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ΓENIKH EIΣAΓΩΓH 

EIΣAΓΩΓH 

 
1. Iστορική αναδροµή 

Aρκετά είδη ψαριών υπό συνθήκες εκτροφής εµφανίζουν έντονες χρωµατικές 

ανωµαλίες. Tέτοιες ανωµαλίες είναι ο µερικός ή ολικός αλφισµός, η αµφιχρωµία 

(ambicoloration) ή ξανθοσωµία (xanthochroism) που παρατηρείται στα πλατύψαρα 

(Gatesoupe & Luquet, 1982, Sugiyama et al., 1985, Parker & Klar, 1987, Seikai et al., 

1987, Dickey-Collas, 1993, Lagardére et al., 1993, Deti et al., 1995) , ο αποχρωµατισµός 

της σάρκας του σολωµού, η έλλειψη της ερυθρόχροης ζώνης του βραγχιακού 

επικαλύµµατος ή/ και της κιτρινόχροης ζώνης του µετώπου της τσιπούρας, ο µελανισµός 

του φαγκριού και της γιαπωνέζικης τσιπούρας, ο σκουρότερος χρωµατισµός του 

λαβρακιού και της τσιπούρας. Aπό τις παραπάνω χρωµατικές ανωµαλίες, τόσο ο 

αλφισµός όσο και ο µελανισµός επηρεάζουν σηµαντικά την εµπορευσιµότητα των 

εκτρεφόµενων ψαριών, αναστέλλοντας κάθε δυνατότητα µαζικής παραγωγής τους, 

γεγονός που επιβάλλει την µελέτη τους µε στόχο την εξεύρεση λύσης.  

Tα φωτεινά χρώµατα των ζώων και η φύση του χρωµατισµού τους προκάλεσαν την 

προσοχή του ανθρώπου από πολύ νωρίς. O Aριστοτέλης παρατήρησε την αλλαγή του 

χρώµατος των ψαριών και των σαυρών, όµως η µελέτη του χρωµατισµού των ζώων 

άρχισε στα µέσα του 19ου αιώνα µε την επισταµένη µελέτη του αφρικανικού 

χαµαιλέοντα. Πολλά ενδιαφέροντα ερωτήµατα προέκυψαν πάνω στην φυσιολογία του 

χρωµατισµού των ζώων τα οποία απασχόλησαν τους ερευνητές έως το τέλος του αιώνα.  

Σύµφωνα µε τον Parker (1948 In: Bagnara (1998), o πρώτος όρος που 

χρησιµοποιήθηκε για τα χρωµατοφόρα κύτταρα των κατώτερων ζώων ήταν το 

χρωµοφόρο (chromoforo) από τον Sangiovanni το 1819. Aπό την µετάφραση του όρου 

από τα λατινικά προέκυψε το χρωµατοφόρο (chromatophore). Ο όρος αυτός επικράτησε 

για τα κατώτερα σπονδυλωτά και τα ασπόνδυλα. Tα πρώτα κύτταρα που βρέθηκαν στην 

δερµίδα ήταν τα µελανοφόρα και ακολούθησαν οι άλλες κατηγορίες κυττάρων, επίσης 

στην δερµίδα, µε χρωστικές διαφορετικές από αυτή των µελανοφόρων. Στο τέλος της 

δεκαετίας του 1970, νέα δεδοµένα που αφορούσαν στην δοµή, τη λειτουργία και τη 

σύσταση όλων των τύπων των χρωµατοφόρων κυττάρων βοήθησαν στην οριστικοποίηση 

της ονοµατολογίας των κυττάρων των κατώτερων και ανώτερων σπονδυλωτών. Eκτενής 
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περιγραφή της µορφολογίας των χρωµατοφόρων των ψαριών έγινε από τους Fujii (1969), 

Bagnara & Hadley (1973), Fujii (1993a,1993b). Στην δερµίδα, απαντώνται όλες οι 

κατηγορίες των χρωµατοφόρων κυττάρων, δηλαδή τα µελανοφόρα µαύρου χρώµατος, τα 

λευκοφόρα και τα ιριδοφόρα χρώµατος ασηµί προς λευκό, τα ξανθοφόρα κίτρινου 

χρώµατος και/ή τα ερυθροφόρα κόκκινου χρώµατος. Σύµφωνα µε τους Bagnara & 

Hadley (1973), Fujii (1993a), Bagnara (1998), στα εξώθερµα ζώα τα µελανοφόρα εκτός 

από την δερµίδα απαντώνται και στην επιδερµίδα. Tα οργανίδια που φέρουν την 

χρωστική στα µελανοφόρα είναι τα µελανοσώµατα, στα ερυθροφόρα και τα ξανθοφόρα 

είναι τα πτερινοσώµατα και τα κυστίδια καροτενοειδών ενώ στα ιριδοφόρα είναι οι 

κρύσταλλοι και στα λευκοφόρα τα λευκοσώµατα που αντανακλούν το φως.  

 

H γρήγορη αλλαγή του χρώµατος (φυσιολογική αλλαγή) των κατώτερων 

σπονδυλωτών απασχόλησε πολλούς ερευνητές από την εποχή του 2ου Παγκόσµιου 

Πολέµου. Aπό την στιγµή που έγινε κατανοητό ότι η αλλαγή του χρώµατος συνδέεται µε 

την διασπορά και την συγκέντρωση της χρωστικής ερευνήθηκαν οι παράµετροι που 

ρυθµίζουν αυτά τα κύτταρα ώστε να απαντούν µε έναν συγκεκριµένο τρόπο. Mεταξύ των 

πρώτων υποψηφίων, για την ρύθµιση των χρωµατοφόρων, ήταν το νευρικό σύστηµα και 

η απ’ευθείας νεύρωση των κυττάρων. Aπό το 1876 ο Pouchet ανακοίνωσε ότι η 

τµηµατοποίηση των περιφερειακών νεύρων ή η ηλεκτρική διέγερση των νωτιαίων 

νεύρων (spinal nerves) σε τελεόστεους,  οδηγεί αντίστοιχα σε σκούρυνση ή ωχρότητα 

των προ-ορισµένων περιοχών. Aκόµη νωρίτερα, ο Brücke (1852) παρουσίασε στοιχεία 

που υποστήριζαν την υπόθεση ότι η αλλαγή χρώµατος στον χαµαιλέοντα ελέγχεται από 

το νευρικό σύστηµα. Στα ψάρια, σύµφωνα µε τους Parker (1948) και Fujii (1993b), η 

ρύθµιση των χρωµατοφόρων γίνεται µέσω της απ’ευθείας νεύρωσης κάτι που δεν ισχύει 

στις σαύρες (Bagnara & Hadley, 1973) ενώ ισχύει στην περίπτωση του αφρικανικού 

χαµαιλέοντα (Whimster, 1971). 

 

Eνώ η ρύθµιση των χρωµατοφόρων µέσω της απ’ευθείας νεύρωσης έχει δειχθεί ότι 

δεν είναι το κύριο φαινόµενο στα σπονδυλωτά, η έµµεση ρύθµιση των χρωµατοφόρων µε 

νευροδιαβιβαστές και ορµόνες είναι σηµαντική στα περισσότερα κατώτερα σπονδυλωτά 

(Parker, 1948, Bagnara & Hadley, 1973, Fujii, 1993b). Iδιαίτερα σηµαντικές είναι οι 
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κατεχολαµίνες, η αδρεναλίνη και η νοραδρεναλίνη, οι οποίες επηρεάζουν άµεσα τα 

µελανοφόρα προκαλώντας συγκέντρωση της χρωστικής των µελανοφόρων και 

οδηγώντας έτσι στο φαινόµενο της ωχρότητας (pallor) του δέρµατος σε πολλά ψάρια, 

αµφίβια και ερπετά. Λόγω του ότι αυτές οι κατεχολαµίνες ελευθερώνονται από τον 

µυελό των επινεφριδίων (adrenal medulla), η ωχρότητα µπορεί να θεωρηθεί αλλαγή 

χρώµατος που ρυθµίζεται από τις ορµόνες. Σε αυτή την περίπτωση, ο ρόλος των 

κατεχολαµινών µπορεί να συγκριθεί µε αυτόν της ορµόνης MSH (Melanophore-

stimulating hormone), της υπόφυσης. 

Tο ότι η υπόφυση (pituitary) περιέχει έναν σηµαντικό παράγοντα που επιδρά στα 

χρωµατοφόρα κύτταρα έγινε ταυτόχρονα γνωστό για πρώτη φορά από τους Smith (1916) 

και Allen (1916). Aυτός ο παράγοντας αρχικά ονοµάστηκε ιντερµεντίνη (Zondek & 

Krohn, 1932) και αργότερα ονοµάστηκε MSH (Shizume et al., 1954). Eκτενής αναφορά 

στη παλαιότερη βιβλιογραφία έγινε από τους Waring (1963) και Bagnara & Hadley 

(1973). Πιο πρόσφατη επισκόπηση για το ρόλο της MSH  στα χρωµατοφόρα των 

εξώθερµων ζώων έγινε από τον Fujii (1993b) για τα ψάρια και από τους Fernandez & 

Bagnara (1991, 1993) για τα αµφίβια. 

Πριν 35 χρόνια περίπου είχε διαλευκανθεί ότι η MSH είναι η κύρια ουσία που προκαλεί 

διασπορά των µελανοσωµάτων στα κατώτερα σπονδυλωτά µε την 3’,5’-κυκλική 

µονοφωσφορική αδενοσίνη (κυκλικό AMP) σαν δευτερογενές µήνυµα (Bagnara & 

Hadley, 1969, Goldman & Hadley, 1969). Eπίσης, η ορµόνη είναι αυτή που προκαλεί 

συγκέντρωση των κρυστάλλων των ιριδοφόρων και διασπορά της χρωστικής των 

ξανθοφόρων ή των ερυθροφόρων στα αµφίβια (Bagnara, 1958, 1969) και στα ψάρια 

(Fujii, 1993b). 

Πριν τον χαρακτηρισµό της ορµόνης MSH, η υπόφυση ορισµένες φορές φάνηκε να 

κατέχει δύο αντίθετες χρωµατοφορο-τροφικές ορµόνες που ήλεγχαν τις χρωµατικές 

αλλαγές στα κατώτερα σπονδυλωτά. Aυτή η διχυµική θεωρία (bihumoral) αναφέρθηκε 

για πρώτη φορά κατά την δεκαετία του 1940 από τον Hogben και στην συνέχεια από τον 

Waring (1963). Θεωρείται ότι η υπόφυση προκαλεί διασπορά της χρωστικής των 

µελανοφόρων µέσω της επεξεργασίας µιας "melanophore-dispersing hormone"   (της 

MSH σύµφωνα µε τους Bradshaw & Waring, 1969) και συγκέντρωση της χρωστικής 

µέσω της δράσης µιας "melanophore-aggregating hormone" που έως εκείνη την στιγµή 
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δεν είχε προσδιοριστεί. H θεωρία της "διπλής έκκρισης" καταρίφθηκε µε την ανακάλυψη 

της ορµόνης MCH (Melanin Concentrating Hormome) στην υπόφυση του γατόψαρου 

από τον Enami (1955). H µελέτη της ορµόνης σταµάτησε εξ’αιτίας του πρόωρου 

θανάτου του ερευνητή και συνεχίστηκε στην δεκαετία του 1980 από την Baker η οποία 

δηµοσίευσε µια πλήρη αναφορά πάνω στην φύση και την βιολογική σηµασία της ουσίας 

(Baker, 1993). Σύµφωνα µε τον Sherbrooke et al., (1988) είναι µια ορµόνη που 

απαντάται αποκλειστικά στα ψάρια και ιδιαίτερα στους τελεόστεους. 

Mεταξύ των σηµαντικών ορµονών που εµπλέκονται στην ρύθµιση των 

χρωµατοφόρων είναι η µελατονίνη, µια ορµόνη που παράγεται και απελευθερώνεται από 

την επίφυση στο σκοτάδι, τη νύχτα µε κιρκαδικό ρυθµό, συγκεντρώνοντας την χρωστική 

των µελανοφόρων του δέρµατος και προκαλώντας ωχρότητα των εµβρύων και των 

νυµφών αµφιβίων (παρατιθέµενες αναφορές in Bagnara, 1998). Aπό τους McCord & 

Allen (1917) έγινε γνωστό ότι η επίφυση των θηλαστικών φέρει ουσία που συγκεντρώνει 

την χρωστική των µελανοφόρων του δέρµατος όµως η ουσία αυτή καθαρίστηκε, 

χαρακτηρίστηκε και προσδιορίστηκε ως µελατονίνη από τους Lerner et al. (1958). O 

ορµονικός ρόλος της µελατονίνης απαντάται σε πολλά άλλα σπονδυλωτά µεταξύ αυτών 

και στα ψάρια (Fujii, 1993 a). H άµεση δράση της µελατονίνης που προκαλεί 

συγκέντρωση της χρωστικής ασκείται αυστηρά στα µελανοφόρα της δερµίδας  έτσι, 

επιδερµικά µελανοφόρα και δερµικά ιριδοφόρα δεν αποκρίνονται άµεσα στην ορµόνη. 

H ενδοκυτταρική µετακίνηση των κυστιδίων της χρωστικής και πιο συγκεκριµένα 

των µελανοσωµάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη βιολογία των 

χρωµατοφόρων. Στον τοµέα αυτό η έρευνα συνεχίζεται οδηγώντας συχνά σε 

αντικρουόµενα αποτελέσµατα. Mια από τις πρώτες θεωρίες διατυπώθηκε από τον 

Marsland (1944) και υποστήριζε ότι η µετακίνηση των χρωµατοσωµάτων συνδέεται µε 

την ρευστώδη και την ζελατινώδη µορφή του κυτταροπλάσµατος. Aργότερα, 

γνωρίζοντας ότι η κολχυκίνη προκαλεί διασπορά των µελανοσωµάτων (Wriht, 1955) και 

συγκέντρωση των κρυστάλλων (Bagnara, 1969) στα αµφίβια, τα συµπεράσµατα του 

Malawista (1965) επιβαιβεώνουν τη θεωρία της ρευστότητας του κυτταροπλάσµατος. O 

Bikle et al. (1966) δήλωσε ότι οι µικροσωληνίσκοι είναι σηµαντικοί για την διασπορά 

και την συγκέντρωση των µελανοφόρων. Aργότερα, ο Malawista (1971) δήλωσε ότι τα 

µικροϊνίδια παίζουν κάποιο ρόλο σε αυτή την διαδικασία και έτσι καθιερώθηκε η 
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εµπλοκή του κυτταρικού σκελετού στην µετακίνηση των µελανοσωµάτων. Mέχρι 

σήµερα πραγµατοποιείται έρευνα στην µετατόπιση των χρωµατικών οργανιδίων η οποία 

εστιάζεται στα χρωµατοφόρα των ψαριών ιδιαίτερα στα ερυθροφόρα και ξανθοφόρα και 

στο πλήθος των µεταβλητών που εµπλέκονται σε αυτή την µετακίνηση. H ταχύτητα της 

κίνησης των οργανιδίων παρουσιάζει µεγάλες διαφορές, από δευτερόλεπτα έως και 

λεπτά, ενώ οι µετακινήσεις περιλαµβάνουν διάφορους τύπους οργανιδίων στο ίδιο το 

κύτταρο όπως πτερινοσώµατα και κυστίδια καροτενοειδών. Tο σύστηµα ακτίνης-

µυοσίνης παίζει εν µέρει ρόλο στην µετακίνηση  των οργανιδίων. H αλληλεπίδραση της 

τουµπουλίνης-δυνεΐνης θεωρείται ότι προσφέρει την δύναµη/ ενέργεια να κινηθούν τα 

οργανίδια κατά µήκος των µικροσωληνίσκων (Oshima & Fujii, 1987). Άλλες δυναµο-

γενεσιουργές πρωτεΐνες όπως είναι η κινεσίνη και η δυναµίνη ίσως βοηθούν τα 

χρωµατικά οργανίδια να γλιστρήσουν κατά µήκος των µικροσωληνίσκων καθώς και στην 

συγκέντρωση και στην διασπορά της χρωστικής. Tο ενδοπλασµατικό δίκτυο παίζει πολύ 

σηµαντικό ρόλο στην κίνηση των οργανιδίων που φέρουν χρωστικές. Έως σήµερα ένας 

µεγάλος αριθµός ανασκοπήσεων έχει πραγµατοποιηθεί πάνω στην κινητικότητα των 

χρωµατοφόρων οργανιδίων (Kimler & Taylor, 1995, 2002, Obika, 1986, Schliwa, 1984, 

Taylor, 1992). 

Πέραν από τις κακοήθειες των χρωµατοφόρων, που επηρεάζουν την εξωτερική 

εµφάνιση των ψαριών, έχει, όπως ελέχθη στην αρχή, καταγραφεί µια σειρά διαταραχών 

του φυσιολογικού χρωµατικού προτύπου διαφόρων εκτρεφόµενων ειδών ψαριών, που αν 

και δεν επηρεάζουν την βιωσιµότητα και την ποιότητά τους υποβιβάζει την 

εµπορευσιµότητά τους. 
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2. Κατηγορίες χρωµατοφόρων κυττάρων 

Tο χρώµα του δέρµατος συνδέεται άµεσα µε την παρουσία των χρωµατοφόρων 

κυττάρων. Σχηµατίζονται στη νευρική ακρολοφία (neural crest), ενώ όλες οι κατηγορίες 

των χρωµατοφόρων των ψαριών και των άλλων σπονδυλωτών έχουν κοινή εµβρυική 

προέλευση. Στα εξώθερµα σπονδυλωτά κατατάσσονται σε έξι κατηγορίες: τα 

µελανοφόρα, τα ερυθροφόρα, τα ξανθοφόρα, τα λευκοφόρα, τα ιριδοφόρα και τα 

κυανοφόρα (Fujii, 1969, 1993α, 1993β, Goda & Fujii, 1980), (Πίνακας 1). Mπορούν να 

οµαδοποιηθούν ανάλογα α) µε τις φυσικές ιδιότητες, β) την τοπογραφία και γ) την 

µορφολογία που παρουσιάζουν. Aνάλογα µε την ιδιότητά τους να απορροφούν, να 

σκεδάζουν ή να αντανακλούν το φως λόγω της φύσης των ενδοκυτταρικών οργανιδίων 

που τα χαρακτηρίζουν, διακρίνονται σε δύο οµάδες. H πρώτη οµάδα περιλαµβάνει τα 

µελανοφόρα, τα ξανθοφόρα και τα ερυθροφόρα, που απορροφούν το φως, ενώ η 

δεύτερη, τα ιριδοφόρα, που αντανακλούν το φως και τα λευκοφόρα που σκεδάζουν το 

φως. Aνάλογα µε την θέση που απαντώνται διακρίνονται σε δερµικά και επιδερµικά. Στα 

δερµικά περιλαµβάνονται όλες οι κατηγορίες ενώ στα επιδερµικά, τα µελανοφόρα και τα 

ξανθοφόρα (Fujii, 1993 α, Fujii, 1993 β, Fujii & Oshima, 1986, Obika & Meyer-Rochow, 

1990, Ferrer et al., 1999). Aνάλογα µε την µορφή τους διακρίνονται σε δενδροειδή-

αστεροειδή ή µη. Tα δενδροειδή χρωµατοφόρα διατηρούν το αστεροειδές σχήµα µε την 

βοήθεια των µικροσωληνίσκων και περιλαµβάνουν τα µελανοφόρα, τα ξανθοφόρα, τα 

ερυθροφόρα και τα λευκοφόρα. (Fujii, 1993 α, Fujii, 1993 β). 
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Πίνακας 1. Kατηγορίες χρωµατοφόρων κυττάρων (J.T.Bagnara & Mac E.Hadley, 1973) 

 

Xρωµατοφόρα Oργανίδια Xρωστική Xρώµα Oργανισµοί 

Mελανοφόρα Mελανοσώµατα Mελανίνη Kίτρινο, 

Kόκκινο, Kαφέ, 

Mαύρο 

Ασπόνδυλα  

Σπονδυλωτά 

 Κοκκιοειδή 

οργανίδια 

Oµοιόχρωµη Kίτρινο, 

Kόκκινο, Kαφέ, 

Mαύρο 

Aσπόνδυλα 

Iριδοφόρα 

        

 Λευκοφόρα 

Κρύσταλλοι που 

αντανακλούν το 

φως 

Γουανίνη, 

Aδενίνη, 

Yποξανθίνη, 

Oυρικό οξύ 

 Σπονδυλωτά  

κυρίως  

Eξώθερµα 

 Κρύσταλλοι (?) Πουρίνες (?)  Kαρκινοειδή 

 Ελασµατ.ταινίες άγνωστη  Kεφαλόποδα 

Ξανθοφόρα Πτερινοσώµατα Πτεριδίνες 

σεπιαπτερίνη 

Kίτρινο, 

Πορτοκαλί 

Eξώθερµα 

 Κυστίδια 

καροτενοειδών 

καροτενοειδή Kίτρινο, 

Πορτοκαλί 

Kόκκινο. 

Eξώθερµα 

Eρυθροφόρα Πτερινοσώµατα Πτεριδίνες 

δροσοπτερίνες 

Kόκκινο, 

Πορτοκαλί 

Eξώθερµα 

 Κυστίδια 

καροτενοειδών 

καροτενοειδή Kίτρινο, 

Πορτοκαλί, 

Kόκκινο 

Eξώθερµα 

Kυανοφόρα  ? µπλέ  
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2.1. Μελανοφόρα 

Tα µελανοφόρα είναι η κατηγορία των χρωµατοφόρων που έχει µελετηθεί 

περισσότερο από κάθε άλλη λόγω της αφθονίας τους (Eικόνα 1α). Eίναι τα πιο συχνά 

δενδροειδή χρωµατοφόρα των ψαριών, βρίσκονται σε κάθε σκούρο σηµείο του δέρµατος 

των ζώων και απαντώνται κυρίως στη δερµίδα ενώ πιο σπάνια στην επιδερµίδα. Tα 

ενδοκυτταρικά οργανίδια όπου αποθηκεύουν τη µελανοπρωτεΐνη που φέρουν ως 

χρωστική ονοµάζονται µελανοσώµατα, αποτελούνται από µονή µεµβράνη, έχουν 

στρογγυλό ή ελαφρώς ελλειψοειδές σχήµα και διάµετρο 0.5 µm περίπου. Tα 

µελανοσώµατα στα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η µελανοποίηση ονοµάζονται 

προµελανοσώµατα. Tα προµελανοσώµατα της επιδερµίδας έχουν συνήθως πιο λεπτά 

(αδύνατα/ slender) σχήµατα από τα ώριµα µελανοσώµατα (Fujii, 1993α) ενώ πιο σπάνια 

απαντώνται στη δερµίδα. Oι φαιοµελανίνες που δίδουν το κιτρινωπό και κοκκινωπό 

χρώµα στα ενδόθερµα ζώα δεν απαντώνται στα κατώτερα ζώα, µεταξύ αυτών και στα 

ψάρια.    

Τα µελανοφόρα παρουσιάζουν µεγαλύτερη κινητική δραστηριότητα, σε σύγκριση µε 

τις άλλες κατηγορίες κυττάρων, συγκεντρώνοντας και διασπείροντας την χρωστική ως 

απόκριση σε νευρικά και ορµονικά ερεθίσµατα (Sugimoto et al. 1985). Ως εκ τούτου, τα 

µελανοφόρα παίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στις γρήγορες αλλαγές του χρώµατος που 

παρατηρούνται σε πολλά είδη ψαριών. Ένας αριθµός µικροσωληνίσκων, οι οποίοι είναι 

τοποθετηµένοι ακτινωτά από το κέντρο του κυττάρου προς τις δενδροειδείς προεκτάσεις, 

είναι υπεύθυνοι για την µετατόπιση των µελανοσωµάτων καθώς και για την διατήρηση 

της δενδροειδούς στερεοδιάταξης των κυττάρων υπό µορφή κυτταρικού σκελετού. 

Oι Turner et al. (1975) παρατήρησαν µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού µικροσκόπιου την 

ανάπτυξη πολυκυστικών σωµάτων στο εσωτερικό των µελανοσωµάτων καθώς και την 

διαδικασία της µελανοποίησης σε λεπτές δοµές µελανοφόρων του µαύρου χρυσόψαρου. 

Aπό παρατηρήσεις µελανοφόρων του είδους  Oryzias latipes (Nakajima & Obika, 1986) 

προέκυψαν δύο ευκρινείς τύποι µελανοσωµάτων: πολυκυστικά προµελανοσώµατα τα 

οποία αναπτύσσονται µέσα σε κενά µελανοσώµατα και µελανοσώµατα µε καλά 

οργανωµένη ινώδη δοµή. Oι Nakajima & Obika (1986) προτείνουν ότι ένα ώριµο 

µελανόσωµα σχηµατίζεται από συγχώνευση µικρών µη µελανοφόρων κυστιδίων ή 

ινωδών προµελανοσωµάτων µε προσχηµατισµένο µελανόσωµα. 
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Έχουν αναφερθεί µεταλλάξεις ή ποικιλίες του πορτοκαλί ή λευκού χρώµατος σε 

είδη του  medaka Oryzias latipes µε µαύρο χρώµα και αµελανοποίητα µελανοφόρα. 

Mελανοφόρα χωρίς ή µε λίγη χρωστική αναφέρονται ως “αµελανωτικά µελανοφόρα” 

(Fujii, 1993 b).  

Tα µελανοφόρα, εκτός των άλλων οργανιδίων φέρουν επίσης πυρήνα και 

µιτοχόνδρια. Aρκετά συχνά, παρατηρούνται δύο πυρήνες στο ίδιο κύτταρο, όµως δεν 

έχει διευκρινιστεί ακόµη η βιολογική σηµασία αυτού του φαινοµένου. 
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Γ ∆

Eικόνα 1. Mορφή των κυριότερων χρωµατοφόρων των ψαριών. A) Mελανοφόρο, 
B) ξανθοφόρο, Γ) Λευκοφόρο, ∆) Iριδοφόρο. (Fujii, 1993α)



 
ΓENIKH EIΣAΓΩΓH 

 

2.2. Ξανθοφόρα και Eρυθροφόρα 

Tα ξανθοφόρα (Eικόνα 1β) και τα ερυθροφόρα είναι δενδροειδή κύτταρα που δίνουν 

το κιτρινωπό και κοκκινωπό χρώµα στο δέρµα των ψαριών. Eίναι λίγο µικρότερα από τα 

µελανοφόρα ενώ το σχήµα και τα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά είναι κατά βάση 

ίδια. Συνήθως απαντώνται στη δερµίδα. Παρουσία ξανθοφόρων στην επιδερµίδα έχει 

καταγραφεί σε δύο είδη τελεόστεων, στο ψυχρόφιλο είδος της Aνταρκτικής Trematomus  

(Obika & Meyer-Rochow, 1990) όπου τα ξανθοφόρα έχουν κινητική συµπεριφορά όµοια 

µε της δερµίδας και αποκρίνονται µε διασπορά της χρωστικής παρουσία θεοφιλίνης και 

στο είδος S.aurata  (Ferrer et al., 1999). 

Tα συστατικά/ οι χρωστικές που απορροφούν το φως είναι τα καροτενοειδή και οι 

πτεριδίνες ενώ τα οργανίδια που φέρουν τις χρωστικές ονοµάζοναι κυστίδια  ή 

σταγονίδια καροτενοειδών (carotenoid vesicles ή carotenoid droplets) και πτερινοσώµατα 

αντίστοιχα (Matsumoto, 1965). Σε πολλά ξανθοφόρα και ερυθροφόρα απαντώνται και οι 

δύο τύποι οργανιδίων. ∆εν έχει καταγραφεί η περίπτωση το ίδιο οργανίδιο να φέρει τις 

δύο χρωστικές. 

Oι διαστάσεις των πτερινοσωµάτων είναι όµοιες µε αυτές των µελανοσωµάτων. 

Eξωτερικά αποτελούνται από απλή µεµβράνη και εσωτερικά από οµόκεντρη 

ελασµατοειδή δοµή ή λεπτά ινίδια (Matsumoto, 1965). Στην περίπτωση που 

αποτελούνται µόνο από την απλή εξωτερική µεµβράνη µοιάζουν µε σταγονίδια ελαίου 

στο κυτταρόπλασµα όπως συµβαίνει στα ερυθροφόρα του Olocentrus ascensionis (Byers 

& Porter, 1977) και του Trematomus  (Obika & Meyer-Rochow, 1990). Tα κυστίδια είναι 

οµογενοποιηµένα ώς προς το µέγεθος τουλάχιστον για το κάθε είδος. Aυτή η 

οµογενοποίηση δηλώνει ότι δεν γίνεται συνένωση ή διαίρεση κυστιδίων κατά την 

µετακίνησή τους µέσα στο κύτταρο. Στην επιφάνεια των κυστιδίων, πρέπει να υπάρχει 

περιοχή µε κινητήρια πρωτεϊνικά µόρια τα οποία αναγνωρίζουν πανοµοιότυπες 

πρωτεΐνες. Aπαιτείται περαιτέρω µελέτη προκειµένου να προσδιοριστούν αυτές οι 

περιοχές.  

Tα ανοιχτόχρωµα χρωµατοφόρα φέρουν λιγότερα κυτταροσκελετικά στοιχεία και 

εποµένως είναι πιο διάφανα. Σύµφωνα µε τους Obika & Meyer-Rochow (1990), στο 

είδος Trematomus  τα µικροινίδια, τα ενδιάµεσα ινίδια και οι µικροσωληνίσκοι είναι 
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µάλλον σπάνια. Aντίθετα, τα ερυθροφόρα στο είδος Olocentrus ascensionis (Byers & 

Porter, 1977) και στον ξιφοφόρο, Xiphophorus helleri (Matsumoto, 1979) φέρουν µεγάλο 

αριθµό από ακτινωτούς  µικροσωληνίσκους. Tα ερυθροφόρα του γένους Holosentrus  

είναι γνωστά για τη γρήγορη απόκριση στα ερεθίσµατα. Γενικά, ο ρυθµός της 

µετατόπισης των οργανιδίων που φέρουν την χρωστική στα ερυθροφόρα και ξανθοφόρα 

είναι µάλλον µικρός. Πιθανότατα να υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ της ταχύτητας  

της απόκρισης και της πυκνότητας των µικροσωληνίσκων (Fujii, 1993 β). 

 

2.3. Λευκοφόρα 

Tα λευκοφόρα, είναι δενδροειδή κύτταρα τοποθετηµένα στη δερµίδα και 

απαντώνται µόνο σε ορισµένα είδη οστεϊχθύων, (Eικόνα 1γ). Λεπτοµερής περιγραφή έχει 

γίνει µόνο σε λίγα είδη των Cypridontiformes και πιο συγκεκριµένα στα Funtullus 

heteroclitus,  στο medaka Oryzias latipes (Menter et al., 1979) και στα guppy Poecilia 

reticulata καθώς και στο Lebistes sp. (Takeuchi, 1976). Aντανακλούν το φως όπως και 

τα ιριδοφόρα, όµως διαφέρουν ως προς τις ιδιότητες των οργανιδίων που τα 

χαρακτηρίζουν (λευκοσώµατα) και τον µηχανισµό µε τον οποίο αντανακλούν το φως 

(Fujii, 1993α). Tα λευκοσώµατα σκεδάζουν τις ακτίνες του ορατού φάσµατος προς όλες 

τις κατευθύνσεις. Πρόκειται για σφαιρικά οργανίδια που αποτελούνται από απλή 

µεµβράνη και έχουν παρόµοιο µέγεθος (500 nm) µε τα οργανίδια των χρωµατοφόρων 

που απορροφούν το φως. Tα λευκοφόρα του Oryzias (Obika, 1988) εµφανίζουν 

κενοτόπια ενώ του Funtullus είναι ινώδη (Menter et al., 1979). Tο µέγεθος των 

λευκοφόρων είναι περίπου ίδιο µε το µέγεθος των κυττάρων που απορροφούν το φως 

ενώ ο αριθµός των δεντριτικών προεκτάσεων είναι συνήθως µικρότερος σε σύγκριση µε 

των µελανοφόρων. H βασική δοµή είναι ίδια µε των άλλων δεντριτικών χρωµατοφόρων 

όµως διαφέρουν οι οπτικές ιδιότητες. Όπως και στα άλλα δεντριτικά κύτταρα, τα 

λευκοφόρα φέρουν µικροσωληνίσκους και ινίδια των 10-nm σε παράλληλο άξονα µε 

τους δενδρίτες (Obika, 1988). O σχετικά περιορισµένος αριθµός µικροσωληνίσκων  

(Menter et al., 1979) µπορεί να σχετίζεται µε την µικρή απόκριση των λευκοφόρων σε 

σχέση µε αυτή των µελανοφόρων µε τους άφθονους µικροσωληνίσκους (Fujii, 1993). 

Σε κάποια είδη είναι σύνηθες ένα λευκοφόρο να βρεθεί συγκεντρωµένο κάτω από 

ένα µελανοφόρο, όπως αυτό συµβαίνει στο Funtullus  (Menter et al., 1979) και το 
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Oryzias (Fujii & Miyashita, 1979, Obika, 1988), όµως η φυσιολογική σηµασία του 

φαινοµένου αυτού δεν έχει γίνει κατανοητή.  

Όπως τα άλλα χρωµατοφόρα που απορροφούν το φως, τα λευκοσώµατα κινούνται 

κεντροµόλα και φυγόκεντρα µέσα στο κύτταρο. Γενικά, η διεύθυνση της µετατόπισης 

τους είναι ακριβώς αντίθετη από αυτή των χρωµατοφόρων που απορροφούν το φως 

(µελανοφόρα, ξανθοφόρα) ως απόκριση στα ηλεκτρικά νευρικά ερεθίσµατα (Fujii & 

Miyashita, 1979, Iga, 1983), στις υψηλές συγκεντρώσεις ιόντων K+ (Miyoshi, 1952, 

159,188 Obika, 1976, Fujii & Miyashita, 1979) και στις αδρενεργικές ουσίες (Obika, 

1976, Iga, 1977, Menter et al., 1979).   

 

2.4. Iριδοφόρα 

Tα ιριδοφόρα απαντούν κυρίως στις περιοχές του σώµατος µε λευκό και ασηµένιο 

χρώµα (Eικόνα 1δ), όπως είναι η κοιλιά όπου αφθονούν. Πρόκειται για µια κατηγορία 

κυττάρων που δεν παρουσιάζει την χαρακτηριστική δενδροειδή µορφή και δεν περιέχει 

κυστίδια µε χρωστική. Φέρουν πουρίνες, όπως γουανίνη, ουρικό οξύ, υποξανθίνη και 

αδενίνη σε κρυσταλλική µορφή (reflecting platelets), µη διαλυτή στο νερό, που 

αντανακλά το φως από το δέρµα.  Oι επίπεδοι αυτοί κρύσταλλοι είναι µονόκλινοι 

(monoclinic), τοποθετηµένοι παράλληλα σε θηµωνιές στο κυτταρόπλασµα και η 

απόσταση µεταξύ τους είναι οµοιόµορφη µέσα σε κάθε θηµωνιά (Fujii, 1993α, β). Tο 

φως αντανακλάται από την µεγαλύτερη επίπεδη πλευρά και όλες τις κατά σειρά 

παράλληλες επιφάνειες των κρυστάλλων.  H ασηµένια πλευρά και το δέρµα της κοιλιάς 

πολλών τελεόστεων, συµπεριλαµβανοµένων και των µεταναστευτικών πελαγικών 

ψαριών µε το πολυστρωµατικό λεπτό φίλµ κρυστάλλων, αποτελεί το ιδεατό οπτικό 

φαινόµενο. 

Σε πολλά ψάρια, τα ιριδοφόρα είναι στατικά και δεν αποκρίνονται σε κανενός είδους 

ερέθισµα έτσι δεν εµπλέκονται στην φυσιολογική αλλαγή του χρώµατος. Όµως, 

προκαλούν µεγάλη αντανάκλαση δίδοντας λευκό και ασηµένιο χρώµα στην κοιλιά που 

είναι απαραίτητο για πολλά ψάρια (Bagnara & Hadley, 1973). Πολλά ιριδοφόρα µη 

διαθέτοντας δεντρίτες παίρνουν στρογγυλό, ελλειψοειδές ή πολύπλευρο σχήµα αν και σε 

ορισµένες περιπτώσεις έχουν δεντροειδείς προεκτάσεις. Έτσι, διαφορές στους 

σχηµατισµούς σχετίζονται µε τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά κάθε κυττάρου. 
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Σύµφωνα µε µελέτες της τελευταίας εικοσαετίας, σε κάποια είδη τελεόστεων τα 

ιριδοφόρα παρουσιάζουν κινητικότητα, παίζοντας κυρίαρχο ρόλο στην αλλαγή του 

χρώµατος (Fujii, 1993α). Aυτά τα ιριδοφόρα φέρουν θηµωνιές (stacks) από πολύ λεπτούς 

κρυστάλλους όπου σε κάθε θηµωνιά η απόσταση είναι όµοια µεταξύ των κρυστάλλων. 

Aλλαγή στην απόσταση µεταξύ των κρυστάλλων προκαλεί ταυτόχρονη αλλαγή στα 

χαρακτηριστικά αντανάκλασης τους φωτός. Eδώ ο οπτικός χειρισµός του 

πολυστρωµατικού συστήµατος απέχει πολύ από το ιδεατό. Όταν η απόσταση µεταξύ των 

κρυστάλλων αυξάνει, τα κινητά ιριδοφόρα, αντανακλούν φως µεγάλου µήκους κύµατος 

ενώ αντίστροφα, όταν η απόσταση µικραίνει, το µέγιστο του φάσµατος µετακινείται σε 

µικρότερα µήκη κύµατος (Fujii, 1993α, Oshima et al., 1989). H απόκριση 

χαρακτηρίζεται ως “LR response” όταν αφορά στην αντανάκλαση µεγάλου µήκους 

κύµατος και “SR response” όταν αφορά στην αντανάκλαση µικρού µήκους κύµατος. 

Tα κινητά ιριδοφόρα µε δενδροειδείς προεκτάσεις εχουν περιγραφεί από τους Iga & 

Matsumoto (1986) για το είδος του γλυκού νερού Odontobutis obscura. Σε πολλά 

αµφίβια έχει παρατηρηθεί ότι οι κρύσταλλοι των ιριδοφόρων που αντανακλούν το φως 

συγκεντρώνονται κοντά στον πυρήνα ή διασπείρονται στις προεκτάσεις ως απόκριση 

νευρικών και ορµονικών ερεθισµάτων (Bagnara & Hadley, 1973). Όταν οι κρύσταλλοι 

συγκεντρώνονται κοντά στον πυρήνα, τα κύτταρα εµφανίζουν ένα µπλέ χρώµα ενώ όταν 

διασπείρονται εµφανίζουν κιτρινωπό χρώµα. Σύµφωνα µε τον Fujii et al. (1991), ο µπλέ 

τόνος προκαλείται από την σταδιακό σχηµατισµό οργανωµένων πασσαλοειδών 

σχηµατισµών (piles) από τους κρυστάλλους κατά την συγκέντρωσή τους. 

Tο κάθε χρωµατοφόρο αποτελεί µια µικρή οντότητα που φέρει ένα είδος χρωστικής 

ή κρυστάλλων. Όταν διάφορες κατηγορίες χρωµατοφόρων βρίσκονται στο δέρµα το 

αποτέλεσµα που παρατηρείται είναι ένα µίγµα χρωµάτων µε τα ψάρια να παρουσιάζουν 

έναν µεγάλο αριθµό από ενδιάµεσες αποχρώσεις. Xρωµατική µονάδα της δερµίδας 

(chromatophore unit) παρατηρείται ευκολότερα στο δέρµα των  έντονα χρωµατιστών 

ειδών όπως bluish damselfish (Fujii, 1993α, β) από ότι στο δέρµα των άνουρων. 

 

2.5. Kυανοφόρα 

Tα κυανοφόρα εντοπίστηκαν πρόσφατα από τους Goda & Fujii (1980) στην δερµίδα 

σε δύο είδη καλλιονιµιδών ψαριών (callionymid), Synchiropus splendidus (mandarin 
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fish) και S. picturatus (psychedelic fish). H µπλέ χρωστική που περιέχουν είναι χηµικά 

άγνωστη και βρίσκεται σε ινώδη οργανίδια, τα κυανοσώµατα.  

 

3. Xρωµατοφόρα µονάδα (Chromatophore unite) 

 H κύρια λειτουργία των χρωµατοφόρων της δερµίδας είναι η πρόκληση 

φυσιολογικής αλλαγής χρώµατος µέσω µια γρήγορης ενδοκυτταρικής κίνησης των 

οργανιδίων που φέρουν χρωστικές. Σε πολλά ενήλικα αµφίβια, οι αλλαγές του χρώµατος 

είναι το αποτέλεσµα της συνεργασίας τριών βασικών κατηγοριών χρωµατοφόρων 

(µελανοφόρων, ξανθοφόρων, ιριδοφόρων) τα οποία συνιστούν µια τέλεια λειτουργική 

µονάδα που ονοµάζεται δερµική χρωµατοφόρα µονάδα (Bagnara et al., 1968). Πρόσφατα 

περιγράφηκε η αντίστοιχη µονάδα και για τα ψάρια από τον Fujii et al. (1989). Στο 

ανώτατο σηµείο της µονάδας, ακριβώς κάτω από την βασική µεµβράνη, βρίσκονται τα 

ξανθοφόρα και κάτω από αυτά τα ιριδοφόρα. Στους βατράχους, η στοιβάδα των 

ιριδοφόρων που φέρει τα αντανακλαστικά συστατικά της µονάδας αποτελείται από την 

στοιβάδα των µελανοφόρων µε δεντριτικές προεκτάσεις προς τα επάνω. Aυτοί οι 

δενδρίτες προεκτείνονται έως την στοιβάδα των ιριδοφόρων, ακριβώς κάτω από από το 

επίπεδο των ξανθοφόρων. Kατά την προσαρµογή στο σκούρο περιβάλλον, τα 

µελανοσώµατα γεµίζουν αυτές τις προεκτάσεις, οδηγώντας στην σκούρυνση  του ζώου. 

Όταν το χρώµα του ζώου γίνεται ανοιχτό, τα µελανοσώµατα µετακινούνται από τις 

προεκτάσεις προς τον πυρήνα, τα ιριδοφόρα και τα ξανθοφόρα καλύπτουν τα 

µελανοφόρα. H στοιβάδα των ξανθοφόρων εξασφαλίζει τον πράσινο χρωµατισµό των 

ζώων ο οποίος σε βάτραχους και φίδια, δεν προκύπτει µόνο από την χρωστική των 

ξανθοφόρων αλλά και από µπλέ µεταλλάγµατα αυτών των ζώων. 

 H αποτελεσµατικότητα των χρωµατοφόρων της δερµίδας και της χρωµατοφόρας 

µονάδας ως στοιχείο της φυσιολογικής αλλαγής του χρώµατος επηρεάζεται σε πολύ 

µεγάλο βαθµό από την παρουσία των µελανοφόρων της επιδερµίδας και των επιδερµικών 

µονάδων µελανίνης. Eξ’αιτίας της µετακίνησης της µελανίνης στα υπερκείµενα 

επιδερµικά κύτταρα, η φυσιολογική αλλαγή του χρώµατος που παρατηρείται στη δερµίδα 

ακριβώς κάτω από την επιδερµίδα είναι η σκούρυνση. Στο δενδροβάτραχο, που 

υφίσταται γρήγορες και µεγάλες αλλαγές χρώµατος, έχει παρατηρηθεί ένα καλά 

ανεπτυγµένο σύστηµα χρωµατοφόρων µονάδων στη δερµίδα ενώ λείπουν από την 
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επιδερµίδα οι µονάδες µελανίνης. Aυτοί οι βάτραχοι φέρουν επιδερµικά µελανοφόρα 

κατά το νυµφικό στάδιο αλλά όχι όταν είναι ενήλικα που απαιτείται γρήγορη αλλαγή του 

χρώµατος. H απώλεια των επιδερµικών µελανοφόρων κατά την µεταµόρφωση γίνεται 

παράλληλα µε την διαφοροποίηση  των δερµικών χρωµατοφόρων µονάδων. 

Στους τελεόστεους όπως στο είδος Chromis viridis (blue-green damselfish) έχουν 

παρατηρηθεί περισσότερα ενεργά συστήµατα χρωµατοφόρων συµπλεγµάτων (Fujii et al., 

1989). Mια χρωµατοφόρα µονάδα της δερµίδας, από κάτω προς τα πάνω, αποτελείται 

από ένα µελανοφόρο, πολλά µικρά ιριδοφόρα και ευκαιριακά λίγα µικρά ξανθοφόρα. Tα 

κινητά ιριδοφόρα συγκεντρωµένα στον πυρήνα του µελανοφόρου, αντανακλούν το φως 

από το µπλέ στο κίτρινο, ενώ τα µη κινητά πάνω στις δενδριτικές περιοχές των 

µελανοφόρων δίνουν κιτρινωπή χροιά. Όταν τα κινητά ιριδοφόρα αντανακλούν µπλέ 

φως, ο συνδυασµός αυτού του µπλέ και του κίτρινου από τα µη κινητά κύτταρα οδηγούν 

σε πράσινο χρώµα (Fujii, 1993 β).  

 

4. Xρωστικές των χρωµατοφόρων κυττάρων 

Tο χρώµα των ψαριών είναι το αποτέλεσµα φυσικών (απορρόφηση, αντανάκλαση, 

σκεδασµός του φωτός) και χηµικών φαινοµένων (χρωµατισµός). Oι χρωστικές µπορούν 

να διαπερνούν τους ιστούς ή να βρίσκονται σε ενδοκυτταρικά κυστίδια, τα 

χρωµατοσώµατα. Oι κυριότερες κατηγορίες χρωστικών είναι: τα καροτενοειδή, οι 

φλαβίνες, οι µελανίνες.   

 

4.1. Mελανίνες 

H µελανίνη είναι η πιο διαδεδοµένη ουσία µεταξύ των χρωστικών του δέρµατος των 

ζώων στο οποίο προσδίδει καφέ ή µαύρο χρώµα. Πρόκειται για υψηλά πολυµερισµένα 

συστατικά που προκύπτουν από το αµινικό οξύ τυροσίνη, τα οποία συντίθενται και 

αποθηκεύονται στα µελανοσώµατα των µελανοφόρων. Tα πρώτα στάδια της σύνθεσης 

είναι η οξείδωση της τυροσίνης σε dopa και η οξείδωση της dopa σε ντοπακουινόνη µε 

παρουσία του ενζύµου τυροσινάση. Tα συστατικά αυτά στη συνέχεια πολυµερίζονται 

οξειδωτικά και αποκαρβοξυλιώνονται σχηµατίζοντας τις µελανίνες. Oι φαιοµελανίνες, οι 

οποίες είναι σχετικά πολυµερή S-τύπου (S-containing moieties), προκύπτουν από την 
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κυστεΐνη και δεν απαντώνται στα ψάρια τα οποία έχουν µόνο “ευµελανίνες” διαφέροντας 

έτσι από τα άλλα εξώθερµα σπονδυλωτά. 

Ώριµα µελανοσώµατα παραµένουν στα µελανοφόρα της δερµίδας για µεγάλη 

περίοδο, παίζοντας ενεργό ρόλο στις γρήγορες αλλαγές του χρώµατος µέσω της 

κινητικής δραστηριότητας αυτών των κυττάρων. Aντίθετα, τα µελανοσώµατα των 

µελανοφόρων της επιδερµίδας συχνά µεταφέρονται στα επιδερµικά κύτταρα 

(κερατινοκύτταρα) αυξάνοντας το σκούρο χρώµα του δέρµατος, λαµβάνοντας έτσι µέρος 

στις γρήγορες αλλαγές του χρώµατος όπως συµβαίνει και µε τα µελανοφόρα της 

δερµίδας. 

 

4.2. Kαροτενοειδή 

Tα όµορφα και λαµπερά χρώµατα που παρουσιάζουν πολλά είδη ψαριών οφείλονται 

κυρίως στην παρουσία των καροτενοειδών. Eίναι χρωστικές πολυενίου (polyene), 

αδιάλυτες στο νερό, λιποδιαλυτές, αποθηκευµένες στα κυστίδια των καροτενοειδών στα 

ξανθοφόρα και τα ερυθροφόρα που προέρχονται από την τροφή ή απ’ευθείας από τα 

φυτά.  

‘Eρευνες που διεξήχθησαν κυρίως στην Iαπωνία, έδειξαν ότι η τουναξανθίνη είναι 

κοινή χρωστική των θαλασσινών ψαριών που αφθονεί στα ψάρια κίτρινου χρώµατος 

ενώ, η ασταξανθίνη αφθονεί στα θαλασσινά ψάρια κόκκινου χρώµατος και η λουτεΐνη σε 

διάφορα θαλασσινά είδη. Τα καροτενοειδή που απαντώνται στα ψάρια του γλυκού νερού 

είναι το β-καροτένιο, η λουτεΐνη, η ταραξανθίνη, η ασταξανθίνη, η τουναξανθίνη, οι α- 

και β-δοραδεξανθίνες και η ζεαξανθίνη (Fujii, 1993β). Tα καροτενοειδή έχουν 

σηµαντικά αντιοξειδωτικά χαρακτηριστικά. ‘Eτσι, η ασταξανθίνη  προστατεύει τον 

λιπώδη ιστό (lipid tissue) από υπεροξείδωση (Bell et al., 2000) δεδοµένου ότι οι 

αντιοξειδωτικές της ιδιότητες είναι 100 φορές αποτελεσµατικότερες από αυτές της 

βιταµίνης E (Miki, 1991). 

 

4.3. Πτεριδίνες 

Aπαντούν σε πολλά είδη ασπονδύλων και ο  βασικός σκελετός τους είναι ο πυρήνας 

πτεριδίνη (πυριµιδο[4,5-β]πυραδίνη). Πρόσφατα κάποια µοριακά είδη αυτής της 

κατηγορίας βρέθηκαν στο δέρµα εξώθερµων σπονδυλωτών, παίζοντας ενεργό ρόλο στην 
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δηµιουργία των λαµπερών χρωµάτων (κίτρινο, κόκκινο και καφέ) όµοια µε αυτά των 

καροτενοειδών. Σε αντίθεση µε τα καροτενοειδή, οι πτεριδίνες είναι υδατοδιαλυτές. Tα 

κυτταρικά οργανίδια που περιέχουν πτεριδίνες ονοµάζονται πτερινοσώµατα 

(ξανθοσώµατα και ερυθροσώµατα) και εντοπίζονται στα ξανθοφόρα και τα ερυθροφόρα. 

 
4.4. Oυσίες που αντανακλούν το φως 

 
Πουρίνες 

Kάποιες βάσεις πουρινών συντελούν στη παρουσία χρώµατος στα ψάρια. Μεταξύ 

αυτών, η γουανίνη είναι η επικρατέστερη και αφθονεί στην αργυρόχρωµη κοιλιά των 

περισσοτέρων ειδών ψαριών. Eπίσης, µπορεί να απαντηθούν στα λέπια, το περιτόνιο, τη 

νηκτική κύστη, τις µήνιγγες, τα τοιχώµατα πολλών αγγείων και ορισµένων µυών, την 

ίριδα, (la choroide), τον αµφιβληστροειδή, τα φωτοφόρα όργανα κα. Eίναι λίγο διαλυτές 

στο νερό, συνήθως απαντώνται σε κρυσταλική µορφή (κρύσταλλοι µήκους 2-20 µ.) στα 

ιριδοφόρα και έχουν την  ιδιότητα να αντανακλούν το φως. 

 

5. ∆έρµα και λέπια 

Tο καλυπτήριο συστήµα των ψαριών το οποίο αποτελείται από το δέρµα και τα 

λέπια έχει περιγραφεί λεπτοµερώς από τον Harder, 1975. 

 

Tο δέρµα, παρέχει προστασία από εξωτερικές φυσικές, χηµικές και βιολογικές 

εισβολές και λοιµώξεις. Πιο συγκεκριµένα λειτουργεί ως φραγµός στους 

µικροργανισµούς, προστατεύει από µηχανικές βλάβες, από διάφορες τριβές και 

καταπονήσεις, επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων, νερού, ιόντων και µεγαλύτερων µορίων 

(αναπνοή, ωσµορύθµιση). Eπιπλέον παράγει ποικίλα εκκρίµατα (βλεννώδη και κολώδη) 

και είναι αποδέκτης αισθητικών (χηµειο- και νευροδεκτικών) ερεθισµάτων. Aποτελείται 

από δύο στρώµατα, την δερµίδα και την επιδερµίδα, µε φυσικό όριο µεταξύ αυτών την 

βασική µεµβράνη. H υποδερµίδα, υποδόριος συνδετικός ιστός, παρατηρείται πολύ 

σπάνια στα ψάρια.   

 

H επιδερµίδα των ψαριών αποτελείται από δύο στοιβάδες: την βασική (stratum 

basale) και την βλαστική (stratum germinativum). Φέρει διάφορες κατηγορίες κυττάρων 
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όπως: τα ινώδη ή Mαλπιγειανά κύτταρα (filament-containing or Malpighian cells), τα 

επιθηλιακά, τα βλεννοειδή (mucus cells), τα χηµειοδεκτικά όπως οι νευροµάστες 

(chemosensory cells, neuromasts), τα ροπαλοειδή (club cells), τα κοκκιοειδή (granule 

cells), τα χλωρώδη κύτταρα (chloride cells), και τους γευστικούς κάλυκες (tastebuds). O 

διακυτταρικός χώρος είναι περιορισµένος και, όταν υπάρχει, πληρώνεται µε 

διακυτταρικό υγρό (π.χ. λέµφος). Aντίθετα υπάρχουν άφθονα δεσµοσώµατα. Στα 

περισσότερα είδη ψαριών, σε αντίθεση µε τα άλλα σπονδυλωτά, δεν παρατηρούνται 

κερατινικά κύτταρα έτσι τα κύτταρα που έρχονται σε επαφή µε το περιβάλλον είναι 

ζωντανά. H µεµβράνη αυτών των κυττάρων, στα όρια µε το περιβάλλον,  φέρει 

χαρακτηριστικές µικροπτυχώσεις αντίστοιχες µε τα δακτυλικά αποτυπώµατα, µοναδικές 

για κάθε κατηγορία ψαριών και πιθανόν συγκεκριµένες για κάθε είδος. H σηµαντική 

λειτουργία αυτών των πτυχώσεων αν και δεν είναι πλήρως γνωστή, εξασφαλίζει την 

άµυνα και βοηθάει στην συγκράτηση της βλέννας στο δέρµα  (Hawkes, 1974α).      

Tο πάχος της επιδερµίδας εξαρτάται από το σηµείο του σώµατος, την ηλικία, το φύλο, 

την γενετική ωρίµανση και το περιβαλλοντικό στρες (π.χ. 3mm στα χείλη του Acipencer 

και 250µ. στο ουραίο του πτερύγιο) και διαφέρει από είδος σε είδος. Mε εξαίρεση τα είδη 

της οικογένειας Sygnathidae και Centriscidae όπου η επιδερµίδα µειώνεται στις 2-3 

στοιβάδες κυττάρων καταλαµβάνοντας το πιο πολύ 20µ. πάχος στο γένος Hipocampus.  

Σύµφωνα µε τον Harder (1975), η επιδερµίδα των ενήλικων οστειχθύων αποτελείται από 

10-30 στοιβάδες κυττάρων αλλά σπάνια ξεπερνά τις 4-5 στοιβάδες στα 

ελασµατοβράγχια. Tα βενθικά έχουν παχύτερη επιδερµίδα από τα πελαγικά. Tο πάχος 

της επιδερµίδας στα πελαγικά είναι 20-50µ. και σπάνια ξεπερνά τα 100µ. ενώ στα 

βενθικά είναι 300 – 400µ. ενώ το µέγιστο πάχος επιδερµίδας δερµίδας φτάνει τα 10 mm  

π.χ. σε κάποιους καρχαρίες. Στις νύµφες των ψαριών η επιδερµίδα αποτελείται από 2 

µόνο στοιβάδες κυττάρων (Harder, 1975).  

  

H βασική µεµβράνη είναι διπλή και διαχωρίζει την επιδερµίδα από την δερµίδα. Tο 

πάχος της αυξάνει αναλογικά µε το µέγεθος του ατόµου.  

 

H δερµίδα είναι ο ιστός µεταξύ της επιδερµίδας και του µυικού ιστού και 

αποτελείται από στοιβάδες συνδετικού ιστού περίτεχνης διάταξης. Ένα ανώτερο στρώµα 
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σπονγγώδους στοιβάδας αποτελείται από χαλαρές ταινίες κολλαγόνου, ινοβλάστες και 

χρωµατοφόρα κύτταρα. Aκριβώς από κάτω τοποθετείται η συνδετική στοιβάδα, αρχικά 

µία µη-κυτταρική στοιβάδα όπου λίγοι ινοβλάστες διασπείρονται µεταξύ των 

ορθογώνιων ταινιών κολλαγόνου. H δοµή των αλλεπάληλων στρωµάτων (τύπου 

plywood) της συνδετικής στοιβάδας προσδίδει ακαµψία από καταπόνηση (στρες) και 

επιπλέον επιτρέπει ευελιξία διότι τα στρώµατα των ινών στις σωστές γωνίες µπορούν να 

βυθιστούν το ένα στο άλλο. 

Tο δέρµα στα ιχθύδια του λαβρακιού είναι µόνο ένα λεπτό συνδετικό στρώµα 

αποτελούµενο από πυκνές ίνες κολλαγόνου,  ελαστικές ίνες, µελανοφόρα και λίγα 

κύτταρα συνδετικού ιστού. Στα ενήλικα άτοµα, αποτελείται από ένα εξωτερικό 

εκφυµατικό στρώµα (stratum compactum) που φέρει πυκνές ίνες κολλαγόνου και ένα 

εσωτερικό σπογγώδες στρώµα χαλαρού συνδετικού ιστού. Aυτό το εσωτερικό στρώµα 

φέρει πολλές κατηγορίες κυττάρων (αδρά ηωσινόφιλα, κοκκιώδη λευκοκύτταρα, 

λευκοκύτταρα, νευρικά κύτταρα, χρωµατοφόρα), λεµφικούς αγωγούς και αιµοφόρα 

αγγεία που τρέφουν το δέρµα (Harder, 1975). Tο σπογγώδες στρώµα είναι φαρδύτερο 

στο δέρµα του κεφαλιού (Grizzle & Rogers, 1976) αν και στο λαβράκι το µεγαλύτερο 

τµήµα της δερµίδας περιβάλλει την “τσέπη” του λεπιού. Στο λαβράκι δεν παρατηρούνται 

επιδερµικά µελανοφόρα όµως τα δερµικά παρατηρούνται σε δύο ταινίες, µία µεταξύ της 

επιδερµίδας και του εκφυµατικού στρώµατος και η άλλη µεταξύ του εκφυµατικού και 

του σπογγώδους στρώµατος (Burton, 1978). 

 

H υποδερµίδα, όταν υπάρχει, βρίσκεται κάτω από τον στηρικτικό, ενισχυµένο 

σπογγώδη ιστό, στο κατώτερο σηµείο της δερµίδας στα όρια µε τον µυικό ιστό.  Eίναι 

µια στοιβάδα χαλαρού/ κυψελώδη συνδετικού ιστού, απαντάται κυρίως κατά µήκος των 

πλευρών του ψαριού ενώ συνδέει τα κόκκινα και λευκά µυοµερή µε το δέρµα.  Φέρει 

χρωµατοφόρα κύτταρα, λιπώδη κύτταρα, µικρά αιµοφόρα αγγεία και νεύρα. H 

υποδερµίδα και η σπογγώδης στοιβάδα είναι ίδια σε όλο το σώµα. 

  

Mαζί µε το δέρµα, τα λέπια παρέχουν ακαµψία και προστασία στο δέρµα. Σύµφωνα 

µε τον Harder  (1975), τα λέπια των τελεόστεων είναι ακυτταρικά δερµικά οστά που 

αποτελούνται από  mineralize isopedine matrix περικλείοντας λεπτά ορθογώνια 
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τοποθετηµένες ίνες κολλαγόνου. Eίναι αγκυροβοληµένα σε δερµατικές «θήκες» οι οποίες 

είναι διατεταγµένες µεταξύ των στρωµάτων ινών κολλαγόνου στο σπογγώδες στρώµα 

και της βασικής µεµβράνης της επιδερµίδας. Tµήµατα των ανώτερων και κατώτερων 

επιφανειών του κάθε λεπιού καλύπτονται από την επιδερµίδα.  

 

6. Aλλαγή του χρώµατος  

H χρωµατική προσαρµογή των ζωντανών οργανισµών στο περιβάλλον που ζουν, 

αποτελεί σηµαντικό µηχανισµό άµυνας και επιτυγχάνεται µέσω των χρωµατοφόρων 

κυττάρων που φέρουν στο δέρµα τους. H αλλαγή του χρώµατος, µπορεί να είναι 

"µορφολογική" και να οφείλεται στον αριθµό και το µέγεθος των κυττάρων του δέρµατος 

ή την ποσότητα της µελανίνης των κυττάρων (Bagnara and Hadlay 1973, Sugimoto 

1993) ή "φυσιολογική" και να οφείλεται στην διασπορά και την συγκέντρωση της 

χρωστικής (µέσω των µικροσωληνίσκων) στο εσωτερικό των κυττάρων. Tέτοιου είδους 

αλλαγές συµβαίνουν ταχύτερα σε σχέση µε εκείνες που προκαλούνται από την αύξηση ή 

την µείωση της ποσότητας της χρωστικής των κυττάρων. H φυσιολογική αλλαγή του 

χρώµατος στα ζώα περιλαµβάνει δύο στάδια: α) την πρωταρχική απόκριση ("primary 

color response") κατά την οποία τα χρωµατοφόρα αντιδρούν άµεσα στον προσπίπτοντα 

φωτισµό και β) την δευτερογενή απόκριση ("secondary color response") κατά την οποία 

τα χρωµατοφόρα ελέγχονται/ρυθµίζονται από το νευρικό (συµπαθητικό) και/ή το 

ενδοκρινικό σύστηµα (Fujii 1961, Bagnara & Hadlay 1973, Fujii & Oshima 1686, 

Sugimoto 1993, Fujii 2000).  

H προσαρµογή των ψαριών σε διαφορετικού χρώµατος υπόστρωµα οφείλεται σε 

µορφολογική ή/και φυσιολογική αλλαγή του χρώµατος. Σε µερικά είδη τελεόστεων 

(Oryzias latipes  (medaka), Poelicia sp. (guppy), Fundulus sp. (killifish), Oreochromis 

mossambicus (τιλάπια) έχει παρατηρηθεί µεταβολή στον αριθµό, το µέγεθος και την 

ποσότητα µελανίνης κατά την προσαρµογή σε µαύρο ή λευκό υπόστρωµα ενώ 

πραγµατοποιούνται φυσιολογικές αλλαγές που ελέγχονται από το νευρικό (µέσω 

αδρενεργικών νευροδιαβιβαστών) και το ορµονικό σύστηµα (µέσω των ορµονών α-

MSH, MCH, ACTH, µελατονίνη) (Bagnara & Hadley 1973, van Eys & Peters 1981, 

Sugimoto 1993, Sugimoto et al. 2000). H µείωση του αριθµού των µελανοφόρων 

κυττάρων σε δεξαµενές λευκού χρώµατος µπορεί να οφείλεται στον σταδιακό τους 
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θάνατο και την αποµάκρυνση τους (απόπτωση) µέσω της επιδερµίδας. Aντίστοιχη 

απόπτωση των λευκοφόρων κυττάρων µπορεί να συµβαίνει σε δεξαµενές µαύρου 

χρώµατος ενώ στην διαδικασία της απόπτωσης θα πρέπει να εµπλέκεται το συµπαθητικό 

νευρικό σύστηµα (Sugimoto et al., 2000). 

 

6.1. Mορφολογική αλλαγή χρώµατος 

H µορφολογική αλλαγή του χρώµατος είναι αλλαγή η οποία προκαλείται αργά ως 

αποτέλεσµα  των µεταβολών της ποσότητας της χρωστικής που περιέχεται στο δέρµα 

(Parker, 1948). Eίναι µια σχετικά αργή διαδικασία που περιλαµβάνει την σύνθεση ή την 

καταστροφή σχετικά µεγάλων ποσοτήτων χρωστικής ως απόκριση σε επίµονα 

ερεθίσµατα. H προσαρµογή των ζώων σε µαύρο υπόστρωµα είναι χαρακτηριστική 

περίπτωση µορφολογικής αλλαγής του χρώµατος. Tα ζώα που διατηρούνται στο σκούρο 

υπόστρωµα παράγουν περισσότερη µελανίνη ενώ αυτά που ζουν σε ανοιχτόχρωµα 

υποστρώµατα χάνουν την µελανίνη τους (Dawes, 1941). Tο αντίθετο συµβαίνει στα 

ιριδοφόρα και στις πουρίνες τους. H συνολική αύξηση ή µείωση της χρωστικής είναι το 

αποτέλεσµα διαφόρων αιτιών όπως είναι ο αριθµός των χρωµατοφόρων. 

H συνολική αύξηση ή µείωση της ποσότητας της χρωστικής µπορεί να προκληθεί 

από διάφορες αιτίες, όπως είναι ο αριθµός των χρωµατοφόρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

εµπλέκεται η υπόφυση µε τον πολλαπλασιασµό των δερµατικών χρωµατοφόρων. 

Πιθανότατα η αύξηση των χρωµατοφόρων να προκύπτει από την επαγωγή σύνθεσης της 

χρωστικής σε αδιαφοροποίητους έως εκείνη την στιγµή µελανοβάστες. 

Tα επιδερµικά µελανοφόρα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην µορφολογική αλλαγή του 

χρώµατος. H έκθεσής του ζώου σε σκούρο υπόστρωµα προκαλεί την έντονη διέγερση 

των µελανοφόρων, την δραστηριότητα κυτταρικών εκκρίσεων των δεντριτών των 

επιδερµικών µελανοφόρων κάνοντας την µελανίνη να µετακινηθεί σε προκαθορισµένα 

κύτταρα της επιδερµίδας. O µηχανισµός αυτής της µετατόπισης της χρωστικής δεν είναι 

ακόµη γνωστός. Σε ενήλικους βατράχους, οι κυτταρικές εκκρίσεις και η µετατόπιση της 

µελανίνης είναι οι πρώτες ενδείξεις της µορφολογικής αλλαγής του χρώµατος. H 

σηµαντικότητα των επιδερµικών µελανοφόρων στα οµοιόθερµα είναι πολύ καλά γνωστή 

και δηλώνει ότι τα επιδερµικά µελανοφόρα όλων των σπονδυλωτών είναι οµόλογα και 

καθόλα όµοια (Bagnara, 1998). 
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6.1.1. Aπόπτωση 

 Πολλοί τελεόστεοι προσαρµόζουν το χρώµα του σώµατός τους στο υπόστρωµα, 

αλλάζοντας την µορφή και την πυκνότητα (αριθµό) των χρωµατοφόρων κυττάρων του 

δέρµατός τους. O αριθµός των µελανοφόρων µειώνεται στο δέρµα των ψαριών κατά την 

διάρκεια µακράς προσαρµογής σε λευκό υπόστρωµα. Aυτή η φυσιολογική αλλαγή 

συνδέεται µε το θάνατο των κυττάρων και ιδιαίτερα µε την απόπτωση. H µελέτη του 

µηχανισµού της απόπτωσης έγινε στο είδος Oryzias latipes (medaka) (Sugimoto et al., 

2000) το οποίο δύναται να αναστρέφει την πυκνότητα (αριθµό) των µελανοφόρων κατά 

την προσαρµογή στο υπόστρωµα σε µικρό χρόνο (Sugimoto 1993a) ενώ ταυτόχρονα 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία λευκοφόρων στο δέρµα του τα οποία παρουσιάζουν 

αντίστροφη απόκριση στα ερεθίσµατα και έχουν αντίστροφο ρόλο στην αλλαγή του 

χρώµατος σε σχέση µε τα µελανοφόρα (Iwata et al., 1981, Sugimoto 1993a). 

 H απόπτωση περιλαµβάνεται στις µορφολογικές αποκρίσεις των χρωµατοφόρων 

κυττάρων του δέρµατος κατά την µακράς διάρκειας προσαρµογή στο περιβάλλον. 

Pυθµίζει την ισορροπία των χρωµατοφόρων του δέρµατος κατά τρόπο ώστε να 

προσαρµόζει το χρώµα του στα διαφορετικά υποστρώµατα. Kατά την προσαρµογή στο 

λευκό υπόστρωµα, η πυκνότητα (αριθµός) των µελανοφόρων µειώνεται σταδιακά µε 

σποραδικό θάνατο των κυττάρων. H διαδικασία περιλαµβάνει, αρχικά την µείωση του 

µεγέθους των µελανοφόρων, στην συνέχεια την απώλεια της κινητικής δραστηριότητας 

και την δηµιουργία συµπλέγµατος/ δέσµη θραυσµάτων µαύρων σφαιριδίων, την 

φαγοκύττωση των θραυσµάτων και τελικά την αποµάκρυνσή τους από την επιδερµίδα. 

Kατ’ αντιστοιχία, τα λευκοφόρα παρουσιάζουν σηµαντική µείωση του αριθµού τους 

λόγω θανάτου σε µαύρο υπόστρωµα. 

H απόπτωση των µελανοφόρων επάγεται µετά από συµπαθεκτοµή µε χηµικές µεθόδους 

in vivο και η νοραδρεναλίνη (NE) διεγείρει/ προκαλεί σηµαντική απόπτωση σε ιστό 

δέρµατος καλλιέργειας κάτι που δεν συµβαίνει µε την ορµόνη συγκέντρωσης της 

µελανίνης Melanin-concentrating hormone (MCH) (Sugimoto et al., 2000). 
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6.2. Φυσιολογική αλλαγή χρώµατος 

Ως φυσιολογική αλλαγή χρώµατος ορίζεται η αλλαγή του εξωτερικού 

χρωµατισµού που προκαλείται από την µετακίνηση της χρωστικής στο εσωτερικό των 

χρωµατοφόρων κυττάρων.  

Tα ερεθίσµατα λαµβάνονται από τα µάτια και άλλα αισθητήρια όργανα και 

µεταφέρονται µέσω του οπτικού νεύρου στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Eκεί 

οµαδοποιούνται και δίδουν το έναυσµα για την αλλαγή του χρώµατος ώστε να επιτύχουν 

την προσαρµογή των ζώων στο περιβάλλον.  

H ποσοτικοποίηση της φυσιολογικής αλλαγής γίνεται µέσω της µέτρησης της 

απόκρισης των κυττάρων στην παρουσία ερεθισµάτων. 

 

6.2.1. Mέθοδοι µέτρησης της απόκρισης των  κυττάρων 

Aρκετές µέθοδοι έχουν χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή της φυσιολογικής 

κατάστασης των χρωµατοφόρων κυττάρων. H πιο απλή είναι αυτή που χρησιµοποιεί 

όρους για την περιγραφή της µορφολογίας τους (κηλιδωτά, στήλες, δενδροειδή κλπ) που 

προκύπτουν από µετακίνηση της χρωστικής η οποία χαρακτηρίζεται από σχετικούς 

όπους όπως συγκέντρωση, διασπορά.  

H µέθοδος της Kλίµακας Mελανοφόρου (Μelanophore Index) χρησιµοποιήθηκε για 

τα µελανοφόρα των αµφιβίων για πρώτη φορά από τους Hogben & Slom (1931) ενώ 

εφαρµόζεται και για τις υπόλοιπες κατηγορίες χρωµατοφόρων. Σύµφωνα µε την µέθοδο 

αυτή, τα κύτταρα κατατάσσονται σε 5 στάδια, που χαρακτηρίζουν την διαβάθµιση της 

διασποράς της χρωστικής ενδοκυτταρικά σε κλίµακα από 1 (απουσία διασποράς / πλήρης 

συγκέντρωση) έως 5 (πλήρης διασπορά).  

O Healey (1967) πρότεινε µια έµµεση µέθοδο (“Derived Ostwald Index”) η οποία 

στηρίζεται στην διαβάθµιση της χροιάς (tint) της ράχης του ψαριού όπως αυτή γίνεται 

αντιληπτή µε γυµνό οφθαλµό. Ως σταθερές επέλεξε 9 τιµές από την κλίµακα χρώµατος 

γκρί του Ostwald  δίδοντας αυθαίρετα αριθµούς από το 0 έως το 8.  

Σε ορισµένα πειράµατα, έχουν πραγµατοποιηθεί απ’ευθείας µετρήσεις της 

διαµέτρου των χρωµατοφόρων, του µήκους των κυτταροπλασµατικών προεκτάσεων 

καθώς και της ταχύτητας µετακίνησης των κοκκίων της χρωστικής στο κυτταρόπλασµα 

των µελανοφόρων.  
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H φωτοηλεκτρική µέθοδος (Hill et al., 1935) µετρά τις αλλαγές της αντανάκλασης 

του φωτός στη ράχη των ψαριών µε την βοήθεια φωτοκυττάρου. Eπίσης έχει περιγραφεί 

ο παλµός (pulsation) των µελανοφόρων µέσω της καταγραφής της µεταβίβασης του 

φωτός από λέπια (Smith, 1936). Eναλλακτικά των λεπιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

τµήµα πτερυγίου αποτελούµενο από δύο ακτίνες παρεµβάλοντας δίκτυο µέσα σε δύο 

συµµετρικά τµήµατα. Oι αλλαγές στην µεταβίβαση του φωτός µέσα από το δίκτυο 

καταγράφονται αποτυπώνοντας το φωτοηλεκτρικό κύµα κάθε στιγµή είτε συνεχόµενα 

πάνω σε χαρτί. ∆εν απαιτούνται χηµικά και φάρµακα για να διαπεραστεί η επιδερµίδα 

και να φτάσει στα χρωµατοφόρα. H απόκριση των χρωµατοφόρων στη χηµική διέγερση 

αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και προχωράει σχεδόν ταυτόχρονα µεταξύ των κυττάρων. 

Yπάρχει η δυνατότητα µέτρησης µε φωτοκύτταρα της δραστηριότητας ενός αριθµού 

κυττάρων ταυτόχρονα. H φωτοηλεκτρική µέθοδος, εκτός από τα µελανοφόρα, µπορεί να 

εφαρµοστεί σε όλα τα είδη χρωµατοφόρων  µε την χρήση φίλτρων (Fujii, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eικόνα 2. ∆ιαβάθµιση της διασποράς της χρωστικής  (Melanophore Index) (In:Bagnara 

& Hadley, 1973). 

 

6.2.2. Mηχανισµός της κίνησης των χρωστικών 

∆ιάφορες υποθέσεις έχουν προταθεί για την εξήγηση του µηχανισµού της 

κινητικότητας της χρωστικής των χρωµατοφόρων οι οποίες έχουν διερευνηθεί σε 

χρωµατοφόρα τελεόστεων τα οποία µπορούν εύκολα να παρατηρηθούν κάτω από την 

διάφανη επιδερµίδα και παρουσιάζουν εύκολα ποσοτικοποιήσιµες αποκρίσεις.  
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Oι µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί είναι πολλές και συνοψίζονται στις 

ανασκοπήσεις των Fujii (1969), Obika (1986) και Fujii (1993α) από τις οποίες προκύπτει 

ότι τo σύστηµα ακτίνης- µυοσίνης παίρνει µέρος στην κίνηση πολλών κυτταρικών 

τύπων. ‘Eτσι, οι Obika et al. (1978α) και Schliwa et al. (1981), µε µεθόδους 

ανοσοφθορισµού, παρατήρησαν ότι τα ινίδια ακτίνης που είναι δεµένα µε µόρια βαριάς 

µεροµυοσίνης περιορίζονται στον φλοιό του κυτταροπλάσµατος των µελανοφόρων στα 

είδη Oryzias latipes και Fundulus heteroclitus. Oι Akiyama & Matsumoto (1981), από 

παρατηρήσεις της συµπεριφοράς των ινιδίων στις δενδριτικές προεκτάσεις των 

ερυθροφόρων του Xiphophorus helleri, προτείνουν ότι η συγκέντρωση ή η χαλάρωση 

των δικτυακών βρόγχων των ινιδίων µπορεί να σφίγγουν τα κοκκία της χρωστικής στο 

σώµα του κυττάρου ή να τα έλκουν στην κυτταρική προέκταση. Aυτή η θεωρία αν και 

έχει κάποιους υποστηρικτές, σήµερα παρουσιάζει µόνο ιστορικό ενδιαφέρον. Oι Byers & 

Porter (1977) ανακάλυψαν µε την βοήθεια του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου ένα 

τρισδιάστατο σύστηµα µικρο-δικτυακού πλέγµατος (microtrabecular lattice, MTL) στο 

κυτταρόπλασµα καλλιεργούµενων ερυθροφόρων του είδους Holocentrus ascensionis το 

οποίο παίζει κύριο ρόλο στην κεντροµόλα και φυγόκεντρη µετακίνηση της χρωστικής. Σε 

κύτταρα µε διεσπαρµένη χρωστική, τα κυστίδια (ερυθροσώµατα) ενώνονται και 

διακόπτουν το µικροδικτυακό πλέγµα. Kατά την συγκέντρωση της χρωστικής τα νηµάτια 

γίνονται κοντύτερα και λεπτότερα και τελικά πακετάρονται στα κυστίδια της χρωστικής 

κοντά το ένα στο άλλο στο σώµα του κυττάρου. Πρώτος ο Bikle et al. (1966) περιέγραψε 

την παρουσία των µικροσωληνίσκων στα µελανοφόρα του Funtulus  εικάζοντας τον 

πιθανό τους ρόλο στην µετατόπιση της χρωστικής. Aργότερα, οι Fujii & Novales  (1969) 

πρότειναν την ολίσθηση της χρωστικής κατά µήκος των µικροσωληνίσκων µέσα στις 

προεκτάσεις των χρωµατοφόρων. Tο γενικό συµπέρασµα που προέκυψε από µελέτες 

ερευνητών πάνω στη στατική και την δυναµική αυτών των λεπτών οργανιδίων, ήταν ότι 

τα κυστίδια της χρωστικής κινούνται κατά µήκος της επιφάνειας των µικροσωληνίσκων 

µε δυνάµεις ολίσθησης που εντείνονται από την αλληλεπίδραση τουµπουλίνης – 

δυνεϊνης (Murphy & Tilney, 1974, Obika et al 1978β, Schliwa et al., 1978, Schliwa & 

Euteneuer, 1983, Obika, 1986, Oshima et al., 1990). 

Για την διερεύνηση του ρόλου των µικροσωληνίσκων χρησιµοποιήθηκαν µιτωτικοί 

αναστολείς όπως η κολχικίνη και παρεµφερή αλκαλοειδή. Tα αποτελέσµατα πολλών 
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µελετών συµφωνούν µε την ανασταλτική δράση αυτών των ουσιών στην µετακίνηση της 

χρωστικής και πιο συγκεκριµένα αυτά της κεντροµόλας διεύθυνσης. Eπίσης, αναστολείς 

της δυνεϊνικής-ATPάσης, όπως τα vanadate και EHNA, µπλοκάρουν την συγκέντρωση 

της χρωστικής. Πιο άφθονοι µικροσωληνίσκοι έχουν βρεθεί στα µελανοφόρα σε σχέση 

µε άλλους τύπους χρωµατοφόρων κυττάρων και σε αυτό πιθανόν να οφείλεται η 

µεγαλύτερη απόκριση των µελανοφόρων σε σχέση µε τα άλλα κύτταρα.  

Οι McNiven & Porter (1986) κατέγραψαν πολικότητα στη δοµή των 

µικροσωληνίσκων στις προεκτάσεις των δενδριτικών χρωµατοφόρων (polarity hook 

assay) η οποία σχετίζεται µε την λειτουργική πολικότητα. ‘Eτσι, οι µικροσωληνίσκοι 

είναι προσανατολισµένοι µε τα θετικά τους άκρα στα άκρα των δενδριτικών 

προεκτάσεων και τα αρνητικά στο σώµα των κυττάρων. Oι ανταλλαγές των υποµονάδων 

είναι ταχύτερες στα θετικά παρά στα αρνητικά άκρα και η φυγόκεντρη κίνηση 

(διασπορά) της χρωστικής ορίζεται ως ορθή µεταφορά ενώ η κεντροµόλος κίνηση 

(συγκέντρωση) ως ανάδροµη. 

∆ύο τουλάχιστον κυτταροπλασµατικές πρωτεϊνες, η κινεσίνη και η δυνεΐνη, 

απαιτούνται για την φυγόκεντρη και κεντροµόλα ολίσθηση της χρωστικής αντίστοιχα 

κατά µήκος των µικροσωληνίσκων. Πρόκειται για πρωτεϊνες που παράγουν δύναµη, και 

έχουν ενεργότητα  όµοια µε την ATPάση δεδοµένου ότι η ενεργή διπλή κίνηση της 

χρωστικής στις δενδριτικές προεκτάσεις απαιτεί ATP και προς τις δύο κατευθύνσεις, για 

την συγκέντρωση και διασπορά της (Rozdzial & Haimo, 1986). H ορθή κίνηση 

(διασπορά) των οργανιδίων της χρωστικής πάνω στους µικροσωληνίσκους (2µm/sec) 

βασίζεται στην πρωτεϊνη κινεσίνη, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε πειραµατικά 

(Rodionov et al., 1991).    

 

Tα κινητά ιριδοφόρα των ψαριών, σε επίπεδο λεπτής δοµής, φέρουν λίγα 

κυτταροσκελετικά στοιχεία, όχι καλά οργανωµένα (Lythgoe & Shand, 1982, Fujii et al., 

1989). Σύµφωνα µε τους Oshima & Fujii (1987) και Oshima & Negaishi (1992), η 

κινητική δραστηριότητα αυτών των κυττάρων στα είδη Chrysiptera cyanea και 

Paracheirodon innesi (neon tetra) εξαρτάται από το σύστηµα τουµπουλίνης – δυνεϊνης. 

Aντιµιτωτικές ουσίες, διαφορετικές από τους αναστολείς της ακτίνης, αναστέλλουν την 

απόκριση της αντανάκλασης του µεγάλου φάσµατος του φωτός (longer-wavelength light-
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reflecting (LR) response). Σύµφωνα µε τους Nagaish & Oshima (1992), τα ινίδια ακτίνης 

στα ιριδοφόρα παίρνουν µέρος στη διατήρηση της ακεραιότητας των κυττάρων. ‘Oµως, 

ακόµη δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητή η λειτουργία του σωληνωτού µηχανοχηµικού 

συστήµατος στη διάταξη των κρυστάλλων που αντανακλούν το φως. 

 

Tα κυστίδια της χρωστικής κινούνται πάνω στους µικροσωληνίσκους ολισθαίνοντας 

µε µια βλεφαριδωτή και µαστιγωτή κίνηση η οποία δεν έχει περιγραφεί πλήρως. 

Eκτελούν δύο “κινήσεις”, µία που συγκεντρώνει και µία που διασπείρει την χρωστική οι 

οποίες στα χρωµατοφόρα µε δενδριτική οργάνωση, βασίζονται στην αλληλεπίδραση 

µεταξύ τουµπουλίνης και µικροσωληνίσκων καθώς  και διαφόρων κινητικών πρωτεϊνών 

µε δράση της ATP-άσης ή ανάλογη. Tο σύστηµα ακτίνης-µυοσίνης πιθανόν να µην 

εµπλέκεται άµεσα στην µετακίνηση των κυστιδίων της χρωστικής αν και τα ινίδια 

ακτίνης που παρατηρούνται στο φλοιό του κυτταροπλάσµατος των προεκτάσεων 

φαίνεται να έχουν κυτταροσκελετικό ρόλο.  

Όλα τα χρωµατοφόρα, παρά την διαφορετική τους µορφή (δενδροειδή, στρογγυλά, 

πασσαλοειδή) έχουν κοινή εµβρυική προέλευση από τον νευρικό φλοιό (neural crest) 

(Fujii, 1993α).  

 

6.2.3. Nευρική ρύθµιση των χρωµατοφόρων 

Oι χρωµατικές αντιδράσεις των ζώων ρυθµίζονται από το ενδοκρινικό και το 

νευρικό σύστηµα.  

Tο νευρικό σύστηµα, σε αντίθεση µε το ορµονικό, έχει αναπτυχθεί κατά τρόπο ώστε 

να αντιδρά άµεσα στις γρήγορες χρωµατικές αλλαγές. Έχει αποδειχθεί ότι, το 

συµπαθητικό αυτόνοµο νευρικό σύστηµα εµπλέκεται στην ρύθµιση των χρωµατοφόρων 

µε συγκέντρωση της χρωστικής στα κύτταρα δενδριτικής µορφής (Eικόνα 3) ενώ το 

Παρασυµπαθητικό δεν εµπλέκεται (Fujii, 1993β). H νοραδρεναλίνη είναι υπεύθυνη για 

την περιφερειακή νευροδιαβίβαση δρώντας µέσω των αδρενεργικών υποδοχέων τύπου α. 

Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι στις νευρικές απολήξεις των χρωµατοφόρων µαζί µε 

νοραδρεναλίνη απελευθερώνεται και ATP (Fujii & Oshima, 1986, Fujii, 1993α), το οποίο 

αποφωσφορυλιώνεται παρουσία εξωενζύµων σε αδενοσίνη που αλληλεπιδρά µε τους 

κατάλληλους υποδοχείς της κυτταρικής µεµβράνης προκαλώντας διασπορά της 
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χρωστικής. H αδενοσίνη ελευθερώνεται συµπτωµατικά και αποµακρύνεται γρήγορα µε 

επαναρρόφηση µέσα στις νευρικές απολήξεις ή µε  απενεργοποίηση µέσω της κατεχολ-

O-µεθυλτρανσφεράσης (COMT) ή µέσω της αµινικής οξειδάσης (MAO). Mετά την 

παύση των συµπαθητικών ώσεων, η αδενοσίνη ζει για µεγαλύτερο χρόνο και διασπείρει 

την χρωστική των κυττάρων αντιστρέφοντας την δράση του πραγµατικού 

νευροδιαβιβαστή (νοραδρεναλίνη). Mε αυτό τον τρόπο, η αδενοσίνη λειτουργεί ως 

συνδιαβιβαστής, δρα προκαλώντας γρήγορη διασπορά των κυστιδίων χρωστικής 

κάνοντας τα ψάρια ικανά να αλλάζουν το χρώµα τους πολύ γρήγορα. 

Aντίθετα, η αδρεναλίνη µπορεί να παίζει το ρόλο της ορµόνης στην αλλαγή του 

χρώµατος στα ψάρια. Σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις, διασπείρει τα κυστίδια της 

χρωστικής των χρωµατοφόρων που απορροφούν  το φως µέσω των β-αδρενεργικών 

υποδοχέων (b-adrenoceptors).  
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Oι υποδοχείς των ορµονών, ως νευροδιαβιβαστών, βρίσκονται πάνω στην κυτταρική 

µεµβράνη των χρωµατοφόρων. Mεταξύ των κυριότερων υποδοχέων, οι αδρενεργικοί 

τύπου α, καθώς και οι υποδοχείς της MCH και της µελατονίνης προκαλούν συγκέντρωση 

της χρωστικής ενώ οι αδρενεργικοί υποδοχείς τύπου β, οι  υποδοχείς της MSH και της 

αδενοσίνης προκαλούν διασπορά της χρωστικής (Eικόνα 3). Tα εξωκυτταρικά µηνύµατα 

µεταφράζονται από το σύστηµα των υποδοχέων µε αύξηση ή µείωση των επιπέδων των 

ενδοκυτταρικών δευτερογενών µηνυµάτων. Σύµφωνα µε τον Fujii (1993α, 2000), στην 

κινητική απόκριση των χρωµατοφόρων συµµετέχουν τρεις τύποι δευτερογενών 

µηνυµάτων, η µονοφωσφορική κυκλική αδενοσίνη 3’-5’ (cAMP), τα ιόντα ασβεστίου 

(Ca++) και η τριφωσφορική ινοσιτόλη 1,4,5 (IP3).  

 

Στο κεντρικό νευρικό σύστηµα ο µηχανισµός επεξεργασίας των ερεθισµάτων 

διαφέρει από τους µηχανισµούς του περιφερειακού νευρικού συστήµατος και δεν έχει 

ακόµη πλήρως µελετηθεί. O ρόλος του κεντρικού νευρικού συστήµατος παρουσιάζεται 

στην ανασκόπιση  του Grove (1994) ενώ οι Iwata & Fukuda (1973) παρουσίαζουν  

σχηµατικά τον µηχανισµό επεξεργασίας των ερεθισµάτων του µατιού στο κεντρικό 

νευρικό σύστηµα υποστηρίζοντας την επικράτηση της περιφερειακής µονονευρωνικής 

ρύθµισης των µελανοφόρων αν και στο κέντρο λειτουργούν τα συστήµατα τόσο της 

διέγερσης όσο και της αναστολής. Στο σκούρο υπόστρωµα, το κοιλιακό τµήµα του 

αµφιβληστροειδή δέχεται σηµαντική ποσότητα φωτός σε σύγκριση µε το ραχιαίο. Έτσι, 

οι νευρώνες ενεργοποιούνται καταστέλλοντας την σποραδική απελευθέρωση ουσιών των 

κινητήριων νευρώνων στον µυελό, σκουραίνοντας το ψάρι. Στο λευκό υπόστρωµα, 

διεγείρονται το κοιλιακό και το ραχιαίο τµήµα του αµφιβληστροειδή χιτώνα. Aπό το 

ραχιαίο τµήµα του αµφιβληστροειδή αυξάνεται η σποραδική απελευθέρωση ουσιών των 

κινητήριων νευρώνων οδηγώντας στην λεύκανση του δέρµατος. Tην ίδια στιγµή, 

δραστηριότητες του συστήµατος αναστολής λόγω της δραστηριότητας του κοιλιακού 

τµήµατος του χιτώνα καταστέλλονται στο επίπεδο του ortic tectum και τµηµατικά στο 

επίπεδο των κινητήριων νευρώνων στον µυελό.  

  

Aποκοπή των χρωµατικών νευρικών ινιδίων των χρωµατοφόρων en route έχει ως 

φυσικό αποτέλεσµα την διακοπή της νευρικής τονικής επίδρασης στα κύτταρα δράστες 
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Eικόνα 3. Mηχανισµός ρύθµισης της κινητικής δραστηριότητας των χρωµατοφόρων κυττάρων 
που απορροφούν το φως (π.χ. µελανοφόρα) στους τελεόστεους. (Fujii, 2000). 
 
Συντµήσεις: a-A-R = α-αδρενεργικοί υποδοχείς, NE = νορεπινεφρίνη - νοραδρεναλίνη, 
mACh-R = µουσκαρινικοί υποδοχεί ακετυλχολίνης, Ach = ακετυλχολίνη, MCH-R = υποδοχείς 
MCH,  Epi = επινεφρίνη - αδρεναλίνη, ATP = τριφωσφορική αδενοσίνη 5%, a-MT-R = α-
υποδοχείς MT, PRL cell = κύτταρα παραγωγοί προλακτίνης, MCH = ορµόνη συγκέντρωσης 
µελανίνης, a-ET-R = α-υποδοχείς ET, AL = πρόσθιος λοβός υπόφυσης, cAMP = 
µονοφωσφορική κυκλική αδενοσίνη 3%,5%, cGMP = µονοφωσφορική κυκλική γουανοσίνη 
3%,5%, IP3 = τριφωσφορική ινοσιτόλη 1,4,5, PRL = προλακτίνη, AS-R = υποδοχείς 
αδενοσίνης, MSH cell = κύτταρα παραγωγοί MSH, PIH cell = αναστολέας απελευθέρωσης της 
ορµόνης PRL-  εκκρητικά κύτταρα, IL = ενδιάµεσος λοβός υπόφυσης, PRL-R = υποδοχείς 
PRL,  MIH cell = αναστολέας απελευθέρωσης της ορµόνης MSH, MC-R, = υποδοχείς 
µελανοκορτίνης, a-MSH = α- ορµόνη διέγερσης των µελανοφόρων,  b-A-R, β- αδρενεργικοί 
υποδοχείς, PL = οπίσθιος λοβός υπόφυσης, ET = εντοθυλίνη, MT= µελατονίνη; MCH cell,
MCH-παραγωγή νευρώνων στον υποθάλαµο, b-ET-R = b-υποδοχείς ET, b-MT-R = b-
υποδοχείς µελατονίνης, NO=νιτρικό οξείδιο.  
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(effector cells) και ονοµάζεται σκούρυνση της κάτω ζώνης.  Bασισµένοι στις 

παρατηρήσεις τέτοιων απονευρωµένων σκοτεινών ζωνών σε κάποιους τελεόστεους και 

ελασµατοβράγχιους, το συµπέρασµα είναι ότι η απόκριση προκύπτει από την 

επαναλαµβανόµενη πυροδότηση των θεωρούµενων παρασυµπαθητικών ινιδίων της 

διασποράς της χρωστικής στα κοµµένα άκρα των αξόνων (Parker, 1948). Aυτή η 

“θεωρία της διπλής νεύρωσης” δεν υποστηρίχτηκε αλλά το φαινόµενο προσφέρει πολλές 

σηµαντικές ενδείξεις για την κατανόηση του συστήµατος (Fujii, 1993α).  

 

Στις αρχές του αιώνα, ο von Frisch (1911) προσπάθησε να ακολουθήσει την 

επέκταση των χρωµατικών ινιδίων από το κεφάλι και κατά µήκος του σώµατος και 

περιέγραψε τα νευρικά µονοπάτια συγκέντρωσης της µελανίνης κατά µήκος του 

σώµατος του είδους Phoxinus laevis. H περιγραφή αυτή ισχύει έως και σήµερα για τους 

τελεόστεους µε µικρές µόνο τροποποιήσεις.  

Eπίσης έχει αποδειχθεί ότι, εάν η ηλεκτρική διέγερση των νευρικών ινιδίων των 

κυττάρων του δέρµατος προκαλεί µετακίνηση της χρωστικής τους τότε τα κύτταρα αυτά 

ελέγχονται από το νευρικό σύστηµα, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζει τα περισσότερα 

µελανοφόρα των τελεόστεων. 

Aπό τότε που η νεύρωση των χρωµατοφόρων θεωρείται ότι είναι συµπαθητική 

µεταγαγγλιακή, ο περιφερειακός νευροδιαβιβαστής ο οποίος σηµαίνει τα χρωµατοφόρα 

δικαιολογηµένα θεωρείται ότι είναι αδρενεργικός. Πρώτος ο Fujii (1961) απέδειξε την 

αδρενεργική φύση της διαβίβασης των µελανοφόρων κατά την παρατήρηση της 

επίδρασης του αδρενεργικού ανταγωνιστή διµπεναµίνη, µιας ουσίας που µπλοκάρει τους 

αδρενεργικούς υποδοχείς τύπου α (διαβίβαση α-αδρενεργική). Όµοια αποτελέσµατα 

προέκυψαν και κατά την µελέτη µια ποικιλίας α-blockers (Fujii, 1993, Fujii & Oshima, 

1986, Fujii & Miyashita, 1975). Oι Kamazawa & Fujii (1984), χρησιµοποιώντας 

ραδιοσηµασµένη NE απέδειξαν ότι η NE απελευθερώνεται από νευρικά στοιχεία ως 

απόκριση της νευρικής διέγερσης. Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι, το ποσοστό 

πυροδότησης των µεταγαγγλιακών συµπαθητικών ινιδίων που χρειάζεται για να 

διατηρείται η χρωστική των µελανοφόρων συγκεντρωµένη σε µια ενδιάµεση κατάσταση  

in vivo είναι σχετικά χαµηλό (περίπου 1 HZ). Yψηλότερα ποσοστά προκαλούν 
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µεγαλύτερη συγκέντρωση ενώ µικρότερα ποσοστά ή παύση των ώσεων προκαλούν 

διασπορά της χρωστικής (Fujii & Miyashita, 1975). 

Kάποιοι ερευνητές προσπάθησαν να προσδιορίσουν τον υπότυπο των  α- 

αδρενεργικών υποδοχέων των χρωµατοφόρων. Oρισµένοι εξ’ αυτών αναφέρουν ότι οι 

α2-αγωνιστές είναι πιο αποτελεσµατικοί από τους α1-αγωνιστές και αυτή η διαβίβαση 

πιο εύκολα µλοκάρεται από τους α2-blockers παρά από τους α1-blockers (Andersson et 

al., 1984, Morishita, 1987). Eπίσης, καταλήγουν ότι οι αδρενεργικοί υποδοχείς που 

προκαλούν συγκέντρωση της χρωστικής είναι τύπου α2 ενώ το κυκλικό AMP λειτουργεί 

ως δευτερογενές µήνυµα. Πρόσφατα οι Mayo & Burton (1998) βρήκαν ότι, οι 

αδρενεργικοί υποδοχείς των µελανοφόρων του είδους Pleuronectes americanus είναι 

κυρίως τύπου α2. 

O Svensson (1993) δουλεύοντας µε το είδος L.ossifagus, κατάφερε να κλωνοποιήσει 

µε επιτυχία για πρώτη φορά α2-αδρενεργικούς υποδοχείς, η πεπτιδική ακολουθία των 

οποίων βρέθηκε να παρουσίαζει 47-57% οµολογία µε τους α2-αδρενερικούς υποδοχείς 

του ανθρώπου. H κλωνοποίηση των υποδοχέων διευκολύνει την κατανόηση του 

µηχανισµού λειτουργίας τους και βοηθά την διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων 

µεταξύ των ειδών στην κλάση των οστεϊχθύων.  

Σε ορισµένα ψάρια, η συγκέντρωση της χρωστικής πυροδοτείται από την αύξηση 

του επιπέδου των ιόντων Ca++ στο κυτταρόπλασµα (Luby-Phelps & Porter, 1982, 

Negishi &Oshima, 1985, Oshima et al., 1988). O Fujii et al. (1991) απέδειξε το ρόλο της 

τριφωσφορικής ινοσιτόλης 1,4,5 (IP3) στην συγκέντρωση της χρωστικής των 

µελανοφόρων της τιλάπια. Σε πολλούς τύπους κυττάρων, η IP3 επάγει την 

απελευθέρωση ιόντων Ca++ από τις αποθήκες στο κυτταρόπλασµα. Eπιπλέον, η α1-

αδρενεργική διέγερση ενεργοποιεί την φωσφολιπάση C η οποία καταλύει την παραγωγή 

της IP3. Aπό αυτό προκύπτει ότι εκτός από τους α2-αδρενεργικούς υποδοχείς 

λειτουργούν σε ορισµένες περιπτώσεις και οι α1. Aξιοσηµείωτη συγκέντρωση της 

χρωστικής προκαλείται από την διέγερση των α1-αγωνιστών ενώ τα α1-αδρενολυτικά 

πάντα αναστέλλουν αυτή τη διαδικασία. 

  

Eκτός από τα µελανοφόρα και οι άλλες κατηγορίες χρωµατοφόρων ελέγχονται από 

το συµπαθητικό σύστηµα. Tα ερυθροφόρα του είδους Xiphophorus helleri ( Negishi S, 
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Obika M., 1980 και του Holocentrus ascensionis Luby-Phelps K & Porter KR., 1982) 

ρυθµίζονται από το νευρικό σύστηµα. Συγκρίνοντας τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των 

ξανθοφόρων µε αυτά των µελανοφόρων και λευκοφόρων λεπιών του Oryzias latipes  o 

Iwata et al. (1981) έδειξε αναλογία στον µηχανισµό αντίδρασης ξανθοφόρων. Aντίθετα, 

στα λευκοφόρα, η νευρική διέγερση προκαλεί αντίστροφη κίνηση της χρωστικής (Iga, 

1983). O Iwata et al. (1981) έδειξαν ότι τα µελανοφόρα και τα λευκοφόρα συνυπάρχουν 

και ελέγχονται από τα ίδια ινίδια. Oι υποδοχείς είναι β1-αδρενεργικοί (Obika, 1976, 

Yamada, 1980). Σύµφωνα µε τον Iga (1979) µπλοκάρισµα των β-αδρενεργικών 

υποδοχέων, προκαλεί συγκέντρωση της χρωστικής των λευκοφόρων ως απόκριση στις 

κατεχολαµίνες που γίνεται µέσω των α2 υποδοχέων (Morishita & Yamada, 1989). 

Tα κινητά ιριδοφόρα µη-δενδριτικού τύπου αντιδρούν στην νευρική διέγερση µε LR 

απόκριση (Kasukawa et al., 1987). Στα δενδριτικά ιριδοφόρα του γωβιού, κατά την 

νευρική διέγερση, οι κρύσταλλοι διασπείρονται στις κυτταρικές προεκτάσεις (Iga & 

Matsumoto, 1986, Fujii et al., 1991). 

O Yamada et al. (1984) µε µεθόδους αυτοραδιογραφίας και ραδιενεργά σηµασµένη 

NE πέτυχε το πρότυπο της αδρενεργικής νεύρωσης των µελανοφόρων του είδους Oryzias 

latipes και των ερυθροφόρων του είδους   X. helleri  Miyata & Yamada (1985). 

 

Oι Sugimoto & Oshima (1995) έδειξαν ότι, κατά την  προσαρµογή του Oryzias 

latipes σε σκούρο υπόστρωµα, ο αριθµός των µελανοφόρων και των ξανθοφόρων 

αυξάνει και σχηµατίζεται ένα πυκνό δίκτυο κηρσωδών ινιδίων γύρω από τα 

χρωµατοφόρα. Aντίστροφες αλλαγές συµβαίνουν κατά την προσαρµογή σε λευκό 

υπόστρωµα. Eπίσης, είναι γνωστό ότι η µακροχρόνια παραµονή των ψαριών σε λευκό 

υπόστρωµα µειώνει την απόκριση των µελανοφόρων στην NE (Sugimoto, 1993).    

 

6.2.4. Xολινεργική ∆ιαβίβαση στα Mελανοφόρα 

O Fujii et al. (1976, 1982), βρήκε ότι η περιφερειακή διαβίβαση στα µελανοφόρα 

των K. bicirrhis και S. asotus  (Siluridae) γίνεται αποκλειστικά µε χολινεργικούς 

υποδοχείς µουσκαρινικού τύπου ενώ τα µεταγαγγλιακά ινίδια  στα κύτταρα  δράστες 

(effector cells) είναι συµπαθητικά µε τον σύνηθες τρόπο. ∆εδοµένου ότι τα παραπάνω 

είδη ανήκουν σε διαφορετικά γένη, συµπεραίνεται ότι τα µελανοφόρα διαφορετκών 
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ειδών µέσα στην οικογένεια µπορεί να ελέγχονται µε τον ίδιο τρόπο. Eπιπλέον, έχει 

βρεθεί ότι τα µελανοφόρα ψαριών που ανήκουν σε οικογένειες συγγενικές των 

σιλουροειδών, φέρουν αδρενεργικούς και χολινεργικούς υποδοχείς οι οποίοι προκαλούν 

συγκέντρωση της χρωστικής τους  (Kasukawa et al., 1986). Σε αυτά τα ψάρια, η 

συγκέντρωση της χρωστικής που έχει προκληθεί µέσω του νευρικού συστήµατος γίνεται 

από τους α-αδρενεργικούς υποδοχείς  όπως συµβαίνει σε πολλούς κοινούς τελεόστεους. 

Έτσι, ο φυσιολογικός ρόλος αυτών των επιπλέον χολινεργικών υποδοχέων παραµένει 

αδιευκρίνιστος. 

Oι Hayashi & Fujii (1993) ανακάλυψαν ότι, κάποια µελανοφόρα (όχι όλα) έχουν 

µουσκαρινικούς χολινεργικούς υποδοχείς που προκαλούν συγκέντρωση των 

µελανοσωµάτων. Tέλος, οι Hayashi & Fujii (1994) χρησιµοποιώντας επιλεγµένους 

ανταγωνιστές για τους µουσκαρινικούς χολινεργικούς υποδοχείς προσδιόρισε τους 

υποδοχείς των µελανοφόρων δύο ειδών γατόψαρων ότι είναι τύπου M3. 

 

6.2.5. Oρµονική ρύθµιση των χρωµατοφόρων 

H µετακίνηση της χρωστικής των χρωµατοφόρων στα ψάρια  προϋποθέτει µια σειρά 

από λειτουργίες. H ρύθµιση αυτών των λειτουργιών συνοψίζονται στο σχήµα της 

Eικόνας 3 (Fujii, 2000) το οποίο αφορά στα χρωµατοφόρα δενδριτικού τύπου που 

απορροφούν το φως (µελανοφόρα, ξανθοφόρα, ερυθροφόρα). Tο ίδιο σχήµα, µε 

ορισµένες τροποποιήσεις θα µπορούσε να αφορά και στα κυανοφόρα (Goda & Fujii, 

1995) αλλά όχι στα κύτταρα που σκεδάζουν και αντανακλούν το φως, όπως τα 

λευκοφόρα και τα κινητά ιριδοφόρα των οποίων οι οπτικές ιδιότητες διαφέρουν και ως 

εκ τούτου η ρύθµιση των λειτουργιών τους είναι διαφορετική. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι πυρηνικοί υποδοχείς εµπλέκονται στον έλεγχο του 

χρώµατος των ψαριών όµως η επίδρασή τους σχετίζεται µε την µορφολογική αλλαγή του 

χρώµατος (Fujii, 1993, Fujii, 1969). Aντίθετα, οι υποδοχείς της κυτταρικής µεµβράνης 

εµπλέκονται αποκλειστικά µε την φυσιολογική αλλαγή του χρώµατος, µε εξαίρεση την 

περίπτωση του οξειδίου του αζώτου (NO). 

Oι ορµόνες που ελέγχουν τα χρωµατοφόρα των ψαριών είναι 4: η MSH, η ACTH, η 

MCH και η MT. 
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Aπό αυτές η MSH ή µελανοτροπίνη ή ιντερµεντίνη είναι η πιο διαδεδοµένη και 

παράγεται στον ενδιάµεσο λοβό της υπόφυσης. Προκαλεί πολύ γρήγορη διασπορά της 

χρωστικής (φυσιολογική αλλαγή του χρώµατος) ενώ παίζει ρόλο και στην µορφολογική 

αλλαγή του χρώµατος, διεγείροντας τον πολλαπλασιασµό και την µελανοποίηση των 

µελανοφόρων (Bagnara, Hadley ME., 1973, Fujii, 1969). Σε κάθε περίπτωση, η επίδραση 

της MSH είναι µεγαλύτερη στα µελανοφόρα (ποικιλόθερµα) παρά στα µελανοκύτταρα 

(οµοιόθερµα).  

Mεταξύ των µοριακών µορφών της MSH, η α-MSH (ακετυλ-τριδεκαπεπτιδικό 

αµίδιο) είναι αυτή που πιστεύεται ότι παίζει τον σηµαντικότερο ρόλο στη ρύθµιση των 

χρωµατοφόρων τόσο στα κατώτερα σπονδυλωτά συµπεριλαµβανοµένων των ψαριών όσο 

και των µελανοκυττάρων στα οµοιόθερµα. H συντηρηµένη µορφή της MSH µπορεί να 

προϋπήρχε της εµφάνισης των σπονδυλωτών. Τροποποιηµένα πεπτίδια έχουν αναφερθεί 

σε πρωτόγονα ψάρια χωρίς να είναι ξεκάθαρο εάν αυτές οι µορφές είναι αρχαίες µορφές 

της α-MSH ή όχι. Σήµερα, έχει αναφερθεί η παρουσία κάποιων µορφών της β-MSH 

χωρίς να είναι γνωστό πόσο λειτουργικές είναι αυτές οι µορφές στην αλλαγή του 

χρώµατος in vivo. Eίναι γνωστό ότι όλοι οι τύποι MSH προέρχονται από την πολυ-

λειτουργική πρόδροµη ουσία POMC (proopio melano cortin). 

Mελέτες που αφορούν στην δράση της MSH στα χρωµατοφόρα των ψαριών έχουν 

πραγµατοποιηθεί από πολλούς ερευνητές όπως οι Pickforf & Atz (1957), o Fujii (1969), 

Fujii & Oshima (1986). O Visconti et al. (1999) αναφέρει ότι η α- MSH προκαλεί 

διασπορά της χρωστικής των µελανοφόρων στο δέρµα του ελασµατοβράγχιου του 

γλυκού νερού Potamotrygon reticulaatus. ‘Oµως, η δράση της MSH δεν περιορίζεται 

στα µελανοφόρα αλλά φαίνεται να εµπλέκεται και στη διασπορά της χρωστικής των 

ανοιχτόχρωµων (bright-colored) χρωµατοφόρων (ξανθοσώµατα, ερυθροσώµατα) των 

ψαριών (Fujii & Oshima 1986), Pickforf & Atz 1957, Matsumoto 1978 , Negishi & 

Obika, 1980, Oshima & Fujii, 1985).     

Aπό µελέτες των κινητών ιριδοφόρων σε neon tetra προέκυψε ότι τα κύτταρα 

αντιδρούν (SR) µόνο στις υψηλές συγκεντρώσεις α-MSH (Oshima et al., 1989, Nagaishi 

& Oshima, 1989 ενώ τα κύτταρα του είδους Chriciptera cyanea είναι εντελώς απαθή 

(Kasukawa et al., 1987). Στα κινητά ιριδοφόρα δενδριτικού τύπου που απαντούν σε 
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κάποια γοβιοειδή, η MSH προκαλεί συγκέντρωση των κρυστάλλων που αντανακλούν το 

φως (Iga & Matsuno, 1986, Fujii et al., 1991), γεγονός που προκαλεί το µαύρισµα του 

δέρµατος. Σύγχρονες/ταυτόχρονες αντιδράσεις των κυττάρων που απορροφούν και 

αυτών που αντανακλούν το φως προκαλούν εναλλαγές σκοτεινού – ανοιχτού χρώµατος 

στο δέρµα των ψαριών. 

Συνήθως η κατεύθυνση της απόκρισης των χρωµατοφόρων τόσο αυτών που 

απορροφούν καθώς και αυτών που αντανακλούν το φως είναι αµοιβαία (Fujii, 1993, Fujii 

& Oshima 1986). Για παράδειγµα, το συµπαθητικό σύστηµα δίδει µήνυµα συγκέντρωσης 

της χρωστικής και διασπορά των λευκοσωµάτων.  Eξαίρεση παρουσιάζουν τα 

λευκοφόρα του O. latipes τα οποία παρουσία της α-MSH αντιδρούν µε διασπορά των 

λευκοσωµάτων (Negishi & Obika, 1980). Eδώ παρατηρείται το παράδοξο τα λευκοφόρα 

να αντιδρούν µε διασπορά όµοια µε τα κύτταρα που απορροφούν το φως. Σε τέτοιου 

είδους φαινόµενα οφείλονται οι αποχρώσεις και τα χρωµατικά πρότυπα που 

παρουσιάζουν τα ψάρια, απαραίτητα για την προσαρµογή τους στο περιβάλλον. 

H δράση της MSH στα µελανοφόρα των ψαριών επάγεται από υποδοχείς ειδικούς 

στο πεπτίδιο (Fujii, 1993, Fujii & Oshima 1986, Fujii & Miyashita, 1982) και απαιτεί την 

εξωκυτταρική παρουσία ιόντων Ca++ (Iga & Takabatake, 1982). Oι Oshima & Fujii 

(1985) έδειξαν ότι η ενεργοποίηση της διασποράς των χρωµατοσωµάτων στα ξανθοφόρα 

και λευκοφόρα του O. latipes και στα ερυθροφόρα του Xiphophorus helleri  απαιτεί την 

παρουσία ιόντων Ca++. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µεταξύ των ορµονικών και νευρικών 

ουσιών, που δίδουν το έναυσµα για την µετακίνηση της χρωστικής,   µόνο η MSH 

απαιτεί την παρουσία εξωκυτταρικών ιόντων Ca++. Eικάζεται ότι αυτά τα ιόντα 

απαιτούνται για τον σχηµατισµό του συµπλόκου του µορίου της MSH και της 

ρυθµιστικής υποµονάδας του υποδοχέα. 

H απόκριση κινητών ιριδοφόρων δενδριτικού τύπου στα γοβιοειδή παρουσία 

σηµατοδοτικών µορίων, όπως είναι η NE, είναι ανάλογη µε των λευκοφόρων του O. 

latipes (Iga & Matsuno, 1986, Fujii, 1991) και ο δεύτερος κύριος αγγελιοφόρος 

πιστεύεται ότι είναι το κυκλικό AMP. Σε αυτά τα ιριδοφόρα, η παρουσία MSH 

συγκεντρώνει τους κρυστάλλους, µέσω της µείωσης της ενεργότητας της αδενυλικής 

κυκλάσης και της µείωσης του cAMP. 
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Με βάση την λειτουργία τους, οι υποδοχείς της MSH κατατάσσονται σε δύο µεγάλες 

οµάδες τους α και β. Oι υποδοχείς που αναστέλλουν την δράση του ενζύµου αδελυλική 

κυκλάση καθορίζονται ως α ενώ αυτοί που ενεργοποιούν το ένζυµο καθορίζονται ως β. 

Σύµφωνα µε αυτόν τον κανόνα, γίνεται προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν σε υποτάξεις 

οι υποδοχείς που προκαλούν κίνηση της χρωστικής των χρωµατοφόρων (MT, MCH, 

Ets).  

 

H αδρενοκορτικοτρόπος ορµόνη (ACTH), έχει δειχθεί ότι προκαλεί διασπορά των 

µελανοσωµάτων (Fujii 1993, 1969), αν και ρόλος της στην φυσιολογική αλλαγή του 

χρώµατος δεν έχει ακόµη καθοριστεί. H αντίδραση αυτή είναι αναµενόµενη µιας και το 

µόριο της περιλαµβάνει ακολουθίες αµινοξέων της MSH.  H παρουσία της ορµόνης 

αυτής ενεργοποιεί και τα χρωµατοφόρα µε ανοιχτά χρώµατα. Έτσι, τα ξανθοφόρα του 

είδους Gillichthys mirabilis (Sage, 1970), και του χρυσόψαρου (Obika et al., 1978) 

αποκρίνονται µε διασπορά της χρωστικής του. Όµοια αντιδρούν in vitro τα ερυθροφόρα 

του ξιφοφόρου X. helleri  (Visconti et al., 1999). 

 

H παρουσία της µελανοκορτικοτρόπου ορµόνης MCH (ορµόνη που συγκεντρώνει 

την µελανίνη) ανταγωνίζεται την δράση της α-MSH και αυτό απετέλεσε σηµείο 

αµφισβήτησης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Πρώτος ο Enami (1955) την ονόµασε 

“ορµόνη που συγκεντρώνει τη µελανίνη” και πρότεινε ότι η προέλευσή της είναι ο 

υποθάλαµος απ’ όπου µεταφέρεται στον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης από τον οποίο 

εκκρίνεται (Naito et al., 1985). Oι Rance & Baker (1979), προσπάθησαν να την 

χαρακτηρίσουν αλλά τελικά αυτό επετεύχθη από τους Kawauchi et al. (1983) που την 

αποµόνωσαν από τους αδένες της υπόφυσης του O. keta: πρόκειται για ένα κυκλικό 

δεκαπεπτίδιο µε δισουλφιδικούς δεσµούς. 

Σύµφωνα µε τους Nagai et al (1986) τα µελανοφόρα όλων των τελεόστεων που 

έχουν µελετηθεί αποκρίνονται µε συγκέντρωση των µελανοσωµάτων στην παρουσία της 

ορµόνης µέσω ειδικών υποδοχέων (Oshima et al., 1985, 1986, Castrucci et al., 1988) 

1988. Συγκέντρωση της µελανίνης παρατηρείται µόνο στα µελανοφόρα των  τελεόστεων. 

Aντίθετα στα αµφίβια και στα ερπετά, τα µελανοφόρα αποκρίνονται µε διασπορά των 

µελανοσωµάτων και η ευαισθητοποίηση είναι πολύ µικρότερη σε σχέση µε τα ψάρια (Ide 
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et al., 1984). H βιολογική σηµασία της ορµόνης στην αλλαγή του χρώµατος των λιγότερο 

εξελιγµένων σπονδυλωτών περιγράφεται από την  Baker (1991), η οποία µελέτησε την 

δράση της ορµόνης στα χρωµατοφόρα των ψαριών.  

Παρόµοια αντίδραση στην παρουσία της ορµόνης παρουσιάζουν, σύµφωνα µε τους 

Oshima et al., 1986, τα ερυθροφόρα του X. helleri και τα ξανθοφόρα του O. latipes. 

‘Oµως, τα κινητά ιριδοφόρα του Chrysiptera cyanea αντιστέκονται στην παρουσία της  

MCH (Kasukawa et al.,1986) δεδοµένου ότι έχουν µόνο νευρική ρύθµιση. Tα κυστίδια 

των λευκοφόρων του O. latipes που σκεδάζουν το φως,  αποκρίνονται επίσης µε 

διασπορά σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις της MCH (Oshima et al., 1986). Oι Castrucci 

et al. (1988), παρατηρήσαν ότι σε χαµηλές συγκεντρώσεις της ορµόνης τα 

µελανοσώµατα συγκεντρώνονται ενώ σε υψηλές διασπείρονται στο βραζιλιάνικο χέλι 

Synbranchus marmoratus. O Oshima επίσης παρατήρησε ότι, στα µελανοφόρα των 

Corydoras paleatus και O. niloticus, η συγκέντρωση των µελανοσωµάτων µπορεί να 

ακολουθηθεί από µια επανα-διασπορά τους παρουσία ιόντων  Ca++ (Oshima, 2000, 

Oshima & Wannitikul, 1996. Σύµφωνα µε αυτή την παρατήρηση, πιστεύεται ότι η δράση 

της MCH να διασπείρει την χρωστική πρέπει να γίνεται από τους υποδοχείς της MSH. 

Συνεπώς, στην κυτταρική µεµβράνη χρειάζεται ένας πυκνός πληθυσµός υποδοχέων της 

MSH για αυτή τη διαδικασία. ‘Oµως, µια πρόσφατη θεωρία προτείνει ότι υπάρχουν δύο 

τύποι υποδοχέων της MCH (Oshima, 2000) που είναι κοινοί στα µελανοφόρα, στα 

ξανθοφόρα του O. latipes και στα ερυθροφόρα του X. helleri. O ένας τύπος προκαλεί 

συγκέντρωση της χρωστικής σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις ενώ ο άλλος, που 

εντοπίζεται στις µεµβράνες των λευκοφόρων του O. latipes  και στα µελανοφόρα των 

αµφιβίων προκαλεί διασπορά της χρωστικής, σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις της MCH 

παρουσία και εξωκυτταρικών ιόντων Ca++. Στο βραζιλιάνικο χέλι υπάρχουν και οι δύο 

τύποι και προκαλούν συγκέντρωση ή διασπορά των µελανοσωµάτων  ανάλογα µε τη 

συγκέντρωση της MCH.  

Στα µελανοφόρα των Corydoras paleatus και O. niloticus, επικρατούν υποδοχείς του 

πρώτου τύπου αν και συνυπάρχουν µε υποδοχείς του δεύτερου τύπου. Έπειτα από 

διέγερση παρουσία της MCH προκαλείται συγκέντρωση της χρωστικής µέσω του 

πρώτου τύπου υποδοχέων και ακολουθεί διασπορά µέσω του δεύτερου τύπου υποδοχέων 

οι οποίοι απαιτούν περισσότερο χρόνο αντίδρασης. 
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H µελατονίνη (MT) συγκεντρώνει τη χρωστική των µελανοφόρων του είδους 

Chasmichthys gulosus. Fujii (1961) και πολλών άλλων ειδών ενώ αρκετά είναι και τα 

είδη τα οποία δεν ανταποκρίνονται (Fujii, 1993β, Fujii & Oshima, 1986, Fujii & Oshima, 

1994). Eπίσης, έχει βρεθεί, ότι δρα στα δερµικά και τα επιδερµικά µελανοφόρα µέσω 

ειδικών υποδοχέων στο Silurus asotus (Fujii & Miyashita , 1978). Aντίθετα, τα 

επιδερµικά και δερµικά µελανοφόρα του είδους Lepidosiren paradoxa που δεν είναι 

νευρωµένα έχουν πολύ µικρή απόκριση στις διάφορες κινητήριες χρωστικές 

συµπεριλαµβανοµένης και της µελατονίνης (Visconti & Castrucci, 1993). Tο ίδιο 

συµβαίνει και µε τα µελανοφόρα του ελασµατοβράγχιου P. reticulata τα οποία δεν είναι 

ευαίσθητα στη MT (Visconti & Castrucci, 1993). 

H MT έχει την ίδια δράση και στις άλλες κατηγορίες κυττάρων (Fujii, 1993β), όπως 

διαπιστώθηκε στα είδη X. helleri, Cheirodon innesi, C. axelrodi. Πολύ ψηλές 

συγκεντρώσεις της MT µπορούν να προκαλέσουν LR στα κινητά ιριδοφόρα όπως στο 

neon tetra (1989) και  Chrysiptera cyanea (Oshima, 1989). Όµως η απόκριση, 

φυσιολογική ή µη, πρέπει να διερευνηθεί λόγω του ότι κιρκαδικές αλλαγές στην 

απόχρωση της ρίγας του tetra προκαλούνται από την άµεση δράση του φωτός στα 

ιριδοφόρα (Nagaishi & Oshima, 1989). 

O Reed (1978), Ruffin et al. (1969) υποστηρίζουν ότι η MT  σχετίζεται µε τις 

κιρκαδικές αλλαγές στο είδος N. beckfordi. H υψηλή φωτεινότητα κατά την διάρκεια της 

ηµέρας µε την χαµηλότερη ενεργότητα της N-ακετυλοτρανσφεράσης (NAT) οδηγεί σε 

χαµηλά επίπεδα MT. Aντίθετα, τα υψηλότερα επίπεδα της MT λόγω της ενεργότητας της 

NAT κατά την διάρκεια της νύχτας προκαλούν λεύκανση των ψαριών. ‘Oµως, οι Nishi & 

Fujii (1992) παρατήρησαν ότι κάποια τµήµατα του σώµατος του είδους N. beckfordi  

ήταν σκούρα την νύχτα. Aπό φυσιολογικές και φαρµακολογικές µελέτες προέκυψε ότι 

υπάρχουν υποδοχείς της MT που προκαλούν διασπορά της χρωστικής (περισσότερο από 

ότι συγκέντρωση) και ονοµάζονται υποδοχείς β-MT η παρουσία των οποίων 

διαπιστώθηκε από τους Masagaki & Fujii (1999) και σε άλλο είδος της οικογένειας. 

Mελέτες των αλλαγών του χρωµατικού προτύπου κάποιων ειδών pencilfish (1992, 

Masagaki & Fujii, 1999) και του ερυθρού της κοιλιάς στο tetra (Hayashi et al., 1993) 

απέδειξαν ότι τεχνητές αλλαγές στο φωτισµό ή εφαρµογή της MT οδηγούν σε 
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χρωµατικές αποκρίσεις όµοιες µε εκείνες που παρατηρούνται κατά την διάρκεια φυσικών 

κιρκαδικών αλλαγών. Tο χρωµατοφόρο σύστηµα της επίφυσης (pineal-chromatophore 

system) απαντά στις τεχνητές αλλαγές του φωτισµού πολύ εύκολα ενώ οι Filadelfi & 

Castrucci (1996), κάνουν αναφορά στο σύστηµα επίφυσης-MT (pineal-MT system) των 

ποικιλόθερµων σπονδυλωτών. 

 

Πέραν των ορµονών, διάφορα φυσικά ερεθίσµατα, όπως ο φωτισµός, η 

θερµοκρασία, η µηχανική και η υδροστατική πίεση, τα ηλεκτρικά σόκ, το pH προκαλούν 

µετακίνηση της χρωστικής στο εσωτερικό των κυττάρων. H έκθεση σε υπεριώδες φως 

προκαλεί συγκέντρωση της χρωστικής των µελανοφόρων σε λέπια του είδους Funtulus 

sp. (Spaeth, 1913) ενώ, στην πέστροφα, η ίδια αντίδραση προκαλείται από το ορατό φως 

(Robertson, 1951). H αύξηση της θερµοκρασίας εντείνει την επίδραση των ιόντων 

καλίου προκαλώντας συγκέντρωση της χρωστικής (Spaeth, 1913) όπως συµβαίνει στα 

µελανοφόρα της πέστροφας in vivo και in vitro (Robertson, 1951). Όµοια επίδραση έχει 

παρατηρηθεί και στα µελανοφόρα εµβρύων του γένους Oryzias (Ando, 1962). Tοπική 

χρήση θερµού νερού προκαλεί πλήρη διασπορά της χρωστικής ενώ το ψυχρό νερό 

προκαλεί πλήρη συγκέντρωση της χρωστικής των µελανοφόρων του γένους Phoxinus 

(Pye, 1964b). Mηχανική πίεση µε βελόνα προκαλεί συγκέντρωση των µελανοσωµάτων 

και διασπορά της χρωστικής των ξανθοφόρων του γένους Funtulus  (Spaeth, 1913). H 

πολύ υψηλή υδροστατική πίεση προκαλεί διασπορά της χρωστικής των µελανοφόρων 

του γένους Funtulus  πιθανόν λόγω της αποµόνωσης του κυτταροπλάσµατος (Marsland, 

1944). Tα ηλεκτρικά σοκ προκαλούν συγκέντρωση της χρωστικής των κυττάρων στους 

τελεόστεους (βλ. Φυσιολογική αλλαγή χρώµατος, νευρική ρύθµιση). Tα µη λειτουργικά 

κύτταρα (απονευρωµένα) δεν επηρεάζονται από το ηλεκτρικό πεδίο, αλλά µόνο µέσω 

του νευρικού συστήµατος (Fujii, 1959). Σε διαλύµατα µε χαµηλό pH, η κίνηση  Brown 

των µελανοσωµάτων παύει σε λέπια ψαριών του γλυκού νερού (Kamada & Kinosita, 

1944). Eπίσης σε αλκαλικά διαλύµατα χάνεται η κινητικότητα των µελανοσωµάτων στην 

κατάσταση συγκέντρωσης της χρωστικής. O Robertson (1951) υποστηρίζει ότι το 

χαµηλό pH προκαλεί συγκέντρωση και το υψηλό διασπορά της χρωστικής τόσο in vivo  

όσο και in vitro. Σε υπερτονικά διαλύµατα αναστέλλεται η κίνηση Mπράουν των 
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µελανοσωµάτων και ταυτόχρονα τα ερεθίσµατα συγκέντρωσης και διασποράς της 

µελανίνης (Kamada & Kinosita, 1944). 

 

6.2.6. Xρωµατικές Aνωµαλίες 

‘Eχει καταγραφεί ένα µεγάλο εύρος χρωµατικών ανωµαλιών από τον αλβινισµό και 

άλλες µεταλλάξεις του χρώµατος έως τις σηµαντικές παθολογικές συνθήκες όπως είναι η 

κακοήθεια των χρωµατοφόρων. Oι κακοήθειες χρωµατοφόρων κυττάρων απετέλεσαν 

στόχο µελετών για πολλά χρόνια (Bagnara, 1991), ενώ ανακαλύφθηκε το σύστηµα 

Gordon-Kosswig µελάνωµα ξιφοφορίνης (Xiphophorine Gordon-Kosswig Melanoma 

System) (Anders (1991). Λιγότερο γνωστή ανωµαλία είναι το ερυθροφόροµα των 

χρυσόψαρων, ένα νεοπλασµατικό ερυθροφόρο που περιγράφηκε για πρώτη φορά από 

τους Ishikawa et al. (1978) από το οποίο εγκαθιδρύθηκαν τελικά διάφορες γραµµές 

νεοπλασµατικών ερυθροφόρων (Matsumoto et al., 1980). Aργότερα, µη κλωνοποιηµένες 

σειρές ιριδοφόρων και µελανοφόρων κυττάρων που προήλθε από ιριδο-µελανοφορο 

καρκίνο βρέθηκε στο θαλασσινό τελεόστεο nibe coaker (Matsumoto et al., 1981). Aυτή η 

νεοπλασία (ιριδοµελανοφόροµα) µπορεί να µετασταθεί τόσο στη ραχιαία όσο και στη 

κοιλιακή περιοχή του ψαριού, µε το φαινότυπο του µελανοφόρου να επικρατεί ραχιαία 

και του ιριδοφόρου κοιλιακά, µε την δράση του MSF και MIF αντίστοιχα. Παρόµοια 

νεοπλασία έχει περιγραφεί στο πευκόφιδο από τον Jacobson et al. (1989). Aναφέρεται 

σαν ιριδοσάρκωµα, εµφανίζεται σαν ιριδοµελανοφόροµα και έχει τη δυνατότητα να 

µετατρέπεται από µεγάλο ιριδοφόρο σε φαινοτυπικά µελανοφόρο.  H ανωµαλία αν και 

αρχικά εµφανίζεται στη δερµίδα, τα νεοπλασµατικά κύτταρα περνούν µε ευκολία την 

βασική µεµβράνη και εισβάλουν στην επιδερµίδα. Tα νεοπλασµατικά χρωµατοφόρα 

κύτταρα των κατώτερων σπονδυλωτών (χρωµατοφόροµας) έχουν πολλά να προσφέρουν 

στην βασική έρευνα. Yπάρχει ένας µεγάλος αριθµός τέτοιων ανωµαλιών που 

εµφανίζονται στη φύση σε αποικίες γεννητόρων ψαριών, βατράχων και ερπετών .  
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7. Tο µελετούµενο είδος 

 7.1. Γενικά 
 
Pagrus pagrus (L. 1758) 

Φύλο: Chordata 

Kλάση: Osteichtyes 

Tάξη: Perciformes 

Yποτάξη: Percoidei 

Oικογένεια: Sparidae 

Γένος: Pagrus 

Eίδος: pagrus 

 

Tο φαγκρί ανήκει στο γένος Pagrus (Linnaeus, 1758) που περιλαµβάνει 4 είδη:  

Pagrus pagrus (κοινό φαγκρί),  P. auriga (Valenciennes, 1843) (ταινιωτό φαγκρί), P. 

caeruleostictus ή P. ehrenbergi  (Valenciennes, 1830) (µπλε κηλιδωτό φαγκρί) που 

απαντούν στις ελληνικές θάλασσες και το είδος P. major που απαντά στον Iνδικό και 

Eιρηνικό Ωκεανό.   

 

Το κοινό φαγκρί P. pagrus έχει σώµα επίµηκες, πλευρικά πιεσµένο. Tο κεφάλι 

του είναι µεγάλο µε µικρά µάτια. Tο στόµα του είναι µάλλον µικρό, στη βάση του 

κεφαλιού. Oι σιαγόνες στο µπροστινό µέρος φέρουν 4 και 6 κυνόδοντες στην άνω και 

στην κάτω γνάθο αντίστοιχα ενώ στο πίσω µέρος τα δόντια γίνονται µικρότερα και 

µυτερά. Eπιπλέον, οι δύο σιαγόνες φέρουν 2 έως 3 σειρές στρογγυλεµένους τραπεζίτες 

ανάµικτους µε λεπτά δόντια. Φέρει 14-17 βραγχιακές άκανθες (Manooch & Hassler, 

1978). 

Tο ραχιαίο πτερύγιο φέρει 11-12 (συνήθως 12) σκληρές ακτίνες, εκ των οποίων 

οι δύο πρώτες είναι βραχείες και 9-10 (συνήθως 9) µαλακές ακτίνες. Tο ουραίο πτερύγιο 

φέρει 3 σκληρές και 7-8 (συνήθως 7) µαλακές ακτίνες. Kατά µήκος της πλευρικής 

γραµµής υπάρχουν 50-56 λέπια και 5-6 σειρές λεπιών µεταξύ της πλευρικής γραµµής και 

των τεσσέρων πρώτων ακανθών του ραχιαίου πτερυγίου. 

Tο µέγεθός του φτάνει τα 85 cm, µε σύνηθες µήκος τα 30-35 cm,  (Whitehead et 

al., 1986) και το βάρος των 10 Kg (Παπαναστασίου, 1976)  ενώ στον πρώτο χρόνο της 

 41



 
ΓENIKH EIΣAΓΩΓH 

ζωής του φτάνει το 35% του µέγιστου µεγέθους του (Vassilopoulou & Papaconstantinou, 

1992). 

 

 Tο σώµα του έχει ροζ-κεραµιδί χρώµα στη ράχη, ασηµί χρώµα στα πλευρά και 

ασηµόχροες-λευκές αποχρώσεις στο κάτω µέρος. Kατά µήκος του σώµατος, πάνω από 

την πλευρική γραµµή, υπάρχουν 11-12 σειρές µικρών µπλέ κηλίδων που εκτείνονται 

οριζόντια, από το ύψος του αυχένα µέχρι την ουρά και κάθετα µέχρι το ύψος της βάσης 

του θωρακικού πτερυγίου πιο ανεπτυγµένα κυρίως στα νεαρά άτοµα. Tο χρώµα του 

κεφαλιού γίνεται σκουρότερο από τον αυχένα και κάτω. Tα µάτια του έχουν κίτρινη 

ίριδα και µαύρη κόρη. Eπάνω και κάτω από τα µάτια υπάρχουν δύο ανοιχτόχρωµες µπλε 

ζώνες.  Tα πτερύγια είναι ροζ-λευκόχροα. Tα κοιλιακά πτερύγια είναι ανοιχτόχρωµα 

µπλέ. Στη βάση των πλευρικών πτερυγίων έχει µια σκοτεινόχρωµη κηλίδα. Tα πτερύγια 

έχουν ρόδινο χρώµα ενώ το ουραίο πτερύγιο έχει σκοτεινό ρόδινο χρώµα. Tα άκρα του 

ουραίου πτερυγίου είναι κόκκινα-κεραµιδί, µε εξαίρεση τα άκρα του άνω και κάτω 

οξύλιγκτου τµήµατος (των λοβών) τα οποία είναι λευκά. Όταν καταπονείται, στο σώµα 

του παρατηρούνται 5-6 κάθετες κίτρινες ραβδώσεις. 

 

7.2. Γεωγραφική εξάπλωση - βιότοπος 

Tο φαγκρί (P. pagrus) είναι βενθοπελαγικό είδος µε ευρεία γεωγραφική 

εξάπλωση και ένα από τα πιο κοινά είδη της οικογένειας των Sparidae στην Mεσόγειο. 

Eκτείνεται ευρέως στην εύκρατη ζώνη στις δύο ακτές του Aτλαντικού και την Mεσόγειο. 

Aπαντάται σε ολόκληρη τη Mεσόγειο, στον ανατολικό Aτλαντικό από την Mεγάλη 

Bρεττανία (ευκαιριακά, 15°B) έως την Aγκόλα στις ακτές της δυτικής Aφρικής, στις 

Aζόρες, στη Mαδέιρα, στα Kανάρια Nησιά και στον δυτικό Aτλαντικό, από τον Kόλπο 

του Mέξικο έως την N. Yόρκη και από την Bραζιλία έως την Aργεντινή ενώ απουσιάζει 

από την Kαραϊβική και την κεντρική Aµερική (Manooch & Hassler, 1978). 

Aπαντά σε βάθη από 18 έως 185 µέτρα (συνήθως έως τα 60 µ.) σε βραχώδεις, 

χαλικώδεις βυθούς µε ακανόνιστη διαµόρφωση και λιγότερο σε αµµώδεις περιοχές, µε 

εύρος θερµοκρασίας 13 έως 26 °C, σε οροπέδια και την ηπειρωτική κατωφέρεια. Tο 

µεγαλύτερο βάθος που έχει αναφερθεί είναι τα 280 µ. νότια των Kανάριων Nησιών 

(Murray & Hjort, 1912). Tα νεαρά άτοµα συναντώνται κοντά στις ακτές όπου 
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µεταφέρονται µε τα θαλάσσια ρεύµατα, τα ενήλικα έχουν µια οριζόντια και κατακόρυφη 

κατανοµή. Tα νεαρά άτοµα προτιµούν τις µαύρες φυκιάδες µε Poseidonia και µπορούν 

να αλιευθούν και κοντά στην παραλία (Παπαναστασίου, 1976). 

 

7.3. ∆ιατροφικές συνήθειες 

Eίναι σαρκοφάγο είδος, καταναλώνει µεγάλη ποικιλία ασπονδύλων (καβούρια, 

γαρίδες, µαλάκια, καλαµάρια) και µικρά ψάρια. Λόγω των δυνατών τραπεζιτών που 

διαθέτει µπορεί να τρέφεται και µε θωρακισµένους οργανισµούς (εχινόδερµα, καβούρια, 

γαστερόποδα). H διατροφή του, στη µεγαλύτερη πλειοψηφία αποτελείται από βενθικούς 

οργανισµούς (Manooch & Hassler, 1978). Ποσοστό περισσότερο από το 50% του 

στοµαχικού περιεχοµένου αποτελείται από δεκάποδα (Lambropoulou et al., 1999).   

 

7.4. Aναπαραγωγή 

Eίναι δίανδρο/ πρωτόγυνο ερµαφρόδιτο είδος. Στο φυσικό περιβάλλον, τα θηλυκά 

άτοµα ωριµάζουν σε ποσοστό 37%, 81% και 100% σε ηλικία δύο, τριών και τεσσάρων 

ετών αντίστοιχα (Manooch & Hassler, 1978) ενώ σε συνθήκες εκτροφής, στην ηλικία 

των 4 ετών είναι γενετικά ώριµα το 50% των ατόµων (Kokokiris et al., 1999). H 

ωρίµανση των γονάδων παρατηρείται, στα 24 cm περίπου, τον ∆εκέµβριο – Iανουάριο 

στο Nότιο Hµισφαίριο (Aργεντινή) και από το Mάρτιο έως τον Iούνιο στο Bόρειο 

Hµισφαίριο (Manooch & Hassler, 1978) µε µέγιστη ωοτοκία στην αρχή της άνοιξης 

(Vassilopoulou & Papaconstantinou, 1992). H ωρίµανση σχετίζεται περισσότερο µε την 

φωτοπερίοδο παρά µε την θερµοκρασία του νερού κοντά στο βυθό. 

 

7.5. Aλιεία 

Aλιεύεται ηµιεπαγγελµατικά (Iσπανία, Σικελία, Aίγυπτο και Kύπρο) και 

ερασιτεχνικά. Aλιεύεται µε δολωµένο αγκίστρι, µε ψιλή καθετή του πελάγους, µε συρτή 

βυθού και µε µηχανότρατα (Vassilopoulou & Papaconstantinou, 1992, Παπαναστασίου, 

1976). Aπαντάται τακτικά στην ελληνική και τούρκικη αγορά, σπανιότερα στην 

Aνδριατική και διατίθεται φρέσκο ή κατεψυγµένο. 
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8. Eπιλογή του µελετούµενου είδους 

 
Tο φαγκρί (P. pagrus), είναι ένα υποψήφιο είδος για την ιχθυοκαλλιέργεια. 

Xαρακτηρίζεται από σάρκα υψηλής ποιότητας και αποτελεί είδος µεγάλης οικονοµικής 

σηµασίας (20-23 Euros/Kg) για την αγορά λόγω της έλλειψης ανταγωνιστικότητας. Σε 

συνθήκες εκτροφής, παρουσιάζει καλή προσαρµοστικότητα, υψηλό ρυθµό ανάπτυξης 

(Cejas et al., 1999), αυθόρµητη ωοτοκία, έλλειψη σοβαρών ασθενειών και θνησιµοτήτων 

(Kentouri et al., 1994, Kοκοκύρης, 1998, Schuchardt et al., 2000). Σε υψηλές 

θερµοκρασίες έχει καταγραφεί τριπλάσιος ρυθµός αύξησης του βάρους του από ότι στη 

φύση (Machias et al., 1998) ενώ σε συγκριτικά πειράµατα ανάπτυξης µε άλλα είδη 

ψαριών υπερέχει σηµαντικά (Divanach et al., 1993, Paspatis et al., 1999). Παρουσιάζει 

µεγάλη ευκολία στη µάθηση της χρήσης ταϊστρών αυτοδιατροφής ιδίως όταν είναι σε 

οµάδα (Mαραγκουδάκη, 2001). Eπιπλέον, οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την 

τελευταία δεκαετία στην φυσιολογία αναπαραγωγής (Fostier et al., 1996, Kοκοκύρης, 

1998, Kokokiris et al., 1999, Mylonas et al., 2004) και τις τεχνολογίες εκτροφής νυµφών 

και ιχθυδίων (Kentouri et al., 1994, 1995, Divanach et al., 1997, Kolios et al., 1997). 

Hernandez-Cruz et al., 1999 Michelakakis et al., 2001) το καθιστούν σηµαντικό 

υποψήφιο είδος για την ιχθυοκαλλιέργεια µε στόχο την διαφοροποίηση της παραγωγής η 

οποία επικεντρώνεται την παρούσα στιγµή στην τσιπούρα (Sparus aurata) και το 

λαβράκι (Dicentrarchus labrax). H παραγωγή του είδους σε εµπορικό επίπεδο έχει 

αρχίσει να δοκιµάζεται σε µονάδες της Mεσογείου που παράγουν είδη της οικογένειας 

των Sparidae (Basurco & Abellan, 1999). 

Σηµαντικότατος ανασταλτικός παράγοντας για την παραγωγή του είδους σε 

βιοµηχανική κλίµακα είνα η µετατροπή του φυσικού ροζέ χρώµατος της ράχης και των 

πλευρών του σε µαύρο υπό συνθήκες εκτροφής, όταν τρέφεται µε τεχνητά σιτηρέσια 

(βιοµηχανική τροφή) που έχουν συντεθεί για άλλα σαρκοφάγα είδη όπως την τσιπούρα. 

Aυτό το πρόβληµα έχει αναφερθεί από πολλούς ερευνητές (Kentouri et al., 1995, 

Stephanou et al., 1995, TECAM, 1999, Cejas et al., 2003) δεδοµένου ότι το χρώµα παίζει 

πολύ σηµαντικό ρόλο στην επιλογή του προϊόντος από τον καταναλωτή, επηρεάζει 

αρνητικά την οικονοµική του αξία ενώ η αλλαγή του χρώµατος συνδέεται µε την 
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φυσιολογική κατάσταση των ζώων, την παρουσία ασθενειών και συνθηκών 

καταπόνησης.  

Έχουν πραγµατοποιηθεί προσπάθειες βελτίωσης του χρώµατος του είδους µε την χρήση 

διαιτών που περιλαµβάνουν συµπληρώµατα καροτενοειδών όπως συνθετικές 

κανθαξανθίνες ή ασταξανθίνες (σε εστεροποιηµένη ή µη εστεροποιηµένη µορφή)  από 

καρκινοειδή (Chebbaki, 2001, Cejas et al., 2003, Kalinowski et al., 2005, Chatzifotis et 

al, 2005). H διατήρηση του φυσικού χρωµατισµού του δέρµατος είναι πολύ σηµαντική 

από εµπορικής πλευράς µιας και συνδέεται άµεσα µε την αποδοχή και την επιλογή του 

από τους καταναλωτές (Shahidi et al., 1998) καθώς και την εµπορική τιµή του προϊόντος. 

Aποτελέσµατα πρόσφατων ερευνών έδειξαν ότι η αλλοίωση του χρώµατος του φαγκριού 

αποτελεί ένα πολυσύνθετο πρόβληµα προς επίλυση το οποίο επηρεάζεται από φυσικούς, 

περιβαλλοντικούς, διατροφικούς, φυσιολογικούς παράγοντες (Pavlidis et al, 2004). 
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9. Στόχος της ∆ιδακτορικής  ∆ιατριβής 

 
Στόχος της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής είναι η µελέτη των χρωµατοφόρων κυττάρων 

του είδους Pagrus pagrus (φαγκρί). Πιό συγκεκριµένα:  

α) η περιγραφή του τύπου,  του αριθµού, της µορφολογίας (σχήµα, µεγέθος)  και 

της λεπτής δοµής των κυττάρων σε φυσικούς και εκτρεφόµενους πληθυσµούς ώστε να 

προσδιοριστούν οι µεταξύ τους ποσοτικές (KEΦAΛAIO 1A) και ποιτικές διαφορές 

(KEΦAΛAIO 1B),  

β) η µελέτη της απόκρισης των µελανοφόρων in vitro στην παρουσία µιας σειράς 

χηµικών ουσιών του νευρικού και ενδοκρινικού συστήµατος που έχουν διεγερτική ή 

ανασταλτική δράση (KEΦAΛAIO 2), όπως: 

- των α-αγωνιστών: νοραδρεναλίνη, κλoνιδίνη, φαινυλεφρίνη και των β-αγωνιστών: 

µεταπροτερενόλη, φενοτερόλη, τερβουταλίνη, ισοπροτερενόλη και σαλβουταµόλη, 

- των α-ανταγωνιστών: τολαζολίνη, υοχιµβίνη και των β-ανταγωνιστών: προπρανολόλη 

και ατενολόλη, 

- της ακετυλχολίνης, για τον έλεγχο της παρουσίας µουσκαρινικών υποδοχέων στην 

κυτταρική µεµβράνη των µελανοφόρων, 

- της κολχικίνης, ουσίας που δρα απ’ευθείας ενδοκυτταρικά στους µικροσωληνίσκους, 

- των ορµονών: a-MSH (mono, -des, -di), MCH, ACTH και µελατονίνη (MT) για τον 

έλεγχο της παρουσίας των αντίστοιχων υποδοχέων στην κυτταρική µεµβράνη,  και   

γ) η µελέτη της οντογένεσης των χρωµατοφόρων σε αντιπροσωπευτικά 

αναπτυξιακά σταδία  (προνύµφες, νύµφες, µεταµορφωµένα ιχθύδια) του είδους µε: i) 

µελέτη της εξέλιξης των κυττάρων στο σώµα κατά την ανάπτυξη των ζώων και ii) 

µελέτη της λεπτής δοµής των κυττάρων κατά την εξέλιξη (KEΦAΛAIO 3). 

H παρούσα µελέτη εστιάστηκε κυρίως στα µελανοφόρα κύτταρα δεδοµένου ότι αυτά 

είναι υπεύθυνα για το µαύρο χρώµα στο δέρµα του µελετούµενου είδους.  

 46



 
MOPΦOΛOΓIKH MEΛETH MEΛANOΦOPΩN 

KEΦAΛAIO 1 

 

1.A. ΣYΓKPITIKH MOPΦOΛOΓIKH MEΛETH EKTPEΦOMENΩN KAI 

AΓPIΩN ATOMΩN ΦAΓKPIOY (Pagrus pagrus, SRARIDAE) BAΣIΣMENH ΣTH 

ΣYΓKENTPΩΣH TΩN MEΛANOΦOPΩN KYTTAPΩN ΣTO ∆EPMA  

 

 

1.A.1. EIΣAΓΩΓH 

Tο χρώµα των ψαριών οφείλεται στην αφθονία, την θέση, και τον 

προσανατολισµό των έξι τύπων χρωµατοφόρων κυττάρων (µελανοφόρα, ξανθοφόρα, 

ερυθροφόρα, ιριδοφόρα, λευκοφόρα και κυανοφόρα) του δέρµατος. Mεταξύ των 

χρωµατοφόρων, τα µελανοφόρα είναι τα πλέον διαδεδοµένα και σε αυτά οφείλεται το 

µαύρο χρώµα λόγω της χρωστικής που φέρουν σε ενδοκυττάρια οργανίδιά τους, τα 

µελανοσώµατα (Fujii 1993). Tα µελανοφόρα, όπως τα άλλα χρωµατοφόρα ελέγχονται 

από το νευρικό (συµπαθητικό) και/ή το ενδοκρινικό σύστηµα (Fujii 1961, Bagnara & 

Hadlay 1973, Fujii & Oshima 1986, Sugimoto 1993, Fujii 2000). Στους τελεόστεους, η 

φυσιολογική αλλαγή του χρώµατος συµπεριλαµβανοµένης της προσαρµογής σε διάφορα 

υποστρώµατα αρχικά ρυθµίζεται από το νευρικό σύστηµα (Fujji & Oashima, 1968). H 

φυσιολογική αλλαγή συνδέεται µε τον θάνατο των κυττάρων και ιδιαίτερα µε την 

απόπτωση (Sugimoto et al., 2000).  Παραµονή των ζώων για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

σε λευκό ή µαύρο υπόστρωµα προκαλεί µορφολογική αλλαγή του χρώµατος, δηλαδή 

αλλαγή (αύξηση ή µείωση) στον αριθµό, το µέγεθος και την ποσότητα της χρωστικής 

των κυττάρων. O κυριότερος παράγοντας που ρυθµίζει αυτές τις λειτουργίες θεωρείται 

ότι είναι η melanophore-stimulating hormone (MSH) που εκκρίνεται από τον ενδίαµεσο 

λοβό της υπόφυσης. Tα επίπεδα της MSH στο πλάσµα των ζώων παρουσιάζουν αύξηση 

ή µείωση κατά την προσαρµογή στο µαύρο ή στο λευκό υπόστρωµα αντίστοιχα (Jenks et 

al., 1977, Wilson & Morgan, 1979). Σύµφωνα µε τους Bagnara & Hadley (1973), η 

µορφολογική αλλαγή του χρώµατος περιλαµβάνει τρείς τύπους αλλαγών στο δέρµα. H 

πρώτη αλλαγή συµβαίνει στο επίπεδο της επιδερµίδας και εξαρτάται από την σύνθεση 

της χρωστικής στα επιδερµικά µελανοφόρα. Oι άλλες δύο αλλαγές συµβαίνουν στο 
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επίπεδο της δερµίδας και περιλαµβάνουν αλλαγές που αφορούν στην ποσότητα της 

µελανίνης στα δερµικά µελανοφόρα και στον αριθµό των µελανοφόρων.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να µελετήσει και να συγκρίνει ποσοτικά την 

µορφολογία (αριθµό και µέγεθος) των µελανοφόρων κυττάρων του δέρµατος ενός 

εκτρεφόµενου, υπό ελεγχόµενες συνθήκες, και ενός φυσικού πληθυσµού φαγκριών (P. 

pagrus) στην Kρήτη.  

 

 

1.A.2. YΛIKA KAI MEΘO∆OI 

Για την πραγµατοποίηση της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν δύο πληθυσµοί του 

είδους P. pagrus (φαγκρί), ένας εκτρεφόµενος και ένας άγριος, µεγέθους δέκα ατόµων ο 

καθένας. Tο µέσο ατοµικό µέγεθος για τον εκτρεφόµενο πληθυσµό ήταν 23.3 cm (µήκος) 

και 231.7 g (βάρος) και για τον άγριο πληθυσµό 20.4 cm (µήκος) και 127.7 g (βάρος). 

Tα άτοµα του εκτρεφόµενου πληθυσµού φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του 

Iνστιτούτου Yδατοκαλλιεργειών του EΛ.KE.Θ.E. Kρήτης, και παρέµειναν για 30 ηµέρες 

σε δεξαµενές µαύρου χρώµατος χωρητικότητας 500 λίτρων, σε ανοικτό σύστηµα 

κυκλοφορίας (ανανέωση 100% την ώρα) φυσικού θαλασσινού νερού (38‰), σε 

συνθήκες ιχθυοφόρτισης 10 Kg/m3 υπό συνθήκες τεχνητού λευκού φωτισµού (ορατό 

πλήρες φάσµα 450-780 nm) και φωτοπερίοδο 12/12 ώρες: φωτεινή/ σκοτεινή περίοδο της 

ηµέρας. O φωτισµός προέρχονταν από ζεύγος λαµπών (Philips, 35 W) τοποθετηµένες σε 

ύψος 1.5 µ. πάνω από την επιφάνεια του νερού. Για την θρέψη των ψαριών 

χρησιµοποιήθηκε βιοµηχανική τροφή (BIOMARE S.A.) όµοια µε αυτή που 

χρησιµοποιείται για την θρέψη των δύο ευρέως καλλιεργούµενων ειδών, της τσιπούρας 

(S. aurata) και του λαβρακιού (D. labrax). H µορφή της τροφής ήταν σύµπηκτα (pellets), 

περιεκτικότητας 46% σε πρωτεΐνες, 13% σε λίπη, 12% σε υδατάνθρακες, 1% σε ίνες, 

23000 δραστικές µονάδες (IU)/ κιλό σε βιταµίνη A, 25000 δραστικές µονάδες/ κιλό σε 

βιταµίνη D3 και 100 mg/ κιλό σε βιταµίνη E. Tα ψάρια θρέφονταν έως κορεσµού 

(συνθήκες ad libitum) µε χρήση συστηµάτων αυτοδιατροφής (self-feeders, EΛ.KE.Θ.E. 

KPHTHΣ) ειδικά προσαρµοσµένα στις δυνατότητες χειρισµού από τα ζώα.  
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Tα άγρια άτοµα του είδους που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη, 

αλιεύτηκαν µε παραγάδι σε βάθος 180 µ. περίπου στην υφαλοκριπίδα των Bορείων 

ακτών της Kρήτης (Kόλπος Hρακλείου) το µήνα Nοέµβριο. 

Tα άτοµα του εκτρεφόµενου πληθυσµού αναισθητοποιήθηκαν µε 0.2% φαινόξυ-2-

αιθανόλη (MERK S.A.) πριν την µέτρηση των µελανοφόρων ενώ κανένας χειρισµός δεν 

πραγµατοποιήθηκε στα άγρια άτοµα. 

 

Για την µέτρηση του αριθµού των χρωµατοφόρων κυττάρων (µελανοφόρων) 

απαιτήθηκε η ανάπτυξη µεθόδου. H δειγµατοληψία σχεδιάστηκε κατά τρόπο ώστε να 

είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρης της µίας από τις δύο πλευρές του ψαριού, σώµα και 

ουρά.  Ώς περιοχές δειγµατοληψίας ορίστηκαν στον ραχο-κοιλιακό άξονα, τρεις 

παράλληλες ζώνες: η ραχιαία πάνω από την πλευρική γραµµή, η πλευρική ακριβώς κάτω 

από την πλευρική γραµµή και η κοιλιακή στην κοιλιακή χώρα στην αριστερή πλευρά του 

σώµατος των ψαριών και ο άνω λοβός της ουράς (ουραία περιοχή). H κάθε ζώνη 

υποδιαιρείτο σε πέντε επιµέρους περιοχές δειγµατοληψίας (υπο-περιοχές), στον κεφαλο-

ουραίο άξονα. H απόσταση µεταξύ γειτονικών υπο-περιοχών ήταν 3-4 λέπια µε τον 

αριθµό 1 να τοποθετείτειται κοντά στο κεφάλι και τον 5 κοντά στoν ουραίο µίσχο. Στο 

κάθε περιοχή δειγµατοληψίας αποµακρύνθηκαν δέκα περίπου λέπια από το σώµα των 

ψαριών καθώς και οι λεποειδείς σχηµατισµοί στον λοβό της ουράς ώστε να υπάρχει µία 

µόνο στοιβάδα δέρµατος µε χρωµατοφόρα. Στην συνέχεια, µετρήθηκε ο αριθµός των 

µελανοφόρων στην επιφάνεια του δέρµατος που αντιστοιχούσε σε δύο γειτονικά λέπια. 

Σε καθένα από αυτά, µετρήθηκε ο αριθµός των µελανοφόρων σε έξι δειγµατοληπτικά 

τετράγωνα µεγέθους 2.653 mm2 το καθένα, 15.9 mm2/ λέπι, 31.8 mm2 για την κάθε υπο-

περιοχή, 477.5 mm2 (= 47.7 cm2) για ολόκληρο το σώµα του ψαριού και  79.6 mm2 στον 

άνω λοβό της ουράς σύµφωνα µε την µέθοδο του Wiegert (in: C.J. Krebs, 1992) κατά 

τρόπο ώστε να καλύπτεται ολόκληρη η επιφάνεια που αντιστοιχούσε σε κάθε λέπι. O 

αριθµός των µελανοφόρων κυττάρων µετρήθηκε στο δέρµα 10 ατόµων από κάθε 

πληθυσµό (2100-2400 δειγµατοληπτικά τετράγωνα ανά πληθυσµό). 
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Tο µέγεθος των µελανοφόρων κυττάρων µετρήθηκε σε 60 κύτταρα για την κάθε 

υπο- περιοχή του σώµατος ή της ουράς, σε 6 άτοµα για τον κάθε πληθυσµό (5400-7500 

κύτταρα για κάθε πληθυσµό).  

 

H µέτρηση τόσο του αριθµού όσο και του µεγέθους των µελανοφόρων κυττάρων 

πραγµατοποιήθηκε ηµι-αυτόµατα µε χρήση ηλεκτρονικού ψηφιακού συστήµατος 

προσαρµοσµένου σε στερεοσκόπιο (Leica MZ 125) που αποτελούνταν από έγχρωµη 

κάµερα (CCD-IRIS, SONY), µία οθόνη και λογισµικό πρόγραµµα ανάλυσης εικόνας 

(Image Pro-plus 2.0). 

 

H καλυπτόµενη από µελανοφόρα κύτταρα επιφάνεια του δέρµατος υπολογίστηκε 

από τον αριθµό (µετά την αναγωγή στο mm2) και το µέγεθος των κυττάρων της κάθε 

υπο-περιοχής (1 έως 5) των τεσσάρων περιοχών (ραχιαία, πλευρική, κοιλιακή, ουραία) 

των δύο πληθυσµών (εκτρεφόµενου, άγριου) και εκφράστηκε σε κάλυψη mm2 /mm2  

καθώς και εκατοστιαίο ποσοστό κάλυψης (%). 

Όλα τα αποτελέσµατα, α) του αριθµού των µελανοφόρων, β) του µεγέθους των 

µελανοφόρων και γ) της καλυπτόµενης επιφάνεια του δέρµατος από µελανοφόρα στις 

γραφικές παραστάσεις παρουσιάζονται ως µέσοι όροι ± SEM. 

 

Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων, µη µετασχηµατισµένων, 

χρησιµοποιήθηκε η Aνάλυση ∆ιασποράς (ANOVA, οne way) σε επίπεδο 

σηµαντικότητας α=0.05. H σύγκριση των µέσων τιµών σε περιπτώσεις στατιστικής 

διαφοράς από την ANOVA πραγµατοποιήθηκε µε Post-Hoc ανάλυση (Tukey test). Tα 

αποτελέσµατα ελέγχθηκαν µε παραµετρικά και µη παραµετρικά τεστ.   

Aπλή πολυπαραµετρική ανάλυση των δεδοµένων εφαρµόστηκε προκειµένου να 

οµαδοποιηθούν τα δεδοµένα µε βάση την οµοιότητά τους µε σκοπό να συγκριθούν οι δύο 

πληθυσµοί (εκτρεφόµενος, άγριος), σε επίπεδο α) αριθµού, β) µεγέθους των κυττάρων 

και γ) καλυπτόµενης επιφάνεια του δέρµατος από µελανοφόρα. H οµαδοποίηση των 

δεδοµένων παρουσιάζεται i) µε µορφή δενδρογράµµατος (CLUSTER) βασισµένη στην 

Eυκλείδια απόσταση µεταξύ των δεδοµένων και ii) µε την µορφή νέφους σε δύο 

διαστάσεις (MDS).  
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1.A.3. AΠOTEΛEΣMATA 

  Tα αποτελέσµατα παρουσιάζονται συγκριτικά για τα εκτρεφόµενα και τα άγρια 

άτοµα του είδους σε επίπεδο: πληθυσµού, ατόµων για κάθε πληθυσµό, περιοχής και υπο-

περιοχής, µε βάση α) την κατανοµή/ πυκνότητα/ αφθονία των µελανοφόρων, β) το 

µέγεθος των µελανοφόρων και γ) την καλυπτόµενη από µελανοφόρα επιφάνεια του 

δέρµατος στο σώµα και την ουρά.  Aπό την ανάλυση των δεδοµένων προέκυψαν τα 

παρακάτω : 

 

1.A.3.1. Kατανοµή και πυκνότητα των µελανοφόρων κυττάρων στο δέρµα 

Γενικά, µεγαλύτερη πυκνότητα µελανοφόρων κυττάρων (αριθµός ανά mm2) 

παρατηρείται στα εκτρεφόµενα άτοµα του µελετούµενου είδους. O αριθµός των 

κυττάρων παρουσιάζει µια σταδιακή µείωση στον κάθετο άξονα (ραχοκοιλιακό) του 

σώµατος όµοια στους δύο πληθυσµούς. O αριθµός των κυττάρων της ουράς πλησιάζει 

τον αριθµό των κυττάρων της πλευρικής περιοχής του σώµατος επίσης όµοια στους δύο 

πληθυσµούς. Πιο αναλυτικά: 

Σε επίπεδο πληθυσµού, η πυκνότητα των µελανοφόρων κυττάρων (αριθµός ανά 

mm2) διαφέρει (p-value = <0.0000) και είναι µεγαλύτερη στα εκτρεφόµενα (53.6±27.7 

κύτταρα/mm2) από ότι στα άγρια άτοµα (41.1±27.7 κύτταρα/mm2) (Eικόνα 1.α). 

Στατιστικά σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε τόσο µεταξύ των ατόµων του 

εκτρεφόµενου πληθυσµού (p-value = <0.0000) όσο και µεταξύ των ατόµων του άγριου 

πληθυσµού (p-value = 0.031). O αριθµός των κυττάρων σε ατοµικό επίπεδο κυµάνθηκε 

µεταξύ 41 και 64 κύτταρα/mm2  στον εκτρεφόµενο και 38 και 45 κύτταρα/mm2 στον 

άγριο πληθυσµό (Eικόνα 2.1.α). Kατά την αναπαράσταση, σε µορφή δενδρογράµµατος, 

των µη µετασχηµατισµένων δεδοµένων µε βάση την οµοιότητα των ατόµων που 

µελετήθηκαν (εκτρεφόµεων και άγριων) ως προς τον αριθµό των µελανοφόρων 

παρατηρήθηκαν τρεις οµάδες. H µία οµάδα αποτελείται από έξι άτοµα του εκτρεφόµενου 

πληθυσµού, η δεύτερη από επτά άτοµα του άγριου πληθυσµού και ένα άτοµο του 

εκτρεφόµενου ενώ η τρίτη τοποθετείται µεταξύ των δύο προηγούµενων και αποτελείται 

από έξι άτοµα, τρία από τον εκτρεφόµενο και τρία από τον άγριο πληθυσµό (Eικόνα 2.2, 
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α). O ίδιος αριθµός οµάδων διαφορετικής όµως σύνθεσης παρατηρήθηκε κατά την 

αναπαράσταση των δεδοµένων σε πολυδιάστατη κλίµακα (multidimentional scaling 

(MDS)). H µία οµάδα αποτελείται από οκτώ εκτρεφόµενα άτοµα αποµακρυσµένα µεταξύ 

τους, η δεύτερη από επτά άγρια άτοµα και ένα εκτρεφόµενο σε κοντινές αποστάσεις 

µεταξύ τους σε σύγκριση µε τα προηγούµενα, και η τρίτη από τρία άγρια άτοµα και ένα 

εκτρεφόµενο  επίσης κοντινά µεταξύ τους (Eικόνα 2.3, α).  

Σε επίπεδο περιοχής, στατιστικά σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε µεταξύ των 

τεσσάρων περιοχών του δέρµατος που εξετάστηκαν (ραχιαία, πλευρική, κοιλιακή και 

ουραία) τόσο στον εκτρεφόµενο (p-value = 0.0000) όσο και στον άγριο πληθυσµό (p-

value = 0.0000) (Eικόνα 3.α). Tα µελανοφόρα είναι αφθονότερα στην ραχιαία περιοχή 

και για τους δύο πληθυσµούς και καταγράφηκαν 77.4±18.8 κύτταρα/mm2 στα 

εκτρεφόµενα και 80.3±15.2 κύτταρα/mm2 στα άγρια άτοµα. O αριθµός των κυττάρων αν 

και παρόµοιος διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των πληθυσµών στην περιοχή αυτή (p-value = 

0.0123). Aντίθετα, φτωχότερη περιοχή είναι η κοιλιακή και για τους δύο πληθυσµούς, µε 

διαφορά µεταξύ των δύο πληθυσµών (p-value = <0.0000),  όπου καταγράφηκαν 

27.6±19.2 κύτταρα/mm2 στα εκτρεφόµενα και 16.1±11.3 κύτταρα/mm2 στα άγρια άτοµα. 

Mεταξύ της ραχιαίας και της κοιλιακής περιοχής, κατατάσσονται η πλευρική και η 

ουραία περιοχή. O αριθµός των µελανοφόρων διαφέρει στην πλευρική περιοχή µεταξύ 

των δύο πληθυσµών (p-value = <0.0000) και µετρήθηκαν 54.8±19.2 κύτταρα/mm2 στα 

εκτρεφόµενα και 38.4±15.4 κύτταρα/mm2 στα άγρια άτοµα. Στην ουραία περιοχή, ο 

αριθµός των µελανοφόρων διαφέρει µεταξύ των δύο πληθυσµών (p-value = <0.0000) και 

καταγράφηκαν 62.4±23.9 κύτταρα/mm2 στα εκτρεφόµενα και 33.9±13.2 κύτταρα/mm2 

στα άγρια άτοµα. Mια επιπλέον διαφορά παρατηρήθηκε µεταξύ εκτρεφόµενου και 

άγριου πληθυσµού κατά την σύγκριση του αριθµού των µελανοφόρων στην ουραία και 

τη πλευρική περιοχή. O αριθµός των µελανοφόρων της ουράς είναι µεγαλύτερος από 

αυτόν της πλευράς του σώµατος στα εκτρεφόµενα ενώ µικρότερος στα άγρια άτοµα. 

Σε επίπεδο υπο-περιοχής, σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε µεταξύ των 

επιµέρους ραχιαίων υπο-περιοχών τόσο του εκτρεφόµενου (p-value = <0.0000) όσο και 

του άγριου πληθυσµού (p-value = <0.0000) παρά το γεγονός ότι η πυκνότητα των 

µελανοφόρων είναι παρόµοια µεταξύ των αντίστοιχων υπο-περιοχών στους δύο 

πληθυσµούς (Eικόνα 4). H µεγαλύτερη πυκνότητα παρατηρήθηκε στην υποπεριοχή R2 

 52



 
MOPΦOΛOΓIKH MEΛETH MEΛANOΦOPΩN 

(περιοχή δίπλα στο πλευρικό πτερύγιο) και για τους δύο πληθυσµούς  µε 85.3 και 84.7 

κύτταρα/mm2 για τα εκτρεφόµενα και τα άγρια άτοµα αντίστοιχα. H µικρότερη 

πυκνότητα παρατηρήθηκε στην υποπεριοχή R5 (περιοχή κοντά στην ουρά) επίσης και 

για τους δύο πληθυσµούς µε 71.1 και 73.8 κύτταρα/mm2 για τα εκτρεφόµενα και τα 

άγρια άτοµα αντίστοιχα. Aξίζει να σηµειωθεί ότι οι 3 ραχιαίες υποπεριοχές: R1, R3, R5 

δεν διαφέρουν µεταξύ τους και παρατηρείται µεγαλύτερος αριθµός κυττάρων στα άγρια 

από ότι στα εκτρεφόµενα άτοµα (Eικόνα 4). 

Σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε στις επιµέρους πλευρικές υποπεριοχές των 

εκτρεφόµενων (p-value = 0.0007) ενώ δεν παρατηρήθηκε διαφορά µεταξύ των 

υποπεριοχών των άγριων ατόµων (p-value = 0.6993). H αφθονία των µελανοφόρων στον 

εκτρεφόµενο πληθυσµό  κυµάνθηκε µεταξύ 50 κύτταρα/mm2 (υποπεριοχή M5) και 59.5 

κύτταρα/mm2 (υποπεριοχή M4) ενώ στον άγριο κυµάνθηκε µεταξύ 38 κύτταρα/mm2 

(υποπεριοχές M1, M2, M5) και 40 κύτταρα/mm2 (υποπεριοχή M4).  

∆εν παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά στις επιµέρους κοιλιακές υποπεριοχές του 

εκτρεφόµενου (p-value = 0.7166) ή του άγριου πληθυσµού (p-value = 0.3246). H 

αφθονία των µελανοφόρων στον εκτρεφόµενο πληθυσµό  κυµάνθηκε µεταξύ 26 

κύτταρα/mm2 (υποπεριοχή K5) και 30 κύτταρα/mm2 (υποπεριοχή K2) ενώ στον άγριο 

κυµάνθηκε µεταξύ 15 κύτταρα/mm2 (υποπεριοχή K1, K2) και 18 κύτταρα/mm2 

(υποπεριοχή K4).   

∆ιαφορά παρατηρήθηκε µεταξύ των υποπεριοχών της ουράς τόσο στον εκτρεφόµενο  (p-

value = 0.0048) όσο και στον άγριο πληθυσµό (p-value = 0.0027). H αφθονία των 

µελανοφόρων στον εκτρεφόµενο πληθυσµό  κυµάνθηκε µεταξύ 57 κύτταρα/mm2 

(υποπεριοχή T5) και 73 κύτταρα/mm2 (υποπεριοχή T1) ενώ στον άγριο κυµάνθηκε 

µεταξύ 30 κύτταρα/mm2 (υποπεριοχή T3) και 39 κύτταρα/mm2 (υποπεριοχή T5).   
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Πίνακας 1.  Mελανοφόρα του άγριου και του εκτρεφόµενου πληθυσµού φαγκριών (P. 

pagrus). 

Πληθυσµός Aριθµός κυτάρων 

(/mm2) 

Mέγεθος κυτάρων 

(mm2) 

Kαλυπτ.όµενη 

Επιφάνεια  

(mm2) 

Eκτρεφόµενος 53±27 0.0073±0.0019 0.3830±0.1948 

Άγριος 50±35 0.0031±0.0004 0.1532±0.1114 

 

1.A.3.2. Mέγεθος των µελανοφόρων κυττάρων στο δέρµα 

Σε επίπεδο πληθυσµού, το µέγεθος των µελανοφόρων κυττάρων διαφέρει 

στατιστικά σηµαντικά (p-value = 0.0000) και είναι διπλάσιο στα εκτρεφόµενα 

(0.006±0.004 mm2) σε σχέση µε εκείνο των άγριων ατόµων (0.003±0.001 mm2) (Eικόνα 

1.β). Σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε τόσο µεταξύ των ατόµων του εκτρεφόµενου 

πληθυσµού (p-value = 0.0000) όσο και µεταξύ των ατόµων του άγριου πληθυσµού (p-

value = <0.0000, α = 0.05). Tο εύρος του µεγέθους των κυττάρων κυµάνθηκε µεταξύ 

0.0049 και 0.0080 mm2  στον εκτρεφόµενο και 0.0028 και 0.0033 mm2 στον άγριο 

πληθυσµό (Eικόνα 2.1.β). Kατά την αναπαράσταση, σε µορφή δενδρογράµµατος, των µη 

µετασχηµατισµένων δεδοµένων µε βάση την οµοιότητα των ατόµων που µελετήθηκαν 

(εκτρεφόµεων και άγριων) ως προς το µέγεθος των µελανοφόρων παρατηρήθηκαν δύο 

ξεκάθαρες οµάδες των έξι ατόµων οι οποίες αντιστοιχούν στον εκτρεφόµενο και άγριο 

πληθυσµό (2.2.β). Oι ίδιες οµάδες παρατηρήθηκαν κατά την αναπαράσταση των 

δεδοµένων σε πολυδιάστατη κλίµακα (multidimentional scaling (MDS). H οµάδα των 

εκτρεφόµενων αποτελείται από άτοµα αποµακρυσµένα µεταξύ τους ενώ η οµάδα των 

άγριων από άτοµα κοντινά µεταξύ τους (2.3, β).  

Σε επίπεδο περιοχής, στατιστικά σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε µεταξύ των 

τεσσάρων περιοχών του δέρµατος που εξετάστηκαν (ραχιαία, πλευρική, κοιλιακή και 

ουραία) τόσο στον εκτρεφόµενο (p-value = 0.0000) όσο και στον άγριο πληθυσµό (p-

value = 0.0000) (Eικόνα 3.β). Στα εκτρεφόµενα άτοµα, το µέγεθος των κυττάρων ήταν 

παρόµοιο στις τρεις περιοχές του σώµατος: 0.0072± 0.0040 mm2 στην ράχη, 0.0073± 

0.0045 mm2 στην µέση και 0.0066± 0.0050 mm2 στην κοιλιά. Συγκριτικά µικρότερο 

ήταν το µέγεθος των κυττάρων στην ουρά (0.0036±0.0020 mm2). Aντίθετα, στα άγρια 
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άτοµα το µέγεθος των µελανοφόρων είναι παρόµοιο και στις τέσσερις περιοχές µελέτης 

(σώµα και ουρά) αν και διαφέρει στατιστικά σηµαντικά (p-value = 0.0000) µεταξύ των 

περιοχών. Mεγαλύτερου µεγέθους κύτταρα παρατηρήθηκαν στην ράχη και την µέση: 

0.0033±0.0016 mm2 και 0.0034± 0.0016 mm2 αντίστοιχα ενώ ελαφρώς µικρότερου 

µεγέθους κύτταρα παρατηρήθηκαν στην κοιλιά και την ουρά: 0.0029± 0.0014 mm2 και 

0.0028±0.0014 mm2 αντίστοιχα. Tο µέγεθος των κυττάρων διαφέρει µεταξύ των 

πληθυσµών για όλες τις περιοχές (p-value = <0.0000 ραχιαία, p-value = <0.0000 

πλευρική, p-value = <0.0000 κοιλιακή,  p-value = <0.0000 ουραία). Tο µέγεθος των 

µελανοφόρων που καταγράφηκε στα εκτρεφόµενα άτοµα είναι υπερδιπλάσιο σε 

σύγκριση µε αυτό των άγριων στις τρεις περιοχές του σώµατος που εξετάστηκαν (ράχη, 

µέση, κοιλιά) και µεγαλύτερο στην περιοχή της ουράς (Eικόνα 3.β). 

Σε επίπεδο υπο-περιοχής, σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε µεταξύ των 

επιµέρους ραχιαίων υπο-περιοχών τόσο του εκτρεφόµενου (p-value = 0.0407, α=0.05) 

όσο και του άγριου πληθυσµού (p-value = 0.0153). Tο µέγεθος των κυττάρων σε όλες τις 

ραχιαίες υποπεριοχές του εκτρεφόµενου πληθυσµού είναι υπερδιπλάσιο του µεγέθους 

των µελανοφόρων στις αντίστοιχες υποπεριοχές του άγριου πληθυσµού. (Eικόνα 5). Tο 

µέγεθος των µελανοφόρων του εκτρεφόµενου πληθυσµού κυµάνθηκε µεταξύ 

0.0067±0.0036 mm2 (υποπεριοχή R5) και 0.0077±0.0041 mm2 (υποπεριοχή R3) ενώ το 

µέγεθος των κυττάρων του άγριου πληθυσµού κυµάνθηκε µεταξύ 0.0031±0.0014 mm2 

(υποπεριοχή R1) και 0.0035±0.0019 mm2 (υποπεριοχή R5). 

Σηµαντική στατιστική διαφορά παρατηρήθηκε στις επιµέρους πλευρικές υποπεριοχές 

των εκτρεφόµενων (p-value = 0.0025) και των άγριων ατόµων (p-value = <0.0000). Tο 

µέγεθος των µελανοφόρων του εκτρεφόµενου πληθυσµού κυµάνθηκε µεταξύ 

0.0065±0.0036 mm2 (υποπεριοχή M1) και 0.0078±0.0049 mm2 (υποπεριοχή M5) ενώ το 

µέγεθος των κυττάρων του άγριου πληθυσµού κυµάνθηκε µεταξύ 0.0031±0.0014 mm2 

(υποπεριοχή M4) και 0.0038±0.0015 mm2 (υποπεριοχή M2). 

Σηµαντική στατιστική διαφορά παρατηρήθηκε στις επιµέρους κοιλιακές υποπεριοχές και 

των δύο πληθυσµών (p-value = <0.0000 και p-value = <0.0000, για τον εκτρεφόµενο και 

τον άγριο αντίστοιχα). Tο µέγεθος των µελανοφόρων του εκτρεφόµενου πληθυσµού 

κυµάνθηκε µεταξύ 0.0057±0.0041 mm2 (υποπεριοχή K5) και 0.0074±0.0049 mm2 
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(υποπεριοχή K1) ενώ το µέγεθος των κυττάρων του άγριου πληθυσµού κυµάνθηκε 

µεταξύ 0.0025±0.0011 mm2 (υποπεριοχή K4) και 0.0032±0.0014 mm2 (υποπεριοχή K2). 

∆εν παρατηρήθηκε διαφορά (p-value = 0.072, α=0.05) στις επιµέρους ουραίες περιοχές 

των εκτρεφόµενων ατόµων σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες περιοχές των άγριων οι οποίες 

παρουσίασαν διαφορά (p-value = 0.0000). Tο µέγεθος των µελανοφόρων του 

εκτρεφόµενου πληθυσµού κυµάνθηκε µεταξύ 0.0034±0.0019 mm2 (υποπεριοχή T5) και 

0.0038±0.0021 mm2 (υποπεριοχή T4) ενώ το µέγεθος των κυττάρων του άγριου 

πληθυσµού κυµάνθηκε µεταξύ 0.0019±0.0009 mm2 (υποπεριοχή T3) και 0.0034±0.0015 

mm2 (υποπεριοχή T2). 

 

1.A.3.3. Kαλυπτόµενη επιφάνεια του δέρµατος από µελανοφόρα κύτταρα  

 

Σε επίπεδο πληθυσµού, η καλυπτόµενη επιφάνεια του δέρµατος από µελανοφόρα 

κύτταρα (επιφάνεια ανά mm2, %) διαφέρει στατιστικά σηµαντικά (p-value = <0.0000) 

και είναι µεγαλύτερη στα εκτρεφόµενα (0.3680±0.1950 mm2/mm2 ή κάλυψη 

36.8±19.5%) από ότι στα άγρια άτοµα (0.1330±0.0840 mm2/mm2 ή κάλυψη 13.3±8.4%) 

(Eικόνα 1.γ). Σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε µεταξύ των ατόµων του εκτρεφόµενου 

πληθυσµού (p-value = 0.0404) ενώ δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ των ατόµων του άγριου 

πληθυσµού (p-value = 0.8781). H καλυπτόµενη επιφάνεια του δέρµατος από µελανοφόρα 

κυµάνθηκε µεταξύ 0.3015 (30.15%) και 0.4553 mm2/ mm2 (45.53%) στον εκτρεφόµενο 

και 0.1171 (11.71%) και 0.1467 mm2/ mm2 (14.67%) στον άγριο πληθυσµό (Eικόνα 

2.1.γ). Kατά την αναπαράσταση, σε µορφή δενδρογράµµατος, των µη 

µετασχηµατισµένων δεδοµένων µε βάση την οµοιότητα των ατόµων που µελετήθηκαν 

(εκτρεφόµεων και άγριων) ως προς την καλυπτόµενη από µελανοφόρα επιφάνεια του 

δέρµατος  παρατηρήθηκαν δύο ξεκάθαρες οµάδες των έξι ατόµων οι οποίες αντιστοιχούν 

στον εκτρεφόµενο και άγριο πληθυσµό (Eικόνα 2.2, γ). Oι ίδιες οµάδες παρατηρήθηκαν 

κατά την αναπαράσταση των δεδοµένων σε πολυδιάστατη κλίµακα (multidimentional 

scaling (MDS)). H οµάδα των εκτρεφόµενων αποτελείται από άτοµα αποµακρυσµένα 

µεταξύ τους ενώ η οµάδα των άγριων από άτοµα κοντινά µεταξύ τους (Eικόνα 2.3, γ).  

Σε επίπεδο περιοχής, στατιστικά σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε µεταξύ των 

περιοχών του δέρµατος που εξετάστηκαν (ραχιαία, πλευρική, κοιλιακή και ουραία) τόσο 
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στον εκτρεφόµενο (p-value = <0.0000) όσο και στον άγριο πληθυσµό (p-value = 0.0000) 

(Eικόνα 3.γ). Mεγαλύτερη καλυπτόµενη επιφάνεια από µελανοφόρα παρατηρείται στην 

ραχιαία περιοχή και για τους δύο πληθυσµούς όπου υπολογίστηκαν 0.5780±0.0313 

mm2/mm2 (κάλυψη 57.8±3.1%) στα εκτρεφόµενα και 0.2585±0.0070 mm2/mm2 (κάλυψη 

25.8±0.7%) στα άγρια άτοµα. H ραχιαία καλυπτόµενη επιφάνεια του δέρµατος από 

µελανοφόρα διαφέρει στατιστικά σηµαντικά µεταξύ των πληθυσµών (p-value = <0.0000) 

µε τα εκτρεφόµενα άτοµα να παρουσιάζουν διπλάσια κάλυψη αυτής των αγρίων). 

Aντίθετα, φτωχότερη περιοχή είναι η κοιλιακή και για τους δύο πληθυσµούς, µε διαφορά 

µεταξύ των δύο πληθυσµών (p-value = <0.0000),  όπου υπολογίστηκαν 0.2006±0.0142 

mm2/mm2 (20.1±1.4%) στα εκτρεφόµενα και 0.0462±0.0020 mm2/mm2 (4.6±0.2%) στα 

άγρια άτοµα. Mεταξύ της ραχιαίας και της κοιλιακής περιοχής, κατατάσσονται η 

πλευρική και η ουραία περιοχή. H καλυπτόµενη από µελανοφόρα επιφάνεια του 

δέρµατος διαφέρει στην πλευρική περιοχή µεταξύ των δύο πληθυσµών (p-value = 

<0.0000).  Στην πλευρική περιοχή υπολογίστηκαν 0.4476±0.0263 /mm2 (44.8±0.3%) στα 

εκτρεφόµενα και 0.1280±0.0061 mm2/mm2 (12.8±0.6%) στα άγρια άτοµα. Στην ουραία 

περιοχή, η καλυπτόµενη επιφάνεια του δέρµατος από µελανοφόρα διαφέρει µεταξύ των 

δύο πληθυσµών (p-value = <0.0000) και υπολογίστηκαν 0.2399±0.0127 mm2/ mm2 

(24.0±1.3%) στα εκτρεφόµενα και 0.0993±0.0057 mm2/ mm2 ή 9.9±0.7 % στα άγρια 

άτοµα.  

Σε επίπεδο υπο-περιοχής, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των επιµέρους ραχιαίων υπο-περιοχών του εκτρεφόµενου πληθυσµού (p-value = 

0.7265) σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες υποπεριοχές του άγριου πληθυσµού (p-value = 

0.0437) παρά το γεγονός ότι η καλυπτόµενη επιφάνεια του δέρµατος από µελανοφόρα 

είναι παρόµοια για τον κάθε πληθυσµό µεταξύ των αντίστοιχων υποπεριοχών (Eικόνα 6). 

H µεγαλύτερη καλυπτόµενη επιφάνεια παρατηρήθηκε στην υποπεριοχή R2 (περιοχή 

δίπλα στο πλευρικό πτερύγιο) και για τους δύο πληθυσµούς  µε 0.6449 (64.5%) και 

0.2856 mm2/mm2 (28.6%) για τα εκτρεφόµενα και τα άγρια άτοµα αντίστοιχα. H 

µικρότερη καλυπτόµενη επιφάνεια παρατηρήθηκε στην υποπεριοχή R5 (περιοχή κοντά 

στην ουρά) για τον εκτρεφόµενο πληθυσµό µε 0.4997 (50.0%) και στην υποπεριοχή R4 

0.2244 mm2/mm2 (22.4%) για τον άγριο (Eικόνα 6).  
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∆εν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις επιµέρους πλευρικές υποπεριοχές 

τόσο µεταξύ των εκτρεφόµενων (p-value = 0.7412) όσο και µεταξύ των άγριων ατόµων 

(p-value = 0.4732). H καλυπτόµενη επιφάνεια από µελανοφόρα στον εκτρεφόµενο 

πληθυσµό  κυµάνθηκε µεταξύ 0.4996 mm2 (50.0%, υποπεριοχή M5) και 0.6449 mm2  

(64.5%, υποπεριοχή M2) ενώ στον άγριο κυµάνθηκε µεταξύ 0.1161 mm2 (11.6%, 

υποπεριοχή M1) και 0.1431 mm2 (14.3%, υποπεριοχή M2).  

∆εν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις επιµέρους κοιλιακές υποπεριοχές 

τόσο στον εκτρεφόµενο (p-value = 0.4989) όσο και στον άγριο πληθυσµό (p-value = 

0.8280). H καλυπτόµενη επιφάνεια από µελανοφόρα στον εκτρεφόµενο πληθυσµό 

κυµάνθηκε µεταξύ 0.1576 mm2 (15.8%, υποπεριοχή K5) και 0.2321 mm2 (23.2%, 

υποπεριοχή K2) ενώ στον άγριο κυµάνθηκε µεταξύ 0.0432 mm2 (4.3%, υποπεριοχή K4) 

και 0.0502 mm2 (5.0%, υποπεριοχή K2).   

∆εν παρατηρήθηκε διαφορά µεταξύ των υποπεριοχών της ουράς τόσο στον εκτρεφόµενο  

(p-value = 0.3323) όσο και στον άγριο πληθυσµό (p-value = 0.2035). H καλυπτόµενη 

επιφάνεια από µελανοφόρα στον εκτρεφόµενο πληθυσµό κυµάνθηκε µεταξύ 0.2017 mm2 

(20.2%, υποπεριοχή T3) και 0.2851 mm2 (28.5%, υποπεριοχή T2) ενώ στον άγριο 

κυµάνθηκε µεταξύ 0.0563 mm2 (5.6%, υποπεριοχή T3) και 0.1227 mm2 (12.3%, 

υποπεριοχή T2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 58
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Eικόνα 1. α) Aριθµός (/mm2) ±SE, β) Mέγεθος (mm2) ±SE µελανοφόρων 
και γ) Kαλυπτόµενη επιφάνεια από µελανοφόρα (mm2) ±SE  στο δέρµα 
΄Aγριων και Eκτρεφόµενων φαγκριών (P. pagrus ).
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Eικόνα 2.1. α) Aτοµικός Aριθµός (/mm2) ±SE, β) ατοµικό Mέγεθος (mm2) ±SE 
µελανοφόρων και γ) Kαλυπτόµενη επιφάνεια από µελανοφόρα (mm2) ±SE  
στο δέρµα ΄Aγριων και Eκτρεφόµενων φαγκριών (P. pagrus ).
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 Eικόνα 2.2. Oµαδοποίηση (Cluster analysis) εκτρεφόµενων (P) και άγριων 

ατόµων (PW) του φαγκριού (Pagrus pagrus) βασισµένη στον Aριθµό των 
µελανοφόρων (α), το Mέγεθος των µελανοφόρων (β) και την καλυπτόµενη 
επιφάνεια (γ) του δέρµατος από µελανοφόρα. 
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Eικόνα 2.3 Ανάλυση MDS (multidimentional scaling). Οµαδοποίηση εκτρεφόµενων (P) 
και άγριων ατόµων (PW) του φαγκριού (Pagrus pagrus) βασισµένη στον Aριθµό των 
µελανοφόρων (α), το Mέγεθος των µελανοφόρων (β) και την καλυπτόµενη επιφάνεια (γ) 
του δέρµατος από µελάνοφόρα.  
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MOPΦOΛOΓIKH MEΛETH MEΛANOΦOPΩN 

1.A.4. ΣYZHTHΣH 

Mεταξύ των σπονδυλωτών, τα ψάρια, κυρίως η κλάση των οστεϊχθύων, και τα αµφίβια 

παρουσιάζουν ένα µεγάλο αριθµό χρωµατικών προτύπων. ∆ιάφοροι τύποι από ταινίες 

(οριζόντιες, κάθετες, διαγώνιες), κηλίδες και διαβαθµίσεις  χρώµατος είναι τα πιο 

συνηθισµένα χρωµατικά πρότυπα. Τα τροπικά είδη κατέχουν την πρώτη θέση µε 

απεριόριστους συνδυασµούς έντονων χρωµάτων και µε συνηθισµένο το γεγονός των 

πολλαπλών χρωµατικών προτύπων µέσα στο ίδιο είδος όπως συµβαίνει µε το είδος 

Acanthochromis polyacanthus του µεγάλου αυστραλιανού υφάλου (Planes & Doherty, 

1997). H ραχοκοιλιακή διαβάθµιση του χρώµατος είναι πολύ συνηθισµένη τόσο στα είδη 

του γλυκού όσο και του θαλασσινού νερού (κυρίως στα πελαγικά µεταναστευτικά είδη). 

Aπό οικολογική σκοπιά, η χρωµατική προσαρµογή την οποία έχουν αναπτύξει τα ψάρια 

πάνω από 400 εκατοµύρια χρόνια παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην στρατηγική 

αποφυγής των θηρευτών ή της ενδοειδικής επικοινωνίας. Xαρακτηριστικά παραδείγµατα 

αποτελούν, το µαύρο χρώµα του δέρµατος της ράχης και το λευκό της κοιλιάς το οποίο 

προστατεύει πολλά ψάρια από τους θηρευτές, η προσαρµογή στο περιβάλλον/υπόστρωµα 

και ο φυλετικός διχρωµισµός κατά της εποχή της αναπαραγωγής (Fujii, 1993 β, Bolyard 

& Rowland, 1996).      

H µακρόχρονη προσαρµογή των ποικιλόθερµων σπονδυλωτών σε λευκό ή µαύρο 

υπόστρωµα οδηγεί σε µορφολογική αλλαγή του χρώµατος µέσω της µείωσης ή της 

αύξησης της χρωστικής των χρωµατοφόρων (Parker, 1948, Waring, 1963, Bagnara & 

Hadley, 1973, Sugimoto, 1993, Fujii, 1993,  Bagnara, 1998). Συνήθως αυτές οι 

µορφολογικές αλλαγές είναι το αποτέλεσµα παρατεταµένων φυσιολογικών αλλαγών του 

χρώµατος. H προσαρµογή των ζώων σε λευκό ή µαύρο υπόστρωµα έχει ως αποτέλεσµα 

την συγκέντρωση ή την διασπορά αντίστοιχα των κυστιδίων της µελανίνης 

(µελανοσώµατα) των µελανοφόρων και στη συνέχεια την µείωση ή την αύξηση της 

ποσότητας της χρωστικής και των κυττάρων (µελανοφόρων). Στα αµφίβια έχει 

αναφερθεί ότι, νεαρά άτοµα Xenopus sp. που παρέµειναν για 10 εβδοµάδες σε σκούρο 

υπόστρωµα, ο αριθµός των µελανοφόρων πενταπλασσιάστηκε σε σύγκριση µε τα άτοµα 

που παρέµειναν για το ίδιο διάστηµα σε λευκό υπόστρωµα. Tα νέα µελανοφόρα 

πιστεύεται ότι προέρχονται από τους τελευταίους µελανοβλάστες οι οποίοι υφίστανται 

µελανοποίηση ως αποτέλεσµα των αυξηµένων επιπέδων MSH στο αίµα των ζώων κατά 
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την παραµονή τους στο µαύρο υπόστρωµα. Οµοια αποτελέσµατα έχουν ληφθεί από 

µελέτες µορφολογικής αλλαγής χρώµατος στο βάτραχο λεοπάρδαλη. Eπίσης, έχει 

παρατηρηθεί ότι οι νύµφες του είδους Xenopus sp. οι οποίες στερούνταν τον αδένα της 

υπόφυσης, παρουσίαζαν έλλειψη διέγερσης των µελανοφόρων και έφεραν πολύ λιγότερα 

δερµικά µελανοφόρα από ότι συνήθως (Bagnara, 1998). H υπόφυση εντείνει την 

µορφολογική αλλαγή του χρώµατος µε την δηµιουργία προεκτάσεων των δερµικών 

µελανοφόρων. Πιθανότατα η αύξηση του αριθµού των χρωµατοφόρων είναι αποτέλεσµα 

της έντονης διέγερσης των κυττάρων και της σύνθεσης χρωστικής στους µελανοβλάστες 

που έως τότε ήταν αδιαφοροποίητοι. Tο φαινόµενο αυτό είναι γενικευµένο και δίδει 

ερµηνεία επίσης στην εµφάνιση ιριδοφόρων στο ουραίο πτερύγιο των νυµφών του 

Xenopus που δεν έχουν υπόφυση ενώ αυτά τα χρωµατοφόρα δεν παρατηρούνται σε 

νύµφες που φέρουν την υπόφυση. Στα αµφίβια, τα ιριδοφόρα αναστέλλουν την 

δραστηριότητά τους στην παρουσία της MSH τόσο σε επίπεδο φυσιολογίας όσο και 

µορφολογίας. 

 

 Aπό τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας προκύπτει ότι η εκτροφή ατόµων 

του είδους P. pagrus  (φαγκρί) σε δεξαµενές µαύρου υποστρώµατος, οδηγεί σε αλλαγή 

του χρώµατος (µαύρο αντί του φυσικού ροζ) στο δέρµα τους. Tα αποτελέσµατα που 

ελήφθησαν από τα εκτρεφόµενα άτοµα ως προς τον αριθµό, το µέγεθος των 

µελανοφόρων και το ποσοστό κάλυψης του δέρµατος από αυτά, διέφεραν από τα 

αποτελέσµατα που ελήφθησαν από τον άγριο πληθυσµό. H αλλαγή του χρώµατος 

οφείλεται στο µέγεθος των κυττάρων, δηλαδή στη διασπορά της χρωστικής στο 

εσωτερικό των κυττάρων (φυσιολογική αλλαγή χρώµατος) και κατ' επέκταση στο 

ποσοστό της καλυπτόµενης από µελανοφόρα κύτταρα επιφάνειας του δέρµατος των 

ψαριών και όχι στον αριθµό των κυττάρων. Nευρικοί και ορµονικοί παράγοντες θα 

πρέπει να εµπλέκονται σε αυτές τις αλλαγές (Bagnara & Hadlay 1973, Fujii 1993, Fujii 

2000, Sugimoto et al. 2000, Bagnara, 1998). 

Tα αποτελέσµατα που αφορούν στην αλλαγή του µεγέθους των µελανοφόρων, 

συµφωνούν µε αποτελέσµατα εργασιών σε άλλα είδη τελεόστεων όπως τα Oryzias 

latipes  (medaka), Poelicia sp. (guppy), Fundulus sp. (killifish), Oreochromis 

mosambicus (τιλάπια) στα οποία προκαλούνται αλλαγές (αύξηση) τόσο στο µέγεθος όσο 
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και στον αριθµό των κυττάρων (Bagnara & Hadley 1973, van Eys & Peters 1981, 

Sugimoto 1993, Sugimoto et al. 2000) όταν προσαρµοστούν σε περιβάλλον µαύρου 

υποστρώµατος. Aντίθετα, τα αποτελέσµατα που αφορούν στον αριθµό των µελανοφόρων 

δεν συµφωνούν µε άλλα που έχουν ληφθεί από πειράµατα στο είδος O. latipes στο οποίο 

παρατηρείται αύξηση ή µείωση του αριθµού των κυττάρων µετά από παραµονή σε µαύρο 

ή λευκό υπόστρωµα αντίστοιχα (Sugimoto 1993, Sugimoto et al. 2000). ∆εν υπάρχουν 

αντίστοιχα αποτελέσµατα  που να αφορούν στην καλυπτόµενη επιφάνεια του δέρµατος 

από µελανοφόρα κύτταρα προκειµένου να συγκριθούν µε τα αποτελέσµατα της 

παρούσας εργασίας.  

 

H ανάλυση του στοµαχικού περιεχοµένου φαγκριών που αλιεύτηκαν στις ακτές της 

Kρήτης έχει δείξει ποικιλία θηραµάτων (τουλάχιστον 58 διαφορετικά είδη) που ανήκαν 

σε τέσσερις οµάδες: δεκάποδα, µικρά καρκινοειδή, πολυχαίτους και ψάρια. Ποσοστό 

περισσότερο από το 50% του στοµαχικού περιεχοµένου των ατόµων που εξετάστηκαν 

αποτελείτο από δεκάποδα (Lambropoulou et al., 1999). Tο χρώµα του δέρµατος των 

ψαριών εξαρτάται από την απορρόφηση και την µετακίνηση των καροτενοειδών 

χρωστικών από την διατροφή, µιας και τα ψάρια όπως και τα άλλα σπονδυλωτά είναι 

ανίκανα να συνθέσουν καροτενοειδή de novo  (Goodwin, 1984). Λαµβάνοντας υπόψη ότι 

η δίαιτα του φαγκριού στο φυσικό περιβάλλον έχει ως βάση τα πλούσια σε καροτενοειδή 

καρκινοειδή (Labropoulou et al., 1999), το σκούρο χρώµα που παρουσιάζει το φαγκρί σε 

συνθήκες εκτροφής πιθανότατα να συνδέεται µε την έλλειψη αυτών των χρωστικών από 

την βιοµηχανική τροφή. 

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσµατα, η αλλοίωση του χρώµατος του φαγκριού 

εντοπίζεται στο επίπεδο του δέρµατος όπως έχει αναφερθεί και στο συγγενικό είδος P. 

major (γιαπωνέζικη τσιπούρα) και όχι στη σάρκα όπως συµβαίνει στο σολοµό. Tόσο 

στον σολοµό όσο και στο είδος P. major (γιαπωνέζικη τσιπούρα) το χρώµα της σάρκας ή 

του δέρµατος αντίστοιχα βελτιώνεται µέσω της θρέψης µε τροφές πλούσιες σε 

καροτενοειδή για µια µικρής διάρκειας περίοδο (1 –1,5 µήνα) πριν την εξαλίευση και την 

διάθεσή τους προς κατανάλωση. Xρωµατική αλλοίωση στο επίπεδο του 

επικαλυµµατικού, που διορθώνεται µε διατροφικές µεθόδους,  παρουσιάζει και το 

συγγενικό είδος S. aurata σε συνθήκες εκτροφής όπου χάνει το χαρακτηριστικό 
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κιτρινωπό χρώµα έναντι εκείνων του φυσικού περιβάλλοντος. Στο φαγκρί, η λύση του 

προβλήµατος µε διατροφικές µεθόδους έχει βραχυπρόθεσµη διάρκεια.  

Aπό τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας προκύπτει το παράδοξο να 

παρατηρείται διαφορά µεταξύ των ατόµων του εκτρεφόµενου πληθυσµού παρά την 

εξασφάλιση σταθερών ελεγχόµενων περιβαλλοντικών (χρώµα δεξαµενής, ποιότητα και 

ένταση φωτισµού) και διατροφικών συνθηκών (ποιότητα τροφής) οι οποίες  θεωρούνται 

βασικές παράµετροι που επηρεάζουν το χρώµα του ψαριού. Έτσι διαπιστώνεται το 

άκρως αντίθετο αποτέλεσµα από το αναµενόµενο δηλαδή µεγαλύτερη οµοιότητα των 

ατόµων  του άγριου πληθυσµού παρά το γεγονός της αυξηµένης ετεροµορφίας των 

συνθηκών του φυσικού περιβάλλονος. 

Aυτή η µορφολογική πολυπλοκότητα που παρατηρείται στον εκτρεφόµενο πληθυσµό 

πιθανόν να προµηνύει πολυπλοκότητα σε ότι αφορά την εξεύρεση της λύσης του 

κυριότερου ανασταλτικού παράγοντα για την µαζική παραγωγή του είδους.  Mια λύση 

όχι τόσο εύκολη όπως έχει βρεθεί για τον σωστό χρωµατισµό της σάρκας του σολωµού 

και του επικαλυµµατικού της τσιπούρας. 

Tέλος, πιθανόν λόγω της έλλειψης κρίσιµων συστατικών από την τροφή να 

αποδιοργανώνεται το νευρικό σύστηµα που ρυθµίζει και ελέγχει την φυσιολογική 

κατάσταση των χρωµατοφόρων. H διερεύνηση των παραγόντων που προκαλούν την 

φυσιολογική αλλαγή χρώµατος αποτελεί αντικείµενο έρευνας του επόµενου κεφαλαίου 

(Kεφάλαιο 2). 

 

Συµπερασµατικά, από την παρούσα µελέτη προκύπτουν σηµαντικές βασικές 

πληροφορίες για την µορφολογία και την φυσιολογία των µελανοφόρων κυττάρων του 

φαγκριού σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες εκροφής του. Ως εκ τούτου, αυτά τα 

αποτελέσµατα αποτελούν τα πρώτα µιας σειράς µελετών που θα έχουν ως στόχο να 

προσδιορίσουν τις βέλτιστες περιβαλλοντικές συνθήκες εκτροφής του φαγκριού 

προκειµένου να επιτευχθεί το φυσικό ροζ χρώµα των ψαριών δίδοντας λύση στο 

σηµαντικότερο πρόβληµα της µαζικής παραγωγής του είδους. 
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KEΦAΛAIO 1 

 

1.B. MEΛETH THΣ ΛEΠTHΣ ∆OMHΣ TOY ∆EPMATOΣ EKTPEΦOMENΩN 

ATOMΩN ΦAΓKPIOY (PAGRUS PAGRUS, SPARIDAE) 

 

 

1.B.1. EIΣAΓΩΓH 

Oι έξι κατηγορίες χρωµατοφόρων κυττάρων (µελανοφόρα, ερυθροφόρα, ξανθοφόρα, 

ιριδοφόρα, λευκοφόρα, κυανοφόρα) απαντώνται κυρίως στην δερµίδα των ψαριών. 

Φέρουν ενδοκυτταρικά οργανίδια µε χρωστικές ποικίλης φύσεως όπως είναι η ευρέως 

διαδεδοµένη µελανίνη ή άλλες πιο απλές δοµές όπως είναι οι πτεριδίνες, φλαβίνες, 

πουρίνες και τα καροτενοειδή, οι οποίες απορροφούν, σκεδάζουν ή αντανακλούν το φως 

(Fujii, 1993α, 1993β). Παραµένει ακόµη άγνωστη η χηµική φύση των χρωστικών των 

κυανοφόρων (Goda & Fujii, 1995). O τύπος και ο αριθµός των χρωµατοφόρων κυττάρων 

διαφέρει από είδος σε είδος και από περιοχή σε περιοχή του σώµατος ενώ στην 

ενδοκυτταρική µετατόπιση της χρωστικής εµπλέκεται το κυτταροσκελετικό δίκτυο των 

µικροσωληνίσκων (Fujii, 1993α). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να µελετήσει και να συγκρίνει ποιοτικά την 

µορφολογία (λεπτή δοµή) των µελανοφόρων κυττάρων του δέρµατος ενός 

εκτρεφόµενου, υπό ελεγχόµενες συνθήκες, και ενός φυσικού πληθυσµού φαγκριών 

(Pagrus. pagrus) στην Kρήτη.  

 

1.B.2. YΛIKA KAI MEΘO∆OI 

Για την πραγµατοποίηση της παρούσας µελέτης, εξετάστηκαν 3 περιοχές του 

σώµατος σε δείγµατα δέρµατος που ελήφθησαν από εκτρεφόµενα και άγρια άτοµα 

φαγκριού µεγέθους 50 και 180 g. Tα εκτρεφόµενα άτοµα διατηρήθηκαν σε στρογγυλές 

πολυεστερικές δεξαµενές, µαύρου χρώµατος, χωρητικότητας 500 λ. µε ανοιχτό σύστηµα 

κυκλοφορίας φυσικού θαλασσινού νερού (38‰), υπό συνθήκες ηµιφυσικής 

φωτοπεριόδου. Για την θρέψη τους χρησιµοποιήθηκε κλασική βιοµηχανική τροφή όµοια 

µε αυτή του χρησιµοποιείταιι για την εκτροφή της τσιπούρας χωρίς προσθήκη 
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καροτενοειδών. Tα άγρια άτοµα αλιεύθηκαν, στις αρχές του καλοκαιριού, σε βάθος 180 

µ. µε παραγάδι στις BA ακτές της Kρήτης (Mόχλος, Σητεία).   

Oι περιοχές που εξετάστηκαν για τα άτοµα των δύο πληθυσµών ήταν: η ραχιαία 

περιοχή κοντά στο κεφάλι, στην νοητή γραµµή του τέλους του επικαλυµατικού πάνω από 

την πλευρική γραµµή, η πλευρική περιοχή, στην µέση περίπου του σώµατος, στο τέλος 

του θωρακικού πτερυγίου αµέσως κάτω από την πλευρική γραµµή και ο κάτω λοβός του 

ουραίου πτερυγίου.  

Tα δείγµατα προετοιµάστηκαν για παρατήρηση στο Hλεκτρονικό Mικροσκόπιο 

σύµφωνα µε την κλασική µέθοδο που εφαρµόζεται σε αντίστοιχου είδους  µελέτες 

(Bancroft and Stevens, 1990). O ιστός αρχικά µονιµοποιήθηκε σε µίγµα διαλύµατος 

γλουτεραλδεύδης 5% και κακοδυλικού νατρίου 0.2 M, pH=7.2 (όγκος 1:1). Στη συνέχεια 

έγινε χρώση µε τετροξείδιο του οσµίου (OsO4) σε συγκέντρωση 2% και ακολούθησε 

προοδευτική αφυδάτωση µε αιθανόλη. Tέλος έγινε έγκλειση του ιστού σε ρητίνη (EPON) 

η οποία πολυµερίστηκε για 72 ώρες σε 60°C. 

Για την επίτευξη κάθετων τοµών πάχους 1 µm (semi-fines), καθώς και λεπτών 

τοµών (700 - 900 A°) (ultra-fines) χρησιµοποιήθηκε υπερ-µικροτόµος  τύπου LKB 

BROMMA 8800 - III (LEICA) και µαχαίρι από διαµάντι. Για τις τοµές πάχους 1µm, 

ακολούθησε χρώση µε µπλέ τουλουιδίνης (διάλυµα 1% bleu tolouidine σε διάλυµα 1% 

sodium borate) ενώ για τις λεπτές τοµές ακολούθησε διπλή χρώση µε βάση Uranyl 

acetate και Bismuth subnitrate αντίστοιχα (Riva, 1974). H παρατήρηση των τοµών 

πάχους 1 µm έγινε σε οπτικό µικροσκόπιο (NIKON Eclipse E 400) ενώ των λεπτών 

τοµών έγινε σε Hλεκτρονικό Mικροσκόπιο ∆ιέλευσης (JEOL 1200 EX, 70kV). H 

ανάλυση των εικόνων που ελήφθησαν κατά την παρατήρηση των τοµών στο 

Hλεκτρονικό Mικροσκόπιο έγινε µε τη βοήθεια απλού φορητού µεγενθυντικού φακού. 

Το µέγεθος των µελανοσωµάτων των µελανοφόρων (επιφάνεια σε µm2)  

υπολογίστηκε από τις µετρήσεις των κυστιδίων στις εικόνες των λεπτών τοµών που 

ελήφθησαν από το Hλεκτρονικό Mικροσκόπιο ∆ιέλευσης.  Mετρήθηκε το µήκος των δύο 

κάθετων αξόνων σε 20 κυστίδια από δύο διαφορετικές εικόνες (διαφορετικών ατόµων 

όπου αυτό ήταν δυνατό), σε κάθε περιοχή (ραχιαία, πλευρική, ουραία) για κάθε 

πληθυσµό (εκτρεφόµενος, άγριος) και υπολογίστηκε η επιφάνεια από την σχέση:   
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π x A x  α/ 4   όπου:  π = 3.14 

A = µήκος µεγάλου άξονα 

α = µήκος µικρού άξονα 

Tα αποτελέσµατα του µεγέθους (επιφάνεια σε µm2) των µελανοσωµάτων των 

µελανοφόρων στις γραφικές παραστάσεις παρουσιάζονται ως µέσοι όροι ± SEM. Για την 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων, µη µετασχηµατισµένων, χρησιµοποιήθηκε η 

Aνάλυση ∆ιασποράς (ANOVA, οne way) σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0.05. H 

σύγκριση των µέσων τιµών σε περιπτώσεις στατιστικής διαφοράς από την ANOVA 

πραγµατοποιήθηκε µε Post-Hoc ανάλυση (Tukey test).  

 

1.B.3. AΠOTEΛEΣMATA 

Tα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται στους πίνακες 2-3 και 

στις εικόνες από 7 έως 27.  

Tο δέρµα των ατόµων του φαγκριού, εκτρεφόµενων και άγριων, αποτελείται από την 

δερµίδα και την επιδερµίδα µεταξύ των οποίων παρεµβάλλεται η βασική µεµβράνη 

(πάχους 0.222 µm). Tα χρωµατοφόρα κύτταρα που παρατηρήθηκαν στις 3 περιοχές του 

δέρµατος, για τους δύο πληθυσµούς, ήταν τοποθετηµένα στην δερµίδα, µε εξαίρεση µόνο 

µιας περίπτωσης µελανοφόρου και ανήκαν στην κατηγορία των µελανοφόρων και των 

ιριδοφόρων. Στα άγρια άτοµα, παρατηρήθηκε µια επιπλέον κατηγορία χρωµατοφόρων 

κυττάρων που µοιάζει να είναι ξανθοφόρα (Eικόνα 23). Πιό αναλυτικά: 

 

1.B.3.1. Eκτρεφόµενα άτοµα

Στην επιδερµίδα, ακριβώς πάνω από την βασική µεµβράνη παρατηρήθηκαν 

τουλάχιστον δύο στοιβάδες επιθηλιακών κυττάρων τα οποία συνδέονταν µεταξύ τους µε 

δεσµοσώµατα. Mεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων, πάνω από την πρώτη στοιβάδα, σε 

µία µόνο περίπτωση στην ουραία περιοχή περατηρήθηκε µικρό τµήµα ενός µελανοφόρου 

κυττάρου (Eικόνα 18). Eπίσης παρατηρήθηκαν οι δύο κατηγορίες βλενογόννων 

κυττάρων, τα χλωροκύτταρα (κύτταρα ωσµορύθµισης) σε µικρή αφθονία και στο 

εξωτερικότερο τµήµα οι χαρακτηριστικές πτυχώσεις (microcrete). Tο πάχος της 

επιδερµίδας διαφέρει µεταξύ των περιοχών που εξετάστηκαν. Στη ραχιαία περιοχή, 
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κοντά στο κεφάλι, κυµαίνεται µεταξύ 15 και 35 µm. Στην πλευρική και την ουραία 

περιοχή ήταν παρόµοιο και κυµαίνεται µεταξύ 12 και 20 µm. 

 

Στην δερµίδα, κάτω από την βασική µεµβράνη παρατηρήθηκαν τα χρωµατοφόρα 

κύτταρα, το κολλαγόνο τοποθετηµένο οριζόντια και κάθετα, πυκνός και χαλαρός 

συνδετικός ιστός, οι ινοβλάστες, τα νεύρα,  οι ακτίνες του ουραίου πτερυγίου, τα λέπια 

της ραχιαίας και πλευρικής περιοχής,  τα αιµοφόρα αγγεία, οι αδένες.  

Oι πλουσιότερες περιοχές σε χρωµατοφόρα, µελανοφόρα και ιριδοφόρα, είναι η 

ραχιαία και η πλευρική σε όλα τα άτοµα που εξετάστηκαν (Eικόνα 7-10). H ουραία 

περιοχή έφερε τις δύο αυτές κατηγορίες κυττάρων αλλά σε µικρότερο αριθµό, 

τοποθετηµένες κοντά στις ακτίνες (Eικόνα 11, Eικόνα 12). Tα χρωµατοφόρα κύτταρα 

εντοπίζονται κυρίως στα όρια της δερµίδας µε την βασική µεµβράνη (χωρίς να έρχονται 

σε άµεση επαφή λόγω του συµπαγούς στρώµατος κολλαγόνου που παρεµβάλλεται), όπου 

οι δύο κατηγορίες κυττάρων απαντώνται µαζί περιβάλλοντας η µία την άλλη 

σχηµατίζοντας σύµπλεγµα. Mεταξύ των δύο τύπων κυττάρων παρατηρήθηκαν σε 

κάποιες περιπτώσεις ίνες κολλαγόνου συνδετικού ιστού. Kοντά στα χρωµατοφόρα 

παρατηρήθηκαν νεύρα στις τρεις περιοχές που µελετήθηκαν (Eικόνα 19).  Πιό 

συγκεκριµένα, για την κάθε κατηγορία κυττάτων παρατηρήθηκαν τα εξής: 

Tα µελανοφόρα έχουν δενδροειδή ή ακανόνιστη µορφή µε πολλές 

κυτταροπλασµατικές προεκτάσεις όπου παρατηρούνται µελανοσώµατα (Eικόνα 14, 

Eικόνα 16). Tα µελανοσώµατα, γεµάτα µε µελανίνη, είναι τα αφθονότερα κυτταρικά 

οργανίδια και έχουν σχήµα στρογγυλό ή οβάλ. Tο µέγεθός τους κυµαίνεται στα 5-19 µm 

στην πλευρική περιοχή, 8-10 µm στην ουραία περιοχή. O πυρήνας του κυττάρου, 

βρίσκεται περίπου στο κέντρο µε την χρωµατίνη τοποθετηµένη στην περιφέρεια. Άλλα 

ενδοκυτταρικά οργανίδια που πρατηρήθηκαν είναι τα µιτοχόνδρια σε σηµαντικούς 

αριθµούς, µε µέγεθος που πλησιάζει εκείνο των µελανοσωµάτων, το Eνδοπλασµατικό 

∆ίκτυο, το Σύστηµα Golgi και κάποια µικρά κυστίδια. Mικροϊνίδια και µικροσωληνίσκοι 

(Eικόνα 17) παρατηρήθηκαν στο εσωτερικό των κυττάρων διατεταγµένα/ µε κατεύθυνση 

από το κέντρο του κυττάρου προς την περιφέρεια.  

Tα ιριδοφόρα, παρατηρήθηκαν σε τρεις µορφές: µια ακανόνιστη µε προεκτάσεις 

δενδροειδούς µορφής κοντά σ' εκείνες των µελανοφόρων, µία επιµήκη (τραπέζια 
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τοποθετηµένα το ένα δίπλα στο άλλο) µε κυτταρόπλασµα γεµάτο µε κρυστάλλους 

χρωστικής που αντανακλούν το φως (Eικόνα 16) και µια αστεροειδή µορφή (Eικόνα 15). 

Tο µέγεθός τους κυµαίνεται στα 6 x 22 µm στην ραχιαία περιοχή, κοντά στο κεφάλι 

(Eικόνα 13), 6 x 22 µm στην πλευρική περιοχή και 5 µm στην ουραία περιοχή. O 

πυρήνας του κυττάρου, βρίσκεται επίσης στο κέντρο και έχει ακανόνιστη, ελλειψοειδή, 

λοβοειδή µορφή µε την χρωµατίνη τοποθετηµένη στην περιφέρεια. Tο κυριότερο 

χαρακτηριστικό αυτών των κυττάρων είναι η παρουσία κενοτοπίων που δηµιουργήθηκαν 

από την αποµάκρυνση των κρυστάλλων γουανίνης από το κυτταρόπλασµα κατά την 

διαδικασία της συντήρησης και µονιµοποίησης του ιστού. Aπό την µορφή των 

κενοτοπίων συµπεραίνεται η δυνατότητα περιέλιξης. Στο κυτταρόπλασµα των 

ιριδοφόρων παρατηρήθηκαν επίσης µιτοχόνδρια, Eνδοπλασµατικό ∆ίκτυο και µικρά 

κυστίδια ενώ δεν παρατηρήθηκαν µικροϊνίδια και µικροσωληνίσκοι. Tα µελανοφόρα 

(Eικόνα 19) και στα ιριδοφόρα (Eικόνα 20) όλων των περιοχών που εξετάστηκαν 

(ραχιαίας, πλευρικής και ουραίας) παρουσίαζαν έντονη ενδοκύττωση. 

Tόσο στις πλούσιες σε χρωµατοφόρα κύτταρα περιοχές του σώµατος (ραχιαία και 

πλευρική) όσο και στην λιγότερο πλούσια περιοχή (ουραία) οι δύο τύποι κυττάρων που 

καταγράφηκαν φαίνεται να αποτελούν µέλη µιας χρωµατικής µονάδας (chromatophore 

unit) (Eικόνα 14). Tο σύµπλεγµα αυτό είναι τοποθετηµένο παράλληλα στην βασική 

µεµβράνη αµέσως κάτω από ένα στρώµα/ στοιβάδα κολλαγόνου πάχους 3 µm που δεν 

επιτρέπει την άµεση επαφή µεταξύ τους. Tο πάχος του συµπλέγµατος κυµαίνεται από 9 

έως 30 µm. Ένα χαρακτηριστικό σύµπλεγµα αποτελείται από ένα µελανοφόρο  µε 

κυτταροπλασµατικές προεκτάσεις που µπορεί να φέρει µελανοσώµατα και πολλά 

ιριδοφόρα τοποθετηµένα σε 2-3 επίπεδα (Eικόνα 14). Tα κύτταρα των δύο κατηγοριών 

δεν συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµοσώµατα. Mεταξύ των µεµβρανών των δύο 

κυττάρων συνήθως παρεµβάλεται κολλαγόνο. 

 

Tο µέγεθος των µελανοσωµάτων των µελανοφόρων διαφέρει µεταξύ των περιοχών 

(p-value = <0.0000, α = 0.05). Tα µεγαλύτερα µελανοσώµατα παρατηρήθηκαν στην 

πλευρική περιοχή (2.209±0.463 µm2) διαφέροντας σηµαντικά από αυτά των 

µελανοφόρων της ραχιαίας (p-value = 0.0003, α = 0.05) και της ουραίας περιοχής (p-

value = <0.0000, α = 0.05). Aντίθετα δεν διέφεραν µεταξύ τους τα µελανοσώµατα της 
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ραχιαίας (1.509±0.631 µm2)  και της ουραίας περιοχής (1.499±0.545 µm2),  p-value = 

0.955, α = 0.05 (Πίνακας 2, Πίνακας 3, Eικόνα 27).  

 

1.B.3.2. Άγρια άτοµα

Στην επιδερµίδα των άγριων ατόµων, όπως και σε αυτά των εκτρεφόµενων, 

παρατηρήθηκαν οι στοιβάδες επιθηλιακών κυττάρων τα οποία συνδέονταν µεταξύ τους 

µε δεσµοσώµατα, τα βλενογόννα κύτταρα, τα χλωροκύτταρα (κύτταρα ωσµορύθµισης) 

και οι χαρακτηριστικές πτυχώσεις (microcrete) στο εξωτερικό τµήµα.  

 

 Στην δερµίδα, κάτω από την βασική µεµβράνη παρατηρήθηκαν τα χρωµατοφόρα 

κύτταρα (µελανοφόρα, ιριδοφόρα, ξανθοφόρα) και επιπλέον τα αντίστοιχα κύτταρα µε 

αυτά που παρατηρήθηκαν στα εκτρεφόµενα άτοµα (ινοβλάστες, νεύρα, κολλαγόνο 

τοποθετηµένο οριζόντια και κάθετα, συνδετικός ιστός, αγγεία, ακτίνες, λέπια).  

Oι πλουσιότερες περιοχές σε χρωµατοφόρα, µελανοφόρα και ιριδοφόρα, είναι η 

ραχιαία και η πλευρική περιοχή. Στα µελανοφόρα, ο πυρήνας είναι περίπου στο κέντρο 

µε την χρωµατίνη τοποθετηµένη στην περιφέρειά του. Tα µελανοσώµατα είναι λιγότερα, 

µικρότερου µεγέθους και συγκεντρωµένα κοντά στον πυρήνα. Tα µελανοφόρα είναι 

πλούσια σε µιτοχόνδρια των οποίων το µέγεθος είναι µεγαλύτερο από αυτό των 

µελανοσωµάτων (Eικόνα 22). Σε αντίθεση µε τα εκτρεφόµενα άτοµα, δεν παρατηρήθηκε 

έντονη ενδοκύτωση. 

Στο επίπεδο των ιριδοφόρων, τα κενοτόπια έχουν πολύ µεγαλύτερο µέγεθος σε 

σύγκριση µε αυτά των εκτρεφόµενων (Eικόνα 24). 

Tα µελανοφόρα και τα ιριδοφόρα σχηµατίζουν συµπλέγµατα κάτω από την βασική 

µεµβράνη µέσα στο δέρµα (Eικόνα 21, Eικόνα 24). Tέλος παρατηρήθηκαν νεύρα να είναι 

τοποθετηµένα στην δερµίδα κοντά σε χρωµατοφόρα. 

Mια τρίτη κατηγορία χρωµατοφόρων κυττάρων παρατηρήθηκε στις τοµές του 

δέρµατος, τα ξανθοφόρα. Tα ξανθοφόρα, επίσης είναι τοποθετηµένα στην δερµίδα κάτω 

από την βασική µεµβράνη. Tα κυστίδια της χρωστικής που φέρουν είναι συγκεντρωµένα 

γύρω από τον πυρήνα (Eικόνα 23, Eικόνα 26). Tα ξανθοφόρα ενώ φαίνετα να µην 

συµµετέχουν στο σύµπλεγµα των χρωµατοφόρων (Eικόνα 26) φέρουν µικρά κυστίδια 

µαύρου χρώµατος (Eικόνα 25) στην πλευρική περιοχή.  
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Tο µέγεθος των µελανοσωµάτων των µελανοφόρων διαφέρει µεταξύ των τριών 

περιοχών (p-value = 0.0003, α = 0.05) παρουσιάζοντας µείωση από την ραχιαία προς την 

ουραία περιοχή, 1.706±0.549 µm2, 1.273±0.986 µm2 και 0.715±0.573 µm2 αντίστοιχα. 

Tα µελανοσώµατα της ραχιαίας περιοχής δεν διαφέρουν σηµαντικά από τα 

µελανοσώµατα της πλευρικής περιοχής (p-value = 0.094, α = 0.05) ενώ διαφέρουν από 

αυτά της ουραίας περιοχής (p-value = <0.0000, α = 0.05). Tέλος τα µελανοσώµατα της 

πλευρικής και της ουραίας περιοχής διαφέρουν επίσης µεταξύ τους (p-value = 0.0354, α 

= 0.05) (Πίνακας 2, Πίνακας 3, Eικόνα 27).    
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Eικόνες: 13-20. Eκτρεφόµενα άτοµα φαγκριού (P. pagrus) 
 
Pαχιαία περιοχή 
 
Eικόνα 13. (x 2500). Σύµπλεγµα Mελανοφόρου (M) – Iριδοφόρων (I) στη δερµίδα της 
ραχιαίας περιοχής κοντά στο κεφάλι. Iριδοφόρα σε πολλά επίπεδα. 
 
 
Πλευρική περιοχή 
 
Eικόνα 14. (x 2500). Xαρακτηριστικό σύµπλεγµα Mελανοφόρου (M) – Iριδοφόρων (I) 
στην δερµίδα της πλευρικής περιοχής. Mελανοφόρο στο κέντρο του συµπλέγµατος µε 
την χρωστική (µελανίνη) σε κατάσταση διασποράς. Iριδοφόρα σε πολλά επίπεδα. 
Στοιβάδα κολλαγόνου (κ). E = επιδερµίδα, ∆ = δερµίδα, BM = βασική µεµβράνη, βλ. κ. 
= βλενογόνο κύτταρο. 
 
Eικόνα 15. (x 6000). Xαρακτηριστικό σύµπλεγµα Mελανοφόρου (M) – Iριδοφόρων (I) 
στην δερµίδα της πλευρικής περιοχής. Kέντρο του συµπλέγµατος µε λεπτές/ στενές 
προεκτάσεις του µελανοφόρου µεταξύ των ιριδοφόρων κυττάρων ακριβώς κάτω από την 
επιδερµίδα. ∆ιάταξη κρυστάλλων ιριδοφόρων. 
 
Eικόνα 16. (x 6000). Παράθεση Iριδοφόρων (I) στην δερµίδα της πλευρικής περιοχής. 
Παρουσία µελανοφόρου περιφερειακά των ιριφοφόρων. 
 
Eικόνα 17. (x 10 000). Mεγέθυνση µελανοφόρου δίπλα σε Iριδοφόρο (I). 
Mικροσωληνίσκοι (µσ) κοντά στον πυρήνα (Π), µελανοσώµατα (µ). 
 
 
Oυραία περιοχή 
 
Eικόνα 18. (x 2500). Mελανοφόρα στην δερµίδα της ουραίας περιοχής. Προέκταση 
µελανοφόρου στην επιδερµίδα (E). E = επιδερµίδα, ∆ = δερµίδα, BM = βασική 
µεµβράνη, Iν. = ινοβλάστης, A = ακτίνα, α = αγγείο. 
 
Eικόνα 19. (x 5000). Mεγέθυνση µελανοφόρου µε κυστίδια ενδοκύτωσης στην δερµίδα 
της ουραίας περιοχής. Mελανοφόρο περικυκλωµένο από ίνες κολλαγόνου. Γειτνίαση 
µελανοφόρου κυττάρου µε νεύρο (N). Π = πυρήνας, Iν. = ινοβλάστης. 
 
Eικόνα 20. (x 10 000). Mεγέθυνση ιριδοφόρου δίπλα σε Mελανοφόρο (M). Mικροϊνίδια 
(µ.ιν.), Π = πυρήνας. 
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Eικόνες: 21-26. Άγρια άτοµα φαγκριού (P. pagrus) 
 
 
Pαχιαία περιοχή 
 
Eικόνα 21. (x 2500). Σύµπλεγµα Mελανοφόρου (M) – Iριδοφόρων (I) στην δερµίδα της 
ραχιαίας περιοχής.  
 
Eικόνα 22. (x 10 000). Mεγέθυνση µελανοφόρου, µ = µιτοχόνδρια. 
 
Eικόνα 23. (x 6000). Ξανθοφόρο στην δερµίδα της ραχιαίας περιοχής, Π = πυρήνας. 
 
Eικόνα 24. (x 2500). Σύµπλεγµα Mελανοφόρου (M) – Iριδοφόρων (I) στην δερµίδα της 
ραχιαίας περιοχής.  
 
 
Πλευρική περιοχή 
 
Eικόνα 25. (x 2500). Παρουσία της χρωστικής των µελανοφόρων δίπλα σε ιριδοφόρα 
και ξανθοφόρο. Πιθανή τροποποίηση του κυττάρου.? 
 
 
Oυραία περιοχή 
 
Eικόνα 26. (x 3000). Xρωµατοφόρα κύτταρα, την δερµίδα της ουραίας περιοχής,  M = 
Mελανοφόρο, Ξ = Ξανθοφόρο, A = ακτίνα. 
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Πίνακας 3. Mέγεθος µελανοσωµάτων των µελανοφόρων (επιφάνεια  σε µm2) στις 3 

περιοχές (ραχιαία, πλευρική, ουραία) εκτρεφόµενων και άγριων ατόµων P. pagrus.  

 

Πληθυσµός Eπιφάνεια (µm2)  Περιοχή  

  Pαχιαία Πλευρική Oυραία 

Eκτροφής x± SEM 1.509±0.631 2.209±0.463 1.499±0.545 

 min - max 0.314 - 2.500 1.315 – 3.000 0.707 – 2.857 

Άγριος x± SEM 1.706±0.549 1.273±0.986 0.715±0.573 

 min - max 0.967 – 2.861 0.174 – 3.313 0.157 – 2.761 

 

 

Πίνακας 4. Πίνακας σηµαντικότητας των συγκρίσεων (ANOVA) ως προς το µέγεθος 

των µελανοσωµάτων των µελανοφόρων (επιφάνεια  σε µm2) στις 3 περιοχές (ραχιαία, 

πλευρική, ουραία) εκτρεφόµενων και άγριων ατόµων P. pagrus βάσει ελέγχου Tukey 

(**: p<0.01, *: p<0.05, ns: p>0.05). 

 

  Eκτροφής    Άγρια  

Περιοχή Pαχιαία Πλευρική Oυραία  Pαχιαία Πλευρική Oυραία 

Pαχιαία        

Πλευρική ***    ns   

Oυραία ns ***   *** *  
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Eικόνα 27. Mέγεθος µελανοσωµάτων των µελανοφόρων (επιφάνεια  σε µm2±SEM) 

στις 3 περιοχές (ραχιαία, πλευρική, ουραία) εκτρεφόµενων και άγριων ατόµων P. 

pagrus.  

 

 

1.B.4. ΣYZHTHΣH 

Tα τελευταία χρόνια γίνεται µια σηµαντική προσπάθεια να µελετηθεί το 

χρωµατοφόρο σύστηµα της δερµίδας στα ψάρια (Obika and Mayer-Rochow, 1990, 

Blanchard et al., 1991, Wright & McBurney, 1992, Obika & Fukuzawa, 1993, Fujii, 

1993, Fujii 2000, Fujii 2002),  στα αµφίβια (Bagnara et al., 1988, Bukowski et al., 

1990. Trevisan et al., 1991, Fernandez & Bagnara, 1993), στα ερπετά (Morrison & 

Frost-Mason, 1991, Morrison, 1995) και τα πουλιά (Oliphant & Hudon, 1993). Aυτού 

του τύπου οι µελέτες πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο προκειµένου 

να καταγραφεί η κατανοµή των κυττάρων, τα χαρακτηριστικά τους και τα 

ενδοκυτταρικά τους οργανίδια. Eπίσης χρησιµοποιούνται βιοχηµικές µέδοδοι για τον 

προσδιορισµό της χηµικής φύσης και των κύριων τύπων των χρωστικών που δίδουν 

τα διαφορετικά χρώµατα στο δέρµα των ζώων. 
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Aπό τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας προκύπτει ότι, στο δέρµα των 

εκτρεφόµενων ατόµων φαγκριού παρατηρούνται δύο από τις πέντε κατηγορίες 

χρωµατοφόρων κυττάρων, τα µελανοφόρα και τα ιριδοφόρα. Στο δέρµα των άγριων 

ατόµων παρατηρούνται τρεις κατηγορίες χρωµατοφόρων, τα µελανοφόρα, τα ιριδοφόρα 

και τα ξανθοφόρα. H µορφή και η κατανοµή των κυττάρων αυτών είναι όµοια µε εκείνη 

που έχει περιγραφεί από τον Ferrer et al. (1999) για τα αντίστοιχα κύτταρα του 

συγγενικού είδους S. aurata (τσιπούρα) το οποίο φέρει επίσης µελανοφόρα, ιριδοφόρα 

και ξανθοφόρα κύτταρα. Aπαντώνται στα όρια δερµίδας επιδερµίδας, κάτω από την 

βασική µεµβράνη και όχι σε κατώτερα σηµεία της δερµίδας όπως συµβαίνει στο είδος 

Anguilla anguilla (χέλι) (Pankhurst & Lythgoe, 1982).  H αφθονία των µελανοφόρων 

στην πλευρική περιοχή συµφωνεί µε την αφθονία των µελανοφόρων που έχει καταγραφεί 

για  άλλα είδη ψαριών (Kasukawa & Oshima, 1987, Obika & Meyer-Rochow, 1990, 

Zuasti et al., 1990), αµφιβίων (Denéfle & Lechaire, 1992, Fernandez & Bagnara, 1993) 

και ερπετών (Morrison, 1995) 

Σύµφωνα µε τον Ferrer et al. (1999), η τσιπούρα φέρει επιπλέον επιδερµικά 

ξανθοφόρα. Ξανθοφόρα έχουν παρατηρηθεί και στο Trematomus bernacchii, είδος 

ψαριού του θαλασσινού νερού που ζει στην Aνταρκτική (Obika & Meyer-Rochow, 

1990). Στο φαγκρί, τα µόνα επιδερµικά χρωµατοφόρα που παρατηρήθηκαν ήταν 

µελανοφόρα σε ένα και µόνο δείγµα στην περιοχή της ουράς εκτρεφόµενου ατόµου.  

Γενικά στο δέρµα των ψαριών, απαντώνται όλες οι κατηγορίες των χρωµατοφόρων 

κυττάρων κυρίως στην δερµίδα. Aντίθετα, στην επιδερµίδα, τα χρωµατοφόρα είναι πιο 

σπάνια, όπως εξάλλου αυτό συµβαίνει στην πλειοψηφία των ποικιλόθερµων ζώων, και 

αυτά είναι κυρίως τα µελανοφόρα. Για την επιβίωση των ψαριών απαιτείται η γρήγορη 

και επιτυχής προσαρµογή του χρώµατος στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Έτσι τα 

χρωµατοφόρα πρέπει να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσµατικά. Eάν τα χρωµατοφόρα 

ήταν τοποθετηµένα στην επιδερµίδα, όπου δεν υπάρχουν τριχοειδή αγγεία, η ορµονική 

επίδραση θα ήταν καθυστερηµένη και ασθενής. Eλέγχοντας τα νευρικά ινίδια (fibers) 

είναι ευκολότερο να φτάσουν και να ελέγξουν τα χρωµατοφόρα όταν αυτά βρίσκονται 

στην δερµίδα (Fujii, 1993β). H παρουσία νεύρων κοντά στα χρωµατοφόρα της δερµίδας, 

σε εκτρεφόµενα και άγρια άτοµα, επιβεβαιώνει την δυνατότητα της γρήγορης 

µεταβίβασης των µηνυµάτων.  
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Tα χρωµατοφόρα είναι δενδριτικά κύτταρα και έχουν κοινή οντογενητική προέλευση 

µε τα νευρικά κύτταρα. Oι κύριες δενδριτικές τους προεκτάσεις πηγάζουν από τον 

πυρήνα (περικάρυο). Σε αντίθεση µε τους νευρώνες, οι προεκτάσεις αναπτύσσονται 

παράλληλα επίπεδα στο δέρµα, για αποτελεσµατική εµφάνιση του χρώµατος όταν το 

δέρµα παρατηρείται από την εξωτερική πλευρά. Tα δενδριτικά χρωµατοφόρα 

περιλαµβάνουν τα µελανοφόρα, τα ξανθοφόρα, τα ερυθροφόρα και τα λευκοφόρα. Tα 

οργανίδια που περιέχουν τις χρωστικές (τα χρωµατοσώµατα) µεταναστεύουν κεντροµόλα 

(συγκεντρώνοντας την χρωστική) ή φυγόκεντρα (διασπείροντας την χρωστική) ως 

απόκριση στα διάφορα ερεθίσµατα που λαµβάνονται από τα κύτταρα. Aντίθετα, πολλά 

ιριδοφόρα µη διαθέτοντας δεντρίτες παίρνουν στρογγυλό, ελλειψοειδές ή πολύπλευρο 

σχήµα αν και σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν δεντροειδείς προεκτάσεις. Έτσι διαφορές 

στους σχηµατισµούς σχετίζονται µε τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά κάθε κυττάρου 

(Fujii, 1993 β). 

Στα δεντριτικά χρωµατοφόρα, έχει παρατηρηθεί ένας αριθµός από 

µικροσωληνίσκους που πηγάζουν από τον πυρήνα (περικάρυο) στις δεντριτικές 

προεκτάσεις. H λειτουργία των µικροσωληνίσκων ως κυτταροσκελετικά στοιχεία είναι 

να διατηρούν το αστεροειδές σχήµα των κυττάρων ενώ ταυτόχρονα παίζουν σηµαντικό 

ενεργό ρόλο στην ενδοκυτταρική µετακίνηση των µελανοσωµάτων. 

 

Στις πλούσιες σε χρωµατοφόρα κύτταρα περιοχές του σώµατος (ραχιαία και 

πλευρική) οι δύο τύποι κυττάρων που καταγράφηκαν φαίνεται να αποτελούν µέλη µιας 

χρωµατικής µονάδας (chromatophore unit) γεγονός που έχει καταγραφεί για κάποια 

ποικιλόθερµα ζώα όπως τα αµφίβια (Bagnara et al. 1968) αλλά και στα είδη ψαριού 

Oncorhynchus kisutch  (coho salmon) και Xiphophorous helleri (Hawkes, 1974). 
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KEΦAΛAIO 2 

 

AΠOKPIΣH TΩN MEΛANOΦOPΩN KYTTAPΩN ΦAΓKPIΩN (P. PAGRUS) ΣE 

∆IEΓEPTIKEΣ KAI ANAΣTAΛTIKEΣ OYΣIEΣ/ ΦAPMAKΩN 

 

2.1. EIΣAΓΩΓH 

Όπως απεδείχθει από την παρούσα µελέτη (Kεφ.1.1), η αλλαγή του χρώµατος 

οφείλεται στο µέγεθος των κυττάρων, δηλαδή στη διασπορά της χρωστικής στο 

εσωτερικό τους (φυσιολογική αλλαγή χρώµατος) και κατ' επέκταση στο ποσοστό της 

καλυπτόµενης από µελανοφόρα κύτταρα επιφάνειας του δέρµατος των ψαριών και όχι 

στον αριθµό των κυττάρων (µορφολογική αλλαγή χρώµατος). Σύµφωνα µε τους Bagnara 

& Hadlay 1973, Fujii 1993, Fujii 2000, Sugimoto et al. 2000 ενδογενείς παράγοντες, 

όπως νευρικοί και ορµονικοί, εµπλέκονται σε αυτές τις αλλαγές. Σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που προκαλούν αυτή την φυσιολογική 

αλλαγή του χρώµατος, φαγκριού (P. pagrus), παρουσία µιας σειράς διεγερτικών και 

ανασταλτικών ουσιών. Aπώτερος στόχος είναι ο προσδιορισµός του τύπου των 

υποδοχέων (προφίλ υποδοχέων) της κυτταρικής µεµβράνης των µελανοφόρων του 

είδους. Προς τούτο, µελετήθηκαν ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία των αδρενερικών 

φαρµάκων (αγωνιστών και ανταγωνιστών), των χολινεργικών φαρµάκων και των 

ορµονών οι οποίες δρουν αρχικά µέσω των υποδοχέων που βρίσκονται στην κυτταρική 

µεµβράνη προκαλώντας δευτερογενώς µετακίνηση (συγκέντρωση ή διασπορά) της 

χρωστικής στο εσωτερικό των κυττάρων. Eπιπλέον, µελετήθηκε ουσία που δρα 

απ’ευθείας ενδοκυτταρικά στους µικροσωληνίσκους (αντιµιτωτικός παράγοντας) 

προκαλώντας επίσης µετακίνηση της χρωστικής των κυττάρων. 

 

2.2. YΛIKA KAI MEΘO∆OI 

H απόκριση (µετακίνηση της χρωστικής) των µελανοφόρων κυττάρων του 

φαγκριού (P. pagrus), παρουσία όλων των διεγερτικών και ανασταλτικών ουσιών που 

χρησιµοποιήθηκαν, µελετήθηκε σε λειτουργικά λέπια της ραχιαίας περιοχής των ατόµων. 

Mη λειτουργικά λέπια (απονευρωµένα µε χηµική µέθοδο), χρησιµοποιήθηκαν µόνο για 
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την  µελέτη της επίδρασης της νοραδρεναλίνης στα κύτταρα. Tα λέπια για όλα τα 

πειράµατα ελήφθησαν από το ίδιο σηµείο, κάτω από το πρόσθιο τµήµα του ραχιαίου 

πτερυγίου και πάνω από την πλευρική γραµµή του σώµατος των ζώων. Για κάθε ουσία 

και συγκέντρωση που δοκιµάστηκε χρησιµοποιήθηκαν έξι λέπια από δύο άτοµα (τρία 

από κάθε άτοµο).  

 Όλα τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν in vitro σε συνθήκες δωµατίου (20 – 25 °C). 

Tα λέπια, εµβαπτίστηκαν για 10-15min σε διάλυµα NaCl (0.1 M) ή KCl (0.1 M) 

πριν από την έκθεση τους στις προς µελέτη ουσίες κατά τρόπο ώστε να προκληθεί 

πλήρης διασπορά ή πλήρης συγκέντρωση της χρωστικής των κυττάρων τους αντίστοιχα 

(Castrucci, 1975, Hawkes, 1974). 

 

 Όλες οι ουσίες διαλύθηκαν, λίγο πριν από την πραγµατοποίηση των πειραµάτων, 

σε φυσιολογικό διάλυµα µε την εξής σύσταση: 125.3 mM NaCl, 2.7 mM KCl,  1.8 mM 

CaCl2, 1.8 mM MgCl2, 5.6 mM D-γλυκόζη και 5.0 mM Tris-HCl ως ρυθµιστή, pH = 7.4 

(Sugimoto, 1993). Eξαίρεση απετέλεσε η υοχιµβίνη η οποία διαλύθηκε σε δι-

απεσταγµένο νερό.  

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα λέπια παρέµειναν στα διαλύµατα των ουσιών που 

δοκιµάστηκαν για διάστηµα 15 λεπτών. H επίδραση των αγωνιστών και ανταγωνιστών 

αδρενεργικών φαρµάκων µελετήθηκε σε εκτρεφόµενα και σε άγρια άτοµα του είδους. 

Aντίθετα, H επίδραση του χολινεργικού φαρµάκου, των ορµονών και του αντιµιτωτικού 

παράγοντα µελετήθηκε µόνο σε εκτρεφόµενα άτοµα του είδους. 

 

2.2.A. Eκτρεφόµενα άτοµα 

Tα εκτρεφόµενα άτοµα που χρησιµοποιήθηκαν για την παρούσα µελέτη είχαν 

µήκος 30 cm περίπου  και βάρος 215 g. Παρέµειναν για διάστηµα µεγαλύτερο των 30 

ηµερών σε δεξαµενές µαύρου χρώµατος, χωρητικότητας 500 λίτρων, σε ανοικτό 

σύστηµα κυκλοφορίας (ανανέωση 100% την ώρα) φυσικού θαλασσινού νερού (38‰), σε 

συνθήκες ιχθυοφόρτισης 10 Kg/m3 υπό συνθήκες τεχνητού φωτισµού πλήρους φάσµατος 

(400–780 nm) µε σταθερή φωτοπερίοδο14L:10D. O φωτισµός προέρχονταν από ζεύγος 

λαµπών φθορισµού (Philips, 35 W) τοποθετηµένες σε ύψος 1.5 µ. πάνω από την 
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επιφάνεια του νερού. Για την θρέψη των ψαριών χρησιµοποιήθηκαν σύµπηκτα (pellets) 

βιοµηχανικής τροφής (BIOMARE S.A.), όµοια µε εκείνη που χρησιµοποιείται για την 

θρέψη της τσιπούρας (S. aurata) και του λαβρακιού (D. labrax), µέσω συστηµάτων 

αυτοδιατροφής (self-feeders, EΛ.KE.Θ.E. KPHTHΣ). 

 

Πίνακας 4. Aδρενεργικοί α- και β-αγωνιστές και ανταγωνιστές που µελετήθηκαν. 
 

∆ράση Tύπος Eκτρεφόµενα άτοµα Άγρια άτοµα 

 

 

 

α, β1 

α2 

α1 

Nοραδρεναλίνη (NE-HCl) 

Kλονιδίνη(CL-HCl) 

Φαινυλεφρίνη (PH-HCl) 

Nοραδρεναλίνη (NE-HCl) 

Kλονιδίνη (CL-HCl) 

Aγωνιστής β 

β2 

β 

β2 

β2 

Iσοπροτερενόλη (ISO) 

Σαλβουταµόλη (TE) 

Tερβουταλίνη (TE) 

Mεταπροτερενόλη (ME) 

Φενοτερόλη (FE) 

Iσοπροτερενόλη (ISO) 

 

Aνταγωνιστής 

α 

α2 

β1 

β 

Tολαζολίνη (TOL) 

Yοχιµβίνη (YO) 

Aτενολόλη (AT) 

Προπρανολόλη (PRO) 

 

Yοχιµβίνη (YO) 

 

Προπρανολόλη (PRO) 

 

2.2.A.1. Aδρενεργικές ουσίες 

 Mελετήθηκε η επίδραση δώδεκα συνολικά αδρενεργικών φαρµάκων, οκτώ 

αγωνιστών και τεσσάρων ανταγωνιστών. H δράση (αγωνιστής, ανταγωνιστής) και ο 

τύπος (α, β) των αδρενεργικών φαρµάκων στα οποία εκτέθησαν τα µελανοφόρα των 

λεπιών, εκτρεφόµενων και άγριων ατόµων του φαγκριού παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 

 

Α-Aγωνιστές 

 Nοραδρεναλίνη 

 H επίδραση της νοραδρεναλίνης, µιας από τις σηµαντικότερες ουσίες του 

νευρικού συστήµατος που εµπλέκεται στην φυσιολογική αλλαγή του χρώµατος των 
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ψαριών, πραγµατοποιήθηκε σε λειτουργικά και µη λειτουργικά λέπια εκτρεφόµενων 

φαγκριών. 

 

Σε Λειτουργικά λέπια µελετήθηκε η επίδραση επτά συγκεντρώσεων, από 10-4 M έως 10-

10 M, της νοραδρεναλίνης (NE-HCl, SIGMA S.A.) στα µελανοφόρα κύτταρα, για 15 

λεπτά της ώρας. Tα λέπια, πριν την έκθεσή τους στις συγκεντρώσεις της ουσίας, 

εµβαπτίστηκαν σε διάλυµα NaCl (0.1 M), για 10 – 15 λεπτά, προκειµένου να διασπαρθεί 

πλήρως (στάδιο 5, Eικόνα 2) η χρωστική στο εσωτερικό των κυττάρων. 

 

Σε Mη λειτουργικά λέπια (απονευρωµένα µελανοφόρα κύτταρα), µελετήθηκε η ίδια 

σειρά συγκεντρώσεων της νοραδρεναλίνης (10-4M - 10-10M). H απονεύρωση των 

κυττάρων πραγµατοποιήθηκε µε παραµονή των λεπιών σε φυσιολογικό διάλυµα (125.3 

mM NaCl, 2.7 mM KCl,  1.8 mM CaCl2, 1.8 mM MgCl2, 5.6 mM D-γλυκόζη και 

ρυθµιστικό διάλυµα 5.0 mM Tris-HCl (pH = 7.4)) για περισσότερο από 15 ώρες, σε 

συνθήκες δωµατίου (Sugimoto, 1993). H επιβεβαίωση της πλήρους απονεύρωσης έγινε 

µε τον έλεγχο της απουσίας αντίδρασης (συγκέντρωση της χρωστικής) των κυττάρων 

στην παρουσία ιόντων καλίου (K+). H χρωστική των µη λειτουργικών κυττάρων 

(απονευρωµένων) ήταν σε κατάσταση πλήρους διασποράς ως εκ τούτου δεν απαιτήθηκε 

εµβάπτιση των λεπιών σε διάλυµα NaCl πριν την έκθεσή τους στην νοραδρεναλίνη (NE-

HCl, SIGMA S.A.). 

 

Λοιποί α- αγωνιστές (Πίνακας 4) 

Mελετήθηκε η επίδραση δύο ακόµη α-αγωνιστών, η κλoνιδίνη (CL-HCl) και η 

φαινυλεφρίνη (PH-HCl) (SIGMA SA). Η επίδραση όλων των αγωνιστών α,  στα 

µελανοφόρα των λεπιών µελετήθηκε στην συγκέντρωση 10-5 M, δηλαδή σε 

συγκέντρωση παρόµοια µε αυτή στην οποία  η νοραδρεναλίνη προκαλεί απόκριση 

(συγκέντρωση της χρωστικής) του πληθυσµού των κυττάρων σε ποσοστό 50% περίπου. 

Tα λέπια, πριν την έκθεσή τους στις ουσίες αγωνιστές, εµβαπτίστηκαν σε διάλυµα NaCl 

(0.1 M), προκειµένου να διασπαρθεί πλήρως (στάδιο 5) η χρωστική στο εσωτερικό των 

κυττάρων. 
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 “β-αγωνιστές”  (Πίνακας 4) 

Oι β-αγωνιστές που µελετήθηκαν ήταν: η  µεταπροτερενόλη (ME), η φενοτερόλη 

(FE), η τερβουταλίνη (TE), η ισοπροτερενόλη (ISO) και η σαλβουταµόλη (SAL) 

(SIGMA SA). Όπως και για τους αγωνιστές α, η επίδραση όλων των αγωνιστών β στα 

µελανοφόρα των λεπιών µελετήθηκε στην συγκέντρωση των 10-5 M. Στη συνέχεια, µια 

δεύτερη σειρά πειραµάτων πραγµατοποιήθηκε για τους πέντε β-αγωνιστές προκειµένου 

να µελετηθεί η αντίστροφη δράση των ουσιών στα µελανοφόρα των λεπιών. Aρχικά, τα 

λέπια εµβαπτίστηκαν σε διάλυµα KCl (0.1 M), για 10 – 15 λεπτά της ώρας, προκειµένου 

να συγκεντρωθεί πλήρως (στάδιο 1, Eικόνα 2) η χρωστική στο εσωτερικό των κυττάρων. 

Kατόπιν, τοποθετήθηκαν στα διαλύµατα των  β-αγωνιστών, συγκέντρωσης 10-6 M, για 15 

λεπτά της ώρας. Tέλος τοποθετήθηκαν σε διάλυµα νοραδρεναλίνης, συγκέντρωσης 10-5 

M για 15 λεπτά µε στόχο τον προσδιορισµό της ειδικότητας των φαρµακολογικών 

παραγόντων.  

 

α- και β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές (Πίνακας 4)

Mελετήθηκε η επίδραση τεσσάρων συνολικά αδρενεργικών ανταγωνιστών, δύο 

τύπου α και δύο τύπου β. Oι α-ανταγωνιστές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: η τολαζολίνη 

(TOL) και η υοχιµβίνη (YO) (SIGMA SA) και οι β-ανταγωνιστές ήταν: η προπρανολόλη 

(PRO) και η ατενολόλη (AT) (SIGMA SA). 

Η δράση των ανταγωνιστών, στην συγκέντρωση των 10-6M για 15 λεπτά,  

µελετήθηκε σε µελανοφόρα λεπιών µε χρωστική πλήρως συγκεντρωµένη (στάδιο 1, 

Eικόνα 2) ως αποτέλεσµα της εµβάπτισή τους σε διάλυµα KCl (0.1 M) για 10 – 15 λεπτά 

της ώρας. Tέλος, τα λέπια τοποθετήθηκαν σε διάλυµα νοραδρεναλίνης, συγκέντρωσης 

10-5 M για 15 λεπτά, µε στόχο τον προσδιορισµό της ειδικότητας των φαρµακολογικών 

παραγόντων. 

 

2.2.A2. Xολινεργική ουσία: Aκετυλχολίνη 

H επίδραση της ακετυλχολίνης (Ach-HCl, SIGMA S.A.) στα µελανοφόρα κύτταρα 

νωπών λειτουργικών λεπιών µελετήθηκε, σε σειρά δέκα συγκεντρώσεων, από 10-4 M έως 

10-15 M. 
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Προκαταρκτικά πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου να ελεγχθεί η κινητική 

συµπεριφορά της χρωστικής (συγκέντρωση ή διασπορά) των κυττάρων παρουσία του 

φαρµάκου. ‘Oταν η συµπεριφορά αυτή διευκρινίστηκε, τα λέπια εµβαπτίστηκαν σε 

διάλυµα KCl (0.1 M), για 10 – 15 λεπτά της ώρας, προκειµένου να συγκεντρωθεί πλήρως 

(στάδιο 1, Eικόνα 2) η χρωστική στο εσωτερικό των κυττάρων. Kατόπιν, τοποθετήθηκαν 

στα διαλύµατα της ουσίας (10-4 M έως 10-15 M), για 15 λεπτά της ώρας. Tέλος 

τοποθετήθηκαν σε διάλυµα νοραδρεναλίνης, συγκέντρωσης 10-5 M για 15 λεπτά µε 

στόχο τον προσδιορισµό της ειδικότητας του φαρµακολογικού παράγοντα. 

2.2.A3. Oρµόνες 

 H επίδραση τεσσάρων ορµονών, δύο µε διεγερτική και δύο µε ανασταλτική 

δράση, µελετήθηκε στα µελανοφόρα κύτταρα νωπών λειτουργικών λεπιών. Για την 

µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκε σειρά συγκεντρώσεων των ορµονών: Άλφα-

Mελανοδιεγερτική ορµόνη (α-MSH) και Aδρενοκορτικοτρόπος ορµόνη (ACTH), µε 

διεγερτική δράση και των ορµονών: Mελανοανασταλτική ορµόνη (MCH) και  

Mελατονίνη (MT), µε ανασταλτική δράση. 

 

α-MSH 

Η επίδραση των τριών ισοµόρφων µορφών της α-MSH (µονο-ακετυλιωµένη, δισ-

ακετυλιωµένη, δεσ-ακετυλιωµένη), στα µελανοφόρα των λεπιών µελετήθηκε σε σειρά 

εννέα συγκεντρώσεων από 10-6 M έως 10-14 M, για συνολικό χρόνο 15 λεπτά της ώρας. 

Tα λέπια, πριν την έκθεσή τους στα 3 ισόµορφα διαλύµατα της ορµόνης, εµβαπτίστηκαν 

σε διάλυµα KCl (0.1 M), για 10 – 15 λεπτά της ώρας, προκειµένου να συγκεντρωθεί 

πλήρως (στάδιο 1, Eικόνα 2) η χρωστική στο εσωτερικό των κυττάρων. 

 

ACTH 

Η επίδραση της ορµόνης ACTH, στα µελανοφόρα των λεπιών µελετήθηκε σε σειρά 

εννέα συγκεντρώσεων από 10-6 M έως 10-14 M, για συνολικό χρόνο 15 λεπτά της ώρας. 

Tα λέπια, πριν την έκθεσή τους στα διαλύµατα της ορµόνης, εµβαπτίστηκαν σε διάλυµα 

KCl (0.1 M), για 10 – 15 λεπτά της ώρας, προκειµένου να συγκεντρωθεί πλήρως (στάδιο 

1) η χρωστική στο εσωτερικό των κυττάρων. 
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MCH 

Η επίδραση της ορµόνης MCH, στα µελανοφόρα των λεπιών µελετήθηκε σε σειρά 

επτά συγκεντρώσεων από 10-6 M έως 10-12 M, για συνολικό χρόνο 20 λεπτά της ώρας. 

Aκολούθησε έκθεση των µελανοφόρων των λεπιών σε διάλυµα νοραδρεναλίνης, 

συγκέντρωσης 10-5 M για 15 λεπτά µε στόχο τον προσδιορισµό της ειδικότητας της 

ορµόνης. Tα λέπια, πριν την έκθεσή τους στα διαλύµατα της ορµόνης, εµβαπτίστηκαν σε 

διάλυµα NaCl (0.1 M), για 10 – 15 λεπτά της ώρας, προκειµένου να διασπαρθεί πλήρως 

(στάδιο 5) η χρωστική στο εσωτερικό των κυττάρων.  

Eκτίµηση της απόκρισης των κυττάρων στην παρουσία της ορµόνης έγινε στα 1, 3 και 20 

λεπτά της ώρας καθώς και στα 15 λεπτά της παρουσίας της νοραδρεναλίνης. 

 

Mελατονίνη 

Η επίδραση της ορµόνης µελατονίνη (MT), στα µελανοφόρα των λεπιών 

µελετήθηκε σε σειρά οκτώ συγκεντρώσεων από 10-4 M έως 10-11 M, για συνολικό χρόνο 

15 λεπτά της ώρας. Tα λέπια, πριν την έκθεσή τους στα διαλύµατα της ορµόνης, 

εµβαπτίστηκαν σε διάλυµα NaCl (0.1 M), για 10 – 15 λεπτά της ώρας, προκειµένου να  

διασπαρθεί πλήρως (στάδιο 5) η χρωστική στο εσωτερικό των κυττάρων. 

 

2.2.A4. Aντιµιτωτικός παράγοντας 

 

Kολχικίνη 

H επίδραση της κολχικίνης (CC, SIGMA S.A.) στα µελανοφόρα κύτταρα νωπών 

λειτουργικών λεπιών µελετήθηκε, σε σειρά επτά συγκεντρώσεων, από 10-4 M έως 10-10 

M. 

Προκαταρκτικά πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου να ελεγχθεί η κινητική 

συµπεριφορά της χρωστικής (συγκέντρωση ή διασπορά) των κυττάρων παρουσία του 

φαρµάκου. ‘Oταν η συµπεριφορά αυτή διευκρινίστηκε, τα λέπια εµβαπτίστηκαν σε 

διάλυµα KCl (0.1 M), για 10 – 15 λεπτά της ώρας, προκειµένου να συγκεντρωθεί πλήρως 

(στάδιο 1) η χρωστική στο εσωτερικό των κυττάρων. Kατόπιν, τοποθετήθηκαν στα 

διαλύµατα της ουσίας (10-4 M έως 10-10 M), για 15 λεπτά της ώρας. Tέλος, 
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εµβαπτίστηκαν σε διάλυµα νοραδρεναλίνης, συγκέντρωσης 10-5 M για 15 λεπτά µε 

στόχο τον προσδιορισµό της ειδικότητας του φαρµακολογικού παράγοντα. 

 

H µελέτη της απόκρισης των µελανοφόρων κυττάρων του φαγκριού 

πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ηλεκτρονικού ψηφιακού συστήµατος, προσαρµοσµένου 

σε στερεοσκόπιο (Leica, MZ 125) που αποτελούνταν από  έγχρωµη κάµερα (CCD-IRIS, 

SONY), οθόνη (SONY) και λογισµικό πρόγραµµα ανάλυσης εικόνας (Image Pro-plus 

2.0). 

H απόκριση των κυττάρων µελετήθηκε σε εικόνες λεπιών που ελήφθησαν σε 

προκαθορισµένους χρόνους, όπως αυτοί είχαν προσδιορισθεί κατά την διάρκεια 

προκαταρκτικών πειραµάτων. Aποτύπωση έγινε κατά την έναρξη των πειραµάτων, στα 5 

και 15 λεπτά παρουσίας των διεγερτικών και ανασταλτικών ουσιών για όλες τις 

συγκεντρώσεις που µελετήθηκαν, καθώς και στα 15 λεπτά παρουσίας της 

νοραδρεναλίνης όπου απαιτήθηκε περαιτέρω χειρισµός των λεπιών. Eξαίρεση 

απετέλεσαν: α) η µελέτη της ορµόνης MCH όπου οι χρόνοι προσαρµόστηκαν στα 1, 3 

και 20 λεπτά παρουσίας της ουσίας και β) η µελέτη της απόκρισης των άγριων ψαριών, 

όπου ο χρόνος παρατήρησης των κυττάρων έφτασε τα 45 και τα 100 λεπτά, µε εικόνες 

που λαµβάνονταν κάθε 15 λεπτά.   

H µέτρηση των κυττάρων που αντέδρασαν στην παρουσία όλων των ουσιών και 

των συγκεντρώσεών τους έγινε ηµιαυτόµατα και βασίστηκε στην κλίµακα 1 - 5 κατά τον 

Slome (1934), τους Bagnara & Hadley (1973) και τον Burton (1988). Tο στάδιο 1 αφορά 

στην πλήρη συγκέντρωση της χρωστικής στο εσωτερικό των κυττάρων ενώ το στάδιο 5 

στην πλήρη διασπορά της (Eικόνα 2, σελίδα 22). Tέλος, υπολογίστηκε το καθαρό 

εκατοστιαίο ποσοστό για κάθε πληθυσµό κυττάρων  µε πλήρως συγκεντρωµένη (στάδιο 

1) ή πλήρως διεσπαρµένη (στάδιο 5) χρωστική αντίστοιχα.  

Tα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται αφορούν στον µέσο όρο µελανοφόρων των 

έξι ραχιαίων λεπιών ± το τυπικό σφάλµα (SEM). 

 

Για την στατιστική ανάλυση των µη µετασχηµατισµένων δεδοµένων, 

χρησιµοποιήθηκε η Aνάλυση ∆ιασποράς (ANOVA, οne way) σε επίπεδο 

σηµαντικότητας α=0.05. H σύγκριση των µέσων τιµών σε περιπτώσεις στατιστικής 
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διαφοράς από την ANOVA πραγµατοποιήθηκε µε Post-Hoc ανάλυση (Tukey test). Tα 

αποτελέσµατα ελέγχθηκαν µε παραµετρικά και µη παραµετρικά τεστ. 

 

2.2.B. Άγρια άτοµα 

 Xρησιµοποιήθηκαν άτοµα τριών πληθυσµών άγριων φαγκριών που αλιεύτηκαν 

τον µήνα Iούνιο στις Bόρειες ακτές της Kρήτης. Tα άτοµα του  πρώτου πληθυσµού 

προέρχονταν από την ιχθυαγορά του Hρακλείου. Tα λέπια εκτέθηκαν απ’ευθείας στα 

διαλύµατα των ουσιών. Tα άτοµα του δεύτερου και τρίτου πληθυσµού αλιεύτηκαν στις 

B.A. ακτές (Mόχλος, Σητεία) και B. ακτές (Kόλπος Hρακλείου) της Kρήτης αντίστοιχα 

µε παραγάδι, σε βάθος 180 µ. περίπου. Tα λέπια του 2ου πληθυσµού τοποθετήθηκαν σε 

φυσιολογικό διάλυµα για 3 ώρες πριν την έκθεσή τους στις ουσίες. Τα άτοµα του 3ου 

πληθυσµού πιάστηκαν ζωντανά στις B∆ ακτές του N. Hρακλείου και τα λέπια 

παρέµειναν 6 ώρες σε φυσιολογικό διάλυµα πριν την έκθεσή τους στις ουσίες,   

 

Mελετήθηκε η επίδραση πέντε συνολικά αδρενεργικών φαρµάκων, τριών 

αγωνιστών  και δύο ανταγωνιστών στα χρωµατοφόρα λεπιών της ραχιαίας περιοχής των 

ψαριών (Πίνακας 4) έως και 100 λεπτά της ώρας.  

Οι αγωνιστές τύπου α που µελετήθηκαν ήταν η νοραδρεναλίνη (NE-HCl) και η 

κλoνιδίνη (CL-HCl) και τύπου β η ισοπροτερενόλη (ISO) (SIGMA SA). O ανταγωνιστής 

τύπου α που µελετήθηκε ήταν η υοχιµβίνη (YO) και τύπου β η προπρανολόλη (PRO) 

(SIGMA SA). H συγκέντρωση που χρησιµοποιήθηκε, για όλα τα φάρµακα, ήταν η 10-4 

M.  H επιλογή των ουσιών βασίστηκε στα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από 

αντίστοιχου τύπου πειράµατα µε τα εκτρεφόµενα φαγκριά. Tο κριτήριο επιλογής ήταν η 

απόκριση του πληθυσµού των κυττάρων κατά το µέγιστο ποσοστό, για τους δύο τύπους 

(α, β) των αγωνιστών και των ανταγωνιστών φαρµάκων. 

H απόκριση των χρωµατοφόρων κυττάρων µελετήθηκε σε δύο σειρές λεπιών για 

τον κάθε πληθυσµό. H µία σειρά λεπιών εµβαπτίστηκε σε διάλυµα NaCl ή KCl πριν την 

µελέτη των αγωνιστών και των ανταγωνιστών φαρµάκων αντίστοιχα. H δεύτερη σειρά 

τοποθετήθηκε απ’ευθείας στο διάλυµα των φαρµάκων.   

Tα πειράµατα για τον πρώτο πληθυσµό πραγµατοποιήθηκαν αµέσως µετά την 

λήψη των λεπιών.  Aντίθετα, τα πειράµατα για τον δεύτερο και το τρίτο πληθυσµό 
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πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις (3) και έξι (6) ώρες µετά την λήψη των λεπιών αντίστοιχα, 

για πρακτικούς λόγους.  H λήψη των λεπιών έγινε αµέσως µετά την αλίευση των ατόµων 

και έως την µεταφορά τους στο εργαστήριο, συντηρήθηκαν σε φυσιολογικό διάλυµα 

(Sugimoto, 1993). 

 

2.3. AΠOTEΛEΣMATA  

Τα αποτελέσµατα της απόκρισης των µελανοφόρων κυττάρων λεπιών 

εκτρεφόµενων και άγριων φαγκριών, που ελήφθησαν κατά την παρουσία διεγερτικών και 

ανασταλτικών ουσιών για 15 λεπτά της ώρας περιγράφονται παρακάτω. 

 

2.3.A∆PENEPΓIKEΣ OYΣIEΣ 

 

2.3.A.1. Eκτρεφόµενα άτοµα 

 

A.1.1. ∆ράση της Nοραδρεναλίνης σε µελανοφόρα κύτταρα λειτουργικών λεπιών 

H παρουσία της νοραδρεναλίνης προκαλεί συγκέντρωση της χρωστικής στο 

εσωτερικό των µελανοφόρων κυττάρων λειτουργικών λεπιών των εκτρεφόµενων 

φαγκριών (Eικόνα 28). H απόκριση των κυττάρων εξαρτάται από την συγκέντρωση του 

διαλύµατος της ουσίας (δοσο-εξαρτώµενη αντίδραση) και είναι ανάλογη προς αυτή µε τα 

µεγαλύτερα ποσοστά να παρατηρούνται στις συγκεντρώσεις 10–4 M και 10–5 M. Tο 

πρότυπο για τους δύο χρόνους που µελετήθηκαν (5, 15 λεπτά) ήταν το ίδιο, χωρίς να 

υπάρχει διαφορά στο ποσοστό απόκρισης των κυττάρων (p = 0.08). Tο ποσοστό του 

πληθυσµού των πλήρως συγκεντρωµένων κυττάρων δηλαδή στον πληθυσµό των 

κυττάρων µε πλήρως συγκεντρωµένη χρωστική (στάδιο 1) κυµαίνεται από 0% (10–7, 10–

8, 10–9, 10–10 M) έως 75% (10–4 M) για τα 5 λεπτά και έως 78% (10–4 M) για τα 15 λεπτά 

παρουσίας της νοραδρεναλίνης. Mεγαλύτερα ποσοστά απόκρισης παρατηρούνται στο 

χρόνο των 15 λεπτών για όλες τις συγκεντρώσεις (Eικόνα 28α). Tα αποτελέσµατα που 

ελήφθησαν δεν διαφέρουν µεταξύ των ατόµων που χρησιµοποιήθηκαν για τα 5 (p = 0.83) 

και 15 λεπτά της ώρας (p = 0.94). Για τις συγκεντρώσεις της ουσίας που µελετήθηκαν, το 

ποσοστό απόκρισης του πληθυσµού των κυττάρων διαφέρει στατιστικά µεταξύ των 
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συγκεντρώσεων τόσο στα 5 λεπτά (p = <0.0001) όσο και στα 15 λεπτά της ώρας (p = 

<0.0001). 

 

A.1.2. ∆ράση της Nοραδρεναλίνης σε µελανοφόρα κύτταρα µη λειτουργικών λεπιών 

Στα λειτουργικά λέπια των εκτρεφόµεων φαγκριών προκαλείται επίσης 

συγκέντρωση της χρωστικής στο εσωτερικό των µελανοφόρων κυττάρων κατά την 

παρουσία της νοραδρεναλίνης. Tο πρότυπο απόκρισης των κυττάρων των µη 

λειτουργικών λεπιών είναι όµοιο µε εκείνο των λειτουργικών λεπιών M (Eικόνα 28β). H 

απόκριση του πληθυσµού των κυττάρων µειώνεται µε την αραίωση/µείωση της 

συγκέντρωσης της ουσίας. Tο ποσοστό του πληθυσµού των πλήρως συγκεντρωµένων 

κυττάρων (στάδιο 1) κυµαίνεται από 1% (10–10 M) έως 78% (10–5 M) για τα 5 λεπτά της 

ώρας, µε τα µεγαλύτερα ποσοστά να παρατηρούνται στις πιό πυκνές συγκεντρώσεις των  

10–4 έως 10–6 M (Eικόνα 28β). H απόκριση των κυττάρων διαφέρει στατιστικά 

σηµαντικά (p = <0.0001) µεταξύ των συγκεντρώσεων που µελετήθηκαν στα 5 λεπτά της 

ώρας ενώ δεν διαφέρει µεταξύ των ατόµων που χρησιµοποιήθηκαν (p = 0.86).  

Tο ποσοστό απόκρισης των κυττάρων διαφέρει σηµαντικά (p = <0.0001) µεταξύ 

λειτουργικών και µη λειτουργικών λεπιών. Tα µεγαλύτερα ποσοστά των πληθυσµών των 

κυττάρων µε την πλήρως συγκεντρωµένη χρωστική (στάδιο 1) καταγράφονται στα µη 

λειτουργικά λέπια (απονευρωµένα) σε σχέση µε τα λειτουργικά για όλες τις 

συγκεντρώσεις που µελετήθηκαν στα 5 λεπτά. Στα µη λειτουργικά λέπια, το µέγιστο 

ποσοστό του πληθυσµού των κυττάρων που αποκρίθηκαν ήταν 78% (10-5M) ενώ για στα 

λειτουργικά λέπια ήταν 75% (10-4M) (Eικόνα 28β). 

 

A.1.3. ∆ράση α- και β-Aγωνιστών φαρµάκων σε λειτουργικά λέπια 

Tα αποτελέσµατα της συγκέντρωσης της χρωστικής στο εσωτερικό των 

µελανοφόρων κυττάρων λειτουργικών λεπιών παρουσία α- και β-αγωνιστών φαρµάκων 

(συγκέντρωσης 10-5 M) παρουσιάζονται στην Eικόνα 29.  

Tο ποσοστό της απόκρισης του πληθυσµού των κυττάρων δεν διαφέρει (p = 0.81) 

µεταξύ των 5 και 15 λεπτών παρουσίας των αγωνιστών που µελετήθηκαν. Tα 

αποτελέσµατα που ελήφθησαν επίσης δεν διαφέρουν µεταξύ των ατόµων που 

χρησιµοποιήθηκαν για τα 5 (p = 0.95) και 15 λεπτά της ώρας (p = 0.99). 
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Παρατηρήθηκε στατιστιά σηµαντική διαφορά, της απόκρισης των πληθυσµών των 

κυττάρων, τόσο στα 5 λεπτά (p = <0.0001) όσο και στα 15 λεπτά (p = <0.0001) 

παρουσίας των αγωνιστών που µελετήθηκαν. Tα µεγαλύτερα ποσοστά, πληθυσµών 

κυττάρων µε πλήρως συγκεντρωµένη χρωστική (στάδιο 1) καταγράφηκαν κατά την 

παρουσία των αγωνιστών τύπου α σε σχέση µε τους αγωνιστές τύπου β. Tα ποσοστά των 

α-αγωνιστών κυµάνθηκαν µεταξύ 42% (νοραδρεναλίνη, αγωνιστής τύπου α και β1) και 

55% (Φαινυλεφρίνη, αγωνιστής τύπου α1) χωρίς διαφορά µεταξύ τους στα 5 (p = 0.60) 

και τα 15 λεπτά (p = 0.69). Tο ποσοστό των κυττάρων που αποκρίθηκε στην παρουσία 

των β-αγωνιστών κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα, από 0% (Iσοπροτερενόλη) έως 9% 

(Tερβουταλίνη) χωρίς διαφορά µεταξύ τους στα 5 λεπτά ((p = 0.21) και 15 λεπτά της 

ώρας (p = 0.33) Eικόνα 29.   

 

A.1.4. ∆ράση “β-αγωνιστών” φαρµάκων σε λειτουργικά λέπια 

H απουσία/ έλλειψη συγκέντρωσης της χρωστικής των µελανοφόρων λειτουργικών 

λεπιών κατά την παρουσία των παραπάνω 5 αγωνιστών τύπου β, οδήγησε στον έλεγχο 

της πιθανότητας αντίστροφης δράσης των ουσιών δηλαδή διασπορά της χρωστικής στο 

εσωτερικό των κυττάρων. Tο ποσοστό του πληθυσµού των κυττάρων που παρουσίασε 

πλήρη διασπορά της χρωστικής (στάδιο 5) κυµάνθηκε από 97% (Σαλβουταµόλη) έως 

99% (Tερβουταλίνη) στα 5 λεπτά παρουσίας των φαρµάκων (Eικόνα, 31α). ∆εν 

παρατηρήθηκε καµµία διαφορά της απόκρισης των κυττάρων µεταξύ των ουσιών στα 5 

λεπτά (p = 0.07) και στα 15 λεπτά (p = 0.39). ∆εν παρατηρήθηκε καµµία διαφορά της 

απόκρισης του πληθυσµού των κυττάρων µεταξύ των 5 και 15 λεπτών (p = 0.73) καθώς 

και µεταξύ των ατόµων που χρησιµοποιήθηκαν στα 5 (p = 0.80) και στα 15 λεπτά της 

ώρας (p = 0.64). 

Tο ποσοστό του πληθυσµού των κυττάρων που παρουσίασαν πλήρη συγκέντρωση 

της  χρωστικής, στο εσωτερικό των κυττάρων (στάδιο 1)  κυµάνθηκε από 15 % 

(Φενοτερόλη) έως 4% (Σαλβουταµόλη) παρουσία νοραδρεναλίνης για 15 λεπτά (Eικόνα, 

31β). ∆εν παρατηρήθηκε διαφορά (p = 0.17) µεταξύ της απόκρισης των κυττάρων των 

λεπιών που προέρχονταν από διαλύµµα διαφορετικών αγωνιστών. 

 

A.1.5. ∆ράση α- και β-Aνταγωνιστών φαρµάκων σε λειτουργικά λέπια
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H παρουσία όλων των αδρενεργικών ανταγωνιστών που µελετήθηκαν, προκαλεί 

διασπορά της χρωστικής στο εσωτερικό των µελανοφόρων κυττάρων λειτουργικών 

λεπιών των εκτρεφόµεων φαγκριών. Tα αποτελέσµατα της απόκρισης, της πλήρους 

διασποράς (στάδιο 5) της χρωστικής στο εσωτερικό των µελανοφόρων κυττάρων 

παρουσία α- και β-ανταγωνιστών φαρµάκων, συγκέντρωσης 10-6 M, παρουσιάζονται 

στην Eικόνα 30α και 30β.  

H απόκριση των κυττάρων δεν διαφέρει (p = 0.73) µεταξύ των 5 και 15 λεπτών 

παρουσίας των ανταγωνιστών που µελετήθηκαν. Tα αποτελέσµατα που ελήφθησαν δεν 

διαφέρουν µεταξύ των δύο ατόµων που χρησιµοποιήθηκαν για τα 5 (p = 0.21) και τα 15 

λεπτά της ώρας (p = 0.37). 

∆εν παρατηρήθηκε διαφορά µεταξύ των ανταγωνιστών που µελετήθηκαν ως προς  

την απόκριση των πληθυσµών των κυττάρων, τόσο στα 5 λεπτά (p = 0.43) όσο και στα 

15 λεπτά (p = 0.13). Tο ποσοστό του πληθυσµού των κυττάρων που αποκρίθηκε στην 

παρουσία των ανταγωνιστών κυµάνθηκε για όλες τις ουσίες σε πολύ υψηλά επίπεδα, 

µεταξύ 75% (Tολαζολίνη, ανταγωνιστής τύπου α) και 93% (Aτενολόλη, ανταγωνιστής 

τύπου β1) (Eικόνα 30α). 

Tα αποτελέσµατα της απόκρισης των µελανοφόρων κυττάρων κατά την εµβάπτιση 

των λεπιών σε διάλυµα νοραδρεναλίνης, συγκέντρωσης 10-6 M, για 15 λεπτά ήταν η 

συγκέντρωση της χρωστικής στο εσωτερικό των κυττάρων (Eικόνα 30β). ∆εν 

παρατηρήθηκε διαφορά (p = 0.32) της απόκρισης των κυττάρων λεπιών που 

προέρχονταν από διάλυµα διαφορετικών ανταγωνιστών. Tο ποσοστό του πληθυσµού των 

κυττάρων που αποκρίθηκε στην παρουσία της νοραδρεναλίνης µε πλήρη συγκέντρωση 

της  χρωστικής στο εσωτερικό των κυττάρων (στάδιο 1)  κυµάνθηκε από 59 % 

(Yοχιµβίνη, α2) έως 87% (Aτενολόλη, β1). 

 

A.1.6. ∆ιεγερτική ∆ράση ουσιών 

Συνοψίζοντας, ως προς την απόκριση των µελανοφόρων, κατά την παρουσία του 

συνόλου των αδρενεργικών διεγερτικών ουσιών παρατηρήθηκαν τα εξής: 

Oι αδρενεργικοί ανταγωνιστές πποκαλούν µικρότερα ποσοστά απόκρισης του 

πληθυσµού των κυττάρων (75 – 90%) σε σύγκριση µε τους ‘β-αγωνιστές’ (περίπου 

100%). Kατά την παρουσία διαλύµατος νοραδρεναλίνης, συγκέντρωσης 10-6 M, οι 
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αδρενεργικοί ανταγωνιστές προκαλούν συγκέντρωση της χρωστικής (στάδιο 1) σε 

µεγαλύτερα ποσοστά πληθυσµού κυττάρων (60 – 85%) σε σχέση µε τα αντίστοιχα των  

‘β-αγωνιστών’  (15 - 42%) (Eικόνα 31β). Mεταξύ των β-αγωνιστών που µελετήθηκαν, η 

Φενοτερόλη παρουσιάζει την µικρότερη ανασταλτική δράση παρουσία νοραδρεναλίνης 

(15% επαναφορά της χρωστικής στην πρότερη κατάσταση = στάδιο 1). 

 

2.3.A2. XOΛINEPΓIKH OYΣIA 

 

Aκετυλχολίνη (Eικόνα 32α, 32β) 

Aπό τα προκαταρκτικά πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν, προέκυψε ότι η δράση 

της Aκετυχολίνης διεγείρει την  διασπορά της χρωστικής στο εσωτερικό των 

µελανοφόρων.  

H απόκριση των κυττάρων σχετίζεται µε την συγκέντρωση της ακετυλχολίνης 

σηµειώνοντας µια µικρή τάση µείωσης προς τις αραιώτερες συγκεντρώσεις. 

Tο ποσοστό του πληθυσµού των µελανοφόρων µε πλήρως διεσπαρµένη χρωστική 

(στάδιο 5, εισαγωγή Eικόνα 2), για το εύρος των συγκεντρώσεων που µελετήθηκαν, 

κυµαίνεται από 67% (10–14 M) έως 94% (10–6 M) για τα 5 λεπτά και 72% (10–14 M)  έως 

95% (10–7 M) για τα 15 λεπτά επίδρασης της ακετυλχολίνης. Tα ποσοστά απόκρισης των 

κυττάρων στα 5 και 15 λεπτά της ώρας ταυτίζονται µε εξαίρεση την συγκέντρωση των 

10–12 M και 10–14 M  όπου παρατηρείται ελαφρώς αυξηµένο  ποσοστό απόκρισης των 

κυττάρων στα 15 λεπτά της ώρας (Eικόνα 32α). H απόκριση των κυττάρων µεταξύ των 

συγκεντρώσεων διαφέρει στα 5 λεπτά (p = 0.03) αλλά όχι στα 15 λεπτά της ώρας (p = 

0.11). Tα αποτελέσµατα που ελήφθησαν δεν διαφέρουν µεταξύ των ατόµων που 

χρησιµοποιήθηκαν για τα 5 (p = 0.77) και 15 λεπτά της ώρας (p = 0.83).  

Tα αποτελέσµατα της απόκρισης των µελανοφόρων κυττάρων κατά την εµβάπτιση 

των λεπιών σε διάλυµα νοραδρεναλίνης, συγκέντρωσης 10-6 M, για 15 λεπτά ήταν η 

συγκέντρωση της χρωστικής στο εσωτερικό των κυττάρων (Eικόνα 32β). ∆εν 

παρατηρήθηκε διαφορά (p = 0.24) στην απόκριση των κυττάρων λεπιών που 

εµβαπτίστηκαν σε διαλύµατα διαφορετικών συγκεντρώσεων της Aκετυλχολίνης. Tο 

ποσοστό του πληθυσµού των κυττάρων που αποκρίθηκε στην επίδραση της 

νοραδρεναλίνης µε πλήρη συγκέντρωση της  χρωστικής στο εσωτερικό των κυττάρων 
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(στάδιο 1)  κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα, µεταξύ 7 % (10–8 M) και 28% (10–14 M) 

(Eικόνα 32β). ∆εν παρατηρήθηκε διαφορά της απόκρισης των µελανοφόρων µεταξύ των 

ατόµων που χρησιµοποιήθηκαν στα 15 λεπτά επίδρασης της νοραδρεναλίνη (p = 0.77). 

 

2.3.A3. OPMONEΣ 

α-MSH (Eικόνα 33α, 33β) 

H α-MSH διεγείρει την  διασπορά της χρωστικής στο εσωτερικό των µελανοφόρων 

για τις συγκεντρώσεις που µελετήθηκαν. Tα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από τις 3 

ισόµορφες µορφές της ουσίας που µελετήθηκαν είναι τα ακόλουθα:  

 

α) µονο-ακετυλιωµένη-MSH: H απόκριση του πληθυσµού των κυττάρων κυµάνθηκε από 

71% (10–12 M) έως 86% (10–7 M) στα 5 λεπτά της ώρας και από 74% (10–9 M) έως 88% 

(10–7 M) στα 15 λεπτά. H απόκριση των κυττάρων µεταξύ των συγκεντρώσεων, δεν 

διαφέρει ούτε στα 5 λεπτά (p = 0.90) ούτε στα 15 λεπτά (p = 0.82).  

 

β) des-ακετυλιωµένη-MSH: H απόκριση του πληθυσµού των κυττάρων κυµάνθηκε από 

70% (10–14 M) έως 95% (10–6 M) στα 5 λεπτά της ώρας και από 70% (10–14 M) έως 95% 

(10–6 M) στα 15 λεπτά της ώρας. H απόκριση των κυττάρων µεταξύ των 

συγκεντρώσεων, δεν διαφέρει ούτε στα 5 λεπτά (p = 0.06) ούτε στα 15 λεπτά (p = 0.14). 

Tα αποτελέσµατα που ελήφθησαν δεν διαφέρουν µεταξύ των ατόµων που 

χρησιµοποιήθηκαν για τα 5 (p = 0.71) και τα 15 λεπτά της ώρας (p = 0.98). 

 

α) δις-ακετυλιωµένη-MSH: H απόκριση του πληθυσµού των κυττάρων κυµάνθηκε από 

61% (10–12 M) έως 86% (10–8 M) στα 5 λεπτά της ώρας και από 64% (10–14 M) έως 90% 

(10–8 M) στα 15 λεπτά της ώρας. H απόκριση των κυττάρων µεταξύ των 

συγκεντρώσεων, δεν διαφέρει ούτε στα 5 λεπτά (p = 0.42) ούτε στα 15 λεπτά της ώρας (p 

= 0.34).  

 

ACTH (Eικόνα 35): H ACTH διεγείρει την  διασπορά της χρωστικής στο εσωτερικό των 

µελανοφόρων. H απόκριση των κυττάρων παρουσιάζει µικρές διακυµάνσεις µεταξύ των 
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συγκεντρώσεων 10–6 M και 10–11 M της ορµόνης ACTH από όπου και µειώνεται αισθητά 

προς τις πιό ακραίες συγκεντρώσεις (Eικόνα 35). 

Tο ποσοστό του πληθυσµού των µελανοφόρων µε πλήρως διεσπαρµένη χρωστική 

(στάδιο 5), κυµαίνεται από 55% (10–13 M) έως 83% (10–7 M) για 5 λεπτά και 44% (10–13 

M)  έως 84% (10–7 M) για 15 λεπτά επίδρασης της ορµόνης. Tα ποσοστά απόκρισης των 

κυττάρων στα 5 και 15 λεπτά παρουσιάζουν το ιδιο πρότυπο µε µικροδιαφορές την 

συγκέντρωση των 10–9 M, 10–10 M, 10–12 M και 10–13 M όπου παρατηρείται ελαφρώς 

αυξηµένο ή µειωµένο το ποσοστό απόκρισης των κυττάρων στα 15 λεπτά της ώρας 

(Eικόνα 35). H απόκριση των κυττάρων µεταξύ των συγκεντρώσεων διαφέρει τόσο στα 5 

λεπτά (p = 0.01) όσο και στα 15 λεπτά (p = 0.0002). Tα αποτελέσµατα που ελήφθησαν 

δεν διαφέρουν µεταξύ των ατόµων που χρησιµοποιήθηκαν για τα 5 (p = 0.45) και 15 

λεπτά (p = 0.43).  

 

MCH (Eικόνα 34): H παρουσία της ορµόνης MCH αναστέλλει την  διασπορά της 

χρωστικής στο εσωτερικό των µελανοφόρων στις συγκεντρώσεις που µελετήθηκαν (10–6 

M, 10–12 M) µέσω µιας δοσο-εξαρτώµενης αντίδρασης). Tα αποτελέσµατα που 

ελήφθησαν στο 1, 3 και 20 λεπτά παρουσίας της ορµόνης είναι τα παρακάτω:  

H απόκριση του πληθυσµού των κυττάρων κυµάνθηκε από 5% (10–12 M) έως 36% 

(10–8 M) στο 1ο λεπτό,  από 7% (10–12 M) έως 52% (10–6 M) στα 3 λεπτά και από 10% 

(10–12 M) έως 71% (10–6 M) στα 20 λεπτά της ώρα . H απόκριση των κυττάρων µεταξύ 

των συγκεντρώσεων, δεν διαφέρει στο 1ο λεπτό (p = 0.34) όµως διαφέρει στα 3 και 20  

λεπτά της ώρας (p = 0.005 και p= 0.016). 

Tα αποτελέσµατα της απόκρισης των µελανοφόρων κυττάρων κατά την εµβάπτιση 

των λεπιών σε διάλυµα νοραδρεναλίνης, συγκέντρωσης 10-6 M, για 15 λεπτά ήταν η 

συγκέντρωση της χρωστικής στο εσωτερικό των κυττάρων (Eικόνα 34). Παρατηρήθηκε 

διαφορά (p = 0.003) της απόκρισης των κυττάρων λεπιών που προέρχονταν από 

διαλύµατα διαφορετικών συγκεντρώσεων της ορµόνης. Tο ποσοστό του πληθυσµού των 

κυττάρων που αποκρίθηκε στην παρουσία της νοραδρεναλίνης µε πλήρη συγκέντρωση 

της χρωστικής στο εσωτερικό των κυττάρων (στάδιο 1)  κυµάνθηκε, µεταξύ 13% (10–11 

M) και 64% (10–6 M) (Eικόνα 34). ∆εν παρατηρήθηκε διαφορά της απόκρισης των 
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µελανοφόρων µεταξύ των ατόµων που χρησιµοποιήθηκαν στα 15 λεπτά παρουσίας της 

νοραδρεναλίνης (p = 0.14). 

 

Mελατονίνη (Eικόνα 36): H παρουσία της µελατονίνης αναστέλλει την  διασπορά της 

χρωστικής στο εσωτερικό των µελανοφόρων.  

Tο ποσοστό του πληθυσµού των µελανοφόρων µε πλήρως συγκεντρωµένη χρωστική 

(στάδιο 1), κυµαίνεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα από <1% (10–7 M, 10–10 M) έως 10% 

(10–6 M) για τα 5 λεπτά και <1% (10–10 M, 10–11 M)  έως 12% (10–5 M) για τα 15 λεπτά 

παρουσίας της ορµόνης. Tα ποσοστά απόκρισης των κυττάρων στα 5 και 15 λεπτά της 

ώρας συµπίπτουν (Eικόνα 36). H απόκριση των κυττάρων µεταξύ των συγκεντρώσεων 

δεν διαφέρει ούτε στα 5 λεπτά (p = 0.09) ούτε στα 15 λεπτά (p = 0.07). Tα αποτελέσµατα 

που ελήφθησαν δεν διαφέρουν µεταξύ των ατόµων που χρησιµοποιήθηκαν για τα 5 (p = 

0.25) και 15 λεπτά (p = 0.31).  

 

2.3.A4. ANTIMITΩTIKOΣ ΠAPAΓONTAΣ 

 

Kολχικίνη (Eικόνα 37α, 37β) 

Aπό τα προκαταρκτικά πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν, προέκυψε ότι η δράση 

της Kολχικίνης διεγείρει την  διασπορά της χρωστικής στο εσωτερικό των µελανοφόρων.  

H απόκριση των κυττάρων σχετίζεται µε την συγκέντρωση της κολχικίνης 

σηµειώνοντας µια τάση µείωσης προς τις αραιότερες συγκεντρώσεις (Eικόνα 37α). 

Tο ποσοστό του πληθυσµού των µελανοφόρων µε πλήρως διεσπαρµένη χρωστική 

(στάδιο 5), για το εύρος των συγκεντρώσεων που µελετήθηκαν, κυµαίνεται από 48% (10–

10 M) έως 87% (10–8 M) για τα 5 λεπτά και 51% (10–10 M)  έως 93% (10–5 M) για τα 15 

λεπτά παρουσίας της κολχικίνης. Tα ποσοστά απόκρισης των κυττάρων στα 5 και 15 

λεπτά της ώρας ταυτίζονται µε εξαίρεση την συγκέντρωση των 10–5 M όπου 

παρατηρείται ελαφρώς αυξηµένο το ποσοστό απόκρισης των κυττάρων στα 15 λεπτά της 

ώρας (Eικόνα 37α). H απόκριση των κυττάρων µεταξύ των συγκεντρώσεων διαφέρει 

τόσο στα 5 λεπτά (p = 0.0006) όσο και στα 15 λεπτά της ώρας (p = 0.0003). Tα 

αποτελέσµατα που ελήφθησαν δεν διαφέρουν µεταξύ των ατόµων που 

χρησιµοποιήθηκαν για τα 5 (p = 0.30) και 15 λεπτά της ώρας (p = 0.95).  
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Tα µελανοφόρα κύτταρα κατά την εµβάπτιση των λεπιών σε διάλυµα 

νοραδρεναλίνης, συγκέντρωσης 10-6 M, για 15 λεπτά αποκρίθηκαν µε συγκέντρωση της 

χρωστικής τους στο εσωτερικό των κυττάρων (Eικόνα 37β). ∆εν παρατηρήθηκε διαφορά 

(p = 0.54) όσον αφορά την απόκριση των κυττάρων λεπιών που προέρχονταν από 

διαλύµατα διαφορετικών συγκεντρώσεων της κολχικίνης. Tο ποσοστό του πληθυσµού 

των κυττάρων που αποκρίθηκε στην παρουσία της νοραδρεναλίνης µε πλήρη 

συγκέντρωση της  χρωστικής στο εσωτερικό των κυττάρων (στάδιο 1, εισαγωγή Eικόνα 

2)  κυµάνθηκε, µεταξύ 2 % (10–10 M) και 20% (10–4 M) (Eικόνα 37β). ∆εν 

παρατηρήθηκε διαφορά στην απόκριση των µελανοφόρων µεταξύ των ατόµων που 

χρησιµοποιήθηκαν στα 15 λεπτά παρουσίας της νοραδρεναλίνη (p = 0.43). 

 

2.3.B. Άγρια άτοµα 

∆εν παρατηρήθηκε καµµία απόκριση, (συγκέντρωση ή διασπορά της χρωστικής 

των χρωµατοφόρων κυττάρων) κατά την παραµονή των λεπιών, έως και 45 λεπτά της 

ώρας, στα διαλύµατα των αγωνιστών (Nοραδρεναλίνη, Kλονιδίνη, Iσοπροτερενόλη) και 

των ανταγωνιστών (υοχιµβίνη, προπρανολόλη. 

Kαµµία επίσης ανίδραση δεν παρατηρήθηκε κατά την εµβάπτιση των λεπιών σε διάλυµα 

NaCl (0,1 M) ή KCl (0,1 M). 
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 ∆ράση της Ne-HCl στα µελανοφόρα των λεπιών του 

φαγκριού (P. pagrus )  
(% Aggregation, Means±SEM)
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Eικόνα 28. Eπίδραση της Nορεπινεφρίνης (Ne-HCl) στα µελανοφόρα 
των λεπιών εκτρεφόµενων φαγκριών (P.pagrus ). Aπόκριση των 
κυττάρων σε λέπια: α)  µε ενεργά νεύρα (5, 15 min), β) µε µη ενεργά 
νεύρα (5 min). Eπίδραση της a-MSH (mono-,des-,di-) στα µελανοφόρα 
των λεπιών του P. pagrus (Dispersion %, means) για 5 min ±SE.   
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ικόνα 29. Eπίδραση αδρενεργικών α- και β-αγωνιστών στα 
ελανοφόρα των λεπιών εκτρεφόµενων φαγκριών (P. pagrus ), 
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Eικόνα 31. Eπίδραση αδρενεργικών α-, β-ανταγωνιστών και "β-αγωνιστών" 
στα µελανοφόρα των λεπιών εκτρεφόµενων φαγκριών (P.pagrus ): α) 
απόκριση κυττάρων (% διασπορά) στην παρουσία ουσιών (5 min),    β) 
επαναφορά κυττάρων (% συγκέντρωση) παρουσία Ne-HCl (15 min). ±SE 
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Eικόνα 32. Eπίδραση της Aκετυλχολίνης (Ach-Cl) στα µελανοφόρα των λεπιών 
εκτρεφόµενων φαγκριών (P.pagrus ) στα 5 & 15 min, ±SE 
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Eικόνα 33. Eπίδραση 3 ισοµόρφων της ορµόνης α-MSH στα µελανοφόρα των 
λεπιών εκτρεφόµενων φαγκριών (P.pagrus ) στα 5 (α) & 15 min (β), ±SE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Eπίδραση της ACTH στα µελανοφόρα των λεπιών του 
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Eικόνα 34. Eπίδραση της ορµόνης ACTH στα µελανοφόρα των λεπιών 
εκτρεφόµενων φαγκριών (P.pagrus ) στα 5 & 15 min, ±SE 
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Eικόνα 35. Eπίδραση της ορµόνης MCH και της Ne-HCl στα µελανοφόρα των 
λεπιών εκτρεφόµενων φαγκριών (P.pagrus ) στα 1, 3, 20 min και σε Ne-HCl (10-6 

M) για 15 min αντίστοιχα 
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Eικόνα 36. Eπίδραση της Mελατονίνης (MT) στα µελανοφόρα των λεπιών 
εκτρεφόµενων φαγκριών (P.pagrus ) στα 5 & 15 mins, ±SE 
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∆ράση της Ne-HCl (10-6 M) για 15 min στα µελανοφόρα του P. 
pagrus ,   µετά την χρήση CC 
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Eικόνα 37. Eπίδραση της  Kολχικίνης (CC) στα µελανοφόρα των λεπιών 
εκτρεφόµενων φαγκριών (P.pagrus ) στα 5 & 15 min (α), απόκριση των 
µελανοφόρων παρουσία Ne-HCl (10-6 M) στα 15 min (β), ±SE 
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2.4. ΣYZHTHΣH 

 

2.4.A. Aδρενεργικοί υποδοχείς 

Tα µελανοφόρα των τελεόστεων ψαριών φέρουν αδρενεργική λειτουργική 

νεύρωση (Yamada et  al., 1984) και η νοραδρεναλίνη (NE) αποτελεί τον σηµαντικότερο 

νευροδιαβιβαστή που σχετίζεται µε την  νευρική ρύθµιση του χρώµατος (Fujii, 1961, 

Fujii & Novales, 1972, Fujii & Miyama, 1975). H νευρική διέγερση και η εξωγενής 

νοραδρεναλίνη προκαλεί συγκέντρωση της χρωστικής των µελανοφόρων µέσω των 

αδρενεργικών υποδοχέων τύπου α (Fujii & Miyama, 1975, Morishita, 1986) και 

διασπορά της χρωστικής των λευκοφόρων µέσω της διέγερσης των υποδοχέων τύπου β. 

Στα θηλαστικά, οι α-αδρενεργικοί υποδοχείς διακρίνονται σε δύο υπότυπους, τους 

α1 και α2 ανάλογα µε την χηµική συγγένεια των κυττάρων στους ειδικούς αγωνιστές και 

ανταγωνιστές (Starke, 1981, Johansson, 1984). Στα ψυχρόαιµα σπονδυλωτά, έχουν 

πραγµατοποιηθεί κάποιες µελέτες που αφορούν τους υποτύπους των α- αδρενεργικών 

υποδοχέων που συµµετέχουν στην συγκέντρωση της χρωστικής των µελανοφόρων 

(Andersson et al., 1984). Σε µερικά είδη τελεόστεων είχε θεωρηθεί ότι εµπλέκονται οι 

υποδοχείς τύπου α2 (Andersson et al., 1984, Grundstrom et al., 1985, Morishita, 1986, 

Karlsson et al., 1987) όµως αυτό δέχτηκε κριτική από τους Fujii & Oshima (1986) οι 

οποίοι υποστήριξαν ότι χρειάζεται περαιτέρω µελέτη πριν την γενίκευση αυτής της 

θεωρίας. H διέγερση των α2 υποδοχέων συνδέεται µε την µείωση του cAMP που φέρουν 

τα µελανοφόρα (Andersson et al., 1984). Aπό την άλλη πλευρά, η διασπορά της 

χρωστικής των µελανοφόρων (Miyashita & Fujii, 1985, Yamada et al., 1983) και των 

λευκοφόρων (Iga et al., 1977, Yamada, 1980) γίνεται µέσω της διέγερσης των β- 

αδρενεργικών υποδοχέων οι οποίοι στα θηλαστικά επίσης διακρίνονται σε δύο 

υπότυπους, τους β1 και β2. Aπό µελέτες έχει προκύψει ότι οι υποδοχείς που προκαλούν 

διασπορά της χρωστικής στα µελανοφόρα του medaka Oryzias medaka είναι τύπου β2 

ενώ αυτοί που προκαλούν διασπορά στα λευκοφόρα είναι τύπου β1 (Morishita et al., 

1985). Aπό µελέτες in vivo (Burton, 1985) και in vitro (Burton et al., 1985) προέκυψε ότι 

οι αδρενεργικοί υποδοχείς τύπου α προκαλούν συγκέντρωση της χρωστικής στη γλώσσα 

(flounder) ενώ από in vitro µελέτες (Mayo & Burton1998α) εδείχθει ότι οι αδρενεργικοί 
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υποδοχείς τύπου β2 προκαλούν διασπορά της χρωστικής σε µικρές συγκεντρώσεις 

κατεχολαµινών (Burton & Vokey, 2000).  

H νεύρωση των µελανοφόρων και των λευκοφόρων είναι κοινή µέσω των 

συµπαθητικών µεταγαγγλοιακών ινών (Iwata et al., 1981, Iga, 1983, Yamada et al., 

1984).  Συνήθως όταν προκαλείται συγκέντρωση της χρωστικής στα µελανοφόρα, την 

ίδια στιγµή προκαλείται διασπορά της χρωστικής στα λευκοφόρα. 

Nωπά, φρεσκοαποµακρυσµένα από το δέρµα λέπια που φέρουν µικρά τµήµατα 

δέρµατος µε µελανοφόρα και απολήξεις νεύρων (Swpaeth, 1913), χρησιµοποιούνται στις 

µελέτες φυσιολογίας των µελανοφόρων in vitro. Nωπά λέπια χρησιµοποιούνται επίσης 

για την αποµόνωση χρωµατοφόρων από τµήµατα του χρωµατικού προτύπου ειδών όπως 

το Pleuronectes americanus (winter flounder) (Burton & Snow, 1993, Burton et al., 

1995). Tέτοια πειράµατα µπορεί να περιλαµβάνουν εκπόλωση των νευρικών απολήξεων 

µέσω διαλυµάτων πλούσιων σε ιόντα K+ για την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών, (για 

συγκέντρωση των µελανοσωµάτων ενώ η διασπορά σχετίζεται µε τα ιόντα Nα+) ή άµεση 

έκθεση σε εξωγενείς κατεχολαµίνες, σε αγωνιστές και ανταγωνιστές (Fujii, 1993α).    

Mε βάση τη δράση τους στα θηλαστικά, η φαινυλεφρίνη και η κλονιδίνη έχουν 

περιγραφεί αντίστοιχα ως α1 και α2 αδρενεργικοί αγωνιστές. Kαι οι δύο ουσίες 

θεωρούνται πολύ ειδικοί αγωνιστές τύπου α και δεν έχουν δράση αγωνιστών τύπου β. Oι 

Holmgren & Nilsson (1982) θεωρούν ότι οι αδρενεργικοί υποδοχείς τύπου α και β στους 

τελεόστεους παρουσιάζουν µεγάλες οµοιότητες όπως αυτές των θηλαστικών. Mια 

διάκριση τέτοιου τύπου, µεταξύ των αδρενεργικών υποδοχέων µπορεί να σχετίζεται µε 

την αρχαία φυλογενητική προέλευση ενώ δεν είναι ακόµη γνωστό για όλα τα 

σπονδυλωτά ποιοί αδρενεργικοί υποδοχείς είναι οµόλογοι και ποιοί είναι όµοιοι. 

Παλαιότερα, θεωρούνταν ότι οι αδρενεργικοί υποδοχείς τύπου α2 ήταν µόνο προ-

συναπτικοί όµως σήµερα είναι γνωστό ότι αυτοί οι υπότυποι των υποδοχέων µπορεί να 

είναι και µετασυναπτικοί και να βρίσκονται πάνω στους τελεστές (Goldberg & 

Robertson 1983, Ui 1984). 

Aπό πειράµατα µε διαφορετικές συγκεντρώσεις φαινυλεφρίνης και κλονιδίνης προέκυψε 

ότι και οι δύο υπότυποι α1, α2 βρίσκονται στα µελανοφόρα της γλώσσας (flounder). 

Eπίσης, οι σχετικοί βαθµοί συγγένειας: (νοραδρεναλίνη> κλονιδίνη> φαινυλεφρίνη) 

δηλώνουν ότι η απόκριση στην νορεπινεφρίνη περιλαµβάνει το άθροισµα των δύο τύπων 
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των υποδοχέων µε τους α2 να υπερέχουν. O Anderssen et al (1984) συµπεραίνει ότι, οι 

αδρενεργικοί υποδοχείς των µελανοφόρων του Labrus ossifagus του υποτύπου α2 

αναστέλονται από την υοχιµβίνη. Aυτοί οι συγγραφείς επίσης παρατήρησαν 

συγκέντρωση της χρωστικής των µελανοφόρων στα λέπια του Labrus ως αποτέλεσµα της 

παρουσίας των α2 αδρενεργικών αγωνιστών, συµπεριµβανοµένης της φαινυλεφρίνης. 

Παρόµοιες συγκριτικές µελέτες µε µελανοφόρα διαφορετικών ειδών τελεόστεων όπως η 

Oreochromis niloticus (τιλάπια), το Oryzias latipes (medaka), Pleuronectes americanus 

(winter flounder) (Karlsson et al. 1987, Morishita, 1987, Fujii, 1991) δίδουν 

περισσότερες ενδείξεις για την δράση των α2 αδρενεργικών υποδοχέων αλλά δεν 

συµπεριλαµβάνουν κανένα πείραµα µε α1 αγωνιστές. 

Tα µελανοφόρα του Poecilia reticulata φέρουν αδρενεργικούς υποδοχείς τύπου α2, 

τα µελανοφόρα του Synbranchus marmoratus φέρουν υποδοχείς τύπου- α  οι οποίοι δεν 

µπορούν να διακριθούν σε α1 ή α2 από τους κλασσικούς υποδοχείς αγωνιστών και 

ανταγωνιστών διαφέροντας σε δοµικό και φαρµακολογικό επίπεδο από αυτούς τους 

υποδοχείς. H δραστηριότητα αυτού του διαφορετικού τύπου υποδοχέα πιθανότατα να 

είναι αποτέλεσµα της αποφοσφωρυλίωσης της πρωτεΐνης η οποία µοιράζεται τον 

µηχανισµό µε την MCH και την νοραδρεναλίνη (Abrao et al., 1991). 

 

Eπίσης, οι β2-αδρενεργικοί αγωνιστές προκαλούν διασπορά των µελανοσωµάτων 

στη γλώσσα (flounder) (Mayo & Burton, 1998) όπως συµβαίνει µε τον ανταγωνιστή 

προπρανολόλη µετά από ηλεκτρική διέγερση. Πιστεύεται ότι στα µελανοφόρα των 

τελεόστεων, οι β1-  και β2- αδρενεργικοί υποδοχείς/ αγωνιστές συνδέονται µε τη 

πρωτεΐνη Gs και ότι η ενεργότητά της αυξάνει τα επίπεδα της cAMP η οποία προκαλεί 

την διασπορά της χρωστικής. Πιο γενικά, θεωρείται ότι οι πρωτεΐνες Gs και Gi 

προκαλούν αντίστοιχα διέγερση και αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης.  Περαιτέρω 

έρευνα είναι πιθανό να αποκαλύψει µια σύνδεση του β- αδρενεργικού υποδοχέα και της 

Gi πρωτεΐνης στα µελανοφόρα. Aκόµη, υψηλές και χαµηλές συγκεντρώσεις 

κατεχολαµίνης µπορούν να προκαλέσουν αντίθετες αποκρίσεις µέσω των α- και β- 

υποδοχέων, αντίστοιχα, όπως συµβαίνει στο αγγειακό σύστηµα του βακαλάου (cod) 

(Wahlqvist & Nilsson, 1981) και στα µελανοφόρα της γλώσσας (flounder) (Mayo & 

Burton, 1998). Eίναι πιθανό, στις υψηλές συγκεντρώσεις να αλλάξουν την επίδραση των 
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ανταγωνιστών, όπως στη περίπτωση της προπρανολόλης. H εξήγηση είναι ότι, η 

συγκέντρωση της χρωστικής που προκαλείται µέσω των κατεχολαµινών προκύπτει µέσω 

των αδρενεργικών υποδοχέων τύπου α και µπορεί να µπλοκαριστεί  από την 

προπρανολόλη εάν η αναλογία  ανταγωνιστή προς αγωνιστή είναι ικανοποιητικά υψηλή, 

όπως συµβαίνει στις γλώσσες (Mayo, 1996).  

H υοχυµβίνη ανταγωνίζεται σε µεγάλο ή µικρότερο βαθµό τους υποδοχείς τύπου 

α2  και αγωνιστές τύπου α (Rang & Dali, 1991). H αναστολή της συγκέντρωσης των 

µελανοσωµάτων προκαλείται από εξωγενή NE σε λέπια µε χηµική συµπαθεκτοµή και 

δηλώνει ότι στα µελανοφόρα αδρενεργικοί υποδοχείς α2 δρουν µετα-συναπτικά. 

H συγκέντρωση της χρωστικής των µελανοσωµάτων ελέγχεται από τους υποδοχείς 

α2 που προκαλούν αναστολή της ενεργότητας της αδενυλικής κυκλάσης µε µείωση  της 

cAMP των µελανοφόρων (Andersson et al, 1984). H τριφοσφωρική ινοσιτόλη 1,4,5 (IP3) 

είναι ίσως ένας ενδοκυτταρικός µεσάζοντας κατά την διαβίβαση (transduction) της 

διέγερσης της συγκέντρωσης των µελανοσωµάτων περιλαµβάνοντας τουλάχιστον την 

διέγερση ενός αδρενεργικού υποδοχέα τύπου α1 πιθανότατα µέσω της απελευθέρωσης 

ενδοκυτταρικού Ca++ (Fujii 1991, 1993). 

Tο ATP καθώς και άλλες ουσίες µε βάση την αδενίνη διασπείρουν την χρωστική 

των µελανοφόρων στα guppy (Fujii & Miyashita, 1976) και αυτό προκαλείται µέσω των 

ειδικών υποδοχέων αδενίνης που βρίσκονται στην κυτταρική µεµβράνη (Miyashita et al., 

1984). To ATP πιθανότατα να απελευθερώνεται ως συν-διαβιβαστής µαζί µε τον  

πραγµατικό διαβιβαστή την νορεπινεφρίνη και η δράση του να καλύπτει αυτή του 

πραγµατικού διαβιβαστή µε αποτέλεσµα να επιτρέπει την γρήγορη αλλαγή της 

απόχρωσης της τιλάπιας (Kumazawa et al., 1984). Έτσι τα νουκλεοτίδια της αδενίνης 

που ελευθερώνονται µπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο στην νευρική ρύθµιση των 

χρωµατοφόρων. Aπό την άλλη πλευρά, τα ιόντα καλίου (K+) διεγείρουν τις αδρενεργικές 

απολήξεις, ώστε να ελευθερωθεί ο διαβιβαστής προκειµένου να συγκεντρωθεί η 

χρωστική των µελανοφόρων (Kumazawa & Fujii, 1984).  

 

Μεταξύ των φαινοµένων που παρατηρούνται κατά την απονεύρωση των  

χρωµατοφόρων είναι η υπερευαισθησία κάποιων υποστρωµάτων κίνησης της χρωστικής. 

O  Fujii (1961) µελετώντας τον γωβιό (C. gulosus) περιέγραψε τα ποσοτικά 
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αποτελέσµατα της υπερευαισθησίας των µελανοφόρων στην αδρεναλίνη, στη 

νοραδρεναλίνη (NE) και στην µελατονίνη (MT). Oι Karlsson et al. (1988) παρατήρησαν 

ότι όταν τοποθέτησαν τα µελανοφόρα του L. ossiphagus σε καλλιέργεια άρχισαν να 

γίνονται υπερευαίσθητα στα α-αδρενεργικά ερεθίσµατα και συµπέραναν έτσι ότι αυτά τα 

αποτελέσµατα οφείλονταν στην απονεύρωση. O Sugimoto (1993)  παρατήρησε ότι η 

απόκρισητων µελανοφόρων των λεπιών του O. latipes  στην NE κατά την προσαρµογή 

του σε µαύρο υπόστρωµα για 10 ηµέρες, αυξάνονταν σηµαντικά, απ’όπου συνεπαίρανε 

ότι οι ενέργειες πίεσης των συµπαθητικών νευρώνων κατά την προσαρµογή στο σκούρο 

υπόστρωµα µπορεί να επηρεάσουν τα κύτταρα όπως και η απονεύρωση. Οι Fujii & 

Oshima (1994) διατύπωσαν την υπόθεση ότι η υπερευαισθησία σχετίζεται µε την 

απώλεια της σποραδικής απελευθέρωσης αδενυλικού συν-διαβιβαστή σπό τα 

συµπαθητικά ινίδια, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο συν-διαβιβαστής ανταγωνίζεται την 

δράση του πραγµατικού διαβιβαστή in vivo και in vitro.  H φυσιολογική σηµασία της 

υπερευαισθησίας της απονεύρωσης παραµένει αδιευκρίνιστη. 

 

Aπό τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας προκύπτει ότι στα µελανοφόρα του 

φαγκριού η συγκέντρωση της χρωστικής που προκαλεί και το ανοιχτό χρώµα στα ψάρια 

ελέγχεται από υποδοχείς τύπου α. Oι α-υποδοχείς που απαντώνται στα µελανοφόρα 

κύτταρα είναι τύπου α1 και α2. H επίδραση της νορεπινεφρίνης, ενός µη ειδικού 

αγωνιστή,  στην συγκέντρωση της χρωστικής ακολουθεί µετά τους αγωνιστές 

φαινυλεφρίνη (α1) και κλονιδίνη (α2), ενώ η ένταση της επίδρασης εξαρτάται από την 

συγκέντρωση της ουσίας. Στο φαγκρί, P. pagrus, η σειρά συγγένειας µοιάζει να είναι 

φαινυλεφρίνη > κλονιδίνη > νοραδρεναλίνη (Eικόνα 38 α) διαφέροντας από αυτή που 

απαντάται στο medaka O. latipes  (Morishita, 1986). 

Σε ότι αφορά τους β-αγωνιστές, προκαλούν έντονη διασπορά αντί για 

συγκέντρωση της χρωστικής των µελανοφόρων των λεπιών, όπως θα ήταν αναµενόµενο. 

Tα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε άλλα που έχουν ληφθεί από πειράµατα µε 

γλώσσες (Mayo & Burton, 1998). Eνδέχεται η ποσότητα του K+ που ελευθερώνεται και 

επάγει την συγκέντρωση της χρωστικής να µην είναι αρκετή ή για κάποιο λόγο, να 

µπλοκάρεται  ενώ, αντίθετα, αυξάνουν ενδοκυτταρικά τα επίπεδα της cAMP.  
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Oι ανταγωνιστές παρουσιάζουν επίσης διασπορά της χρωστικής των µελανοφόρων, 

γεγονός που συµφωνεί µε την βιβλιογραφία, ενώ δεν παρουσιάζουν τον ίδιο βαθµό 

χηµικής συγγένειας. 

Tα µελανοφόρα των λεπιών των άγριων ατόµων φαγκριών καµµία απόκριση δεν 

παρουσιάζουν στην παρουσία ισχυρών ή µη αγωνιστών και ανταγωνιστών.    

Mελέτη των δευτερογενών µηνυµάτων µε χρήση ραδιοσηµασµένων ουσιών NE και 

αδενοσίνης πιθανόν να µπορέσουν να διαλευκάνουν τον µηχανισµό του χρώµατος του 

φαγκριού σε επίπεδο φυσιολογίας. 

 

2.4.B. Xολινεργικοί υποδοχείς 

Σε πολλά είδη τελεόστεων, η συγκέντρωση της χρωστικής των χρωµατοφόρων 

ρυθµίζεται από τα συµπαθητικά µεταγαγγλειακά ινίδια. H περιφερειακή διαβίβαση είναι 

αδρενεργική και οι υποδοχείς που εµπλέκονται είναι τύπου α (Parker, 1948, Fujii, 1961, 

Fujii & Novales, 1972, Fernando & Grove, 1974, Fujii & Miyashira, 1975). Eκτός από 

την κλασική αδρενεργική νευρική ρύθµιση συµβαίνει και η χολινεργική ρύθµιση µέσω 

συµπαθητικών µεταγαγγλοιακών ινιδίων. Oι χολινεργικοί υποδοχείς είναι µουσκαρινικού 

τύπου, σε ορισµένες περιπτώσεις συνυπάρχουν µε τους α-αδρενεργικούς υποδοχείς και 

εµπλέκονται στην συγκέντρωση της χρωστικής των µελανοφόρων (Fujii & Miyashita, 

1976). Έως σήµερα έχουν καταγραφεί σε είδη της οικογένειας Siluridae, όπως το 

Parasilurus asotus (Fujii & Miyashita, 1976), το Kryptopterus bicirrhi (Fujii et al., 1982) 

και το Corydoras paleatus (Kasukawa & Fujii, 1984).  

H ακετυλοχολίνη δεν απαντάται στην προσυναπτική µεµβράνη ώστε να βοηθήσει 

στην απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή (NE) αλλά απ’ευθείας στην κυτταρική 

µεµβράνη ώστε να διεγείρει την διαβίβαση στους χολινεργικούς υποδοχείς (Kasukawa & 

Fujii, 1984).  Mουσκαρινικοί υποδοχείς έχουν αναφερθεί τόσο σε δερµικά όσο και σε 

επιδερµικά µελανοφόρα του αµφιβίου Rana pipiens  όµως µόνο το 1/3 των αµφιβίων 

αποκρίνονται στην παρουσία της ακετυλοχολίνης (Kasukawa & Fujii, 1984 και 

παρατιθέµενες αναφορές). Στα χρωµατοφόρα των αµφιβίων τα οποία έχουν µόνο 

ενδοκρινική ρύθµιση, οι υποδοχείς αυτοί δεν φέρουν καµµία νευρική πληροφορία. 

Στα λέπια (bony plate) του είδους Corydoras paleatus, η απόκριση στην 

ακετυλοχολίνη διαφέρει µεταξύ των µελανοφόρων και υπάρχει η τάση, τα µελανοφόρα 
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που είναι ευαίσθητα στην ακετυλοχολίνη (Ach) να είναι λιγότερο ευαίσθητα στην 

νοραδρεναλίνη (NE) και αντίστροφα (vice versa). H διαφορά στην απόκριση µεταξύ των 

µελανοφόρων σχετίζεται µε την διαφορά στην ποσότητα ή στην αναλογία των δύο τύπων 

υποδοχέων σε κάθε κύτταρο. Oι χολινεργικοί υποδοχείς των µελανοφόρων σε 

συνεργασία µε τους αδρενεργικούς µπορούν να εµπλέκονται στην διαµόρφωση του 

χρωµατικού προτύπου του ψαριού. Tα µελανοφόρα των πτερυγίων δεν είναι ευαίσθητα 

στην παρουσία της ακετυλοχολίνης. 

Tα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την παρούσα εργασία, για την επίδραση της 

ακετυλοχολίνης στα µελανοφόρα των λεπιών του φαγκριού P. pagrus διαφέρουν, είναι 

ακριβώς τα αντίθετα,  από αυτά που έχουν καταγραφεί στα είδη της οικογένειας 

Siluridae. H ακετυλοχολίνη προκαλεί διασπορά της χρωστικής των µελανοφόρων του 

φαγκριού αντί για συγκέντρωση όπως παρατηρείται στα άλλα είδη τελεόστεων που 

έχουν µελετηθεί έως σήµερα (Fujii & Miyashita, 1976, Fujii et al., 1982, Kasukawa & 

Fujii, 1984). H απόκριση των κυττάρων εξαρτάται από την συγκέντρωση της ουσίας 

στην οποία εκτίθενται τα µελανοφόρα όµως δεν παρατηρείται το αντίστοιχο δοσο-

εξαρτώµενο πρότυπο της απόκρισης των σιλουροειδών. Στα µελανοφόρα του φαγκριού 

οι υποδοχείς της ακετυλοχολίνης είναι αρκετά ειδικοί και συνυπάρχουν µε τους 

υποδοχείς της νοραδρεναλίνης. H παραµονή των ψαριών για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

σε δεξαµενές µαύρου υποστρώµατος µπορεί να παίζει κάποιο ρόλο στην απόκριση των 

µελανοφόρων στην παρουσία ακόµη και µικρών συγκεντρώσεων ακετυλοχολίνης (10-15 

M). 

 

2.4.Γ. Oρµόνες 

 

MCH, α-MSH  

Tα χρωµατοφόρα κύτταρα των τελεόστεων δέχονται διπλή ορµονική ρύθµιση 

(Baker & Ball, 1975, Baker, 1991). H µία ορµόνη είναι η α-MSH η οποία προκαλεί 

διασπορά της χρωστικής των χρωµατοφόρων ενώ η άλλη είναι η MCH η οποία προκαλεί 

συγκέντρωση της χρωστικής. H MCH ακόµη και σε µικρές συγκεντρώσεις προκαλεί 

συγκέντρωση της χρωστικής των µελανοφόρων σε όλα σχεδόν τα είδη των τελεόστεων 

(Kawauchi et al., 1983, Wilkes et al., 1984, Oshima et al., 1985, 1986, Nagai et al., 1986) 
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και δρα µέσω υποδοχέων της κυτταρικής µεµβράνης (Oshima et al., 1985). Σε 

µελανοφόρα βατράχων και σαυρών δεν προκαλεί συγκέντρωση της χρωστικής αλλά µια 

µικρή διασπορά, περίπου 600 φορές µικρότερη από αυτή που προκαλεί η α-MSH 

(Wilkes et al., 1984). Σε υψηλές συγκεντρώσεις της MCH, η διασπορά που προκαλείται 

µπορεί να προέρχεται από την ενεργοποίηση των υποδοχέων της MSH. Έτσι οι 

υποδοχείς της MCH στα µελανοφόρα των τετραπόδων και στα λευκοφόρα του medaka 

O. latipes θεωρείται ότι απουσιάζουν από την κυτταρική µεµβράνη.  

Στα λευκοφόρα του medaka (κοκκινο-πορτοκαλί ποικιλία) , η MCH προκαλεί 

διασπορά των οργανιδίων που σκεδάζουν το φως παρουσία εξωκυτταρικού Ca2+ 

(Oshima et al., 1986).  Iόντα Ca2+ απαιτούνται επίσης για την διασπορά της χρωστικής 

παρουσία της α-MSH τουλάχιστον στα ψάρια και τα τετράποδα (Fujii & Oshima, 1986). 

Στα µελανοφόρα του είδους Corydoras paleatus (peppered catfish), η MCH σε υψηλές 

συγκεντρώσεις προκαλεί διασπορά της χρωστικής µόνο κατά την παρουσία ιόντων Ca2+. 

H MCH προκαλεί συγκέντρωση της χρωστικής των µελανοφόρων στο Corydoras 

paleatus (peppered catfish), στο Oreochromis niloticus (Nile tilapia) και στο Oryzias 

latipes (medaka). H απόκριση των µελανοφόρων στην ορµόνη εξαρτάται από την 

συγκέντρωση της ουσίας που εφαρµόζεται (δοσο-εξαρτώµενη αντίδραση) και φτάνει για 

κάποια είδη το 100% του πληθυσµού να αποκρίνεται στην παρουσία της ορµόνης 

(Oshima et al., 2001). O Oshima et al. (2001) έχουν καταγράψει για ορισµένα είδη 

ψαριών την απόκριση των ερυθροφόρων, των ξανθοφόρων και των λευκοφόρων για µια 

σειρά συγκεντρώσεων της MCH. H συγκέντρωση της χρωστικής παρουσία της MCH 

πυροδοτείται από την µείωση της cAMP µέσω απενεργοποίησης της αδενυλικής 

κυκλάσης από την πρωτεΐνη Gi (Oshima & Wannitikul, 1996).  

Aπό τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας προκύπτει ότι τα µελανοφόρα του 

φαγκριού φέρουν υποδοχείς της α-MSH στην κυτταρική του µεµβράνη. H παρουσία της 

ορµόνης και στα τρία ισόµορφα προκαλεί διασπορά της χρωστικής σε υψηλά ποσοστά 

από τα πρώτα κιόλας λεπτά, για όλες τις συγκεντώσεις που δοκιµάστηκαν. Tα 

µελανοφόρα του φαγκριού φέρουν επίσης υποδοχείς της ορµόνης MCH. H απόκριση των 

κυττάρων στην παρουσία της ορµόνης εξαρτάται από τον χρόνο της έκθεσης και την 

συγκέντρωση της ορµόνης. Tα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζουν πρότυπο αντίστοιχο, 

για τον ίδιο χρόνο (20 mins) µε αυτό που έχει καταγραφεί για άλλα είδη ψαριών (Oshima 
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et al., 2001) ενώ δεν ακολουθούν τη θεωρία που υποστηρίζει ότι στις υψηλές 

συγκεντρώσεις προκαλεί διασπορά της χρωστικής (Wilkes et al., 1984) αλλά την θεωρία 

της µείωσης της cAMP µέσω απενεργοποίησης της αδενυλικής κυκλάσης από την 

πρωτεΐνη Gi (Oshima & Wannitikul, 1996). Πραγµατοποίηση όµοιων πειραµάτων 

παρουσία ιόντων Ca2+, αφού πρώτα προσδιοριστεί η ποσότητα που απαιτείται, 

πιθανότατα να βοηθούσαν στον εντοπισµό µεγαλύτερου πληθυσµού µελανοφόρων που 

συγκεντρώνουν τη χρωστική.  

  

ACTH 

H αδρενοκορτικοτρόπος ορµόνη (ACTH) επίσης απαιτεί την παρουσία ιόντων 

Ca2+ για την ενεργοποίησή της. Tα ιόντα απαιτούνται για τη διέγερση της ACTH από 

την αδενυλική κυκλάση, και όχι για την αλληλεπίδραση ACTH-υποδοχέα (Sayers et al., 

1972). Έτσι υπάρχει ένα ενδιάµεσο Ca2+-εξαρτώµενο στάδιο µεταξύ του δεσίµατος της 

στον υποδοχέα και της ενεργοποίησης της αδενυλικής κυκλάσης. Tα αδρενο κορτικοειδή 

κύτταρα είναι αυτά που απαντούν στην ACTH καθώς η συγκέντρωση των ιόντων 

αυξάνει (Oshima et al., 2001). H ACTH προκαλεί διασπορά στην χρωστική των 

χρωµατοφόρων. Στα µελανοφόρα διαφόρων ειδών των κατώτερων σπονδυλωτών η 

διασπορά της χρωστικής από την MSH ή την ACTH προκαλείται µέσω της αύξησης των 

ενδοκυτταρικών επιπέδων του cAMP (Bagnara & Hadley, 1973). H  απόκριση, η 

διασπορά της χρωστικής, στα ερυθροφόρα του είδους Carassius autarus (χρυσόψαρο) 

εξαρτάται από την συγκέντρωση της ουσίας (δοσο-εξαρτώµενη) (Ozato, 1977). 

Aπό τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας προκύπτει ότι τα µελανοφόρα του 

φαγκριού φέρουν υποδοχείς της ACTH στην κυτταρική τους µεµβράνη. H παρουσία της 

ορµόνης προκαλεί διασπορά της χρωστικής σε υψηλά ποσοστά από τα πρώτα κιόλας 

λεπτά, για όλες τις συγκεντώσεις που δοκιµάστηκαν.  

 

Mελατονίνη (MT) 

H µελατονίνη είναι µια άλλη ορµόνη που παίζει σηµαντικό ρόλο στη λευκή 

απόχρωση του δέρµατος των τελεόστεων. Aπό την στιγµή που εκκρίνεται από την 

επίφυση αναστέλλεται από το φως και πρέπει να σχετίζεται  µε την ώχρυνση του 

δέρµατος των τελεόστεων ψαριών το βράδυ. H ίδια ορµόνη µπορεί να εµπλέκεται στον 
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σχηµατισµό του χρωµατικού προτύπου των ψαριών. Έχουν παρατηρηθεί διάφορες 

απαντήσεις των µελανοφόρων στην ουσία (Fujii & Miyashita, 1978, Oshima et al., 

1985).  

Aπό µελέτες των χρωµατοφόρων των τελεόστεων προκύπτει ότι η µελατονίνη 

προκαλεί πάντα την συγκέντρωση των οργανιδίων στους διάφορους τύπους 

χρωµατοφόρων συµπεριλαµβανοµένων των µελανοφόρων, των ερυθροφόρων και των 

λευκοφόρων (Fujii, 1993α, Fujii & Oshima, 1986, 1994). Σε κάποια είδη όµως της 

οικογένειας Lebiasinidae προκαλεί διασπορά της χρωστικής των µελανοσωµάτων (Nishi 

& Fujii, 1992, Hayashi et al., 1994). Tα τελευταία χρόνια, έχει µελετηθεί ο µηχανισµός 

µεταβίβασης του µηνύµατος της µελατονίνης που προκαλεί συγκέντρωση της χρωστικής 

καθώς και η εµπλοκή του κυκλικού AMP (Fujii, 1993α). Aντίθετα, δεν έχει ακόµη 

µελετηθεί ενδοκυτταρικά ο µηχανισµός κατά τον οποίο προκαλείται η διασπορά των 

µελανοσωµάτων αν και υπάρχουν κάποιες υποθέσεις  (Nishi & Fujii, 1992, Fujii, 1993α). 

Στα µελανοφόρα όπου συγκεντρώνεται η χρωστική, η αµίνη δρα µε τρόπο ώστε να 

µειώνει ενδοκυτταρικά τα επίπεδα του κυκλικού νουκλεοτιδίου µέσω της πρωτεΐνης Gi 

για να µειώσει την ενεργότητα της αδενυλικής ή γουανιλικής κυκλάσης. Στα 

µελανοφόρα τα οποία απαντούν µε διασπορά των µελανοσωµάτων στην παρουσία της 

µελατονίνης, το µήνυµα πιθανόν να  µεταβιβάζεται µέσω της πρωτείνης Gs για να 

δραστηριοποιήσει την κυκλάση (Masagaki & Fujii, 1999). 

Aπό τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας προκύπτει ότι τα µελανοφόρα του 

φαγκριού φέρουν υποδοχείς της µελατονίνης στην κυτταρική τους µεµβράνη. H 

παρουσία της ορµόνης προκαλεί συγκέντρωση της χρωστικής σε πολύ χαµηλά ποσοστά 

από τα πρώτα κιόλας λεπτά, για όλες τις συγκεντώσεις που δοκιµάστηκαν.  

 

2.4.∆. Aντιµιτωτικός παράγοντας 

H επίδραση διαφόρων ουσιών που σταµατούν την κυτταρική διαίρεση στην φάση 

της µετάφασης όπως η βινιβλαστίνη, η βινκριστίνη και η κολχικίνη µελετήθηκαν από τον 

Malawista (1971) ο οποίος έδειξε ότι η κολχικίνη προκαλεί σταδιακή, µη αναστρέψιµη, 

δοσο-εξαρτώµενη σκούρυνση του σώµατος των ζώων που συνδέεται µε τον κυτταρικό 

σκελετό και την µετακίνηση της χρωστικής πάνω στους µικροσωληνίσκους. Oι 

µικροσωληνίσκοι που εµπλέκονται στην λεύκανση/ ώχρηνση του δέρµατος είναι 
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ευαίσθητοι στους αντιµιτωτικούς παράγοντες ενώ αυτοί που εµπλέκονται στην 

σκούρηνση  δεν είναι ευαίσθητοι.  

Σύµφωναα µε τους Wikswo & Novales (1972), H κολχικίνη επιδρά στους 

µικροσωληνίσκους του κυτταροπλάσµατος και προκαλεί αλλαγές σε κυτταρικό επίπεδο 

που επηρεάζουν την µετακίνηση των µελανοσωµάτων. Συγκεκριµένα, καταστρέφει τους 

µικροσωληνίσκους και προκαλεί αύξηση των µικροϊνιδίων. 

Aπό τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας προκύπτει ότι η παρουσία της 

κολχικίνης προκαλεί διασπορά της χρωστικής στα µελανοφόρα του φαγκριού σε υψηλά 

ποσοστά από τα πρώτα κιόλας λεπτά που εφαρµόζεται σε όλες τις συγκεντώσεις που 

δοκιµάστηκαν. Aυτό µπορεί να σηµαίνει καταστροφή των µικροσωληνίσκων που 

αποτρέπει την µετακίνηση των µελανοσωµάτων και ευνοεί την συγκέντρωσή τους. 

Kαταστροφή των µικροσωληνίσκων και δηµιουργία µικροϊνιδίων έχει παρατηρηθεί στο 

είδος Fundulus heteroclitus σε εικόνες που ελήφθησαν από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο 

(Wikswo & Novales, 1972). 
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KEΦAΛAIO 3 

 

MEΛETH THΣ ONTOΓENEΣHΣ TΩN MEΛANOΦOPΩN KYTTAPΩN TOY 

ΦAΓKPIOY (P. PAGRUS)  

 

3.1. EIΣAΓΩΓH 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να περιγράψει την εξέλιξη της εµφάνισης των 

µελανοφόρων στο δέρµα (κάλυψη, λεπτή δοµή) των νεαρών ατόµων του είδους και να 

προσδιορίσει το πρωιµότερο στάδιο αλλοίωσης του χρώµατος του φαγκριού υπό 

συνθήκες εκτροφής. Για την εκτροφή του είδους επιλέχθηκε η µέθοδος του ηµιεκτατικού 

µεσόκοσµου, µέθοδος της οποίας οι συνθήκες προσοµοιάζουν µε εκείνες του φυσικού 

περιβάλλοντος (Kentouri, 1985, Πήττα, 1995).   

 

 

3.2. YΛIKA KAI MEΘO∆OI 

H εκτροφή του είδους πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Tµήµατος 

Yδατοκαλλιεργειών του τέως Iνστιτούτου Θαλάσσιας Bιολογίας Kρήτης και νυν 

Eλληνικού Kέντρου Θαλασσίων Eρευνών (20°10’N, 35°20’W), µε την µέθοδο του 

ηµιεκτατικού µεσόκοσµου “ψευδο-πράσινου νερού” (Divanach & Kεντούρη, 2002) υπό 

ηµι-φυσικές συνθήκες φωτισµού. Tα αυγά προήλθαν από φυσική ωοτοκία γεννητόρων. 

H εκτροφή πραγµατοποιήθηκε σε κυλινδρική πολυεστερική δεξαµενή χωρητικότητας 40 

m3, µε ανοικτό σύστηµα κυκλοφορίας του νερού (38‰), σε θερµοκρασία 17.5± 0.5 °C. 

Για την θρέψη των νυµφών, κατά το ετερότροφο στάδιο, χρησιµοποιήθηκαν 

εµπλουτισµένα τροχόζωα Brachionus plicatilis (Protein Selco, INVE SA), ναύπλιοι 

Artemia sp. και εµπλουτισµένοι µεταναύπλιοι Artemia sp. (DHA Selco, INVE SA) που 

στη συνέχεια αντικαταστάθηκε µε βιοµηχανική τροφή Lansy (INVE SA). H 

αντικατάσταση του ενός τύπου τροφής από τον άλλο έγινε προοδευτικά και ανάλογα µε 

την αύξηση του µεγέθους των ζώων και του ανοίγµατος του στόµατός τους.  
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H οντογένεση των µελανοφόρων του δέρµατος του φαγκριού µελετήθηκε σε δύο 

επίπεδα: α) σε επίπεδο κάλυψης του δέρµατος (εξέλιξη της ανάπτυξης των κυττάρων) και 

β) σε επίπεδο λεπτής δοµής.    

Για την µελέτη της οντογένεσης στο επίπεδο της ανάπτυξης της κάλυψης του 

δέρµατος, χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα 5-10 ατόµων που λαµβάνονταν σε τακτά 

διαστήµατα από τον πληθυσµό. Oι δειγµατοληψίες οργανώθηκαν κατά τρόπο ώστε να 

αντιπροσωπεύονται όλα τα κρίσιµα αναπτυξιακά στάδια του ψαριού: το εµβρυικό, το 

λεκιθοφόρο νυµφικό (προνυµφικό), το νυµφικό και το µετανυµφικό  (ιχθυδίου). Πιο 

συγκεκριµένα ελήφθησαν δείγµατα κατά τις ηµέρες (–2),  (-1), 0 (εκκόλαψη), 1,  5,  9,  

11,  19,  29,  32,  37 και 75.       

Όλα τα στάδια ανάπτυξης φωτογραφήθηκαν in vivo, έπειτα από αναισθητοποίηση 

(Phenoxy-2-ethanol, 0.3 ml/l), χρησιµοποιώντας ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 

“Olympus Camedia 5050” ή έγχρωµη κάµερα (CCD-IRIS, SONY) και σύστηµα 

Aνάλυσης Eικόνας (Image Pro Plus, 2.0) υπό συνθήκες προσπίπτοντος και διερχόµενου 

φωτός. Έως τα 25 mm TL η φωτογράφιση ήταν µικροσκοπική (στερεοσκόπιο “Olympus 

SZH”) ενώ πέρα αυτού του µεγέθους µακροσκοπική (χρήση µακρο-φακό). Στη συνέχεια 

τα άτοµα συντηρήθηκαν σε διάλυµα γλουτεραλδεΰδης 5% και κακοδυλικού νατρίου 

(αναλογία 1:1) προκειµένου να παρατηρηθούν εκ των υστέρων για επιβεβαίωση στην 

περίπτωση αµφιβολιών. 

 

Για την µελέτη της οντογένεσης στο επίπεδο της λεπτής δοµής χρησιµοποιήθηκαν 

δείγµατα 5-10 ατόµων, αντίστοιχα µε τα παραπάνω, στις ηλικίες: ηµέρα (–1),  0 

(εκκόλαψη), 5, 9, 19,  29,  40 και 75. Tα υλικά και οι µέθοδοι συντήρησης, έγκλεισης, 

τοµών και παρατήρησης που εφαρµόστηκαν ήταν οι ίδιες µε αυτές που περιγράφηκαν 

στο Kεφάλαιο 1.2 και αφορούν στη µελέτη της λεπτής δοµής του δέρµατος σε ενήλικα 

άτοµα του είδους.  

 

Το µέγεθος των µελανοσωµάτων των µελανοφόρων (επιφάνεια σε µm2)  

υπολογίστηκε από τις µετρήσεις των κυστιδίων στις εικόνες των λεπτών τοµών που 

ελήφθησαν από το Hλεκτρονικό Mικροσκόπιο ∆ιέλευσης. H µέθοδος που εφαρµόστηκε 
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ήταν όµοια µε αυτή που περιγράφηκε στο Kεφάλαιο 1.2 και αφορούσε στον υπολογισµό 

της επιφάνειας των µελανοσωµάτων ενήλικων ατόµων του είδους.  

Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων, µη µετασχηµατισµένων, 

χρησιµοποιήθηκε η Aνάλυση ∆ιασποράς (ANOVA, οne way) σε επίπεδο 

σηµαντικότητας α=0.05. H σύγκριση των µέσων τιµών σε περιπτώσεις στατιστικής 

διαφοράς από την ANOVA πραγµατοποιήθηκε µε Post-Hoc ανάλυση (Tukey test).  

 

 

3.3. AΠOTEΛEΣMATA 

 

3.3.1.  Aνάπτυξη των χρωµατοφόρων (κάλυψη)  

Eµβρυακό στάδιο 

Tα αυγά του φαγκριού παρουσάζουν τα γενικά χαρακτηριστικά των αυγών των 

σπαροειδών: είναι πελαγικά, σφαιρικά (διαµέτρου 1 µm περίπου), διαφανή, τελολεκιθικά 

και φέρουν µία σταγόνα λιπιδίου. 

Tα πρώτα χρωµατοφόρα είναι ορατά όταν το έµβρυο καλύπτει το 1/2 της περιφέρειας 

του αβγού, εµφανίζει τους πρώτους σωµίτες αρχίζει να σχηµατίζει τους φακούς των 

µατιών, τα ακουστικά κυστίδια και την καρδιά. Tα µελανοφόρα παρατηρούνται στο 

νωτιαίο πρόσθιο τµήµα του σώµατος και έχουν την µορφή κοκκίων µαύρου χρώµατος. 

Mε την ανάπτυξη του εµβρύου τα κύτταρα αυτά µεταναστεύουν στις πλευρές του.  

Όταν το έµβρυο καλύπτει τα 2/3 της περιφέρειας του αβγού, εκτός από τα µελανοφόρα 

(κοκκιόµορφα “punctate”, αστερόµορφα “stellate”) παρατηρούνται και τα ξανθοφόρα 

(µόνο µε προσπίπτοντα φωτισµό), κυρίως στην περιοχή της κεφαλής και της ουράς. Tα 

ξανθοφόρα παρατηρούνται κοντά στα µελανοφόρα µε τα τελευταία να παρουσιάζουν 

περιφερειακά µια κιτρινωπή απόχρωση. Tο στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από την αύξηση 

των σωµιτών, την αρχή δηµιουργίας της διαφανούς περιφερειακής πτερυγιοπτυχής, την 

αποκόλληση του ουραίου τµήµατος από την λέκιθο, την παρουσία ωτολίθων στα 

ακουστικά κυστίδια, την παρουσία της καρδιάς και την αρχή κίνησης του εµβρύου.  

Όταν το έµβρυο καλύπτει τα 3/4 της περιφέρειας του αβγού, τα χρωµατοφόρα έχουν 

αναπτυχθεί πλήρως, καλύπτουν µε αµφίπλευρα συµµετρικά ζεύγη τις δύο πλευρές του 

σώµατος,  παρατηρούνται µπροστά και πίσω από τα µάτια, πίσω από τα ακουστικά 
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κυστίδια, πάνω από το έντερο, στη λέκιθο, στη σταγόνα λιπιδίου και λίγο πριν την ουρά 

σχηµατίζοντας έναν δακτύλιο. Oι θέσεις των χρωµατοφόρων διατηρούνται και στη 

λεκιθοφόρα νύµφη αµέσως µετά την εκκόλαψη. Tο στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από την 

πλήρη ανάπτυξη και διαφανής περιφερειακής πτερυγιοπτυχής, την λειτουργία της 

καρδιάς και την κίνηση του εµβρύου. 

Kατά την εκκόλαψη, το έµβρυο αφού έχει καταλάβει ολόκληρη την περιφέρεια του 

χορίου κινείται κάνοντας ολόκληρες περιστροφές ενώ µε το κεφάλι ωθεί το χόριο ώσπου 

τελικά καταφέρνει να το σπάσει και να ελευθερωθεί.  Aµέσως µετά την εκκόλαψη, η 

λεκιθοφόρος νύµφη φέρει ένα λεκιθικό σάκκο ωοειδούς σχήµατος πάνω στον οποίο 

στηρίζεται το κεφάλι ενώ κοιλιακά στο πίσω µέρος του σάκκου βρίσκεται η σταγόνα 

λιπιδίου. Tα µάτια είναι άχρωµα, µη λειτουργικά και το στόµα κλειστό. Tα χρωµατοφόρα 

που παρατηρούνται είναι τα µελανοφόρα µε χρώµα µαύρο ή καφέ και τα ιριδοφόρα µε 

χρώµα κίτρινο. Eίναι τοποθετηµένα νωτιαία κατά µήκος του σώµατος διατηρώντας τον 

δακτύλιο στην περιοχή της ουράς, µπροστά και πίσω από τα µάτια, στη λέκιθο, στη 

σταγόνα λιπιδίου και πάνω από το έντερο. Έχουν κυρίως κοκκιώδη ή ελαφρώς 

αστεροειδή µορφή µε εξαίρεση τον δακτύλιο της ουράς από αστεροειδή µελανοφόρα. 

 

Προνυµφικό στάδιο (Eικόνα 39) 

Aπό την εκόλαψη και έως την πλήρη απορρόφηση του λεκιθικού σάκκου 

παρατηρείται µια σειρά µορφολογικών αλλαγών στις νύµφες, ως εξής:  

Mία µέρα µετά την εκκόλαψη, ο λεκιθικός σάκκος µικραίνει αισθητά λόγω της 

κατανάλωσης ποσότητας θρεπτικών αποθεµάτων από τις προνύµφες. H σταγόνα λιπιδίου 

εντοπίζεται στο πίσω µέρος του λεκιθικού σάκκου χωρίς να έχει αλλάξει µέγεθος. H 

πτερυγιοπτυχή διακόπτεται από το έντερο σε µικρή σχετικά απόσταση πίσω από τον 

λεκιθικό σάκκο. Tα µάτια αρχίζουν να παίρνουν ένα ελαφρό καφέ χρώµα. 

Tα µελανοφόρα της νωτιαίας περιοχής πολαπλασσιάζονται και µεταναστεύουν στις 

πλευρές του σώµατος και στο κεφάλι. Παρατηρούνται ανάµεσα από τα µάτια, νωτιαία 

των µατιών, στο µέτωπο, γύρω από την σταγόνα λιπιδίου, στο πρόσθιο και στο κοιλιακό 

τµήµα του λεκιθικού σάκκου, στη βάση του εντέρου, κατά µήκος των πλευρών του 

σώµατος (περισσότερα των 20) ξεκινώντας αρκετά πίσω από τα ακουστικά κυστίδια, 

πάνω από την µέση περίπου του λεκιθικού σάκκου έως τον δακτύλιο της ουράς. Στο 
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στάδιο αυτό παρατηρούνται εξίσου οι δύο µορφές µελανοφόρων, τα κοκκιοειδή 

(χρωστική συγκεντρωµένη κοντά στον πυρήνα) και τα αστερόµορφα (διεσπαρµένη 

χρωστική). 

Tην 5η ηµέρα µετά την εκκόλαψη, τα λεκιθικά αποθέµατα έχουν απορροφηθεί 

πλήρως ενώ παρατηρούνται υπολείµµατα της σταγόνας λιπιδίου, τα µάτια (έντονα 

µαύρα) και το στόµα γίνονται λειτουργικά, το στοµάχι έχει δηµιουργηθεί και η έδρα έχει 

ανοίξει. Tα άτοµα είναι έτοιµα να περάσουν στην εξωγενή θρέψη. H πτερυγιοπτυχή 

συνεχίζει να καλύπτει ολόκληρο το σώµα της νύµφης, διακοπτόµενη µόνο από την έδρα. 

Tο σύνολο των µελανοφόρων έχει µεταναστεύσει από την νωτιαία και τις πλευρικές 

περιοχές του σώµατος κοιλιακά των µεταεδρικών µυοµερών µειώνοντας ταυτόχρονα τον 

αριθµό τους σε 10, εξαφανίζοντας τον δακτύλιο της ουράς  και ξεπερνώντας τα όριά του. 

Στην περιοχή του κεφαλιού εντοπίζονται πίσω από τα µάτια, πίσω και κάτω από τα 

ακουστικά κυστίδια, τα όρια των οποίων δεν διαχωρίζονται αφού αλληλεπικαλύπτονται 

ενώ εξαφανίζονται από το µέτωπο. Στην προ-εδρική κοιλιακή περιοχή παρατηρούνται 

στην βάση του εντέρου, στο νωτιαίο τµήµα του στοµάχου καλύπτοντας την νηκτική 

κύστη και στο κοιλιακό τµήµα του στοµάχου καλύπτοντας την σταγόνα λιπιδίου. H 

πλειοψηφία των µελανοφόρων έχει αστεροειδή µορφή (διεσπαρµένη χρωστική). 

 

 

Nυµφικό και µετανυµφικό στάδιο (Eικόνα 39) 

Mετά την απορρόφηση του λεκιθικού σάκκου (άνοιγµα στόµατος) και έως την 

µεταµόρφωση παρατηρείται µια σειρά µορφολογικών και χρωµατικών αλλαγών. 

Στην αρχή του ετερότροφου νυµφικού σταδίου, τα λεκιθικά αποθέµατα έχουν 

καταναλωθεί πλήρως, παραµένουν υπολείµµατα της σταγόνας λιπιδίου. Σχηµατίζεται η 

νηκτική κύστη, η οποία έχει στρογγυλό σχήµα και είναι τοποθετηµένη πάνω από το 

στοµάχι, πίσω από τα ακουστικό κυστίδια ενώ δεν είναι ακόµη λειτουργική.  

Oι νύµφες του φαγκριού, στην αρχή του ετερότροφου σταδίου παρουσιάζουν τον ίδιο 

χρωµατισµό µε αυτόν που παρατηρείται στο τέλος του προνυµφικού σταδίου. Kαθόλη 

την εξέλιξη της ανάπτυξης παραµένουν καλυµένα µε µελανοφόρα ο εγκέφαλος και το 

στοµάχι των νυµφών. 

 

 132



 
ONTOΓENEΣH XPΩMATOΦOPΩN 

Tην 9η ηµέρα µετά την εκκόλαψη, η σταγόνα λιπιδίου έχει απορροφηθεί πλήρως και η 

νηκτική κύστη είναι λειτουργική αφού έχει πληρωθεί µε αέρα παίρνοντας το τελικό οβάλ 

σχήµα. Kαµµία αλλαγή δεν παρατηρείται στην πτερυγιοπτυχή που συνεχίζει να καλύπτει 

το σώµα της νύµφης. 

Tα µελανοφόρα εξακολουθούν να παρατηρούνται κοιλιακά των µεταεδρικών µυοµερών 

ενώ τα κοκκιόµορφα είναι αυξηµένα στον αριθµό (από 10 σε 14). Στην περιοχή του 

κεφαλιού διατηρούν τις θέσεις που είχαν κατά την έναρξη του ετερότροφου σταδίου και 

επεκτείνονται νωτιαία προς τα εµπρός. Ένα νέο κύτταρο εµφανίζεται κάτω από το µάτι. 

Tα µελανοφόρα καλύπτουν πλευρονωτιαία την νηκτική κύστη, την επιφάνεια του 

στοµάχου και του εντέρου. 

 

Tην 11η ηµέρα µετά την εκκόλαψη (TL  mm), ένας σχηµατισµός µορφής κεράτου 

αρχίζει να παρατηρείται στο κεφάλι πάνω από τον εγκέφαλο.  H νηκτική κύστη έχει 

σχήµα στρογγυλό. Tα µελανοφόρα εξακολουθούν να παρατηρούνται κατά µήκος της 

µεταεδρικής κοιλιακής περιοχής  µε τη διαφορά ότι είναι κοκκιόµορφα ή ελαφρώς 

αστερόµορφα και αυξηµένα στον αριθµό από 14 σε 23-25. Στην περιοχή του κεφαλιού, 

στον εγκέφαλο, παρατηρούνται 3-4 µελανοφόρα και 7-11 ξανθοφόρα (κίτρινου 

χρώµατος) κοκκιοειδούς και αστεροειδούς µορφής. Στην περιοχή του στοµάχου 

παρατηρούνται 10-15 µελανοφόρα και 2-9 ξανθοφόρα κοκκιοειδούς και αστεροειδούς 

µορφής επίσης. 

 

Tην 19η ηµέρα µετά την εκκόλαψη (TL 5.5 mm), ο σχηµατισµός µορφής κεράτου 

συνεχίζει να παρατηρείται στο κεφάλι πάνω από τον εγκέφαλο. H νηκτική κύστη έχει 

σχήµα στρογγυλό. Tα µελανοφόρα, ίδιου αριθµού (23-25), εξακολουθούν να 

παρατηρούνται κατά µήκος της µεταεδρικής κοιλιακής περιοχής. Στην περιοχή του 

κεφαλιού, στον εγκέφαλο, παρατηρούνται 5 µελανοφόρα και 18 ξανθοφόρα 

κοκκιοειδούς µορφής. Στην περιοχή του στοµάχου παρατηρούνται 19 µελανοφόρα και 18 

ξανθοφόρα κοκκιοειδούς και αστεροειδούς µορφής επίσης. 

 

Tην 29η ηµέρα µετά την εκκόλαψη (TL 8.3 mm), έχει αρχίσει χωρίς να έχει 

ολοκληρωθεί η διαφοροποίηση του ουραίου (µε ακτίνες), του ραχιαίου και του εδρικού 
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πτερυγίου από την πρωτογενή πτερυγιοπτυχή. H νωτοχορδή, από ευθεία σε όλο της το 

µήκος, έως και την 9η ηµέρα από την εκκόλαψη, παρουσιάζει µια κάµψη του οπίσθιου 

άκρου της προς τα πάνω (flexion). Ένας σχηµατισµός µορφής κεράτου που χαρακτηρίζει 

το είδος στο νυµφικό στάδιο παρατηρείται στο κεφάλι πάνω από τον εγκέφαλο.  

Tα µελανοφόρα καλύπτουν την κεφαλή νωτιαία του µατιού, πίσω από το µάτι καθώς 

και ολόκληρη την επιφάνεια του στοµάχου. Ένας πυρήνας µελανοφόρων αναπτύσσεται 

στη βάση του σχηµατισµού του κεράτου ενώ παρατηρείται το πρώτο µελανοφόρο στο 

πρόσθιο τµήµα του ραχιαίου πτερυγίου. Tα κοιλιακά µελανοφόρα των µυοµερών 

µετακινούνται προς την σπονδυλική στήλη. Ένας νέος πυρήνας αναπτύσσεται στην 

σπονδυλική στήλη ακριβώς κάτω από το τέλος του ραχιαίου πτερυγίου στο σηµείο που 

υπήρχε ο δακτύλιος από µελανοφόρα στις προνύµφες µετά την εκκόλαψη. Tέλος ένα 

µελανοφόρο παρατηρείται στην βάση της ουράς. 

 

Tην 32η ηµέρα µετά την εκκόλαψη (TL 11.5 mm), η µεταµόρφωση έχει σχεδόν 

ολοκληρωθεί. 

Tα µελανοφόρα καλύπτουν την κεφαλή πάνω και πίσω από το µάτι, και ολόκληρο το 

στοµάχι ενώ επεκτείνονται προς την ουρά. O αριθµός τους αυξάνει στον σχηµατισµό του 

κεράτου και στον ουραίο µίσχο. Kαλύπτουν ολόκληρο το πρόσθιο τµήµα του ραχιαίου 

πτερυγίου, ολόκληρα τα κοιλιακά πτερύγια ενώ αρχίζουν να εµφανίζονται στο πρόσθιο 

τµήµα του εδρικού . 

 

Tην 37η ηµέρα µετά την εκκόλαψη, οι νύµφες έχουν την µορφή του ενήλικου 

ατόµου µε εξαίρεση το ουραίο πτερύγιο. Tα λέπια έχουν δηµιουργηθεί και 

αναπτύσσονται. 

Tα µελανοφόρα έχουν επεκταθεί σε ολόκληρο σχεδόν το σώµα των ιχθυδίων και 

δειλά στην ουρά ενώ νέοι πυρήνες δηµιουργούνται, στο ρύγχος, στην κάτω σιαγόνα και 

κατά µήκος της βάσης του εδρικού πτερυγίου. 

 

Tην 55η/80η ηµέρα µετά την εκκόλαψη (34.3 mm), οι νύµφες έχουν µεταµορφωθεί 

πλήρως µε µορφή που δεν διαφέρει από την µορφή του ενήλικου ατόµου. Tα 

µελανοφόρα καλύπτουν ολόκληρο το σώµα και τα πτερύγια του ψαριού µε την ραχιαία 
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περιοχή, πάνω από την πλευρική γραµµή να παρουσιάζει πιο σκούρο χρώµα σε σχέση µε 

την πλευρική και κοιλιακή περιοχή (§ Kεφ. 1.1). Tα ξανθοφόρα έχουν καλυφθεί από τα 

µελανοφόρα. 

 

 

3.3.2.  Λεπτή δοµή των χρωµατοφόρων  

Tα αποτελέσµατα της µελέτης της λεπτής δοµής των νεαρών ατόµων φαγκριού 

παρουσιάζονται στις Eικόνες 40 - 45. Σε όλα τα δείγµατα που παρατηρήθηκαν 

διακρίθηκε η επιδερµίδα, η δερµίδα καθώς και η βασική µεµβράνη η οποία οριοθετεί τα 

όρια τους. Tα χρωµατοφόρα κύτταρα παρατηρήθηκαν µόνο στην δερµίδα των ζώων 

κάτω από την βασική µεµβράνη και µια λεπτή στοιβάδα κολλαγόνου.  

Aπό την στιγµή που τα ψάρια ολοκλήρωσαν το προνυµφικό τους στάδιο και 

απέκτησαν στόµα και µάτια λειτουργικά παρατηρήθηκε ένα µελανοφόρο που βρίσκεται 

εσωτερικά του κάθε µατιού και τα συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής τους. 

Tην 9η ηµέρα µετά την εκόλαψη, στο επίπεδο της επιδερµίδας παρατηρούνται 1-2 

στοιβάδες επιθηλιακών κυττάρων, οι πτυχωτές απολήξεις (microcrete) καθώς και ο 

σχηµατισµός που δίδει το χαρακτηριστικό εξόγκωµα κοντά στο κεφάλι. Tο πάχος της 

δερµίδας είναι µικρό, είναι τοποθετηµένη µεταξύ της επιδερµίδας και του µυικού ιστού 

και σε ορισµένες περιπτώσεις καλύπτεται σχεδόν πλήρως από την παρουσία των 

χρωµατοφόρων. Έτσι, τα χρωµατοφόρα έχουν άµεση επαφή µε την επιδερµίδα προς τα 

πάνω και τον µυικό ιστό προς τα κάτω. Tα χρωµατοφόρα που παρατηρήθηκαν είναι τα 

µελανοφόρα και τα  ξανθοφόρα, σε άµεση επαφή σχηµατίζοντας σύµπλεγµα. Tα 

κυστίδια της χρωστικής, τα µελανοσώµατα, είναι συγκεντρωµένα κοντά στον πυρήνα 

καθώς και τα κυστίδια του ξανθοφόρου (Eικόνα 40). 

 

Tην 29η ηµέρα, στο επίπεδο της επιδερµίδας παρατηρούνται τα κύτταρα της 

ωσµορύθµισης (ιονοκύτταρα). Tο πάχος της δερµίδας αυξάνει, φέρει µεγάλο αριθµό 

ινοβλαστών για την παραγωγή κολλαγόνου, τα λέπια έχουν σχηµατιστεί και µπορούν 

εύκολα να παρατηρηθούν κάτω από τα χρωµατοφόρα (Eικόνα 41) δηλαδή τα 

µελανοφόρα και τα ιριδοφόρα. Στα µελανοφόρα, τα µελανοσώµατα βρίσκονται σε 

διασπορά ενώ το κυτταρόπλασµα φέρει µεγάλο αριθµό κυστιδίων. Tα ιριδοφόρα µοιάζει 
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να αρχίζουν τώρα να σχηµατίζονται ενώ δεν έχουν σχηµατίσει ακόµη κενοτόπια (Eικόνα 

42).      

 

Tην 40η ηµέρα, στο επίπεδο της επιδερµίδας, παρατηρήθηκαν τα βλενογόνα 

κύτταρα. H επιδερµίδα και η δερµίδα έχουν αναδιπλωθεί δηµιουργώντας “τσέπες” που 

φέρουν εσωτερικά τα λέπια. Tα µελανοφόρα απαντώνται κάτω από την βασική µεµβράνη 

στη χαλαρή δερµίδα (Eικόνα 43) καθώς και µαζί µε τα ιριδοφόρα κοντά στον µυικό ιστό. 

Tα ιριδοφόρα σχηµατίζουν κενοτόπια δίδοντας την εντύπωση της αρχής της περιέλιξης. 

 

Tην 75η ηµέρα, τα χρωµατοφόρα που παρατηρούνται στην δερµίδα, κάτω από την 

βασική µεµβράνη και µια στοιβάδα κολλαγόνου, έχουν όµοια µορφή µε αυτή των 

ενήλικων εκτρεφόµενων ατόµων και είναι µελανοφόρα και ιριδοφόρα σε σύµπλεγµα 

(Eικόνα 44). Στα µελανοφόρα, τα µελανοσώµατα είναι διεσπαρµένα. Σε µεγέθυνση των 

ιριδοφόρων είναι εµφανής η παράλληλη διάταξη των κρυστάλλων σε οµάδες και ο 

µεγάλος αριθµός κυστιδίων στο εσωτερικό των κυττάρων (Eικόνα 45). 

 

 

Tο µέγεθος των µελανοσωµάτων των µελανοφόρων διαφέρει µεταξύ των ηλικιών/ 

αναπτυξιακών σταδίων που µελετήθηκαν (p-value = <0.0000, α = 0.05). Tα µεγαλύτερα 

παρατηρήθηκαν σε µελανοφόρα της πλευρικής περιοχής ατόµων ηλικίας 75 ηµερών 

(2.142±1.026 µm2) µε µέγεθος υπερδιπλάσιο των µελανοσωµάτων των ατόµων 

µικρότερης ηλικίας (H9: 1.048±0.298 µm2, H29: 0.977±0.322 µm2, H40 (M): 

0.907±0.193 µm2). Tο µέγεθος των µελανοσωµάτων µεταξύ των ατόµων ηλικίας H9 και 

H29 δεν παρουσίασε σηµαντικές διαφορές (p-value = <0.471, α = 0.05) (Πίνακας 5, 

Πίνακας 6, Eικόνα 46).  
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Iστολογία – Λεζάντες 
 
 
Eικόνες: 40-45. Nεαρά εκτρεφόµενα άτοµα φαγκριού (P. pagrus) 
 
 
Eικόνα 40. (x 2500). H9 - Σύµπλεγµα Mελανοφόρου (M) – Ξανθοφόρου (Ξ) στην 
δερµίδα (∆). E = επιδερµίδα, µ = µυϊκός ιστός  
 
Eικόνα 41. (x 2500). H29 – Θέση µελανοφόρου (M) στην δερµίδα, στα όρια µε την 
βασική µεµβράνη (BM), E = επιδερµίδα, Λ = λέπι, µ = µικροπτυχές. 
 
Eικόνα 42. (x 6000). H29 – ∆ηµιουργία νέων χρωµατοφόρων κυττάρων. M = 
Mελανοφόρο, I = Iριδοφόρο, Π = πυρήνας, µ = µελανοσώµατα. 
 
Eικόνα 43. (x 2500). H40, K – Θέση µελανοφόρων (M) στην δερµίδα, στα όρια µε την 
βασική µεµβράνη (BM). E = επιδερµίδα, ∆ = δερµίδα,  Π = πυρήνας,  Λ = λέπι, βλ.κ. = 
βλεννώδες κύτταρο,  µ = µικροπτυχές. 
 
Eικόνα 44. (x 3000). H75 - Σύµπλεγµα Mελανοφόρων (M) – Iριδοφόρων (I) στην 
δερµίδα (∆). E = επιδερµίδα, BM = βασική µεµβράνη. 
 
Eικόνα 45. (x 10 000). Mεγέθυνση Iριδοφόρου, µ = µελανοσώµατα.  
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Πίνακας 5. Mέγεθος µελανοσωµάτων των µελανοφόρων (επιφάνεια  σε µm2) σε 4 

αναπτυξιακά στάδια (ηλικία: H9, H29, H40, H75) εκτρεφόµενων ατόµων P. pagrus.  

 

Hλικία x± SEM 

Eπιφάνεια (µm2) 

min – max 

Eπιφάνεια (µm2) 

H9 1.048±0.298 0.571 – 1.714 

H29 0.977±0.322 0.571 – 1.714 

H40 (M) 0.907±0.193 0.571 – 1.286 

H40 (K) 2.485±1.121 1.286 – 4.663 

H75 2.142±1.026 0.378 – 4.896 

 

 

 

Πίνακας 6. Πίνακας σηµαντικότητας των συγκρίσεων (ANOVA) ως προς το µέγεθος 

των µελανοσωµάτων των µελανοφόρων (επιφάνεια  σε µm2) σε 4 αναπτυξιακά στάδια 

(ηλικία: H9, H29, H40, H75) εκτρεφόµενων ατόµων P. pagrus βάσει ελέγχου Tukey 

(***: p<0.01, *: p<0.05, ns: p>0.05). 

 

 H9 H29 H40 (M) H40 (K) H75 

H9      

H29 ns     

H40 (M) *** ***    

H40 (K) *** *** *   

H75 *** *** *** ns  
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Eικόνα 46. Mέγεθος µελανοσωµάτων των µελανοφόρων (επιφάνεια σε µm2±SEM) σε 4 

αναπτυξιακά στάδια (ηλικία: H9, H29, H40, H75) εκτρεφόµενων ατόµων P. pagrus.  

 

 

 

3.4. ΣYZHTHΣH 

Oι θέσεις των χρωµατοφόρων που παρατηρούνται στην λεκιθοφόρο νύµφη 

(προνύµφη) αµέσως µετά την εκκόλαψη είναι όµοιες µε του εµβρύου όταν καλύπτει τα 

3/4 της περιφέρειας του αβγού.  H εµβυική προέλευση των χρωµατοφόρων κυττάρων 

έχει µελετηθεί σε αµφίβια και σαλαµάντρες. Όπως προέκυψε από πειράµατα εκρίζωσης 

και µεταφύτευσης που πραγµατοποιήθηκαν από τον DuShane (1935), όλα τα 

χρωµατοφόρα των ποικιλόθερµων ζώων προέρχονται από τη νευρική ακρολοφία (neural 

crest). Aπό αυτό το σηµείο του νευρικού άξονα, οι χρωµοβλάστες µεταναστεύουν σε 
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όλες τις περιοχές του καλυπτήριου συστήµατος και σε άλλες περιοχές του σώµατος 

δίδοντας τα ιδιαίτερα και έντονα πρότυπα στα κατώτερα σπονδυλωτά. Mεταξύ των 

ερωτηµάτων που ετέθησαν κατά το 1966 (Bagnara, 1998) ήταν, πότε αυτά τα 

χρωµατοφόρα καθορίζονται σε εµβρυακό επίπεδο  και πώς τα διάφορα προσδιορισµένα 

πρότυπα ολοκληρώνονται. Σύµφωνα µε τους Twitty & Niu (1954) µεταλλακτικοί 

ανασταλτικοί παράγοντες εµπλέκονται ο ένας µετά τον άλλο κατά την µετανάστευση των 

χρωµοβλαστών ενώ σύµφωνα µε τους  Lehman & Youngs (1959) εξωτερικοί και 

εσωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν την έκφραση των χρωµοβλαστών που είναι 

υπεύθυνοι για το χρωµατικό πρότυπο. Aργότερα, ο Volpe (1964) υποστήριξε ότι τα 

χρωµατικά πρότυπα στους βατράχους αποτελούν αυτόνοµη λειτουργία των κυττάρων 

του νευρικού φλοιού (neural crest), όµως αυτό αναιρέθηκε από τον Bagnara (1982) ο 

οποίος πρότεινε ότι οι διάφοροι τύποι των χρωµατοφόρων κυττάρων των σπονδυλωτών 

έχουν κοινή προέλευση από ένα στέλεχος κυττάρων του νευρικού φλοιού (neural crest) 

και διαφοροποιούνται αργότερα ( Bagnara et al. 1979, Bagnara 1998 και παρατιθέµενες 

βιβλιογραφικές αναφορές).   

Στο δέρµα πολλών ψαριών, υπάρχει ένας εκτεταµένος εξωκυττάριος χώρος 

οµοιόµορφος σε πάχος, αποτελούµενος από ινίδια κολλαγόνου. Tα χρωµατοφόρα της 

δερµίδας συνήθως βρίσκονται κάτω από αυτό το συµπαγές στρώµα κολλαγόνου, χωρίς 

να έχουν άµεση επικοινωνία µε την βάση της επιδερµίδας. Tα ινίδια του κολλογάνου 

είναι τοποθετηµένα παράλληλα το ένα στο άλλο σχηµατίζοντας ένα λεπτό φύλλο (sheet). 

Πολλά τέτοια φύλλα τοποθετούνται περίπου κάθετα το ένα στο άλλο. Aυτή η 

ελασµατοειδής δοµή ενισχύει το λεπτό δέρµα. Στα πολύ µικρά ψάρια, όπως τα guppies, 

neon tetra και πολλά ψάρια ενυδρείου δεν έχουν παρατηρηθεί οι παραπάνω 

ελασµατοειδείς δοµές όµως υπάρχει πάντα το λεπτό στρώµα κολλαγόνου που 

προστατεύει τα χρωµατοφόρα (Fujii, 1993β). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

παρούσας εργασίας, τα χρωµατοφόρα έρχονται πολύ κοντά ή σε επαφή µε την βασική 

µεµβράνη και αυτό το λεπτό στρώµα κολλαγόνου δεν έχει παρατηρηθεί ακόµη και στην 

ηλικία των 75 ηµερών. 

 

H απόκριση των χρωµατοφόρων διαφέρει µεταξύ των εµβρύων και των ενήλικων 

ατόµων. H δραστηριότητα των χρωµατοφόρων κυττάρων διακρίνεται σε «πρωταρχική 
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απόκριση του χρώµατος» κατά τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια και σε «δευτερογενή 

απόκριση του χρώµατος» όταν αφορά στα ενήλικα στάδια δίδοντας την ικανότητα στα 

ζώα να προσαρµόζονται στο περιβάλλον (Parker, 1948). H πρώτη ασκείται µέσω 

µονοπατιών που δεν περιλαµβάνουν τα µάτια. Mπορεί να συµβαίνει µε την απ’ευθείας 

δράση του φωτός ή άλλων φυσικών παραγόντων στα χρωµατοφόρα ή µέσω υποδοχέων 

εκτός των µατιών. Aυτοί καλύπτονται φυσικά µε τον συναρµονισµό της δευτερογενούς 

απόκρισης στα ενήλικα άτοµα. H δευτερογενής απόκριση εξαφανίζεται στα τυφλά άτοµα 

όπου η πρωτογενής µπορεί να γίνει αντιληπτή. H απόκριση στα διάφορα ερεθίσµατα των 

εµβρυικών µελανοφόρων αναπτύσσεται σταδιακά στο γένος Oryzias  και µετά την 

εκκόλαψη αρχίζει να παρατηρείται απόκριση ενήλικου τύπου (Ando, 1962). O Fujii 

(1962) χρησιµοποιώντας έµβρυα ιριδίζουσας πέστροφας απέδειξε ότι στα πρώτα 

µελανοφόρα που εµφανίζονται στο δέρµα απουσιάζει η νεύρωση και ότι η λειτουργική 

νεύρωση εµφανίζεται αργότερα. 
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4. ΓENIKH ΣYZHTHΣH 

 

Στόχος της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής είναι η µελέτη των χρωµατοφόρων κυττάρων 

του είδους P. pagrus (φαγκρί) η οποία πιο συγκεκριµένα εστιάζεται, α) στη ποσοτική 

(µελέτη του αριθµού και του µεγέθους) και ποιοτική περιγραφή (µελέτη της λεπτής 

δοµής) των κυττάρων αυτών σε φυσικούς και εκτρεφόµενους πληθυσµούς ώστε να 

προσδιοριστούν οι µεταξύ τους διαφορές, β) στη µελέτη της απόκρισής τους στην 

παρουσία µιας σειράς χηµικών ουσιών (νοραδρενεργικών, µουσκαρινικών, ορµονών, 

κ.α.) που έχουν διεγερτική ή ανασταλτική δράση, και γ) στη µελέτη της οντογένεσή τους. 

Tο µελετούµενο είδος, το φαγκρί, παρουσιάζει αλλοίωση στο χρώµα  υπό συνθήκες 

εκτροφής (από ροζ σε µαύρο), γεγονός που αποτελεί τον σηµαντικότερο ανασταλτικό 

παράγοντα για την παραγωγή του σε βιοµηχανική κλίµακα. 

 

Tα χρωµατοφόρα κύτταρα είναι υπεύθυνα για το χρώµα των ψαριών και η 

ύπαρξή τους συνδέεται άµεσα µε την προστασία, την επικοινωνία και την επιβίωσή τους 

(Fujii, 1993 β). Aπαντώνται κυρίως στην δερµίδα και αριθµούν 6 κύριες κατηγορίες: τα 

µελανοφόρα, τα ερυθροφόρα, τα ξανθοφόρα, τα ιριδοφόρα τα λευκοφόρα και τα 

κυανοφόρα. Φέρουν ενδοκυτταρικά οργανίδια µε χρωστικές ποικίλης φύσεως (µελανίνη, 

πτεριδίνες, πουρίνες, καροτενοειδή κ.α.) οι οποίες απορροφούν, σκεδάζουν ή 

αντανακλούν το φως (Fujii, 1969, Fujii & Oshima, 1986, Fujii, 1993a, b). Mεταξύ των 

χρωµατοφόρων, τα µελανοφόρα στα οποία οφείλεται το µαύρο χρώµα (λόγω της 

χρωστικής που φέρουν στα ενδοκυτταρικά οργανίδιά τους, τα µελανοσώµατα), είναι τα 

πλέον διαδεδοµένα (Fujii, 1993). O µηχανισµός χρωµατισµού των ψαριών δεν έχει γίνει 

ακόµη πλήρως κατανοητός, είναι όµως γνωστό ότι όλοι οι χρωµατοβλάστες 

δηµιουργούνται στη νευρική ακρολοφία (neural crest) και µεταναστεύουν στην συνέχεια 

στη δερµίδα (Bagnara & Fernandez, 1993). Όλες οι κατηγορίες των χρωµατοφόρων 

κυττάρων των ψαριών απαντώνται κυρίως στην δερµίδα (Obika & Mayer-Rochow, 1990, 

Blanchard et al., 1991, Wright & McBurney, 1992, Obika & Fukuzawa, 1993, Fujii, 

1993, Fujii, 2000, Fujii, 2002)  πλην δύο εξαιρέσεων, των επιδερµικών ξανθοφόρων του 

είδους Trematomus bernacchii (Obika & Meyer-Rochow, 1990) και της τσιπούρας 

Sparus aurata (Ferrer et al., 1999). Συµπλέγµατα χρωµατοφόρων αποτελούµενα από 2-3 
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διαφορετικά είδη κυττάρων έχουν αναφερθεί επίσης στη δερµίδα των ψαριών (Hawkes, 

1974α, β). Τα χρωµατικά µορφολογικά πρότυπα των ψαριών έχουν πολύ µεγάλη 

σηµασία από οικολογικής πλευράς δεδοµένου ότι παρέχουν προστασία από τους 

θηρευτές καθώς επίσης βοηθούν στην επικοινωνία. Tα ψάρια έχουν την ικανότητα να 

αξιοποιούν/ συνδυάζουν την παρουσία των χρωµατοφόρων κυττάρων του δέρµατός τους 

δηµιουργώντας µωσαϊκό χρωµάτων κατά τρόπο ώστε να προσαρµόζονται στο 

περιβάλλον που ζουν (Fujii, 1993β). 

Aπό τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας προέκυψε ότι η µακρόχρονη 

παραµονή του είδους P.pagrus (φαγκρί) σε δεξαµενή µαύρου χρώµατος οδηγεί σε 

αλλοίωση του φυσικού ροζ χρώµατος σε µαύρο διατηρώντας όµως την κεφαλ-ουραία και 

ραχο-κοιλιακή διαβάθµιση του αριθµού των µελανοφόρων. H κυριότερη διαφορά µεταξύ 

ατόµων του άγριου και του εκτρεφόµενου πληθυσµού εστιάζεται στην διασπορά της 

χρωστικής των µελανοφόρων  στα εκτρεφόµενα άτοµα. H διασπορά αυτή των 

µελανοσωµάτων πιθανόν να καλύπτει τα ερυθροφόρα/ ξανθοφόρα κύτταρα της δερµίδας. 

Aπό τα αποτελέσµατα της ποιτικής µορφολογικής µελέτης προέκυψε ότι στην 

δερµίδα των εκτρεφόµεων ατόµων απουσιάζουν τα ξανθοφόρα, κατηγορία 

χρωµατοφόρων κυττάρων η οποία παρατηρήθηκε στα δείγµατα δερµίδας των άγριων 

ατόµων. H απουσία των ξανθοφόρων κυττάρων στα εκτρεφόµενα άτοµα θα πρέπει να 

καταγραφεί µε κάποια επιφύλαξη δεδοµένου ότι στο διαιτολόγιο των ατόµων αυτών 

απουσιάζουν τα φυσικά καροτενοειδή τα οποία δεν συντίθενται de novo. Έτσι υπάρχει η 

πιθανότητα τα κύτταρα αυτά να µην ήταν δυνατό να παρατηρηθούν µιας και απουσίαζαν 

ή ήταν κενά τα κυστίδια καροτενοειδών. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η λύση του 

προβλήµατος αποτελείται από δύο βήµατα, αρχικά θα πρέπει να προκληθεί συγκέντωση 

της χρωστικής των µελανοφόρων και σταθεροποίησή της στην θέση της συγκέντρωσης 

γύρω από τον πυρήνα και στη συνέχεια θρέψη των ψαριών µε τροφή που έχει 

καροτενοειδή µε συχνότητα που πρέπει να µελετηθεί ώστε να είναι εργονοµικά και 

οικονοµικά συµφέρουσα ως λύση για τον ιχθυοκαλλιεργητή.    

 

Στη ρύθµιση του χρώµατος των ψαριών εµπλέκονται τόσο εξωτερικοί 

(περιβαλλοντικοί, στρεσιγόνοι) όσο και εσωτερικοί (νευρο-ενδοκρινικοί, κυτταρικοί, 

διατροφικοί) παράγοντες. H αλλαγή του χρώµατος στα ψάρια, όπως σε όλα τα 
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ποικιλόθερµα ζώα, µπορεί να οφείλεται στoν αριθµό και το µέγεθος των χρωµατοφόρων 

κυττάρων ή την ποσότητα της χρωστικής που φέρουν (µορφολογική αλλαγή) (Bagnara 

and Hadlay 1973, Sugimoto 1993) καθώς και στην ενδοκυτταρική µετακίνηση της 

χρωστικής (φυσιολογική αλλαγή) µέσω των µικροσωληνίσκων του κυτταρικού σκελετού 

(Bagnara & Hadley, 1973, Fujii, 2000). Oι µορφολογικές αλλαγές του χρώµατος στο 

δέρµα συµβαίνουν σχετικά αργά κατά την διάρκεια της ανάπτυξης ή της περιόδου 

αναπαραγωγής. Aντίθετα, οι φυσιολογικές αλλαγές, συµβαίνουν πιο γρήγορα για την 

καλύτερη χρωµατική προσαρµογή των ψαριών ως µηχανισµοί προστασίας (κιρκαδικές 

αλλαγές, προσαρµογή στην αλλαγή του περιβάλλοντος, ενδο- και ειδο-ειδική 

επικοινωνία και οξύ στρες). Πρόσκαιρη προσαρµογή σε ένα περιβάλλον µπορεί να 

προκαλέσει φυσιολογική αλλαγή του χρώµατος ενώ µακρόχρονη παραµονή σε αυτό το 

περιβάλλον προκαλεί µορφολογική αλλαγή. H φυσιολογική αλλαγή του χρώµατος στα 

ζώα περιλαµβάνει δύο στάδια: α) την πρωταρχική απόκριση ("primary color response") 

κατά την οποία τα χρωµατοφόρα αντιδρούν άµεσα στον προσπίπτοντα φωτισµό και β) 

την δευτερογενή απόκριση ("secondary color response") κατά την οποία τα 

χρωµατοφόρα ελέγχονται/ρυθµίζονται από το νευρικό (συµπαθητικό) και/ή το 

ενδοκρινικό σύστηµα (Fujii 1961, Bagnara & Hadlay 1973, Fujii & Oshima 1686, 

Sugimoto 1993, Fujii 2000).  

 

H προσαρµογή των ψαριών σε διαφορετικού χρώµατος υπόστρωµα οφείλεται σε 

µορφολογική ή/και φυσιολογική αλλαγή του χρώµατος. Σε µερικά είδη τελεόστεων 

(Oryzias latipes  (medaka), Poelicia sp. (guppy), Fundulus sp. (killifish), Oreochromis 

mossambicus (τιλάπια)) έχει παρατηρηθεί µεταβολή στον αριθµό, το µέγεθος και την 

ποσότητα µελανίνης κατά την προσαρµογή σε µαύρο ή λευκό υπόστρωµα ενώ 

πραγµατοποιούνται φυσιολογικές αλλαγές που ελέγχονται από το νευρικό (µέσω 

αδρενεργικών νευροδιαβιβαστών) και το ορµονικό σύστηµα (µέσω των ορµονών α-

MSH, MCH, ACTH, µελατονίνη) (Bagnara & Hadley 1973, van Eys & Peters 1981, 

Sugimoto 1993, Sugimoto et al. 2000). H µείωση του αριθµού των µελανοφόρων 

κυττάρων σε δεξαµενές λευκού χρώµατος µπορεί να οφείλεται στον σταδιακό τους 

θάνατο και την αποµάκρυνσης τους (απόπτωση) µέσω της επιδερµίδας. Aντίστοιχη 

απόπτωση των λευκοφόρων κυττάρων µπορεί να συµβαίνει σε δεξαµενές µαύρου 

 146



 
ΓENIKH ΣYZHTHΣH 

χρώµατος ενώ στην διαδικασία της απόπτωσης θα πρέπει να εµπλέκεται το συµπαθητικό 

νευρικό σύστηµα (Sugimoto et al. (2000). 

 

Tα µελανοφόρα των τελεόστεων ψαριών φέρουν αδρενεργική λειτουργική νεύρωση 

(Yamada et  al., 1984) και η νοραδρεναλίνη (NE) αποτελεί τον σηµαντικότερο 

νευροδιαβιβαστή που σχετίζεται µε την  νευρική ρύθµιση του χρώµατος (Fujii, 1961, 

Fujii & Novales, 1972, Fujii & Miyama, 1975). H νευρική διέγερση και η εξωγενής 

νοραδρεναλίνη προκαλεί συγκέντρωση της χρωστικής των µελανοφόρων, κατ’επέκταση 

λεύκανση του δέρµατος των ψαριών, µέσω των αδρενεργικών υποδοχέων τύπου α (Fujii 

& Miyama, 1975) και συγκεκριµένα µέσω των α2 υποδοχέων (Morishita, 1986) και 

διασπορά της χρωστικής των λευκοφόρων µέσω της διέγερσης των υποδοχέων τύπου β1 

(Morishita et al., 1985). 

H µετατόπιση της χρωστικής στα χρωµατοφόρα των τελεόστεων αρχικά ελέγχεται 

από µεταγαγγλιακά συµπαθητικά ινίδια µέσω περιφερειακών µετασυναπτικών α και β 

αδρενεργικών υποδοχέων. Oι αδρενερικοί υποδοχείς του τύπου α1 προκαλούν στη 

µεµβράνη σπάσιµο της φωσφατιδυλικής ινοσοτόλης σε IP3 που µε την σειρά του 

ελευθερώνει ιόντα  ασβεστίου (Ca++) προς την πλευρά της ενδοκυτταρικής αποθήκης. H 

διέγερση των αδρενεργικών υποδοχέων τύπου β, ή των υποδοχέων της MSH  ή της 

αδενοσίνης ενεργοποιεί το σύστηµα της αδενυλικής κυκλάσης για να αυξήσει τα επίπεδα 

της cAMP ενδοκυτταρικά. H διέγερση των υποδοχέων της MCH και της µελατονίνης 

πιστεύεται ότι αναστέλλει το σύστηµα της κυκλάσης και συγκεντρώνει την χρωστική 

των κυττάρων µέσω της µείωσης των επιπέδων της cAMP. Σύµφωνα µε τους Fujii & 

Oshima (1986) άλλες ορµονικές ουσίες που δρουν τοπικά µπορούν να τροποποιήσουν 

την δράση των κύριων συνδέσεων (ligands). Oι αλλαγές στα επίπεδα των δευτερογενών 

µηνυµάτων πιστεύεται ότι επάγουν την φωσφορυλίωση κάποιων πρωτεϊνών οι οποίες 

συνδέονται άµεσα µε τις κινητικές δραστηριότητες των χρωµατοφόρων. 

Eίναι εκπληκτικό πόσο µεγάλος είναι ο αριθµός των συνδέσεων (ligands) που 

εµπλέκονται στη ρύθµιση των χρωµατοφόρων των ψαριών. O λόγος για τον οποίο τα 

ψάρια  έχουν ένα τόσο σύνθετο σύστηµα ρύθµισης των χρωµατοφόρων σχετίζεται µε την 

σπουδαιότητα της χρωµατικής συµπεριφοράς και της ηθολογίας τους. 
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Tέλος, τα ροζ, κόκκινα, πορτοκαλί ή κίτρινα χρώµατα που παρουσιάζουν κάποια 

ψάρια οφείλονται στην ύπαρξη και µετατόπιση των κυστιδίων καροτενοειδών των 

ερυθροφόρων ή των ξανθοφόρων τα οποία συνδέονται µε την φυσική θρέψη των ψαριών 

µιας και δεν µπορούν να τα συνθέσουv de novo (Fujii, 1993 β). 

 

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας, τα µελανοφόρα του 

είδους P. pagrus ελέγχονται τόσο από το νευρικό όσο και από το ορµονικό σύστηµα. H 

συγκέντρωση της χρωστικής των µελανοφόρων και κατ’επέκταση η λεύκανση του 

δέρµατος των εκτρεφόµενων ατόµων, ως ζητούµενο, ελέγχεται από τους αδρενεργικούς 

υποδοχείς τύπου α και από την ορµόνη MCH που πιθανόν και να συνεργάζονται. Όλες οι 

άλλες ουσίες, νευρικού και αδρενεργικού συστήµατος προκαλούν διασπορά της 

χρωστικής των µελανοφόρων  και σκούρυνση του δέρµατος. Aντίθετα καµµία απόκριση 

δεν εκδηλώθηκε από τα µελανοφόρα των λεπιών των άγριων ατόµων. 

H συγκέντρωση της χρωστικής των µελανοφόρων επάγεται από την παρουσία 

ιόντων K+ και Ca+2, την εκπόλωση της µεµβράνης και τη µείωση της αδενυλικής 

κυκλάσης. Πειράµατα που προκαλούν εκπόλωση των νευρικών απολήξεων µέσω 

διαλυµάτων πλούσιων σε ιόντα K+ ώστε να απελευθερώνονται νευροδιαβιβαστές θα 

ήταν χρήσιµο να πραγµατοποιηθούν ώστε να µελετηθεί η συµπεριφορά των 

µελανοφόρων σε ζωντανά φαγκριά. Για την πραγµατοποίηση αυτών των δοκιµών 

απαιτείται προεργασία ώστε να προσδιοριστεί η συγκέντρωση των ιόντων K+ που 

απαιτείται. 

Tέλος, περαιτέρω µελέτη στο επίπεδο της οντογένεσης και εφαρµοφή 

πρωτοκόλλων νυµφικής εκτροφής ίσως δώσει καθυστέρηση της σκούρυνσης του 

δέρµατος των ιχθυδίων πέρα των 75 ηµερών.   
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5. ΣYMΠEPAΣMATA 

 

 

Tα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας συνοψίζονται παρακάτω: 

Tόσο στα άγρια όσο και στα εκτρεφόµενα άτοµα, όλες οι κατηγορίες των 

χρωµατοφόρων είναι ορατές στην δερµίδα και όχι στην επιδερµίδα υπό µορφή 

συµπλεγµάτων µελανοφόρων (χρωµατοφόρες µονάδες) αποτελούµενες από µελανοφόρα 

και ιριδοφόρα.  

Oι βασικότερες διαφορές στο χρώµα του δέρµατος µεταξύ άγριων και εκτρεφόµενων 

ατόµων εστιάζονται: 

- α) στον τύπο των χρωµατοφόρων: H δερµίδα των άγριων ατόµων φέρει µελανοφόρα, 

ιριδοφόρα και ξανθοφόρα ενώ από τα εκτρεφόµενα απουσιάζουν τα ξανθοφόρα, και 

- β) στο µέγεθος και το σχήµα των µελανοφόρων: Στα εκτρεφόµενα άτοµα τα 

µελανοφόρα είναι µεγαλύτερα και αστερόµορφα ενώ αντίθετα στα άγρια άτοµα είναι 

µικρότερα στρογγυλά ή οβάλ ως αποτέλεσµα της διασποράς και συγκέντρωσης της 

χρωστικής στο εσωτερικό των κυττάρων  αντίστοιχα. 

 

H κινητικότητα των µελανοφόρων του εκτρεφόµενου φαγκριού, in vitro, παρουσία 

ουσιών µε διεγερτική και ανασταλτική δράση έδειξε τα εξής: 

- η νορεπινεφρίνη (NE) και οι τύπου α-αδρενεργικοί αγωνιστές, προκαλούν µεγάλη 

συγκέντρωση των µελανοσωµάτων, 

- οι τύπου β-αδρενεργικοί αγωνιστές και οι ανταγωνιστές (α και β) προκαλούν  διασπορά 

των µελανοσωµάτων, παρουσιάζοντας αντίστροφη δράση από αυτή της νορεπινεφρίνης, 

Oι αδρενεργικοί ανταγωνιστές προκαλούν διασπορά της χρωστικής µιας και/ δεδοµένου 

ότι αναστέλουν την την δράση της NE,  

- τα µελανοφόρα των µή λειτουργικών λεπιών (denervated) παρουσιάζουν µεγαλύτερο 

ποσοστό συγκέντρωσης σε σχέση µε εκείνα των λειτουργικών λεπιών (innervated), 

- τα µελανοφόρα των λειτουργικών και των µη λειτουργικών λεπιών άγριων ατόµων 

φαγκριού δεν αντιδρούν στην παρουσία νορεπινεφρίνης, 

 

 149



 
ΣYMΠEPAΣMATA 

- η ακετυλχολίνη (Ach) προκαλεί µεγάλη συγκέντρωση των µελανοσωµάτων, ακόµη και 

σε µικρές συγκεντρώσεις, δηλώνοντας την παρουσία χολινεργικών υποδοχέων στην 

κυτταρική µεµβράνη. 

 

Σε ότι αφορά στην δράση των  ορµονών που µελετήθηκαν, προέκυψε ότι: 

- οι τρεις ισόµορφες µορφές της α-MSH και η ACTH προκαλούν διασπορά των 

µελανοσωµάτων  

- η MCH  και η µελατονίνη (MT) προκαλούν αντίστοιχα µέτρια και ασθενή 

συγκέντρωση των µελανοσωµάτων. 

- η κολχικίνη προκαλεί µεγάλη διασπορά των µελανοσωµάτων. 

  

Aπό την µελέτη της οντογένεσης των χρωµατοφόρων προέκυψαν τα ακόλουθα 

συµπεράσµατα:  

- χρωµατοφόρα κύτταρα, µελανοφόρα και ιριδοφόρα (?) παρατηρούνται από το στάδιο 

του εµβρύου, 

- κατά το στάδιο της µεταµόρφωσης (10-35 ηµέρα), έως την ηλικία των 40 ηµερών τα 

ιχθύδια µπορεί να φέρουν ροζ χρώµα που να πλησιάζει το άγριο πρότυπο αλλά και 

µαύρο, 

- στην ηλικία των 75 ηµερών, όλα τα ιχθύδια φέρουν µαύρο χρώµα, 

Σε επίπεδο λεπτής δοµής διαπιστώσαµε τα εξής: 

- συµπλέγµατα µελανοφόρων – ιριδοφόρων απαντώνται αρκετά νωρίς στην δερµίδα του 

είδους, πριν από την µεταµόρφωση,  

- τα κενοτόπια των ιριδοφόρων είναι µικρού µεγέθους κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης 

του ζώου, 

- στην ηλικία των 75 ηµερών, τα συµπλέγµατα των µελανοφόρων – ιριδοφόρων είναι 

καλά ανεπτυγµένα ακριβώς κάτω από την βασική µεµβράνη όπως συµβαίνει και στα 

ενήλικα άτοµα.    
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MEΛΛONTIKEΣ EPEYNEΣ 
 
 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας µελετήθηκε η µορφολογία και η φυσιολογία 

των χρωµατοφόρων κυττάρων, κυρίως των µελανοφόρων, του φαγκριού (P. pagrus)  σε 

άγρια άτοµα που αλιεύτηκαν κατά την θερινή περίοδο στις ακτές της B. Kρήτης και 

εκτρεφόµενα σε δεξαµενές µαύρου χρώµατος. Προκειµένου να κατανοηθεί πληρέστερα 

ο µηχανισµός της αλλαγής του χρώµατος του είδους, σκόπιµο θα ήταν να 

πραγµατοποιηθούν µελέτες που θα αφορούν στα ακόλουθα: 

 
- Mορφολογική σύγκριση άγριων ατόµων από διαφορετικές περιοχές, 
 
- Mορφολογική σύγκριση άγριων ατόµων σε διαφορετικές εποχές του έτους, 
 
- Mελέτη απόκρισης των µελανοφόρων, παρουσία των διεγερτικών και ανασταλτικών 

ουσιών, ατόµων που εκτράφησαν σε δεξαµενές λευκού υποστρώµατος, 
 
- Mελέτη οντογένεσης των µελανοφόρων σε νύµφες όπου εφαρµόστηκαν 

τροποποιηµένα πρωτόκολλα θρέψης.    
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7. ΠEPIΛHΨH 

Tα χρωµατοφόρα (µελανοφόρα, ξανθοφόρα, ερυθροφόρα, λευκοφόρα, ιριδοφόρα, 

κυανοφόρα) δίδουν το χρώµα στο δέρµα των ψαριών. Eµπλέκονται στους δύο τύπους 

αλλαγής (µορφολογική, φυσιολογική) του χρώµατος. H µορφολογική αλλαγή του 

χρώµατος σχετίζεται µε τη µορφή των κυττάρων και την πυκνότητα της χρωστικής, η 

φυσιολογική αλλαγή του χρώµατος σχετίζεται µε την µετακίνηση της χρωστικής και 

προκαλεί την γρήγορη απόκριση των χρωµατοφόρων στα ερεθίσµατα. H αλλαγή του 

χρώµατος στα ψάρια ελέγχεται από ενδογενείς (νευρικό, ορµονικό σύστηµα) και 

εξωγενείς (περιβάλλον) παράγοντες. H προσαρµογή τους στο υπόστρωµα είναι ο 

κυριότερος µηχανισµός προστασίας και βασίζεται στην µετακίνηση, συγκέντρωση και 

διασπορά, της χρωστικής των χρωµατοφόρων µέσω των µικροϊνιδίων και των 

µικροσωληνίσκων. 

Tο φαγκρί, Pagrus pagrus, συγκεντρώνει µια σειρά από πλεονεκτήµατα που το 

καθιστούν ένα πολύ ενδιαφέρον είδος για τις υδατοκαλλιέργειες. Παρά ταύτα, η µαζική 

παραγωγή του παρεµποδίζεται από την αλλαγή χρώµατος (µαύρο αντί ροζ) που 

παρουσιάζει σε συνθήκες εκτροφής.  

Προκειµένου να περιγραφούν οι ποσοτικές χρωµατικές διαφορές µεταξύ 

εκτρεφόµενων και άγριων ατόµων, µελετήθηκαν άτοµα τόσο από φυσικούς όσο και από 

εκτρεφόµενους πληθυσµούς. Η µελέτη εστιάσθηκε σε 3 περιοχές στην αριστερή πλευρά 

του σώµατος (ράχη, µέση, κοιλιά), υποδιαιρεµένες σε 5 οριζόντιες (κεφαλο-ουραίος 

άξονας) υπο-περιοχές η καθεµιά καθώς και στον άνω λοβό της ουράς (5 τυχαίες 

υποπεριοχές), όπου µετρήθηκε ο αριθµός και το µέγεθος των µελανοφόρων κυττάρων 

και υπολογίστηκε η επιφάνεια κάλυψης του δέρµατος. Eπιπλέον, δείγµατα από τις τρεις 

περιοχές του σώµατος (ραχιαία, πλευρική, κοιλιακή) παρατηρήθηκαν στο ηλεκτρονικό 

µικροσκόπιο προκειµένου να προσδιοριστούν οι ποιοτικές διαφορές µεταξύ των δύο 

πληθυσµών.  Τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι ο αριθµός των κυττάρων στον ραχο-κοιλιακό 

άξονα µειώνεται από 85 σε 26  και από 85 σε 15 κύτταρα/mm2 στα εκτρεφόµενα και 

άγρια άτοµα αντίστοιχα ενώ το µεγέθος των κυττάρων στο δέρµα των εκτρεφόµενων 

ατόµων είναι τετραπλάσιο (κοιλιά) αυτού των άγριων ατόµων. Επίσης, η καλυπτόµενη 

από µελανοφόρα κύτταρα επιφάνεια του δέρµατος στα εκτρεφόµενα άτοµα (που 

αποτελεί και την βασική αιτία του µαύρου χρώµατος), είναι υπερδιπλάσια (ράχη, 85% 
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έναντι 30%) έως και εξαπλάσια (κοιλιά, 20% έναντι 3.5%) έναντι αυτού των άγριων 

ατόµων. Tα χρωµατοφόρα απαντούν µόνο στην δερµίδα των εκτρεφόµενων και άγριων 

ατόµων. Στα εκτρεφόµενα παρατηρήθηκαν µελανοφόρα και ιριδοφόρα ενώ στα άγρια 

µελανοφόρα, ιριδοφόρα και ξανθοφόρα.  

 

Σε µια προσπάθεια προσδιορισµού των ουσιών που επηρεάζουν την συγκέντρωση της 

µελανίνης λειτουργικών µελανοφόρων, στα λέπια ενήλικων φαγκριών, διεξήχθη 

φαρµακολογική έρευνα παρουσία µιας σειράς α- και β-αδρενεργικών αγωνιστών και 

ανταγωνιστών ουσιών καθώς και ορµονών in vitro. 

Ως α-αγωνιστές χρησιµοποιήθηκαν οι: νοραδρεναλίνη, κλωνιδίνη και φαινυλεφρίνη, 

ως β-αγωνιστές οι: µεταπροτερενόλη, φενοτερόλη, τερβουταλίνη, ισοπροτερενόλη και 

σαλβουταµόλη, στην συγκέντρωση των 10-5 M. Ως α-ανταγωνιστές χρησιµοποιήθηκαν 

οι: τολαζολίνη και υοχιµβίνη και ως β-ανταγωνιστές οι: προπρανολόλη και ατενολόλη 

στην συγκέντρωση των 10-6M. Tόσο οι αγωνιστές όσο και οι ανταγωνιστές επέδρασαν 

για 15 min. Eπιπλέον χρησιµοποιήθηκε νορεπινεφρίνη (10-5 M) για 15 min, µε στόχο την 

επίτευξη της µέγιστης συγκέντρωσης της χρωστικής των κυττάρων ώστε να 

προσδιοριστεί το πρότυπο των υποδοχέων. Eπίσης, µελετήθηκε η απόκριση των 

µελανοφόρων παρουσία ακετυλοχολίνης στις συγκεντρώσεις από 10-4M  έως 10-15M. 

Tέλος, τέσσερεις κύριες ορµόνες, δύο που προκαλούν συγκέντρωση της µελανίνης 

(MCH, µελατονίνη) και δύο που προκαλούν διασπορά (α-MSH, ACTH) επέδρασαν για 

15 min in vitro σε συγκεντρώσεις 10-6M  έως 10-12M.   Tα αποτελέσµατα που 

παρουσιάζονται αφορούν στο µέσο εκατοστιαίο ποσοστό απόκρισης έξι ραχιαίων 

λειτουργικών λεπιών (πάνω από την πλευρική γραµµή) δύο ενήλικων εκτρεφόµενων 

φαγκριών (250 g). Tα ψάρια που χρησιµοποιήθηκαν για τα διαφορετικά πειράµατα 

εκτράφηκαν υπό όµοιες συνθήκες (δεξαµενές µαύρου χρώµατος, πλήρες φάσµα ηµι-

φυσικού φωτός, τροφή ίδια µε αυτή που χρησιµοποιείται για την εκτροφή της τσιπούρας, 

ανοικτό σύστηµα κυκλοφορίας του νερού, ιχθυοφόρτιση 10 Kg/m3).  

Συγκέντρωση της χρωστικής των µελανοφόρων των λεπιών παρατηρήθηκε κατά την 

παρουσία των α-αγωνιστών (µέγιστο: 55%, φαινυλεφρίνη) ενώ διασπορά της χρωστικής 

(πάνω από 95%) παρατηρήθηκε υπό την επίδραση του συνόλου των β-αγωνιστών, σε 5 

min. Eπίσης, παρατηρήθηκε ότι τόσο οι α- όσο και οι β-ανταγωνιστές προκαλούν 
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διασπορά των µελανοσωµάτων σε ποσοστό πάνω από 75% των κυττάρων σε 5 min. Tο 

ποσοστό (%) των µελανοφόρων που συγκεντρώθηκαν παρουσία νοραδρεναλίνης 

κυµάνθηκε µεταξύ 15% (φενοτερόλη) και 42% (σαλβουταµόλη) για τους "β-αγωνιστές" 

και µεταξύ 59% (υοχιµβίνη) και 87% (ατενολόλη) για τους ανταγωνιστές, σε 15 min. 

Σε ότι αφορά τον έλεγχο των ορµονών, η α-MSH και η ACTH προκαλεί διασπορά της 

χρωστικής ενώ η MCH και η µελατονίνη, προκαλεί µια µέτρια και µια  πολύ µικρή 

αντίστοιχα συγκέντρωση της χρωστικής.  

Aπό τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι, στο φαγκρί (P. pagrus), οι αδρενεργικοί 

υποδοχείς οι οποίοι προκαλούν συγκέντρωση της µελανίνης των κυττάρων είναι τύπου 

άλφα ενώ αυτοί που προκαλούν διασπορά της µελανίνης είναι αδρενεργικοί υποδοχείς 

τύπου-β και µουσκαρινικοί. H σκούρυνση του δέρµατος του φαγκριού ελέγχεται 

ορµονικά µέσω των υποδοχέων των µελανοφόρων.   

 

H µελέτη της οντογένεσης των µελανοφόρων στο σώµα των ψαριών στα κυριότερα 

αναπτυξιακά στάδια (προνυµφικό, νυµφικό, µετανυµφικό, ιχθυδίου 75 ηµερών) 

µκροσκοπικά και σε επίπεδο λεπτής δοµής έδειξε ότι τα µελανοφόρα µε συγκεντρωµένη 

την χρωστική παρατηρούνται από το εµβρυακό και προνυµφικό στάδιο. Σκούρυνση του 

δέρµατος, ως αποτέλεσµα της διασποράς της χρωστικής, ίδια µε αυτή που παρατηρείται 

στα ενήλικα εκτρεφόµενα άτοµα είναι εµφανής από την ηλικία των 75 ηµερών, γεγονός 

το οποίο είναι, προς το παρόν άγνωστο, αν επηρεάζεται µόνο από διατροφικούς ή µόνο 

από περιβαλλοντικούς παράγοντες ή από συνδυασµό και των δύο. Περαιτέρω έρευνα 

είναι απαραίτητη για την ορθολογική λήψη µέτρων που θα βοηθούσαν στην 

αντιµετώπιση του προβλήµατος.  
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ABSTRACT 

 

Chromatophores (melanophores, xanthophores, erythrophores, leucophores, 

iridophores, cyanophores) are the basis of the integumentary coloration in fish. They 

enable fish to change their coloration either through changes in their morphology and 

density (morphological color change), or through changes in the motility of their 

chromatosomes (physiological color change). Colour change of fish is controlled by both 

endogenous (nervous, endocrine) and exogenous (environmental) parameters. 

 

Red porgy, Pagrus pagrus, candidate for aquaculture, presents a number of 

advantages for studying the regulation of skin colour since it develops, under intensive 

rearing, a dark body coloration as opposed to the aesthetically pink colour of wild caught 

fish. The aim of the present dissertation was to investigate the basis of this difference 

through (i) qualitative and quantitative study of chromatophores, (ii) identification of the 

regulatory mechanisms involved in the control of melanophores' motility, and (iii) 

determination of melanophores' ontogenesis. 

In order to quantify the morphological differences between reared and wild adult 

populations, method for the measurement of melanophores density was developed. Three 

body areas (dorsal, lateral, ventral, all left side) each one divided in 5 sub-areas (along the 

anterior-posterior axis) and the tail area (5 random sub-areas) were chosen and the 

melanophores were counted, cell size was measured and the cell area coverage was 

calculated. Besides, an electron microscopy study was performed, to determine 

qualitative differences between the type of melanophored in the dorsal, lateral and ventral 

skin area of both reared and wild specimens  The results showed a decrease in the number 

of melanophores from the dorsal (85 cells/mm2) to ventral area (15, 25 cells/mm2) in both 

reared and wild individuals. The melanophores of reared fish were larger than those of 

wild individuals due to pigment dispersion state, and this difference was more evident in 

the ventral area (up to four-times). As a result, melanophore coverage in different body 

areas (basic cause of darkening) ranged from two-fold (dorsal area: reared 85%; wild 

30%) up to 6-fold higher (ventral area: reared 20%; wild 3.5%). The type of 

chromatophores in the dermis of reared red porgy was limited to melanophores and 
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iridophores while wild’ fish dermis contained melanophores, iridophores and 

xanthophores. 

To identify the regulatory mechanisms involved in the control of melanophores' 

motility (melanin-aggregation vs. melanin-dispersion), the in vitro effect of various 

chemical factors (a- and β-adrenergic agonists and antagonists, hormones) in innervated 

scale melanophores of adult reared and wild red porgies was investigated. Both, α-

agonists (norepinephrine HCl, clonidine HCl, L-phenylephrine HCl) and  β -agonists 

(metaproterenol hemisulfate, fenoterol HBr, terbutaline hemisulfate, isoproterenol 

bitartrate and salbutamol) were applied at a concentration of 10-5 M for 15 min, while β-

antagonists (propranolol HCl, atenolol) at concentration of 10-6 M for 15 min. The 

previous treatments were immediately followed by another 15 min immersion in 10-5 M 

norepinephrine HCl to get maximum pigment aggregation to determine the melanophore 

receptors. 

The melanophores response on acetylcholine Cl, at concentrations of 10-4 M  to 10-

15M, and on selected hormones was also studied.  

Four major hormones, two responsible for melanin-aggregation (MCH, melatonin) 

and two responsible for melanin- dispersion (α-MSH, ACTH) were applied in vitro for 15 

min at concentrations of 10-6 M to 10-12 M. 

a-Agonists exerted melanin-aggregating effect on scale melanophores (max: 55% to 

phenylephrine), while a melanin-dispersing action (>95 %) was observed in the presence 

of all β-agonists, within 5 min of exposure. Both α- and β-antagonists were found to 

disperse melanosomes in more than 75 % of the melanophores within 5 min. The 

percentage of melanophore aggregation following norepinephrine HCl administration 

was ranged between 15% (fenoterol) and 42% (salbutamol) for "b-agonists" while 

between 59% (yohimbine) and 87% (atenolol) for antagonists, in 15 min. 

Concerning hormonal control, α-MSH and ACTH produced melanin-dispersion, while 

MCH and melatonin (MT) a moderate and weak melanin-aggregation, respectively.  

These results indicate that the adrenergic receptors that mediate melanin-aggregation 

response of the melanophores of red porgy (P. pagrus) are alpha in nature, while 

receptors which mediate melanin-dispersion response are beta-adrenergic and muscarinic 
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in nature. The skin darkening of red porgy is also under hormonal control via activation 

of melanophore receptors.  

Finally, a preliminary study on melanophore’s ontogenesis was perfromed. The main 

developmental stages (prelarvae, larvae, postlarvae, juvenile (day 75)) were selected and 

skin melanophore’s development was monitored at macroscopically and ultrastructural 

level. The melanophores present on the red porgy body from embryonic and prelarvae 

stage were mainly in aggregated state. The complete skin darkening similar to reared 

adult individuals as result of melanin dispersion state was well developed on 75 day post-

fertilization may be due to nutritional and environmental reasons. 
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