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 Με σκοπό την εξοικείωση της πειραματικής μας ομάδας με τις μεθόδους εκτίμησης της 

ποιότητας του αυγού, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 3 δείγματα από αυγά ορνίθων ηλικίας 

26 εβδομάδων. Συγκεκριμένα, μετρήθηκαν: 

 

1. Εξωτερικοί δείκτες, όπως το βάρος του αυγού, η αντοχή του κελύφους και ο δείκτης 

σχήματος του αυγού. Μετά τη συλλογή των αυγών, αυτά ζυγίστηκαν ατομικά, ενώ 

μετρήθηκε το μήκος και το πλάτος του κάθε αυγού. Η δύναμη που χρειάζεται για να 

σπάσει το κέλυφος μετρήθηκε χρησιμοποιώντας τη συσκευή Zwick Testing Machine 

(Model Z2.5/TN1S, Zwick GmbH & Co, Germany). Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν 

σε αυγά των οποίων η μεγάλη διάσταση ήταν παράλληλη της επιφάνειας συμπίεσης. Η 

ταχύτητα θραύσης ρυθμίσθηκε στα 60 mm/min (Guard-Bouldin and Buhr, 2006).  

 

Πίνακας 1: Μετρήσεις εξωτερικών δεικτών του αυγού 

 

Παράμετρος 
Κωδικός Δείγματος 

ΑΥΓΟ.1 ΑΥΓΟ.2 ΑΥΓΟ.3 
Βάρος αυγού (g) 57.0 57.1 56.9 
Αντοχή κελύφους (N) 27.4 28.2 27.8 
Δείκτης σχήματος αυγού 75.6 75.5 75.8 

 

 

2. Εσωτερικοί δείκτες, όπως το βάρος και ο δείκτης του κρόκου, το pH της αλβουμίνης. 

Μετά το σπάσιμο των αυγών, οι μονάδες Haugh μετρήθηκαν σε κάθε αυγό 

χρησιμοποιώντας ειδική συσκευή Haugh (Model S-8400, B.C. Ames Inc, USA). Το ύψος 

του κρόκου μετρήθηκε με ειδικό τρίποδο – μικρόμετρο, ενώ η διάμετρος με ειδικό 
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παχύμετρο. Ο δείκτης του κρόκου υπολογίσθηκε ως ύψος κρόκου * 100 / διάμετρος 

κρόκου. Μετά το διαχωρισμό αλβουμίνης και κρόκου, 5 g αλβουμίνης τοποθετήθηκαν σε 

σωλήνα falcon μαζί με 45 ml απιονισμένου νερού, όπου και αναμίχθηκαν (Edmund 

Buehler 7400 Tuebingen/H04, Germany). Η μέτρηση του pH πραγματοποιήθηκε 

τοποθετώντας το ηλεκτρόδιο του pHμετρου (pHM120, MeterLab) στο παραγόμενο 

μίγμα. 

Πίνακας 2: Μετρήσεις εσωτερικών δεικτών του αυγού 

 

Παράμετρος 
Κωδικός Δείγματος 

ΑΥΓΟ.1 ΑΥΓΟ.2 ΑΥΓΟ.3 
Δείκτης κρόκου 46.5 47.1 45.1 
pH αλβουμίνης 8.4 8.2 8.2 
Βάρος κρόκου (g) 13.6 13.4 13.5 
Βάρος κρόκου/βάρος αυγού 0.25 0.24 0.24 

 

 

3. Μέτρηση της χοληστερόλης του αυγού. Η χοληστερόλη του κρόκου υπολογίσθηκε 

ακολουθώντας τη μέθοδο των Pasin et al. (1998). 3 g κρόκου διαλύθηκαν σε 27 ml NaCl 

(20g/kg), αναμίχθηκαν συνεχώς για 2 ώρες, και σε 1 ml από το παραγόμενο διάλυμα 

προστέθηκαν 9 ml NaCl (20 g/kg). Η χοληστερόλη μετρήθηκε φωτομετρικά στα 540 nm 

(Hitachi U3010 Spectrophotometer), χρησιμοποιώντας εμπορικό kit (Biosis commercial 

kits; Athens, Greece).  

 

Πίνακας 4: Μετρήσεις χοληστερόλης κρόκου 

 

Παράμετρος Κωδικός Δείγματος 
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ΑΥΓΟ.1 ΑΥΓΟ.2 ΑΥΓΟ.3 
Χοληστερόλη κρόκου (mg/g) 8.4 7.3 6.8 

 

 

4. Η αντιοξειδωτική ικανότητα του αυγού. Η μέτρηση της αντιοξειδωτικής ικανότητας 

του αυγού επιτεύχθηκε μέσω του υπολογισμού της συγκέντρωσης της μηλονικής 

διαλδεΰδης (MDA), που αποτελεί τον πλέον συνήθη χρησιμοποιούμενο δείκτη 

οξείδωσης των λιπών. Συγκεκριμένα, μετρήθηκε η συγκέντρωση της μηλονικής 

διαλδεΰδης (MDA) 1 ημέρα μετά την παραλαβή των αυγών και μετά από την παραμονή 

τους σε θερμοκρασία δωματίου. Η παραγόμενη ποσότητα MDA υπολογίστηκε με τη 

βοήθεια φασματοφωτομετρικής μεθόδου (Botsoglou et al., 1994). Συγκεκριμένα 2 g 

δείγματος κρόκου (εις διπλούν) ομογενοποιήθηκαν (Edmund Buehler 7400 

Tuebingen/H04, Germany) με 8 ml υδατικού διαλύματος τριχλωροξικού οξέος 50 g/l και 

5 ml βουτυλo-υδροξυτολουολίου σε εξάνιο 8 g/l. Κατόπιν, το μίγμα φυγοκεντρήθηκε για 

3 λεπτά στα 3000 g. Στη συνέχεια, η επιφανειακή στιβάδα που περιείχε το εξάνιο, 

απορρίφθηκε, και 2,5 ml από το εναπομείναν διάλυμα αναμίχθηκε με 1,5 ml υδατικού 

διαλύματος 2-θειοβαρβιτουρικού οξέος (8 g/l). Tο διάλυμα που προέκυψε, επωάστηκε 

για 30 λεπτά στους 70°C και στη συνέχεια ψύχθηκε με νερό βρύσης, πριν τη 

φωτομέτρησή του (3η παράγωγος), σε μήκος κύματος 500-550 nm, σε φωτόμετρο 

(μοντέλο Hitachi U3010 Spectrophotometer). Η συγκέντρωση της MDA (ng/g ιστού) στα 

δείγματα υπολογίστηκε με βάση το ύψος της κορυφής (3ης παραγώγου) στα 521,5 nm με 

σημείο αναφοράς την κλίση και τη διαφορά ύψους της πρότυπης καμπύλης που 

σχηματίστηκε, χρησιμοποιώντας το τετρααιθοξυπροπάνιο (ΤΕΡ), την πρόδρομη ουσία 

της MDA. Η παραγωγική έναντι της συμβατικής φασματοφωτομετρικής μεθόδου 

επιλέχθηκε επειδή εξασφαλίζει αξιοπιστία, ακρίβεια και έχει μεγαλύτερη ευαισθησία 

μετρήσεων, αφού δε λαμβάνει υπόψη τις παρεμβολές άλλων παρόμοιων ενεργών 

συστατικών. 

 

Πίνακας 7: Αποτελέσματα μετρήσεων υπολογισμού MDA 

 

Κωδικός Δείγματος Τιμές MDA 
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ΑΥΓΟ.1 13.1 13.8

ΑΥΓΟ.2 12.1 12.9 
ΑΥΓΟ.3 11.7 11.3 
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