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Ποιοι είμαστε



Spin-off του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών - Τοξικολογίας



Επιστημονικό Υπόβαθρο



Ελεύθερες ρίζες

• Δυνητικά βλαβερά μόρια, 
στοχεύουν DNA, 
πρωτεΐνες, λιπίδια

• Ενδογενείς και εξωγενείς 
πηγές παραγωγής



Αντιοξειδωτικά

 Χημικά μόρια που αδρανοποιούν 
τις ελεύθερες ρίζες

 Υπάρχουν ενδογενή και εξωγενή

 Γλουταθειόνη:
Κύριο αντιοξειδωτικό μόριο 
του οργανισμού

Αντιοξειδωτικό

Μονήρες ηλεκτρόνιο

Μεταφορά 
ηλεκτρονίου

Ελεύθερη ρίζα



Οξειδωτικό στρες

• Υπεροχή ελευθέρων ρίζων σε σχέση 
με τα αντιοξειδωτικά του οργανισμού

• Συσχέτιση με ασθένειες



Παγκόσμια καινοτόμος πατέντα μέτρησης 
γλουταθειόνης (GSH) – αντιοξειδωτικής ικανότητας στο 

αίμα

• Μοναδική τεχνολογία αιχμής στην 
μέτρηση των επιπέδων της 
γλουταθειόνης σε μία σταγόνα αίμα

• Φορητό εργαστήριο – συσκευή 
αποκλειστικά από το εργαστήριο μας
παγκοσμίως

• Μετρήσεις σε χιλιάδες ανθρώπους 
(αθλητές κ.ά.)



Διακρίσεις εργαστηρίου 
Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Χρυσό Βραβείο ανάμεσα σε όλα τα Πανεπιστήμια 
της χώρας για την Καινοτομία στην Ερεύνα







Υπερτερεί κατά πολύ η επίδραση περιβαλλοντικών 
παραγόντων (διατροφή, άθληση κλπ.)







Διατροφή και υγεία

Oι διατροφικές συνήθειες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
οξειδοαναγωγικό προφίλ με πλήθος θετικών αλλά και αρνητικών 

επιπτώσεων για την υγεία και ευεξία



Συσκευή εκτίμησης των αναγκών κάθε 
ανθρώπου σε αντιοξειδωτικά

• Με μία σταγόνα αίμα

• Η συσκευή αναγνωρίζει πιθανή οξειδωτική βλάβη στα κύτταρα του 
αίματος



1 ποτήρι χυμό ρόδι 3 κούπες (espresso)
1 κούπα (φραπέ)

23 ποτήρια μπύρα

17 ποτήρια χυμό 
(τυποποιημένο)

100 ποτήρια γάλα50 ποτήρια λευκό κρασί

5 ποτήρια κόκκινο κρασί

Διάφορα τρόφιμα δίνουν διαφορετικά επίπεδα αντιοξειδωτικών



Βασικό ερώτημα: Πόσα αντιοξειδωτικά 
χρειαζόμαστε κάθε μέρα?
Απάντηση:

Εξαρτάται από το επίπεδο των ενδογενών αντιοξειδωτικών και εφόσον 
η γλουταθειόνη είναι το βασικό ενδογενές αντιοξειδωτικό, εξαρτάται 
από το επίπεδο της γλουταθειόνης



Σημαντικότητα Γλουταθειόνης (GSH)

Τα επίπεδα της παίζουν ρόλο στην απόκριση του οργανισμού έναντι 
παθολογικών καταστάσεων

>3.5 μmol/g Hb

<2.5 μmol/g Hb

Φυσιολογικά επίπεδα

Χαμηλά επίπεδα

Κρίσιμη ζώνη 2.5 έως 3.5



Matthaiou CM, Goutzourelas N, Stagos D, Sarafoglou E, Jamurtas A, Koulocheri SD, Haroutounian SA, 
Tsatsakis AM, Kouretas D, Pomegranate juice consumption increases GSH levels and reduces lipid and 
protein oxidation in human blood, Food Chem Toxicol, 73:1-6, 2014.

Βρέθηκε ότι όσοι είχαν <2.5 μmol/g Hb χρειάζονται 22.500 μονάδες 
αντιοξειδωτικών την μέρα

Όσοι είχαν μεταξύ 2.5 και 3.5 χρειάζονταν 15.000 μονάδες

Όσοι είχαν πάνω από 3.5 χρειάζονταν 7.500 μονάδες 

Μελέτη του εργαστηρίου μας



Επίδραση στα επίπεδα 
αντιοξειδωτικής ικανότητας

Αίμα

Μία απλή διατροφική παρέμβαση όπως ο καφές, μπορεί
να επηρεάσει σημαντικά πολλούς ιστούς στην
αντιοξειδωτική τους ικανότητα

Priftis A., Soursou V, Makiou AS, Tekos F, Veskoukis AS, Tsantarliotou MP, 
Taitzoglou IΑ, Kouretas D. A lightly roasted coffee extract improves blood and 
tissue redox status in rats through enhancement of GSH biosynthesis.



GSH levels affect weight loss in individuals with metabolic syndrome and obesity following dietary therapy. NIKOLAOS GOUTZOURELAS, MARINA ORFANOU, IOANNIS 
CHARIZANIS, GEORGE LEON, DEMETRIOS A. SPANDIDOS and DEMETRIOS KOURETAS. EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE 16: 635-642, 2018

Σε μελέτη του εργαστηρίου φαίνεται ότι η απώλεια βάρους είναι ευκολότερη όταν τα 
άτομα που προσπαθούν να χάσουν βάρος έχουν υψηλότερα επίπεδα γλουταθειόνης

(GSH) σε σχέση με εκείνα που έχουν χαμηλότερα

Επίπεδα γλουταθειόνης και απώλεια βάρους



Αντιοξειδωτικά 
βοτάνων

Βότανο Μονάδες/ml Μονάδες/ 200ml

Τσάι του βουνού 0,51 102

Βασιλικός 3,51 702

Ιβίσκος 1,65 330

Αντωνιάδα 2,82 564

Λουίζα 6,39 1278

Δυόσμος 5,63 1126

Θρουμπί 3,22 644

Λαδανιά 8,27 1654

Θυμάρι 8,16 1632

Φασκόμηλο 8,03 1606

Χαμομήλι 0,92 184

Ματζουράνα 3,79 758

Δενδρολίβανο 3,42 684

Δίκταμο 6,68 1336

Λεβάντα 3,06 612





Παραδοσιακά βοτανοθεραπευτικά
φάρμακα

Sideritis scardica Griseb.
Πόα σιδηρίτου

Τσάι του Βουνού

Ενδείξεις 

• Παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την 
ανακούφιση του βήχα σε κρυολόγημα.

• Παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την 
ανακούφιση ήπιων γαστρεντερικών ενοχλήσεων.



Παραδοσιακά βοτανοθεραπευτικά
φάρμακα

Thymus vulgaris L.  Θυμάρι

Ενδείξεις 

• Παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για τη συμπτωματική ανακούφιση 
του βήχα και του κρυολογήματος.



Παραδοσιακά βοτανοθεραπευτικά
φάρμακα

Pimpinella anisum L.  Γλυκάνισος

Ενδείξεις 

• Παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για τη συμπτωματική θεραπεία 
ήπιων σπασμωδικών γαστρεντερικών ενοχλήσεων, περιλαμβανομένου του τυμπανισμού και 
του μετεωρισμού.

• Παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης που χρησιμοποιείται ως 
αποχρεμπτικό φάρμακο κατά του βήχα σε κρυολόγημα.



Παραδοσιακά βοτανοθεραπευτικά
φάρμακα

Foeniculum vulgare Μάραθο

Ενδείξεις 

• Παραδοσιακό βοτανοθεραπευτικό φάρμακο για τη συμπτωματική θεραπεία ήπιων 
σπασμωδικών γαστρεντερικών ενοχλήσεων, περιλαμβανομένου του τυμπανισμού και του 
μετεωρισμού.

• Παραδοσιακό βοτανοθεραπευτικό φάρμακο για τη συμπτωματική θεραπεία σπασμών που 
συνδέονται με την έμμηνο ρύση.



Σχεδιασμός διατροφής με βάση κλινικές μελέτες

Κλινικές μελέτες έχουν γίνει:

1. Για μπάρες με συγκεκριμένη αναλογία πρωτεΐνης /
υδατάνθρακα

2. χυμό ρόδι
3. Χυμό ντομάτας
4. Ειδικό κέικ με συγκεκριμένη αναλογία πρωτεΐνης /

υδατάνθρακα

Για να διαπιστωθεί η επίδραση που έχουν αυτά τα
τρόφιμα στην ανθρώπινη υγεία

1. Matthaiou CM, Goutzourelas N, Stagos D, Sarafoglou E, Jamurtas A, Koulocheri SD, Haroutounian SA, Tsatsakis AM, Kouretas D, Pomegranate juice consumption increases GSH levels and reduces lipid and 
protein oxidation in human blood, Food Chem Toxicol, 73:1-6, 2014.
2. Kerasioti E, Kiskini A, Veskoukis A, Jamurtas A, Tsitsimpikou C, Tsatsakis AM, Koutedakis Y, Stagos D, Kouretas D, Karathanos V, Effect of a special carbohydrate-protein cake on oxidative stress markers after 

exhaustive cycling in humans, Food Chem Toxicol, 50(8):2805-10, 2012.
3. Manthou E, Kanaki M, Georgakouli K, Deli CK, Kouretas D, Koutedakis Y, Jamurtas AZ, Glycemic response of a carbohydrate-protein bar with ewe-goat whey, Nutrients, 6(6):2240-50, 2014. 
4. Kerasioti E, Stagos D, Jamurtas A, Kiskini A, Koutedakis Y, Goutzourelas N, Pournaras S, Tsatsakis AM, Kouretas D, Anti-inflammatory effects of a special carbohydrate-whey protein cake after exhaustive cycling 
in humans, Food Chem Toxicol, 61:42-6, 2013.
5. Kerasioti E, Kiskini A, Veskoukis A, Jamurtas A, Tsitsimpikou C, Tsatsakis AM, Koutedakis Y, Stagos D, Kouretas D, Karathanos V. Effect of a special carbohydrate-protein cake on oxidative stress markers after 

exhaustive cycling in humans. Food Chem Toxicol. 2012 Aug;50(8):2805-10. doi: 10.1016/j.fct.2012.04.015. Epub 2012 Apr 17.

Manthou et. al. 2014



Συσκευή εκτίμησης των αναγκών κάθε 
ανθρώπου σε αντιοξειδωτικά

• Με μία σταγόνα αίμα

• Η συσκευή αναγνωρίζει πιθανή οξειδωτική βλάβη στα κύτταρα του 
αίματος



Το πρόγραμμα θα προωθεί έναν υγιεινό και ταυτόχρονα ευεργετικό για
την δύσκολη καθημερινότητα διατροφικό πλάνο, χωρίς εξεζητημένες και
δύσκολες συνταγές, αλλά στο πλαίσιο μια μεσογειακής ισορροπημένης
διατροφής

Δημιουργία προγράμματος διατροφής 
με βάση τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου

• Προσαρμοσμένο στην ηλικία 

• Το φύλο 

• Τη μέτρηση της γλουταθειόνης 

• Βιομετρικά χαρακτηριστικά



• Ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών με φορητές συσκευές σε όλη την 
Ελλάδα και αργότερα σε άλλες χώρες

• Επαναληπτικές μετρήσεις
• Σύγκριση αποτελεσμάτων



Πεδία εφαρμογής

Προσωπικό μεγάλων εταιρειών για παροχή υγείας και ευεξίας

Αθλητικά σωματεία

Γιατροί

Κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Διατροφολογικά κέντρα

Ξενοδοχεία πολυτελείας 

Εστιατόρια

Ασφαλιστικές εταιρείες

Εταιρείες τροφίμων



•Δημήτρης Κουρέτας 
(Καθηγητής 

Φυσιολογίας -
Τοξικολογίας)

•Νικόλαος 
Γκουτζουρέλας 

(Βιοχημικός, PhD)

•Φώτης Τέκος 
(Βιοχημικός BSc

•Τοξικολόγος ΜSc)

•Μαρία Κανάκη 
(Βιοχημικός BSc

•Διατροφολόγος BSc, 
ΜSc)



Βιολειτουργική διατροφή

Δημήτριος Κουρέτας
Καθηγητής Φυσιολογίας Ζωικών 

Οργανισμών - Τοξικολογίας



Κάποτε…



http://www.bio.uth.gr/

Και τώρα!


