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Περίληψη 

Η διατροφή επηρεάζει  τη μικροχλωρίδα του εντέρου η οποία, σύμφωνα με πρόσφατα ερευνητικά 

δεδομένα, φαίνεται ότι επιδρά  στη  λειτουργία του οργανισμού και κυρίως επηρεάζει το μεταβολισμό 

και τη λειτουργία  του ανοσοποιητικού συστήματος των ζώων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η 

αποκάλυψη φυσιολογικών αλληλεπιδράσεων και σηματοδότησης μεταξύ εντέρου και της χλωρίδας 

του, και εγκεφάλου και δέρματος, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων του, όπως οι 

σμηγματογόνοι αδένες και τα τριχοθυλάκια. 

Η σπιρουλίνα (Spirulina platensis), είναι ένα διατροφικό συμπλήρωμα υψηλής θρεπτικής αξίας, με 

προ- και πρεβιοτικές ιδιότητες, του οποίου η ευεργετική δράση έχει αποδειχθεί τόσο στον άνθρωπο, 

όσο και σε άλλα είδη ζώων. Η υψηλή συγκέντρωση της σπιρουλίνας σε φλαβονοειδή, β-καροτένιο, 

πολυσακχαρίτες και φυκοκυανίνες την κατατάσσουν στα ισχυρά αντιοξειδωτικά, ενώ  η θρεπτική 

της αξία και η υψηλή περιεκτικότητά της σε πρωτεΐνες συμβάλλουν στην καλύτερη ανάπτυξη ενός 

οργανισμού. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η σπιρουλίνα συνδέεται με τη βελτίωση του βάρους, της 

γονιμότητας, της υγείας και της ευζωίας των ζώων, καθώς και με τη βελτίωση των οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών και της θρεπτικής αξίας των παραγόμενων προϊόντων. 

Στην παρούσα έρευνα θα μελετηθεί για πρώτη φορά, σύμφωνα με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, η 

επίδραση της χορήγησης σπιρουλίνας στο σιτηρέσιο των μινκ, στην υγεία, τα αναπαραγωγικά 

χαρακτηριστικά και την ποιότητα του γουνοδέρματός τους. Ενώ, ταυτόχρονα, θα διερευνηθεί για 

πρώτη φορά η επίδραση της σπιρουλίνας στον άξονα σηματοδότησης: χλωρίδα του γαστρεντερικού 

συστήματος- ανοσοποιητικό σύστημα- δέρμα στα μινκ. 

Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε μια συμβατική εκτροφή μινκ. Για τη μελέτη της επίδρασης της 

σπιρουλίνας στην αναπαραγωγική ικανότητα των θηλυκών γεννητόρων θα χρησιμοποιηθούν 

συνολικά 80 ενήλικα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής (F1), τα οποία θα διαμοιραστούν τυχαία σε 2 

πειραματικές ομάδες των 40 ζώων η καθεμία: η πρώτη ομάδα θα λαμβάνει ημερησίως σπιρουλίνα, 

ενώ η δεύτερη θα αποτελείται από ζώα- μάρτυρες.  

Στη συνέχεια, 80 θηλυκοί απόγονοι (F2), που θα προέρχονται από τους θηλυκούς γεννήτορες και 80 

θηλυκοί απόγονοι αντίστοιχα, από την ομάδα των μαρτύρων, θα μελετηθούν περαιτέρω. Κάθε ομάδα 

των απογόνων, θα διαμοιραστεί σε δύο υποομάδες, εκ των οποίων η πρώτη θα λαμβάνει σπιρουλίνα 

και η δεύτερη θα αποτελείται από ζώα- μάρτυρες. 

Για την εκτίμηση της επίδρασης της σπιρουλίνας στο αναπαραγωγικό σύστημα, θα καταγραφεί το 

ποσοστό τοκετών, το μέγεθος της τοκετοομάδας και η θνησιμότητα των απογόνων έως τον 

απογαλακτισμό τους. Για τον υπολογισμό της επίδρασης της σπιρουλίνας στην ανάπτυξη των ζώων, 

θα καταγράφεται το σωματικό βάρος των ζώων ανά 28 ημέρες, όπως επίσης και η καθημερινή 



κατανάλωση τροφής. Για την εκτίμηση της υγείας και της ευζωίας των μινκ θα καταγράφεται η 

θνησιμότητα των ζώων, καθώς και τα προβλήματα υγείας που τυχόν θα προκύπτουν Θα γίνει 

συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, που αφορούν στην ποιότητα του γουνοδέρματος. Επιπλέον, 

θα πραγματοποιηθεί ιστολογική και μορφομετρική ανάλυση ιστοτεμαχίων του δέρματος. Θα 

μελετηθεί η πιθανή επίδραση της σπιρουλίνας στις αλλαγές της μικροβιακής χλωρίδας. Θα 

πραγματοποιηθούν βασικές βιοχημικές και αιματολογικές εξετάσεις. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί 

ανίχνευση συγκεκριμένων ανοσοποιητικών κυττάρων και παραγόντων από τα μεσεντέρια 

λεμφογάγγλια και τον εντερικό βλεννογόνο, με χρήση ανοσοϊστοχημείας και ποσοτικής ανάλυσης 

της γονιαδιακής έκφρασης.  
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Abstract 

Nutrition affects gut microbiota which, in turn, has systematic effects by modulating metabolism and 

immune system function of mammals. Physiological interactions and signaling between gut and its 

microbiome with brain and skin, including its accessory components such as sebaceous glands and 

hair follicles, are of particular interest in mink production. 

Spirulina (Spirulina platensis) is a nutritional supplement with high nutritional value and pro- and 

prebiotic properties. Spirulina is rich in flavonoids, β- carotene, polysaccharides and phycocyanins, 

which have strong antioxidative properties. Also, the nutritional value and the high content in proteins 

of Spirulina are expected to have positive effects on animal growth. Several of its beneficial effects 

both in humans and animals have been thus far reported. Indeed, spirulina has been reported to 

improve animal weight, fertility, and the overall health and welfare of animals. Interestingly, it has 

been found to improve the organoleptic characteristics and nutritional value of animal products. These 

data suggest that spirulina should be tested as a promising dietary supplement for promoting animal 

health and production.  

According to available literature, Spirulina has not been previously tested in minks. The present study 

aims to investigate the effect of the dietary supplementation of minks with Spirulina. Along these 

lines, we will record effects on overall health, reproductive characteristics and pelt quality and explore 

possible Spirulina interventions in the gut microbiota- immune system-skin signaling axis of minks. 

The survey will be carried out in a commercial mink farm. To study the effect of spirulina on the 

reproductive performance of female mink breeders, 80 yearling female minks (F1) will be equally and 

randomly allocated in 2 experimental groups: one group will receive daily spirulina and the second 

one will serve as control.  

Subsequently, 80 female offspring (F2) of mothers that were fed with spirulina and 80 matching 

counterparts of untreated mothers will be further tested. Each group of descendant mink will be 

divided into two subgroups from which one will be supplemented with spirulina, while the other will 

remain untreated. 

Whelping rate, litter size and mortality of kits until weaning will be recorded, in order to assess the 

effect of spirulina on reproductive performance of female mink. To assess the effect of spirulina on 

animal growth, daily feed consumption will be recorded and animals will be weighed every 28 days. 

Health condition and welfare of mink will be daily monitored and mortality of animals and health 

problems will be recorded. At the end of experiments the data of pelt quality assessment will be 

collected and analyzed. The skin will be examined histologically and morphometrically.  Gut 

microbiome will be analyzed for spirulina-associated alterations. Standard blood biochemistry and 

cell counts will be performed.  Selected immune cells and factors will be probed in mesenteric lymph 



nodes and intestinal mucosa by means of immunohistochemistry and quantitative gene-expression 

analysis.  

 

 

 

 

 

 


