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 Στο αρχικό σχέδιο, αναφέρεται ο προσδιορισμός των επιπέδων των φυσικών αντιοξειδωτικών 

εσπεριτίνης, εσπεριδίνης,  ναρινγίνης και ναρινγενίνης καθώς και μεταβολιτών τους σε 

επιλεγμένα ζωικά υποστρώματα. Οι μεταβολίτες αυτοί θα επιλεγόντουσαν μέσα από 

αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφία. 

Προκειμένου να προσδιοριστούν συγκεκριμένοι μεταβολίτες που σχετίζονται με την  

εμπλουτισμένη σε φλαβονοειδή τροφή, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν προκαταρκτικά 

πειράματα μεταβολομικής. Το πεδίο της μεταβολομικής είναι ραγδαία εξελισσόμενο και 

στοχεύει στην ανίχνευση και προσδιορισμό ενώσεων μικρού μοριακού βάρους (δευτερογενείς 

μεταβολίτες) που παράγονται από ζωντανά κύτταρα κάτω από διαφορετικές συνθήκες σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές. 

Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε ζωικά υποστρώματα των υπό μελέτη οικόσιτων ζώων που 

έχουν λάβει εμπλουτισμένη τροφή με διαφορετική περιεκτικότητα. Τα υποστρώματα θα 

περιλαμβάνουν κυρίως μυϊκούς ιστούς και πλάσμα και θα επιλέγονται κατά περίπτωση. Από 

τα μεταβολικά προφίλ, θα εντοπιστούν οι μεταβολίτες εκείνοι που παρουσιάζουν μεταβολές 

στις συγκεντρώσεις τους και για τις οποίες ευθύνεται η αυξημένη κατανάλωση των 

προστιθέμενων φλαβονοειδών μέσω της τροφής. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι 

ολιστική, μελετώντας το σύνολο του μεταβολικού προφίλ χωρίς να εστιάζεται εκ των 

προτέρων σε συγκεκριμένες ενώσεις. 

Σε πρώτη φάση, τα πειράματα θα πραγματοποιηθούν στα δείγματα αίματος ορνίθων και 

κατόπιν επαλήθευσης των αποτελεσμάτων, θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα οικόσιτα ζώα 

που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Η μεταβολομική θα στηριχθεί στην οργανολογία της 

φασματοσκοπίας NMR και φασματομετρίας μάζας. 
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