ιε ηδκ 

ακαθοηζηή ηαηηζηή Weende. Με ηδκ ακαθοηζηή ηαηηζηή Weende πνμζδζμνίζηδηακ  ζε 

πμζμζηυ %,  δ λδνά μοζία ( ΞΟ), δ ηέθνα (Σ), μζ αγςημφπεξ μοζίεξ ( ΑΟ), μζ θζπανέξ 

μοζίεξ ( ΛΟ) ηαζ μζ ζκχδεζξ μοζίεξ ( ΗΟ).  

Ζ πδιζηή ζφζηαζδ ημο βάθαηημξ (θίπμξ, πνςηεΐκδ, θαηηυγδ, μθζηά ζηενεά άκεο 

θίπμοξ ηαζ μθζηά ζηενεά) πναβιαημπμζήεδηε ζημ Δνβαζηήνζμ Γαθαηημημιίαξ ημο 

Γεςπμκζημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ιε Milko Scan 133. 

2.4.1. Μέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ ησλ ιηπαξώλ νμέσλ ζην γάια 

 2.4.1.α Παναθααή θίπμοξ βάθαηημξ 

Γζα ηδκ παναθααή ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ ηςκ Jiang η.ά. 

(1996). φιθςκα ιε ηδ ιέεμδμ αοηή, ζε δμηζιαζηζηυ ζςθήκα ηφπμο Falcon 

ημπμεεημφκηαζ 8,5 ml ζζμπνμπακυθδξ ηαζ 11,25 ml ελακίμο ηα μπμία ακαδεφμκηαζ ζε 

ακαδεοηήνα (vortex) βζα 3 min. Καηυπζκ ημπμεεημφκηαζ βζα θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 4000 

rpm (2520 g) βζα 5 min ζημοξ 5
μ
C. Μεηά ηδ θοβμηέκηνδζδ παναηδνείηαζ δζαπςνζζιυξ 

δφμ θάζεςκ. ηδ ζοκέπεζα, παναθαιαάκμκηαζ 10 ml απυ ημ οπενηείιεκμ ηαζ 

ημπμεεημφκηαζ ζε κέμ δμηζιαζηζηυ ζςθήκα. ημ οπμηείιεκμ πνμζηίεεκηαζ 11,25 ml 

ελακίμο ηαζ ιεηά απυ ακάδεοζδ (vortex) θοβμηεκηνείηαζ εη κέμο ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ. 

οθθέβμκηαζ εη κέμο 10 ml απυ ημ οπενηείιεκμ ηαζ αημθμοεεί ηαζ κέα έηπθοζδ ιε 

11,25 ml ελακίμο. Έπεζηα, ζηζξ ζοθθεπεείζεξ οπενηείιεκεξ θάζεζξ πνμζηίεεκηαζ 7,5 ml 

δζαθφιαημξ εεζζημφ καηνίμο (Na2SO4) 0,47 Μ ηαζ επένπεηαζ δζαπςνζζιυξ θάζεςκ. 

οθθέβμκηαζ 20 ml απυ ημ οπενηείιεκμ ηαζ ημπμεεημφκηαζ ζε πμηήνζ γέζεςξ. Σμ πμηήνζ 
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γέζεςξ ιεηαθένεηαζ ζε ηθίαακμ ζημοξ 30
μ
C βζα ηδκ παναθααή ημο θίπμοξ ιεηά ηδκ 

ελάηιζζδ ημο ελακίμο (πενίπμο 20 χνεξ). 

 

 2.4.1.α. Μεεοθεζηενμπμίδζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ 

Γζα ηδ ιεεοθεζηενμπμίδζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ ηςκ 

Kelly η.ά. (1998). φιθςκα ιε ηδ ιέεμδμ αοηή, ζε δμηζιαζηζηυ ζςθήκα ημπμεεημφκηαζ 

40 mg θίπμοξ, 2 ml ελακίμο ηαζ 40 ιl μλζημφ ιεεοθίμο. Αημθμοεεί ηαθή ακάδεοζδ 

(vortex). ηδ ζοκέπεζα, πνμζηίεεκηαζ 40 ιl ακηζδναζηδνίμο πμο παναζηεοάγεηαζ ιε ηδκ 

ελήξ ακαθμβία: 1,75 ml ιεεακυθδξ ηαζ 0,4 ml ιεεοθζημφ καηνίμο (sodium methylate) 

5,4 Μ. Αθμφ ακαιεζπεμφκ αθήκμκηαζ βζα επχαζδ βζα 10 min. ηδ ζοκέπεζα, 

πνμζηίεεκηαζ 60 ιl δζαθφιαημξ πμο παναζηεοάγεηαζ δζαθφμκηαξ 1g μλαθζημφ μλέμξ ζε 

30 ml δζαζεοθαζεένα. Καηυπζκ βίκεηαζ θοβμηέκηνδζδ βζα 5 min ζηζξ 5000 ζηνμθέξ. 

Παναθαιαάκμκηαζ 90 ιl απυ ηδκ οβνή θάζδ ηαζ ιαγί ιε 10 ιl εζςηενζημφ πνμηφπμο 

δζαθφιαημξ (standard) ζθναβίγμκηαζ ηαηάθθδθα βζα ακάθοζδ ζημκ αένζμ 

πνςιαημβνάθμ. 

 

2.4.2. Μέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ ησλ ιηπαξώλ νμέσλ ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο 

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ θζπανχκ μλέςκ ημο πθάζιαημξ ημο αίιαημξ 

πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ ηςκ Bondia-Pons η.ά. (2004). φιθςκα ιε ηδ ιέεμδμ 

αοηή, ζε πονίιαπμ δμηζιαζηζηυ ζςθήκα ημπμεεημφκηαζ 1 ml πθάζιαημξ αίιαημξ, 10 ιl 

εζςηενζημφ πνμηφπμο δζαθφιαημξ (standard) ηαζ 2 ml ιεεοθζημφ καηνίμο (0,5 % w/v) 

ηα μπμία εενιαίκμκηαζ ζημοξ 100
μ
C  βζα 15 min. ηδ ζοκέπεζα, αθμφ ηνοχζμοκ ζε 

εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ, πνμζηίεεκηαζ 20 ml ηνζθεμνζημφ αανίμο ηαζ εενιαίκμκηαζ 

εη κέμο ζημοξ 100
μ
C βζα 15 min. ηδ ζοκέπεζα, αθμφ ηνοχζμοκ ζε εενιμηναζία 

πενζαάθθμκημξ, πνμζηίεεηαζ 1 ml ελακίμο ηαζ αημθμοεεί ακάιεζλδ βζα 15 min. Έπεζηα, 

πνμζηίεεκηαζ 2 ml ημνεζιέκμο δζαθφιαημξ πθςνζμφπμο καηνίμο ηαζ αημθμοεεί 

θοβμηέκηνδζδ βζα 8 min ζηζξ 5000 ζηνμθέξ. Μεηά ηδ θοβμηέκηνδζδ, αημθμοεεί 

πνμζεήηδ άκοδνμο εεζζημφ καηνίμο ηαζ δ επάκς ζηνχζδ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ακάθοζδ 

ζε αένζμ πνςιαημβνάθμ. 

 

2.4.3. Μέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ ησλ ιηπαξώλ νμέσλ ζηηο δσνηξνθέο 

 2.4.3.α Παναθααή θίπμοξ γςμηνμθχκ 

Γζα ηδκ παναθααή ημο θίπμοξ ηςκ γςμηνμθχκ πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ ηςκ 

Sànchez-Machodo (2002). φιθςκα ιε ηδ ιέεμδμ αοηή ανπζηά παναζηεοάγεηαζ 
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δζάθοια πονμηαηεπυθδξ, δζαθφμκηαξ 1g ζε 5 ml ιεεακυθδξ. Σμ δζάθοια ηδξ 

πονμηαηεπυθδξ δζαηδνείηαζ ζημοξ 4
μ
C ζημ ζημηάδζ ηαζ παναζηεοάγεηαζ εη κέμο ηάεε 

θμνά πμο δζεκενβείηαζ πνμζδζμνζζιυξ. ηδ ζοκέπεζα, ζε ζςθήκα Falcon ημπμεεημφκηαζ 

1g αθεζιέκμο δείβιαημξ γςμηνμθήξ, 800 ιl δζαθφιαημξ πονμηαηεπυθδξ ηαζ 20 ml 

KOH (0,5 Μ ζε ιεεακυθδ). Ο ζςθήκαξ ακαδεφεηαζ βζα 20 min ηαζ ημπμεεηείηαζ ζε 

οδαηυθμοηνμ ζημοξ 80
μ
C βζα 15 min. Καηά ηδκ παναιμκή ημο ζημ οδαηυθμοηνμ μ 

ζςθήκαξ ακαηζκείηαζ ακά ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα. Έπεζηα, ρφπεηαζ ζε πάβμ ηαζ ημ 

πενζεπυιεκμ ημο βζα θυβμοξ αζθαθείαξ ιεηαθένεηαζ ζε άθθμ δμηζιαζηζηυ ζςθήκα ζημκ 

μπμίμ πνμζηίεεκηαζ 4 ml απεζηαβιέκμο φδαημξ ηαζ 20 ml ελακίμο. Ο ζςθήκαξ 

ακαηζκείηαζ ηαζ ηαηυπζκ θοβμηεκηνείηαζ ζηα 373 g βζα 2 min. Μεηά ηδ θοβμηέκηνδζδ 

παναηδνείηαζ δζαπςνζζιυξ ζηνχζεςκ. Έηζζ, ζοθθέβμκηαζ 15 ml απυ ημ οπενηείιεκμ ηαζ 

ιεηαθένμκηαζ ζε πμηήνζ γέζεςξ. ημ οπυθμζπμ πενζεπυιεκμ ημο δμηζιαζηζημφ ζςθήκα 

πνμζηίεεκηαζ 15 ml ελακίμο ηαζ μ ζςθήκαξ θοβμηεκηνείηαζ εη κέμο ζηζξ ίδζεξ ζηνμθέξ. 

Μεηά ηδ θοβμηέκηνδζδ ζοθθέβμκηαζ 15 ml απυ ημ οπενηείιεκμ ηαζ ημπμεεημφκηαζ ηαζ 

αοηά ζημ ίδζμ πμηήνζ γέζεςξ. Σμ πμηήνζ γέζεςξ ιεηαθένεηαζ ζε ηθίαακμ ζημοξ 30
μ
C βζα 

ελάηιζζδ, βζα πενίπμο 20 χνεξ. 

 

 2.4.3.α. Μεεοθεζηενμπμίδζδ ημο θίπμοξ ηςκ γςμηνμθχκ 

Γζα ηδ ιεεοθεζηενμπμίδζδ ημο θίπμοξ ηςκ γςμηνμθχκ πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ 

ηςκ Kelly η.ά. (1998), δ μπμία πενζβνάθδηε θεπημιενχξ παναπάκς (8.3.1.α). 

 

Ζ ακάθοζδ ηςκ ιεεοθεζηένςκ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ, ημο πθάζιαημξ ημο αίιαημξ 

ηαζ ηςκ γςμηνμθχκ έβζκακ ιε αένζμ πνςιαημβνάθμ ηδξ εηαζνείαξ Perkin Elmer ιε 

ζηήθδ Omegawax 320 (30m×0.32mm, Supelco, Sigma-Adrich Co., USA). Ζ 

εενιμηναζία ημο ακζπκεοηή νοειίζηδηε ζημοξ 220
μ
C. Ωξ αένζμ ιεηαθμνάξ 

πνδζζιμπμζήεδηε ημ ήθζμ. Κάεε θζπανυ μλφ ηαοημπμζήεδηε ηαζ πμζμηζημπμζήεδηε ιε 

πνυηοπμ ιίβια ιεεοθεζηένςκ θζπανχκ μλέςκ ηδξ Supelco, Sigma-Adrich Co., USA. 

 

2.4.4. Οκαδνπνηήζεηο ησλ ιηπαξώλ νμέσλ ηνπ ιίπνπο ηνπ γάιαθηνο, αζεξσκαηηθόο 

δείθηεο θαη έκκεζνο πξνζδηνξηζκόο ηεο Γ-9 αθπδξνγνλάζεο. 

  

 Οζ μιαδμπμζήζεζξ ηςκ θζπανχκ μλέςκ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ έβζκακ ςξ ελήξ: 

 Μζηνήξ αθφζμο θζπανά μλέα (ΜΗΑ) = C6:0 + C8:0 + C10:0 + C11:0 

 Μεζαίαξ αθφζμο θζπανά μλέα (ΜΔΑ) = C12:0 + C13:0 + C14:0 + C15:0 
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 Μαηνάξ αθφζμο θζπανά μλέα (ΜΑ) = C16:0 + C18:0 + C20:0 + C22:0 +C23:0 

+ C24:0 

 Πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα (ΠΑΚΛΟ) = CLA + C18:2n6c + C18:2n6t + 

C18:3n3c + C18:3n6c + C20:2 + C20:3n3c + C20:3n6c + C20:4 + C20:5 + C22:2 

 Μμκμαηυνεζηα θζπανά μλέα (ΜΟΝΑ) = C14:1 + C15:1 + C16:1 + C17:1 + 

C18:1 + VA + C20:1 

 Αηυνεζηα  θζπανά μλέα (Α) = ΠΑΚΛΟ + ΜΟΝΑ 

 Κμνεζιέκα / Αηυνεζηα (Κ/Α) = (ΜΗΑ + ΜΔΑ + ΜΑ)/ (ΠΑΚΛΟ + ΜΟΝΑ) 

 CLA: cis-9, trans -11 C18:2 ηαζ 

 VA: trans-11 C18:1 

Ο αεδνςιαηζηυξ δείηηδξ (ΑΓ) οπμθμβίζηδηε ςξ (C12:0+4C14:0 + C16:0) / A, 

υπςξ πενζβνάθεηαζ απυ ημοξ Ulbricht and Southgate (1991). 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ Γ-9 αθοδνμβμκάζδξ βίκεηαζ έιιεζα, ιέζς ηςκ θυβςκ ηςκ 

θζπανχκ μλέςκ : C14:1/C14:0, C16:1/C16:0, C18:1/C18:0 ηαζ cis-9, trans-11 

CLA/VA. 

 

2.5.ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Όθα ηα απμηεθέζιαηα πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ ςξ ιέζμζ υνμζ (±SEM) 

βζα ηζξ πνμααηίκεξ ηαζ βζα ηζξ αίβεξ. Σα απμηεθέζιαηα ακαθφεδηακ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ 

βναιιζηυ ιμκηέθμ (GLM) ηςκ επακαθαιαακυιεκςκ ιεηνήζεςκ ηδξ ακάθοζδξ 

δζαζπμνάξ ( ANOVA). Ζ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πναβιαημπμζήεδηε 

ιε ημ ζηαηζζηζηυ παηέημ SPSS έηδμζδ 8.0 
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ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ 

 

3.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

A.Πείξακα πξνβάησλ 

 ημκ Πίκαηα 2 πανμοζζάγεηαζ δ πδιζηή ακάθοζδ ηςκ ιζβιάηςκ Ε ηαζ ημο 

ζακμφ ιδδζηήξ. Ζ ααζζηή δζαθμνά ηςκ ιζβιάηςκ ηδξ μιάδαξ ημο ιάνηονα (Μίβια Α) 

ηαζ ηδξ μιάδαξ ηδξ επέιααζδξ (Μίβια Β) ήηακ ζηζξ ΛΟ (3,05% έκακηζ 7,62%) ηαζ 

θζβυηενμ ζηζξ ΗΟ (3,85% έκακηζ 6,27%).  

 

Πίλαθαο 2: Υεκηθή αλάιπζε δσνηξνθώλ θαηά ηελ αλαιπηηθή ηαθηηθή WEENDE. 

ΕΧΟΣΡΟΦΖ ΞΟ(%) 
% ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

Σ ΑΟ ΛΟ ΗΟ 

Μίγκα Α 89,39 7,98 16,65 3,05 3,85 

Μίγκα Β 90,79 7,82 16,16 7,62 6,27 

αλόο κεδηθήο  91,07 8,97 20,75 1,71 28,39 

 

 ημκ Πίκαηα 3 πανμοζζάγεηαζ ημ πνμθίθ ηςκ ΛΟ ηςκ ιζβιάηςκ Α ηαζ Β ηαζ ημο 

ζακμφ ιδδζηήξ ςξ πνμξ ηα ααζζηυηενα ΛΟ. Οζ δζαθμνέξ ζημ πνμθίθ ηςκ ΛΟ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ ιζβιάηςκ μθείθμκηαζ ζηδκ πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο ηαζ ζπεοεθαίμο ζημ ιίβια Β.   

 

Πίλαθαο 3:Πξνθίι ιηπαξώλ νμέσλ δσνηξνθώλ 

ΕΧΟΣΡΟΦΖ 
% ΛΟ 

C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 cis-9 

C18:1 
C18:2n6c C18:3n3 

Μίγκα Α 1,17 13,54 0,00 2,39 22,55 57,01 3,34 

Μίγκα Β 0,82 14,52 1,05 3,61 21,11 54,51 4,39 

αλόο κεδηθήο 2,51 39,41 0,00 7,48 5,24 25,24 20,12 

 

 

ημκ Πίκαηα 4 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ διενήζζα ηαηακαθζζηυιεκδ μθζηή 

πμζυηδηα λδνάξ μοζίαξ (απυ ΥΕ+Ε) ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πεζναιαηζηήξ πενζυδμο 

υπμο δεκ παναηδνήεδηε ηαιία ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ιεηααμθή ιεηαλφ ηδξ μιάδαξ 

ημο ιάνηονα ηαζ ηδξ επέιααζδξ. 
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Πίλαθαο 4: Μέζε εκεξήζηα θαηαλαιηζθόκελε πνζόηεηα ΞΟ πξνβαηηλώλ 

(Kg/εκέξα/δών) (± SEM) ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ. 

                  ΖΜΔΡΑ 

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ
 14

Ζ
 28

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ  

(Μ) 

1,74±0,077 1,93±0,092 1,81±0,063 1,76±0,064 

ΔΠΔΜΒΑΖ  

(Δ) 

1,75±0,085  1,92±0,101 1,88±0,069 1,86±0,070 

% Μ/Δ 100/102 100/100 100/105 100/107 

 

 ημκ Πίκαηα 5 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ ηαηακαθςεείζα πμζυηδηα θζπανχκ μλέςκ 

απυ ηδκ ηνμθή (Ε+ΥΕ) υπμο μζ δζαθμνέξ ζηδκ πμζυηδηα ηαζ ημ είδμξ ηςκ ΛΟ 

μθείθμκηαζ ζηδκ πνμζεήηδ ημο ζμβζέθαζμο ηαζ ημο ζπεοεθαίμο.   

Πίλαθαο 5: Μέζε θαηαλαισζείζα πνζόηεηα ιηπαξώλ νμέσλ κε ηελ ηξνθή (ζαλόο 

κεδηθήο θαη κίγκα). 

              ΛΟ 

ΟΜΑΓΑ 

g/εκέξα 

C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 cis-9 C18:1 C18:2n6c C18:3n3 

ΜΑΡΣΤΡΑ  

(Μ) 

0,754 10,353 0,000 1,909 7,759 21,498 4,186 

ΔΠΔΜΒΑΖ  

(Δ) 

1,095 18,552 0,866 4,226 18,281 49,159 6,979 

 

 ημκ Πίκαηα 6 πανμοζζάγεηαζ ημ ιέζμ ζςιαηζηυ αάνμξ ηςκ πνμααηζκχκ ζηζξ 

δφμ δζαηνμθζηέξ επειαάζεζξ  υπμο παναηδνείηαζ  ιζα ιζηνή ιέζδ ιεηααμθή αάνμοξ ηδξ 

ηάλδξ ημο ±1 kg πενίπμο. Ο ζηυπμξ ήηακ ημ αάνμξ ηςκ γχςκ κα παναιείκεζ εζ δοκαηυκ 

αιεηάαθδημ ηαζ επμιέκςξ ιεηά απυ ηάεε γφβζζδ ακάθμβα ιε ηδ ιείςζδ ή αφλδζδ ημο 

αάνμοξ, δ πμζυηδηα ζζηδνεζίμο αολακυηακ ή ιεζςκυηακ ακηίζημζπα. 

Πίλαθαο 6: Μέζν ζσκαηηθό βάξνο (Kg) (± SEM) ησλ πξνβαηηλώλ ζηηο δύν 

δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ. 

     ΖΜΔΡΑ 

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ

 14
Ζ
 21

Ζ
 28

Ζ
 35

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 

62,25±3,775 63,58±4,067 63,50±3,865 63,58±3,986 65,42±3,801 64,00±3,825 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

(Δ) 

61,20±4,136 62,50±4,455 63,00±4,233 63,60±4,366 64,30±4,163 64,00±3,825 
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ημκ Πίκαηα 7 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ διενήζζα παναβυιεκδ πμζυηδηα 

βάθαηημξ ηςκ πνμααηζκχκ υπμο παναηδνείηαζ ιία ειθακήξ πηχζδ ηδξ 

βαθαηημπαναβςβήξ ηαηά ηδκ πμνεία δζελαβςβήξ ημο πεζνάιαημξ θυβς ηδξ ελέθζλδξ ηδξ 

βαθαηηζηήξ πενζυδμο. Ζ μιαδζηή βαθαηημπαναβςβή ειθακίγεζ αφλδζδ ηαηά 29% ζηδκ 

μιάδα επέιααζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα. 

Πίλαθαο 7: Μέζε εκεξήζηα παξαγόκελε πνζόηεηα γάιαθηνο πξνβαηηλώλ 

(g/εκέξα/δών) (± SEM) ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ. Σν γάια αλαθέξεηαη ζε ιηπνπεξηεθηηθόηεηα 6%.(Ζ 

δηνξζσκέλε (Γ) πνζόηεηα πξόβεηνπ γάιαθηνο ζε ιηπνπεξηεθηηθόηεηα 6% δίλεηαη 

από ηνλ ηύπν Γ6%=(0,28 +0,12*ι)Γ, όπνπ ι= ιηπνπεξηεθηηθόηεηα γάιαθηνο % θαη 

Γ = πνζόηεηα γάιαθηνο ζε kg. )   

           ΖΜΔΡΑ 

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ
 14

Ζ
 28

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 
1.060±91,9 1.032±103,5 945±105,8 814±88,8 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

(Δ) 
1.162±100,6 1.212±113,4 1.165±115,9 1.050±97,3 

% Μ/Δ 100/110 100/117 100/123 100/129 

 

ημκ Πίκαηα 8 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ηςκ 

πνμααηζκχκ υπμο παναηδνείηαζ ιείςζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 14% ζηδκ μιάδα ηδξ επέιααζδξ 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα δ μπμία υιςξ δεκ ήηακ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή . 

Πίλαθαο 8: Μέζε ιηπνπεξηεθηηθόηεηα % (± SEM) γάιαθηνο πξνβαηηλώλ ζηηο δύν 

δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ. 

                 ΖΜΔΡΑ 

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ
 14

Ζ
 28

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 

7,59±0,453 6,90±0,410 7,37±0,423 7,37±0,448 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

(Δ) 

7,49±0,496 6,89±0,450 6,53±0,463 6,36±0,490 

% Μ/Δ 100/98 100/100 100/88 100/86 

 

ημκ Πίκαηα 9 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ διενήζζα παναπεείζα πμζυηδηα θίπμοξ 

ημο βάθαηημξ ηςκ πνμααηζκχκ υπμο παναηδνείηαζ αάλδζδ ζηδκ μιάδα επέιααζδξ ηαηά 

25% πςνίξ υιςξ αοηυ κα είκαζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηυ.  
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Πίλαθαο 9: Μέζε εκεξήζηα παξαρζείζα πνζόηεηα ιίπνπο (g/εκέξα/δών) (± SEM) 

γάιαθηνο πξνβαηηλώλ ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ. (Πμζυηδηα θίπμοξ= Γ*θ%) 

          ΖΜΔΡΑ 

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ
 14

Ζ
 28

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 
6677,,33±±55,,9977 6644,,11±±66,,5522 5599,,66±±66,,6666 5511,,22±±55,,5511 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

(Δ) 
7733,,77±±66,,5544         7755,,33±±77,,1144 7711,,33±±77,,3300 6633,,99±±66,,0044 

% Μ/Δ 100/110 100/117 100/120 100/125 

 

ημκ Πίκαηα 10 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ πνςηεσκμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ 

ηςκ πνμααηζκχκ υπμο παναηδνείηαζ ιείςζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 7% ζηδκ μιάδα ηδξ 

επέιααζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα δ μπμία υιςξ ηαζ αοηή δεκ ήηακ 

ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή . 

Πίλαθαο 10: Μέζε πεξηεθηηθόηεηα (± SEM) ηνπ γάιαθηνο ησλ πξνβαηηλώλ ζε 

πξσηεΐλε (%) ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ. 

                     ΖΜΔΡΑ 

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ
 14

Ζ
 28

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 

5,80±0,230 5,61±0,165 5,50±0,186 5,64±0,160 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

(Δ) 

5,87±0,252 5,57±0,180 5,24±0,204 5,24±0,204 

% Μ/Δ 100/101 100/99 100/95 100/93 

 

 ημκ Πίκαηα 11 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ πενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ηςκ 

πνμααηζκχκ ζε θαηηυγδ υπμο παναηδνείηαζ  ιζα ιζηνή αφλδζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 3% ζηδκ 

μιάδα επέιααζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα.  
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Πίλαθαο 11: Μέζε πεξηεθηηθόηεηα (± SEM) ηνπ γάιαθηνο ησλ πξνβαηηλώλ ζε 

ιαθηόδε (%) ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο 

πεξηόδνπ. 

                  ΖΜΔΡΑ 

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ
 14

Ζ
 28

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 

5,28±0,065 5,22±0,055 5,11±0,080 4,96±0,074 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

(Δ) 

5,32±0,071    5,16±0,060 5,29±0,088 5,10±0,081 

% Μ/Δ 100/101 100/99 100/103 100/103 

 

 ημκ Πίκαηα 12 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ πενζεηηζηυηδηα ζε ΤΑΛ ημο βάθαηημξ 

ηςκ πνμααηζκχκ υπμο παναηδνείηαζ δεκ πανμοζίαζε ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ιεηααμθή 

ιεηαλφ ηδξ μιάδαξ ημο ιάνηονα ηαζ ηδξ μιάδαξ επέιααζδξ. 

Πίλαθαο 12: Μέζε πεξηεθηηθόηεηα (± SEM) ηνπ γάιαθηνο ησλ πξνβαηηλώλ ζε 

ΤΑΛ (%) ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο 

πεξηόδνπ. 

             ΖΜΔΡΑ 

ΟΜΑΓΑ 
7

Ζ
 14

Ζ
 28

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 

11,87±0,239 11,63±0,199 11,40±0,220 11,40±0,197 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

(Δ) 

11,99±0,261   11,53±0,218 11,32±0,241 11,19±0,216 

% Μ/Δ 100/101 100/99 100/99 100/98 

  

ημκ Πίκαηα 13 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ πενζεηηζηυηδηα ζε ζηενευ οπυθεζιια ημο 

βάθαηημξ ηςκ πνμααηζκχκ υπμο παναηδνείηαζ ιδ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ιεηααμθή 

ιεηαλφ ηδξ μιάδαξ ημο ιάνηονα ηαζ ηδξ μιάδαξ επέιααζδξ υπςξ ηαζ ημ ΤΑΛ πμο 

ακαθένεδηε παναπάκς. Ωζηυζμ, είκαζ ειθακήξ ιζα ιείςζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 8% ζηδκ 

μιάδα ηδξ επέιααζδξ ζε ζπέζδ ιε αοηή ημο ιάνηονα. 
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Πίλαθαο 13: Μέζε πεξηεθηηθόηεηα (± SEM) ηνπ γάιαθηνο ησλ πξνβαηηλώλ ζε 

ζηεξεό ππόιεηκκα (%) ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ. 

                     ΖΜΔΡΑ 

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ
 14

Ζ
 28

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 

19,46±0,623 18,52±0,600 18,77±0,612 18,76±0,619 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

(Δ) 

19,48±0,682   17,97±0,657 17,51±0,671 17,18±0,678 

% Μ/Δ 100/100 100/97 100/93 100/92 

 

Πνέπεζ κα ακαθενεεί ιία παναηήνδζδ πμο πζεακχξ έπεζ ηάπμζα ζδιακηζηή αλία. 

ηα ζοζηαηζηά ημο βάθαηημξ πμο παναηδνήεδηε πζμ αλζυθμβδ ιείςζδ (δδθαδή ζε 

πνςηεΐκεξ, ΤΑΛ, Τ) δ ιείςζδ αοηή αημθμφεδζε ηδ βαθαηηζηή ηαιπφθδ ηαζ δ ηθίζδ 

ηδξ ηαιπφθδξ ήηακ ιεβαθφηενδ ηδκ 28
δ
  ηαζ 42

δ
 διένα. Δπίζδξ, πνέπεζ κα θδθεεί 

οπυρδ μ πζεακυξ πανάβςκ ηαηαπυκδζδξ ημο γχμο θυβς ηδξ αζμρίαξ ιαζημφ ηαζ μονάξ 

πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ 33
δ
 διένα δδθαδή ζε πνμκζηυ δζάζηδια 5 διενχκ ιεηά 

ηδκ 3
δ
  δεζβιαημθδρία ηαζ 9 διενχκ πνζκ ηδκ 4

δ
 δεζβιαημθδρία: ίζςξ αοηή δ αζμρία κα 

επέδναζε ανκδηζηά ζηδκ δζαδζηαζία παναβςβήξ βάθαηημξ απυ ηζξ πνμααηίκεξ.  
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       Πίλαθαο 14:πγθεληξσηηθόο πίλαθαο απνηειεζκάησλ. 

 

 ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ (Δ) ΗΜΕΡΕ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ (Σ) ΕΠΙΔΡΑΗ 

ΜΑΡΣΤΡΑ ΕΠΕΜΒΑΗ SEM 7
Η
 14

Η
 21

Η
 28

Η
 35

Η
 42

Η
 SEM Δ Σ Δ×Σ 

ΩΜΑΣΙΚΑ 
ΒΑΡΗ (kg) 

63,72 63,18 5,749 61,73 63,04 63,25 63,59 64,86 64,25 0,337 0,927 
NS 

0,000 
*** 

0,122 
NS 

 

 ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ (Δ) ΗΜΕΡΕ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ (Σ) ΕΠΙΔΡΑΗ 

ΜΑΡΣΤΡΑ ΕΠΕΜΒΑΗ SEM 7
Η
 14

Η
 28

Η
 42

Η
 SEM Δ Σ ΔxT 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΙΚΟΜΕΝΗ 
ΞΟ (kg/ημέρα) 

1,81 1,85 0,106 1,75 1,92 1,85 1,81 0,026 0,701 
NS 

0,000 
*** 

0,180 
NS 

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ 
ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
6% ΛΙΠΟ (g/ημέρα) 

962,72 1.147,19 134,95 1.110,56 1.122,25 1.055,14 931,86 41,689 0,205 
NS 

0,001 
*** 

0,428 
NS 

ΛΙΠΟ (%) 7,31
 

6,82
 

0,614 7,54 6,90 6,95 6,86 0,154 0,448 
NS 

0,000 
*** 

0,006 
** 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΛΙΠΟΤ 
(g/ημέρα) 

60,54 71,05 8,520 70,52 69,68 65,46 57,53 2,671 0,248 
NS 

 

0,000 
*** 

0,679 
NS 

ΠΡΩΣΕΪΝΗ (%) 5,64 5,49 0,254 5,83 5,59 5,37 5,46 0,086 0,573 
NS 

0,000 
*** 

0,088 
NS 

ΛΑΚΣΟΖΗ (%) 5,14 5,22 0,082 5,30 5,19 5,20 5,03 0,048 0,371 
NS 

0,000 
*** 

0,100 
NS 

ΤΑΛ (%) 11,58 11,51 0,301 11,93 11,58 11,36 11,30 0,078 0,830 
NS 

0,000 
*** 

0,273 
NS 

ΣΕΡΕΟ ΤΠΟΛΕΙΜΑ 
(%) 

18,88 18,03 0,863 19,47 18,24 18,14 17,97 0,226 0,354 
NS 

0,000 
*** 

0,009 
** 
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 ημκ Πίκαηα 15 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ πενζεηηζηυηδηα % ημο θίπμοξ ημο 

βάθαηημξ ηςκ πνμααηζκχκ ζε ΛΟ.  

Πίλαθαο 15: Μέζε πεξηεθηηθόηεηα (± SEM) ηνπ ιίπνπο ηνπ γάιαθηνο πξνβαηηλώλ 

ζε ΛΟ (g/100 g νιηθώλ ιηπαξώλ νμέσλ)  ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαη ζηηο 

2 δεηγκαηνιεςίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ. 

ΛΙΠΑΡΟ 
ΟΞΤ 

ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ (Δ) ΗΜΕΡΕ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ (Σ) ΕΠΙΔΡΑΗ 

ΜΑΡΣΤΡΑ ΕΠΕΜΒΑΗ SEM 28Η 42Η SEM Δ Σ Δ×Σ 

C4:0 3,82 3,93 0,189 3,98 3,77 0,115 0,581 
NS 

0,095 
NS 

0,959 
NS 

C6:0 2,81a 2,00b 0,130 2,45 2,36 0,048 0,000 
*** 

0,080 
NS 

0,235 
NS 

C8:0 2,53a 1,52b 0,165 2,05 1,99 0,049 0,000 
*** 

0,272 
NS 

0,305 
NS 

C10:0 7,73a 4,23b 0,548 6,07 5,90 0,172 0,000 
*** 

0,332 
NS 

0,240 
NS 

C11:0 0,34a 0,16b 0,037 0,25 0,26 0,014 0,001 
*** 

0,315 
NS 

0,432 
NS 

C12:0 4,22a 2,61b 0,271 3,43 3,40 0,080 0,000 
*** 

0,686 
NS 

0,382 
NS 

C13:0 0,10 0,09 0,014 0,09 0,10 0,007 0,608 
NS 

0,312 
NS 

0,130 
NS 

C14:0 11,88a 9,59b 0,465 10,79 10,67 0,122 0,001 
*** 

0,337 
NS 

0,520 
NS 

C14:1 0,49 0,38 0,090 0,49a 0,38b 0,033 0,221 
NS 

0,009 
** 

0,009 
** 

C15:0 1,06a 0,88b 0,045 0,95 0,98 0,025 0,003 
** 

0,254 
NS 

0,641 
NS 

C15:1 0,26a 0,19b 0,019 0,23 0,22 0,014 0,004 
** 

0,623 
NS 

0,478 
NS 

C16:0 27,78 25,67 1,167 27,15a 26,29b 0,247 0,104 
NS 

0,007 
** 

0,049 
* 

C16:1 1,74a 1,41b 0,108 1,53 1,61 0,037 0,014 
* 

0,054 
NS 

0,567 
NS 

C17:1 0,22a 0,14b 0,017 0,19 0,17 0,017 0,001 
*** 

0,442 
NS 

0,229 
NS 

C18:0 8,34 7,53 0,860 7,76 8,12 0,212 0,371 
NS 

0,118 
NS 

0,178 
NS 

C18:1 
TRANS 

0,50b 1,64a 0,080 0,94 1,20 0,120 0,000 
*** 

0,060 
NS 

0,042 
* 

VA 1,58b 9,48a 0,821 5,61 5,46 0,543 0,000 
*** 

0,786 
NS 

0,500 
NS 

CIS9 C18:1 18,34 16,75 1,193 17,24 17,85 0,349 0,215 
NS 

0,114 
NS 

0,033 
* 

TRANS10 
C18:1 

0,51b 0,89a 0,036 0,70 0,70 0,021 0,000 
*** 

0,749 
NS 

0,482 
NS 

C18:2n6t 0,24b 0,40a 0,039 0,31 0,33 0,012 0,003 
** 

0,127 
NS 

0,540 
NS 

C18:2n6c 3,10 3,86 0,363 3,56 3,40 0,117 0,064 
NS 

0,219 
NS 

0,040 
* 
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ΛΙΠΑΡΟ 
ΟΞΤ 

ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ (Δ) ΗΜΕΡΕ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ (Σ) ΕΠΙΔΡΑΗ 

ΜΑΡΣΤΡΑ ΕΠΕΜΒΑΗ SEM 28Η 42Η SEM Δ Σ Δ×Σ 

C18:3n6 0,07 0,07 0,003 0,06 0,07 0,002 0,484 
NS 

0,091 
NS 

0,313 
NS 

C20:0 0,26b 0,38a 0,039 0,31 0,33 0,012 0,013 
* 

0,286 
NS 

0,178 
NS 

C18:3n3 0,42 0,41 0,048 0,40 0,43 0,015 0,712 
NS 

0,079 
NS 

0,549 
NS 

CLA1 0,99b 4,78a 0,629 2,76 3,01 0,146 0,000 
*** 

0,116 
NS 

0,371 
NS 

CLA2 0,11b 0,21a 0,015 0,14 0,18 0,018 0,000 
*** 

0,065 
NS 

0,013 
** 

C21:0 0,10 0,08 0,012 0,09 0,09 0,005 0,207 
NS 

0,702 
NS 

0,149 
NS 

C22:0 0,16 0,15 0,023 0,16 0,16 0,011 0,824 
NS 

0,917 
NS 

0,800 
NS 

C20:3/C22:1 0,10a 0,07b 0,009 0,09 0,09 0,005 0,011 
* 

0,301 
NS 

0,041 
* 

C23:0 0,12 0,09 0,015 0,10 0,11 0,007 0,204 
NS 

0,099 
NS 

0,534 
NS 

C22:2 0,03 0,07 0,019 0,06 0,04 0,021 0,103 
NS 

0,311 
NS 

0,237 
NS 

C24:0 0,07 0,06 0,006 0,06 0,06 0,003 0,155 
NS 

0,245 
NS 

0,912 
NS 

 

 Σα απμηεθέζιαηα ημο παναπάκς πίκαηα δείπκμοκ υηζ ημ θίπμξ ημο βάθαηημξ 

ηςκ πνμααηζκχκ ζηδκ μιάδα επέιααζδξ ειθάκζζε ζηαηζζηζηχξ παιδθυηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ζηα ΛΟ: C6:0, C8:0, C10:0, C11:0, C12:0, C14:0, C15:0, C15:1, C16:1 

ηαζ C17:1 ηαζ ορδθυηενεξ ζηα C18:1 trans,trans-11 C18:1 (VA), trans-10 C18:1, 

C18:2n6t, C20:0, cis-9, trans-11 C18:2 (CLA1) ηαζ trans-10,cis-12 C18:2 (CLA2) ζε 

ζπέζδ ιε ημ θίπμξ ημο βάθαηημξ ηςκ πνμααηζκχκ ηδξ μιάδαξ ημο ιάνηονα. Αιεηάαθδηδ 

ζοβηέκηνςζδ πανμοζίαζε ημ C18:3n6. 
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 ημκ Πίκαηα 16 πανμοζζάγμκηαζ μζ ζπέζεζξ ηςκ θζπανχκ μλέςκ ημο βάθαηημξ 

ηςκ πνμααηζκχκ. 

Πίλαθαο 16: ρέζεηο ΛΟ (± SEM) (g/100 g νιηθώλ ιηπαξώλ νμέσλ) ζην γάια 

πξνβαηηλώλ ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο 

πεξηόδνπ. 

 

 Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ μιαδμπμζδιέκςκ ΛΟ πμο πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ 

ζδιακηζηέξ ιεζχζεζξ ζηδκ μιάδα ηδξ επέιααζδξ ήηακ: ΜΗΑ ηαζ ΜΔΑ, εκχ  μζ θυβμζ 

ηςκ ΛΟ πμο πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηέξ ιεζχζεζξ ήηακ: Κ/Α, cis-9, trans-11 

C18:2 (CLA1)/trans-11 C18:1 (VA) ηαζ ς3/ς6 ηαεχξ ηαζ μ ΑΓ. Αιεηάαθδημξ 

πανέιεζκε μ θυβμξ C14:1/C14:0. 

 

  

 

 

 

ΧΕΕΙ ΛΟ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ (Δ) ΗΜΕΡΕ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ (Σ) ΕΠΙΔΡΑΗ  

ΜΑΡΣΤΡΑ ΕΠΕΜΒΑΗ SEM 28Η 42Η SEM Δ Σ Δ×Σ 

ΜΙΑ 17,23a 11,85b 0,729 14,80 14,27 0,305 0,000 
*** 

0,118 
NS 

0,287 
NS 

ΜΕΑ 45,03a 38,83b 1,287 42,42a 41,44b 0,395 0,001 
*** 

0,036 
* 

0,114 
NS 

ΜΑ 8,95 8,22 0,902 8,39 8,78 0,233 0,443 
NS 

0,126 
NS 

0,190 
NS 

ΠΑΚΛΟ 5,06b 9,87a 0,821 7,38 7,54 0,212 0,000 
*** 

0,469 
NS 

0,694 
NS 

ΜΟΝΑ 23,64b 31,15a 0,905 26,92b 27,87a 0,387 0,000 
*** 

0,037 
* 

0,147 
NS 

Κ/Α 2,51a 1,44b 0,141 2,04a 1,91b 0,050 0,000 
*** 

0,026 
* 

0,057 
NS 

AΔ 2,80a 1,63b 0,185 2,30a 2,14b 0,060 0,000 
*** 

0,029 
* 

0,059 
NS 

C14:1/C14:0 0,04 0,04 0,010 0,05a 0,04b 0,003 0,756 
NS 

0,042 
* 

0,016 
* 

C16:1/C16:0 0,07 0,06 0,006 0,06a 0,06b 0,002 0,114 
NS 

0,003 
** 

0,840 
NS 

C18:1/C18:0 2,34 2,70 0,331 2,52 2,52 0,039 0,298 
NS 

0,963 
NS 

0,997 
NS 

CLA1/VA 0,64a 0,49b 0,065 0,56 0,57 0,019 0,048 
* 

0,681 
NS 

0,171 
NS 

ω3/ω6 0,15a 0,11b 0,005 0,13 0,14 0,003 0,000 
*** 

0,056 
NS 

0,484 
NS 
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 ημκ Πίκαηα 17 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ πενζεηηζηυηδηα % ημο θίπμοξ ημο 

αίιαημξ πνμααηζκχκ. 

Πίλαθαο 17: Μέζε πεξηεθηηθόηεηα (± SEM) ζε ΛΟ (g/100 g νιηθώλ ιηπαξώλ νμέσλ) 

ζην αίκα πξνβαηηλώλ ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαη ζηηο 2 δεηγκαηνιεςίεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ. 

ΛΙΠΑΡΟ 
ΟΞΤ 

ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ (Δ) ΗΜΕΡΕ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ (Σ) ΕΠΙΔΡΑΗ 

ΜΑΡΣΤΡΑ ΕΠΕΜΒΑΗ SEM 27Η 41Η SEM Δ Σ Δ×Σ 

C14:0 0,48a 0,31b 0,064 0,38 0,41 0,058 0,028 
* 

0,644 
NS 

0,072 
NS 

C14:1 0,16 0,14 0,030 0,12 0,18 0,031 0,448 
NS 

0,061 
NS 

0,068 
* 

C15:0 0,67a 0,50b 0,069 0,55 0,63 0,071 0,041 
* 

0,283 
NS 

0,475 
NS 

C15:1 0,20 0,18 0,041 0,15 0,23 0,048 0,560 
NS 

0,124 
NS 

0,124 
NS 

C16:0 17,20a 13,96b 0,463 15,62 15,55 0,331 0,000 
*** 

0,845 
NS 

0,015 
* 

C16:1 0,79 0,66 0,072 0,82a 0,63b 0,105 0,118 
NS 

0,092 
* 

0,841 
NS 

C17:0 1,01 0,86 0,079 0,88 0,98 0,115 0,080 
NS 

0,413 
NS 

0,377 
NS 

C17:1 0,23 0,24 0,060 0,22 0,24 0,075 0,912 
NS 

0,794 
NS 

0,715 
NS 

C18:0 24,49 21,16 1,609 22,40 23,25 0,726 0,068 
NS 

0,271 
NS 

0,052 
NS 

C18:1 
TRANS 

0,49b 0,77a 0,122 0,70 0,57 0,081 0,047 
* 

0,156 
NS 

0,527 
NS 

VA 1,25b 5,87a 1,088 3,53 3,59 0,490 0,002 
** 

0,913 
NS 

0,700 
NS 

CIS9 C18:1 12,79a 9,92b 1,106 11,14 11,57 0,631 0,029 
* 

0,506 
NS 

0,619 
NS 

TRANS10 
C18:1 

1,03 0,89 0,075 0,97 0,94 0,066 0,100 
NS 

0,473 
NS 

0,969 
NS 

C18:2n6t 0,43a 0,31b 0,050 0,40 0,34 0,059 0,036 
* 

0,294 
NS 

0,095 
NS 

C18:2n6c 29,65b 35,14a 1,312 33,11 31,68 0,744 0,002 
** 

0,086 
NS 

0,382 
NS 

C18:3n6 0,38 0,30 0,073 0,34 0,34 0,076 0,257 
NS 

0,929 
NS 

0,130 
NS 

C18:3n3 1,61 1,66 0,111 1,63 1,64 0,096 0,681 
NS 

0,960 
NS 

0,960 
NS 

CLA1 0,17 0,14 0,126 0,26 0,05 0,116 0,800 
NS 

0,106 
NS 

0,428 
NS 

CLA2 0,18 0,16 0,157 0,23 0,11 0,131 0,941 
NS 

0,391 
NS 

0,721 
NS 

CLA3 0,01 0,06 0,027 0,02 0,06 0,037 0,076 
NS 

0,282 
NS 

0,564 
NS 

C21:0 0,03b 0,39a 0,063 0,17 0,24 0,054 0,000 
*** 

0,217 
NS 

0,742 
NS 
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ΛΙΠΑΡΟ 
ΟΞΤ 

ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ (Δ) ΗΜΕΡΕ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ (Σ) ΕΠΙΔΡΑΗ 

ΜΑΡΣΤΡΑ ΕΠΕΜΒΑΗ SEM 27Η 41Η SEM Δ Σ Δ×Σ 

C20:3 0,38a 0,19b 0,052 0,34 0,23 0,086 0,005 
** 

0,201 
NS 

0,223 
NS 

C22:0 0,55 0,45 0,105 0,56 0,45 0,098 0,366 
NS 

0,275 
NS 

0,275 
NS 

C20:3/C22:1 2,45a 1,62b 0,169 2,14a 1,93b 0,090 0,001 
*** 

0,047 
* 

0,418 
NS 

C20:4 0,21 0,15 0,093 0,24 0,12 0,089 0,538 
NS 

0,213 
NS 

0,341 
NS 

C23:0 0,50b 1,73a 0,160 1,08 1,16 0,057 0,000 
*** 

0,199 
NS 

0,009 
** 

C24:0 0,62a 0,37b 0,093 0,40 0,59 0,105 0,026 
* 

0,095 
NS 

0,498 
NS 

C24:1 0,41a 0,18b 0,070 0,24 0,35 0,077 0,011 
* 

0,173 
NS 

0,285 
NS 

C22:6 1,64 1,69 0,334 1,37b 1,96a 0,240 0,880 
NS 

0,036 
* 

0,033 
* 

 

 Όπςξ θαίκεηαζ ζημκ παναπάκς πίκαηα, ηα ΛΟ πμο πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ 

ζδιακηζηέξ ιεζχζεζξ ζημ πθάζια ημο αίιαημξ ηςκ πνμααηζκχκ ηδξ μιάδαξ ηδξ 

επέιααζδξ ήηακ: C14:0, C15:0, C16:0, cis-9 C18:1, C18:2n6t, C20:3, C24:0 ηαζ C24:1.

 Δπίζδξ, ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή αφλδζδ πανμοζίαζακ ηα ΛΟ: C18:1 trans, 

trans-11 C18:1 (VA), C18:2n6c, C21:0 ηαζ C23:0. 
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Β.Πείξακα αηγώλ 

 ημκ Πίκαηα 18 πανμοζζάγεηαζ δ πδιζηή ακάθοζδ ηςκ ιζβιάηςκ Ε ηαζ ημο 

ζακμφ ιδδζηήξ. Ζ ααζζηή δζαθμνά ηςκ ιζβιάηςκ ηδξ μιάδαξ ημο ιάνηονα (Μίβια Α) 

ηαζ ηδξ μιάδαξ ηδξ επέιααζδξ (Μίβια Β) ήηακ ζηζξ ΛΟ (3,05% έκακηζ 7,62%) ηαζ 

θζβυηενμ ζηζξ ΗΟ (3,85% έκακηζ 6,27%).  

Πίλαθαο 18: Υεκηθή αλάιπζε δσνηξνθώλ θαηά ηελ αλαιπηηθή ηαθηηθή WEENDE. 

ΕΧΟΣΡΟΦΖ ΞΟ(%) % ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

Σ ΑΟ ΛΟ ΗΟ 

Μίγκα Α 89,39 7,98 16,65 3,05 3,85 

Μίγκα Β 90,79 7,82 16,16 7,62 6,27 

αλόο κεδηθήο  91,35 8,90 17,98 1,62 29,22 

 

 ημκ Πίκαηα 19 πανμοζζάγεηαζ ημ πνμθίθ ηςκ ΛΟ ηςκ ιζβιάηςκ Α ηαζ Β ηαζ 

ημο ζακμφ ιδδζηήξ ςξ πνμξ ηα ααζζηυηενα ΛΟ. Οζ δζαθμνέξ ζημ πνμθίθ ηςκ ΛΟ 

ιεηαλφ ηςκ δφμ ιζβιάηςκ μθείθμκηαζ ζηδκ πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο ηαζ ζπεοεθαίμο ζημ 

ιίβια Β.   

Πίλαθαο 19:Πξνθίι ιηπαξώλ νμέσλ δσνηξνθώλ 

ΕΧΟΣΡΟΦΖ 
% ΛΟ 

C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 cis-9 C18:1 C18:2n6c C18:3n3 

Μίγκα Α 1,17 13,54 0,00 2,39 22,55 57,01 3,34 

Μίγκα Β 0,82 14,52 1,05 3,61 21,11 54,51 4,39 

αλόο κεδηθήο 2,09 37,47 0,00 7,84 5,00 24,99 22,62 
 

ημκ Πίκαηα 20 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ διενήζζα ηαηακαθζζηυιεκδ μθζηή 

πμζυηδηα λδνάξ μοζίαξ (απυ ΥΕ+Ε) ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πεζναιαηζηήξ πενζυδμο 

υπμο δεκ παναηδνήεδηε ηαιία ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ιεηααμθή ιεηαλφ ηδξ μιάδαξ 

ημο ιάνηονα ηαζ ηδξ επέιααζδξ. 

Πίλαθαο 20: Μέζε εκεξήζηα θαηαλαιηζθόκελε πνζόηεηα ΞΟ αηγώλ 

(Kg/εκέξα/δών) (± SEM) ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ. 

          ΖΜΔΡΑ 

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ

 14
Ζ
 21

Ζ
 28

Ζ
 35

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 
1,86±±00,104 2,10±±00,113 2,15±±00,111 2,16±±00,107 2,10±±00,118 2,16±±00,112 

ΔΠΔΜΒΑH 

(Δ) 
1,99±±00,104 2,16±±00,113 2,24±±00,111 2,19±±00,107 2,13±±00,118 2,16±±00,112 

% Μ/Δ 100/106 100/103 100/105 100/101 100/101 100/100 
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 ημκ Πίκαηα 21 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ ηαηακαθςεείζα πμζυηδηα θζπανχκ 

μλέςκ απυ ηδκ ηνμθή (Ε+ΥΕ) υπμο μζ δζαθμνέξ ζηδκ πμζυηδηα ηαζ ημ είδμξ ηςκ ΛΟ 

μθείθμκηαζ ζηδκ πνμζεήηδ ημο ζμβζέθαζμο ηαζ ημο ζπεοεθαίμο.   

Πίλαθαο 21: Μέζε θαηαλαισζείζα πνζόηεηα ιηπαξώλ νμέσλ κε ηελ ηξνθή (ζαλόο 

κεδηθήο θαη κίγκα). 

          ΛΟ 

 ΟΜΑΓΑ 

g/εκέξα 

C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 
cis-9 

C18:1 
C18:2n6c C18:3n3 

ΜΑΡΣΤΡΑ  

(Μ) 

0,802 11,794 0,000 2,314 8,775 24,523 5,442 

ΔΠΔΜΒΑΖ  

(Δ) 

1,141 20,283 0,961 4,768 20,263 54,574 8,239 

 

 ημκ Πίκαηα 22 πανμοζζάγεηαζ ημ ιέζμ ζςιαηζηυ αάνμξ ηςκ αζβχκ ζηζξ δφμ 

δζαηνμθζηέξ επειαάζεζξ  υπμο παναηδνείηαζ  ιζα ιζηνή ιέζδ ιεηααμθή αάνμοξ ηδξ 

ηάλδξ ημο ±3 kg πενίπμο. Αοηή δ ζοκεπήξ αφλδζδ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ ηςκ γχςκ 

μδδβεί ζημ ζοιπέναζια ηδξ φπανλδξ πθεμκάζιαημξ εκένβεζαξ ζημ ζφκμθμ. Ο ζηυπμξ 

ήηακ ημ αάνμξ ηςκ γχςκ κα παναιείκεζ εζ δοκαηυκ αιεηάαθδημ ηαζ επμιέκςξ ιεηά απυ 

ηάεε γφβζζδ ακάθμβα ιε ηδ ιείςζδ ή αφλδζδ ημο αάνμοξ, δ πμζυηδηα ζζηδνεζίμο 

αολακυηακ ή ιεζςκυηακ ακηίζημζπα. Ζ ιζηνή ιεηααμθή ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ πμο 

ηαηαβνάθδηε ιπμνεί κα εεςνδεεί θοζζμθμβζηή.  

Πίλαθαο 22: Μέζν ζσκαηηθό βάξνο ( Kg) (± SEM) ησλ αηγώλ ζηηο δύν δηαηξνθηθέο 

επεκβάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ. 

          ΖΜΔΡΑ 

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ

 14
Ζ
 21

Ζ
 28

Ζ
 35

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 

4422,,5588±±22,,886688 4444,,5588±±22,,993344 4455,,5500±±33,,004433 4444,,7755±±22,,999988 4455,,6677±±22,,994455 4444,,9922±±22,,881199 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

(Δ) 

4422,,9922±±22,,886688 4444,,6677±±22,,993344 4455,,0000±±33,,004433 4455,,1177±±22,,999988 4466,,5588±±22,,994455 4455,,9922±±22,,881199 

 

 ημκ Πίκαηα 23 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ διενήζζα παναβυιεκδ πμζυηδηα 

βάθαηημξ ηςκ αζβχκ υπμο παναηδνείηαζ ιία ειθακήξ πηχζδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ 

ηαηά ηδκ πμνεία δζελαβςβήξ ημο πεζνάιαημξ θυβς ηδξ ελέθζλδξ ηδξ βαθαηηζηήξ 

πενζυδμο. Ζ μιαδζηή βαθαηημπαναβςβή ειθακίγεζ αφλδζδ ηαηά 23% ζηδκ μιάδα 

επέιααζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα. 
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Πίλαθαο 23: Μέζε εκεξήζηα παξαγόκελε πνζόηεηα γάιαθηνο αηγώλ (g/εκέξα/δών) 

(± SEM) ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο 

πεξηόδνπ. Σν γάια αλαθέξεηαη ζε ιηπνπεξηεθηηθόηεηα 4%.(Ζ δηνξζσκέλε (Γ) 

πνζόηεηα αίγεηνπ γάιαθηνο ζε ιηπνπεξηεθηηθόηεηα 4% δίλεηαη από ηνλ ηύπν 

Γ4%=(0,4 +0,15*ι)Γ, όπνπ ι= ιηπνπεξηεθηηθόηεηα γάιαθηνο % θαη Γ = πνζόηεηα 

γάιαθηνο ζε kg. )   

 

ημκ Πίκαηα 24 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ηςκ 

αζβχκ δ μπμία ήηακ ζπεδυκ ζηαεενή ζε ηάεε μιάδα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πεζναιαηζηήξ 

πενζυδμο. Ωζηυζμ, ζηζξ αίβεξ παναηδνήεδηε αφλδζδ ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ημο 

βάθαηημξ ηδξ ηάλεςξ ημο 18% ζηδκ μιάδα ηδξ επέιααζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ημο 

ιάνηονα δ μπμία υιςξ δεκ ήηακ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή. 

Πίλαθαο 24: Μέζε ιηπνπεξηεθηηθόηεηα % (± SEM) γάιαθηνο αηγώλ ζηηο δύν 

δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ. 

          ΖΜΔΡΑ                 

              

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ
 14

Ζ
 21

Ζ
 28

Ζ
 35

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 

33,,6666±±00,,223366 33,,4477±±00,,223333 33,,3333±±00,,224455 33,,3344±±00,,223311 33,,0033±±00,,222255 33,,2211±±00,,118866 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

(Δ) 
44,,1144±±00,,223366 33,,9988±±00,,223333 33,,9999±±00,,224455 44,,0000±±00,,223311 33,,5577±±00,,222255 33,,7788±±00,,118866 

% Μ/Δ 100/113 100/115 100/120 100/120 100/118 100/118 

 

 

 

 

 

         ΖΜΔΡΑ               

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ

 14
Ζ
 21

Ζ
 28

Ζ
 35

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 

22..336655±±224444,,22 22..226677±±222266,,66 22..221188±±223300,,00 22..224444±±223366,,33 22..114477±±226600,,55 22..001144±±220077,,88 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

(Δ) 

22..555500±±224444,,22 22..770055±±222266,,66 22..775555±±223300,,00 22..661144±±223366,,33 22..449911±±226600,,55 22..447744±±220077,,88 

% Μ/Δ 100/108 100/119 100/124 100/116 100/116 100/123 
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ημκ Πίκαηα 25 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ διενήζζα παναπεείζα πμζυηδηα θίπμοξ 

ζημ βάθα ηςκ αζβχκ υπμο παναηδνείηαζ αφλδζδ ηαηά 30% ζηδκ μιάδα επέιααζδξ 

πςνίξ κα είκαζ αοηυ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηυ. 

Πίλαθαο 25: Μέζε εκεξήζηα παξαρζείζα πνζόηεηα ιίπνπο (± SEM) γάιαθηνο 

αηγώλ ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο 

πεξηόδνπ. (Πμζυηδηα θίπμοξ= Γ*θ%) 

                      

ΖΜΔΡΑ 

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ
 14

Ζ
 21

Ζ
 28

Ζ
 35

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 
9900,,66±±88,,2233 8844,,99±±77,,1177 8822,,22±±88,,7777 8833,,11±±88,,0022 7766,,00±±88,,8888 7733,,11±±66,,6644 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

(Δ) 
110011,,88±±88,,2233 110066,,00±±77,,1177 110088,,66±±88,,7777 110022,,55±±88,,0022 9933,,33±±88,,8888 9955,,33±±66,,6644 

% Μ/Δ 100/124 100/125 100/132 100/123 100/123 100/130 

 

 ημκ Πίκαηα 26 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ πενζεηηζηυηδηα ζε πνςηεΐκδ ημο 

βάθαηημξ ηςκ αζβχκ υπμο παναηδνείηαζ υηζ δ πνςηεσκμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ 

ηςκ αζβχκ πανμοζίαζε αφλδζδ ιεηά ηδκ πάνμδμ εκυξ πνμκζημφ δζαζηήιαημξ ηνζχκ 

εαδμιάδςκ ηαηά ημ μπμίμ μζ αίβεξ πνμζανιυζηδηακ ζηζξ κέεξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ. 

Πανυθα αοηά, δ πνςηεσκμπενζεηηζηυηδηα ειθάκζζε ιζα ιείςζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 8% ζηδκ 

μιάδα επέιααζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα. 

Πίλαθαο 26: Μέζε πεξηεθηηθόηεηα (± SEM) ηνπ γάιαθηνο ησλ αηγώλ ζε πξσηεΐλε 

(%) ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο 

πεξηόδνπ. 

           ΖΜΔΡΑ 

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ
 14

Ζ
 21

Ζ
 28

Ζ
 35

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 
22,,7788±±00,,110033 22,,7766±±00,,009900 22,,7777±±00,,008855 22,,8877±±00,,008844 22,,9966±±00,,111199 22,,8888±±00,,008800 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

(Δ) 
22,,5522±±00,,110033 22,,5533±±00,,009900 22,,4499±±00,,008855 22,,6611±±00,,008844 22,,7700±±00,,111199 22,,6644±±00,,008800 

% Μ/Δ 100/90 100/92 100/90 100/91 100/91 100/92 

 

ημκ Πίκαηα 27 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ πενζεηηζηυηδηα ζε θαηηυγδ ημο 

βάθαηημξ ηςκ αζβχκ υπμο παναηδνείηαζ ιία ιζηνή πηχζδ ζε ηάεε μιάδα ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ ελαβςβήξ ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ, αθθά ακάιεζα ζηδκ μιάδα ημο 

ιάνηονα ηαζ ηδξ επέιααζδξ δεκ πανμοζζάγεηαζ ηαιία ιεηααμθή. Αοηή δ ιεηααμθή ηςκ 



59 |  ε λ ί δ α  
 

επζπέδςκ ηδξ θαηηυγδξ ίζςξ εα ιπμνμφζε κα ενιδκεοεεί ιε ηδκ μθμέκα ηαζ 

πενζζζυηενδ ιεηααμθζηή δζάζπαζδ ηδξ βθοηυγδξ (βθοηυθοζδ) πνμξ παναβςβή 

εκένβεζαξ ιε ηδ ιμνθή ATP πμο είκαζ απαναίηδηδ βζα κα ζοκηδνήζεζ ηδκ εκενβμαυνα 

δζαδζηαζία ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ. 

Πίλαθαο 27: Μέζε πεξηεθηηθόηεηα (± SEM) ηνπ γάιαθηνο ησλ αηγώλ ζε ιαθηόδε 

(%) ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο 

πεξηόδνπ. 

          ΖΜΔΡΑ 

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ
 14

Ζ
 21

Ζ
 28

Ζ
 35

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 
44,,6666±±00,,008899 44,,6622±±00,,008877 44,,5588±±00,,006699 44,,5577±±00,,006655 44,,3399±±00,,007711 44,,3388±±00,,003399 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

(Δ) 
44,,5511±±00,,008899 44,,5511±±00,,008877 44,,4488±±00,,006699 44,,5533±±00,,006655 44,,3344±±00,,007711 44,,3399±±00,,003399 

% Μ/Δ 100/97 100/98 100/98 100/99 100/99 100/100 

 

ημκ Πίκαηα 28 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ πενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ηςκ αζβχκ 

ζε ΤΑΛ υπμο παναηδνείηαζ  ιζα ιείςζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 3% ζηδκ μιάδα επέιααζδξ 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα, πςνίξ κα είκαζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή. 

Πίλαθαο 28: Μέζε πεξηεθηηθόηεηα (± SEM) ηνπ γάιαθηνο ησλ αηγώλ ζε ΤΑΛ 

(%) ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο 

πεξηόδνπ. 

          ΖΜΔΡΑ 

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ
 14

Ζ
 21

Ζ
 28

Ζ
 35

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 
88,,2233±±00,,118822 88,,1188±±00,,116644 88,,1144±±00,,114455 88,,2244±±00,,114400 88,,1144±±00,,115500 88,,0055±±00,,111111 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

(Δ) 
77,,8833±±00,,118822 77,,8844±±00,,116644 77,,7777±±00,,114455 77,,9944±±00,,114400 77,,8844±±00,,115500 77,,8844±±00,,111111 

% Μ/Δ 100/95 100/96 100/95 100/96 100/96 100/97 

 

ημκ Πίκαηα 29 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ πενζεηηζηυηδηα ζε ζηενευ οπυθεζιια ημο 

βάθαηημξ ηςκ αζβχκ υπμο παναηδνείηαζ ιζα αφλδζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 3% ζηδκ μιάδα 

επέιααζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα, πςνίξ κα είκαζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή. 
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Πίλαθαο 29: Μέζε πεξηεθηηθόηεηα (± SEM) ηνπ γάιαθηνο αηγώλ ζε ζηεξεό 

ππόιεηκκα (%) ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ. 

  ΖΜΔΡΑ           

ΟΜΑΓΑ 

7
Ζ
 14

Ζ
 21

Ζ
 28

Ζ
 35

Ζ
 42

Ζ
 

ΜΑΡΣΤΡΑ 

(Μ) 

1111,,8888±±00,,339955 1111,,6644±±00,,338811 1111,,4477±±00,,336644 1111,,5588±±00,,334488 1111,,1177±±00,,334477 1111,,2266±±00,,227766 

ΔΠΔΜΒΑΖ 

(Δ) 
1111,,9977±±00,,339955 1111,,8811±±00,,338811 1111,,7755±±00,,336644 1111,,9933±±00,,334488 1111,,4400±±00,,334477 1111,,6611±±00,,227766 

% Μ/Δ 100/101 100/101 100/102 100/103 100/102 100/103 
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Πίλαθαο 30: πγθεληξσηηθόο πίλαθαο απνηειεζκάησλ. 

 ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ (Δ) ΗΜΕΡΕ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ (Σ) ΕΠΙΔΡΑΗ 

ΜΑΡΣΤΡΑ ΕΠΕΜΒΑΗ SEM 7Η 14Η 21Η 28Η 35Η 42Η SEM Δ Σ ΔxT 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΙΚΟΜΕΝΗ 
ΞΟ (kg/ημέρα) 

2,09 2,15 0,154 1,92 2,13 2,20 2,18 2,11 2,16 0,020 0,717 
NS 

0,000 
*** 

0,055 
NS 

ΩΜΑΣΙΚΑ ΒΑΡΗ (kg) 44,67 45,04 4,134 42,75 44,63 45,25 44,96 46,13 45,42 0,289 0,930 
NS 

0,000 
*** 

0,136 
NS 

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ 
ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
4% ΛΙΠΟ (g/ημέρα) 

2.209,08 2.598,03 323,865 2.457,62 2.486,13 2.486,48 2.428,79 2.318,62 2.243,71 55,151 0,257 
ΝS 

0,000 
*** 

0,061 
NS 

ΛΙΠΟ (%) 3,34 3,91 0,290 3,90 3,72 3,66 3,67 3,30 3,50 0,104 0,077 
NS 

0,000 
*** 

0,948 
NS 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΛΙΠΟΤ 
(g/ημέρα) 

81,65 101,23 10,625 96,16 95,45 95,37 92,83 84,66 84,16 2,920 0,095 
NS 

0,000 
*** 

0,221 
NS 

ΠΡΩΣΕΪΝΗ (%) 2,84 2,58 0,116 2,65 2,64 2,63 2,74 2,83 2,76 0,046 0,054 
NS 

0,001 
*** 

0,998 
NS 

ΛΑΚΣΟΖΗ (%) 4,53 4,46 0,088 4,58 4,57 4,53 4,55 4,36 4,39 0,037 0,448 
NS 

0,000 
*** 

0,366 
NS 

ΤΑΛ (%) 8,16 7,84 0,199 8,03 8,01 7,96 8,09 7,99 7,94 0,053 0,138 
NS 

0,130 
NS 

0,660 
NS 

ΣΕΡΕΟ ΤΠΟΛΕΙΜΑ 
(%) 

11,50 11,75 0,467 11,92 11,73 11,61 11,76 11,29 11,44 0,135 0,606 
NS 

0,000 
*** 

0,920 
NS 
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 ημκ Πίκαηα 31 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ πενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ηςκ αζβχκ 

ζε ΛΟ. 

Πίλαθαο 31: Μέζε πεξηεθηηθόηεηα (± SEM) ηνπ γάιαθηνο αηγώλ (g/100 g νιηθώλ 

ιηπαξώλ νμέσλ) ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαη ζηηο 2 δεηγκαηνιεςίεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ. 

ΛΙΠΑΡΟ 
ΟΞΤ 

ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ (Δ) ΗΜΕΡΕ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ (Σ) ΕΠΙΔΡΑΗ 

ΜΑΡΣΤΡΑ ΕΠΕΜΒΑΗ SEM 28Η 42Η SEM Δ Σ ΔxT 

C4:0 2,80 2,83 0,139 2,86 2,76 0,069 0,825 
NS 

0,186 
NS 

0,743 
NS 

C6:0 2,88 2,77 0,100 2,86 2,79 0,041 0,288 
NS 

0,117 
NS 

0,768 
NS 

C8:0 3,30 2,98 0,179 3,16 3,12 0,033 0,112 
NS 

0,191 
NS 

0,901 
NS 

C10:0 11,77a 9,36b 0,502 10,65 10,47 0,100 0,001 
*** 

0,093 
NS 

0,061 
NS 

C11:0 0,17 0,17 0,015 0,18 0,16 0,029 0,672 
NS 

0,580 
NS 

0,867 
NS 

C12:0 4,95a 3,21b 0,280 4,02 4,14 0,065 0,000 
*** 

0,098 
NS 

0,579 
NS 

C13:0 0,08 0,08 0,006 0,07 0,09 0,006 0,251 
NS 

0,080 
NS 

0,705 
NS 

C14:0 10,44a 8,32b 0,331 9,21b 9,54a 0,145 0,000 
*** 

0,047 
* 

0,610 
NS 

C14:1 0,37a 0,25b 0,042 0,26 0,36 0,063 0,019 
* 

0,149 
NS 

0,692 
NS 

C15:0 0,86 0,82 0,080 0,86 0,83 0,050 0,621 
NS 

0,637 
NS 

0,194 
NS 

C15:1 0,31 0,20 0,061 0,23 0,28 0,051 0,116 
NS 

0,332 
NS 

0,207 
NS 

C16:0 27,33 24,63 1,294 26,30 25,67 0,326 0,063 
NS 

0,083 
NS 

0,483 
NS 

C16:1 0,84 0,94 0,084 0,94 0,84 0,062 0,247 
NS 

0,143 
NS 

0,854 
NS 

C17:1 0,18 0,17 0,008 0,14b 0,21a 0,016 0,220 
NS 

0,003 
** 

0,959 
NS 

C18:0 10,65a 6,98b 0,787 8,47b 9,16a 0,185 0,001 
*** 

0,004 
** 

0,302 
NS 

C18:1 
TRANS 

0,35b 1,46a 0,163 1,02 0,80 0,193 0,000 
*** 

0,287 
NS 

0,857 
NS 

VA 1,91b 10,83a 1,344 7,27 5,47 1,037 0,000 
*** 

0,113 
NS 

0,997 
NS 

CIS9 C18:1 15,24 13,34 0,963 13,45 15,13 1,008 0,077 
NS 

0,128 
NS 

0,848 
NS 

TRANS10 
C18:1 

0,53b 0,91a 0,031 0,69 0,74 0,032 0,000 
*** 

0,141 
NS 

0,244 
NS 

C18:2n6t 0,21 0,24 0,024 0,24 0,21 0,014 0,237 
NS 

0,059 
NS 

0,409 
NS 

C18:2n6c 3,01b 4,03a 0,299 3,42 3,61 0,096 0,007 
** 

0,074 
NS 

0,598 
NS 
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ΛΙΠΑΡΟ 
ΟΞΤ 

ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ (Δ) ΗΜΕΡΕ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ (Σ) ΕΠΙΔΡΑΗ 

ΜΑΡΣΤΡΑ ΕΠΕΜΒΑΗ SEM 28Η 42Η SEM Δ Σ Δ×Σ 

C18:3n6 0,06 0,07 0,004 0,07 0,07 0,007 0,059 
NS 

0,736 
NS 

0,163 
NS 

C20:0 0,19 0,20 0,015 0,21 0,18 0,016 0,450 
NS 

0,108 
NS 

0,242 
NS 

C18:3n3 0,40 0,45 0,043 0,41 0,45 0,020 0,260 
NS 

0,085 
NS 

0,112 
NS 

CLA1 0,57b 4,05a 0,376 2,44 2,17 0,149 0,000 
*** 

0,103 
NS 

0,153 
NS 

CLA2 0,08b 0,25a 0,010 0,16 0,17 0,008 0,000 
*** 

0,477 
NS 

0,273 
NS 

C21:0 0,06 0,08 0,009 0,06b 0,08a 0,008 0,095 
NS 

0,043 
* 

0,009 
** 

C22:0 0,07 0,08 0,007 0,09a 0,06b 0,006 0,103 
NS 

0,000 
*** 

0,057 
NS 

C20:3/C22:1 0,13 0,11 0,010 0,09b 0,14a 0,006 0,080 
NS 

0,000 
*** 

0,560 
NS 

C23:0 0,07b 0,08a 0,006 0,07 0,08 0,013 0,014 
* 

0,950 
NS 

0,753 
NS 

C22:2 0,00b 0,02a 0,006 0,02a 0,00b 0,006 0,008 
** 

0,003 
** 

0,008 
** 

C24:0 0,06b 0,11a 0,007 0,07b 0,10a 0,008 0,000 
*** 

0,004 
** 

0,006 
** 

 

 Σα απμηεθέζιαηα ημο παναπάκς πίκαηα δείπκμοκ υηζ ημ θίπμξ ημο βάθαηημξ 

ηςκ αζβχκ ζηδκ μιάδα επέιααζδξ ειθάκζζε ζηαηζζηζηχξ παιδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ 

ζηα ΛΟ: C10:0, , C12:0, C14:0, C14:1, C18:0 ηαζ ορδθυηενεξ ζηα C18:1 trans,trans-11 

C18:1 (VA), trans-10 C18:1, C18:2n6c, cis-9, trans-11 C18:2 (CLA1), trans-10,cis-12 

C18:2 (CLA2), C23:0, C22:2 ηαζ C24:0 ζε ζπέζδ ιε ημ θίπμξ ημο βάθαηημξ ηςκ αζβχκ 

ηδξ μιάδαξ ημο ιάνηονα. Αιεηάαθδηδ ζοβηέκηνςζδ πανμοζίαζε ημ C11:0. 
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 ημκ Πίκαηα 32 πανμοζζάγμκηαζ μζ ζπέζεζξ ηςκ ΛΟ ημο βάθαηημξ ηςκ αζβχκ. 

Πίλαθαο 32: ρέζεηο ΛΟ (± SEM) (g/100 g νιηθώλ ιηπαξώλ νμέσλ) ζην γάια αηγώλ 

ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ. 

 

 Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ μιαδμπμζδιέκςκ ΛΟ πμο πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ 

ζδιακηζηέξ ιεζχζεζξ ζηδκ μιάδα ηδξ επέιααζδξ ήηακ: ΜΗΑ, ΜΔΑ ηαζ ΜΑ, εκχ  μζ 

θυβμζ ηςκ ΛΟ πμο πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηέξ ιεζχζεζξ ήηακ: Κ/Α ηαζ 

ς3/ς6 ηαεχξ ηαζ μ ΑΓ. 

 Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ μιαδμπμζδιέκςκ ΛΟ πμο πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ 

ζδιακηζηέξ αολήζεζξ ζηδκ μιάδα ηδξ επέιααζδξ ήηακ: ΠΑΚΛΟ ηαζ ΜΟΝΑ, ηαεχξ ηαζ 

μ θυβμξ C18:1/C18:0.  

 

 

 

ΧΕΕΙ ΛΟ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ (Δ) ΗΜΕΡΕ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ (Σ) ΕΠΙΔΡΑΗ 

ΜΑΡΣΤΡΑ ΕΠΕΜΒΑΗ SEM 28Η 42Η SEM Δ Σ Δ×Σ 

ΜΙΑ 20,91a 18,10b 0,714 19,72a 19,30b 0,185 0,003 
** 

0,046 
* 

0,378 
NS 

ΜΕΑ 43,67a 37,06b 1,328 40,46 40,27 0,397 0,001 
*** 

0,639 
NS 

0,519 
NS 

ΜΑ 11,18a 7,45b 0,700 8,91b 9,72a 0,197 0,000 
*** 

0,002 
** 

0,802 
NS 

ΠΑΚΛΟ 4,45b 9,21a 0,571 6,85 6,81 0,163 0,000 
*** 

0,811 
NS 

0,119 
NS 

ΜΟΝΑ 19,72b 28,10a 0,987 24,00 23,82 0,349 0,000 
*** 

0,629 
NS 

0,521 
NS 

Κ/Α 3,16a 1,69b 0,156 2,42 2,43 0,064 0,000 
*** 

0,990 
NS 

0,488 
NS 

AΔ 3,09a 1,65b 0,163 2,36 2,39 0,075 0,000 
*** 

0,705 
NS 

0,787 
NS 

C14:1/C14:0 0,04 0,03 0,004 0,03 0,04 0,006 0,128 
NS 

0,093 
NS 

0,889 
NS 

C16:1/C16:0 0,03 0,04 0,004 0,04 0,03 0,002 0,119 
NS 

0,177 
NS 

0,485 
NS 

C18:1/C18:0 1,52b 2,27a 0,126 1,91 1,88 0,137 0,000 
*** 

0,795 
NS 

0,629 
NS 

CLA1/VA 0,45 0,65 0,299 0,36 0,75 0,305 0,517 
NS 

0,233 
NS 

0,563 
NS 

ω3/ω6 0,16a 0,13b 0,012 0,14b 0,15a 0,005 0,042 
* 

0,021 
* 

0,036 
* 
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ημκ Πίκαηα 33 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ πενζεηηζηυηδηα ημο θίπμοξ ημο αίιαημξ 

ζε ΛΟ. 

Πίλαθαο 33: Μέζε πεξηεθηηθόηεηα (± SEM) ζε ΛΟ (g/100 g νιηθώλ ιηπαξώλ νμέσλ) 

ζην αίκα αηγώλ ζηηο δύν δηαηξνθηθέο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ. 

ΛΙΠΑΡΟ 
ΟΞΤ 

ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ (Δ) ΗΜΕΡΕ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ (Σ) ΕΠΙΔΡΑΗ 

ΜΑΡΣΤΡΑ ΕΠΕΜΒΑΗ SEM 28Η 42Η SEM Δ Σ ΔxT 

C14:0 0,46a 0,29b 0,031 0,42a 0,34b 0,023 0,000 
*** 

0,009 
** 

0,207 
NS 

C14:1 0,18a 0,12b 0,019 0,15 0,15 0,021 0,009 
** 

0,819 
NS 

0,410 
NS 

C15:0 0,62a 0,53b 0,031 0,62a 0,54b 0,017 0,015 
* 

0,001 
*** 

0,089 
NS 

C15:1 0,36a 0,26b 0,032 0,35a 0,27b 0,033 0,015 
* 

0,044 
* 

0,902 
NS 

C16:0 15,19a 13,29b 0,302 14,69a 13,78b 0,235 0,000 
*** 

0,003 
** 

0,159 
NS 

C16:1 0,64 0,41 0,125 0,72a 0,33b 0,082 0,097 
NS 

0,001 
*** 

0,057 
NS 

C17:0 1,34 1,50 0,102 1,46 1,38 0,072 0,166 
NS 

0,299 
NS 

0,229 
NS 

C17:1 0,26 0,18 0,042 0,19 0,25 0,043 0,076 
NS 

0,177 
NS 

0,865 
NS 

C18:0 25,24a 21,34b 0,706 22,41b 24,17a 0,485 0,000 
*** 

0,005 
* 

0,514 
NS 

C18:1 
TRANS 

0,33b 0,85a 0,070 0,49 0,68 0,108 0,000 
*** 

0,106 
NS 

0,618 
NS 

VA 0,96b 11,37a 0,605 6,36 5,97 0,475 0,000 
*** 

0,425 
NS 

0,423 
NS 

CIS9 
C18:1 

13,21a 7,78b 0,545 10,58 10,41 0,664 0,000 
*** 

0,799 
NS 

0,492 
NS 

TRANS10 
C18:1 

0,96b 1,37a 0,178 1,09 1,24 0,166 0,046 
* 

0,376 
NS 

0,274 
NS 

C18:2n6t 0,34 0,42 0,076 0,30 0,46 0,077 0,292 
NS 

0,072 
NS 

0,252 
NS 

C18:2n6c 30,43 32,68 1,124 30,99b 32,11a 0,470 0,074 
NS 

0,038 
* 

0,339 
NS 

C18:3n6 0,36a 0,15b 0,040 0,29 0,22 0,037 0,000 
*** 

0,084 
NS 

0,370 
NS 

C18:3n3 1,36 1,35 0,081 1,48a 1,23b 0,045 0,928 
NS 

0,000 
*** 

0,203 
NS 

CLA1 0,04b 0,08a 0,015 0,10a 0,02b 0,017 0,014 
* 

0,001 
*** 

1,000 
NS 

CLA2 0,05b 0,11a 0,021 0,14a 0,02b 0,020 0,021 
* 

0,000 
*** 

0,454 
NS 

CLA3 0,00b 0,09a 0,010 0,07 0,02 0,029 0,000 
*** 

0,086 
NS 

0,086 
NS 
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 Όπςξ θαίκεηαζ ζημκ παναπάκς πίκαηα, ηα ΛΟ πμο πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ 

ζδιακηζηέξ ιεζχζεζξ ζημ πθάζια ημο αίιαημξ ηςκ αζβχκ ηδξ μιάδαξ ηδξ επέιααζδξ 

ήηακ: C14:0, C14:1, C15:0, C15:1, C16:0, C18:0, cis-9 C18:1, C18:3n6, C20:3, C24:0 

ηαζ C24:1. 

 Δπίζδξ, ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή αφλδζδ πανμοζίαζακ ηα ΛΟ: C18:1 trans, 

trans-11 C18:1 (VA), trans-10 C18:1, cis-9,trans-11 C18:2 (CLA1), trans-10, cis-12 

C18:2 (CLA2), CLA3, C21:0, C20:4 ηαζ C23:0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΙΠΑΡΟ 
ΟΞΤ 

ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ (Δ) ΗΜΕΡΕ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ (Σ) ΕΠΙΔΡΑΗ 

ΜΑΡΣΤΡΑ ΕΠΕΜΒΑΗ SEM 27Η 41Η SEM Δ Σ ΔxT 

C21:0 0,05b 0,26a 0,037 0,23a 0,07b 0,028 0,000 
*** 

0,000 
*** 

0,032 
* 

C20:3 0,27a 0,17b 0,032 0,20 0,24 0,041 0,010 
** 

0,279 
NS 

0,055 
NS 

C22 0,48 0,39 0,063 0,42 0,45 0,016 0,178 
NS 

0,076 
NS 

0,125 
NS 

C20:3/C22:1 3,16a 1,69b 0,158 2,41 2,45 0,043 0,000 
*** 

0,390 
NS 

0,000 
*** 

C20:4 0,04b 0,12a 0,032 0,14a 0,02b 0,032 0,024 
* 

0,005 
** 

0,204 
NS 

C23 0,72b 1,44a 0,186 1,53a 0,63b 0,191 0,003 
** 

0,001 
*** 

0,001 
*** 

C24 0,52a 0,21b 0,068 0,34 0,40 0,046 0,001 
*** 

0,181 
NS 

0,428 
NS 

C24:1 0,23a 0,07b 0,026 0,18 0,12 0,028 0,000 
*** 

0,058 
NS 

0,457 
NS 

C22:6 2,20 1,47 0,512 1,66 2,02 0,440 0,183 
NS 

0,428 
NS 

0,656 
NS 
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ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

4.ΥΟΛΗΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

4.1.ρνιηαζκόο απνηειεζκάησλ πεηξάκαηνο πξνβάησλ 

4.1.1 Ζ επίδξαζε ηεο πξνζζήθεο ιίπνπο ζηελ θαηαλάισζε ηεο ηξνθήο, ηε 

γαιαθηνπαξαγσγή θαη ηε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ γάιαθηνο. 

Ζ πνμζεήηδ θίπμοξ ζημ ζζηδνέζζμ αβεθάδςκ βαθαηημπαναβςβήξ απμηεθεί έκακ 

ηνυπμ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ πνυζθδρδξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ εκένβεζαξ ζηδκ 

πνχηδ θάζδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ ζε ορδθχκ απμδυζεςκ γχα ιε ζημπυ ηδκ αφλδζδ 

ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ, πςνίξ υιςξ αοηυ κα πενζμνίγεζ ηδκ ηζκδημπμίδζδ ημο 

ζςιαηζημφ θίπμοξ (Chilliard η.ά., 1993). Ζ πνμζεήηδ θίπμοξ ζε ζζηδνέζζα ιζηνχκ 

ιδνοηαζηζηχκ πνμηάεδηε απυ πμθθμφξ ιεθεηδηέξ (Casals & Caja, 1993, Casals η.ά., 

1999) βζα ηζξ πενζυδμοξ πμο δ αμζηή είκαζ πηςπή ηαζ ακεπανηήξ κα ηαθφρεζ ηζξ 

εκενβεζαηέξ ακάβηεξ ηςκ γχςκ. Δπεζδή αοηή δ πενίμδμξ ηαοηίγεηαζ ιε ημκ εβηθεζζιυ 

ηςκ γχςκ ζημ ζηάαθμ ηαζ ηδ πμνήβδζδ ζοιπθδνςιαηζηήξ ηνμθήξ (πμκδνμεζδχκ ηαζ 

ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ), δ πνμζεήηδ θίπμοξ εα ιπμνμφζε κα ακηζηαηαζηήζεζ 

ιένμξ ηςκ δδιδηνζαηχκ ηανπχκ ηαζ κα απμηναπεί δ ιείςζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ 

θυβς ηδξ ιδ ηάθορδξ ηςκ ακαβηχκ ηςκ γχςκ. Οζ Casals & Caja (1993) ακαθένμοκ υηζ 

δ αφλδζδ ημο εκενβεζαημφ πενζεπμιέκμο ημο ζζηδνεζίμο ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδκ ακάβηδ 

ζε ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ ηαζ κα αεθηζχζεζ ηδκ ακαθμβία 

ζοιποηκςιέκεξ/πμκδνμεζδείξ γςμηνμθέξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ, εα ιπμνμφζε κα αολδεεί 

ηαζ δ πμζυηδηα ημο παναβυιεκμο θίπμοξ ζημ βάθα. Αοηυ πνμηάεδηε απυ ημοξ Morand-

Fehr η.ά. (2000).  

 ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, δ βαθαηημπαναβςβή ηςκ πνμααηζκχκ ηδξ μιάδαξ 

επέιααζδξ  πανμοζίαζε ιία αφλδζδ ηδξ ηάλδξ ημο 29% πςνίξ κα είκαζ υιςξ 

ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή (Πίκαηαξ 7). Ζ πμζυηδηα ημο θίπμοξ αολήεδηε ζηδκ μιάδα 

επέιααζδξ ηαηά 25% πςνίξ αοηυ κα είκαζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηυ (Πίκαηαξ 9), εκχ δ 

θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ηςκ πνμααηζκχκ πανμοζίαζε ιείςζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 

14% ζηδκ μιάδα ηδξ επέιααζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα δ μπμία υιςξ δεκ 

ήηακ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή (Πίκαηαξ 8). Δπίζδξ, ηαζ δ πνςηεσκμπενζεηηζηυηδηα ημο 

βάθαηημξ ηςκ πνμααηζκχκ πανμοζίαζε ιείςζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 7% ζηδκ μιάδα ηδξ 

επέιααζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα δ μπμία υιςξ ηαζ αοηή δεκ ήηακ 

ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή (Πίκαηαξ 10). Σέθμξ υζμκ αθμνά ηδ θαηηυγδ ημο βάθαηημξ ηςκ 
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πνμααηζκχκ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεθέηδξ, πανμοζίαζε ιζα αφλδζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 3% 

(Πίκαηα 11). 

Σα απμηεθέζιαηα πμο έπμοκ παναηδνδεεί ζηα πνυααηα έπμοκ ακαεεςνδεεί απυ 

ανηεημφξ ιεθεηδηέξ (Casals & Caja, 1993, Chilliard & Bocquier, 1993, Caja & 

Bocquier, 2000), μζ μπμίμζ υθμζ ζοιθςκμφκ ζημ υηζ οπάνπμοκ πμθφ θίβεξ ιεθέηεξ πμο 

αθμνμφκ ζηα πνυααηα. Πανυθα αοηά, έπεζ παναηδνδεεί αφλδζδ ζηζξ ιεθέηεξ πμο 

αθμνμφκ ηα πνυααηα θυβς ηςκ εεηζηχκ απμηεθεζιάηςκ πμο έπμοκ παναηδνδεεί ζηζξ 

αβεθάδεξ ηαζ ζηζξ αίβεξ (Caja & Bocquier, 2000, Bocquier & Caja, 2001). Αοηέξ μζ 

ιεθέηεξ αθμνμφκ ηονίςξ ζηδκ επίδναζδ πμο έπμοκ ηα ιενζηχξ πνμζηαηεοιέκα θίπδ 

ζηδκ παναβςβή ηαζ ηδ ζφκεεζδ ημο βάθαηημξ. Έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζε πεζνάιαηα ηα 

άθαηα αζαεζηίμο ηςκ ΛΟ ιε ιαηνέξ αθοζίδεξ υπςξ ημ θμζκζηέθαζμ (Pérez Hernández 

η.ά., 1986, Casals η.ά., 1989,1991, 1992a,b, 1999, Sklan η.ά., 1990, Rossi η.ά., 1991, 

Horton η.ά., 1992, Casals & Caja, 1993), ηαεχξ ηαζ άθαηα αζαεζηίμο ΛΟ ημο 

εθαζμθάδμο (Pérez Alba η.ά., 1997, Antogiovanni η.ά., 2002, Dobarganes García η.ά., 

2005). Δπίζδξ, έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί δζάθμνα εθαζμφπα ζπένιαηα ιαγί ιε αζαεζημφπα 

άθαηα ΛΟ θμζκζηέθαζμο (Osuna η.ά., 1998). Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηα αζαεζημφπα 

άθαηα ηςκ αηυνεζηςκ ΛΟ είκαζ ιενζηχξ ιυκμ πνμζηαηεοιέκα απυ ηδ αζμτδνμβυκςζδ 

ζηδκ ΜΚ, υπςξ παναηδνήεδηε απυ ημοξ Ferlay η.ά. (1992) βζα ηζξ αβεθάδεξ ιε ηδ 

πμνήβδζδ αζαεζημφπςκ αθάηςκ εθαζμηνάιαδξ (πθμφζζαξ ζε ΠΑΚΛΟ) ηαζ πνυζθαηα 

απυ ημοξ  Dobarganes García η.ά. (2005) βζα ηζξ πνμααηίκεξ ιε ηδ πμνήβδζδ 

αζαεζημφπςκ αθάηςκ εθαζμθάδμο (ημ C18:2 ιδ πνμζηαηεοιέκμ ηαζ ημ εθασηυ μλφ 

ιενζηχξ πνμζηαηεοιέκμ ακ ηαζ δεκ ιπμνεί κα δζεοηνζκζζηεί ακ οδνμβμκχεδηε ζηδκ ΜΚ 

ηαζ έπεζηα λακά αθοδνμβμκχεδηε ζημ ιαζηζηυ αδέκα). 

 ε υθεξ ηζξ ιεθέηεξ πμο έπμοκ δζελαπεεί ιέπνζ ζήιενα ηυζμ ζε 

βαθαηημπαναβςβά υζμ ηαζ ηνεμπαναβςβζηά πνυααηα έπεζ παναηδνδεεί υηζ δ πνμζεήηδ 

θίπμοξ ζημ ζζηδνέζζμ ιπμνεί κα αολήζεζ ηδκ παναβςβή βάθαηημξ ιυκμ εθυζμκ έπμοκ 

ηαθοθεεί μζ εκενβεζαηέξ ακάβηεξ ηςκ γχςκ, πνάβια ημ μπμίμ επζηοβπάκεηαζ ιε ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ πμζυηδηα ηαηακαθζζηυιεκδξ ηνμθήξ (Horton η.ά., 1992, Pérez Alba η.ά., 

1997). Πανυθα αοηά, ηαζ ακελάνηδηα απυ ηδκ ηαηακάθςζδ ηνμθήξ, δ παναβςβή 

βάθαηημξ δεκ δζέθενε ζδιακηζηά. φιθςκα ιε ημοξ Casals η.ά. (1999), υπςξ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ αβεθάδςκ, υηακ ηα γχα έπμοκ ιία ζπεηζηά ιεβάθδ παναβςβζηή 

ζηακυηδηα βάθαηημξ ηαζ δ ηαηακάθςζδ ηνμθήξ ιεζςεεί, ηυηε δ ιεζςιέκδ ηαηακάθςζδ 

ηνμθήξ εα ακηζζηαειζζηεί απυ ηδκ ηζκδημπμίδζδ ηςκ ζςιαηζηχκ απμεειάηςκ ηαζ δ 
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παναβςβή βάθαηημξ ζημ ηέθμξ εα είκαζ ίδζα ιε αοηή πμο εα επζηοβπάκμκηακ ιε 

ιεβαθφηενδ ηαηακάθςζδ ηνμθήξ. Γζ’ αοηυ ημκ θυβμ, μζ   Casals η.ά. (1999) 

παναηήνδζακ ιία επζδείκςζδ ζηδ ζςιαηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ πνμαάηςκ ζηδκ ανπή ηδξ 

βαθαηηζηήξ πενζυδμο ςξ απμηέθεζια ηδξ μπμίαξ δεκ παναηδνήεδηε ιεηααμθή ζηδκ 

παναβςβή βάθαηημξ απυ ηδκ ιεζςιέκδ ηαηακάθςζδ ηνμθήξ, δ μπμία έθααε πχνα 

ανβυηενα. Όιςξ, εκχ δ πνμζεήηδ θίπμοξ ζημ ζζηδνέζζμ ηςκ αβεθάδςκ ιεηά ηδκ 

ημνοθή ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ αφλδζε ηδκ παναβςβή βάθαηημξ (ακαεεςνήζεζξ ηςκ 

Chilliard, 1993, Chilliard & Ferlay, 2004), δεκ παναηδνήεδηε αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ 

βάθαηημξ ζηζξ πνμααηίκεξ ιεηά ηδκ ημνοθή ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ (αζαθζμβναθζηέξ 

ακαζημπήζεζξ ηςκ Chilliard & Bocquier, 1993, Bocquier & Caja, 2001). Έηζζ, μζ 

δζαθμνέξ αοηχκ ηςκ δφμ εζδχκ έβηεζηαζ ζε πεπηζημφξ ηαζ/ή ιεηααμθζημφξ πανάβμκηεξ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ πνήζδ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηδξ ηνμθήξ βζα ηδκ παναβςβή βάθαηημξ 

πςνίξ αοηυ κα ελανηάηαζ ιυκμ απυ ημ εκενβεζαηυ ζζμγφβζμ ηςκ γχςκ. 

 ηζξ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ ακαθένεηαζ υηζ δ πνμζεήηδ θίπμοξ ζημ ζζηδνέζζμ 

πνμαάηςκ πνμηαθεί αφλδζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ, υπςξ αηνζαχξ παναηδνήεδηε ηαζ 

ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ. Αοηή δ αφλδζδ ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ ημο θίπμοξ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ, ηδ ζοβηέκηνςζδ πμνήβδζδξ ημο, ημ ζηάδζμ ηδξ βαθαηημπαναβςβζηήξ 

πενζυδμο ηαζ άθθμοξ πανάβμκηεξ. ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ παναηδνείηαζ ιία 

ζοκμθζηή αφλδζδ ζηδκ παναβςβή θίπμοξ (Pérez Hernández η.ά., 1986, Horton η.ά., 

1989, Rossi η.ά.,1991, Pérez Alba η.ά., 1997, Casals η.ά., 1999). διακηζημί 

πανάβμκηεξ βζ’ αοηή ηδκ αφλδζδ είκαζ δ ακαθμβία πμκδνμεζδείξ/ζοιποηκςιέκεξ 

γςμηνμθέξ ηαζ δ πεπηζηυηδηα ηςκ ζκςδχκ μοζζχκ ηαζ ημο θίπμοξ ημο ζζηδνεζίμο. Όζμκ 

αθμνά ημ ζηάδζμ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ, δ αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο θίπμοξ ημο 

βάθαηημξ παναηδνείηαζ ηαηά ημ πνχημ ζηάδζμ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ιεζχκεηαζ, ηαεχξ δ βαθαηημπαναβςβή πνμπςνά. φιθςκα ιε ημοξ Casals η.ά. (1999), 

αοηυ ελανηάηαζ απυ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ιεηαθμνάξ ημο θίπμοξ ηδξ ηνμθήξ ζημ 

παναβυιεκμ βάθα. ηδκ έκανλδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ, δ αολδιέκδ ηαηακάθςζδ 

ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ ηαζ ζοκεπχξ θίπμοξ μδδβεί ζηδκ αολδιέκδ ζοβηέκηνςζδ 

θίπμοξ ζημ βάθα πμο παναηδνείηαζ ζε αοηή ηδ θάζδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ. Καεχξ δ 

βαθαηημπαναβςβή πνμπςνά ηαζ ηαεχξ ημ ζςιαηζηυ αάνμξ ηαζ δ ζςιαηζηή ηαηάζηαζδ 

ηςκ γχςκ επακένπεηαζ, ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο θίπμοξ ηδξ ηνμθήξ εκαπμηίεεηαζ ζημκ 

θζπχδδ ζζηυ ηαζ θζβυηενμ εηηνίκεηαζ ζημκ ιαζηζηυ αδέκα βζα ηδ θζπμζφκεεζδ ημο 

βάθαηημξ. Οζ Caja & Bocquier (2000) ακαθένμοκ υηζ δ ιεηαθμνά ημο θίπμοξ πμο 

πμνδβείηαζ ιε ηδκ ηνμθή ζε πνυααηα ιε ηδ ιμνθή ηςκ αζαεζημφπςκ αθάηςκ ζημ θίπμξ 



70 |  ε λ ί δ α  
 

ημο βάθαηημξ είκαζ ιεβαθφηενδ ηαηά ηδκ πενίμδμ ακάπηολδξ απυ υηζ ηαηά ηδκ πενίμδμ 

ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ. Οζ ίδζμζ ιεθεηδηέξ ακαθένμοκ υηζ δ αέθηζζηδ ηαηακάθςζδ 

θίπμοξ βζα ηδ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ παναβυιεκδξ πμζυηδηαξ θίπμοξ ζημ βάθα είκαζ ηα 120 

ηαζ 70 g/γχμ/διένα βζα ηδκ πενίμδμ ακάπηολδξ ηαζ βαθαηημπαναβςβήξ ακηίζημζπα. 

 Οζ Pérez Hernández  η.ά. (1986) ακαθένμοκ υηζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο θίπμοξ ημο 

βάθαηημξ πνμαάηςκ αολήεδηε υηακ πναβιαημπμζήεδηε πνμζεήηδ ιζαξ ιεβάθδξ 

πμζυηδηαξ θίπμοξ ζημ ζζηδνέζζμ. Όηακ δ πνμζεήηδ θίπμοξ ζηαιάηδζε, δ ζφζηαζδ ημο 

βάθαηημξ επακήθεε ζηζξ ανπζηέξ ηζιέξ ιεηά απυ 7 διένεξ απυ ηδ δζαημπή ηδξ 

πνμζεήηδξ ημο θίπμοξ, αθθά αφλδζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ παναηδνήεδηε λακά 

υηακ πμνδβήεδηε πάθζ ζοιπθδνςιαηζηά θίπμξ.     

 Οζ Εένααξ η.ά. (1990) ακαθένμοκ υηζ δ ζοιιεημπή ημο ααιααηυζπμνμο ζημ 

ζζηδνέζζμ πνμαάηςκ ζε πμζμζηυ 30% αφλδζε ζδιακηζηά ηδ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο 

βάθαηημξ ηαζ ιείςζε ηδκ πενζεηηζηυηδηά ημο ζε πνςηεΐκεξ. Ζ αφλδζδ ήηακ 13,8% ηαζ δ 

ιείςζδ 5,8% ακηίζημζπα. Ζ διενήζζα παναβςβή βάθαηημξ δεκ δζέθενε ζδιακηζηά, ακ 

ηαζ ήηακ ιεβαθφηενδ ηαηά 7%, υηακ ηα πνυααηα δζαηνέθμκηακ ιε ζζηδνέζζμ πμο 

πενζείπε ααιααηυζπμνμ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημκ ιάνηονα. Ζ δζμνεςιέκδ υιςξ 

βαθαηημπαναβςβή ζε 6% θζπμπενζεηηζηυηδηα ήηακ ζδιακηζηά ιεβαθφηενδ πνμθακχξ 

θυβς ηδξ αολδιέκδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ημο βάθαηημξ (7,4% έκακηζ 6,5%).   

 Οζ Gómez-Cortés η.ά. (2008) ακαθένμοκ υηζ δ πνμζεήηδ εθαζυθαδμο ζημ 

ζζηδνέζζμ πνμαάηςκ δεκ επδνέαζε ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ λδνάξ μοζίαξ, αθθά αφλδζε 

ηδκ πμζυηδηα ημο βάθαηημξ ηαζ έηεζκε κα αολήζεζ ηδκ πμζυηδηα ημο θίπμοξ, ηδξ 

πνςηεΐκδξ ηαζ ηςκ μθζηχκ ζηενεχκ ζημ βάθα. Ζ πνμζεήηδ ημο εθαζμθάδμο δεκ 

επδνέαζε ηδ θζπμπενζεηηζηυηδηα ηαζ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε μθζηά ζηενεά ημο 

βάθαηημξ, αθθά ιείςζε ηδκ πνςηεσκμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ. Οζ ίδζμζ ενεοκδηέξ 

παναηήνδζακ υηζ δ πνμζεήηδ 6% ζμβζέθαζμο δεκ ιεηέααθε ηδκ ηαηακάθςζδ ηνμθήξ 

μφηε ηδκ παναβςβή ημο βάθαηημξ ηςκ πνμαάηςκ.  

 Οζ Mele η.ά. (2006) ακαθένμοκ υηζ δ πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο ζε ζζηδνέζζα 

πνμαάηςκ ιε ορδθυ πμζμζηυ πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ ηαζ παιδθυ πμζμζηυ 

πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ αφλδζε ηδκ πμζυηδηα βάθαηημξ ηαζ ηδ δζμνεςιέκδ 

βαθαηημπαναβςβή (6,5% θίπμξ), εκχ ημ παιδθυ πμζμζηυ πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ 

ιείςζε ηδκ πμζυηδηα ημο βάθαηημξ. Ζ πνςηεσκμπενζεηηζηυηδηα ήηακ παιδθυηενδ ζηα 

ζζηδνέζζα ιε ημ ζμβζέθαζμ.     

 Οζ Castro η.ά. (2009) ιεθέηδζακ ηδκ πνμζεήηδ δθζέθαζμο ή οδνμβμκςιέκμο 

θμζκζηέθαζμο ζε ζζηδνέζζα πνμαάηςκ ηαζ παναηήνδζακ υηζ δ πνμζεήηδ 
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οδνμβμκςιέκμο θμζκζηέθαζμο  πνμηάθεζε αφλδζδ ζηδ βαθαηημπαναβςβή, πςνίξ κα 

επδνεαζηεί δ θζπμπενζεηηζηυηδηα ηαζ δ πνςηεσκμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ.   

 Οζ Toral η.ά. (2010) ιεθέηδζακ ηδκ πνμζεήηδ ζπεοεθαίμο ζε ζοκδοαζιυ ή 

πςνίξ ηδκ πνμζεήηδ δθζέθαζμο ζε ζζηδνέζζμ πνμαάηςκ ιε ορδθυ πμζμζηυ 

ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ. Ζ πνμζεήηδ ζπεοεθαίμο πνμηάθεζε ηδκ ιείςζδ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ ηδξ λδνάξ μοζίαξ ζε ζπέζδ ιε ημ ζζηδνέζζμ-ιάνηονα (-15%), δ μπμία ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδ πνμζεήηδ δθζέθαζμο μδήβδζε ζε ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ 

βαθαηημπαναβςβήξ (-13%).  Ζ πνμζεήηδ εθαίςκ ιείςζε ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο 

βάθαηημξ ζε πνςηεΐκδ, εκχ δ πνμζεήηδ ζπεοεθαίμο ιείςζε ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο 

βάθαηημξ ζε θίπμξ ηαηά 21%, δ μπμία υηακ ζοκδοάζηδηε ιε ηδκ πνμζεήηδ δθζέθαζμο 

ιείςζε αηυιδ πενζζζυηενμ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ζε θίπμξ ηαηά 27%, 

βεβμκυξ πμο ζοιθςκεί ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ υπμο μ ζοκδοαζιυξ 

ζμβζέθαζμο ηαζ ζπεοεθαίμο  ιείςζε ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ζε πνςηεΐκδ ηαηά 

7%, εκχ  ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ζε θίπμξ ηαηά 14%. Ακηίεεηα, ζηδκ 

πανμφζα ιεθέηδ, δ πνμζεήηδ ημο ζμβζέθαζμο ηαζ ημο ζπεοεθαίμο δεκ πανμοζίαζε 

ζδιακηζηή ιεηααμθή ζηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ ΞΟ. 

 Οζ Gómez-Cortés η.ά. (2011) πμνήβδζακ ζηαδζαηά αολακυιεκεξ πμζυηδηεξ 

δθζέθαζμο (17, 34, 51 g/kg ΞΟ) ζε πνυααηα, μζ μπμίεξ δεκ επδνέαζακ ηδ 

βαθαηημπαναβςβή, ημ θίπμξ, ηδκ πνςηεΐκδ ηαζ ηδ θαηηυγδ ημο βάθαηημξ. 

 ηα πνυααηα ηαηά ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ, έπεζ παναηδνδεεί 

υηζ δ πνμζεήηδ θίπμοξ πνμηαθεί ιζηνή ιείςζδ ζηδκ πμζυηδηα ηδξ πνςηεΐκδξ ημο 

βάθαηημξ ή ηαιία απμθφηςξ ιεηααμθή (Robinson, 1986, Kovessy η.ά., 1987, Casals 

η.ά., 1991, 1992b), εκχ μζ Pérez Hernández η.ά. (1986) παναηήνδζακ ιζα ιζηνή 

αφλδζδ.  Όιςξ, δ πνμζεήηδ θίπμοξ έπεζ ζδιακηζηά ανκδηζηά απμηεθέζιαηα ζηδκ 

πμζυηδηα ηδξ πνςηεΐκδξ ζε πνμπςνδιέκα ζηάδζα βαθαηημπαναβςβήξ. 

 Σα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ζοιθςκμφκ ηαζ ιε ημ πείναια ηςκ 

Frutos κ.ά. (2009) ζε πνυααηα θοθήξ Assaf ζηα μπμία πμνήβδζακ δθζέθαζμ, ζπεοέθαζμ 

ηαζ ζοκδοαζιυ ηςκ δφμ ζε πμζυηδηα 20 g/Kg ζζηδνεζίμο, 10 g/Kg ζζηδνεζίμο ηαζ 20 g 

δθζεθαίμο + 10 g ζπεοεθαίμο / Kg ζζηδνεζίμο ακηίζημζπα. Καζ ζηζξ ηνεζξ δζαηνμθζηέξ 

επειαάζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα πανμοζζάζεδηε ιείςζδ ηδξ 

πνςηεσκμπενζεηηζηυηδηαξ ημο βάθαηημξ. Ζ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ζηδκ 

επέιααζδ ιε ζπεοέθαζμ ειθάκζζε ιείςζδ ζε πμζμζηυ ηδξ ηάλεςξ ημο 21% ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα, εκχ ζηδκ επέιααζδ πμο πενζείπε δθζέθαζμ ηαζ ζπεοέθαζμ 

ιεζχεδηε 27% δ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ηαζ δ βαθαηημπαναβςβή 13%. Ζ 
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θζπμπενζεηηζηυηδηα πανμοζίαζε ιεβαθφηενδ πηχζδ ζε ζπέζδ ιε ηδ θζπμπενζεηηζηυηδηα 

ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ.  

 Πανυιμζα απμηεθέζιαηα πανμοζζάζηδηακ ηαζ ζε πείναια, πμνήβδζδξ 2,4 

g/διένα πνμζηαηεοιέκμο ζε ηάρα CLA πμο πενζείπε trans-10, cis-12 CLA, ζε πνυααηα 

υπμο παναηδνήεδηε ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ιείςζδ ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ημο 

βάθαηημξ( Lock κ.ά., 2006). Σμ CLA είκαζ θζπανυ μλφ ημ μπμίμ πνμηαθεί MFD, υηακ 

πμνδβδεεί ζημ ζζηδνέζζμ ςξ ζοιπθήνςια. ε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα, ζηδκ 

μιάδα επέιααζδξ ιεζχεδηε δ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ απυ 6,4% ζε 4,9%, δ 

πνςηεσκμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ πανέιεζκε ακεπδνέαζηδ, εκχ δ 

βαθαηημπαναβςβή αολήεδηε απυ 1,47 ζε 1,61 Kg/διένα. Ακηίεεηα  απμηεθέζιαηα 

υζμκ αθμνά ηδκ πμζυηδηα ημο βάθαηημξ ηαζ ηδ ζφζηαζή ημο παναηδνήεδηακ ζε 

πνμααηίκεξ ηδξ θοθήξ Sarda, μζ μπμίεξ δζεηνάθδζακ ιε ζζηδνέζζα ιε δφμ επίπεδα 

ΥΕ/Ε ζοιπθδνςιέκα ή υπζ ιε ιδ πνμζηαηεοιέκμ ζμβζέθαζμ ( Mele κ.ά. 2002). ε 

ιεθέηδ ημο Stapples (2006), αβεθάδεξ πμο δζεηνάθδζακ ιε ζζηδνέζζμ ημ μπμίμ πενζείπε 

ζπεοέθαζμ, πανμοζίαζακ ιείςζδ ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ημο βάθαηημξ. Σα ζπεοέθαζα, 

υπςξ έπεζ ακαθενεεί, ιεζχκμοκ ηδκ πνςηεσκμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ζηζξ 

αβεθάδεξ. 

4.1.2 Ζ επίδξαζε ηεο πξνζζήθεο ιίπνπο ζην πξνθίι ησλ ΛΟ ηνπ ιίπνπο ηνπ 

γάιαθηνο. 

 Ζ πνμζεήηδ θίπμοξ ζηα ζζηδνέζζα βαθαηημπαναβςβχκ ιδνοηαζηζηχκ 

πνδζζιμπμζείηαζ εδχ ηαζ δεηαεηίεξ ηυζμ απυ ενεοκδηέξ υζμ ηαζ απυ παναβςβμφξ ιε 

ζημπυ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ ηαζ ημο εκενβεζαημφ ιεηααμθζζιμφ 

ηςκ γχςκ (Lock & Shingfield, 2004), ηαεχξ ηαζ ηδξ ζφζηαζδξ ηςκ ΛΟ ημο βάθαηημξ 

(Givens & Shingfield, 2006, Palmquist η.ά., 1993, Chilliard η.ά., 2006, Chilliard η.ά., 

2000). Ζ επίδναζδ ηδξ πνμζεήηδξ θίπμοξ ελανηάηαζ απυ ηδκ πδβή ηαζ ηδ ιμνθή ημο 

θίπμοξ. Οζ πνμζπάεεζεξ ηνμπμπμίδζδξ ιζαξ ηαηδβμνίαξ ΛΟ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

αθθαβέξ ζε άθθα θζπανά μλέα, ημ μπμίμ ιπμνεί κα εεςνδεεί εοενβεηζηυ ή υπζ βζα ηδκ 

οβεία ημο ηαηακαθςηή. Γζα αοηυ, ηα ζζηδνέζζα πμο ιεζχκμοκ ηα ΚΛΟ ημο βάθαηημξ ηαζ 

αολάκμοκ ηα ΠΑΚΛΟ ηαζ/ή ημ ζογεοβιέκμ θζκεθασηυ μλο (CLA) έπμοκ ςξ απμηέθεζια 

ηδκ αφλδζδ ηδξ ακαθμβίαξ ηςκ trans-18:1 θζπανχκ μλέςκ, δ επίδναζδ ηςκ μπμίςκ ζηδκ 

ακενχπζκδ οβεία είκαζ αιθζθεβυιεκδ (Lock η.ά., 2005, Roy η.ά., 2007, Bauchart η.ά., 

2007). Έηζζ, δ πνμζεήηδ θίπμοξ ζημ ζζηδνέζζμ ιπμνεί ιενζηέξ θμνέξ κα αθθάλεζ ηδκ 
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απυδμζδ ηςκ γχςκ ζε βάθα (ηαηακάθςζδ ηνμθήξ, πμζυηδηα βάθαηημξ ηαζ/ή πμζυηδηα 

πνςηεΐκδξ ηαζ θίπμοξ) ηαζ κα απμηεθέζεζ μζημκμιζηυ ηένδμξ βζα ημοξ παναβςβμφξ. 

 Σα απμηεθέζιαηα ημο πεζνάιαηυξ ιαξ δείπκμοκ υηζ ημ θίπμξ ημο βάθαηημξ ηςκ 

πνμααηζκχκ ζηδκ μιάδα επέιααζδξ ειθάκζζε ζηαηζζηζηχξ παιδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ 

ζηα ΛΟ: C6:0, C8:0, C10:0, C11:0, C12:0, C14:0, C15:0, C15:1, C16:1 ηαζ C17:1 ηαζ 

ορδθυηενεξ ζηα C18:1 trans,trans-11 C18:1 (VA), trans-10 C18:1, C18:2n6t, C20:0, 

cis-9, trans-11 C18:2 (CLA1) ηαζ trans-10,cis-12 C18:2 (CLA2) ζε ζπέζδ ιε ημ θίπμξ 

ημο βάθαηημξ ηςκ πνμααηζκχκ ηδξ μιάδαξ ημο ιάνηονα. Αιεηάαθδηδ ζοβηέκηνςζδ 

πανμοζίαζε ημ C18:3n6. 

 Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ μιαδμπμζδιέκςκ ΛΟ πμο πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ 

ζδιακηζηέξ ιεζχζεζξ ζηδκ μιάδα ηδξ επέιααζδξ ήηακ: ΜΗΑ ηαζ ΜΔΑ, εκχ  μζ θυβμζ 

ηςκ ΛΟ πμο πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηέξ ιεζχζεζξ ήηακ: Κ/Α, cis-9, trans-11 

C18:2 (CLA1)/trans-11 C18:1 (VA) ηαζ ς3/ς6 ηαεχξ ηαζ μ ΑΓ.  

 Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ μιαδμπμζδιέκςκ ΛΟ πμο πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ 

ζδιακηζηέξ αολήζεζξ ζηδκ μιάδα ηδξ επέιααζδξ ήηακ: ΠΑΚΛΟ ηαζ ΜΟΝΑ. 

Αιεηάαθδημξ πανέιεζκε μ θυβμξ C14:1/C14:0. 

 Οζ Εένααξ η.ά. (1990) ακαθένμοκ υηζ δ πνμζεήηδ ααιααηυζπμνμο ζε ζζηδνέζζμ 

πνμαάηςκ ζε πμζμζηυ 30% ιείςζε ηδκ ακαθμβία ημο ζοκυθμο ηςκ ημνεζιέκςκ ΛΟ 

(C4:0 – C18:0) ηαηά 6,6% ιε ακηίζημζπδ αφλδζδ ηςκ αηυνεζηςκ ΛΟ ηαζ αφλδζδ ημο 

ιεβάθμο ιμνζαημφ αάνμοξ ΛΟ, ιε 18 άημια άκεναηα ηαηά 11%. Σα ΛΟ ιε C6:0 έςξ 

ηαζ C14:0 είπακ ζδιακηζηά ιζηνυηενδ ηζιή πμο ηοιαζκυηακ ιεηαλφ 25-50%, εκχ ηα ΛΟ 

ιε C18 ειθάκζγακ ιεβαθφηενδ ηζιή ηαηά 20 έςξ ηαζ 60% ζηδκ μιάδα πμο δζαηνεθυηακ 

ιε ααιααηυζπμνμ. ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, δ πνμζεήηδ ηςκ εθαίςκ πνμηάθεζε ιείςζδ 

ζημ ζφκμθμ ηςκ ημνεζιέκςκ ΛΟ (C4:0 – C15:0) ηδξ ηάλδξ ημο 17% (C15:0) έςξ ημο 

53% (C11:0), ιε ελαίνεζδ ημ C20:0 πμο πανμοζίαζε αφλδζδ ηδξ ηάλδξ ημο 46%. 

Οζ Pérez Alba η.ά. (1997) ηαζ μζ  Antongiovanni η.ά (2002) πνυζεεζακ ζημ 

ζζηδνέζζμ πνμαάηςκ Manchega ή Massese αζαεζημφπα άθαηα ΛΟ εθαζμθάδμο. Σα γχα 

ζηα μπμία πμνδβήεδηε αοηυ ημ θίπμξ πανήβαβακ βάθα ιε ιζηνυηενδ ζοβηέκηνςζδ 

ΚΛΟ ιζηνήξ ηαζ ιεζαίαξ αθφζμο (C6-C16) ηαζ C18:2 ηαζ ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ 

C18:1 ηαζ C18:0. φιθςκα ιε ημοξ Pérez Alba η.ά. (1997), αοηή δ ιεηααμθή δεκ 

μθείθεηαζ ζηδκ ιεζςιέκδ παναβςβή ημο μλζημφ μλέμξ δζυηζ δ πεπηζηυηδηα ηςκ ζκςδχκ 

μοζζχκ δεκ επδνεάζηδηε ζδιακηζηά, αθθά μφηε ζε δζάθοζδ (dilution) δζυηζ δ 
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θζπμπενζεηηζηυηδηα πανέιεζκε αιεηάαθδηδ. Ζ ιεζςιέκδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ιζηνήξ ηαζ 

ιεζαίαξ αθφζμο ΛΟ μθείθεηαζ ζηδκ ιεζςιέκδ παναβςβή αοηχκ ηςκ ΛΟ απυ ημκ 

ιαζηζηυ αδέκα θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ ηα trans C18:1 θζπανά μλέα απμηεθμφκ 

πανειπμδζζηέξ ηδξ de novo ζφκεεζήξ ηςκ ΛΟ ηαζ υηζ αοηά ηα ΛΟ ακζπκεφμκηαζ ζημ 

βάθα ηςκ γχςκ ζηα μπμία πμνδβήεδηε ζοιπθδνςιαηζηά θίπμξ. Ζ αφλδζδ ηδξ 

ακαθμβίαξ ημο C18:0 ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδκ άιεζδ εκζςιάηςζή ημο ζημ ζζηδνέζζμ, 

ακ ηαζ εα ιπμνμφζε κα παναπεεί ζηδκ ΜΚ απυ ηδκ οδνμβυκςζδ ημο C18:1, ημ μπμίμ 

απμηεθεί ημ πζμ άιεζα εκζςιαηςιέκμ θζπανυ μλφ. 

 Οζ Mele η.ά. (2006) ιεθέηδζακ ηδκ επίδναζδ ηδξ πνμζεήηδξ ζμβζέθαζμο ζε 

ζζηδνέζζα πνμαάηςκ ιε δζαθμνεηζηά πμζμζηά πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ. Ακαθένμοκ υηζ 

δ πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο ζημ ζζηδνέζζμ ηςκ πνμαάηςκ πνμηάθεζε ιείςζδ ηςκ ιζηνήξ 

ηαζ ιεζαίαξ αθφζμο ΛΟ, ιε ελαίνεζδ ημ αμοηονζηυ μλφ, ημ μπμίμ αολήεδηε. Σα 

ζζηδνέζζα ιε ιζηνυ πμζμζηυ πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ αφλδζακ ζδιακηζηά ηα C10 έςξ 

C17 θζπανά μλέα. Ζ πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο ηαζ ημ πμζμζηυ ηςκ πμκδνμεζδχκ 

γςμηνμθχκ επδνέαζακ ηυζμ ημ θζκεθασηυ μλφ (C18:2 n-6) υζμ ηαζ ημ θζκμθεκζηυ μλφ 

(C18:3 n-3) ζε δζαθμνεηζηά πμζμζηά. Όηακ πναβιαημπμζήεδηε πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο 

ζημ ζζηδνέζζμ, δ αφλδζδ ημο θζκεθασημφ μλέμξ ηαεμνίζηδηε ηαζ απυ ημ πμζμζηυ ηςκ 

πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ. Όηακ ζημ ζζηδνέζζμ ζοιιεηείπε ιζηνυ πμζμζηυ πμκδνμεζδχκ, 

δ πνμζεήηδ ημο ζμβζέθαζμο αφλδζε ημ θζκεθασηυ μλφ ζημ θίπμξ ημο βάθαηημξ ηαηά 3%, 

εκχ υηακ ημ πμζμζηυ ηςκ πμκδνμεζδχκ ήηακ ορδθυ, δ πνμζεήηδ ημο ζμβζέθαζμο 

αφλδζε ημ θζκεθασηυ μλφ ζημ θίπμξ ημο βάθαηημξ ηαηά 20%. 

 Όθα ηα cis ηαζ trans ζζμιενή ημο C18:1 αολήεδηακ ιε ηδκ πνμζεήηδ ημο 

ζμβζέθαζμο, εκχ δ επίδναζδ ημο πμζμζημφ ηςκ πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ ήηακ 

ζδιακηζηή ιυκμ βζα ημ trans -10 C18:1, ημ ααζεκζηυ μλφ (trans-11C18:1),  ημ trans-12 

C18:1, ημ cis-12 C18:1, ημ cis-14 C18:1 ηαζ cis-15 C18:1. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, 

παναηδνήεδηε αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηδξ πνμζεήηδξ ζμβζέθαζμο ηαζ ημο πμζμζημφ 

ηςκ πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ. Ζ πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο ζε ζζηδνέζζμ ιε παιδθυ 

πμζμζηυ πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηςκ trans -10 

C18:1, trans-12 C18:1 ηαζ  cis-12 C18:1, εκχ δ πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο ζε ζζηδνέζζμ ιε 

ορδθυ πμζμζηυ πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηςκ 

ααζεκζημφ μλέμξ (trans-11C18:1), cis-11 C18:1 ηαζ cis-15 C18:1. 

 Οζ Mele η.ά (2007) ιεθέηδζακ ηδκ πνμζεήηδ ελςεδιέκμο θζκυζπμνμο ζε 

ζζηδνέζζμ πνμαάηςκ  ηαζ παναηήνδζακ ιείςζδ ζηα ΚΛΟ ημο βάθαηημξ ηαζ αφλδζδ ζηα 

trans θζπανά μλέα, ιμκμαηυνεζηα θζπανά μλέα ηαζ ς-3 πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα. Οζ 
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ζοβηεκηνχζεζξ ημο νμοιεκζημφ μλέμξ (cis-9, trans-11 CLA) ηαζ ημο ααζεκζημφ μλέμξ 

(VA-trans-11 C18:1) πανμοζίαζακ αφλδζδ θηάκμκηαξ ζηδ ιέβζζηδ ηζιή 7-8 εαδμιάδεξ 

ιεηά ηδκ πνμζεήηδ ημο θζκυζπμνμο. ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, δ πνμζεήηδ ημο 

ζμβζέθαζμο ηαζ ημο ζπεοεθαίμο ηεηναπθαζίαζε ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο νμοιεκζημφ μλέμξ 

ηαζ πεκηαπθαζίαζε ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο ααζεκζημφ μλέμξ. 

  Οζ Gómez-Cortés η.ά. (2008) ιεθέηδζακ ηδκ πνμζεήηδ 6% ζμβζέθαζμο ζε 

ζζηδνέζζμ πνμαάηςκ ιε ακαθμβία ΥΕ/Ε=20:80. Παναηήνδζακ ιία ιείςζδ ζηα ΛΟ ιε 

6 άημια άκεναηα έςξ 16 άημια άκεναηα, εκχ ιία αφλδζδ ζηα C18:0, C18:1 ζζμιενή 

ηαζ ημ CLA. Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ CLA ηαζ trans-11 C18:1 (ααζεκζηυ μλφ) αολήεδηε 

απυ 1,04 ζε 3,44 ηαζ 2,08 ζε 6,20 g/100 g ημο ζοκυθμο ηςκ ΛΟ ακηίζημζπα. Όιςξ, δ 

πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο αφλδζε ημ trans-10 C18:1 ηαζ άθθα ζζμιενή ημο trans C18:1, 

βεβμκυξ ημ μπμίμ ζοιθςκεί ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ υπμο δ 

ζοβηέκηνςζδ ημο trans-10 C18:1 αολήεδηε ηαηά 75%. 

 Οζ Gómez-Cortés η.ά. (2008) ιεθέηδζακ ηδκ πνμζεήηδ 6% ιδ πνμζηαηεοιέκμο 

εθαζυθαδμο ζε ζζηδνέζζμ πνμαάηςκ. Ζ πνμζεήηδ αοηή αφλδζε ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 

ιμκμαηυνεζηςκ ΛΟ  ζηδκ ηνμθή ηςκ γχςκ ηαζ αοηυ μδήβδζε ζηδκ αφλδζδ αοηχκ ηςκ 

θζπανχκ μλέςκ ζημ βάθα εζξ αάνμξ ηςκ ΚΛΟ. Ζ ιείςζδ ζηα πμζμζηά ηςκ C10:0, 

C12:0, C14:0 ηαζ C16:0 ήηακ αλζμζδιείςηα ζδιακηζηή. ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, ηα 

ημνεζιέκα θζπανά μλέα ιε ηδ ιεβαθφηεδ ιείςζδ ήηακ ημ C11:0 (-53%) ηαζ ημ C10:0 (-

45%). Σμ C18:0 ηαζ ηα πενζζζυηενα ζζμιενή ημο C18:1 αολήεδηακ ιε ηδκ πνμζεήηδ 

ημο εθαζμθάδμο, εκχ ηα cis-9 C14:1, C16:1, C17:1 ηαζ C20:1 ιεζχεδηακ ζδιακηζηά, ημ 

μπμίμ ζοιθςκεί ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ υπμο ημ C16:1 ηαζ C17:1 

πανμοζίαζακ ιείςζδ ηδξ ηάλδξ ημο 19% ηαζ 36% ακηίζημζπα. Σα πμζμζηά ημο 

θζκεθασημφ μλέμξ ιεζχεδηακ ζδιακηζηά ιε ηδκ πνμζεήηδ ημο εθαζμθάδμο, εκχ δεκ 

παναηδνήεδηακ ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ ζηα πμζμζηά ηςκ ιδ ζογεοβιέκςκ ζζμιενχκ 

C18:2. Μία ιείςζδ παναηδνήεδηε ζημ cis-9, trans-11 C18:2 (νμοιεκζηυ μλφ), εκχ 

αφλδζδ παναηδνήεδηε ζημ trans-7, cis-9 C18:2 ηαζ ζημ trans-9, cis-11 C18:2. Σα 

πενζζζυηενα trans C18:1 ηαζ ηονίςξ ημ trans-10 C18:1 (5πθαζζα πμζυηδηα) 

αολήεδηακ. Δκχ, ημ trans-11 C18:1 (ααζεκζηυ μλφ) δεκ αολήεδηε ιε ηδκ πνμζεήηδ ημο 

εθαζμθάδμο. Ακηίεεηα, ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ, ημ trans-11 C18:1 πεκηαπθαζζάζηδηε 

υπςξ ηαζ ημ cis-9, trans-11 C18:2 (νμοιεκζηυ μλφ), ημ μπμίμ ηεηναπθαζζάζηδηε. 

  Ζ ιείςζδ ηςκ ΚΛΟ ιε 6 έςξ 16 άημια άκεναηα μθείθεηαζ ζηδ ιεζςιέκδ de 

novo ζφκεεζδ ημοξ απυ ημ ιαζηζηυ αδέκα. Αοηή δ ιείςζδ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδ 

ιεηαθμνά ζημκ ιαζηζηυ αδέκα πενζζζυηενςκ ιαηνάξ αθφζμο ΛΟ, ηα μπμία 
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πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ηνμθή ηαζ απυ ηδκ ΜΚ. Σα ιαηνάξ αθφζμο ΛΟ ζοκαβςκίγμκηαζ 

ζηδκ εζηενμπμίδζδ ηα ιεζαίαξ αθφζμο ΛΟ, ηα μπμία ζοκηίεεκηαζ ζημκ ιαζηζηυ αδέκα, 

βεβμκυξ ημ μπμίμ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ιε ηδ ζεζνά ημο ζηδκ πανειπυδζζδ ηςκ 

θζπμβεκεηζηχκ εκγφιςκ (Palmquist η.ά., 1993). Αοηή δ επίδναζδ ιπμνεί κα είκαζ πζμ 

έκημκδ υηακ ηα ΛΟ είκαζ πενζζζυηενμ αηυνεζηα ηαζ πενζέπμοκ πενζζζυηενμοξ trans 

δζπθμφξ δεζιμφξ (Chilliard & Ferlay, 2004). Όηακ, θμζπυκ, δ αζμδζαεεζζιυηδηα ηςκ 

C18 θζπανχκ μλέςκ αολάκεζ ςξ απμηέθεζια ηδξ αολακυιεκδξ πνμζθαιαακυιεκδξ 

πμζυηδηαξ ημοξ απυ ηδκ ηνμθή, δ de novo ζφκεεζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ απυ 10 άημια 

άκεναηα ιέπνζ 16 άημια άκεναηα ιεζχκεηαζ υπςξ ηαζ δ ζοβηέκηνςζή ημοξ ζημ βάθα. 

ε ιία ιεθέηδ ηςκ Chiofalo η.ά. (2004) υπμο πμνδβήεδηε εθαζμπθαημφκηαξ ζε 

πνυααηα, παναηδνήεδηε επίζδξ ιείςζδ ζηα ιεζαίαξ αθφζμο ΚΛΟ ηαζ αφλδζδ ζηα 

C18:0 ηαζ C18:1 θζπανά μλέα.  

 Ζ έηηνζζδ ημο C18:0 ζημ βάθα ιπμνεί κα αολδεεί είηε ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ 

πνμζθαιαακυιεκδξ πμζυηδηαξ ζηεαηζημφ μλέμξ απυ ηδκ ηνμθή είηε ιε ηδκ πνμζεήηδ 

αηυνεζηςκ C18 ΛΟ, ηα μπμία ιπμνμφκ κα οδνμβμκςεμφκ πθήνςξ ζηδκ ΜΚ. Δπίζδξ, ημ 

cis-9 C18:1 ιπμνεί κα είκαζ απμηέθεζια δζαηνμθήξ ή απμηέθεζια ηδξ δνάζδξ ηδξ Γ-9 

αθοδνμβμκάζδξ ζημ C18:0 ζημκ ιαζηζηυ αδέκα. Όηακ ιδ πνμζηαηεοιέκα θοηζηά έθαζα 

πθμφζζα ζε εθασηυ μλφ πμνδβμφκηαζ ζηα ιδνοηαζηζηά, ηυηε παναηδνείηαζ αφλδζδ ημο 

ζηεαηζημφ μλέμξ πμο πανάβεηαζ ζηδκ ΜΚ, ημ μπμίμ ιεηαηνέπεηαζ ιενζηχξ ζε εθασηυ 

μλφ ζημ ιαζηζηυ αδέκα (Chilliard & Ferlay, 2004).  

 Οζ Castro η.ά. (2009) ιεθέηδζακ ηδκ πνμζεήηδ δθζέθαζμο ή οδνμβμκςιέκμο 

θμζκζηέθαζμο ζε ζζηδνέζζα πνμαάηςκ ηαζ παναηήνδζακ αφλδζδ ηςκ C14:1, C16:1 ηαζ 

C16:0 ηαζ ιείςζδ ηςκ C18:0 ηαζ C18:1 cis-9 ζημ θίπμξ ημο βάθαηημξ ιε ηδκ πνμζεήηδ 

ημο οδνμβμκςιέκμο θμζκζηέθαζμο. Δπίζδξ, δ πνμζεήηδ ημο δθζέθαζμο αφλδζε ηδ 

ζοβηέκηνςζδ ημο ααζεκζημφ μλέμξ ζημ θίπμξ ημο βάθαηημξ ηαηά 36% ηαζ ηδ 

ζοβηέκηνςζδ ημο cis-9, trans-11 CLA ηαηά 29% ζε ζπέζδ ιε ημ ζζηδνέζζμ-ιάνηονα. Ζ 

πνμζεήηδ ημο οδνμβμκςιέκμο θμζκζηέθαζμο μδήβδζε ζε αφλδζδ ημο cis-9, trans-11 

CLA ζημ θίπμξ ημο βάθαηημξ ηαηά 15% ζε ζπέζδ ιε ημ ζζηδνέζζμ-ιάνηονα. ηδκ 

πανμφζα ιεθέηδ, δ αφλδζδ ημο ααζεκζημφ μλέμξ ήηακ ηαηά πμθφ ιεβαθφηενδ (ηδξ 

ηάλδξ ημο 500%), εκχ δ αφλδζδ ημο cis-9, trans-11 CLA ήηακ ηδξ ηάλδξ ημο 383%. 

 Οζ Toral η.ά. (2010), μζ μπμίμζ ιεθέηδζακ ηδκ πνμζεήηδ ζπεοεθαίμο ιε ή πςνίξ 

ηδκ πνμζεήηδ δθζέθαζμο ζε ζζηδνέζζμ πνμαάηςκ ιε ορδθυ πμζμζηυ ζοιποηκςιέκςκ 

γςμηνμθχκ παναηήνδζακ υηζ δ πνμζεήηδ δθζέθαζμο ιείςζε ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ΚΛΟ 

ιε 6 έςξ 16 άημια άκεναηα, ημ μπμίμ μθείθεηαζ ζηδκ πανειπυδζζδ ηδξ de novo 
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ζφκεεζδξ ηςκ θζπανχκ μλέςκ ζημκ ιαζηζηυ αδέκα είηε απυ ηα ΠΑΚΛΟ ηδξ ηνμθήξ είηε 

απυ ημοξ ιεηααμθίηεξ ημοξ (Palmquist & Griinari, 2006, Kadegowda η.ά., 2009).   

 Ζ πνμζεήηδ ημο ζπεοεθαίμο επδνέαζε ιυκμ ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο C18:0 

πνμηαθχκηαξ ιζα ιζηνή ιείςζδ, δ μπμία μθείθεηαζ ζηδ δνάζδ ηςκ ς-3 ΠΑΚΛΟ, 

ηονίςξ ημο εζημζζδφμελαεκμσημφ μλέμξ (DHA) πμο οπάνπεζ ζημ ζπεοέθαζμ ηαζ απμηεθεί 

πζεακυ πανειπμδζζηή ηδξ ιείςζδξ ημο trans-C18:1 ζηδ ΜΚ, πμο εα πνμηαθμφζε δ 

ζοζζχνεοζδ ημο ααζεκζημφ μλέμξ (VA) ζηδκ ΜΚ (Loor η.ά., 2005, Palmquist η.ά., 

2005). Ζ πνμζεήηδ, θμζπυκ, ημο ζπεοεθαίμο αφλδζε ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο ααζεκζημφ 

μλέμξ (VA) ζημ βάθα πνμηαθχκηαξ ιεβαθφηενδ αφλδζδ υηακ ζοκδοάζηδηε ιε ηδκ 

πνμζεήηδ δθζέθαζμο.   

 Ζ πνμζεήηδ 100g/διένα ζμβζέθαζμο ζε ζζηδνέζζμ πνμαάηςκ ιε ορδθυ πμζμζηυ 

πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ αφλδζε ηδκ πμζυηδηα ημο cis-9,trans-11 CLA απυ 0,4% ζε 

2,2% ημο ζοκυθμο ηςκ ΛΟ ημο βάθαηημξ (Antongiovanni η.ά., 2004). Αοηή δ αφλδζδ 

είκαζ ιζηνυηενδ απυ αοηή πμο παναηδνήεδηε ζηζξ αίβεξ, υηακ πνμζηέεδηακ ζημ 

ζζηδνέζζμ 130g/διένα δθζέθαζμο (Chilliard η.ά., 2006). Ζ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ 

ακαθμβίαξ ζοιποηκςιέκςκ/πμκδνμεζδείξ γςμηνμθέξ ηαζ πνμζεήηδξ ζμβζέθαζμο 

ιεθεηήεδηε ζηα πνυααηα απυ ημοξ  Antongiovanni η.ά.  (2004). ε ζοιθςκία ιε ηα 

απμηεθέζιαηα πμο έπμοκ παναηδνδεεί ζηζξ αβεθάδεξ (Chilliard & Ferlay, 2004) ηαζ 

ζηζξ αίβεξ, δ ζοβηέκηνςζδ ημο trans-11 C18:1 ηαζ ημο cis-9,trans-11 CLA ζημ βάθα 

αολήεδηε ιε ηδκ πνμζεήηδ ημο εθαίμο ηαζ δ αφλδζδ ήηακ ιεβαθφηενδ υηακ 

πνμζηέεδηε ζε ζζηδνέζζμ ιε ορδθυ πμζμζηυ πμκδνμεζδχκ, εκχ δ ζοβηέκηνςζδ ημο 

trans-10-C18:1 (ηαζ ζε έκα ιζηνυηενμ πμζμζηυ ημο trans-10,cis12 CLA) αολήεδηε είηε 

υηακ ημ ζζηδνέζζμ απμηεθμφκηακ απυ ιεβάθμ πμζμζηυ ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ 

είηε ιε ηδκ πνμζεήηδ ημο εθαίμο. 

 Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ηςκ πνμαάηςκ ζε CLA, υηακ ημ ζζηδνέζζμ δεκ 

πενζείπε έθαζμ ήηακ ηάης απυ ημ 1% ηςκ μθζηχκ θζπζδίςκ (0,5% ηαζ 0,7% ακηίζημζπα 

βζα ηα ζζηδνέζζα ιε ορδθυ πμζμζηυ ΥΕ/πςνίξ πνμζεήηδ εθαίμο ηαζ παιδθυ πμζμζηυ 

ΥΕ/πςνίξ πνμζεήηδ εθαίμο). Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο CLA ήηακ ορδθυηενδ υηακ 

πμνδβήεδηε ζηα πνυααηα ημ ζζηδνέζζμ ιε πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο. Γεκζηά, υθα ηα 

ζζμιενή ημο CLA αολήεδηακ υηακ πνμζηέεδηε ζημ ζζηδνέζζμ ημ ζμβζέθαζμ, ιε 

ελαίνεζδ ηα cis-13, trans-15 CLA ηαζ cis-12, trans-14 CLA, ηα μπμία πανέιεζκακ 

αιεηάαθδηα. Ζ επίδναζδ ηδξ ακαθμβίαξ ηςκ πμκδνμεζδχκ/ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ 

ήηακ ζδιακηζηή ιυκμ βζα ηo trans-10, cis-12 CLA ζζμιενέξ. Γζα ηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ 

cis-9, trans-11 CLA (νμοιεκζηυ μλφ), trans-11,  cis-13 CLA ηαζ trans-10, cis-12 CLA, 
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δ αθθδθεπίδναζδ ηςκ πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ ηαζ εθαίμο ήηακ ζδιακηζηή. Οζ 

ζοβηεκηνχζεζξ ζημ βάθα ηςκ δφμ πνχηςκ ζζμιενχκ ήηακ ορδθυηενεξ υηακ ζηα 

πνυααηα πμνδβήεδηε ημ ζζηδνέζζμ ιε ορδθυ πμζμζηυ πμκδνμεζδχκ ηαζ πνμζεήηδ 

ζμβζέθαζμο, εκχ δ ζοβηέκηνςζδ ημο  trans-10, cis-12 CLA ήηακ δ ιεβαθφηενδ, υηακ 

πμνδβήεδηε ημ ζζηδνέζζμ ιε παιδθυ πμζμζηυ ΥΕ ηαζ πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο. 

 Οζ Toral η.ά. (2010), μζ μπμίμζ ιεθέηδζακ ηδκ πνμζεήηδ ζπεοεθαίμο ιε ή πςνίξ 

ηδκ πνμζεήηδ δθζέθαζμο ζε ζζηδνέζζμ πνμαάηςκ ιε ορδθυ πμζμζηυ ζοιποηκςιέκςκ 

γςμηνμθχκ παναηήνδζακ υηζ αολήεδηε ημ trans-9, cis-11 CLA ηαζ ιεζχεδηε ηαηά 63% 

ημ C18:0. Ζ πνμζεήηδ εθαίςκ αεθηίςζε ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ζε 

νμοιεκζηυ μλφ (cis-9, trans-11 CLA- 4πθάζζα αφλδζδ) υπςξ αηνζαχξ ηαζ ζηδκ 

πανμφζα ιεθέηδ, εκχ δ πνμζεήηδ ζπεοεθαίμο αφλδζε ζημ βάθα ηα ς-3 ΠΑΚΛΟ, 

ηονίςξ ημ DHA (ιε ιέζδ πενζεηηζηυηδηα 0,29 ηαζ 0,38% ημο ζοκυθμο ηςκ ΛΟ βζα 

ζζηδνέζζμ ιε πνμζεήηδ ζπεοεθαίμο ηαζ δθζέθαζμο ηαζ ζζηδνέζζμ ιε πνμζεήηδ ιυκμ 

ζπεοεθαίμο ακηίζημζπα). Δπίζδξ, δ πνμζεήηδ ζπεοεθαίμο ιείςζε ηδκ ακαθμβία ς-6:ς-3 

ΛΟ πενίπμο ηαηά 50% ζε ζπέζδ ιε ημ ζζηδνέζζμ-ιάνηονα. Σέθμξ, δ πνμζεήηδ ηςκ 

εθαίςκ αφλδζε ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ trans ΛΟ, ηονίςξ ημο trans-11 C18:1 (ααζεκζηυ 

μλφ), αθθά ηαζ ημο trans-10 C18:1. 

 Σέθμξ, ζε ιία πζμ πνυζθαηδ ιεθέηδ (Gómez-Cortés η.ά., 2011) υπμο 

πμνδβήεδηακ ζηαδζαηά αολακυιεκεξ πμζυηδηεξ δθζέθαζμο (17, 34, 51 g/kg ΞΟ) ζε 

πνυααηα  παναηδνήεδηακ πανυιμζα απμηεθέζιαηα ιε ηδκ πανμφζα ιεθέηδ. ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ, παναηδνήεδηε αφλδζδ ζημ ααζεκζηυ (trans-11 C18:1) ηαζ 

νμοιεκζηυ μλφ (cis-9, trans-11 CLA) ηαζ ιείςζδ ζηα ΚΛΟ ημο βάθαηημξ. Δπίζδξ, 

παναηδνήεδηε αφλδζδ ζηδ ζοζζχνεοζδ ημο trans-10 C18:1. 

4.2.ρνιηαζκόο απνηειεζκάησλ πεηξάκαηνο αηγώλ 

4.2.1 Ζ επίδξαζε ηεο πξνζζήθεο ιίπνπο ζηελ θαηαλάισζε ηεο ηξνθήο, ηε 

γαιαθηνπαξαγσγή θαη ηε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ γάιαθηνο. 

 ηδ ιεθέηδ ιαξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα πνυααηα, ζηζξ αίβεξ παναηδνήεδηε αφλδζδ 

ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ημο βάθαηημξ ηδξ ηάλεςξ ημο 18% ζηδκ μιάδα ηδξ επέιααζδξ 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα δ μπμία υιςξ δεκ ήηακ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή 

(Πίκαηαξ 24). Δπίζδξ, ζηζξ αίβεξ δ πενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ζε πνςηεΐκδ ηαζ 

θαηηυγδ δεκ πανμοζίαζε ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ιεηααμθή. Ζ πνςηεσκμπενζεηηζηυηδηα 

ειθάκζζε ιζα ιείςζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 8% ζηδκ μιάδα επέιααζδξ ζε ζπέζδ ιε ημ 

ιάνηονα, εκχ δ θαηηυγδ πανέιεζκε ζηαεενή ( Πίκαηαξ 26 ηαζ 27, ακηίζημζπα). Σέθμξ, δ 
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βαθαηημπαναβςβή πανμοζίαζε ιία αφλδζδ ηδξ ηάλδξ ημο 23% (Πίκαηαξ 23), πςνίξ κα 

είκαζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή, εκχ δ πμζυηδηα ημο θίπμοξ αολήεδηε ηαηά 30% πςνίξ 

ηαζ αοηή κα είκαζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή.  

Πμθθμί ιεθεηδηέξ έπμοκ αζπμθδεεί ιε ηδκ πνμζεήηδ θίπμοξ ζε ζζηδνέζζα αζβχκ 

(Morand-Fehr & Sauvant, 1980, Sauvant η.ά., 1986, Polidori η.ά., 1991, Chilliard & 

Bocquier, 1993, Casals & Caja, 1993, Morand-Fehr η.ά., 1982,2000, Schmidely & 

Sauvant, 2001, Chilliard η.ά., 2003a, Mele η.ά., 2005, Bernard η.ά., 2005, AL-Sultan, 

2007, Mele η.ά., 2008, Bonnet η.ά., 2009). Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ πμνήβδζδ 

ζζηδνεζίςκ πμθφ πηςπχκ ζε θίπμξ ζε αίβεξ ιείςζε ηδκ βαθαηημπαναβςβή ηαζ ηδκ 

πμζυηδηα ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ηςκ αζβχκ ηαζ αοηυ ακαζνέεδηε ιε ηδκ πνμζεήηδ 

θίπμοξ (Delage & Fehr, 1967, Morand-Fehr η.ά., 1984a). 

 ε πέκηε ιεθέηεξ (Morand-Fehr η.ά., 1984a, Morand-Fehr η.ά., 1986, Morand-

Fehr η.ά., 1987, Brown-Crowder η.ά., 2001, Mele η.ά., 2005), μζ μπμίεξ αθμνμφζακ ηδκ 

πνμζεήηδ θίπμοξ ζε ζζηδνέζζα αζβχκ ηαηά ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ, 

παναηδνήεδηε αφλδζδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ (+0,1% έςξ +0,4% kg/διένα ή 

ιεβαθφηενδ, υηακ ημ ζζηδνέζζμ-ιάνηοναξ ήηακ πμθφ πηςπυ ζε θίπμξ) ηαζ ηδξ 

πμζυηδηαξ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ (+2 έςξ +7 g/kg). Ζ επίδναζδ ηδξ πνμζεήηδξ 

θίπμοξ ζηδκ πμζυηδηα ηδξ πνςηεΐκδξ ημο βάθαηημξ είπε ιεβάθδ παναθθαηηζηυηδηα. Σμ 

οπμθμβζγυιεκμ εκενβεζαηυ ζζμγφβζμ αολήεδηε ή ιεζχεδηε ακάθμβα ιε ηδκ ηαηακάθςζδ 

ηδξ ΞΟ ηαζ ηδξ εκένβεζαξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ έηηνζζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ. ε ηνεζξ 

άθθεξ ιεθέηεξ, μζ μπμίεξ αθμνμφζακ ηδκ πνμζεήηδ θίπμοξ ζε ζζηδνέζζα αζβχκ ηαηά ηδκ 

πνχηδ θάζδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ, δ βαθαηημπαναβςβή ηαζ δ πμζυηδηα ηδξ 

πνςηεΐκδξ ημο βάθαηημξ δεκ ιεηααθήεδηακ, εκχ δ πμζυηδηα ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ 

αολήεδηε είηε επνυηεζημ βζα ηδκ πνμζεήηδ πνμζηαηεοιέκςκ ζπενιάηςκ δθίακεμο 

(15% ηςκ ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ) (Morand-Fehr η.ά., 1984a), είηε ελςεδιέκςκ 

ζπενιάηςκ ζυβζαξ (160 g/διένα) (Morand-Fehr η.ά., 1984b) ή αζαεζημφπςκ αθάηςκ 

θμζκζηέθαζμο (100 g/διένα) (Martin η.ά., 1999). Γεκ παναηδνήεδηακ ζαθείξ ηάζεζξ ηδξ 

επίδναζδξ ηδξ πνμζεήηδξ θίπμοξ ζημ ζςιαηζηυ αάνμξ ηςκ αζβχκ ή ηδκ ηζκδημπμίδζδ 

ημο ζςιαηζημφ θίπμοξ ηαηά ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ. Σα 

απμηεθέζιαηα ηςκ πεζναιάηςκ ηαηά ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ είκαζ 

πενζμνζζιέκα θυβς ηδξ έθθεζρδξ αηνίαεζαξ, δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε πζεακέξ δζαθμνέξ ζημ 

δοκαιζηυ ηςκ γχςκ ηαζ ηδκ πενζμνζζιέκδ πνήζδ ζοιιεηααθδηχκ, υηακ δ πνμζεήηδ 

θίπμοξ ανπίγεζ πνζκ ή αιέζςξ ιεηά ημκ ημηεηυ (Chilliard η.ά., 2003). 
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 ε ακηίεεζδ ιε υ,ηζ παναηδνείηαζ ζηζξ αβεθάδεξ (Chilliard η.ά., 2001), δ 

πνμζεήηδ θίπμοξ ζε ζζηδνέζζα αζβχκ ηαηά ημ ιέζμ ή ημ ηέθμξ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ  

δεκ αφλδζε ηδκ βαθαηημπαναβςβή, εκχ αφλδζε πάκηα ηδκ πμζυηδηα ημο θίπμοξ ημο 

βάθαηημξ αδνά (+5,7 g/kg ζε ανηεηέξ ιεθέηεξ) (Astrup η.ά., 1985, Gelaye & Amoah, 

1988, Lu, 1993, Daccord, 1987, De Maria Ghionna η.ά., 1987, The η.ά., 1994, 

Rousselot η.ά., 1995, Baldi η.ά., 1992, Mir η.ά., 1999, Ferlay η.ά., Rouel η.ά., Bernard 

η.ά., Bartocci η.ά., 1988, Lanzani η.ά., 1985, Hadjipanayiotou, 1999). Οζ δζαηοιάκζεζξ 

πμο παναηδνήεδηακ ήηακ πανυιμζεξ ακελάνηδηα απυ ημ είδμξ ημο θίπμοξ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε: εθεφεενα ημνεζιέκα θζπανά μλέα, αζαεζημφπα άθαηα ή 

ηνζβθοηενίδζα, γςζηυ θίπμξ, θοηζηά έθαζα (έθαζα πθμφζζα ζε C18:1-, C18:2- ή C18:3 

θζπανά μλέα, πνμζηαηεοιέκα ή ιδ έθαζα), εθαζμφπα ζπένιαηα (μθυηθδνα, ζοκεθζιέκα, 

ελςεδιέκα ή επελενβαζιέκα ιε θμνιαθδεΰδδ) (Chilliard η.ά., 2003, Schmidely & 

Sauvant, 2001). ε ακηίεεζδ ιε υ,ηζ παναηδνήεδηε ζηζξ αβεθάδεξ (Bauman & Griinari, 

2001), δ πμζυηδηα ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ηςκ αζβχκ δεκ ιεζχεδηε αηυια ηαζ υηακ 

πνμζηέεδηακ ζε ζζηδνέζζα ιε ιζηνυ πμζμζηυ ζκςδχκ μοζζχκ θοηζηά έθαζα πθμφζζα ζε 

ΠΑΚΛΟ (Rouel η.ά.,). Ζ επίδναζδ ηδξ πνμζεήηδξ θίπμοξ ζηδκ πμζυηδηα ηδξ 

πνςηεΐκδξ ημο βάθαηημξ πανμοζίαζε ιεβάθδ παναθθαηηζηυηδηα, υπςξ ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ πνχηδξ θάζδξ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ πμο ακαθένεδηε παναπάκς. Ζ 

αφλδζδ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ ήηακ ιεβαθφηενδ (Baldi η.ά., 1992), ιζηνυηενδ (Gelaye 

& Amoah, 1988) ή αιεηάαθδηδ (Rouel η.ά, ) ηαηά ηδκ πνμζεήηδ θίπμοξ ζηα ζζηδνέζζα 

αζβχκ ηαηά ημ ιέζμ ή ημ ηέθμξ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ. 

Ζ επίδναζδ ηδξ πνμζεήηδξ θίπμοξ ζηδκ έηηνζζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ 

ιπμνεί κα είκαζ ιζηνυηενδ ηαηά ημ ιέζμ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

πνχηδ θάζδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ. Αοηυ ιπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ιε ημ βεβμκυξ υηζ ηα 

ακααμθζηά έκγοια ημο θζπχδμοξ ζζημφ ηςκ αζβχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ de novo  

θζπμβέκεζδ ηαζ δ θζπμπνςηεσκζηή θζπάζδ (έκα έκγοιμ ημ μπμίμ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

παναθααή απυ ηζξ θζπμπνςηεσκεξ ημο αίιαημξ ΛΟ ηδξ ηνμθήξ, ηα μπμία απμννμθμφκηαζ 

απυ ημ έκηενμ) είκαζ πζμ εκενβά ιεηά ηδκ ημνοθή ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ απυ υ,ηζ ζε 

πνςζιυηενα ζηάδζα (Chilliard η.ά., 1977, 1979a) δζυηζ ζπεηίγμκηαζ εεηζηά ιε ημ 

εκενβεζαηυ ζζμγφβζμ (Chilliard η.ά., 1987). Ζ ηζκδημπμίδζδ ημο ζςιαηζημφ θίπμοξ 

ηονζανπεί ηαηά ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ ηαζ αοηυ εοκμεί ηδκ πνμχεδζδ 

ηςκ ΛΟ ηδξ ηνμθήξ πνμξ ημκ ιαζηζηυ αδέκα (Chilliard, 1993). Αοηυ έπεζ ςξ 

απμηέθεζια έκα ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ελςβεκχκ ΛΟ κα ηαηαηναηείηαζ απυ ημκ 

θζπχδδ ζζηυ ιεηά ηδκ ημνοθή ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ (Chilliard η.ά., 1991). Όιςξ, ζε 
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ακηίεεζδ ιε ηδκ έηηνζζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ, δ ιέβζζηδ ακηαπυηνζζδ ζηδκ 

πμζυηδηα ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ παναηδνήεδηε ηαηά ηδκ ηεθεοηαία θάζδ ηδξ 

βαθαηημπαναβςβήξ ή ζε αίβεξ παιδθχκ απμδυζεςκ, ημ μπμίμ μθείθεηαζ πζεακυκ ζημ 

υηζ ηα ΛΟ ηδξ ηνμθήξ ήηακ θζβυηενμ δζαθοηά ζημ βάθα αοηχκ ηςκ γχςκ.  

Ζ πνμζεήηδ θίπμοξ ζημ ζζηδνέζζμ αζβχκ ζηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ 

βαθαηημπαναβςβήξ πνμηαθεί αφλδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο βάθαηημξ ιε ηαοηυπνμκδ 

αφλδζδ ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ, εκχ δ επίδναζδ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ηδξ πνςηεΐκδξ 

πμζηίθθεζ (Morand-Fehr η.ά, 1984, 1986, 1987, Brown-Crowder η.ά., 2001). Ζ 

πνμζεήηδ θίπμοξ ζημ ζζηδνέζζμ αζβχκ ζηδ ιέζδ ή ζημ ηέθμξ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ, 

ακ ηαζ δεκ επδνεάγεζ ηδκ παναβςβή βάθαηημξ, αολάκεζ ηδκ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο 

βάθαηημξ, εκχ δ επίδναζδ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ηδξ πνςηεΐκδξ πμζηίθθεζ, υπςξ ηαζ ζηδκ 

πνχηδ θάζδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ (Chilliard & Bocquier, 1993). ε ζπέζδ ιε αοηά ηα 

απμηεθέζιαηα, μζ Chilliard η.ά. (2003) ακαθένμοκ, αθμφ ακέθοζακ ημοξ ιεηααμθζημφξ 

πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ έηηνζζδ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ, υηζ ζε ακηίεεζδ ιε 

ηδκ πμζυηδηα ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ, δ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ είκαζ 

αολδιέκδ ζημ ηέθμξ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ (Bernard η.ά., 2005a). Όιςξ, μζ Sauvant 

η.ά. (1986) ακαθένμοκ υηζ δ δοκαηυηδηα ιεηαθμνάξ θζπζδίςκ ηδξ ηνμθήξ ζημ θίπμξ ημο 

βάθαηημξ είκαζ ιεβαθφηενδ υηακ δ πνμζεήηδ θίπμοξ πναβιαημπμζείηαζ ζηδκ πνχηδ 

θάζδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ δεδμιέκμο υηζ ημ ζζηδνέζζμ είκαζ πθμφζζμ ζε 

πμκδνμεζδείξ γςμηνμθέξ. Ζ ιεβάθδ πενζεηηζηυηδηα ημο ζζηδνεζίμο ζε ζοιποηκςιέκεξ 

γςμηνμθέξ εοκμεί ηδκ ακααμθζηή θεζημονβία ημο θζπχδμοξ ζζημφ ιε απμηέθεζια ηδκ 

ιεζςιέκδ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ.  

Έπεζ παναηδνδεεί υηζ υηακ ημ ζζηδνέζζμ ηςκ αζβχκ είκαζ θηςπυ ζε θίπμξ, ηυηε δ 

πμζυηδηα ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ιεζχκεηαζ (Delage & Fehr, 1967, Morand-Fehr η.ά., 

1984). φιθςκα ιε ημοξ Morand-Fehr η.ά. (2000) είκαζ αλζμζδιείςημ υηζ ζηζξ αίβεξ 

ηαηά ηδκ πνμζεήηδ θίπμοξ ζημ ζζηδνέζζμ, δεκ παναηδνείηαζ ιείςζδ ζηδκ πμζυηδηα ηδξ 

πνςηεΐκδξ ημο βάθαηημξ. Οζ Casals & Caja (1993) ακαθένμοκ υηζ έπμοκ βίκεζ 

πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ ιε πνμζεήηδ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ θίπμοξ ζε ζζηδνέζζα αζβχκ 

πανά πνμαάηςκ. Πνζκ ηδ πνήζδ πνμζηαηεοιέκςκ θζπχκ, υπςξ ηςκ αθάηςκ αζαεζηίμο, 

πμθθά είδδ θίπμοξ είπακ πνδζζιμπμζδεεί υπςξ θοηζηά έθαζα, γςζηά θίπδ ηαζ εθαζμφπα 

ζπένιαηα, δ πνήζδ ηςκ μπμίςκ μδήβδζε ζε αολδιέκδ παναβςβή βάθαηημξ ηαζ 

αολδιέκδ ζοβηέκηνςζδ θίπμοξ ηαζ πνςηεΐκδξ (Delage & Fehr, 1967, Morand-Fehr η.ά., 

1984, Daccord, 1987).   
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Ζ πνμζεήηδ πνμζηαηεοιέκμο θίπμοξ ιαγί ιε ηζξ ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ 

απμηεθεί ηδκ πζμ ζοκήεδ ιέεμδμ πνμζεήηδξ θίπμοξ ιε ζημπυ ηδκ αφλδζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ θίπμοξ ζημ βάθα (DeMaria Ghionna η.ά., 1987, Baldi η.ά., 1988, 1992, 

Polidori η.ά., 1989, Guevara η.ά., 1992, 1994, Gafo η.ά., 1995, Rousselot η.ά., 1995, 

Brown-Crowder η.ά., 1996, Pérez η.ά., 1998, Martín η.ά., 1999, Sanz Sampelayo η.ά., 

2000, 2002a, 2004). Ζ αφλδζδ ελανηάηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα ημο θίπμοξ ημο ζζηδνεζίμο, 

ηδκ παναβςβζηή ζηακυηδηα ηςκ γχςκ ηαζ ημ ζηάδζμ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ.  

Οζ Chilliard η.ά. (2003a, 2005a, 2006) ακαθένμοκ υηζ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ 

αβεθάδεξ, δ πνμζεήηδ ΠΑΚΛΟ (PUFA) (θοηζηά έθαζα πθμφζζα ζε PUFA) ζηα 

ζζηδνέζζα αζβχκ  δεκ ιεζχκεζ ηδκ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ), βεβμκυξ ημ μπμίμ 

παναηδνήεδηε ηαζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ (Lanzani η.ά., 1985, Daccord, 1987, Bartocci 

η.ά., 1988, Baldi η.ά., 1992, Hadjipanayiotou, 1999, Mir η.ά., 1999, Schmidely & 

Sauvant, 2001, Bernard η.ά., 2005a,c), αηυια ηαζ ακ ηα ζζηδνέζζα είκαζ πθμφζζα ζε 

ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ ιε πμθφ άιοθμ (Mele η.ά., 2005, Rouel η.ά., 2005. Όιςξ, δ 

ακηαπυηνζζδ είκαζ ιζηνυηενδ υηακ ημ ζζηδνέζζμ απμηεθείηαζ απυ εκζίνςια ανααμζίημο 

ζε ζπέζδ ιε ημ ζζηδνέζζμ πμο απμηεθείηαζ απυ ζακμφξ είηε επεζδή δ 

θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ήηακ ορδθυηενδ ιε ημ εκζίνςια ανααμζίημο πνζκ 

ηδκ πνμζεήηδ θίπμοξ είηε επεζδή δ πνμζεήηδ θίπμοξ ζημ εκζίνςια ανααμζίημο μδδβεί 

ζηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ ημο trans10-C18:1  ιέζς ηδξ αζμτδνμβυκςζδξ, ημ μπμίμ 

ΛΟ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πανειπυδζζδ ηδξ θζπμζφκεεζδξ ζημ ιαζηζηυ αδέκα (Chilliard & 

Ferlay, 2004). 

Οζ Bernard η.ά. (2009) ακαθένμοκ υηζ δ πνμζεήηδ δθζέθαζμο ζημ ζζηδνέζζμ 

αζβχκ πμο είπε ςξ αάζδ ημ εκζίνςια ανααμζίημο αφλδζε ηδκ πμζυηδηα βάθαηημξ ηαζ 

πνςηεΐκδξ, εκχ δ πνμζεήηδ θζκεθαίμο ζημ ζζηδνέζζμ αζβχκ πμο είπε ςξ αάζδ ημ 

εκζίνςια ανααμζίημο αφλδζε ηδκ πμζυηδηα θίπμοξ ηαζ ηδκ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο 

βάθαηημξ. Οζ Mele η.ά. (2008) ακαθένμοκ υηζ δ πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο ζε ζζηδνέζζα 

αζβχκ αφλδζε ζδιακηζηά ηδκ πμζυηδηα βάθαηημξ ηαζ θίπμοξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

θζπμπενζεηηζηυηδηα. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ παναπάκς ιεθεηδηχκ ζοιθςκμφκ ιε ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ.  

Οζ Bernard η.ά. (2005) ιεθέηδζακ ηδκ πνμζεήηδ πνμζηαηεοιέκςκ  ζπενιάηςκ 

θζκυζπμνμο ηαζ εθασημφ μλέμξ απυ δθζέθαζμ ζε ζζηδνέζζμ αζβχκ ιε ακαθμβία ΥΕ : Ε= 

55:45  ηαζ παναηήνδζακ υηζ ηα πνμζηαηεοιέκα ζπένιαηα θίκμο ιείςζακ ζδιακηζηά ηδκ 

πμζυηδηα βάθαηημξ ηαζ αφλδζακ ηδκ θζπμπενζεηηζηυηδηα, ηδκ πμζυηδηα θίπμοξ ηαζ ηδκ 
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πμζυηδηα ηδξ πνςηεΐκδξ ημο βάθαηημξ. Δκχ, δ πνμζεήηδ εθασημφ μλέμξ απυ δθζέθαζμ 

αφλδζε ηδκ θζπμπενζεηηζηυηδηα ηαζ ηδκ πμζυηδηα θίπμοξ.  

Ζ επίδναζδ ηδξ πνμζεήηδξ ζπεοεθαίμο ζε ζζηδνέζζα αζβχκ δεκ έπεζ ιεθεηδεεί 

ανηεηά, αθθά θαίκεηαζ υηζ δζαθένεζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμζεήηδ άθθςκ θζπχκ. Όηακ 

πμνδβείηαζ ζπεοέθαζμ ζε ιδ πνμζηαηεοιέκδ ιμνθή, παναηδνείηαζ ιείςζδ ζηδκ 

ηαηακάθςζδ ηδξ λδνάξ μοζίαξ ηαζ ζηδκ παναβςβή βάθαηημξ, εκχ δ θζπμπενζεηηζηυηδηα 

αολάκεηαζ (Kitessa η.ά., 2001b). Ακηίεεηα απμηεθέζιαηα παναηδνμφκηαζ ηαηά ηδκ 

πνμζεήηδ ιδ πνμζηαηεοιέκμο ζπεοεθαίμο ζε ζζηδνέζζα αβεθάδςκ υπμο παναηδνείηαζ 

ιείςζδ ζηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ ηνμθήξ, αθθά πανυθμ αοηά δ παναβςβή βάθαηημξ 

αολάκεηαζ εκχ δ θζπμπενζεηηζηυηδηα είκαζ ιζηνυηενδ (Chilliard & Doreau, 1997).  

ε ακηίεεζδ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, υπμο δ πνμζεήηδ 

ζμβζέθαζμο ηαζ ζπεοεθαίμο αφλδζε ηδκ πμζυηδηα ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ, μ AL- 

Sultan (2007) ακαθένεζ υηζ δ πνμζεήηδ ιδ πνμζηαηεοιέκμο ζπεοεθαίμο ζε αίβεξ ιείςζε 

ηδκ πμζυηδηα ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ηδκ 3δ εαδμιάδα αολακμιέκδξ πνμζεήηδξ 1% 

ζπεοεθαίμο (ιείςζδ 7,4%) ηαζ ηδκ  7
δ
 εαδμιάδα αολακμιέκδξ πνμζεήηδξ 2% 

ζπεοεθαίμο (ιείςζδ 14,8%). Γεκ παναηδνήεδηακ ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ ζηα μθζηά 

ζηενεά, ζηδκ πμζυηδηα ηδξ πνςηεΐκδξ ηαζ ηδκ θαηηυγδ. 

Όηακ ζηα ζζηδνέζζα αζβχκ πνμζηέεδηε ιενζηχξ πνμζηαηεοιέκμ ζπεοέθαζμ, δεκ 

παναηδνήεδηε ηαιία ιεηααμθή ζηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ ηνμθήξ, ζηδκ παναβςβή 

βάθαηημξ ή ζηδκ θζπμπενζεηηζηυηδηα ( Kitessa η.ά., 2001b). Αοηά ηα απμηεθέζιαηα 

ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ Léger η.ά. (1994), μζ μπμίμζ ιεθέηδζακ 

ηδκ πνμζεήηδ 4g/διένα EPA (C20:5) + DHA (C22:6), ηςκ ηονζυηενςκ ΠΑΚΛΟ ημο 

ζπεοεθαίμο ζημ δςδεηαδάηηοθμ ηςκ αζβχκ. ε αοηή ηδ ιεθέηδ παναηδνήεδηε ιείςζδ 

ζηδ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ, ημ μπμίμ ζοιθςκεί ιε ηα απμηεθέζιαηα ιεθέηδξ 

πμο δζελάπεδηε ζε αβεθάδεξ ηάης απυ ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ (Chilliard η.ά, 2000, 2001). 

Οζ Kitessa η.ά. (2001b), μζ Pérez η.ά. (1998) ηαζ μζ Sanz Sampelayo η.ά. (2000, 2002a), 

μζ μπμίμζ πνυζεεζακ ζηα ζζηδνέζζα ηςκ αζβχκ ηαηά ημ ιέζμ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ 

δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ζπεοεθαίμο ιε ηδ ιμνθή ηςκ αζαεζημφπςκ αθάηςκ ηςκ 

θζπανχκ ημο μλέςκ, παναηήνδζακ υηζ δ ηαηακάθςζδ λδνάξ μοζίαξ, δ πμζυηδηα 

βάθαηημξ ηαζ δ θζπμπενζεηηζηυηδηα πανέιεζκακ αιεηάαθδηεξ. Ακηίεεηα, υηακ δ ίδζα 

πνμζεήηδ πναβιαημπμζήεδηε ζημ ηέθμξ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ, παναηδνήεδηε 

αφλδζδ ζηδκ παναβςβή ημο βάθαηημξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ θζπμπενζεηηζηυηδηα ηαζ ηδκ 

πνςηεσκμπενζεηηζηυηδηα, εκχ δ πενίμδμξ βαθαηημπαναβςβήξ επζιδηφκεδηε (Sanz 

Sampelayo η.ά., 2004). 
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Οζ Martínez Marín η.ά. (2011) ιεθέηδζακ ηδκ πνμζεήηδ 48 g/διένα δθζέθαζμο 

ιε ορδθή ζοβηέκηνςζδ εθασημφ μλέμξ, δθζέθαζμο ιε ηακμκζηή ζοβηέκηνςζδ εθασημφ 

μλέμξ ή θζκεθαίμο ζε ζζηδνέζζα αζβχκ ηαζ παναηήνδζακ ηδ ιέβζζηδ βαθαηημπαναβςβή 

υηακ πμνδβήεδηε δθζέθαζμ ιε ορδθή ζοβηέκηνςζδ εθασημφ μλέμξ, εκχ ημ θίπμξ ημο 

βάθαηημξ ήηακ πενζζζυηενμ, υηακ πμνδβήεδηε δθζέθαζμ ιε ηακμκζηή ζοβηέκηνςζδ 

εθασημφ μλέμξ ηαζ θζκέθαζμ. 

 Πανυιμζα απμηεθέζιαηα πανμοζίαζε ηαζ ημ πείναια ηςκ Metel κ.ά. (2005) πμο 

πναβιαημπμίδζακ ιε αίβεξ ηδξ θοθήξ Saanen, ζηζξ μπμίεξ πμνήβδζακ ζμβζέθαζμ ιε ημ 

ζζηδνέζζμ ηαζ παναηήνδζακ αφλδζδ ζηδκ πμζυηδηα ηαζ ζηδ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο 

βάθαηημξ, εκχ μζ πνςηεΐκεξ ημο βάθαηημξ ηαζ δ ηαγεΐκδ δεκ επδνεάζηδηακ. ε πείναια 

ηςκ Rovai κ.ά. (2007) ιε βαθαηημπαναβςβέξ αίβεξ θοθήξ Alpine, μζ μπμίεξ 

δζεηνάθδζακ ιε ζζηδνέζζμ πμο πενζείπε ζοιπθήνςια CLA, παναηδνήεδηακ ηα 

αηυθμοεα : δ βαθαηημπαναβςβή ηαζ δ πνςηεσκμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ζηδκ 

μιάδα επέιααζδξ δεκ επδνεάζηδηακ απυ ηδκ πνμζεήηδ ημο CLA ζημ ζζηδνέζζμ, εκχ 

ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ πανμφζα ιεθέηδ,δ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα ιεζχεδηε ηαηά 4,8% ζηδκ μιάδα επέιααζδξ πμο επμνδβείημ ιε 

ημ ζζηδνέζζμ ζε πμζυηδηα 30 g/διένα CLA ηαζ 17,6% ζηδκ μιάδα επέιααζδξ ιε 

πνμζεήηδ 60 g CLA /διένα. ε πείναια ηςκ Zucali κ.ά. (2007) ιε αίβεξ, 

πανμοζζάζηδηε αφλδζδ ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ημο βάθαηημξ ζηδκ μιάδα επέιααζδξ 

πμο πενζείπε ζημ ζζηδνέζζμ ηδξ 6% ζπένιαηα δθίακεμο ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ημο 

ιάνηονα, εκχ δ πνςηεσκμπενζεηηζηυηδηα δεκ δζέθενε ζδιακηζηχξ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

μιάδςκ. Δπίζδξ, πανυιμζα απμηεθέζιαηα, αφλδζδ ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ζημ βάθα 

αζβχκ θοθήξ Alpine δζαπίζηςζακ μζ Bonnet κ.ά. ( 2009) ζε πείναια ζημ μπμίμ 

ηαηανηίζηδηε ζζηδνέζζμ πμο πενζείπε δθζέθαζμ ή θζκέθαζμ. Σμ θζκέθαζμ πνμηάθεζε 

αφλδζδ ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ημο βάθαηημξ ηαηά 14%, υηακ αοηυ πνμζηέεδηε ζε 

πμζμζηυ 6,2% ΞΟ ημο ζζηδνεζίμο. Σμ ίδζμ ζοκέαδ ηαζ ιε ημ δθζέθαζμ ημ μπμίμ 

πνμηάθεζε αφλδζδ ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ υηακ πνμζηέεδηε ζε πμζμζηυ 6,1% ΞΟ 

ημο ζζηδνεζίμο. Καζ ζηζξ δφμ δζαηνμθζηέξ επειαάζεζξ ιε έθαζμ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα 

ημο ιάνηονα, ειθακίζηδηε αφλδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ημο βάθαηημξ ζε θαηηυγδ (12% 

ζηδκ επέιααζδ ιε δθζέθαζμ ηαζ 8% ζηδκ επέιααζδ ιε θζκέθαζμ), εκχ δ 

βαθαηημπαναβςβή ήηακ ορδθυηενδ ζηζξ αίβεξ πμο δζεηνάθδζακ ιε δθζέθαζμ.  
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 Σα απμηεθέζιαηα πμο έπμοκ παναηδνδεεί ζηζξ βαθαηημπαναβςβέξ αβεθάδεξ, 

ζηζξ αίβεξ ηαζ ζηα πνυααηα  δείπκμοκ υηζ δ επίδναζδ ηδξ πνμζεήηδξ θίπμοξ πμζηίθθεζ 

ζδιακηζηά ακάθμβα ιε ημ είδμξ: 

 Ζ βαθαηημπαναβςβή αολάκεηαζ ζηζξ αβεθάδεξ βαθαηημπαναβςβήξ ηαηά ημ ιέζμ 

ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ, εκχ δεκ παναηδνείηαζ ημ ίδζμ ζηζξ αίβεξ ηαζ ζηα 

πνυααηα 

 Ζ πμζυηδηα ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ (ηαζ δ έηηνζζδ θίπμοξ) αολάκεηαζ 

ζδιακηζηά ζηα πνυααηα ηαζ ζηζξ αίβεξ, αθθά υπζ πάκηα ζηζξ αβεθάδεξ υπμο 

ιπμνεί ζοπκά κα ιεζςεεί ή κα ιδκ ιεηααθδεεί 

 Ζ πμζυηδηα ηδξ πνςηεΐκδξ ημο βάθαηημξ ιεζχκεηαζ ζηζξ αβεθάδεξ ηαζ ζηα 

πνυααηα, αθθά υπζ ζηζξ αίβεξ. Ζ έηηνζζδ ηδξ πνςηεΐκδξ ημο βάθαηημξ ιεζχκεηαζ 

ζηα πνυααηα, αθθά δεκ ιεηααάθθεηαζ ζηζξ αβεθάδεξ ηαζ ζηζξ αίβεξ. 

Οζ δζαθμνέξ πμο παναηδνμφκηαζ ιεηαλφ ηςκ εζδχκ ηςκ ιδνοηαζηζηχκ δεκ είκαζ 

εφημθμ κα πνμζδζμνζζημφκ δζυηζ οπάνπμοκ θζβυηενεξ ιεθέηεξ πμο αθμνμφκ ηα πνυααηα 

ηαζ ηζξ αίβεξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ αβεθάδεξ. Οζ δζαθμνέξ ιπμνεί κα μθείθμκηαζ ζε 

πμθφπθμηεξ πεπηζηέξ ηαζ ιεηααμθζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ (υπςξ παναηδνείηαζ ζηζξ 

αβεθάδεξ) ιεηαλφ ημο ααζζημφ ζζηδνεζίμο (είδμξ ηαζ ακαθμβία πμκδνμεζδχκ ηαζ 

ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ), ηδξ πνμζεήηδξ θίπμοξ (είδμξ ηαζ ηεπκμθμβζηή 

επελενβαζία, δυζδ ηαζ/ή δζάνηεζα πμνήβδζδξ) ηαζ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ γχςκ 

(είδμξ, θοθή, ζηάδζμ βαθαηημπαναβςβήξ, δοκαιζηυ βαθαηημπαναβςβήξ η.ά.) (Chilliard 

η.ά., 2000, Bauman & Griinari, 2001). Δπίζδξ, μ νοειυξ δζέθεοζδξ ηδξ ηνμθήξ ιπμνεί 

κα είκαζ ιεβαθφηενμξ ζηζξ αίβεξ ηαζ ηα πνυααηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ αβεθάδεξ, πνάβια ημ 

μπμίμ ιεζχκεζ ηδκ επίδναζδ ηδξ ΜΚ ζηα ΛΟ ημο θίπμοξ ηδξ ηνμθήξ ηα μπμία ΛΟ ιε ηδ 

ζεζνά ημοξ επδνεάγμοκ ηδ ζφκεεζδ ημο θίπμοξ ζημ ιαζηζηυ αδέκα (Sanz Sampelayo 

η.ά., 2007). 

 

4.2.2 Ζ επίδξαζε ηεο πξνζζήθεο ιίπνπο ζην πξνθίι ησλ ΛΟ ηνπ ιίπνπο ηνπ 

γάιαθηνο. 

 Όζμκ αθμνά ηα ΛΟ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ηςκ αζβχκ ηδξ μιάδαξ επέιααζδξ 

ημο πεζνάιαηυξ ιαξ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηχξ παιδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ζηα ΛΟ: 

C10:0, , C12:0, C14:0, C14:1, C18:0 ηαζ ορδθυηενεξ ζηα C18:1 trans,trans-11 C18:1 

(VA), trans-10 C18:1, C18:2n6c, cis-9, trans-11 C18:2 (CLA1), trans-10,cis-12 C18:2 
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(CLA2), C23:0, C22:2 ηαζ C24:0 ζε ζπέζδ ιε ημ θίπμξ ημο βάθαηημξ ηςκ αζβχκ ηδξ 

μιάδαξ ημο ιάνηονα. Αιεηάαθδηδ ζοβηέκηνςζδ πανμοζίαζε ημ C11:0. 

 Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ μιαδμπμζδιέκςκ ΛΟ πμο πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ 

ζδιακηζηέξ ιεζχζεζξ ζηδκ μιάδα ηδξ επέιααζδξ ήηακ: ΜΗΑ, ΜΔΑ ηαζ ΜΑ, εκχ  μζ 

θυβμζ ηςκ ΛΟ πμο πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηέξ ιεζχζεζξ ήηακ: Κ/Α ηαζ 

ς3/ς6 ηαεχξ ηαζ μ ΑΓ. 

 Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ μιαδμπμζδιέκςκ ΛΟ πμο πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ 

ζδιακηζηέξ αολήζεζξ ζηδκ μιάδα ηδξ επέιααζδξ ήηακ: ΠΑΚΛΟ ηαζ ΜΟΝΑ, ηαεχξ ηαζ 

μ θυβμξ C18:1/C18:0.  

 Ζ δοκαηυηδηα ιείςζδξ ηςκ ιεζαίαξ αθφζμο ΚΛΟ (C10:0-C16:0) ζηζξ αίβεξ 

είκαζ ιεβάθδ, υπςξ ηαζ ζηζξ αβεθάδεξ. Γζα πανάδεζβια, ζε ζζηδνέζζα πμο είπακ ςξ αάζδ 

ηζξ ΥΕ, αοηά ηα ηέζζενα θζπανά μλέα απμηεθμφζακ ημ 59% ζημ βάθα ηςκ αζβχκ εκχ 

ιεζχεδηακ ζημ 38% ιεηά ηδκ πνμζεήηδ θζκεθαίμο ή ζημ 33% υηακ πνμζηέεδηε ηαζ 

αζηαιίκδ Δ ιαγί ιε ημ θζκέθαζμ (Chilliard & Ferlay, 2004). Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ΚΛΟ, 

ηα μπμία εεςνμφκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ οπεφεοκα βζα ηδκ αεδνμβέκεζδ (C12:0, C14:0 

ηαζ C16:0) (Ulbricht & Southgate, 1991) ήηακ 43-50 g/100 g θζπανχκ μλέςκ ζημ βάθα 

ηςκ αζβχκ πμο εθάιαακακ ζζηδνέζζα ιάνηονεξ, εκχ ιεζχεδηε ζημ 26-35 g/100 g 

θζπανχκ μλέςκ υηακ πνμζηέεδηε θίπμξ ζηα ζζηδνέζζα (Chilliard η.ά., 2007). Οζ 

ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ ιζηνήξ αθφζμο ΛΟ ζημ βάθα ηςκ αζβχκ (C4:0, C6:0 ηαζ ζε 

ιζηνυηενμ πμζμζηυ C8:0) παναιέκμοκ αιεηάαθδηεξ ή ιεζχκμκηαζ εθαθνχξ ιε ηδκ 

πνμζεήηδ θίπμοξ ζημ ζζηδνέζζμ ή ιε ηδκ ηζκδημπμίδζδ ζςιαηζημφ θίπμοξ (Chilliard 

η.ά., 2003). ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, ιεζχεδηε δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ΚΛΟ (C10:0, C12:0, 

C14:0 ηαζ C18:0), εκχ αολήεδηε δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ C23:0 ηαζ C24:0.  

 ηζξ αίβεξ, ζηδκ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ζζηδνεζίςκ πμο ζοκδοάγμοκ δζαθμνεηζηά 

πμζμζηά πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ, ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ ηαζ εθαζμφπςκ 

ζπενιάηςκ θαίκεηαζ υηζ δ ορδθή ζοβηέκηνςζδ ηςκ C18:0 ηαζ cis-9 C18:1 (13-17% ηαζ 

23-29% ημο ζοκυθμο ηςκ ΛΟ ακηίζημζπα) επζηεφπεδηε είηε ιε ηδκ πνμζεήηδ ιδ 

πνμζηαηεοιέκμο δθζέθαζμο (πθμφζζμ ζε εθασηυ μλφ) είηε ιε ηδκ πνμζεήηδ μθυηθδνςκ 

ιδ επελενβαζιέκςκ εθαζμφπςκ ζπενιάηςκ ιε ηαηάηαλδ θμφπζκμ > ζυβζα  > θζκυζπμνμξ 

> δθίακεμξ > εθαζμηνάιαδ (Chilliard & Ferlay, 2004, Andrade & Schmidely, 2006, 

Bernard η.ά., 2005, Chilliard η.ά., 2006). Δπίζδξ, ηα ελςεδιέκα ζπένιαηα ζυβζαξ 

αφλδζακ ηα C18:0 ηαζ cis-9 C18:1 (Schmidely η.ά., 2005). 

 Πανυθα αοηά, ζηζξ αίβεξ, δ πμζμζηζαία ακαθμβία ημο cis-9 C18:1 δεκ 

ιεηααθήεδηε ή εθαθνχξ αολήεδηε ιε ηδκ πνμζεήηδ θζκεθαίμο ή δθζέθαζμο ή 
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ελςεδιέκςκ ζπενιάηςκ, ακ ηαζ ημ C18:0 αολήεδηε ζδιακηζηά (Chilliard η.ά., 2007). 

Γζ’ αοηυ ημκ θυβμ, δ επίδναζδ ζημ cis-9 C18:1 δζαθένεζ ιεηαλφ αζβχκ ηαζ αβεθάδςκ. 

ηζξ αβεθάδεξ, θμζπυκ, παναηδνείηαζ υηζ δ ακαθμβία cis-9 C18:1/C18:0 δεκ ιεζχκεηαζ 

ζδιακηζηά ή αολάκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ δθζέθαζμο, ζμβζέθαζμο ή θζκεθαίμο (-0,06 έςξ 

-0,17, +0,03) (Offer η.ά., 1999), +0,24 (Rego η.ά., 2005), +0,15 έςξ -0,42 (Roy η.ά., 

2006), +0,04 έςξ -0,29 (Bell η.ά., 2006), -0,16 έςξ -0,35 (Bu η.ά., 2007). Απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά, ζηζξ αίβεξ, αοηή δ ακαθμβία ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά ιε ηδκ ηαηάηαλδ δθζέθαζμ – 

πθμφζζμ ζε εθασηυ μλφ (-0,60 ζε 4 μιάδεξ επέιααζδξ) <  δθζέθαζμ – πθμφζζμ ζε 

θζκεθασηυ μλφ (-0,77 ζε 4 μιάδεξ επέιααζδξ) < θζκέθαζμ (-0,88 ζε 10 μιάδεξ 

επέιααζδξ) < ελςεδιέκα ζπένιαηα (-1,09 ζε 2 μιάδεξ επέιααζδξ) (Chilliard η.ά., 

2007). Αοηυ οπμδεζηκφεζ υηζ δ μ ααειυξ αθοδνμβυκςζδξ ημο C18:0 ιεζχκεηαζ 

πενζζζυηενμ ιε ζζηδνέζζα πμο αολάκμοκ πενζζζυηενμ ηδ δζαεεζζιυηδηα ηςκ ΠΑΚΛΟ 

ηαζ/ή ηςκ trans ΛΟ βζα ημκ ιαζηζηυ αδέκα ηςκ αζβχκ, επεζδή αοηά ηα θζπανά μλέα είκαζ 

πζεακμί πανειπμδζζηέξ ηδξ Γ-9 αθοδνμβμκάζδξ (Bernard η.ά., 2007, Bernard η.ά., 

2005). Πεναζηένς ένεοκεξ πνέπεζ κα δζελαπεμφκ έηζζ χζηε κα βίκεζ ηαηακμδηυ ακ δ 

δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ αζβχκ ηαζ ηςκ αβεθάδςκ μθείθεηαζ ζε δζαθμνέξ ζηδ 

αζμτδνμβυκςζδ ή ζηδ νφειζζδ ηδξ Γ-9 αθοδνμβμκάζδξ ζημκ ιαζηζηυ αδέκα. Ανηεηά 

δεδμιέκα απμδεζηκφμοκ υηζ δ Γ-9 αθοδνμβμκάζδ ημο ιαζηζημφ αδέκα ηςκ αζβχκ είκαζ 

πζμ εοαίζεδηδ ζηα ζζηδνέζζα πμο είκαζ πθμφζζα ζε ΠΑΚΛΟ ζε ζπέζδ ιε αοηή ηςκ 

αβεθάδςκ (Bernard η.ά., 2007). Ζ αζηαιίκδ Δ, υηακ πνμζηέεδηε ζε ζζηδνέζζα ιαγί ιε ημ 

θζκέθαζμ ιείςζε πεναζηένς ημκ θυβμ αθοδνμβυκςζδξ, εκχ ηαοηυπνμκα αφλδζε 

πεναζηένς ημ trans-C18:1 ηαζ C18:2 ζημ βάθα (Chilliard & Ferlay, 2004, Chilliard η.ά., 

2007). Σέθμξ, δ ζηακυηδηα ημο δθζέθαζμο πθμφζζμο ζε εθασηυ μλφ κα αολήζεζ ημ cis-9 

C18:1 ζημ βάθα ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζημ υηζ αολάκεζ ηαοηυπνμκα ηδ δζαεεζζιυηδηα ημο 

C18:0 ηαζ ηδ νμή ζημ δςδεηαδάηηοθμ ημο cis-9 C18:1 πμο έπεζ δζαθφβεζ απυ ηδκ ΜΚ 

πςνίξ κα αολάκεζ ζδιακηζηά ηα trans ΛΟ, πμο πανειπμδίγμοκ ηδ Γ-9 αθοδνμβμκάζδ 

ζημ ιαζηζηυ αδέκα. 

 Ζ πνήζδ ηςκ ζπενιάηςκ θμφπζκμο είκαζ εκδζαθένμοζα δζυηζ αοηά ηα ζπένιαηα 

πμο είκαζ πθμφζζα ζε cis-9 C18:1 ηαζ C18:2n-6 είκαζ ηα ιυκα πμο δεκ ιείςζακ ημκ θυβμ 

αθοδνμβυκςζδξ ημο C18:0 ηαζ δεκ αφλδζακ (ή ηαζ αηυια ιείςζακ) ηα ΠΑΚΛΟ ηαζ ηζξ 

πμζμζηζαίεξ ακαθμβίεξ ημο trans-11 C18:1 ζημ βάθα ηςκ αζβχκ (Chilliard η.ά., 2003), 

πνάβια ημ μπμίμ οπμδδθχκεζ υηζ ηα ΠΑΚΛΟ ημο θμφπζκμο οδνμβμκχεδηακ ζημ 

ζφκμθυ ημοξ πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηαηακαθχεδηακ ςξ ιδ επελενβαζιέκα ζπένιαηα. 
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 Ζ ακαθμβία ημο C18:2n-6 ζημ βάθα ηςκ αζβχκ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 2 ηαζ 3%, 

υηακ δεκ πνμζηίεεηαζ θίπμξ ζημ ζζηδνέζζμ. Όηακ πμνδβμφκηαζ ζοιπθδνςιαηζηά 

ζπένιαηα ή έθαζα πθμφζζα ζε C18:2n-6 υπςξ δ ζυβζα ή μ δθίακεμξ, δ ακαθμβία αοηή 

ζπάκζα λεπενκά ηζξ ηζιέξ ημο ιάνηονα πάκς απυ ημ 1,5% (Bernard η.ά., 2005, 

Schmidely η.ά., 2005, Chilliard η.ά., 2007). οβηνίκμκηαξ ηδκ επίδναζδ πμο είπε ημ 

δθζέθαζμ ηαζ ηα ζπένιαηα δθίακεμο ζημ βάθα ηςκ αζβχκ θαίκεηαζ υηζ ημ C18:2n-6 ηςκ 

ζπενιάηςκ ηαηά έκα πανάδμλμ ηνυπμ οδνμβμκχεδηε πζμ πμθφ ζε C18:0 ζε ζπέζδ ιε ημ 

C18:2n-6 ημο δθζέθαζμο, ημ μπμίμ ακεονέεδηε είηε άεζηημ είηε ιε ηδ ιμνθή ημο trans-

11 C18:1 ηαζ cis-9, trans-11 CLA ζημ βάθα (Chilliard η.ά., 2003). Μπμνεί κα εεςνδεεί, 

θμζπυκ, υηζ δ απεθεοεένςζδ ηςκ θζπζδίςκ ηςκ ζπενιάηςκ ήηακ ανβή, πνάβια ημ μπμίμ 

εκέηεζκε ηδκ οδνμβυκςζή ημοξ. Σμ ίδζμ παναηδνήεδηε ηαζ ιε ηα ζπένιαηα θμφπζκμο, 

πμο είκαζ πθμφζζα ζε C18:2n-6 ηαζ αφλδζακ ζδιακηζηά ημ C18:0 ηαζ cis-9 C18:1 ζημ 

βάθα, εκχ ιείςζακ ημ C18:2n-6 ηαζ cis-9, trans-11 CLA. Αοηυ ελδβεί βζαηί ηα εθαζμφπα 

ζπένιαηα είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηά ζηδκ αφλδζδ ημο C18:0 ηαζ cis-9 C18:1 απυ υ,ηζ ηα 

εθεφεενα έθαζα (Chilliard η.ά., 2007).   

 Ζ πνμζεήηδ θζκεθαίμο ζηα ζζηδνέζζα αζβχκ ιείςζε ηδκ πμζμζηζαία ακαθμβία 

ημο C18:2n-6, εκχ αφλδζε ηδκ πμζμζηζαία ακαθμβία ημο C18:3n-3. Ακηίεεηα 

απμηεθέζιαηα παναηδνήεδηακ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δφμ ΠΑΚΛΟ, υηακ δθζέθαζμ 

(πθμφζζμ ζε C18:2n-6) πνμζηέεδηε ζημ ζζηδνέζζμ αζβχκ.  Αοηυ δείπκεζ υηζ ηα 

δζαθμνεηζηά ΠΑΚΛΟ δεκ εηηνίκμκηαζ ακελάνηδηα ημ έκα απυ ημ άθθμ, αθθά ηαζ υηζ 

αοηή δ οπμηαηάζηαζδ παναηδνείηαζ πζμ θίβμ ζηζξ αβεθάδεξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ αίβεξ 

(Chilliard η.ά., 2007). 

 Έπμοκ δζελαπεεί θίβεξ ιεθέηεξ ιε πνμζεήηδ θζκέθαζμο ή ζπενιάηςκ θζκυζπμνμο 

ζηα ζζηδνέζζα αζβχκ. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο C18:3n-3 ζημ βάθα οπμδεζηκφεζ υηζ ημ 

C18:3n-3 πμο πνμένπεηαζ απυ μθυηθδνα ιδ επελενβαζιέκα ζπένιαηα θίκμο 

οδνμβμκχεδηε πενζζζυηενμ ζε C18:0 ζε ζπέζδ ιε ημ C18:3n-3 πμο πνμένπεηαζ απυ 

θζκέθαζμ (Chilliard η.ά., 2003), πνάβια ημ μπμίμ ζοιθςκεί ηαζ ιε ημ υ,ηζ παναηδνήεδηε 

βζα ημ C18:2n-6 ημο δθίακεμο. Ζ πνμζεήηδ ελςεδιέκςκ ζπενιάηςκ θζκυζπμνμο 

(+3,6% έθαζμ επί ηδξ Ξ.Ο. ημο ζζηδνεζίμο πμο ααζίγεηαζ ζηζξ ΥΕ) αφλδζε πενζζζυηενμ 

ημ C18:3n-3 (+1,9 g/100 g θζπανχκ μλέςκ) ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμζεήηδ θζκεθαίμο (+0,9 

g/100 g θζπανχκ μλέςκ) (Chilliard η.ά., 2007). Ζ πνμζεήηδ ελςεδιέκμο 

θζκμπθαημφκηα (ίζδξ ιε ηδκ πνμζεήηδ 1,5% εθαίμο επί ηδξ Ξ.Ο. ημο ζζηδνεζίμο) δεκ 

αφλδζε ζδιακηζηά ημ C18:3n-3 (+0,5 g/100 g θζπανχκ μλέςκ) (Nudda η.ά., 2006). Ζ 

επελενβαζία ιε θμνιαθδεΰδδ μθυηθδνςκ ζπενιάηςκ θζκυζπμνμο αφλδζε ηδ 
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ζοβηέκηνςζδ ημο C18:3n-3 ζημ βάθα ηςκ αζβχκ πενζζζυηενμ απυ υ,ηζ ηα ιδ 

επελενβαζιέκα ζπένιαηα (+1,1 έκακηζ +0,6 g/100 g θζπανχκ μλέςκ), αθθά υπζ 

πενζζζυηενμ απυ ηδκ πνμζεήηδ ιδ πνμζηαηεοιέκμο εθαίμο (+1,3) (Chilliard η.ά., 2003, 

Bernard η.ά., 2005). Ζ ακαθμβία C18:3n-3/C18:2n-6 αολήεδηε απυημια ιε ηδκ 

πνμζεήηδ θζκεθαίμο (130 g/διένα) ηαζ πζμ πμθφ ιε ηδκ πνμζεήηδ ελςεδιέκςκ 

ζπενιάηςκ θίκμο (Chilliard η.ά., 2007). Σεθζηά, δ ζοβηέκηνςζδ ημο C18:3n-3 ζημ βάθα 

ηςκ αζβχκ επδνεάζηδηε πζμ πμθφ απυ ηδκ πνμζεήηδ επελενβαζιέκςκ ή ιδ 

επελενβαζιέκςκ ζπενιάηςκ θίκμο ή θζκεθαίμο ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοβηέκηνςζή ημο ζημ 

βάθα ηςκ αβεθάδςκ (Chilliard & Ferlay, 2004, Chilliard η.ά., 2007). Αοηυ ιπμνεί κα 

ζπεηίγεηαζ ιε ημ βεβμκυξ υηζ δ ακαθμβία ημο C18:3n-3 ζημ πθάζια ηαζ ημ βάθα ηςκ 

αζβχκ ήηακ δζπθάζζα ζε ζπέζδ ιε αοηή ηςκ αβεθάδςκ ηαζ υηζ δ ζοζπέηζζδ ημο C18:3n-

3 ζημ βάθα ηαζ ζημ πθάζια ήηακ ιεβαθφηενδ ζηζξ αίβεξ (Chilliard η.ά., 2007). 

 Τπάνπμοκ θίβεξ ιεθέηεξ πμο αθμνμφκ ηδκ επίδναζδ ηδξ πνμζεήηδξ ζημ 

ζζηδνέζζμ αζβχκ εθαίςκ εαθάζζζςκ μνβακζζιχκ ιε ζημπυ κα αολδεεί ημ EPA ηαζ DHA 

ζημ βάθα. Ζ ζηακυηδηα ιεηαθμνάξ ηςκ δφμ αοηχκ ΛΟ απυ ηδκ ηνμθή ζημ βάθα ήηακ 

ιζηνή (4-5%), υηακ πνδζζιμπμζήεδηακ ιδ πνμζηαηεοιέκα έθαζα θυβς ηδξ αολδιέκδξ 

αζμτδνμβυκςζδξ, εκχ αολήεδηε έςξ έκα ααειυ υηακ πνδζζιμπμζήεδηακ 

πνμζηαηεοιέκα έθαζα (Kitessa η.ά., 2001, Sanz Sampelayo η.ά., 2007). 

 Οζ Martínez Marín η.ά. (2011) ιεθέηδζακ ηδκ πνμζεήηδ 48 g/διένα δθζέθαζμο 

ιε ορδθή ζοβηέκηνςζδ εθασημφ μλέμξ, δθζέθαζμο ιε ηακμκζηή ζοβηέκηνςζδ εθασημφ 

μλέμξ ή θζκεθαίμο ζε ζζηδνέζζα αζβχκ ηαζ παναηήνδζακ υηζ δ ακαθμβία ς-6:ς-3 ΛΟ 

ιεζχεδηε ιε ηδκ πνμζεήηδ θζκεθαίμο, αολήεδηε ιε ηδκ πνμζεήηδ δθζέθαζμο ιε 

ηακμκζηή ζοβηέκηνςζδ εθασημφ μλέμξ ηαζ δεκ ιεηααθήεδηε ιε ηδκ πνμζεήηδ 

δθζέθαζμο ιε ορδθή ζοβηέκηνςζδ εθασημφ μλέμξ. ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, δ ακαθμβία 

ς3:ς6 ιεζχεδηε ιε ηδκ πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο ηαζ ζπεοεθαίμο (-19%). 

 Οζ δζαζηδηζημί πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο trans-11 C18:1 

ηαζ CLA είκαζ ααζζηά μζ ίδζμζ ζηζξ αίβεξ ηαζ ζηζξ αβεθάδεξ. Τπάνπεζ ιία ζζπονή 

βναιιζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο cis-9, trans-11 CLA ηαζ ημο trans -

11 C18:1 ζημ βάθα ηαζ ιζαξ πθδεχναξ ζζηδνεζίςκ ζηζξ αίβεξ  (Chilliard η.ά., 2003) υζμ 

ηαζ ζηζξ αβεθάδεξ (Griinari & Bauman, 1999, Secchiari η.ά., 2003, Bell η.ά., 2006). 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, δ ζοβηέκηνςζδ ημο trans -11 C18:1 ήηακ ζπεδυκ 5 θμνέξ 

ιεβαθφηενδ ζηδκ μιάδα επέιααζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ημο ιάνηονα, εκχ δ 

ζοβηέκηνςζδ ημο cis-9, trans-11 CLA ήηακ 6 θμνέξ ιεβαθφηενδ. Πανυθα αοηά, ζε 36 

ζζηδνέζζα πμο ιεθεηήεδηακ ζηζξ αίβεξ, δ ακαθμβία cis-9, trans-11 CLA/trans-11 C18:1 
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ήηακ 0,6-0,7 βζα ηα ζζηδνέζζα ιάνηονεξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 0,3-0,5 πμο ιεηνήεδηε ζηα 

ζζηδνέζζα ιε πνμζεήηδ θίπμοξ. Οζ ζοκδοαζιμί πέκηε δζαθμνεηζηχκ πμκδνμεζδχκ 

γςμηνμθχκ πςνίξ πνμζεήηδ εθαίμο ή ιε πνμζεήηδ εθαίςκ πθμφζζςκ ζε cis-9 C18:1, 

C18:2n-6 ή C18:3n-3 θζπανχκ μλέςκ μδήβδζακ ζε έκα ζδιακηζηυ εφνμξ ηζιχκ ημο cis-

9, trans-11 CLA: απυ 0,3 ζε 5,1% ημο ζοκυθμο ηςκ ΛΟ. Ο ηφνζμξ πανάβμκηαξ ζημκ 

μπμίμ μθεζθυηακ αοηή δ δζαηφιακζδ ήηακ δ πνμέθεοζδ ημο εθαίμο, ιε δθίακεμ πθμφζζμ 

ζε C18:2n-6 ≥ θζκανυζπμνμ πθμφζζμ ζε C18:3n-3 >> δθίακεμ πθμφζζμ ζε cis-9 C18:1 > 

πςνίξ πνμζεήηδ εθαίμο. Ζ επίδναζδ εθαίμο πθμφζζμο ζε cis-9 C18:1 ζπεηίγεηαζ ιε ιζα 

πζεακή ζζμιενίςζδ ημο cis-9 C18:1 ζε trans-11 C18:1 ζηδκ ΜΚ (Mosley η.ά., 2002) ή 

ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδκ πανειπυδζζδ ημο ηεθεοηαίμο ζηαδίμο ηδξ οδνμβυκςζδξ ηςκ 

ΠΑΚΛΟ ηδξ ηνμθήξ. Ζ επίδναζδ ηςκ ελςεδιέκςκ ζπενιάηςκ θίκμο ή ζπενιάηςκ 

δθίακεμο ήηακ ιζηνυηενδ ζε ζπέζδ ιε αοηή ηςκ ίδζςκ δυζεςκ εθαίςκ (Chilliard η.ά., 

2007). 

 Λίβα δεδμιέκα είκαζ δζαεέζζια βζα ηδκ επίδναζδ ηδξ πμνήβδζδξ θοηζηχκ 

εθαίςκ ζηα δζάθμνα ζζμιενή ηςκ C18:1 ηαζ C18:2 ζημ βάθα ηςκ αζβχκ. Σμ cis-9, trans-

11 CLA απμηεθεί ημ πζμ ζδιακηζηυ ζζμιενέξ ημο CLA ηαζ δ ζοβηέκηνςζή ημο πμζηίθεζ 

θυβς ηδξ ζφκεεζήξ ημο ζημ ιαζηζηυ αδέκα απυ ηδ Γ-9 αθοδνμβμκάζδ. Δπίζδξ, αοηυ ημ 

έκγοιμ πζεακά ζοκεέηεζ ηαζ ημ trans-7, cis-9 CLA (Corl η.ά., 2002). Αοηυ ημ ζζμιενέξ 

δεκ ιπμνεί κα δζαπςνζζηεί απυ ηα οπυθμζπα ζζμιενή ημο CLA ζε ιεθέηεξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκ ιυκμ GLC βζα ηδκ ακάθοζδ ημο πνμθίθ ηςκ ΛΟ ημο βάθαηημξ. Σα 

απμηεθέζιαηα ηςκ πνχηςκ ιεθεηχκ έδεζλακ υηζ ημ  trans-7, cis-9 CLA αολάκεηαζ ζηζξ 

αίβεξ ιε ζζηδνέζζα ιε δθζέθαζμ πθμφζζμ ζε εθασηυ μλφ (Ferlay η.ά., 2003) βεβμκυξ ημ 

μπμίμ έπεζ παναηδνδεεί ηαζ ζηζξ αβεθάδεξ. Ζ πνμζεήηδ θζκεθαίμο αολάκεζ ζημ βάθα 

ηςκ αζβχκ ημ cis-9, cis-11 ηαζ/ή ημ trans-11, cis-13 CLA, εκχ ημ trans-10, cis-12 CLA 

ακζπκεφεηαζ ζε ιζηνμπμζυηδηεξ ζημ βάθα ηςκ αζβχκ (Chilliard η.ά., 2006, Andrade & 

Schmidely, 2006). ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, δ πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο ηαζ ζπεοεθαίμο 

αφλδζε ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο trans-10, cis-12 απυ 0,08 ζε 0,25 g/100 g μθζηχκ θζπανχκ 

μλέςκ (+213%).  

 Οζ Martínez Marín η.ά. (2011) ιεθέηδζακ ηδκ πνμζεήηδ 48 g/διένα δθζέθαζμο 

ιε ορδθή ζοβηέκηνςζδ εθασημφ μλέμξ, δθζέθαζμο ιε ηακμκζηή ζοβηέκηνςζδ εθασημφ 

μλέμξ ή θζκεθαίμο ζε ζζηδνέζζα αζβχκ ηαζ παναηήνδζακ υηζ δ πνμζεήηδ δθζέθαζμο ιε 

ηακμκζηή ζοβηέκηνςζδ εθασημφ μλέμξ ηαζ δ πνμζεήηδ θζκεθαίμο αφλδζακ ηδκ 

ακαθμβία ημο ααζεκζημφ (trans-11 C18:1) ηαζ ημο νμοιεκζημφ (cis-9, trans-11 CLA) 

μλέμξ. Σμ trans-10 C18:1 πανέιεζκε ζε παιδθά επίπεδα ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ πανυθμ 
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πμο δ πνμζεήηδ δθζέθαζμο ιε ορδθή ζοβηέκηνςζδ εθασημφ μλέμξ ηαζ δ πνμζεήηδ 

δθζέθαζμο ιε ηακμκζηή ζοβηέκηνςζδ εθασημφ μλέμξ πνμηάθεζε αφλδζδ ημο. Ζ 

πνμζεήηδ ηςκ εθαίςκ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ αφλδζε ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο ααζεκζημφ 

μλέμξ (5 θμνέξ πενίπμο) ηαζ ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο νμοιεκζημφ μλέμξ (6 θμνέξ πενίπμο). 
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ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ 

5.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Ζ πνμζεήηδ ζμβζέθαζμο (5%) ηαζ ζπεοεθαίμο (1%) ζημ ζζηδνέζζμ ηςκ πνμαάηςκ 

ηαζ ηςκ αζβχκ δεκ πνμηάθεζε ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ ζηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ 

ΞΟ, ζηδ βαθαηημπαναβςβή ηαζ ηδ πδιζηή ζφζηαζδ ημο βάθαηημξ. Πανυθα αοηά, 

παναηδνήεδηε αφλδζδ ζηδ βαθαηημπαναβςβή ηαζ ηδκ πμζυηδηα θίπμοξ ηυζμ ζηα 

πνυααηα υζμ ηαζ ηζξ αίβεξ. Όιςξ, ηα δφμ είδδ δεκ ακηέδναζακ ημ ίδζμ ζηδκ πνμζεήηδ 

ηςκ εθαίςκ υζμκ αθμνά ηδ θζπμπενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ. Σα πνυααηα 

πανμοζίαζακ ιείςζδ ζηδ θζπμπενζεηηζηυηδηα, εκχ μζ αίβεξ πανμοζίαζακ αφλδζδ ηδξ 

θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ημο βάθαηημξ. Πανυθα αοηά, δ πνμζεήηδ ηςκ εθαίςκ  ηαηυνεςζε 

κα ηνμπμπμζήζεζ ηδ ζφκεεζδ ηςκ ΛΟ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ηυζμ ηςκ πνμαάηςκ υζμ 

ηαζ ηςκ αζβχκ ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ πνμζηαζία ηδξ οβείαξ ημο ηαηακαθςηή. Γδθαδή, 

παναηδνήεδηε αφλδζδ ηςκ ΠΑΚΛΟ ηαζ ΜΟΝΑ εζξ αάνμξ ηςκ ΚΛΟ ηαζ μζ θυβμζ Κ/Α, 

ς3:ς6 ηαζ μ αεδνςιαηζηυξ δείηηδξ πανμοζίαζακ ιείςζδ. Οζ δζαθμνμπμζήζεζξ πμο 

παναηδνήεδηακ ζηδ ζφζηαζδ ηςκ ΛΟ ημο θίπμοξ ημο βάθαηημξ ζοιθςκμφκ ιε ηζξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ΛΟ πμο ανίζημκηαζ ζημ αίια ηςκ γχςκ (αθμνά 

ηα ΛΟ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ απμννυθδζδ θζπζδίςκ ηδξ ηνμθήξ ή ηδκ ηζκδημπμίδζδ 

ημο ζςιαηζημφ θίπμοξ ηαηά ηδκ έκανλδ ηονίςξ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ). Γζα ηζξ 

δζαθμνέξ πμο παναηδνήεδηακ ιεηαλφ ηςκ δφμ εζδχκ, ηονίςξ ζηδ θζπμπενζεηηζηυηδηα 

ημο βάθαηημξ απαζηείηαζ πεναζηένς δζενεφκδζδ. 
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