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Πόση πρωτεΐνη χρειάζεται ένας άνθρωπος καθημερινά;



Μέρος A 
 

 Δομικές μονάδες των πρωτεϊνών 
 

Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από: 
 

ΑΜΙΝΟΞΕΑ 





Απαραίτητα Μη απαραίτητα 
Iσολευκίνη Αλανίνη 

Λευκίνη Aργινίνη* 
Λυσίνη Ασπαρτικό οξύ 

Mεθειονίνη Κυστεΐνη* 
Φαινυλαλανίνη Γλουταμικό 

Θρεονίνη Γλουταμίνη* 
Τρυπτοφάνη Γλυκίνη* 

Βαλίνη Προλίνη* 
Ιστιδίνη Σερίνη 

Aσπαραγίνη* Tυροσίνη* 
Σεληνοκυστεΐνη** Πυρολυσίνη** 

 

(*) Απαραίτητα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις 
(**) Truly unclassified. Added to sustain the 22 Numbers of Essential Amino Acids 

Αμινοξέα 



Πυρολυσίνη  Pyl, O 

Λυσίνη Lys, K 

Καναβανίνη 

Αργινίνη 

Ταυρίνη 

Καναλίνη 



Aμινοξέα mg ανά kg  mg για 70 kg mg για 100 kg 

I     Isoleucine 20 1400 2000 
L    Leucine 39 2730 3900 
K    Lysine 30 2100 3000 
 
M    Methionine + 
C    Cysteine 
 

 
10.4  
 4.1 

(15 σύνολο) 

1050 1500 

 
F    Phenylalanine +  
Y    Tyrosine 
 

25 (σύνολο) 1750 2500 

T    Threonine 15 1050 1500 
W   Tryptophan 4 280 400 
V    Valine 26 1820 2600 

Συστηνόμενη καθημερινή δόση 

http://en.wikipedia.org/wiki/Valine


Από που θα πάρει τα αμινοξέα ο οργανισμός; 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β΄  
 
Οι πρωτεΐνες των τροφίμων 



Πρωτεϊνικά συστήματα στα τρόφιμα 
 
Πρωτεΐνες κρέατος και ψαριών 
 
Περιέχουν ικανοποιητικές ποσότητες απαραιτήτων αμινοξέων στα μόριά τους. 
 
Πρωτεΐνες μυών (ακτίνη, μυοσίνη, τροπομυοσίνη, τροπονίνη). 
 
Δομικές πρωτεΐνες (κολλαγόνο, ελαστίνη, κερατίνη)  
Κολλαγόνο ζελατίνη. 
 
Μυϊκό ινίδιο, σαρκόπλασμα και συνδετικός ιστός. 
 
 
Μεταφέρουσες πρωτεΐνες (μυοσφαιρίνη, αιμοσφαιρίνη). 



Τρείς τύποι: 
 Σκελετικοί μύες: οι κύριοι μύες 

στα τρόφιμα, γραμμωτοί. 
 Καρδιακοί μύες, γραμμωτοί. 
 Λείοι μύες, (στομάχι). 

Μέρος Β1: Η σύσταση των μυών 



Συνδετικός ιστός 

Μυοϊνίδια 

Δεσμίδες μυοϊνιδίων 

Nεύρο 
ινίδια ακτίνης 

Η σύσταση των σκελετικών μυών 

Ινίδια μυοσίνης 



Σαρκομερίδιο 
συσταλτές πρωτεΐνες (ακτινομυοσίνη) 

Σαρκοπλασματικό δίκτιο 
σαρκοπλασματικές πρωτεΐνες 

 
Λείο ενδοπλασματικό δίκτυο, αποθήκη  

Ca2+ , συστολή των μυών. 



Σαρκομερίδια σε διαστολή (πάνω↑) και συστολή (κάτω↓) 

Richfield, David (2014). "Medical gallery of David Richfield". WikiJournal of 
Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.009. ISSN 2002-4436.  

https://en.wikiversity.org/wiki/Medical_gallery_of_David_Richfield_2014
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.15347/wjm/2014.009
https://doi.org/10.15347/wjm/2014.009
https://doi.org/10.15347/wjm/2014.009
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/2002-4436
https://www.worldcat.org/issn/2002-4436
https://www.worldcat.org/issn/2002-4436


Τα βασικά συστατικά του σαρκομεριδίου (βασική δομική μονάδα του μυός).  
Παρατηρήστε την τιτίνη, ένα τεράστιο μόριο σαν ελατήριο με θέσεις πρόσδεσης πολλών 
άλλων πρωτεϊνών του μυός. Η απόσταση μεταξύ δύο δίσκων Z είναι περίπου 2.5 mm 
και εξαρτάται από την κατάσταση συστολής. 

http://www.bms.ed.ac.uk/research/others/smaciver/MyosinII.gif 



https://www.jci.org/articles/vie
w/38027/figure/1 



Πρωτεΐνες σαρκοπλάσματος 



Tο μόριο μυοσίνης II αποτελείται από 2 βαριές αλυσίδες και δύο ζεύγη ελαφρών 
αλυσίδων.  
 
Οι ελαφριές αλυσίδες είναι οι απαραίτητες ελαφριές αλυσίδες (ELC) 
 
και οι ρυθμιστικές ελαφριές αλυσίδες (RLC).  
 
Η γενική ενεργότητα ρυθμίζεται με φωσφορυλίωση των ελαφριών αλυσίδων  
 
ή και του τελικού C-άκρου των βαριών αλυσίδων. 

http://www.bms.ed.ac.uk/research/others/smaciver/Myosin%20II.htm 



Α: Το ATP δεσμευόμενο σε μια εσοχή στο πίσω μέρος της κεφαλής επάγει μια δομή που 
δεν μπορεί να δεσμεύσει ακτίνη.  
B:  Υδρόλυση του ATP έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση της κεφαλής κατά 5 nm σε 
όρθια θέση ενώ τα ADP και Pi παραμένουν δεσμευμένα.  
C: Το Pi απομακρύνεται και η κεφαλή δεσμεύει την ακτίνη.  
D: H κεφαλή της μυοσίνης δεσμευμένη στην ακτίνη κινείται προς τα πίσω. Το ADP 
απομακρύνεται. Νέο ΑΤΡ μπορεί να επαναδεσμευθεί και ο κύκλος να ξαναρχίσει. 
Απουσία ΑΤΡ, η μυοσύνη παραμένει σταθερά δεσμευμένη στην ακτίνη. 

Μέρος Β2: Ο κύκλος της συστολής 

http://www.bms.ed.ac.uk/research/others/smaciver/Cycle.gif 



Μέρος Β3  
 
Η μυοσφαιρίνη και το χρώμα του κρέατος 



Κυκλοφορία του οξυγόνου στον οργανισμό 

http://www.pearsonhighered.com/mathews/ch07/c07obm.htm 

250 ml ανά λεπτό η κατανάλωση Ο2 εν ηρεμία 



Μυοσφαιρίνη (153 αα, 17,8 kDa) 

https://www.creative-
biolabs.com/Recombinant%20Sperm%20Whale%20Myoglobin_50_1.htm 



Γενικά χαρακτηριστικά της θέσης δέσμευσης οξυγόνου της μυσφαιρίνης 

https://hubpages.com/education/Notes-on-Myoglobin-and-Hemoglobin 



Δέσμευση διμοριακού οξυγόνου στην αίμη της μυοσφαιρίνης 

https://en.wikibooks.org/wiki/Structural_Biochemistry/Protein_function/Heme_group/Myoglobin 



Χαρακτηριστικά δέσμευσης Ο2 σε 
ελεύθερη αίμη 

Γρήγορη οξείδωση Fe2+  Fe3+ (αλλαγή χρώματος) 
 

Η δέσμευση του CO>>O2 
(25,000x) 



Χαρακτηριστικά δέσμευσης Ο σε αίμη μυοσφαιρίνης 

• Στερική παρεμπόδιση από την His7 (E7) 

• Γωνία ~120° αντί καθέτως 

• Δεν οξειδώνεται εύκολα ο Fe2+ 

• Δέσμευση του CO>O2 (240x) 

http://cbc.chem.a
rizona.edu/class
es/bioc462/462a/
NOTES/hemoglo
bin/hemoglobin_f
unction.htm 



Είδος Χρώμα Περιεχόμενο 
Mb 

Xοίρος ροζ 2 mg/g 

Αρνί Ελαφρώς 
κόκκινο 

6 mg/g 

Βόδι κατακόκκινο 8 mg/g 

Τύπος μυ Όνομα Περιεχόμενο Mb 

Κινητικός Extensor carpi 
radialis 

12 mg/g 

Υποστηρηκτικός Longissimus dorsi 6 mg/g 

Περιεκτικότητα μυοσφαιρίνης ανά κατηγορίες μυών 



Το χρώμα του κρέατος καθορίζεται από τον τύπο μυοσφαιρίνης 

Φρεσκοκομμένο κρέας 
 

Oξυ-μυοσφαιρίνη με Ο2 (Fe2+). 

Το ίδιο κρέας μετά από αλληλεπίδραση με Ο2 
 

Δεοξυ-μυοσφαιρίνη χωρίς Ο2  (Fe2+). 

Κρέας μετά από μακρά αλληλεπίδραση με Ο2 
 

Μετα-μυοσφαιρίνη χωρίς Ο2 (Fe3+). 
 

Fe(III)Mb + e  Fe(II)Mb 



οξυ-μυοσφαιρίνη, δεόξυ-μυοσφαιρίνη, μεταμυοσφαιρίνη 
 
Παράγοντες που επηρρεάζουν το σχηματισμό της μετα-μυοσφαιρίνης (χωρίς Ο2, Fe3+) 
 
 
Υψηλή θερμοκρασία: μερική μετουσίωση, έκθεση αίμης 
Χαμηλό pH:  μερική μετουσίωση, έκθεση αίμης 
 
Yπεριώδης ακτινοβολία. 
 
Υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων. 
 
Αερόβιοι μικροοργανισμοί. 
 
Ενδογενή ένζυμα. 
 
Αφυδρογονάση του γαλακτικού οξέως με NAD+. 



Μέρος Β4 
 
Μεταβολές των χρωστικών του κρέατος  
κατά τη διατήρησή του 



Σχηματισμός μεταμυοσφαιρίνης στην επιφάνεια μυών  
αεροστεγώς συσκευασμένου βοείου κρέατος αποθηκευμένου στους 40 βαθμούς 
  ●- Φυσιολογική ατμόσφαιρα 
  ○- Εμπλουτισμένη με Ο2 

Συσκευασία και  
ενεργότητα νερού 



Ποσοστά μεταμυοσφαιρίνης ανά ιστό 
 
1. Δράση ενζύμων σχετιζομένων με το σχηματισμό μεταμυοσφαιρίνης 
 
2. Περιεκτικότητα λιπιδίων 
 
3. Προσθήκη αντιοξειδωτικών 
Προσθήκη αντιοξειδωτικών λιπιδίων όπως ο προπυλεστέρας του γαλικού οξέως και η  
βουτυλική υδροξυανισόλη, επιβραδύνουν την εμφάνιση ανεπιθύμητου σκούρου 
χρώματος 
 
 
4. Αύξηση περιεκτικότητος Ο2   
Παρεμπόδιση ανάπτυξης βακτηρίων 
Διατήρηση έντονα ερυθρού χρώματος, αλλά... 
 
 



Μέρος Β5  
 
Μεταθανάτιες βιοχημικές μεταβολές στους μυς 
 
1. Eξαφάνιση του ΑΤΡ  
2. Πτώση pΗ 
3. Eμφάνιση της νεκρικής ακαμψίας 
4. Ωρίμανση-τρυφεροποίηση 



1. Εξαφάνιση του ΑΤΡ 
 
Το ΑΤΡ διατηρείται σε σταθερά επίπεδα (2-5 mM) από:  
 
Α. οξειδωτική φωσφορυλίωση - αερόβιος μεταβολισμός. 
 
Β. Φωσφορική κρεατίνη (20-35 mM)  και κινάση της κρεατίνης. 
 
  ADP + φωσφορική κρεατίνη → ATP + κρεατίνη 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ. Γλυκόλυση – (ζύμωση) αναερόβιος μεταβολισμός. 
 
 
Στο νεκρό ζώο δεν έχουμε το Α. 
Το ΑΤΡ ελλατώνεται καθώς τελειώνει η φωσφορική κρεατίνη (Β). Ακολουθεί παραγωγή 
ΑΤΡ από γλυκόλυση που χαμηλώνει το pH στο τελικό pH. 



 2. Πτώση του pH 
 
Υπό φυσιολογικές συνθήκες: 
Το κυκλοφορικό σύστημα μεταφέρει το γαλακτικό οξύ από τους μυς στο συκώτι όπου 
μετατρέπεται σε γλυκόζη και γλυκογόνο και επανασυντίθεται το ΑΤΡ.  
 
Στο νεκρό ζώο το γαλακτικό οξύ συσσωρεύεται επί τόπου και χαμηλώνει το pH. 
 
Η πτώση του pH προξενεί τη μετουσίωση των πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες των μυϊκών 
ινιδίων προσεγγίζουν το ισοηλεκτρικό τους σημείο και οι πρωτεΐνες του 
σαρκοπλάσματος υπόκεινται στις επιδράσεις των καθεψινών καταλήγοντας στη 
διάσπασή τους (Lawrie και Ledward, 2006). 
 
Οι πρωτεϊνες εξαιτίας της μετουσίωσης, χάνουν την ικανότητά τους να κάνουν δεσμούς 
με το νερό: φαινόμενα «εφίδρωσης». 
 
Αλλαγή του χρώματος του κρέατος λόγω μετουσίωσης των πρωτεϊνών. Οφείλεται στην 
καλύτερη αντανάκλαση του φωτός.  Το κρέας εμφανίζεται πιο ανοιχτόχρωμο. 
 
 
Eπιπτώσεις στο χρώμα, ικανότητα συγκράτησης νερού, αντίσταση σε 
μικροοργανισμούς 



Δημιουργία γαλακτικού οξέως στους μυς  
κάτω από αναεροβικές συνθήκες 



Επίδραση του pH στις ιδιότητες του χοιρινού κρέατος 



Επίδραση του είδους του ζώου στην πορεία της γλυκόλυσης (πτώση pH) 



Χρώμα κρέατος και pH 

http://eng.ege.edu.tr/~otles/ColorScience/pigments4.htm 



Γεύση 
 
Πτώση pH  και θέρμανση προκαλούν αλλαγή χρώματος και απώλεια νερού. 
Μείωση διαλυτότητος σαρκοπλασματικών πρωτεϊνών στο 45% (λιγότερο στα ψάρια). 
 
Μαγείρεμα σε αυτό το στάδιο δίνει σκληρό και άνοστο κρέας. 



3. Eμφάνιση της νεκρικής ακαμψίας 
 

Η εξαφάνιση του ΑΤΡ έχει ως αποτέλεσμα  
το σχηματισμό σταθερού συμπλόκου ακτινομυοσίνης (D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bms.ed.ac.uk/research/others/smaciver/Cycle.gif 

http://www.bms.ed.ac.uk/research/others/smaciver/Myosin%20II.htm 



Ο χρόνος εμφάνισης της νεκρικής ακαμψίας εξαρτάται από: 
  
1. Θερμοκρασία. 
2. Ενζυμικές αντιδράσεις (παραγωγή ΑΤΡ από γλυκόλυση, φωσφορική κρεατίνη). 
3. Παρουσία ασβεστίου. 
 
1+2+3: Ενεργοποιούν την ΑΤΡάση της μυοσίνης που διασπά το ΑΤΡ: πιο γρήγορη 
ακαμψία και συστολή λόγω απώλειας σημαντικής ποσότητος νερού. 
 
Η ανάπτυξη νεκρικής ακαμψίας ποικίλλει σε χρόνο μεταξύ των ειδών και κυμαίνεται από 
τέσσερις ώρες για τους μύες του κοτόπουλου μέχρι 24 ώρες για τους μύες των 
βοοειδών. 



4. Ωρίμανση 
 

Μετά από 2-4 εβδομάδες στους 0,5-2 °C επέρχεται λύση της μεταθανάτιας ακαμψίας και 
τρυφεροποίηση μέσω πρωτεόλυσης των αδιάσπαστων δεσμών ακτινομυοσίνης της 
νεκρικής ακαμψίας.  
 
Η ωρίμανση του κρέατος συμβαίνει υπό συνθήκες ψύξης και όχι κατάψυξης και 
συσχετίζεται με την τρυφερότητα και τη γεύση του κρέατος. Η πρωτεόλυση κυρίως δύο 
πρωτεϊνών, της δεσμίνης και της τιτίνης προκαλεί τη σταδιακή αποδόμηση των δίσκων 
Ζ στα μυϊκά ινίδια, προκαλώντας αλλαγές στη μικροσκοπική δομή του μυός μετά 
θάνατον (Aberle et al., 2001). Οι αλλαγές προκαλούν τον κατακερματισμό των μυϊκών 
ινιδίων και την επακόλουθη τρυφερότητα του κρέατος.  

http://www.journals.
elsevierhealth.com/
cms/attachment/20
77259005/2070632
782/gr2_lrg.jpg 

http://www.medizin-kompakt.de/desmin 



Πρωτεόλυση: πρωτεάσες που δρουν κατά την ωρίμανση 
 
Τα πρωτεολυτικά ενζυμικά συστήματα που εμπλέκονται είναι οι καλπαΐνες, οι καθεψίνες 
και το σύμπλεγμα πολυκαταλυτικών πρωτεϊνασών (the multicatalytic proteinase 
complex). Το πρωτεάσωμα, θεωρείται  επίσης ότι συμμετέχει στην τρυφεροποίηση του 
κρέατος σε συνδυασμό με τα παραπάνω ένζυμα (Ouali et al. 2006). 
 
Οι καλπαΐνες είναι ένζυμα, των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από την παρουσία 
ασβεστίου, ενώ οι καθεψίνες εμπεριέχονται στα λυσοσωμάτια. Τα ιόντα ασβεστίου, μετά 
την εξάντληση του ATP απελευθερώνονται από τα μιτοχόνδρια και το σαρκοπλασματικό 
δίκτυο στο σαρκόπλασμα, ενεργοποιώντας τις καλπαΐνες. Η δράση των τελευταίων 
παρεμποδίζεται από μια πρωτεΐνη που ονομάζεται καλπαστατίνη. Μετά την 
απελευθέρωση των ιόντων ασβεστίου, η καλπαστατίνη δεν έχει πλέον επίδραση στις 
καλπαΐνες, οι οποίες εν τέλει ενεργοποιούνται. 





Μέρος Β6 
 
Πρωτεΐνες του γάλακτος 



Πρωτεΐνες του γάλακτος 
 
Καζεΐνες: 80 % των πρωτεϊνών. Καταβυθίζονται σε pH 4,6. 
Πρωτεΐνες ορού: το υπόλοιπο 20 %, που δεν καταβυθίζονται. 
 
Καζεΐνες: φωσφοπρωτεΐνες αs-, β-, κ- και γ-καζεΐνες. 
 
Οι αs-, β- είναι ευαίσθητες και καταβυθίζονται παρουσία ιόντων Ca2+ σε όλες τις 
θερμοκρασίες. 
 
Η κ-καζεΐνη (15 %) είναι διαλυτή παρουσία ιόντων Ca2+. 
 
 
Στο γάλα οι καζεΐνες βρίσκονται υπό τη μορφή μικκυλίων . 
 
Θεωρία Waugh: τα μικκύλια αποτελούνται από διαφορετικά κλάσματα καζεϊνών ενωμένα 
μεταξύ τους. Τα συσσωματώματα καζεϊνών σταθεροποιούνται σε σύμπλοκα με 
φωσφορικό ασβέστιο, μαγνήσιο, και κιτρικά άλατα. Τα μικκύλια έχουν πυρήνα από αs- 
και β-καζεΐνες. Η κ καζεΐνη περιβάλλει τον πυρήνα δημιουργώντας μια στοιβάδα που 
προστατεύει τις αs- και β-καζεΐνες από το ασβέστιο (Ca2+). 



Δομή καζεϊνικού μικυλλίου κατά Waugh. 



Δομή καζεϊνικού μικυλλίου κατά Morr. 
Τα συσσωματώματα καζεϊνών είναι ομογενή  
και σταθεροποιούνται από ιόντα (S στο σχήμα, όχι θείο!). 
 



Δομή καζεϊνικού μικυλλίου 
 κατά Schmidt. 

Τα συσσωματώματα καζεϊνών είναι 
ετερογενή . Τα υδρόφοβα υπομικκύλια  
είναι στο κέντρο, τα υδρόφιλα στο 
εξωτερικό, πλούσια σε κ-καζεΐνη. 



Άνθρωπος Αγελάδα Βουβάλι Γίδα 

Πρωτεΐνη (g) 1.2 3.3 3,7 3.4 

Λακτόζη 7.0 4.8 4,7 4.7 

Λίπος 3.8 3.8 6,9 4.1 

τέφρα (άλατα) 0.21 0.71 0,79 0.77 

Ολικά στερεά 12.4 12.8 13.0 

Ενέργεια (kcal) 70 61 97 

 
 



Άνθρωπος Αγελάδα Βουβάλι Γίδα 
Πρωτεΐνη (g) 1.2 3.3 3,7 3.4 
Λακτόζη 7.0 4.8 4,7 4.7 
Λίπος 3.8 3.8 6,9 4.1 
τέφρα 
(άλατα) 0.21 0.71 0,79 0.77 

Ολικά στερεά 12.4 12.8 13.0 
Ενέργεια 
(kcal) 70 61 97 

Σύσταση διαφορετικών γαλάτων 

 Καζεΐνες 80 % του βοείου γάλακτος 
 20-45 % του ανθρωπίνου. 



Εφαρμογές στα τρόφιμα 
 
Υδρόλυση κ-καζεΐνης από χυμοσίνη (ένζυμο 4ου στομάχου βοοειδών) στο Phe105-Met106  
Δίνει την αδιάλυτη και υδρόφοβη παρα-κ-καζεΐνη και ένα διαλυτό γλυκομακροπεπτίδιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετά την υδρόλυση του δεσμού αυτού και επειδή το γάλα περιέχει ιόντα ασβεστίου, όλες 
οι καζεΐνες καταβυθίζονται: τυρόπηγμα, βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή τυριών. 
 
Στο τυρόγαλα οι διαλυτές πρωτεΐνες του ορού (απαραίτητα αμινοξέα):  
παρασκευή τυριών όπως μυζήθρα, ανθότυρο, μανούρι. 



Μέρος Β7 
 
Πρωτεΐνες αυγών 
 
1. Περισσότερες από 40 πρωτεΐνες στο άσπρο του αυγού: 
 
Οβαλβουμίνη (Ωολευκωματίνη) 
Κύρια πρωτεΐνη τους άσπρου (60-65 %), φωσφογλυκοπρωτεΐνη. Περιέχει πολλές 
σουλφυδρυλομάδες (-SH). Θρομβούται εύκολα μετά από μηχανικό χτύπημα. 
 
Κοναλβουμίνη 
Αντιμικροβιακή: δεσμεύει σίδηρο και άλλα μεταλλοϊόντα. 
 
Οβομουκοΐδη 
Γλυκοπρωτεΐνη, αναστολέας της θρυψίνης, θερμοανθεκτική, αλκαλοευαίσθητη. 
 
Λυσοζύμη 
Υδρολύει τους υδατάνθρακες της μεμβράνης των μικροοργανισμών: μεγάλη αντοχή 
στους μικροοργανισμούς. 
 
Οβομουκίνη 
Ινώδης γλυκοπρωτεΐνη, θερμοανθεκτική. 
Σχηματίζει αφρό μετά από μηχανικό χτύπημα. 



Πρωτεΐνες αυγών 
 
2. Κρόκος 
 
50 % στερεά από τα οποία το 1/3 πρωτεΐνες, τα 2/3 λιπίδια. 
 
Πρωτεΐνες κρόκου 
 
Λιποπρωτεΐνες: λιποβιτελλίνη και λιποβιτελλινίνη. 
 
Ο κρόκος χρησιμοποιείται ως γαλακτωματοποιητής:  
σταθεροποιεί τη διασπορά λίπους-νερού, πιθανότατα λόγω λιποπρωτεϊνών και 
φωσφολιπιδίων. 
 
  



Μέρος Β8 
 
Πρωτεΐνες σπόρων 



 
Δημητριακά 10-15 % πρωτεΐνες. Μικρή θρεπτική αξία (όχι λυσίνη). 
 
Σιτάρι  13 % 
Ρύζι, αραβόσιτος   9 % 
 
1. Πρωτεΐνες σιταριού: γλιαδίνες (αλκοολοδιαλυτές), γλουτενίνες (αδιάλυτες στην 
αλκοόλη). 
 
Βρίσκονται σε αναλογία 1:1 και αποτελούν το 80-85 % της ολικής πρωτεΐνης του 
ενδοσπερμίου του σιταριού. 
Το υπόλοιπο 15 % της ολικής πρωτεΐνης του ενδοσπερμίου του σιταριού αποτελείται 
από αλβουμίνες και γλοβουλίνες. 
 
Γλιαδίνες 
α-, β-, γ- και ω-γλιαδίνες. Μοριακό βάρος από 30-40.000 Da. 
Οι α-, β- και γ- παρουσιάζουν ενδομοριακές δισουλφιδικές γέφυρες (S-S) που 
σταθεροποιούν τη δομή τους. 
 
Γλουτενίνες 
Τα ανηγμένα μονομερή έχουν μοριακά βάρη από 20-130.000 Da. Στο ενδοσπέρμιο, τα 
μονομερή σχηματίζουν μέσω ένδο και διαμοριακών δισουλφιδικών δεσμών (S-S) 
συσσωματώματα μέχρι 1.000.000 Da. Οι δεσμοί αυτοί υπεύθυνοι για αλλεργίες. 



 
Όταν υγρανθούν με νερό και αναμειχθούν οι γλιαδίνες και γλουτενίνες σχηματίζουν  
Ελαστική συμπαγή μάζα τη γλουτένη:  Γλουταμίνη 37 %, προλίνη 15 %. 
 
Η γλουτένη μπορεί να δεσμεύει λιπίδια. 
 
Επιθυμητά χαρακτηριστικά ζύμης: 
Πλαστικότητα, μηχανική αντίσταση, ελαστικότητα. 
 
2. Πρωτεΐνες αραβοσίτου 
Κατά 50 % προλαμίνες (δεν έχουν λυσίνη και τρυπτοφάνη). 
Η ποικιλία opaque-2 έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λυσίνη και τρυπτοφάνη (70 και 20%). 
 
3. Πρωτεΐνες ρυζιού 
80 % γλουτενίνες, 5 % προλαμίνες. Καλή περιεκτικότητα σε λυσίνη. 
 
4. Πρωτεΐνες ελαιούχων σπόρων 
Έως και 15 %. Γλοβουλίνες όπως αραχίνη και κοναραχίνη (φυστίκια). 
Πιθανή τοξικότητα από τον αναστολέα θρυψίνης (σόγια, ηλιόσποροι, αράπικα φιστίκια 
κα). Εξαλείφεται με θερμική κατεργασία. 



Μέρος Β9 
 
Πρωτεΐνες λαχανικών 
 
Καρότα και μαρούλια 1 % 
Πατάτες και σπαράγγια  2 % 
Φρέσκα μπιζέλια   6 % 
 



Μέρος Γ 
 
Επίδραση θερμικών κατεργασιών 
στις λειτουργικές και θρεπτικές ιδιότητες 
των πρωτεϊνών 



1. Θέρμανση 
 
2. Ψύξη 
 
3. Κατάψυξη 
 
4. Απόψυξη 
 
5. Αφυδάτωση 

 



Γ1. Θέρμανση 
 
 
 
Α. Παστερίωση: Θερμική κατεργασία σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και για 
συγκεκριμένο χρόνο ακολουθούμενη από γρήγορη ψύξη. 
 
Αποβλέπει στην δραστική μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών, ώστε να 
καταστούν τα τρόφιμα ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία και να παραταθεί ο χρόνος 
αποθήκευσής τους χωρίς υποβάθμιση της ποιότητάς τους. 
 
 
 
 
Παστερίωση Κρέατος 
Η τελική εσωτερική θερμοκρασία κυμαίνεται από 66-74 ºC. 
Στα πρώτα στάδια (30-50 ºC) έχουμε μερική διάσπαση των πεπτιδικών αλυσίδων, 
μερική μετουσίωση. 
Σε 61-63 ºC για το κρέας και 45 ºC για τα ψάρια το κολλαγόνο μετατρέπεται σε ζελατίνη 
Οι σαρκοπλασματικές πρωτεΐνες μετουσιώνονται  δυσκαμψία των ιστών και απώλεια 
νερού. Η απώλεια νερού μεγαλύτερη όταν υπάρχει και αλάτι. 
Τα περισσότερα ένζυμα καταστρέφονται (θερμική μετουσίωση). 



Επίδραση της θερμοκρασίας και συγκεντρώσεως άλατος  
στην ικανότητα συγκράτησης νερού. 



 
 
 
 

 
Παστερίωση Γάλακτος 
 
Διαφορετικές παστεριώσεις: 
 
63 ºC για 30’ 
72 ºC για 15’’ 
 
Καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών, ενζύμων μικροοργανισμών και φυσικών 
ενζύμων (εξαιρουμένης της λιπάσης). 
 
85 ºC για 20’’  μετουσίωση πρωτεϊνών ορού σε μεγαλύτερη έκταση.  
 
Παραγωγή ομάδων -SH από τη β-λακτογλοβουλίνη, χαρακτηριστική οσμή. 
Ελάττωση διαλυτότητος όλων των πρωτεϊνών του ορού λόγω μετουσίωσης, σύνδεσή 
τους με τα μικκύλια των καζεϊνών. 

5-10 % μετουσίωση πρωτεϊνών ορού. 



 
 
Παστερίωση Αυγών 
 
 
 
Ιδιαίτερος κίνδυνος επιμόλυνσης: 60 ºC για 3,4-5’ 
 
Το ασπράδι πιο ευαίσθητο στη θέρμανση, ο κρόκος πιο ανθεκτικός λόγω λιποπρωτεϊνών 
των οποίων τα λιπίδια δίνουν θερμοαντοχή στη μετουσίωση. 
 
Θέρμανση αλβουμινών άνω των 57 ºC μειώνει την ικανότητα αφρισμού των 
Στους 58 ºC για 2’ ή στιγμιαία στους 60 ºC  αύξηση ιξώδους και θολερότητος, 
ελάττωση όγκου (αλληλεπιδράσεις -SH ομάδων οβαλβουμίνης, δημιουργία νέων S-S.)   
 
Υγρασία: κανονικά πήξη οβαλβουμίνης στους 56 ºC. Με υγρασία 18 % πήξη στους 85 
ºC. 
pH: πιο σταθερή η οβαλβουμίνη σε pH 6,5 απότι σε pH 8,5. 
 
Κοναλβουμίνη: πλέον ευαίσθητη, γρήγορη θρόμβωση στους 58 ºC ειδικά για pH 6 με 7. 
Οβομουκοΐδη, οβομουκίνη, λυσοζύμη: σταθερές σε θέρμανση και pH. 
9 S-S δεσμοί στην λυσοζύμη. 



 
 
 
 
 
Β. Αποστείρωση: μακροχρόνια φύλαξη, καταστροφή όλων των μικροοργανισμών 
 
 
 
Αποστείρωση Γάλατος 
 
110 ºC για 30’ 
130 ºC για 30’’ 
145-150 ºC για 2-3’’ 
 
Μη αντιστρεπτές μεταβολές στις πρωτεΐνες. Μετουσίωση πρωτεϊνών ορού, 
αλληλεπίδραση λακτόζης-πρωτεϊνών. Αποφωσφορυλίωση καζεϊνών. Μεταβολές στη 
γεύση, οσμή, διαιτητική αξία. 



 
 
Αποστείρωση Κρέατος 
 
 
Αποστείρωση κονσερβών. Συνδυασμοί θερμοκρασίας χρόνου ανάλογα με το είδος του 
προϊόντος. 
Η αποστείρωση άνω των 100 ºC συνεπάγεται μετουσίωση μυϊκών ινών. 
 
Οξείδωση σιδήρου μυοσφαιρίνης, σχηματισμός μεταμυοσφαιρίνης. 
Οξείδωση θειολών σε δισουλφίδια. 
Μείωση θρεπτικής αξίας απαραίτητων αμινοξέων λόγω αντιδράσεων Μεγιάρ. 
Μετατροπή του κολλαγόνου σε ζελατίνη. 
 
 
Το χοιρινό κρέας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην αποστείρωση. 





 
Γ. Αλλαντοποίηση κρέατος 
 
Γιατί; Συντήρηση, παραγωγή προϊόντων ελκυστικών για το κοινό. 
 
Επεξεργασία με νιτρικά (NO3

−)/νιτρώδη (NO2
−) άλατα, μαγειρικό αλάτι, ζάχαρη, 

ασκορβικά και φωσφορικά άλατα κ.α. 
 
Μεταβολές: χρώμα, γεύση, οσμή 
 
Νιτρικά/νιτρώδη άλατα, ρόλος-πλεονεκτήματα 
Σχηματισμός και σταθεροποίηση χαρακτηριστικού χρώματος, από την αναγωγή σιδήρου 
μεταμυοσφαιρίνης Fe3+ σε Fe2+ από το παραγόμενο NO. 
 
 NaNO3   →  NaNO2  →    HONO   →    NO    

     νιτρικό Na           νιτρώδες Na      νιτρώδες οξύ      οξείδιο Ν 
 
Πλεονεκτήματα 
Χαρακτηριστική οσμή και γεύση. Επιβράδυνση οξείδωσης λιπιδίων. Βακτηριοστατικές 
ιδιότητες. 
 
Μειονεκτήματα 
Τοξικότητα και παραγωγή νιτροζαμινών, ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες. 



Ελεύθερη αίμη 
(καφέ) 

Νιτρόζυλοαίμη 
(ροζ) 

Νιτρόζο (R = C, οργανικό κλπ) 

120º 

Νιτροζύλο (R = Μ, μέταλλο) Ενώσεις αίμης με ΝΟ 



Τα νιτρικά (NO3
−) ως νιτρικό νάτριο ή νιτρικό κάλιο χρησιμοποιούνται ως πηγή για τα  

νιτρώδη (NO2
−) που διασπούνται περεταίρω προς οξείδιο του αζώτου (NO). Αυτό 

δεσμεύεται  στο σίδηρο της αίμης της μεταμυοσφαιρίνης (metMb), ανάγει το Fe3+ σε Fe2+ 
και δίνει κοκκινοκαφέ χρώμα σε ωμό κρέας (νιτροσομυοσφαιρίνη). Το χρώμα γίνεται 
ροζ στο βράσιμο. 
 
Mb + NO      Mb NO          Mb-NO 
(πορφυροκόκκινο)            (κόκκινο)          ΘΕΡΜΑΝΣΗ      (ροζ) 
 

Fe3+  

Fe2+ Fe2+ 

Fe2+ 

http://www.cell.com/trends/biochemical-sciences/fulltext/S0968-0004(01)01824-2 



 
Ρόλος χρησιμοποιούμενων ουσιών στην αλλαντοποίηση 
 
Αλάτι 
Βακτηριοστατικό, συγκράτηση νερού, γεύση, σκλήρυνση. 
 
Ασκορβικά άλατα 
Αυξάνουν τη νιτροζυλίωση του σιδήρου (καλύτερο χρώμα), αντιοξειδωτικά των 
χρωστικών, περιορίζουν το σχηματισμό νιτροζοαμινών. 
 
Φωσφορικά άλατα 
Συγκράτηση νερού, αντιοξειδωτικά, αντιμικροβιακά. 
 
Σάκχαρα (γλυκόζη, φρουκτόζη) 
Βελτιώνουν το άρωμα, μειώνουν τη σκληρότητα των αλάτων, βελτιώνουν επιφανειακό 
χρώμα, είναι βακτηριοστατικά. 



Ροζ από αλλαντοποίηση Περιφερειακό ροζ από ψήσιμο, επίδραση ΝΟ 
 
Το ΝΟ κατά την καύση προέρχεται από το Ν 
των ξύλων και το Ο της ατμόσφαιρας. 

NaNO3   → NaNO2 →    HONO   →    NO 
  
νιτρικό Na    νιτρώδες Na        νιτρώδες οξύ  οξείδιο Ν 



https://cooking.stackexchange.com/questions/24208/why-is-meat-red 

Χρώμα  κρέατος και καταστάσεις αιμικού σιδήρου  



Δεσμοί Ένωση Χρώμα Τύπος Mb 

Fe2+ Ferrous  
Υποσιδηρούχος 
(ομοιοπολικός) 

:H2O μωβ Reduced myoglobin 

:O2 κόκκινο Oxymyoglobin 

:NO ροζ Nitric oxide 
myoglobin 

:CO κόκκινο Carboxymyoglobin 

Fe3+ Ferric  
Σιδηρούχος 
(ιοντικός) 

-CN 
κόκκινο 

 Cyanmetmyoglobin 

-OH καφέ Metmyoglobin 

-SH πράσινο Sulfmyoglobin 

-Η2Ο2 πράσινο Choleglobin 

Tύποι μυοσφαιρίνης (Mb) 



Γ1. Νιτρώδη στα τρόφιμα-υγεία 



Στο στομάχι (χαμηλό pH) το ΗΟΝΟ που παράγεται 
από τα νιτρώδη (NO2

−) μπορεί να αντιδράσει με 
δευτερογενείς και τριτοταγείς αμίνες και να δώσει 
νιτροζαμίνες.   

Προκειμένου να ελαττωθεί ο σχηματισμός 
νιτροζαμινών, προστίθεται ασκορβικό οξύ στα 
τρόφιμα στα οποία προστίθενται νιτρώδη. 

Νιτροζαμίνες υπάρχουν και στην μπύρα. 

Νιτροζαμίνες 



Αντιδράσεις αμινών με νιτρώδες οξύ 

NH2 +   HONO N N diazonium salt

R-NH2 +   HONO N2   +   mixture of alchols & alkenes

primary amines

secondary amines

H
N R +   HONO N R

N O

N-nitrosamine

tertiary amines

N R
R

+   HONO N R
R

N
O

p-nitrosocompound



Χημικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ νιτρωδών, νιτρικών και άλλων 
διαιτητικών συστατικών στο όξινο περιβάλλον του στομάχου 
 
Το σίελο που περιέχει νιτρώδη ιόντα (NO2

-), καταπίνεται συνεχώς στο όξινο 
στομάχι όπου παίρνει αμέσως ένα πρωτόνιο για να σχηματίσει νιτρώδες 
οξύ (HNO2).  
 
Από το νιτρώδες οξύ μπορεί να δημιουργηθεί μια ποικιλία αντιδρώντων 
οξειδίων του αζώτου και αυτά μπορούν να αντιδράσουν με άλλα διαιτητικά 
συστατικά για να σχηματίσουν νέες βιολογικώς δραστικές ενώσεις που 
δρουν τοπικά στο στομάχι ή συστημικά μετά την απορρόφηση. 
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νιτρώδες 
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  Συγκεντρώσεις νιτρικών σε φυτικές τροφές 
      Συγκέντρωση νιτρικών (mg/kg) 

Ομάδα 
λαχανικών Πραδείγματα Μέγεθος 

δείγματος Διάμεσος μέσος εύρος  
(P5–P95) 

Φυλλώδες Σπανάκι, μαρούλι, 
ρουκόλα (ρόκα), τεύτλα 25,306 1,140 1,614 66–4,556 

Βότανο Bασιλικός, μαϊντανός, 
άνηθος, χλωρά κρεμμύδια 492 791 1,240 10–4,040 

Βλαστός Aσπάραγγος, Μάραθος 
Σέλινο, Ραβέντι 1,379 302 698 3–2,923 

Ρίζα 
κόνδυλοι 

Πατάτα, Παντζάρι 
καρότο, Σέλινο 7,579 152 506 15–2,302 

Λάχανα 
Μπρόκολο, Λάχανο, 

σγουρό λάχανο, 
Κουνουπίδι 

3,192 241 279 7–758 

Όσπρια Φασόλια, μπιζέλια, 
φασολάκια 882 56 221 1–748 

βολβοί σκόρδο, κρεμμύδι 243 60 159 1–601 
Φρουτώδη 
λαχανικά 

αγγούρι, τομάτα 
μελιτζάνα, κολοκύθι 2,822 83 149 1–486 

Μύκητες Mανιτάρι 12 41 59 31–100 



Οι χημικές αλληλεπιδράσεις των διατροφικών νιτρικών με άλλα θρεπτικά 
συστατικά για τη δημιουργία ενός αριθμού νέων βιοδραστικών ενώσεων 
 

Ανόργανα νιτρικά από διαιτητικές πηγές (κυρίως λαχανικά) συσσωρεύονται στο σάλιο, 
όπου τα βακτήρια από το στόμα μετατρέπονται σε νιτρώδες (ΝΟ2

-). Στην γαστρική 
κοιλότητα, το νιτρώδης άλας που προέρχεται από σάλιο πρωτονιώνεται γρήγορα για να 
σχηματίσει νιτρώδες οξύ (HNO2), το οποίο αποσυντίθεται αυθόρμητα για να σχηματίσει 
μια ποικιλία οξειδίων του αζώτου, συμπεριλαμβανομένου του μονοξειδίου του αζώτου 
(NO= •NO), του διοξειδίου του αζώτου (NO2) και του τριοξειδίου του αζώτου (N2O3).  
Αυτά μπορούν να σηματοδοτούν άμεσα ή να σχηματίσουν πρόσθετα βιοδραστικά 
προϊόντα προσθήκης μετά από αντίδραση με άλλα διαιτητικά παράγωγα.  
Κατ 'αρχάς, το HNO2 αποδίδει αυθόρμητα •NO μέσω αυτοοξειδοαναγωγής 
(3HNO2  HNO3 + 2NO + H2O) που ενισχύεται σημαντικά από την παρουσία 
διαιτητικών πολυφαινολών και ασκορβικού οξέος.  
 

Νιτρώδες αιθύλιο, S-νιτροσοθειόλες (S-ΝΟ) και Ν-νιτροζαμίνες σχηματίζονται από την 
αντίδραση ΗΝΟ2 / Ν2Ο3 με αιθανόλη, θειόλες και δευτεροταγείς αμίνες, αντίστοιχα. Τα 
ακόρεστα λιπαρά οξέα που προέρχονται από την τροφή (π.χ., λινολεϊκά, ελαϊκά και 
συζευγμένα λινολικά) μπορούν να υποστούν νίτρωση μετά την αντίδραση με ελεύθερη 
ρίζα ΝΟ2, δημιουργώντας νιτροαλκένια (νιτρο-λιπαρά οξέα).  
 

Τα νιτρώδη, οι νιτροσοθειόλες, το νιτρώδες αιθύλιο και τα νιτροαλκενύλια μπορούν όλα 
να δράσουν ως μεταγωγείς της βιοδραστικότητας που αποδίδεται στο •ΝΟ 
(αγγειοδιαστολή, διέγερση της δημιουργίας βλέννας, αντιμικροβιακές και 
αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις). Πολλές από αυτές τις ενώσεις είναι αρκετά σταθερές και 
απορροφώνται εύκολα, γεγονός που επιτρέπει επίσης συστημικές επιδράσεις.  
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Σχηματισμός νιτροζαμινών στο στόμαχο 
 
Τα βακτήρια μπορούν να συμμετέχουν στον σχηματισμό νιτροζαμινών. 
 
1. Τα στοματικά συμβιωτικά βακτήρια ανάγουν το διαιτητικό νιτρικό (ΝΟ3

-) για να 
σχηματίσουν νιτρώδες (ΝΟ2

-) που καταπίνεται συνεχώς. Στο φυσιολογικό όξινο στομάχι, 
τα νιτρώδη  δίνουν (μη ενζυμικά) νιτροζυλιωτικούς παράγοντες, ενώ νιτροζαμίνες 
μπορούν να σχηματιστούν από αμίνες προερχόμενες από τη διατροφή. 
  
2. Χαμηλή παραγωγή οξέος μπορεί να οδηγήσει σε ενδογαστρικό αποικισμό με 
βακτήρια, τα οποία μπορούν να καταλύουν απευθείας τον σχηματισμό νιτροζαμίνης από 
νιτρώδη άλατα. Η μόλυνση με παθογόνα όπως το Helicobacter pylori προκαλεί 
φλεγμονώδη απόκριση που περιλαμβάνει παραγωγή της επαγώγιμης συνθάσης του 
νιτρικού οξειδίου (iNOS) στον βλεννογόνο, ενώ προϊόντα αντίδρασης με ικανότητα 
νιτροποίησης σχηματίζονται από το νιτρικό οξείδιο (ΝΟ) που προέρχεται από iNOS.  
 
3. Εκτός από τον ενδογενή σχηματισμό νιτροζαμινών, οι ενώσεις αυτές μπορούν επίσης 
να προϋπάρχουν στη διατροφή, για παράδειγμα, κατά την παρασκευή κρέατος που 
περιέχει νιτρώδη (π.χ. αλλαντικά).  
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Αλλά… 
 
Η μεσογειακή διατροφή προστατεύει τα ποντίκια από την υπέρταση  επειδή τα νιτρικά 
λιπαρά οξέα αναστέλλουν τη διαλυτή εποξειδική υδρολάση (sEH) . 
 
 

Η sEH αναστέλλεται από τα ηλεκτρόφιλα λιπίδια λόγω της πρόσφυσής τους στη Cys521 
που βρίσκεται κοντά στο καταλυτικό κέντρο. Η αναστολή εμποδίζει την υδρόλυση των 
υποστρωμάτων των εποξυεικοσατριενοϊκών οξέων (ΕΕΤ) των ενζύμων.  
 
Το αποτέλεσμα είναι αυτά να συσσωρεύονται , να προκαλούν αγγειοδιαστολή και να 
μειώνουν την αρτηριακή πίεση (ΒΡ). 
 
Το ένζυμο ανεστάλη σε φυσιολογικά  ποντίκια που τρέφονταν με λινολεϊκό οξύ και 
νιτρώδη, βασικά συστατικά της μεσογειακής δίαιτας, που αυξάνει τα επίπεδα 
ηλεκτρόφιλων νιτρικών λιπαρών οξέων. Σε ποντίκια με μεταλλαγμένη sEH (Cys521Ser) 
η πίεση έμεινε ανεπηρέαστη. 
 

Αυτές οι παρατηρήσεις αποκαλύπτουν ότι ηλεκτρόφιλα λιπίδια όπως το NO2-ελαϊκό οξύ 
προκαλούν αντιϋπερτασικές σηματοδοτικές δράσεις λόγω αναστολής της sEH. 
Προτείνεται λοιπόν ένας μηχανισμός που εξηγεί την προστασία από την υπέρταση που 
παρέχει η μεσογειακή διατροφή. 
 

Proceedings of the National Academy of Sciences. 111 (22): 
8167.doi:10.1073/pnas.1402965111  
http://www.pnas.org/content/111/22/8167 
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Δ. Συντήρηση κρέατος με κάπνισμα και θέρμανση 
 
 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Το κρέας και τα προϊόντα του εκτίθενται στην επίδραση καπνού που προέρχεται από 
βραδεία και ατελή καύση ειδικών ξύλων. Συνήθως σε αλλαντοποιημένα προϊόντα. 
Μεταβολές στο χρώμα (αντιδράσεις Μεγιάρ) και άρωμα: αντίδραση φαινολικών ενώσεων 
καπνού με σουλφυδρυλικές ενώσεις πρωτεϊνών κρέατος και αντιδράσεις Μεγιάρ. Το 
αποτέλεσμα εξαρτάται και από το είδος του κρέατος, αλλά και τις συνθήκες για την 
παραγωγή του καπνού. 
 
Αποτελέσματα 
Ξήρανση της επιφάνειας, αλλαγή στη δομή πρωτεϊνών, μείωση επιφανειακών 
μικροοργανισμών (επίδραση φαινολών φορμαλδεϋδών), δημιουργία εξωτερικού 
ρητινούχου στρώματος. 
 
Αποφυγή τεμαχισμού του καπνιστού κρέατος κατά τη συντήρηση (βακτήρια!). 



Επίδραση της θέρμανσης στην ποιότητα των πρωτεϊνών 
 

 
Ευεργετική και επιζήμια στην ποιότητα ανάλογα με τη θερμοκρασία, χρόνο 
επεξεργασίας, υγρασία, παρουσία αναγωγικών, pH κ.α. 
 
Eυεργετικές επιδράσεις 
 
Φυτικές πρωτεΐνες:  
Καταστροφή αναστολέων θρυψίνης και άλλων τοξικών ουσιών. 
Βελτίωση πεπτικότητος και διαθεσιμότητος θειούχων αμινοξέων: η μερική μετουσίωση 
κάνει πιο εύκολη την υδρόλυση των πρωτεϊνών που περιέχουν τα θειούχα αμινοξέα. Πχ 
ψωμί-αλεύρι. 
 
Επιζήμιες επιδράσεις 
 
Η υπερβολική θέρμανση  μείωση της γευστικότητας και διαιτητικής αξίας 
Οξειδώσεις αμινοξέων, νέα αμινοξέα από αλκαλικές συνθήκες (λανθειονίνη, 
λυσινοαλανίνη) που είναι τοξικά ελεύθερα δηλαδή όταν δεν αποτελούν μέρος ενός 
πρωτεϊνικού μορίου. 
Μεταβολή χρώματος ιδιαίτερα σε χαμηλό pH και υψηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών 
Σχηματισμός FeS από Cys, Met και Fe συσκευασίας, επικασσιτέρωση. 



Σερίνη Δεϋδροαλανίνη 

Θέρμανση, αλκαλικό περιβάλλον 

Λανθειονίνη 

+ 

Κυστεΐνη 



Νέα αντιβιοτικά 



Σερίνη Δεϋδροαλανίνη 

+ 

Λυσινοαλανίνη 
(τοξική) 

Λυσίνη 

Θέρμανση, αλκαλικό περιβάλλον 
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2. Ψύξη 
 
Κρέας 
 
Σκοπός  
Παρεμπόδιση ανάπτυξης μικροοργανισμών, ενζυμικής ενεργότητας,  
χημικών αντιδράσεων. 
 
Μεταβολές 
Μετατροπή μυοσφαιρίνης σε μεταμυοσφαιρίνη (ψυχότροφοι μικροοργανισμοί). 
Αποδιάταξη πρωτεϊνών σε υψηλή ψύξη και χαμηλό pΗ. 
Απόψυξη: ανάπτυξη μικροοργανισμών στη βρεγμένη επιφάνεια, διόγκωση κολλαγόνου. 
 
Η ασφαλής συντήρηση εξαρτάται από: 
 
1. Θερμοκρασία ψύξης. 
2. Αρχικό μικροβιακό φορτίο. 
3. Σχέση επιφάνειας όγκου (αποφυγή του τεμαχισμού). 
4. Διαθέσιμη υγρασία. 
5. Συσκευασία 



αποθήκευση υπό κενό: αεροστεγής συσκευασία. 



Συσκευασία 
 
1. Αεροστεγής συσκευασία: Το προϊόν περιβάλλεται από μεμβράνη χαμηλής 
διαπερατότητας στο O2. Αφαιρείται ο αέρας και σφραγίζεται η συσκευασία.  
 
2. Αεριούχος συσκευασία: ο φυσικός αέρας αντικαθίσταται από αέριο ή μείγμα αερίων 
CO2, O2, N2. Κάθε αέριο έχει συγκεκριμένο ρόλο στη διατήρηση του κρέατος.   
 
CO2 
Το πιο αποτελεσματικό. Ανασταλτικό στην ανάπτυξη αερόβιων επιβλαβών οργανισμών. 
Μειονεκτήματα: απώλεια λίπους λόγω διαλυτοποίησής του στην επιφάνεια του κρέατος 
 μείωση ικανότητος συγκράτησης νερού  χρήση μειγμάτων CO2, O2 και N2.  
 
O2 
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με CO2 και N2. Παρουσία O2, διατηρείται η μυοσφαιρίνη 
στην οξειδωμένη της μορφή (MbO2).  
Μειονεκτήματα: τάγγιση λίπους, ανάπτυξη αερόβιων μικροοργανισμών σήψης. 
 
N2 
Σε συνδυασμό με CO2: αδρανές συμπληρωματικό στοιχείο για την παρεμπόδιση της 
διάχυσης CO2 στο λίπος την τάγγιση του λίπους από O2, την ανάπτυξη αερόβιων 
οργανισμών. 



2. Αεριούχος συσκευασία, παράδειγμα: CO2, O2 
Κρέας που εξετέθη σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα 80 % Ο2 και 20 % CΟ2 

Φαίνεται ποιοτικό, αλλά δεν είναι! 
 
Αναστολή βακτηριακής αύξησης και καλό χρώμα.  
Η υφή σκληραίνει. 
Η γεύση ταγγίζει.  
Πρωτεΐνες και βιταμίνη Ε οξειδώνονται.  
Φαινομενικά ψημένο ενώ είναι άψητο. 
       σκληρό και άγευστο κρέας 



Σύγκριση κρεάτων διαφορετικής αποθήκευσης που εκτέθηκαν σε υδατόλουτρο στους 70 
°C.  
Όσα αποθηκεύτηκαν υπό αεροστεγή συσκευασία έχουν καλό εσωτερικό χρώμα (ροζέ). 
(τρυφερότερο, μεγαλύτερος χρόνος αποθήκευσης, λιγότερη αφυδάτωση, καλύτερο 
χρώμα στο μαγείρεμα). 
 
Αυτά που αποθηκεύτηκαν υπό αεριούχο συσκευασία (80-20 %) είναι σταχτοκαφετιά 
στο εσωτερικό τους. 



 
 

 
3. Ενεργός συσκευασία 
Επιτρέπει διατήρηση τροποποιημένης ατμόσφαιρας που επεκτείνει τη διάρκεια 
συντήρησης. Προσθετικά εξάλειψης του O2 ή του CO2 ή μεμβράνες με συντηρητικά ή 
προσθετικά παραγωγής ατμού αιθανόλης ή απορρόφησης αιθυλενίου.   



2. Ψύξη 
 
 
Γάλα 
 
Μεταβολές στα καζεϊνικά μικκύλια: μέρος της καζεΐνης αποχωρίζεται από το μικκύλιο και 
μεταφέρεται στη διαλυτή φάση. Ακολουθεί πρόσληψη νερού και διάλυση του 
φωσφορικού ασβεστίου των μικκυλίων. 
 
Επιμήκυνση του χρόνου πήξεως με πυτιά (χυμοσύνη), ελάττωση της συνεκτικότητος του 
τυροπήγματος, μείωση της απόδοσης σε τυρί.  
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3. Kατάψυξη  
 

Κρέας 
-10 έως -30 ºC, συνήθως  -18 ºC. 
Ταχύτητα κατάψυξης: υπερβραδεία, βραδεία, ταχεία, υπερταχεία 
Διάρρηξη των ιστών, καταστροφή μεμβρανών. 
 
Στους -10 ºC: δημιουργία κρυστάλλων πάγου που αυξάνουν τη συγκέντρωση αλάτων 
στην υδατική φάση. Διάρρηξη δεσμών πρωτεϊνών νερού  μείωση ποσότητος νερού, 
μετουσίωση πρωτεϊνών, υποβάθμιση θρεπτικής τους αξίας. 
 
Γενικά 
 
Όσο μεγαλύτερη η διάρκεια κατάψυξης, τόσο μεγαλύτερη η έκταση της μετουσίωσης. 
 
Όσο χαμηλότερη η θερμοκρασία συντήρησης, τόσο μικρότερη η έκταση της 
μετουσίωσης, μεγαλύτερη η δυνατότητα εκχύλισης και συγκράτησης νερού κατά την 
απόψυξη. 



Επίδραση του χρόνου στην διαλυτότητα μυϊκών ινιδίων κρέατος που έχει καταψυχθεί 
στους -20, -10, -5 ºC υπό ταχεία κατάψυξη (●), βραδεία κατάψυξη (○). 
 
Μο: διαλυτότητα ινιδίων φρέσκου κρέατος. 
Μ: διαλυτότητα ινιδίων κατεψυγμένου κρέατος. 



 
 
Ψάρια 
Η μυοσίνη μετουσιώνεται και συνδέεται με την ακτίνη που δεν μεταβάλλεται: ψάρια 
στεγνά και μαλακά μετά την απόψυξη. 
 
Γάλα 
Οι πρωτεΐνες δεν επηρεάζονται σημαντικά. Η κατάψυξη εβαπορέ και ζαχαρούχου 
ενδέχεται να προκαλέσει αποσταθεροποίηση των καζεϊνών, οπότε δημιουργείται ίζημα: 
πρόβλημα κατά την κατάψυξη συμπυκνωμένου γάλακτος. 
Αστάθεια καζεΐνης: βαθμός συμπύκνωσης, παστερίωσης, θερμοκρασία και χρόνος 
αποθήκευσης, κρυστάλλωση της λακτόζης. 
 
Αυγά 
Το ασπράδι γενικά αναλλοίωτο, μεταβολές στον κρόκο μετά την απόψυξη. Κατά την 
κατάψυξη στους -6 ºC, το 81 % του νερού του κρόκου υπό μορφή παγοκρυστάλλων, 
αυξάνεται η συγκέντρωση των αλάτων. Καταστροφή λιποπρωτεϊνών κατά την κατάψυξη.  
Προσθήκη σακχάρων ή μαγειρικού άλατος προστατεύουν τις από το ψύχος  
προκαλούμενες αλλοιώσεις. 
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4. Απόψυξη 
 
 
Κρέας 
Ο τρόπος επηρεάζει την θρεπτική αξία του κρέατος 
Σε βύθιση στο νερό   
Απώλεια ουσιών από επιφανειακά στρώματα, κίνδυνος μικροβιακής επιμόλυνσης 
 
Απόψυξη με επαφή με τον αέρα   
Ανάπτυξη μικροοργανισμών. Σχετίζεται με εξωτερική θερμοκρασία, υγρασία 
ατμόσφαιρας, ταχύτητα κίνησης του αέρα. 
Κατά την απόψυξη εξέρχεται οπός  
Μείωση θρεπτικής αξίας (πρωτεΐνες, βιταμίνες, άλατα),  
Ευνοείται η ανάπτυξη μικροοργανισμών (υγρή επιφάνεια) 
Ελαττώνεται το βάρος  
Εξερχόμενος οπός   
Μέθοδος κατάψυξης, τρόπος απόψυξης, θερμοκρασία και διάρκεια συντήρησης. 
 
Αυγά 
Το ασπράδι γενικά αναλλοίωτο, μεταβολές στον κρόκο που μετά την απόψυξη από -6 ºC 
μοιάζει με πηκτή δηλ. αυξημένο ιξώδες-ζελατινοποίηση. Απώλεια γαλακτωματοποιητικής 
ικανότητος.  



Μέρος Γ5 
 
Επίδραση θερμικών κατεργασιών 
στις λειτουργικές και θρεπτικές ιδιότητες των 
πρωτεϊνών 

 
     Αφυδάτωση 



5. Αφυδάτωση 
Πλεονέκτημα: διατήρηση 
 
Αφυδάτωση με θέρμανση, γενικά 
Γίνεται με διοχέτευση αέρα υψηλών θερμοκρασιών επιζήμια επίδραση στους μυς 
Η ξήρανση  υψηλή συγκέντρωση αλάτων  συστολή μυών, αύξηση ιοντικής ισχύος, 
μετουσιώσεις στις πρωτεΐνες (αλλοδόμηση). 
 
Αλλαγές ιδιοτήτων κρέατος κατά τη θέρμανση 
Κρέας, πουλερικά, ψάρια τα οποία όμως μετά το μαγείρεμα γίνονται πολύ μαλακά, 
ανεπιθύμητες γεύσεις 
Πρώτη απώλεια συγκρατούμενου νερού στους 20 ºC, μεταβολές δομής, μετουσίωση 
σαρκοπλασματικών πρωτεϊνών 
Δεύτερη απώλεια νερού στους 40-50 ºC, μετουσίωση συσταλτών πρωτεΐνών, 
συνεχίζεται μέχρι τους 80 ºC. 
80 ºC και άνω: σχηματισμός H2S. Απώλεια όξινων ομάδων  αύξηση pH  τάση για 
συγκράτηση νερού. 
Ζελατινοποίηση του κολλαγόνου στους 100 ºC  αύξηση κατακρατούμενου νερού, όχι 
όμως αρκετή ώστε να ισοσταθμίσει τις προηγούμενες απώλειες. 
 
Αντιδράσεις Μεγιάρ 
Η γλυκόζη και τα φωσφορυλιωμένα παράγωγα των σακχάρων ενώνονται με μεγάλο 
αριθμό αμινοξέων και πρωτεϊνών. Αλλαγή φυσικών ιδιοτήτων πρωτεϊνών με αποτέλεσμα 
τη δυσκαμψία-σκληρότητα. Καταστροφή απαραιτήτων αμινοξέων. 



Επίδραση της θερμοκρασίας στην καμπύλη pH-ενυδάτωσης  
των μυών βοείου κρέατος. 



1. Ξήρανση με κενό 
Η εξάλειψη του αέρα μειώνει στις μεταβολές που οφείλονται σε οξείδωση και χαμηλή 
θερμοκρασία, περιορίζει τη μη ενζυμική αμαύρωση. 
 
 
2. Λυοφιλίωση 
Το προϊόν καταψύχεται, η πίεση μειώνεται, το νερό απομακρύνεται με εξάχνωση 
Καλύτερη μέθοδος για αφυδάτωση κρεατοσκευασμάτων. Διατήρηση αρχικού σχήματος, 
πορώδες προϊόν, επιτρέπει εύκολη ενυδάτωση. 
 
Μεταβολές στις πρωτεΐνες: σκλήρυνση (στενότερη σύνδεση μορίων ακτινομυοσίνης, 
ξεδίπλωμα σαρκοπλασματικών πρωτεϊνών, σχηματισμός καινούργιων δεσμών). 
 
3. Ξήρανση με ψεκασμό 
 
Αφυδάτωση αυγών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Το προϊόν ψεκάζεται σε χώρο με 
θερμό αέρα που επιτρέπει την εξάτμιση του διοχετευόμενου υλικού και τη μετατροπή του 
σε σκόνη.  
 
Δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στη δομή των πρωτεϊνών, τη διαλυτότητα του 
γάλακτος και των προϊόντων. 
 
Επιβλαβείς επιπτώσεις στις πρωτεΐνες του αυγού (αφρισμός). 



3. Ξήρανση με ψεκασμό 



 
 
 
4. Ξήρανση με κυλίνδρους 
 
Το υγρό προϊόν έρχεται σε επαφή με περιστρεφόμενους κυλίνδρους που θερμαίνονται 
εσωτερικά με ατμό και ξεραίνεται σε λεπτό στρώμα. Η θερμοκρασία ελέγχεται αυστηρά. 
 
Ανεπιθύμητη οσμή και μείωση διαλυτότητας πρωτεϊνών. Δημιουργία νέων αμινοξέων 
(φουροζίνη, πυριδοζίνη) παραγώγων λυσίνης. Μείωση διαιτητικής αξίας γάλακτος. 
 



Ξήρανση με έναν ή δύο κυλίνδρους  



Αντιδράσεις Μεγιάρ σε γάλατα που ξηραίνονται σε κυλίνδρους 
 
δημιουργία φρουκτόσυλο λυσίνης: 

HPLC 







Επίπεδα ε-φρουκτόζυλο λυσίνης σε διαφορετικά παρασκευάσματα γάλακτος. 



Μέρος Δ 
 
 Πρωτεΐνες και γήρανση 



Aging Cell. 2013 Apr;12(2):257-68. doi: 10.1111/acel.12049. Epub 2013 Mar 11. 
 
Protein restriction cycles reduce IGF-1 and phosphorylated Tau, and improve 
behavioral performance in an Alzheimer's disease mouse model. 
 

Parrella E1, Maxim T, Maialetti F, Zhang L, Wan J, Wei M, Cohen P, Fontana 
L, Longo VD. 
 

Περίληψη 
 
Στα πειραματόζωα, ο περιορισμός στις θερμιδική πρόσληψη (CR) προστατεύει από τη 
γήρανση, το οξειδωτικό στρες και τις νευροεκφυλιστικές παθολογίες.  
 
Μειωμένα επίπεδα της αυξητικής ορμόνης (GH) και της IGF-1, που μεσολαβούν μερικές 
από τις προστατευτικές επιδράσεις της CR, μπορούν 1 να επεκτείνουν το προσδόκιμο 
ζωής και 2 να προστατεύσουν από ασθένειες που συνδέονται με την ηλικία τόσο τα  
τρωκτικά όσο και στους ανθρώπους. Ωστόσο, οι πολύ περιοριστικές δίαιτες είναι 
δύσκολο να συνεχιστούν και σχετίζονται με το χρόνιο χαμηλό βάρος και άλλες 
σημαντικές παρενέργειες… 
 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ… 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23362919
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23362919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wan%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23362919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wei%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23362919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cohen%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23362919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fontana%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23362919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fontana%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23362919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Longo%20VD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23362919


Aging Cell. 2013 Apr;12(2):257-68. doi: 10.1111/acel.12049. Epub 2013 Mar 11. 
 
Protein restriction cycles reduce IGF-1 and phosphorylated Tau, and improve 
behavioral performance in an Alzheimer's disease mouse model. 
 

Parrella E1, Maxim T, Maialetti F, Zhang L, Wan J, Wei M, Cohen P, Fontana 
L, Longo VD. 
 
Εδώ δείχνουμε ότι 4 μήνες περιοδικών κύκλων δίαιτας για πρωτεΐνες (PRC) με 
συμπλήρωση των μη απαραίτητων αμινοξέων σε ποντικούς οι οποίοι εμφάνιζαν 
σημαντική γνωστική εξασθένηση και παθολογία παρόμοια με τη νόσο του Alzheimer 
(AD), ελάττωσε τα επίπεδα του κυκλοφορούντος IGF-1 κατά 30-70% και προκάλεσε μια 
8-πλάσια αύξηση του IGFBP-1. 
 
Παρότι η PRC δεν επηρέασε τα επίπεδα του αμυλοειδούς β (Αβ), μείωσε τη 
φωσφορυλίωση της ταυ στον ιππόκαμπο και ανακούφισε την εξαρτώμενη από ηλικία 
μείωση στην γνωστική απόδοση.  
 
Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι  περιοδικοί κύκλοι περιορισμού πρωτεΐνης 
χωρίς CR μπορούν να προωθήσουν τόσο αλλαγές στους κυκλοφορούντες παράγοντες 
ανάπτυξης όσο και στην φωσφορυλίωση των tau που σχετίζεται με την προστασία 
έναντι νευροπαθολογιών σχετιζομένων με την γήρανση. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ… 
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http://tlcr.amegroups.com/article/view/652/1405 

Η σηματοδότηση του insulin-like growth factor 1 (IGF-1) 

Ο IGF-1 ρυθμίζεται κατόπιν σύνδεσης με την πρωτεΐνη που δεσμεύεται στον 
αυξητικό παράγοντα ινσουλίνης (IGFBP).  

Ο ελεύθερος IGF-1 μπορεί να δεσμευτεί στον IGF-1R και 
να ενεργοποιεί την κατάντη σηματοδότηση μέσω του 
υποστρώματος υποδοχέα ινσουλίνης (IRS)… 

για να προάγει την 
κυτταρική ανάπτυξη και 
πολλαπλασιασμό (οδός 
Ras /Raf/ΜΕΚ οδός)…  
 
 
και την κυτταρική 
επιβίωση και πρόοδο 
του κυτταρικού κύκλου 
(ΡΙ3Κ/ΑΚΤ/mTOR οδός). 
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Figure 1. IGF-1R Signaling Pathway. IGF-1 is regulated by binding to insulin growth factor binding protein (IGFBP). Free IGF-1 can bind to IGF-1R, and activate downstream signaling through the insulin receptor substrate (IRS) to promote cell growth and proliferation (Ras/Raf/MEK pathway) and cell survival and cell cycle progression (PI3K/AKT/mTOR pathway)



Η οδός σηματοδότησης του αυξητικού παράγοντα ινσουλίνης 1 (IGF-1). 
 
Οι πρωτεΐνες δέσμευσης του IGF (IGFBPs) ρυθμίζουν τη βιοδιαθεσιμότητα του IGF-1. Ο 
IGF -1 μπορεί να αλληλεπιδρά με τον υποδοχέα του (IGF-1R) στην κυτταρική μεμβράνη. 
Ως συνέπεια ο IGF-1R αυτοφωσφορυλιώνεται και προσδένεται στις πρωτεΐνες IRS-1, 
IRS-2 και Shc. Η αλληλεπίδραση των IRS-1 και IRS-2 με τον IGF-R επάγει την 
ενεργοποίηση της κλάσης 1 κινάσης της φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης 3’ (ΡΙ3Κ). Η PI3K 
μετατρέπει την PIP2 στην PIP3.  
 
Η οικογένεια των κινασών ΑΚΤ ενεργοποιείται από την ΡDΚ1 και από το σύμπλοκο 
mTORC2 (περιέχει την mTOR) με αποτελέσματα την φωσφορυλίωση της ΑΚΤ στη 
θρεονίνη308 και σερίνη473 αντίστοιχα. Η ενεργοποιημένη ΑΚΤ ρυθμίζει τη σηματοδότησης 
καθοδικά περιλαμβανομένων της πρωτεΐνης οζώδους σκλήρυνσης 1/2 (TSC1/2) που 
αναστέλλει το σύμπλοκο mTORC1 και την φωσφορυλίωση των S6K1/2 και 4EB-Ρ1 
καθώς και την ενεργότητα των παραγόντων μεταγραφής FOXO, GSK-3β, ρ27, BAD, και 
Bcl-2 . Αυτά τα κατάντη μόρια εμπλέκονται σε αρκετές κυτταρικές διαδικασίες, όπως η 
πρωτεϊνοσύνθεση,  ο μεταβολισμό ς της γλυκόζης και η επιβίωση των κυττάρων.  
 
Παράλληλα, η ενεργοποίηση μέσω Shc επάγει την ενεργοποίηση του μονοπατιού των 
κινασών RAS/ΜΑΡ, που καταλήγει στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. 
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FIGURE 1. The insulin growth factor 1 (IGF-1) signaling pathway. IGF binding proteins (IGFBPs) modulate IGF -1 bioavailability. IGF -1 functions as a ligand to interact with IGF -1 receptor (IGF -1R) in the cellular membrane, which leads to autophosphorylation and recruitment of the adaptor proteins IRS-1, IRS-2, and Shc. The interaction of IRS-1 and IRS-2 with IGF -1R induces the activation of the class I phosphatidyl inositol 3’ kinase (PI3K). PI3K converts PIP2 to the lipid second messenger PIP3. AKT family of kinases is activated by PDK1 and by mTOR-containing complex mTORC2 resulting in the phosphorylation at Threonine 308 (Thr308) and Serine 473 (Ser473), respectively. Activated AKT then regulates downstream signaling molecules including Tuberous sclerosis protein 1/2 (TSC1/2) which inhibit mTORC1 complex and regulate S6K1/2 and 4EB-P1 phosphorylation, FOXO transcription factors, GSK-3β, p27, BAD, and BCL-2. These downstream molecules are involved in several cellular processes including protein synthesis, glucose metabolism and cell survival. In parallel, Shc activation induces the activation of the RAS/MAP kinase pathway, which results in increased cell proliferation.



http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fgene.2014.00472/full 
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Πρωτεΐνες Tau  
 
Οι Tau αποτελούν μια ομάδα πρωτεϊνών που σχετίζονται με νευρωνικά μικροσωληνάρια 
που σχηματίζονται με εναλλακτικό μάτισμα mRNA και συσσωρεύονται σε νευροϊνιδιακά 
πεπλατυσμένα κύτταρα στον εγκέφαλο της νόσου του Alzheimer (AD).  
 
Παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της δυναμικής των μικροσωληνίσκων, της 
μεταφοράς αξόνων και της ανάπτυξης των νευριτών, και όλες αυτές οι λειτουργίες των 
tau ρυθμίζονται από φωσφορυλίωση συγκεκριμένων θέσεων.  
 
Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η διατάραξη της φυσιολογικής φωσφορυλίωσης έχει 
σαν αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία των tau σε νευροεκφυλιστικές νόσους, όπως το AD, 
και θεωρείται παράγοντας που συμβάλλει στις παθογόνες διεργασίες.  
 
Η ανώμαλη φωσφορυλίωση των tau που εμφανίζεται σε νευροεκφυλιστικές καταστάσεις 
δεν οδηγεί μόνο σε τοξική απώλεια λειτουργίας (π.χ. μειωμένη πρόσδεση 
μικροσωληνίσκων) αλλά πιθανώς επίσης αύξηση της τοξικότητας (π.χ., αυξημένες 
αλληλεπιδράσεις tau-tau). Αν και οι tau φωσφορυλιώνονται in vitro από πολυάριθμες 
πρωτεϊνικές κινάσες, είναι άγνωστο πόσες από αυτές φωσφορυλιώνουν τις tau in vivo.  
 
Η αναγνώριση των πρωτεϊνικών κινασών που φωσφορυλιώνουν τις tau in vivo τόσο σε 
φυσιολογικές, αλλά  και σε παθολογικές διεργασίες θα μπορούσε να δώσει πιθανούς 
θεραπευτικούς στόχους για τη θεραπεία της AD και άλλων νευροεκφυλιστικών νόσων 
στις οποίες υπάρχει παθολογία tau. 

http://jcs.biologists.org/content/117/24/5721 



Στην ανάπτυξη της παθολογίας λόγω tau, τα γεγονότα φωσφορυλίωσης είναι πιθανώς 
διαδοχικά. Στα αρχικά στάδια της παθολογίας, η φωσφορύλιωση μειώνει την ικανότητα 
του tau να δεσμεύει μικροσωληνίσκους και δεν αυξάνει την ικανότητά του να 
αυτοσυνδεθεί. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ανισορροπία της δραστικότητας 
συγκεκριμένων πρωτεϊνικών κινασών ή φωσφατασών (Ptases). Παραδείγματος χάριν, 
στα αρχικά στάδια της παθολογίας Alzheimer (`pretangle'), αντισώματα αναγνωρίζουν τις 
φωσφο-Thr231 και φωσφο-Ser262 (Augustinack et al., 2002) με τη φωσφορυλίωση των 
δύο αυτών θέσεων να μειώνει σημαντικά τις αλληλεπιδράσεις του tau με 
μικροσωληνίσκους (Biernat κ.ά., 1993, Cho και Johnson, 2003).  
 
Στη συνέχεια, το tau μπορεί να διασπαστεί από κασπάση και / ή να φωσφορυλιωθεί σε 
επιπρόσθετες θέσεις όπως η Ser422 (Ferrari κ.ά., 2003, Haase et al., 2004) και οι 
Ser396/404 (Abraha κ.ά., 2000), που αυξάνουν την τάση του tau για ολιγομερισμό και το 
σχηματισμό νηματοειδών συσσωματωμάτων. Ο ακριβής ρόλος των ολιγομερών και των 
νηματίων στη διαδικασία της κυτταρικής δυσλειτουργίας/θανάτου δεν έχει καθοριστεί 
σαφώς. 

Presenter
Presentation Notes
In the development of tau pathology, tau phosphorylation events are probably sequential. In the early stages of pathology (`pretangle'), the predominant phosphorylation events are probably those that decrease the ability of tau to bind microtubules rather than those that increase the ability of tau to self-associate; this might be caused by an imbalance in the activity of specific protein kinases or phosphatases (Ptases). For example, pretangle neurons in Alzheimer's disease brain are labelled with antibodies that recognize phospho-Thr231 and phospho-Ser262 (Augustinack et al., 2002) and phosphorylation of both of these sites significantly decreases interactions of tau with microtubules (Biernat et al., 1993; Cho and Johnson, 2003). Subsequently, tau can be cleaved by caspase and/or phosphorylated at additional sites such as Ser422 (Ferrari et al., 2003; Haase et al., 2004) and Ser396/404 (Abraha et al., 2000), which increases the propensity of tau to oligomerize and eventually form filamentous aggregates. The exact role that tau oligomers and filaments play in the cell dysfunction/death process has not yet been clearly defined.



In the development of tau pathology, tau phosphorylation events are probably sequential.  

Gail V. W. Johnson, and William H. Stoothoff J Cell Sci 
2004;117:5721-5729 

μικροσωληνίσκος 

Ταυ 
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In the development of tau pathology, tau phosphorylation events are probably sequential. In the early stages of pathology (`pretangle'), the predominant phosphorylation events are probably those that decrease the ability of tau to bind microtubules rather than those that increase the ability of tau to self-associate; this might be caused by an imbalance in the activity of specific protein kinases or phosphatases (Ptases). For example, pretangle neurons in Alzheimer's disease brain are labelled with antibodies that recognize phospho-Thr231 and phospho-Ser262 (Augustinack et al., 2002) and phosphorylation of both of these sites significantly decreases interactions of tau with microtubules (Biernat et al., 1993; Cho and Johnson, 2003). Subsequently, tau can be cleaved by caspase and/or phosphorylated at additional sites such as Ser422 (Ferrari et al., 2003; Haase et al., 2004) and Ser396/404 (Abraha et al., 2000), which increases the propensity of tau to oligomerize and eventually form filamentous aggregates. The exact role that tau oligomers and filaments play in the cell dysfunction/death process has not yet been clearly defined.



Η φωσφορυλίωση Tau παίζει τόσο φυσιολογικούς όσο και παθολογικούς ρόλους.  
 
Όταν η κατάσταση φωσφορυλίωσης του tau είναι σωστά συντονισμένη, παίζει ρόλο στη 
ρύθμιση της έκφυσης νευριτών (Biernat και Mandelkow, 1999, Biernat et al., 2002), την 
αξονική μεταφορά (Spittaels et al., 2000, Tatebayashi et al. ) και τη σταθερότητα και τη 
δυναμική των μικροσωληνίσκων (Cho και Johnson, 2004). Σε παθολογικές καταστάσεις 
στις οποίες υπάρχει ανισορροπία στη φωσφορυλίωση/αποφωσφορυλίωση του tau, η 
ανώμαλη φωσφορυλίωση μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό νημάτων tau (Abraha et 
al., 2000), να διακόψει διεργασίες που βασίζονται σε μικροσωληνίσκους λόγω μειωμένης 
πρόσδεσης μικροσωληνίσκων  (Lu and Wood,1993) και ίσως ακόμη και να αυξήσει τον 
κυτταρικό θάνατο (Fath et al., 2002). 
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Tau phosphorylation plays both physiological and pathological roles in the cell. When the phosphorylation state of tau is appropriately coordinated, it plays a role in regulating neurite outgrowth (Biernat and Mandelkow, 1999; Biernat et al., 2002), axonal transport (Spittaels et al., 2000; Tatebayashi et al., 2004) and microtubule stability and dynamics (Cho and Johnson, 2004). However, in pathological conditions in which there is an imbalance in the phosphorylation/dephosphorylation of tau, aberrant tau phosphorylation can cause tau filament formation (Abraha et al., 2000), disrupt microtubule-based processes owing to decreased microtubule binding (Lu and Wood, 1993) and perhaps even increase cell death (Fath et al., 2002).
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Περίληψη 
Η νηστεία ασκείται για χιλιετίες. Πρόσφατα, μελέτες εξηγούν το ρόλο της σε κυτταρικές 
αποκρίσεις που μειώνουν την οξειδωτική βλάβη και τη φλεγμονή, βελτιστοποιούν τον 
μεταβολισμό και ενισχύουν την κυτταρική προστασία.  
 
Στους κατώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, η χρόνια νηστεία επεκτείνει τη 
μακροζωία, εν μέρει, επαναπρογραμματίζοντας το μεταβολισμό και την απόκριση στο 
στρες.  
 
Στα τρωκτικά, η διακεκομμένη νηστεία προστατεύει από τον διαβήτη, τον καρκίνο, τις 
καρδιακές παθήσεις και τον νευροεκφυλισμό.  
 
Στους ανθρώπους βοηθά στη μείωση της παχυσαρκίας, της υπέρτασης, του άσθματος 
και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. 
 
Οπότε η νηστεία, μπορεί να καθυστερεί το γήρας και να εμποδίζει την ανάπτυξη 
ασθενειών.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24440038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24440038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24440038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Longo%20VD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24440038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mattson%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24440038
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Οι περιορισμοί στην τροφή αυξάνουν το προσδόκιμο της ζωής σε διαφορετικά είδη 



Pivotal roles of the nervous 
and endocrine systems as 
mediators of adaptive 
responses of major organ 
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Presentation Notes
Pivotal roles of the nervous and endocrine systems as mediators of adaptive responses of major organ systems to intermittent fastingIF modifies brain neurochemistry and neuronal network activity in ways that optimize brain function and peripheral energy metabolism. Four brain regions that are particularly important in adaptive responses to IF include the hippocampus (cognitive processing), striatum (control of body movements), hypothalamus (Hyp, control of food intake and body temperature) and brainstem (control of cardiovascular and digestive systems). The brain communicates with all of the peripheral organs involved in energy metabolism. IF enhances parasympathetic activity (mediated by the neurotransmitter acetylcholine) in the autonomic neurons that innervate the gut, heart and arteries, resulting in improved gut motility and reduced heart rate and blood pressure. By depleting glycogen from liver cells, fasting results in lipolysis and the generation of ketone bodies resulting in a reduction in body fat. IF enhances insulin sensitivity of muscle and liver cells, and reduces IGF-1 production. Levels of oxidative stress and inflammation are reduced throughout the body and brain in response to IF.



ΤΕΛΟΣ 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Χαρακτηριστικά δέσμευσης Ο2 σε ελεύθερη αίμη
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Χρώμα κρέατος και pH
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75
	Slide Number 76
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Slide Number 80
	Slide Number 81
	Slide Number 82
	Slide Number 83
	Slide Number 84
	Slide Number 85
	Slide Number 86
	Slide Number 87
	Slide Number 88
	Slide Number 89
	Slide Number 90
	Slide Number 91
	Slide Number 92
	Slide Number 93
	Slide Number 94
	Slide Number 95
	Slide Number 96
	Slide Number 97
	Slide Number 98
	Slide Number 99
	Slide Number 100
	Slide Number 101
	Slide Number 102
	Slide Number 103
	Slide Number 104
	Slide Number 105
	Slide Number 106
	Slide Number 107
	Slide Number 108
	Slide Number 109
	Slide Number 110
	Slide Number 111
	Slide Number 112
	Slide Number 113
	Slide Number 114
	Slide Number 115
	Slide Number 116
	Slide Number 117
	Slide Number 118
	Slide Number 119
	Slide Number 120
	Slide Number 121
	Slide Number 122
	Slide Number 123
	Slide Number 124
	Slide Number 125
	Slide Number 126
	Slide Number 127
	Slide Number 128
	Slide Number 129
	Slide Number 130

