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1.1. Sparus aurata Linnaeus, 1758 

 

Η τσιπούρα (Sparus aurata, L. 1758) ανήκει στα Sparidae, μια πολυάριθμη οικογένεια που 

περιλαμβάνει είδη, όπως η συναγρίδα (Dentex dentex), ο σαργός (Diplodus sargus), το μυτάκι 

(Diplodus puntazzo) και το λιθρίνι (Pagellus erythrinus) (Εικόνα 1.1). Είναι ένα είδος που 

απαντάται σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, τις ανατολικές ακτές του Ατλαντικού ωκεανού, 

από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι και τη Σενεγάλη (FAO 2014, Froese and Pauly 2000). Είναι 

ευρύαλο και ευρύθερμο είδος, με τα νυμφικά στάδια να αναπτύσσονται σε παράκτιες 

λιμνοθάλασσες και εκβολές ποταμών. Ως ενήλικα άτομα συναντώνται σε βραχώδες 

υπόστρωμα, σε λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), αλλά και σε αμμώδεις βυθούς. 

Εξαιτίας αυτής της προτίμησης οι τσιπούρες έχουν επίπεδη κοιλιακή χώρα. Το βάθος που 

εντοπίζονται οι τσιπούρες ποικίλλει, από μερικά εκατοστά στις λιμνοθάλασσες μέχρι και τα 

πενήντα μέτρα. Είναι σαρκοβόρο είδος και τρέφεται κυρίως με δίθυρα μαλάκια, δεκάποδα 

καρκινοειδή και σκώληκες (Stergiou and Karpouzi 2001). 

 

Εικόνα 1.1. Είδη της οικογένειας Sparidae. A. Sparus aurata. B. Dentex dentex. C. Diplodus sargus. D. Pagellus 

erythrinus. E. Diplodus puntazzo(οι φωτογραφίες B-E είναι από www.google.gr). 

Figure 1.1 Sparidae species. A. Sparus aurata. B. Dentex dentex. C. Diplodus sargus. D. Pagellus erythrinus. E. 

Diplodus puntazzo(photos B-E are taken from www.google.gr). 
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Όσον αφορά την αναπαραγωγή, είναι ερμαφρόδιτο πρώτανδρο είδος, με τη σεξουαλική 

ωρίμανση να έρχεται στα δύο χρόνια για τα αρσενικά και μεταξύ δύο και τριών χρόνων για τα 

θηλυκά. Τα θηλυκά μπορούν και γεννούν είκοσι με ογδόντα χιλιάδες αυγά καθημερινά για 

περίοδο τεσσάρων μηνών, που εκτείνεται μεταξύ Οκτωβρίου (Arias 1980) και Δεκεμβρίου-

Ιανουαρίου (Kissil et al. 2001). 

Είναι ένα είδος που εκτρεφόταν πριν εμφανιστεί η εντατική μέθοδος καλλιέργειας τη 

δεκαετία του 1980 (FAO 2014). Θεωρείται κατάλληλο για την εντατική καλλιέργεια, εξαιτίας 

του υψηλού ρυθμού επιβίωσης και των διατροφικών του προτιμήσεων. Η αρχή έγινε στην 

Ιταλία μεταξύ 1981 και 1982, ενώ σε μεγάλη κλίμακα, η παραγωγή ιχθυδίων επετεύχθη μεταξύ 

1988-1989 από Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Η τσιπούρα προσαρμόστηκε γρήγορα στις 

εντατικές συνθήκες εκτροφής, με αποτέλεσμα η ετήσια παραγωγή να αυξάνεται ραγδαία. Έτσι 

από περίπου τρεις χιλιάδες τόνους το 1981, αυξήθηκε περισσότερο από εκατόν πενήντα 

χιλιάδες τόνους το 2013 (FAO 2014, FEAP 2014). 

Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση όσον αφορά την παραγωγή της τσιπούρας με 49% της 

Μεσογειακής παραγωγής. Ακολουθούν η Τουρκία (15%), η Ισπανία (14%) και η Ιταλία (6%), 

ενώ και άλλες χώρες της Μεσογείου ασχολούνται με την εκτροφής της (Εικόνα 1.2) (Monfort 

2007). Επιπλέον χώρες όπως το Κουβέιτ και το Ομάν ασχολούνται με την εκτροφή, αλλά με 

χαμηλότερες επιδόσεις στην παγκόσμια αγορά. Η Ελλάδα άλλωστε πρόκειται για μια χώρα 

που το 2004 παρήγαγε περισσότερα από σαράντα οχτώ χιλιάδες τόνους (FEAP 2014). 

Πρόκειται για ένα κυρίαρχο ψάρι στον τομέα των πωλήσεων, κυρίως στις Μεσογειακές 

χώρες. Αυτό φαίνεται από την ετήσια παραγωγή, αφού το 2013 η Ελλάδα είχε το 49% της 

παραγωγής (εβδομήντα πέντε χιλιάδες τόνους), από τις περίπου εκατόν πενήντα μία χιλιάδες 

τόνους (FEAP 2014). Από την άλλη μεριά, χώρες που βρίσκονται στην Βόρεια και Δυτική 

Ευρώπη, δείχνουν περισσότερη προτίμηση για το ευρωπαϊκό λαβράκι (Dicentrarchus labrax, 

L. 1758), αφού οι εισαγωγές του είναι τέσσερις φορές περισσότερες από της τσιπούρας 

(Monfort 2007). 

Βέβαια μαζί με την τσιπούρα η Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια απασχολείται και από την 

παραγωγή άλλων ειδών όπως το ευρωπαϊκό λαυράκι (Dicentrarchus labrax, L. 1758). Στην 

προκειμένη περίπτωση η παραγωγή το 2013 ήταν 128.000 τόνους (FEAP 2014). Στο λαυράκι, 

η Ελλάδα είχε τη δεύτερη θέση, όσον αφορά την παραγωγή του, με περίπου σαράντα οχτώ 

χιλιάδες τόνους (37,4%) το 2013, ενώ η Τουρκία ήταν πρώτη, με το 40% της ετήσιας 

παραγωγής (περίπου πενήντα δύο χιλιάδες τόνους) (FEAP 2014).  
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Εικόνα 1.2. Κύριες χώρες όπου εκτρέφεται η τσιπούρα (Από FAO 2014). 

Figure 1.2 Main producer countries of Sparus aurata (from FAO 2014). 

Επιπλέον στοιχεία που αναδεικνύουν τη σημαντικότητα των δύο ειδών, είναι και η 

παραγωγή σε ιχθύδια. Έτσι το 2013 η Ευρωπαϊκή παραγωγή ήταν περισσότερο από 483 

εκατομμύρια ιχθύδια για το λαυράκι και 582 εκατομμύρια για την τσιπούρα. Και εδώ η 

Ελλάδα πρωτοπόρος, αφού για το μεν λαυράκι είχε το 39,8% της παραγωγής (192 

εκατομμύρια άτομα), ενώ για την τσιπούρα το 45,6% (266 εκατομμύρια άτομα) (FEAP 2014). 

Στην αλιεία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ τον πρώτο λόγο αναλαμβάνει το λαυράκι 

με εξαλίευση μεγαλύτερη από έντεκα χιλιάδες τόνους το 2004, έναντι λιγότερους από οχτώ 

χιλιάδες τόνους στην τσιπούρα (Monfort 2007). Βέβαια οι καταναλωτές προτιμούσαν τα άγρια 

ψάρια, περισσότερο από τα εκτρεφόμενα. Αυτό φαίνεται κυρίως στη διαφορά των τιμών 

μεταξύ τους (Πίνακας 1.1), αφού τα αλιευμένα ήταν πιο ακριβά από τα εκτροφής για το 2006, 

στην αγορά της Μασσαλίας (Monfort 2007). 

Πίνακας 1.1. Ενδεικτικές τιμές στις ευρωπαϊκές αγορές για την τσιπούρα και το λαυράκι το 2006 στην αγορά της 

Μασσαλίας. 

Table 1.1. Indicative prices at European markets of sea bream and sea bass for 2006 in Marseille market. 

  €/kg 

Sea bream (Sparus aurata) wild 13.50 

 farmed 8.50 

Sea bass (Dicentrarchus labrax) wild 21.00 

 farmed 12.00 

 



 
6 

1.2. Μορφο-ανατομικές ανωμαλίες 

 

Στις ιχθυοκαλλιέργειες όλα τα εκτρεφόμενα ψάρια δεν καταφέρνουν να φτάσουν στον 

καταναλωτή. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας κάποιων παραγόντων που είτε προκαλούν θνησιμότητα, 

είτε αλλοιώνουν τη  μορφολογία του ψαριού. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι μορφο-ανατομικές 

ανωμαλίες. 

Ο Koumoundouros (2010) όρισε τις ανωμαλίες αυτές, ως μη αναστρέψιμες μορφολογικές 

αποκλίσεις από τη φυσιολογική, μη παθολογικές, που αλλοιώνουν σημαντικά την εξωτερική 

μορφολογία. Βιβλιογραφικά, πρώτη αναφορά για φυσικούς πληθυσμούς έγινε από τους Belon, 

Rondelet, Gesner και Aldrovandi την περίοδο 1555-1642 (Gudger 1936). Φαίνεται ότι οι 

παραμορφώσεις ήταν μια κατάσταση που υπήρχε ανέκαθεν, αλλά λόγω της μη εντατικής 

καλλιέργειας παλιότερα, δεν είχε δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα. Στη σημερινή εποχή ωστόσο 

το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, αφενός στην εφαρμογή της εντατικής καλλιέργειας, αφετέρου 

στην ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση για ψάρια. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των μορφο-ανατομικών ανωμαλιών είναι ότι μπορούν να 

εμφανιστούν σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής των ψαριών (Boglione et al. 2013), από 

τα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια (στάδιο της νύμφης) μέχρι και τα ενήλικα άτομα. Έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στο ρυθμό αύξησης και ανάπτυξης των ατόμων, ενώ είναι υπεύθυνες για 

υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Μπορούν να επηρεάσουν μέχρι και το 100% της παραγωγής, 

όπως έγινε με την περίπτωση της λόρδωσης στο ευρωπαϊκό λαυράκι (Dicentrarchus labrax) 

αλλά και στην τσιπούρα (Koumoundouros 2010). Ένα άλλο χαρακτηριστικό των 

παραμορφώσεων είναι το γεγονός ότι, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν είναι ειδο-ειδικές. 

Έτσι είδη όπως το Ευρωπαϊκό λαυράκι (Boglione et al. 1995, Divanach et al. 1997, 1996,  

Koumoundouros et al. 2002, Sfakianakis et al. 2006b, Georgakopoulou et al. 2007a, 

Fragkoulis et al. 2013), η τσιπούρα (Koumoundouros et al. 1997a, Koumoundouros et al. 

1997b, Afonso et al. 2000, Georgakopoulou et al. 2010), η συναγρίδα (Koumoundouros et al. 

2001), ο σολομός (Gjerde et al. 2005, Fjelldal et al. 2009, Fjelldal et al. 2012) και άλλα είδη 

παρουσιάζουν παραμορφώσεις. 

Οι παραμορφώσεις μπορούν να κάνουν την εμφάνιση τους σε οποιοδήποτε τμήμα ή μέρος 

του ψαριού. Έτσι χωρίζονται σε παραμορφώσεις που επηρεάζουν τα σκελετικά στοιχεία των 

ατόμων, όπως είναι το κεφάλι, τη σπονδυλική στήλη και τα πτερύγια, αλλά μπορούν να 

προκαλέσουν και αλλοιώσεις στα επιδερμικά στοιχεία τους, όπως είναι οι αλλοιώσεις της 

πλευρικής γραμμής και οι χρωματικές αλλοιώσεις των λεπιών. 
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Μια βασική κατηγορία παραμορφώσεων είναι αυτές της σπονδυλικής στήλης. Είναι ένα 

σημαντικό κεφάλαιο, καθώς μπορούν να αλλοιώσουν σημαντικά την εξωτερική μορφολογία, 

και κατ' επέκταση και την ποιότητα των ατόμων. Χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, 

αναλόγως με την αλλοίωση της εξωτερικής μορφολογίας. Έτσι έχουμε την περίπτωση της 

λόρδωσης, όπου τα άτομα έχουν υποστεί νωτοκοιλιακή κάμψη σχήματος V, την περίπτωση 

της κύφωσης, όπου η κάμψη έχει σχήματ Λ και την περίπτωση της σκολίωσης όπου τα άτομα 

φέρουν πλευρική κάμψη στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης (Boglione et al. 2013). Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, δεν είναι ειδο-ειδικές, ωστόσο στα σαλμονοειδή, δεν 

εκδηλώνονται στα πρώιμα νυμφικά στάδια, αλλά κυρίως μετά τη μεταμόρφωση τους και την 

προσαρμογή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον (διαδικασία γνωστή και ως smoltification). Κύριο 

χαρακτηριστικό των σπονδυλικών παραμορφώσεων είναι η σύντηξη των σπονδυλικών 

κέντρων, η έλλειψη ή παρουσία επιπλέον σπονδύλων και η συμπίεσή τους (Fjelldal et al. 2012, 

Boglione et al. 2013, Loizides et al. 2013). Αποτέλεσμα αυτών είναι η μείωση του σχετικού 

μήκους των ψαριών, στην περιοχή του κορμού και της ουράς. 

Η λόρδωση είναι μια παραμόρφωση που, με βάση την περιοχή εμφάνισης της, χωρίζεται 

στην αιματική και στην προ-αιματική λόρδωση (Εικόνα 1.3). Η περίπτωση της αιματικής 

λόρδωσης θεωρείται σοβαρή, με συχνότητα εμφάνισης μέχρι και 70% στις νύμφες του 

ευρωπαϊκού λαυρακιού (Koumoundouros 2010), ενώ εμφανίζεται εξίσου συχνά και στο 

σολομό του Ατλαντικού (Fjelldal et al. 2009, 2012). Από την άλλη, σε είδη που δεν έχουν 

επίμηκες σώμα, όπως η τσιπούρα έχει μικρότερα ποσοστά εμφάνισης (Georgakopoulou et al. 

2010). Ένας πιθανός γενεσιουργός παράγοντας θεωρείται ο λάθος υδροδυναμισμός στις 

δεξαμενές,  όπου λόγω αυξημένων μηχανικών φορτίων που ασκούνται στα ψάρια να εντείνεται 

η κολυμβητική τους δραστηριότητα. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει επαληθευθεί, αφού 

λορδωτικά άτομα έχουν εντοπιστεί και σε δεξαμενές με χαμηλή ταχύτητα υδάτων. 

Η άλλη κατηγορία λόρδωσης αφορά την προ-αιματική περιοχή. Παράγοντας που θεωρείται 

υπεύθυνος για την παραμόρφωση είναι η μη σωστή πλήρωση της νυκτικής κύστης (Chatain 

1994), χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται από όλους (Andrades et al. 1996, Boglione et al. 

2009). Άλλος πιθανός γενεσιουργός παράγοντας που να προκαλεί λόρδωση είναι η διατροφή, 

αφού στην ιππόγλωσσα του Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus) η έλλειψη  ασκορβικού 

οξέος είχε σαν αποτέλεσμα την πρόκληση λορδώσεων (Lewis-McCrea and Lall 2010). 

Λιγότερο συχνές είναι οι υπόλοιπες σπονδυλικές παραμορφώσεις, με την κύφωση να 

εμφανίζεται μαζί με τη λόρδωση, στο Ευρωπαϊκό λαυράκι (Boglione et al. 1995), ενώ οι 

Koumoundouros et al. (2002), έδειξαν ότι η προ-αιματική κύφωση συνδυάζεται με αλλοιώσεις 

των βραγχιοστεγών ακτίνων. Από την άλλη η σκολίωση, εμφανίζεται λιγότερο συχνά τόσο στα 
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Μεσογειακά εκτρεφόμενα είδη, όσο και στο σολομό (Boglione et al. 2013). Να σημειωθεί εδώ 

ότι οι τρεις παραμορφώσεις μπορούν να ποικίλλουν ως προς την εμφάνισή τους, όπως για 

παράδειγμα στο σύνδρομο LSK (Lordosis-Skoliosis-Kyphosis) που είχαν ανακαλύψει οι 

Afonso et al. (2000). Και στην περίπτωση της σκολίωσης καταγράφονται παραμορφώσεις 

λόγω διατροφής, αφού οι Lewis-McCrea and Lall (2010) παρατήρησαν εμφάνιση σε 

περιπτώσεις υψηλών συγκεντρώσεων Βιταμίνης Α. Άλλος διατροφικός παράγοντας που να 

είναι υπεύθυνος για την εμφάνιση της σκολίωσης είναι ο φώσφορος. Σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις φωσφόρου, οι αιματικές και νευρικές αποφύσεις παρουσιάζονταν 

διαστρεβλωμένες, σε υψηλά ποσοστά μέσα στους πληθυσμούς στο φαγκρί (Izquierdo et al. 

2010 Izquierdo et al. 2010). Τα ίδια αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και στις νύμφες του 

ατλαντικού ιππόγλωσου (Lewis-McCrea and Lall 2010) . 

 

Εικόνα 1.3. Άτομο σολομού που φέρει λόρδωση και κύφωση στη σπονδυλική στήλη (πάνω εικόνα) 

(τροποποιημένο από Fjelldal et al. 2012). Παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης σε νύμφες τσιπούρας (κάτω 

εικόνες) (τροποποιημένο από Loizides et al. 2013). 

Figure 1.3 Salmon juveniles with lordosis and kyphosis (upper image). (modified from Fjelldal et al. 2012).  

Vertebral columns deformities in sea bream larvae (lower images) (modified from Loizides et al. 2013). 

Εξίσου σημαντικές με τις παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης, είναι και αυτές των 

πτερυγίων. Είναι αλλοιώσεις που εμφανίζονται αρκετά συχνά σε εκτρεφόμενους πληθυσμούς, 

ωστόσο ο βαθμός έντασης και η συχνότητα τους, ποικίλλει με τον τρόπο εκτροφής. Οι πιο 

συχνές περιπτώσεις, περιλαμβάνουν την έλλειψη τμήματος ή ολόκληρου του πτερυγίου και 

την παρουσία υπεράριθμων πτερυγίων (Koumoundouros 2010). 

Μια από τις πτερυγιακές παραμορφώσεις είναι και το σύνδρομο μερικής έλλειψης του 

ραχιαίου πτερυγίου (saddleback syndrome). Παρ' όλο που είναι μια παραμόρφωση με χαμηλό 
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ποσοστό μέσης εμφάνισης (λιγότερο από 1%), έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εξωτερική  

μορφολογία. Χαρακτηριστικό της είναι η έλλειψη μερικών ή όλων των ακτίνων του ραχιαίου 

πτερυγίου και παραμορφώσεις των αντίστοιχων πτερυγιοφόρων (Koumoundouros 2010). 

Πρόσφατα εμφανίστηκε μια νέα μορφή μερικής έλλειψης ραχιαίου πτερυγίου (Fragkoulis et al. 

2013) η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη σκληρών ακτίνων του πτερυγίου χωρίς αλλοιώσεις 

των υποκείμενων πτερυγιοφόρων. Μάλιστα παρουσιάστηκε συσχέτιση της παραμόρφωσης 

αυτής με άλλες παραμορφώσεις που εμφανίζονται στα κοιλιακά πτερύγια (Εικόνα 1.4). 

Εικάζεται ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε αλλοιώσεις της πτερυγιοπτυχής. Παραμορφώσεις 

της πτερυγιοπτυχής που να προκαλούν αλλοιώσεις σε άλλες δομές, έχουν εντοπιστεί κατά 

καιρούς από τους Koumoundouros et al. (2001, 2010). Σύμφωνα με αυτούς, οι αλλοιώσεις της 

πτερυγιοπτυχής ευθύνονται για σοβαρές παραμορφώσεις τόσο του ραχιαίου όσο και του 

εδρικού πτερυγίου στην συναγρίδα, με τη συχνότητα παρατήρησης να κυμαίνεται γύρω στο 

4%. 

 

Εικόνα 1.4. Ιχθύδιο λαυρακιού με παραμορφωμένο το ραχιαίο πτερύγιο και τα κοιλιακά πτερύγια. 

(τροποποιημένο από Fragkoulis et al. 2013). 

Figure 1.4. Sea bass juvenile with deformities of dorsal and pelvic fins. (modified from Fragkoulis et al., 2013). 

Μια άλλη σημαντική κατηγορία πτερυγιακών παραμορφώσεων είναι αυτή του ουραίου 

πτερυγίου. Κύριες αλλοιώσεις είναι η πλευρική κάμψη και ο διπλασιασμός του. Έχουν 

εντοπιστεί στην τσιπούρα (Koumoundouros et al. 1997a), με το πρόβλημα να εμφανίζεται στα 

πρώιμα οντογενετικά στάδια, ως αποτέλεσμα λάθους κάμψης του οπίσθιου τμήματος της 

νωτοχορδής. Άλλες παραμορφώσεις των πτερυγίων που έχουν συχνή εμφάνιση είναι η 

σύντηξη των στηρικτικών οστών και η κάμψη των ακτίνων. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η 

διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο. Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Α έχουν δειχθεί ότι προκαλούν 

ελλείψεις στα κοιλιακά πτερύγια (Georga et al. 2011). 

Εκτός των πτερυγιακών και σπονδυλικών παραμορφώσεων, υπάρχουν και αυτές του 

κρανίου. Αυτές οι σκελετικές παραμορφώσεις είναι σημαντικές, αφού τα κρανιακά στοιχεία, 

συμμετέχουν στην αναπνοή, τη διατροφή αλλά και την προστασία των αισθητήριων οργάνων, 

με αντίκτυπο στο ρυθμό αύξησης, τη βιωσιμότητα και την ευαισθησία σε ασθένειες 
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(Koumoundouros 2010). Οι κρανιακές παραμορφώσεις χωρίζεται σε αυτές του βραγχιακού 

επικαλύμματος και σε αυτές των γνάθων. 

Το βραγχιακό επικάλυμμα είναι ένα από τα σημαντικότερα όργανα του ψαριού, καθώς 

συμμετέχει στην αναπνοή τους. Αποτελείται από τέσσερα οστά, με σημαντικότερο το 

επικαλυμματικό (operculum). Τα υπόλοιπα οστά είναι το υπο-επικαλυμματικό (suboperculum), 

το προ-επικαλυμματικό (preoperculum) και το έσω επικαλυμματικό (interoperculum). Είναι 

μεμβρανικά οστά που ξεκινάνε να αναπτύσσονται (στη συναγρίδα) γύρω στα 3,5-4mm 

(Koumoundouros et al. 2000). Οι παραμορφώσεις σε αυτό το σύμπλεγμα, μπορεί να 

εμφανιστούν αρκετά πρόωρα στην ανάπτυξη ενός ψαριού. Οι Koumoundouros et al. (1997b) 

περιέγραψαν δεκατρείς τύπους παραμορφώσεων του βραγχιακού επικαλύμματος στην 

τσιπούρα, που έχουν ως βασικά χαρακτηριστικά την αναδίπλωση, τη συστροφή των οστών 

(προς τα μέσα ή προς τα έξω), το μειωμένο μέγεθος και τις συντήξεις μεταξύ τους (Εικόνα 

1.5). Σε αυτήν την εργασία οι παραμορφώσεις των βραγχιοστεγών ακτίνων (branchiostegal 

rays) ήταν 97,4%, ενώ του επικαλυμματικού και του υποεπικαλυμματικού ήταν 96,1% και 

93,4% αντίστοιχα. Παρόμοιες παραμορφώσεις σε τσιπούρες ηλικίας 25-600 ημερών, 

περιέγραψαν και οι Beraldo et al. (2003), σημειώνοντας ότι αν οι παραμορφώσεις συμβούν 

στην αρχή της χονδρογένεσης και της οστεογένεσης είναι μόνιμες και δεν επουλώνονται. 

Βέβαια σε μεταγενέστερη εργασία τους (Beraldo and Canavese 2011) ανέφεραν 

αποκατάσταση του βραγχιακού επικαλύμματος, όταν η παραμόρφωση ήταν η έλλειψη 

τμήματος. Σε αυτήν την περίπτωση μελέτησαν τσιπούρες ηλικίας εκατόν σαράντα ημερών και 

χώρισαν την έλλειψη, με βάση την έκταση της, σε τρεις κατηγορίες. Υπολόγισαν ότι σε 

συχνότητα 50% υπάρχει αποκατάσταση του βραγχιακού επικαλύμματος, ενώ στην ηλικία των 

είκοσι μηνών (περίπου εξακόσιες μέρες), βλέπουν ότι το 61% του πληθυσμού είχε 

αποκατάσταση που κυμαινόταν μεταξύ 37,5% και 91%. Ωστόσο η ποσοτικοποίηση της 

έντασης της παραμόρφωσης έγινε σε άτομα που είχαν ολοκληρώσει τη μεταμόρφωσή τους και 

είχε ολοκληρωθεί η οστεολογική ανάπτυξη των ψαριών. Απ'όσο είναι γνωστό μια τέτοια 

προσπάθεια ποσοτικοποίησης της έντασης δεν έχει γίνει στο στάδιο της νύμφης, που 

αποδεδειγμένα κάνουν την εμφάνισή τους (Koumoundouros 2010). 

Οι παραμορφώσεις του βραγχιακού επικαλύμματος επηρεάζουν και άλλα στοιχεία στο 

κρανίο. Συγκεκριμένα, οι Verhaegen et al. (2007), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έλλειψη 

του επικαλυματικού οστού επηρεάζει και τις περιφερειακές κρανιακές δομές, με σημαντικό 

αντίκτυπο στο ρυθμό αύξησης και στην εξωτερική μορφολογία των ψαριών. 

Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση παραμορφώσεων στο βραγχιακό επικάλυμμα έχει η 

θερμοκρασία ανάπτυξης των νυμφών. Στην τσιπούρα φάνηκε ότι σε χαμηλή θερμοκρασία 
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ανάπτυξης (16
 ο

C), οι παραμορφώσεις του βραγχιακού επικαλύμματος είχαν υψηλά ποσοστά 

(50±2,8%). Ωστόσο όταν η θερμοκρασία που εφαρμοζόταν στα πρώτα νυμφικά στάδια ήτνα 

19
ο
C, τα ποσοστά των παραμορφώσεων παρουσίαζαν αισθητή  μείωση (7±1,4% και 14±0,0% 

αντίστοιχα). 

 

Εικόνα 1.5. Παραμορφώσεις του βραγχιακού επικαλύμματος σε ιχθύδια τσιπούρας. a. Έλλειψη τμήματος του 

βραγχιακού οστού. b. Αναδίπλωση προς τα μέσα του βραγχιακού οστού (τροποποιημένο από Beraldo et al. 2003). 

Figure 1.5.Deformities of the opercular complex in sea bream juveniles. a. Lack of operculum. b. Infold of the 

operculum (modified from Beraldo et al. 2003). 

Εξίσου σημαντική κατηγορία κρανιακών παραμορφώσεων είναι αυτές των γνάθων. Είναι 

από τα πιο σημαντικά όργανα, αφού από εκεί γίνεται η πρόσληψη της τροφής και του νερού, 

προκειμένου αυτό να περάσει στα βράγχια και να διεκπεραιωθεί η αναπνοή. Κύρια οστά είναι 

τα γναθικά (maxillary) και προγναθικά (premaxillary) για την άνω γνάθο, ενώ υπάρχει ο 

μεσογναθικός χόνδρος (rostral cartilage) που ενώνει τα δύο μέρη της. Για την κάτω γνάθο, 

υπάρχει ο χόνδρος του Meckel (Meckel's cartilage), που στη συνέχεια διαχωρίζεται και 

αντικαθίσταται από πιο σταθερές δομές, όπως το οδοντικό οστό (dentary), τα γωνιακά (angular 

και retroarticular) και το τετράγωνο (quadrate). Στις γνάθους οι παραμορφώσεις, επηρεάζουν 

σημαντικά την εξωτερική μορφολογία τους. Έτσι η μείωση του μήκους της άνω γνάθου 

(pugheadness), η μείωση και η πλευρική μετατόπιση της κάτω γνάθου (crossbite) είναι οι 

παραμορφώσεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης. Οι παραμορφώσεις αυτές μπορεί να 

οφείλονται σε ανεπάρκεια βιταμινών, στην αλατότητα, την ένταση του φωτός και σε 

βακτηριακές λοιμώξεις, κυρίως στα πρώιμα οντογενετικά στάδια, όπου οι στοματικές 
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μεμβράνες είναι πιο ευπαθείς (Cobcroft et al. 2004, Mazurais et al. 2009, Koumoundouros 

2010, Boglione et al. 2013). Στην τσιπούρα η μείωση του μεγέθους της άνω γνάθου είναι η 

παραμόρφωση με τα υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης, σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό λαυράκι 

και τη συναγρίδα, όπου οι παραπάνω παραμορφώσεις εμφανίζουν παρόμοια ποσοστά 

εμφάνισης (Koumoundouros 2010). 

 

Εικόνα 1.6. Παραμορφώσεις στις γνάθους σε νύμφες λαυρακιού (τροποποιημένο από Mazurais et al. 2009). 

Figure 1.6. Deformities of the jaws in sea bass larvae (modified from Mazurais et al. 2009).  

Διάφοροι παράγοντες μπορεί να προκαλούν παραμορφώσεις (Cobcroft et al. 2001, Cobcroft 

et al. 2004, Cobcroft and Battaglene 2009). Όταν στο Latris lineata μελετιόνταν η συχνότητα 

των παραμορφώσεων σε σχέση με το χρώμα των ενυδρείων, παρατηρήθηκε ότι στις έγχρωμες 

δεξαμενές τα ποσοστά των παραμορφωμένων γνάθων ήταν αρκετά ψηλές (64±9-44±9%), ενώ 

χαμηλότερα ποσοστά εμφάνιζαν οι μαύρες δεξαμενές (21±4%). Παρατήρησαν ότι οι 

παραμορφώσεις στην κάτω γνάθο μετά τις 16dph και οι αλλοιώσεις του χόνδρου του Meckel 

σε νύμφες του Seriola lalandi, οφειλόταν στη διατροφή. Τέλος στo φαγκρί (Pagrus pagrus) ο 

εντατικός τρόπος εκτροφής, φάνηκε να προκαλεί αυξημένες αλλοιώσεις και στις δυο γνάθους 

(Izquierdo et al. 2010). 

Άλλες μορφο-ανατομικές ανωμαλίες που συναντώνται στα ψάρια είναι αυτές των λεπιών. 

Οι κύριες αλλοιώσεις οφείλονται σε ελλείψεις των λεπιών κατά μήκος του σώματος 

(Koumoundouros 2010). Οι παραμορφώσεις σχετίζονται με την πλευρική γραμμή και κυρίως 

την αντικατάσταση των εξειδικευμένων της λεπιών με αυτά που κατανέμονται στο υπόλοιπο 

σώμα. Εδώ αρκετές παραμορφώσεις είχαν εντοπίσει οι Carrillo et al. (2001) στην τσιπούρα. 

Αντίστοιχες αλλοιώσεις έχουν βρεθεί και στο λαυράκι (Fragkoulis et al. 2013). Μάλιστα στην 

ίδια εργασία οι παραμορφώσεις της πλευρικής γραμμής συσχετίστηκαν με ελλείψεις στο 

ραχιαίο πτερύγιο και τα κοιλιακά. Ο παράγοντας στον οποίο οφείλεται αυτό το σύνδρομο δεν 

έχει εντοπιστεί ακόμα, ωστόσο εικάζεται ότι δρα σε κάποιο κοινό αναπτυξιακό στάδιο, 

νωρίτερα κατά την ανάπτυξη και των τριών δομών. 
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Μέχρι τώρα όλες οι αναφορές που σχετίζονται με παραμορφώσεις οφείλονταν σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η ταχύτητα ρευμάτων και η διατροφή. 

Ένας ακόμη γενεσιουργός παράγοντας μπορεί να είναι και το γενετικό υπόβαθρο. Περίπτωση 

τέτοια ήταν αυτή των Aulstad and Kittelsen (1971) σε πειράματα στην ιριδίζουσα πέστροφα 

(Salmo gairdneri). Παρατήρησαν ότι οι απόγονοι μετά από διασταύρωση αδερφών ατόμων, 

έφεραν μια θνησιγόνο παραμόρφωση που εν μέρει ήταν κληρονομική. Αλλά και οι Afonso et 

al. (2000) χαρακτήρισαν το σύνδρομο LSK κληρονομικό, μιας και εμφανιζόταν σε απογόνους 

από μια διασταύρωση. Και οι Izquierdo et al. (2010) χαρακτήρισαν τη λόρδωση που βρήκαν 

στο φαγκρί ως χαρακτήρα με πολύ υψηλή κληρονομησιμότητα (85%). Στο λαυράκι οι 

παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης φάνηκε να έχουν κληρονομικό χαρακτήρα, αφού 

υπήρχαν καθ' όλη τη διάρκεια ανάπτυξής τους (από τα εκατό μέχρι τα οκτακόσια γραμμάρια 

μέσο βάρος), με τα ποσοστά των παραμορφώσεων να αυξάνονται (από 39 σε 53%) (Bardon et 

al. 2009). Άλλη περίπτωση είναι αυτή των παραμορφώσεων των σπονδύλων στο σολομό του 

Ατλαντικού (Fjelldal et al., 2009).  Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποίησαν άγρια και 

εκτρεφόμενα άτομα, όπως και άτομα που προέρχονταν από διασταύρωση μεταξύ των δύο 

αυτών κατηγοριών. Παρατήρησαν ότι οι συχνότητες των παραμορφώσεων κυμαίνονταν 

μεταξύ 6,6 και 17,1% και στις τρεις κατηγορίες, χωρίς ωστόσο να ευθύνεται το γενετικό 

υπόβαθρο. Ακόμα και οι Castro et al. (2008) παρατήρησαν ότι η λόρδωση σε τσιπούρες δεν 

οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες, ενώ για την έλλειψη του βραγχιακού επικαλύμματος 

υπήρξε μια μικρή ένδειξη για την ύπαρξη γενετικού υποβάθρου. Από την άλλη, τόσο οι 

περιβαλλοντικοί, όσο και οι γενετικοί παράγοντες δεν δρουν ανεξάρτητα, αλλά μερικές φορές 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τέτοια περίπτωση είναι των Karahan et al. (2013), όπου 

μελετούσαν την αλληλεπίδραση του γονοτύπου με διαφορετικά περιβάλλοντα εκτροφής, 

προκειμένου να βρουν κάποιο συσχέτιση για τις παραμορφώσεις. Παρατήρησαν ότι οι 

παραμορφώσεις δεν είχαν κληρονομικό χαρακτήρα, αφού τα ποσοστά ήταν παρόμοια μεταξύ 

των διαφορετικών συνθηκών εκτροφής. Μέχρι στιγμής ωστόσο καμία αναφορά δεν έχει γίνει 

για την κληρονομησιμότητα των παραμορφώσεων στο στάδιο της νύμφης. 

Οι παραμορφώσεις έχουν σημαντική επίδραση στην εξωτερική μορφολογία των ψαριών, 

ειδικότερα σε αυτά που εμπορεύονται ολόκληρα. Στις ιχθυοκαλλιέργειες τα ποσοστά 

εμφάνισής τους, κυμαίνονται μεταξύ 7-20%, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι 45-100% 

(Koumoundouros 2010).  Μέχρι σήμερα τα παραμορφωμένα άτομα απομακρύνονται από τους 

εκτρεφόμενους πληθυσμούς, πολύ πριν φτάσουν στην αγορά και υποβαθμίσουν την εικόνα του 

προϊόντος της ιχθυοκαλλιέργειας. Τα παραμορφωμένα άτομα αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο 
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μέρος των εκτρεφόμενων πληθυσμών, που σε ετήσια βάση, μπορεί να έχει οικονομική 

απώλεια μεγαλύτερη από πενήντα εκατομμύρια ευρώ (Boglione et al. 2013).  

Περαιτέρω έρευνα και συχνότερος ποιοτικός έλεγχος κρίνονται απαραίτητα για την 

παρακολούθηση των παραμορφώσεων, αφού ενδεχόμενη μείωση τους κατά 50%, θα έχει 

τεράστια οικονομική σημασία. 
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1.3. Διακύμανση του φυσιολογικού φαινοτύπου  

 

Η φυσιολογική διακύμανση του φαινοτύπου στα ψάρια επηρεάζεται από το περιβάλλον σε 

μεγάλο βαθμό. Είναι δυνατόν από τον ίδιο γονότυπο, να προκύπτουν διαφορετικοί φαινότυποι, 

ως απόκριση στις διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Τέτοιες αλλαγές εμφανίζονται τόσο 

σε κυτταρικό όσο και μορφολογικό επίπεδο. Ένας παράγοντας που επηρεάζει την φαινοτυπική 

διακύμανση, είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης κατά τα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια. Στο 

zebrafish (Danio rerio), φάνηκε ότι οι διαφορετικές θερμοκρασίες ανάπτυξης, επιδρούν στο 

σχήμα του σώματος των ενηλίκων ψαριών (Georga and Koumoundouros 2010). Αντίστοιχα 

αποτελέσματα έχουν υπάρξει και σε εμπορικά είδη όπως το λαυράκι (Georgakopoulou et al. 

2007b) και η τσιπούρα (Loizides et al. 2014), όπου διαφορετικές θερμοκρασίες κατά τα 

νυμφικά στάδια, επιδρούν στο σχήμα σώματος των ιχθυδίων και των ενήλικων ατόμων. Στην 

περίπτωση της τσιπούρας, άτομα που αναπτύχθηκαν στους 22
o
C είχαν μικρότερο μήκος 

σώματος από τα άτομα που αναπτύχθηκαν στους 16 και 19
 o
C για κάποιο συγκεκριμένο στάδιο 

(Εικόνα 1.7). 

 

Εικόνα 1.7.Διαφορές στο σχήμα σώματος που προκύπτει με χρήση γεωμετρική μορφομετρίας για ιχθύδια 

τσιπούρας που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές θερμοκρασιακές συνθήκες (τροποποιημένο από Loizides et al. 

2014). 

Figure 1.7. Body shape differences for sea bream juveniles, in different thermal conditions, through geometric 

morphometry (modified from Loizides et al. 2014). 

Παρ' όλο που η θερμοκρασία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, το περιβάλλον μπορεί να 

επηρεάσει και με άλλους τρόπους τους φυσικούς πληθυσμούς. Ένας από αυτούς είναι η 

αλατότητα. Το είδος G. aculeatus είναι ευρύαλο, γεγονός που του επιτρέπει να διαβιώνει σε 

περιβάλλοντα από αλμυρό μέχρι και γλυκό νερό. Μάλιστα έχει δειχθεί ότι παρουσιάζει 

φαινοτυπική διαφοροποίηση από περιβάλλον σε περιβάλλον. Άτομα που είχαν μεγαλώσει σε 

θαλάσσια ύδατα παρουσίαζαν μεγαλύτερο μέγεθος σε σχέση με άτομα του γλυκού νερού, 

πιθανόν λόγω συσχέτισης γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (Jones et al. 2012). 

Άλλο παράδειγμα φαινοτυπικής διαφοροποίησης είναι η συσχέτιση της αλατότητας με τον 
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αριθμό των πλακών στο σώμα. Άτομα που είχαν αναπτυχθεί σε θαλάσσιο περιβάλλον, είχαν 

περισσότερες πλάκες στο σώμα τους, ενώ όσο μειωνόταν η αλατότητα, μειωνόταν και ο 

αριθμός των πλακών. Πάνω σε αυτά τα στοιχεία στηρίχτηκαν οι Taugbol et al. (2014) και 

μελέτησαν την ποικιλομορφία (φαινοτυπική και γονοτυπική) του G. aculeatus σε μια περιοχή 

στην Αλάσκα. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι υπήρχε διαφορά στο σχήμα τόσο μεταξύ των 

πληθυσμών, όσο και μεταξύ των φύλων, αφού άτομα που είχαν αναπτυχθεί σε αλμυρό 

περιβάλλον ητάν μεγαλύτερα (αρσενικά και θηλυκά), από τα άτομα των γλυκών υδάτων. 

Γονιδιακά, απέδωσαν τον αριθμό των πλακών σε ένα γονίδιο του οποίου η έκφραση σχετίζεται 

με αυτό (Colosimo et al.2004, 2005). Έτσι τα άτομα με χαμηλό αριθμό πλακών ήταν ομόζυγα 

ως προς το υπολειπόμενο αλληλόμορφο (αα), τα άτομα των αλμυρών υδάτων παρουσίαζαν 

ομοζυγωτία ως προς το υπερέχον αλληλόμορφο (ΑΑ), ενώ τα άτομα στα υφάλμυρα νερά ήταν 

ετερόζυγα (Αα). 

Οι Shama et al. (2014) θέλησαν να δείξουν κατά πόσο το περιβάλλον διαβίωσης των 

θηλυκών του G. Aculeatus, μπορούσε να επιδράσει στο σχήμα σώματος των απογόνων. Αυτό 

που φάνηκε είναι ότι οι απόγονοι των θηλυκών ατόμων που είχαν μεγαλώσει σε 17
o
C, 

αναπτύσσονταν καλύτερα στους 17
o
C, και οι απόγονοι των θηλυκών που αναπτύχθηκαν σε 

21
o
C, ήταν μεγαλύτεροι όταν εκτρέφονταν στους 21

o
C. Με άλλα λόγια, η θερμοκρασία στην 

οποία αναπτυσσόταν η μητέρα, ήταν η ιδανική για τους απογόνους της. 

Μέχρι στιγμής μόνο εκτιμήσεις σχετικά με την κληρονομησιμότητα έχουν αναφερθεί. 

Ωστόσο προσπάθειες γίνονται για την χαρτογράφηση τέτοιων χαρακτήρων. Μία από αυτές 

είναι η εργασία των  Loukovitis et al. (2013a), που αναφέρεται σε QTL που σχετίζονται με 

μορφολογικά χαρακτηριστικά στην τσιπούρα. Από τα αποτελέσματά, φάνηκε ότι οι QTL τόποι 

που έχουν ανιχνευθεί, επηρεάζουν πλειοτροπικά τόσο τη μορφολογία όσο και το βάρος της 

τσιπούρας. 

Άλλη περίπτωση είναι των Costa et al. (2010), όπου χρησιμοποίησαν λαυράκια από πέντε 

διαφορετικές περιοχές προκειμένου να τα διασταυρώσουν μεταξύ τους και να δουν τη 

διακύμανση της μορφολογίας του σώματος. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 

συσχέτιση ανάμεσα στο περιβάλλον εκτροφής και στο σχήμα σώματος. Μετά την 

μορφομετρική ανάλυση, αρχικά είδαν ότι το σχήμα του σώματος είναι διαφορετικό μεταξύ των 

περιοχών και δευτερευόντως ότι χωρίζονταν με βάση την οικογενειακή δομή. Με άλλα λόγια ο 

πρώτος παράγοντας σωματικής διαφοροποίησης είναι οικολογικός, ενώ ο δεύτερος 

παράγοντας είναι γενετικός, προτείνοντας ότι η μέθοδος εκτροφής θα μπορούσε να επηρεάσει 

το σχήμα, μέσω της κολυμβητικής ικανότητας. 
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Το περιβάλλον εκτροφής προκαλεί διαφοροποίηση της εξωτερικής μορφολογίας, χωρίς 

ωστόσο αυτή να οφείλεται στην ανάπτυξη παραμορφώσεων. Τόσο στο λαυράκι, όσο και στην 

τσιπούρα, έχει δειχθεί πως το σχήμα του σώματος των εκτρεφόμενων πληθυσμών είναι 

σημαντικά διαφορετικό από εκείνο των φυσικών πληθυσμών (Arechavala-Lopez et al. 2012). 

Αναλυτικότερα, οι κυριότερες μορφολογικές διαφορές, εντοπίζονταν στην κεφαλική περιοχή 

και στην απόσταση των θωρακικών πτερυγίων από το στόμα για την τσιπούρα, ενώ για το 

λαυράκι οι μορφολογικές διαφορές σχετίζονταν με το μήκος του κορμού και της κεφαλής. Από 

την άλλη, οι Grigorakis et al. (2002) παρατήρησαν διαφορές στην εξωτερική μορφολογία 

μεταξύ εκτρεφόμενων και φυσικών πληθυσμών τσιπούρας. Οι διαφορές σχετίζονταν τόσο με 

το σχήμα του σώματος, με τις τσιπούρες από τους φυσικούς πληθυσμούς να φέρουν μικρότερο 

ύψος σώματος, πιο επίμηκες ρύγχος και πιο ατρακτοειδές σώμα από τις εκτρεφόμενες. 

Επιπλέον διαφορές παρουσίασαν στα λέπια, με τα εκτρεφόμενα άτομα να έχουν λιγότερα σε 

αριθμό από τις άγριες τσιπούρες. 
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1.4 Στόχοι της παρούσας εργασίας 

 

Σε είδη ψαριών τα οποία εμπορεύονται ολόκληρα, το σχήμα του σώματος είναι σημαντικός 

χαρακτήρας ποιότητας για τον καταναλωτή. Εξαρτάται, τόσο από την ανάπτυξη 

παραμορφώσεων, όσο και από τη φυσιολογική φαινοτυπική διακύμανση ενός είδους. Όπως 

κάθε άλλος χαρακτήρας,  έτσι και το σχήμα του σώματος, καθορίζεται από το περιβάλλον, το 

γονότυπο και την αλληλεπίδρασή τους. 

 Στην παρούσα εργασία μελετάται η διακύμανση των σκελετικών δυσπλασιών του 

βραγχιακού επικαλύμματος και των γνάθων σε νύμφες τσιπούρας που έχουν αναπτυχθεί σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα εκτροφής. Μέχρι στιγμής, αυτές οι παραμορφώσεις έχουν 

εντοπιστεί και έχουν χαρακτηριστεί σε τσιπούρες που έχουν ολοκληρώσει τη μεταμόρφωσή 

τους (Koumoundouros et al. 1997b, Beraldo et al. 2003, Beraldo and Canavese 2011, 

Verhaegen et al. 2007). Επιπρόσθετος στόχος της εργασίας, είναι η ποσοτικοποίηση των 

διαφορετικών εντάσεων των δυσπλασιών στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης τους, με στόχο το 

σχεδιασμό ημι-ποσοτικών κλιμάκων που θα δείχνουν τη διαβάθμιση των παραμορφώσεων από 

τα φυσιολογικά άτομα μέχρι τα σοβαρά παραμορφωμένα. Τέλος τα δεδομένα θα συνδυαστούν 

με τα δεδομένα αναλύσεων πατρότητας και οικογενειακής δομής, προκειμένου να εκτιμηθεί η 

κληρονομησιμότητα συγκεκριμένων παραμορφώσεων. Η μελέτη στο νυμφικό στάδιο γίνεται, 

προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες φαινοτύπων και κατ' επέκταση γονοτύπων. 

Μέχρι στιγμής η διακύμανση στο σχήμα σώματος ενήλικων ατόμων τσιπούρας μεταξύ 

φυσικών πληθυσμών και εκτρεφόμενων, έχει γίνει σε επίπεδο μορφολογικό (Arechavala-Lopez 

et al. 2012). Στην παρούσα εργασία μελετάται η διακύμανση στο σχήμα του σώματος 

ενηλίκων ατόμων τσιπούρας, που έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα εκτροφής. 

Στην προσπάθεια να φανεί ποια μέθοδος εκτροφής παράγει φαινοτύπους που είναι πιο κοντά 

στο άγριο πρότυπο, στη μελέτη θα χρησιμοποιηθούν και άτομα από φυσικούς πληθυσμούς ως 

σημείο αναφοράς. Και εδώ τα δεδομένα των παραπάνω αναλύσεων θα συνδυαστούν με τα 

δεδομένα των αναλύσεων πατρότητας και οικογενειακής δομής, προκειμένου να εκτιμηθεί η 

κληρονομησιμότητα των επιμέρους χαρακτήρων. Με σημείο αναφοράς τους φυσικούς 

πληθυσμούς, τα δεδομένα κληρονομησιμότητας από τους εκτρεφόμενους πληθυσμούς, θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης. 
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2.1 Μορφο-ανατομικές παραμορφώσεις σε νύμφες τσιπούρας 

Τα δείγματα προήλθαν από ιδιωτικό ιχθυογενετικό σταθμό. Η σύστασή των πληθυσμών 

έγινε από κοινό απόθεμα αυγών, τα οποία μοιράστηκαν σε δύο διαφορετικές συνθήκες 

εκτροφής: στις κοινές συνθήκες (Ρ1-Ρ4) και στις συνθήκες πρόκλησης παραμορφώσεων (C1-

C2). Στις κοινές συνθήκες εκτροφής, τα νυμφικά δείγματα κατανεμήθηκαν σε τέσσερις 

πληθυσμούς. Από κάθε πληθυσμό συλλέχτηκαν διακόσια άτομα και μονιμοποιήθηκαν σε 

συντηρητικό διάλυμα 5% φορμαλδεΰδης, αφού πρώτα αναισθητοποιήθηκαν. Στις συνθήκες 

πρόκλησης παραμορφώσεων -με βασικό χαρακτηριστικό τον υποσιτισμό- δείγμα τριακοσίων 

ατόμων συλλέχτηκε από δύο δεξαμενές με τον ίδιο τρόπο. Κατόπιν τα δείγματα έφτασαν στο 

εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας και Βιολογίας ιχθύων του τμήματος Βιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης για περαιτέρω ανάλυση. Αρχικά υπέστησαν ιστολογική επεξεργασία 

με διπλή χρώση κυανού της Αλσατίας και ερυθρού της Αλιζαρίνης (Walker and Kimmel 

2007). Με την επεξεργασία αυτή, το κυανό της Αλσατίας επικάθεται στους χόνδρους, ενώ το 

ερυθρό της Αλιζαρίνης επικάθεται στα οστά. Ακολούθησε ατομική φωτογράφιση των -

συνολικά- χιλίων τετρακοσίων ατόμων. Πρώτα φωτογραφήθηκαν ολόκληρα από την αριστερή 

όψη, ώστε να υπολογισθεί το τυπικό μήκος των ψαριών (standard length, SL). Ο υπολογισμός 

του έγινε με τη χρήση του λογισμικού tpsDig2 (Rohlf 2013, version 2.17). Στη συνέχεια 

φωτογραφήθηκε ξεχωριστά το κεφάλι από κάθε πλευρά, την άνοψη και την κάτοψη. Οι 

φωτογραφίες τραβήχτηκαν με κάμερα Canon G12 10MP, προσαρτημένη σε στερεοσκόπιο 

Zeiss Stemi DV4. 

Η ανάπτυξη σκελετικών δυσπλασιών στα δύο περιβάλλοντα εκτροφής, για τις γνάθους και 

το βραγχιακό επικάλυμμα έγινε με μελέτη των ψηφιακών φωτογραφιών (Εικόνα 2.1). Στη 

συνέχεια σχεδιάστηκαν ημι-ποσοτικές κλίμακες για τις παραμορφώσεις στις δύο περιοχές. 

Όσον αφορά στο βραγχιακό επικάλυμμα, βασικό κριτήριο στη διαμόρφωση της κλίμακας ήταν 

η φυσιολογική ή μη, ανάπτυξη του βραγχιακού οστού (operculum, Op). Επιπλέον κριτήρια που 

συμπεριλήφθησαν, ήταν η απουσία του υπο-επικαλυματικού οστού (suboperculum, SubOp) 

και των βραγχιοστεγών ακτίνων (branchiostegal rays, Br). Οι παραμορφώσεις εξετάστηκαν και 

στις δύο πλευρές. Σχετικά με τις γνάθους σχεδιάστηκαν δύο κλίμακες. Η πρώτη (αναφέρεται 

ως μακρο-κλίμακα) είχε ως κύριο κριτήριο την εξωτερική μορφολογία των γνάθων, ενώ 

δευτερεύον ρόλο έπαιξε η μορφολογία των γναθικών (maxillary, Ma) και προγναθικών οστών 

(premaxillary, Pm). 
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Εικόνα 2.3. Νύμφες τσιπούρας, που έχουν υποστεί ιστολογική επεξεργασία με διπλή χρώση που βάφει επιλεκτικά 

τους χόνδρους από τα οστά (Walker and Kimmel 2007). Α. Άτομο με φυσιολογικές γνάθους και βραγχιακό 

επικάλυμμα. Β. Άτομο με παραμορφωμένες γνάθους και βραγχιακό επικάλυμμα. 

Figure 2.1.Sea bream larvae, after double-stain for cartilage and bone (Walker and Kimmel 2007). The red tissues 

are bone, whereas the blue ones are cartilage. A. Larva with normal jaws and opercular complex. B. Larva with 

abnormal jaws and opercular complex. 

Άλλα κριτήρια που συνυπολογίστηκαν στη διαμόρφωση των κλιμάκων ήταν η έλλειψη 

τμημάτων οστών, η μετατόπιση προς μια κατεύθυνση των γναθικών και προγναθικών οστών, η 

ύπαρξη συντήξεων μεταξύ αυτών, αλλά και η πλευρική μετατόπιση της κάτω γνάθου. Η 

δεύτερη (αναφέρεται ως μικρο-κλίμακα), έδωσε έμφαση στις οστεολογικές αναπτύξεις των 

εκάστοτε οστών και στους διαφορετικούς βαθμούς παραμόρφωσης που εμφάνιζαν. Σε αυτήν 

την περίπτωση, η σύντηξη γναθικού και προγναθικού οστού, η πλευρική μετατόπιση προς μια 

κατεύθυνση των γναθικών και προγναθικών οστών, η απουσία και η στένωση των οστών 

αυτών, αλλά και η κάμψη προς τα μέσα του γναθικού οστού, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της μικρο-κλίμακας. Στα κριτήρια αυτά συνυπολογίστηκε και η απουσία του 

μεσογναθικού χόνδρου (rostral cartilage, Rc). Η ποσοτικοποίηση των παραμορφώσεων στην 

μικρο-κλίμακα, έγινε αποδίδοντας μηδέν (0) για τα φυσιολογικά οστά, ενώ για τα 

παραμορφωμένα οστά, αναλόγως της έντασης τους, ο χαρακτηρισμός κυμαινόταν από ένα (1) 

μέχρι τρία (3) για τις περιπτώσεις εκείνες που είχαν περισσότερους των δύο βαθμών έντασης 

παραμόρφωσης. Επίσης δυσπλασίες που παρουσίαζαν ελαφριά και μέτρια ένταση 

παραμόρφωσης χαρακτηρίζονταν με ένα (1) και δυο (2) αντίστοιχα, ενώ όταν υπήρχαν 

παραμορφώσεις όπως η πλευρική μετατόπιση της άνω και της κάτω γνάθου, αλλά και η 

απουσία του μεσογναθικού χόνδρου, χαρακτηρίζονταν με ένα (1). Στη μικρο-κλίμακα, οι 

γνάθοι εξετάστηκαν αμφίπλευρα, ενώ ο προσδιορισμός των βαθμών έντασης στη μικρο-

κλίμακα προέκυψε από το συνολικό άθροισμα των διαφορετικών εντάσεων των 

παραμορφώσεων για κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία. 
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2.2 Διακύμανση φυσιολογικού φαινοτύπου σε ενήλικες τσιπούρες 

Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις πληθυσμοί από διαφορετικά περιβάλλοντα. Οι 

δύο εξ αυτών προήλθαν από ιδιωτικό ιχθυογενετικό σταθμό από δύο διαφορετικά 

περιβάλλοντα εκτροφής (δεξαμενές στην ξηρά και κλωβούς στη θάλασσα). Ο αρχικός αριθμός 

των ατόμων ήταν 2299 και 1315 αντίστοιχα (μέσου τυπικού μήκους 21,68mm±1,77), που 

προέρχονται από φυσική ωοτοκία διάρκειας τεσσάρων συνεχόμενων ημερών 76 αρσενικών και 

182 θηλυκών γεννητόρων, κατανεμημένων σε 3 δεξαμενές (16 ♂/ 50 ♀, 17 ♂/ 69 ♀, 43 ♂/ 63 

♀). Τα άτομα μέχρι το βάρος των εξήντα πέντε γραμμαρίων, εκτρέφονταν με τις συνηθισμένες 

διαδικασίες που ακολουθεί ο σταθμός. Μετά το PIT μαρκάρισμα (Passive Integrated 

Transponder tagging) και το μερικό ακρωτηριασμό του ουραίου πτερυγίου, τα άτομα 

τοποθετήθηκαν στις δύο συνθήκες πάχυνσης που αναφέρονται παραπάνω. Επειδή όλα τα 

άτομα δεν ήταν κατάλληλα για την ανάλυση, θεσπίστηκαν κάποια κριτήρια προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν μόνο τα φυσιολογικά. Κριτήριο για την επιλογή των ατόμων, ήταν η 

απουσία μορφο-ανατομικών ανωμαλιών (παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης, γνάθων και 

πτερυγίων). 

Όσον αφορά τους φυσικούς πληθυσμούς, αυτοί είχαν προέλευση από τη λιμνοθάλασσα του 

Μεσολογγίου και το Σαρωνικό κόλπο. Τα άτομα από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου στις 

ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις ενός φυσικού εκτατικού ιχθυοτροφείου (διβαριού), το 

Δεκέμβριο του 2013, ενώ τα άτομα του Σαρωνικού κόλπου συλλέχτηκαν με τράτα το 

Δεκέμβριο του 2012. Τα αρχικά άτομα ήταν πενήντα και δύο, αντίστοιχα. Όλα τα άτομα 

εκτροφής φωτογραφήθηκαν από την αριστερή πλευρά αφού πρώτα αναισθητοποιήθηκαν και 

στη συνέχεια επιστράφηκαν στο περιβάλλον εκτροφής τους. Τα άτομα των φυσικών 

πληθυσμών φωτογραφήθηκαν μετά την αλίευσή τους. Τα μεν άτομα του Μεσολογγίου 

φωτογραφήθηκαν και από τις δύο πλευρές, ενώ τα άτομα του Σαρωνικού μόνο από την 

αριστερή πλευρά. Τα κριτήρια επιλογής των ατόμων ήταν πιο αυστηρά από τα κριτήρια των 

εκτρεφόμενων πληθυσμών, προκειμένου να μην συνυπολογισθούν τα άτομα εκτροφής που 

είχαν διαφύγει στο φυσικό περιβάλλον. Δεδομένου ότι στους φυσικούς πληθυσμούς οι 

παραμορφώσεις έχουν χαμηλά ποσοστά εμφάνισης, αυτό ήταν το πρώτο κριτήριο επιλογής 

(Koumoundouros 2010, Boglione et al. 2013, Diggles 2013). Έτσι η παρουσία μορφο-

ανατομικών ανωμαλιών (ίδιες με τα εκτρεφόμενα άτομα), η μορφολογία της πλευρικής 

γραμμής (φυσιολογική ή όχι) και το ποσοστό των αναγεννημένων λεπιών, χρησιμοποιήθηκαν 

για την επιλογή φυσιολογικών ατόμων. Όσον αφορά στα λέπια των φυσικών πληθυσμών, 

δείγμα είκοσι λεπιών από κάθε άτομο πάρθηκε από την περιοχή ανάμεσα στην πλευρική 
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γραμμή και το πρόσθιο τμήμα του ραχιαίου πτερυγίου. Τα λέπια αφού πρώτα καθαρίστηκαν, 

φωτογραφήθηκαν ατομικά όπως οι νύμφες (βλ. §2.1). Ο τρόπος μελέτης της αναγέννησης 

λεπιών έγινε όπως υπέδειξαν οι Arechavala-Lopez et al. (2012) (Εικόνα 2.2),  ενώ η 

μορφολογία της πλευρικής γραμμής μελετήθηκε με βάση τους Carillo et al. (2001)  (Εικόνα 

2.3). 

Η ανάλυση του σχήματος σώματος έγινε με τη χρήση του λογισμικού tpsDig2 (Rohlf 2013, 

version 2.17). Χρησιμοποιήθηκαν δεκατρία ορόσημα (landmarks) που τοποθετήθηκαν σε 

διακριτές ανατομικές περιοχές (Εικόνα 2.4). Ακολούθησε επεξεργασία στο λογισμικό 

πρόγραμμα IMP (CoordGen6d, Rohlf and Slice, 1990), για να καθοριστεί η μέση διαμόρφωση 

σχήματος με τη μέθοδο του Προκρούστη, αλλά και το κεντροειδές μέγεθος (Centroid Size, 

CS). Επιπλέον για να αφαιρεθεί κάθε επίδραση του μεγέθους και της αλλομετρίας, 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό IMP-Standard6 (Sheets, 2001). Στη συνέχεια με τη βοήθεια του 

λογισμικού tpsRelw (έκδοση 1.53, Rohlf 2013), εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος thin plate spline 

και έπειτα υπολογίστηκε ο πίνακας βαρύτητας (weight matrix). 

Με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος Statistica (έκδοση 7.0) έγινε ανάλυση 

κανονικών συνιστωσών (Canonical Variate Analysis, CVA) για την εκτίμηση των διαφορών 

ανάμεσα στους πληθυσμούς. Στη συνέχεια αξιοποιήθηκε το λογισμικό tpsRegr (έκδοση 1.40, 

Rohlf 2011) και οι μεταβλητές ανάλυσης των κανονικών συνιστωσών, ώστε να προκύψουν τα 

πλέγματα παραμόρφωσης (spline diagrams), με τα οποία οπτικοποιούνται οι διαφορές στο 

σχήμα σώματος. Τέλος έγινε ιεραρχική ομαδοποίηση (Cluster analysis) με τις αποστάσεις 

Mahalanobis, ώστε να προκύψουν οι ομαδοποιήσεις με βάση το σχήμα του σώματος. 

 

 

Εικόνα 4.2. "Λέπια τσιπούρας Α. Λέπι με φυσιολογική ανάπτυξη των δακτυλίων. Β. Λέπι με αναγεννημένους 

δακτυλίους" (από Arechavala-Lopez et al. 2012). 

Figure 2.2. "Sea bream scales, used for the examination of the regeneration rate. A. Scale with normal nucleus. B. 

Scale with regenerated nucleus" (from Arechavala-Lopez et al. 2012). 
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Εικόνα 2.3. "Σχηματική απεικόνιση ενήλικης τσιπούρας με τις μορφο-ανατομικές ανωμαλίες της πλευρικής 

γραμμής" (από Carillo et al., 2001). 

Figure 2.3. "Schematic representation of an adult sea bream with the morpho-anatomical abnormalities of the 

lateral line" (from Carillo et al., 2001). 

 

 

Εικόνα 2.4. Θέση των δεκατριών μορφομετρικών σημείων (landmarks) σε ενήλικη τσιπούρα. (1) άνω πρόσθιο άκρο του 

ρύγχους, (2) οπίσθια βάση ραχιαίου πτερυγίου, (3) ραχιαίο άκρο της βάσης του ουραίου πτερυγίου, (4) μέσο της βάσης των 

ουραίων λεπιδοτριχίων, (5) κοιλιακό άκρος της βάσης του ουραίου πτερυγίου, (6, 7) οπίσθια και πρόσθια βάση του εδρικού 

πτερυγίου αντίστοιχα, (8) πρόσθια βάση των κοιλιακών πτερυγίων, (9) κοιλιακή βάση του βραγχιακού επικαλύμματος, (10) 

διάκενο μεταξύ ρώθωνα και οφθαλμικής κόγχης, (11) οπίσθιο άκρο βραγχιακού επικαλύμματος, (12) ραχιαία βάση των 

θωρακικών πτερυγίων, (15) ραχιαίο σωματικό σημείο τομής όπως ορίζεται από την προέκταση των καθέτων προβολών στο 

ύψος της πρόσθιας βάσης των κοιλιακών πτερυγίων. Τα ορόσημα (13) και (14) αποτελούν την κλίμακα μήκους 5cm (δεν 

εμφανίζονται στην εικόνα). 

Figure 2.4. Location of the thirteen landmarks on an adult sea bream. (1) Anterior tip of upper jaw, (2) Posterior base of the 

second dorsal fin, (3) dorsal base of the caudal fin, (4) middle point of the base of the caudal lepidotrichium, (5) ventral base of 

the caudal fin, (6, 7) posterior and anterior base of the anal fin, respectively, (8) anterior base of the pelvic fins, (9) ventral base 

of the operculum, (10) space between the nostril and the eye, (11) posterior tip of the operculum, (12) dorsal base of the 

pectoral fins, (15), dorsal point as defined by the extension of the vertical projection of the anterior base of the pelvic fins. 

Landmarks (13) and (14) were the scale bar, equal to 5cm (are not displayed in the photo). 
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2.3 Εκτίμηση κληρονομησιμότητας σκελετικών παραμορφώσεων και σχήμα 

σώματος  

Η εκτίμηση των γενετικών παραμέτρων έγινε από την ερευνητική ομάδα του Επίκουρου 

Καθηγητή κ. Μπαταργιά Κων/νου, στο τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. 

Πληθυσμοί 

α)Σχήμα σώματος 

Ένας πληθυσμός περίπου 2500 ατόμων ο οποίος προερχόταν από μια φυσική ωοτοκία 

διάρκειας τεσσάρων συνεχόμενων ημερών 76 αρσενικών και 182 θηλυκών γεννητόρων, 

κατανεμημένων σε 3 δεξαμενές (16 ♂/ 50 ♀, 17 ♂/ 69 ♀, 43 ♂/ 63 ♀). Τα γονιμοποιημένα 

αυγά κάθε ημέρας συλλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν για επώαση σε κοινή δεξαμενή. Η 

εκτροφή έγινε όπως περιγράφεται από τους Loizides et al. (2011a,b). 

 

β)Παραμορφώσεις  

Ένας πληθυσμός περίπου 2500 ατόμων ο οποίος προερχόταν από μια φυσική ωοτοκία 

διάρκειας τεσσάρων συνεχόμενων ημερών 64 αρσενικών και 64 θηλυκών γεννητόρων, 

κατανεμημένων σε 8 δεξαμενές. Τα γονιμοποιημένα αυγά κάθε ημέρας συλλέχθηκαν και 

τοποθετήθηκαν για επώαση σε κοινή δεξαμενή Η εκτροφή έγινε όπως περιγράφεται από τους 

Loizides et al. (2011a,b). 

 

Ανάλυση DNA, αναγνώριση πατρότητας και κατασκευή γενεαλογικού δένδρου 

Για όλα τα παραπάνω άτομα ακολουθήθηκε το ίδιο πρωτόκολλο δειγματοληψίας και 

εξαγωγής DNA. Κατά τη διαδικασία της σήμανσης με PIT μάρκες, η άκρη του ουραίου 

πτερυγίου αποκόπηκε και τοποθετήθηκε σε αλκοόλη 90% σε σωληνάκια eppendorf των 1,5 

ml. Από αυτό το μέρος πτερυγίου, ένα μικρό κομμάτι περίπου 1 mm
2
 χρησιμοποιήθηκε για την 

εξαγωγή DNA είτε με τη μέθοδο του Chelex (Walsh et al. 1991) είτε με NucleoSpin 96 Tissue 

της Macherey-Nagel, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η ποσότητα και ποιότητα 

του DNA ελέγχθηκε με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 0,7% . Η ποσοτικοποίηση έγινε 

με τη χρήση DNA marker και προγράμματος ποσοτικοποίησης GeneScan (Syngene) και η 

ποσότητα ολικού DNA προσαρμόστηκε στα περίπου 20 ng/μl.  

Για την ανάλυση πατρότητας, όλα τα άτομα γονοτυπήθηκαν για 9 μικροδορυφορικούς 

τόπους (Bd10, BMAP54, Dd67, Eld10, SAGT1, SAGT32, SAGT41, VBC003, VBC160) όπως 

αυτοί περιγράφονται στους Batargias et al. (1999) και Loukovitis et al. (2011, 2012, 2013b) 
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χρησιμοποιώντας την μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR - Polymerase 

Chain Reaction). 

Οι μικροδορυφορικοί τόποι προέρχονται από τον γενετικό χάρτη σύνδεσης της τσιπούρας 

και περιλαμβάνονται σε ένα PCR-multiplex. Ο τελικός όγκος κάθε αντίδρασης PCR ήταν 10μl 

και αποτελούνταν από: DNA (1 μl ~20ng), εκκινητές στη συγκέντρωση που φαίνονται στον 

Πιν. 2, 1x buffer (10mM Tris-HCl pH:7.5, 50mM KCl, 0.1% Triton X-100), 0.2mM dNTPs, 

0.04 units/ μl Taq πολυμεράση και 1.5 mM MgCL2. Ένας εκ των δυο εκκινητών ήταν 

σημασμένος με μια φθορίζουσα χρωστική (Πιν. 2.1) Οι αντιδράσεις έγιναν σε 

θερμοκυκλοποιητή ως εξής: αρχική αποδιάταξη στους 95ºC για 3 λεπτά, ακολουθούμενη από 

34 κύκλους των 94ºC για 30 δευτερόλεπτα, 53ºC για 30 δευτερόλεπτα, 72ºC για 30 

δευτερόλεπτα και τελικό βήμα επέκτασης στους 72ºC για 20 λεπτά. 

 

Πίνακας 2.1. Περιγραφή των μικροδορυφορικών τόπων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη: Ονομασία, 

σήμανσή τους με φθορίζουσα χρωστική και τελική συγκέντρωση στην PCR. 

Table 2.1. Description of microsatellite markers  used in the present study: Name, Tagging with fluorescent stain 

and final PCR concentration. 

Microsatellite marker locus Fluorescent stain PCR final concentration 

SAGT1 FAM 0.7 μM 

Dd67 FAM 0.15 μM 

VBC003 FAM 0.7 μM 

P54 HEX 0.2 μM 

SAGT32 HEX 0.5 μM 

VBC160 ROX 0.3 μM 

SAGT41 ROX 0.4 μM 

Bd10 TAMRA 0.2 μM 

EId10 TAMRA 0.5 μM 

 

Όπως αναφέρθηκε, τα προϊόντα της PCR ήταν σημασμένα με φθορίζουσες χρωστικές. Τα 

προϊόντα της PCR ηλεκτροφορήθηκαν σε αυτόματο αναλυτή αλληλουχιών ABI 3500 

Automated Sequencer της Applied Biosystems (Applied Biosystems, Inc. [ABI], Carlsbad, CA, 

USA). Η αναγνώριση των αλληλομόρφων έγινε με το GeneMapper® της Applied Biosystems 

(Applied Biosystems, Inc. [ABI], Carlsbad, CA, USA). Η αναγνώριση πατρότητας έγινε με το 

πρόγραμμα  VITASSIGN v8.2 (Vandeputte et al. 2006) το οποίο είναι ένα πρόγραμμα 

αποκλεισμού γονέων (exclusion) βάσει της Μεντελικής κληρονομικότητας. 
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Εκτίμηση συνιστωσών διακυμάνσεων και κληρονομησιμότητας 

 

 Η εκτίμηση των συνιστωσών διακυμάνσεων έγινε με την εφαρμογή του γενικού ζωικού 

μοντέλου (animal model) (Henderson, 1986) όπως περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση: 

y = Xb + Zu + e 

όπου, 

y: το άνυσμα (vector) των φαινοτυπικών τιμών, b: το άνυσμα των παραγόντων σταθερών 

επιδράσεων (fixed effects), X: ο πίνακας εμφάνισης ή σχεδιασμού των παραγόντων σταθερών 

επιδράσεων, u: το άνυσμα των παραγόντων τυχαίων  επιδράσεων (random effects), Z: ο 

πίνακας εμφάνισης των τυχαίων παραγόντων, e: το άνυσμα των τυχαίων υπολοίπων. Η 

εκτίμηση των συνιστωσών διακυμάνσεων έγινε με τη μέθοδο της περιορισμένης μέγιστης 

πιθανοφάνειας (restricted maximum likelihood) με τη χρήση του προγράμματος Wombat 

(Meyer 2006, 2007).  

Η κληρονομησιμότητα (h
2
=VA/VP) εκτιμήθηκε μέσω των συνιστωσών διακυμάνσεων μέσω 

της μονομεταβλητής ανάλυσης, όπου h
2
 είναι η εκτιμούμενη κληρονομησιμότητα, VA είναι η 

προσθετική (γενετική) διακύμανση του χαρακτήρα και VP είναι η συνολική φαινοτυπική 

διακύμανση του χαρακτήρα. Η εκτίμηση της κληρονομησιμότητας έγινε με τη χρήση του 

προγράμματος Wombat (Meyer 2006, 2007). 
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3.1 Μορφο-ανατομικές παραμορφώσεις σε νύμφες τσιπούρας 

 

3.1.1 Σκελετικές δυσπλασίες στο βραγχιακό επικάλυμμα και τις 

βραγχιοστεγείς ακτίνες 

 

Τα αποτελέσματα της οστεολογικής εξέτασης έδειξαν πως η συχνότητα των 

παραμορφωμένων βραγχιακών επικαλυμμάτων διαφέρει σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών 

συνθηκών εκτροφής. Πιο συγκεκριμένα στο περιβάλλον όπου οι συνθήκες εκτροφής είχαν ως 

στόχο την πρόκληση παραμορφώσεων, τα ποσοστά των παραμορφωμένων ατόμων στο 

αριστερό βραγχιακό επικάλυμμα ήταν 50,3% και 48,7% για τους πληθυσμούς C1 και C2, 

αντίστοιχα (Εικόνα 3.1). Στους κανονικούς πληθυσμούς Ρ1-Ρ4 όπου χρησιμοποιήθηκαν οι 

κοινές συνθήκες εκτροφής των νυμφών, τα ποσοστά των παραμορφωμένων ατόμων ήταν 

αρκετά πιο χαμηλά. Για τους πληθυσμούς Ρ1-Ρ3 τα ποσοστά των παραμορφωμένων ατόμων 

κυμαίνονταν μεταξύ 6% και 7%, ενώ στο πληθυσμό Ρ4 το ποσοστό των παραμορφωμένων 

ήταν 22%. Όσον αφορά το δεξιό βραγχιακό επικάλυμμα οι συχνότητες των παραμορφώσεων 

δεν διέφεραν΄από αυτές του αριστερού βραγχιακού επικαλύμματος. Τα παραμορφωμένα 

άτομα είχαν συχνότητα παραμόρφωσης 48,0 και 51,7% για τους πληθυσμούς C1 και C2, ενώ 

για τους υπόλοιπους τα  ποσοστά των παραμορφωμένων κυμαίνονταν μεταξύ 4-32.5% 

(Εικόνα 3.2). 

Οι παραμορφώσεις του βραγχιακού επικαλύμματος χαρακτηρίζονταν από αλλοιώσεις του 

επικαλυματικού οστού, υπό τη μορφή κυρίως προς τα έσω αναδιπλώσεων και δευτερευόντως 

ατροφίας και υψηλής συγκέντρωσης ασβεστίου. Στο σύνολό τους, οι αλλοιώσεις είχαν ως 

μακροσκοπικό αποτέλεσμα την έλλειψη του άπω τμήματος του βραγχιακού επικαλύμματος 

που ξεκινούσε από 10%, ενώ μπορούσε να ξεπεράσει το 50%, ανάλογα πάντα με την ένταση 

της παραμόρφωσης. 

Άλλες παραμορφώσεις που παρατηρήθηκαν ήταν η υψηλή συγκέντρωση ασβεστίου στην 

περιοχή της άρθρωσης με το υογναθικό οστό (hyomandibular, Hm), αλλοιώσεις του 

υποεπικαλυμματικού οστού (suboperculum, SubOp) και παραμορφώσεις των βραγχιοστεγών 

ακτίνων (branchiostegal rays, Br) που κυμαίνονταν από κάμψη μέχρι πλήρη απουσία. Οι 

παραμορφώσεις εμφανίζονταν μαζί με την έλλειψη τμήματος του επικαλυματικού οστού, 

χωρίς να παρατηρούνται διαφορετικές εντάσεις αυτών. Μόνη εξαίρεση, η αναδίπλωση προς τα 

έσω τμήματος του επικαλυματικού οστού, που ξεκινούσε από 10% και μπορούσε να φτάσει 
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πάνω από 50% του επικαλυματικού οστού. Άλλη παραμόρφωση που παρατηρήθηκε ήταν η 

εξάρθρωση του επικαλυματικού οστού από τη βάση, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από 

κάποια άλλη παραμόρφωση. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, σχεδιάστηκε μια ημι-ποσοτική κλίμακα για την 

ποσοτικοποίηση της έντασης των παραμορφώσεων (Πίνακας 3.1, Εικόνα 3.3). Το βασικό 

χαρακτηριστικό στη διαμόρφωση της κλίμακας ήταν η απουσία τμήματος του επικαλυματικού 

οστού, όπου εμφανίζεται μόλις στο τρίτο επίπεδο της κλίμακας. Στο δεύτερο επίπεδο (Εικόνα 

3.3Β) η μόνη σκελετική δυσπλασία ήταν η εξάρθρωση του επικαλυματικού οστού. Η 

παραμόρφωση του συγκεκριμένου οστού, διαβαθμίζεται σε τρία επίπεδα (Εικόνα 3.3C-E). Στο 

τρίτο επίπεδο επιπλέον χαρακτηριστικό που σημειώνεται είναι η αναδίπλωση του προς τα 

μέσα (Εικόνα 3.3C-top view). Στα επόμενα δύο επίπεδα πέραν της απουσίας του βραγχιακού 

οστού και της αναδίπλωσης του, επιπρόσθετη είναι η υψηλή συγκέντρωση ασβεστίου. Τα 

χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν τις σοβαρές από τις πολύ σοβαρές παραμορφώσεις είναι 

αφενός οι παραμορφώσεις του υποεπικαλυμματικού και των βραγχιοστεγών ακτίνων. Όσον 

αφορά το υποεπικαλυμματικό οστό, εδώ οι παραμορφώσεις κυμαίνονται από αναδίπλωση του 

οστού μαζί με το βραγχιακό, γεγονός που το εντάσσει στο τέταρτο επίπεδο της κλίμακας, ενώ 

η πλήρη απουσία του εντοπίζεται μόνο στο τελευταίο επίπεδο. Τέλος οι αλλοιώσεις των 

βραγχιοστεγών ακτίνων κυμαίνονται από κεκαμμένες (Εικόνα 3.3D-bottom view) μέχρι και 

πλήρη απουσία τους (Εικόνα 3.3E-bottom view). 

Η κατανομή των παραμορφωμένων ατόμων με βάση την κλίμακα έντασης που 

δημιουργήθηκε, διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των επιμέρους πληθυσμών (Εικόνες 3.1, 

3.2). Τα αποτελέσματα των παραμορφώσεων στα δύο βραγχιακά επικαλύμματα δεν διέφεραν 

μεταξύ τους. Στον πληθυσμό C1 το υψηλότερο ποσοστό εντοπίστηκε στις σοβαρές 

παραμορφώσεις και για τις δύο πλευρές (26 και 23%), ενώ στον πληθυσμό C2 τα υψηλά 

ποσοστά εμφανίστηκαν στις σοβαρές (18,7 και 19,7%) και πολύ σοβαρές παραμορφώσεις (25 

και 26%). Στους υπόλοιπους πληθυσμούς (P1-P4) οι συχνότητες των παραμορφωμένων ατόμων 

κυμαίνονταν σε χαμηλά επίπεδα (μεταξύ 0,5 και 8,5%) (Εικόνες 3.1, 3.2). Εξαίρεση αποτελεί ο 

πληθυσμός P4 όπου τα μέτρια παραμορφωμένα άτομα είχαν ποσοστά εμφάνισης 23%. 
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Πίνακας 3.1. Hμι-ποσοτική κλίμακα των παραμορφώσεων του βραγχιακού επικαλύμματος και των 

βραγχιοστεγών ακτίνων, όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.3. 

Table 3.1. Semi-quantitative scale of the deformities of operculum and branchiostegal rays, as they are presented 

in Figure 3.3. 

Deformity degree Score Anatomical description 

Normal 1 Normally developed bones of the gill cover 

Light 2 
Dislocation of the operculum, without any other 

deformity present 

Medium 3 
Inside folding and/or reduction of the operculum by 

<30%, without any other deformity present 

Severe 4 

Inside folding and/or reduction of the operculum by 

30-50%. Often associated by over-ossification of the 

operculum, as well as by deformities of the suboperculum 

and branchiostegal rays 

Very severe 5 

Inside folding and/or reduction of the operculum by 

>50%. Always associated by over-ossification of the 

operculum, as well as by deformities of the suboperculum 

and branchiostegal rays 
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Εικόνα 3.1. Συχνότητα των διαφορετικών εντάσεων της παραμόρφωσης του αριστερού βραγχιακού επικαλύμματος 

σε έξι νυμφικούς πληθυσμούς τσιπούρας. C. Πληθυσμοί σε συνθήκες πρόκλησης παραμορφώσεων. P. Πληθυσμοί σε 

κοινές συνθήκες εκτροφής. 1. Φυσιολογικά άτομα. 2. Ελαφρά παραμορφωμένα άτομα. 3. Μέτρια παραμορφωμένα 

άτομα. 4. Σοβαρά παραμορφωμένα άτομα. 5. Πολύ σοβαρά παραμορφωμένα άτομα. Η πλήρης περιγραφή των  

διαφορετικών επιπέδων έντασης δίνεται στην Εικ. 3.3 και στον Πίνακα 3.1. 

Picture 3.1. Frequency of the different severity degrees of the left gill-cover deformity in six larval populations. C. 

Populations under deformity-induced conditions. P. Populations under common hatchery conditions. 1. Normal larvae. 

2. Light deformed larvae. 3. Medium deformed larvae. 4. Severe deformed larvae. 5. Very severe deformed larvae. 

Analytic description of the different types is given in Fig. 3.3 and in Table 3.1. 



 
33 

3  

Εικόνα 3.2. Συχνότητα των διαφορετικών εντάσεων της παραμόρφωσης του δεξιού βραγχιακού επικαλύμματος σε έξι 

νυμφικούς πληθυσμούς τσιπούρας. C. Πληθυσμοί σε συνθήκες πρόκλησης παραμορφώσεων. P. Πληθυσμοί σε κοινές 

συνθήκες εκτροφής. 1. Φυσιολογικά άτομα. 2. Ελαφρά παραμορφωμένα άτομα. 3. Μέτρια παραμορφωμένα άτομα. 4. 

Σοβαρά παραμορφωμένα άτομα. 5. Πολύ σοβαρά παραμορφωμένα άτομα. Η πλήρης περιγραφή των  διαφορετικών 

επιπέδων έντασης δίνεται στην Εικ. 3.3 και στον Πίνακα 3.1. 

Picture 3.2. Frequency of the different severity degrees of the right gill-cover deformity in six larval populations. C. 

Populations under deformity-induced conditions. P. Populations under common hatchery conditions. 1. Normal larvae. 

2. Light deformed larvae. 3. Medium deformed larvae. 4. Severe deformed larvae. 5. Very severe deformed larvae. 

Analytic description of the different types is given in Fig. 3.3 and in Table 3.1. 

 

 

 



 
34 

 

Εικόνα 3.3. Ημι-ποσοτική κλίμακα έντασης των παραμορφώσεων του βραγχιακού επικαλύμματος και των 

βραγχιοστεγών ακτίνων σε νύμφες τσιπούρας, φωτογραφημένες σε πλάγια όψη, κάτοψη και άνοψη. Α. Φυσιολογικό 

βραγχιακό επικάλυμμα και βραγχιοστεγείς ακτίνες. B. Ελαφρά παραμορφωμένο βραγχιακό επικάλυμμα και 

φυσιολογικές βραγχιοστεγείς ακτίνες. C. Μέτρια παραμορφωμένο βραγχιακό επικάλυμμα και φυσιολογικές 

βραγχιοστεγείς ακτίνες. D. Σοβαρά παραμορφωμένο βραγχιακό επικάλυμμα και ελαφρά παραμορφωμένες 

βραγχιοστεγείς ακτίνες. Ε. Πολύ σοβαρά παραμορφωμένο βραγχιακό επικάλυμμα και σοβαρά παραμορφωμένες 

βραγχιοστεγείς ακτίνες. Τα βέλη δείχνουν τις παραμορφώσεις, ενώ οι αστερίσκοι την έλλειψη τμήματος του βραγχιακού 

οστού. Οι κλίμακες ισούνται με 1 mm. 

Figure 3.3. Semi-quantitative scale of the deformities of the gill-cover and of the branchiostegal rays in sea bream 

larvae. Photos were taken from the lateral, top and bottom view. A. Normal gill-cover and branchiostegal rays. B. Light 

deformation of the gill-cover. C. Medium degree of deformation of the gill-cover. D. Severe deformation of the gill-

cover and light deformation of the branchiostegal rays. E. Very severe deformation of the gill-cover and total lack of the 

branchiostegal rays. Arrows indicate deformities, while the asterisks the lack of the opercular. Scale bars are equal to 

1mm. 
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3.1.2 Σκελετικές δυσπλασίες στις γνάθους 

 

α) Μακρο-κλίμακα 

Σε αντίθεση με το βραγχιακό επικάλυμμα, οι παραμορφώσεις των γνάθων δεν διέφεραν 

μεταξύ των διαφορετικών συνθηκών εκτροφής. Ανεξαρτήτως του τρόπου εκτροφής τα 

ποσοστά των φυσιολογικών ατόμων ήταν αρκετά χαμηλά σε όλους τους πληθυσμούς. Στους 

πληθυσμούς όπου οι συνθήκες εκτροφής είχαν ως στόχο την πρόκληση παραμορφώσεων, τα 

ποσοστά των παραμορφωμένων ατόμων ήταν μεγαλύτερα από 96%, ενώ στους πληθυσμούς 

με τις κοινές συνθήκες εκτροφής των νυμφών, τα ποσοστά κυμαίνονταν μεταξύ 97% και 99% 

(Εικόνα 3.4).  

Βασικό χαρακτηριστικό της κλίμακας ήταν η εξωτερική μορφολογία των ατόμων, αλλά και 

το μέγεθος της άνω γνάθου, το οποίο ήταν κανονικό, για τα φυσιολογικά και τα ελαφριά 

παραμορφωμένα άτομα, ελάχιστα μικρότερο για τα μέτρια παραμορφωμένα και πολύ 

μικρότερο για τα σοβαρά παραμορφωμένα (Εικόνα 3.5). Άλλες σκελετικές ανωμαλίες που 

εντοπίστηκαν και στις τρεις κατηγορίες της κλίμακας ήταν η στένωση του γναθικού οστού 

(Εικόνα 3.5B,C-lateral view), η έλλειψη του προγναθικού (Pm) ή/και του γναθικού οστού 

(Ma) (Εικόνα 3.5D-lateral view), η σύντηξη, καθώς και οι παραμορφώσεις του προγναθικού. 

Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξαν οι πλάγιες μετατοπίσεις των δύο γνάθων (Εικόνα 3.5D-bottom view), 

με την ελαφριά μορφή να εντοπίζεται στα μέτρια παραμορφωμένα, ενώ η σοβαρή περίπτωση 

να συναντάται στα σοβαρά παραμορφωμένα άτομα. 

Η κατανομή των παραμορφωμένων ατόμων μετά την εφαρμογή της κλίμακας έντασης, 

φαίνεται να μην διαφοροποιείται για όλους τους πληθυσμούς (Εικόνα 3.4). Στους πληθυσμούς 

C1, C2, P1, P3, τα ποσοστά των ελαφρά παραμορφωμένων ατόμων κυμάνθηκαν μεταξύ 41,0-

43,7%, ενώ στους P2, P4 τα ποσοστά ήταν 28,5% και 26,0% αντίστοιχα. Από την άλλη, στους 

πληθυσμούς P2 και P4 τα ποσοστά των μέτρια παραμορφωμένων ατόμων ήταν 47% και 51% 

αντίστοιχα, ενώ στους πληθυσμούς C1, C2, P1, P3 κυμαίνονταν μεταξύ 29,0% και 32,3%. Τα 

σοβαρά παραμορφωμένα άτομα είχαν παρόμοια ποσοστά εμφάνισης σε όλους τους 

πληθυσμούς, που κυμαίνονταν μεταξύ 20,5% και 28,5%. Τελειώνοντας υπήρχε και ένας 

μικρός αριθμός στο σύνολο των ατόμων (21 στα 1400), τα οποία δεν εντάχθηκαν στην 

κλίμακα. Αυτό συνέβη επειδή βρίσκονταν σε πρώιμο οντογενετικό στάδιο και δεν ήταν εφικτό 

να προσδιοριστούν οι όποιες παραμορφώσεις. 
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Πίνακας 3.2. Ημιποσοτική κλίμακα των παραμορφώσεων των γνάθων, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 3.4. Η 

έντονη περιγραφή αναφέρεται σε μακροσκοπική εμφάνιση. 

Table 3.2. Semi-quantitative scale of jaw deformities, as they are presented in Figure 3.4. Ma, maxillaries. Pm, 

pre-maxillaries. Description in bold refers to macroscopical appearance. 

Deformity 

degree 

Score 
Anatomical description 

Normal 1  Normally developed jaws  

Light 2 

 Normal external morphology 

 Normal external morphology of the upper jaw 

 Lightly deformed Pm 

 Under 30% (of the length) narrowed Ma 

 Under 10% (of the length) lack of Ma and/or Pm 

 Light fusion of Ma and Pm 

Medium 3 

 Slight deformation of the external morphology 

 Light reduction of upper jaw (pugheadness) 

 Under 25% dislocation of lower jaw 

 Medium deformed Pm 

 30-60% (of the length) narrowed Ma 

 10-25% lack of Ma and/or Pm 

 Extended fusion of Ma and Pm 

 Under 10% dislocation of Pm and Ma 

Severe 4 

 Severe deformation of the external morphology 

 Severe reduction of the upper jaw (pugheadness) 

 Over 25% dislocation of the lower jaw 

 Highly deformed Pm 

 Over 60% (of the length) narrowed Ma 

 Over 25% lack of Ma and/or Pm 

 Extended fusion of Ma and Pm 

 Over 10% dislocation of Pm and Ma 
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Εικόνα 3.4. Συχνότητα των διαφορετικών εντάσεων της παραμόρφωσης των γνάθων σε έξι νυμφικούς 

πληθυσμούς τσιπούρας. C. Πληθυσμοί σε συνθήκες πρόκλησης παραμορφώσεων. P. Πληθυσμοί σε κοινές 

συνθήκες εκτροφής. 1. Φυσιολογικά άτομα. 2. Ελαφρά παραμορφωμένα άτομα. 3. Μέτρια παραμορφωμένα 

άτομα. 4. Σοβαρά παραμορφωμένα άτομα. Η πλήρης περιγραφή των διαφορετικών επιπέδων έντασης δίνεται στην 

Εικ. 3.5 και στον Πίνακα 3.2. 

Figure 3.4. Frequency of the different severity degrees of the jaws deformity in six larval populations. C. 

Populations under deformity-induced conditions. P. Populations under common hatchery conditions. 1. Normal 

larvae. 2. Light deformed larvae. 3. Medium deformed larvae. 4. Severe deformed larvae. Analytic description of 

the different types is given in Fig., 3.5 and in Table 3.2. 
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Εικόνα 3.5. Ημιποσοτική κλίμακα έντασης των παραμορφώσεων στις γνάθους σε νύμφες τσιπούρας, 

φωτογραφημένα σε πλάγια όψη, κάτοψη και άνοψη. Α. Φυσιολογικές γνάθοι. B. Ελαφρά παραμορφωμένες 

γνάθοι. C. Μέτρια παραμορφωμένες γνάθοι. D. Σοβαρά παραμορφωμένες γνάθοι. Τα βέλη δείχνουν τις 

παραμορφώσεις, ενώ οι διακεκομμένες γραμμές το εύρος τους. Οι κλίμακες ισούνται με 1 mm. 

Figure 3.5. Semi-quantitative scale of the deformities of the jaws in sea bream larvae. Photos were taken from the 

lateral, top and bottom view. A. Normal jaws, B. Light deformed jaws, C. Medium deformed jaws, D. Severe 

deformed jaws. Arrows indicate the deformed areas, while the dashed lines the range of them. Scale bars are 

equal to 1 mm. 
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β) Μικρο-κλίμακα 

Αντίθετα με τη μακρο-κλίμακα, όπου το βασικό κριτήριο κατάταξης ήταν η εξωτερική 

μορφολογία, στη μικρο-κλίμακα συμπεριλήφθησαν αποκλειστικά και μόνο οι δυσπλασίες των 

σκελετικών στοιχείων των γνάθων. 

Στην προκειμένη περίπτωση όλες οι παραμορφώσεις που χρησιμοποιούνταν για την 

ανάπτυξη της μάκροκλιμακας θεωρούνταν ατομικές και καταγράφονταν ανάλογα με την 

ένταση της παραμόρφωσης (Πίνακας 3.3, Εικόνα 3.6). Οι παραμορφώσεις στη μικρο-κλίμακα 

ήταν κυρίως αλλοιώσεις των γναθικών και προγναθικών οστών. Στα γναθικά οστά, οι 

παραμορφώσεις που εντοπίστηκαν ήταν στένωση του οστού στην κεφαλή άρθρωσης με το 

προγναθικό οστό, που κυμαινόταν από λιγότερο του 10%  του μήκους του και μπορούσαν να 

φτάσουν πάνω από 30% του μήκους του. Άλλες παραμορφώσεις ήταν η έλλειψη του πρόσθιου 

τμήματος των γναθικών και προγναθικών οστών που μπορούσε να φτάσει μέχρι την πλήρη 

απουσία τους, κεκαμένα γναθικά και προγναθικά οστά, σύντηξη των δύο οστών μέχρι και 

ολόκληρο το μήκος τους, η έσω κάμψη του γναθικού οστού, η πλευρική μετατόπιση των δύο 

γνάθων, η απουσία του μεσογναθικού χόνδρου και η μείωση του μήκους της άνω γνάθου. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν την ανάλυση, προέρχονταν από το άθροισμα 

των εκάστοτε παραμορφώσεων για κάθε άτομο (Εικόνα 3.7). Έτσι υπήρχαν άτομα που είχαν 

βαθμό παραμόρφωσης τρία (3), είτε επειδή έφεραν μια σοβαρή παραμόρφωση (π.χ. πλήρη 

απουσία γναθικού οστού), είτε επειδή είχαν τρεις ελαφριές παραμορφώσεις. Τα άτομα με 

βαθμό παραμόρφωσης δεκαπέντε (15), έφεραν πολλαπλές παραμορφώσεις αμφίπλευρα 

(Εικόνα 3.6). 

Οι δύο συνθήκες εκτροφής δεν παρουσίαζαν  διαφορετικά πρότυπα ως προς την κατανομή 

των συχνοτήτων ανά βαθμό παραμόρφωσης. Στον πληθυσμό C1 τα μεγαλύτερα ποσοστά 

σημειώθηκαν στους βαθμούς παραμόρφωσης τρία έως επτά (3-7) με τα ποσοστά να 

κυμαίνονται, μεταξύ 9,0%-13,7%. Αυτό δεν συνέβη με τον πληθυσμό C2 όπου τα υψηλότερα 

ποσοστά σημειώθηκαν στους βαθμούς παραμόρφωσης δύο έως πέντε (2-5), με τα ποσοστά να 

ξεκινούν από 9% και να φτάνουν μέχρι και 26% (Εικόνα 3.7). Κάτι αντίστοιχο έγινε και στους 

πληθυσμούς P1-P4. Αναλυτικά, στον πληθυσμό P1 τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στους 

βαθμούς παραμόρφωσης δύο (2) έως πέντε (5) και κυμάνθηκαν από 10,5% μέχρι 35%. Κάτι 

αντίστοιχο γίνεται και στον πληθυσμό P3 όπου για τους ίδιους βαθμούς παραμόρφωσης τα 

ποσοστά κυμαίνονταν από 7,5% μέχρι 35,5%, ενώ ο πληθυσμός P2 παρουσίασε υψηλά 

ποσοστά (9,5%-17%) στις θέσεις δύο (2) με έξι (6). Παρόμοια ποσοστά φαίνεται να έχει και ο 

πληθυσμός P4 (9-19%) για τους ίδιους βαθμούς (Εικόνα 3.7). Να σημειωθεί ότι όπως και στην 
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μακρο-κλίμακα, έτσι και εδώ, σε κάποια άτομα ήταν αδύνατο να παρατηρηθούν οι 

παραμορφώσεις, κυρίως λόγο πρώιμου οντογενετικού σταδίου. 

Προκειμένου να δοθεί έμφαση σε κάποιες από τις δυσπλασίες που εξετάστηκαν, εκτός του 

συνολικού αθροίσματος, υπολογίστηκαν και επιμέρους αθροίσματα μερικών τύπων 

δυσπλασιών (Εικόνα 3.8). Έμφαση δόθηκε στις παραμορφώσεις που σχετίζονται με την 

πλευρική μετατόπιση της άνω γνάθου (Εικόνα 3.8Α,Α΄,Β,Β΄), όπου συμμετέχει και η σύντηξη 

των οστών της, ενώ απουσιάζει ή όχι η στένωση του γναθικού οστού (Ma). Στην κλίμακα όπου 

συμμετέχει η στένωση του γναθικού οστού, τα παραμορφωμένα άτομα εμφανίζονται στις 

χαμηλές έως μέτριες εντάσεις. Αναλυτικότερα, τα ποσοστά κυμαίνονταν μεταξύ 14,3% και 

18,7% στον πληθυσμό C1 για τις εντάσεις δύο (2) με έξι (6), ενώ για τον C2 τα ποσοστά ήταν 

15,0-31,7% για τις εντάσεις δύο (2) με τέσσερα (4) (Εικόνα 3.7Α). Για τους πληθυσμούς P1-P4 

τα ποσοστά κυμαίνονταν στα ίδια επίπεδα (Εικόνα 3.8Α΄). Για τον πληθυσμό P1 το ποσοστό 

για την ένταση δύο (2) ήταν 52,5% και για την ένταση τρία (3) ήταν 23,5%. Για τον πληθυσμό 

P2 τα ποσοστά ήταν 13-24% για τις εντάσεις ένα με τέσσερα (1-4), ενώ για τον πληθυσμό P3 το 

υψηλότερο ποσοστό σημειώθηκε στο επίπεδο δύο (2) και ήταν 48,5%. Στον τελευταίο 

πληθυσμό τα ποσοστά για τις εντάσεις δύο με τέσσερα (2-4) κυμαίνονταν μεταξύ 19% και 

25,5%. 

Όταν η στένωση του γναθικού οστού δεν συμμετείχε στο άθροισμα, τα ποσοστά των 

παραμορφώσεων ήταν σχεδόν μηδενικά. Στους πληθυσμούς C1 και C2 τα ποσοστά  ήταν ως επί 

το πλείστον μηδενικά για τις εντάσεις των παραμορφώσεων, αφού τα περισσότερα άτομα ήταν 

φυσιολογικά (81,7% και 77,3% αντίστοιχα) (Εικόνα 3.8Β). Κάτι παρόμοιο έγινε και στους 

πληθυσμούς P1-P4, αφού τα περισσότερα άτομα ήταν φυσιολογικά (86,5%, 62,5%, 61,5%, 

82,5%, αντίστοιχα) (Εικόνα 3.8Β΄). Το μεγαλύτερο ποσοστό σημειώθηκε στην ένταση δύο (2) 

για το δεύτερο πληθυσμό (12%). 

Η επόμενη παράγωγη κλίμακα περιλάμβανε παραμορφώσεις των γναθικών και 

προγναθικών οστών (κάμψη, απουσία). Και εδώ, η παρουσία ή όχι της στένωσης του γναθικού 

οστού έδωσε διαφορετικά αποτελέσματα (Εικόνα 3.8C,C΄,D,D΄). Όταν συμμετείχε η στένωση 

του γναθικού οστού, τα ποσοστά εμφανίζονταν σε περισσότερα επίπεδα έντασης, σε σχέση με 

την πλευρική μετατόπιση της άνω γνάθου. Για τον πληθυσμό C1 τα ποσοστά των 

παραμορφωμένων ατόμων ήταν μεταξύ 7% και 13,7% για τις εντάσεις δύο (2) με επτά (7), ενώ 

για τον πληθυσμό C2 ήταν από 11% μέχρι 29,3% για τα επίπεδα δύο (2) με τέσσερα (4) 

(Εικόνα 3.8C). Από την άλλη, στον πληθυσμό P1 τα ποσοστά των παραμορφωμένων ατόμων 

ήταν 19-40% για τις εντάσεις δύο με τέσσερα (2-4), για τον P2 ήταν 11-20,5% για τις εντάσεις 

ένα με τέσσερα (1-4), για τον P3 ήταν 9,5-46,5% για τις εντάσεις ένα με τέσσερα (1-4) και για 
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τον πληθυσμό P4 τα ποσοστά ήταν μεταξύ 9,5% και 18,5% για τις εντάσεις δύο με έξι (2-6) 

(Εικόνα 3.8C΄). Όσον αφορά την απουσία του γναθικού οστού, τα αποτελέσματα ήταν 

παρόμοια με εκείνα της πλευρικής μετατόπισης. Στον πληθυσμό C1 τα ποσοστά των 

παραμορφωμένων ατόμων κυμαίνονταν μεταξύ 12,3-29,0% για τα επίπεδα μηδέν με δύο (0-2), 

ενώ για τον C2 το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων ήταν φυσιολογικά (59%) (Εικόνα 3.8D). 

Για τους υπόλοιπους πληθυσμούς τα ποσοστά των παραμορφώσεων ήταν υψηλά για τις 

εντάσεις μηδέν με δύο (0-2). Για τον πληθυσμό P1 τα ποσοστά ήταν μεταξύ 13,5-58,0%, τον P2 

ήταν 17,0-44,5%, τον P3 ήταν 7,5-63,0% και τον P4 ήταν 9,5-32,5% (Εικόνα 3.8D΄). 

 

Πίνακας 3.3. Περιγραφή των παραμορφώσεων που εντοπίζονται στις γνάθους, όπως αυτές παρουσιάζονται στην 

Εικόνα 3.5. Ma, γναθικά, Pm, προγναθικά, Rc, μεσογναθικός χόνδρος. 

Table 3.3. Description of jaws deformities, as shown in Figure 3.5. Ma, maxillaries. Pm, pre-maxillaries, Rc, rostral 

cartilage. 

 Deformity description Deformity degree 

Code Rating 0 1 2 3 

d1 Narrowed Ma No < 10% 10-30% > 30% 

d2 Partial to complete lack of Ma No < 10% 10-50% > 50% 

d3 Partial to complete lack of Pm No < 10% 10-50% > 50% 

d4 Deformed Pm No Light Severe - 

d5 Deformed Ma  No Light Severe - 

d6 Fusion of Ma and Pm No Light Severe - 

d7 Lateral displacement of Ma and Pm No Light Severe - 

d8 Inner bend of Ma No Yes - - 

d9 Absent Rc No Yes - - 

d10 Lower jaw lateral displacement No Yes - - 

d11 Upper jaw reduction No Yes   

 



 
42 

 

Εικόνα 3.6. Παραμορφώσεις στις γνάθους σε νύμφες τσιπούρας, φωτογραφημένα σε δεξιά και αριστερή πλάγια όψη, 

κάτοψη και άνοψη. Α. Φυσιολογικές γνάθοι. B-D. Παραμορφωμένες γνάθοι (βέλη). Οι κλίμακες ισούνται με 1 mm. 

Figure 3.6. Deformities of the  jaws in sea bream larvae. Photos were taken from right and left, bottom and top view. A. 

Normal jaws. B-D. Deformed jaws (arrows). Scale bars are equal to 1 mm. 
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Εικόνα 3.7. Συχνότητα παραμορφώσεων στις γνάθους σε έξι νυμφικούς πληθυσμούς τσιπούρας. Α. Πληθυσμοί 

σε συνθήκες πρόκλησης παραμορφώσεων. Β. Πληθυσμοί σε κοινές συνθήκες εκτροφής. Η ένταση 

παραμόρφωσης προκύπτει από το άθροισμα των παραμορφώσεων που αναφέρονται στον Πίνακα 3.3 

(Score=d1+d2+d3+...+d11).  

Figure 3.7. Frequency of deformities of  jaws in six sea bream larval populations. A. Populations under 

deformity-induced conditions. B. Populations under common  hatchery conditions. Deformity degree is the 

prosthetic result of the deformities which are listed in Table 3.3 (Score=d1+d2+d3+...+d11).  
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Εικόνα 3.8. Συχνότητες επιλεγμένων παραμορφώσεων στις γνάθους σε έξι νυμφικούς πληθυσμούς τσιπούρας. Α-

D. Πληθυσμοί σε συνθήκες πρόκλησης παραμορφώσεων. A΄-D΄. Πληθυσμοί σε κανονικές συνθήκες εκτροφής. Η 

ένταση παραμόρφωσης προκύπτει από το άθροισμα των παραμορφώσεων που αναφέρονται στον Πίνακα 3.3 

(A,A'. Score=d1+d6+d7. B,B'. Score=d6+d7. C,C'. Score=d1+d2+d3+d4+d5+d8+d9. D,D'. Score= 

d2+d3+d4+d5+d8+d9). 

Figure 3.8. Frequencies of selected deformities of jaws in six sea bream larval populations. A-D. Populations 

under deformity-induced conditions. A΄-D΄. Populations under common  hatchery conditions. Deformity degree is 

the prosthetic result of the deformities which are listed in Table 3.3 (A,A'. Score=d1+d6+d7. B,B'. Score=d6+d7. 

C,C'. Score=d1+d2+d3+d4+d5+d8+d9. D,D'. Score= d2+d3+d4+d5+d8+d9). 
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3.1.3 Εκτίμηση της κληρονομησιμότητας των σκελετικών 

παραμορφώσεων 

 

Από την ανάλυση πατρότητας και οικογενειακής δομής φάνηκε ότι κάποιοι χαρακτήρες 

παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές κληρονομησιμότητας (Πίνακας 3.4). Υπήρξε μικρή διαφορά 

μεταξύ των παραμορφώσεων των δύο βραγχιακών επικαλυμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή 

h
2 

στο δεξί βραγχιακό επικάλυμμα ήταν μεγαλύτερη από το αριστερό βραγχιακό επικάλυμμα 

(0.039±0.025 και 0.013±0.019, αντίστοιχα). Ωστόσο οι τιμές ήταν αρκετά χαμηλές και δεν 

ήταν στατιστικά διαφορετικές από του μηδενός. Στην μακρο-κλίμακα των παραμορφώσεων 

των γνάθων, η τιμή h
2
 ήταν στατιστικά σημαντική, με τιμή 0.115±0.04, ενώ για τη μικρο-

κλίμακα που προέκυψε από το συνολικό άθροισμα όλων των παραμορφώσεων, η τιμή h
2
 ήταν 

0.027±0.026 και δεν ήταν στατιστικά διαφορετική του μηδενός. Από τις παράγωγες κλίμακες, 

κάποιες παρουσίασαν κληρονομησιμότητα. Στην περίπτωση της πλευρικής μετατόπισης της 

άνω γνάθου με στένωση του γναθικού οστού, η τιμή h
2
 ήταν 0.049±0.032, ενώ η ίδια 

παραμόρφωση χωρίς τη στένωση του γναθικού είχε τιμή h
2 

0.219±0.059. Από τις δύο αυτές 

κλίμακες, μόνον η δεύτερη είχε στατιστικά σημαντική διαφορά. Τέλος σ την περίπτωση όπου 

μελετήθηκαν οι παραμορφώσεις των γναθικών και προγναθικών οστών χωρίς τη στένωση του 

γναθικού, η τιμή h
2
 ήταν 0.000±0.020. Τέλος στατιστικά σημαντική ήταν η τιμή h

2
 που 

προέκυψε για το τυπικό μήκος των νυμφών (0.259±0.060). 

Πίνακας 3.4. Τιμές της κληρονομησιμότητας για επιλεγμένους χαρακτήρες. 

Table 3.4. Heritability's estimations of selected traits. 

 N h
2
±SE p 

NL-TL (mm) 1342 0.259±0.060 * 

Deformities of the left Gill cover 1342 0.013±0.019  

Deformities of the right Gill cover 1342 0.039±0.025  

Macro-scale 1322 0.115±0.041 * 

Micro-scale 1198 0.027±0.026  

Lateral displacement of the Upper Jaw, with narrowed Ma 1198 0.049±0.032  

Lateral displacement of the Upper Jaw, without narrowed Ma 1198 0.219±0.059 * 

Deformities of the Pm and Ma, without narrowed Ma 1198 0.000±0.020  
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3.2 Διακύμανση φυσιολογικού φαινοτύπου σε ενήλικες τσιπούρες  

 

3.2.1 Επιλογή φυσιολογικών ατόμων για τη γεωμετρική μορφομετρία 

α) Εκτρεφόμενοι πληθυσμοί 

Από τα συνολικά 2299 άτομα τσιπούρας που εκτράφηκαν σε δεξαμενές, αξιοποιήθηκαν 

695. Αντίστοιχα, για τις τσιπούρες που εκτράφηκαν σε κλωβούς στη θάλασσα, από τα 1315 

άτομα χρησιμοποιήθηκαν 574. Βασικό κριτήριο για την επιλογή των ατόμων ήταν η απουσία 

σκελετικών παραμορφώσεων (Εικόνα 3.9). Οι παραμορφώσεις που εντοπίστηκαν αφορούσαν 

στα πτερύγια, στη σπονδυλική στήλη και στις γνάθους. Πιο συχνές παραμορφώσεις ήταν αυτές 

των γνάθων όπου τα ποσοστά ήταν 9,3% και 8,3% για δεξαμενές και κλωβούς, αντίστοιχα. Οι 

λοιπές παραμορφώσεις δεν ξεπερνούσαν το 1% και για τα δύο περιβάλλοντα εκτροφής. 

 

Εικόνα 3.9. Α. Φυσιολογική τσιπούρα. Β. Τσιπούρα με παραμορφωμένη άνω γνάθο. C. Τσιπούρα με 

παραμορφωμένη σπονδυλική στήλη. Οι κλίμακες ισούνται με 5cm. 

Figure 3.9. A. Normal sea bream. B. Sea bream with deformed upper jaw. C. Sea bream with deformed vertebral 

column. Scale bars are equal to 5cm. 

Τα υπόλοιπα κριτήρια για την επιλογή των ατόμων ήταν η σωστή τοποθέτηση του σώματος, 

κυρίως του ουραίου μίσχου και η σωστή αναισθητοποίηση των ατόμων, αφού τα άτομα έπρεπε 

να έχουν κλειστό στόμα και βραγχιακό επικάλυμμα και τα πτερύγια να μην κινούνται. 
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β) Φυσικοί πληθυσμοί 

Όσον αφορά στους φυσικούς πληθυσμούς, πέραν των παραμορφώσεων, επιπλέον κριτήρια 

ήταν η μορφολογία της πλευρικής γραμμής και των λεπιών. Από τα άτομα της λιμνοθάλασσας 

του Μεσολογγίου, τριάντα οχτώ (76%) άτομα είχαν φυσιολογική πλευρική γραμμή, έναντι των 

υπολοίπων δώδεκα που έφεραν αλλοιώσεις (Εικόνα 3.10, 3.11). Οι παραμορφώσεις της 

πλευρικής γραμμής ήταν κυρίως επικαλύψεις τμημάτων (Εικόνα 3.10B), κάμψεις τύπου ζικ-

ζακ (Εικόνα 3.10C-E), αλλά και περιπτώσεις όπου η πλευρική γραμμή ήταν αραιή, δηλαδή 

υπάρχουν κανονικά λέπια μεταξύ αυτών της πλευρικής γραμμής. Από τα επιλεγμένα άτομα, 

τριάντα δύο (84%) δεν είχαν σκελετικές παραμορφώσεις. Ακόμα και τα άτομα που είχαν 

αλλοιωμένη πλευρική γραμμή, παρουσίαζαν παραμορφώσεις. Επτά από τα δώδεκα άτομα 

(58,3%) έφεραν σκελετικές δυσπλασίες, έναντι των υπολοίπων (41,7%) ατόμων.  

 

Εικόνα 3.10. Παραμορφώσεις πλευρικής γραμμής. Α. Κανονική πλευρική γραμμή. Β. Επικαλυπτόμενη πλευρική 

γραμμή. C-E. Κεκαμένη πλευρική γραμμή. Τα βέλη και οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν τις παραμορφωμένες 

περιοχές. Οι κλίμακες ισούνται με 1 cm. 

Figure 3.10. Deformities of the lateral line. A. Normal lateral line. B. Double-overlapping lateral line. C-E. 

Dorsoventral curvatured lateral line. Arrows and dashed lines indicate the deformed area. Scale bars are equal to 1 

cm. 
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Εικόνα 3.11. Συσχέτιση της σκελετικής ανάπτυξης με τη μορφολογία της πλευρικής γραμμής σε ενήλικες 

τσιπούρες που προέρχονται από τον κόλπο του Μεσολογγίου. 

Figure 3.11. Correlation of skeletal development with lateral lines' morphology in adult sea breams which 

originate from Messolonghis' gulf. 

Προκειμένου να υπολογιστεί το ποσοστό των αναγεννημένων λεπιών κάθε ψαριού, τα 

φυσιολογικά λέπια διαχωρίστηκαν από τα λέπια με αναγεννημένους δακτυλίους (Εικόνα 3.12). 

Τα φυσιολογικά λέπια έχουν σκληρίτες (sclerites) που ξεκινούν από την άκρη και καταλήγουν 

ευθύγραμμα στον πυρήνα (nuclei) του λεπιού. Ο πυρήνας είναι μικρός και καλά εστιασμένος, 

ενώ διακρίνονται εύκολα οι δακτύλιοι αύξησης. Από την άλλη, τα αναγεννημένα λέπια, έχουν 

μεγαλύτερο και διάχυτο πυρήνα, οι σκληρίτες  είναι περισσότεροι και μικρότεροι σε μέγεθος, 

ενώ οι δακτύλιοι ανάπτυξης δεν είναι ευδιάκριτοι. Το ποσοστό των αναγεννημένων λεπιών 

κυμαινόταν από 0% μέχρι 60%. Μάλιστα παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο 

ρυθμό αναγέννησης των λεπιών, μεταξύ των φυσιολογικών και των παραμορφωμένων ατόμων 

(Εικόνα 3.13). Από τα άτομα που αξιολογήθηκαν ως φυσιολογικά με βάση την απουσία 

σκελετικών δυσπλασιών και τη φυσιολογική πλευρική γραμμή, εξαιρέθηκαν έντεκα άτομα 

(34,4%), εξαιτίας κακής τοποθέτησης και μη σωστού προσανατολισμού της ουράς. Τα 

υπόλοιπα είκοσι ένα, διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Εκείνα που είχαν χαμηλό ρυθμό 

αναγέννησης (ονομάζονται Selected 1, Sel1) ήταν πέντε σε αριθμό (23,8%) και σε αυτά που 

είχαν υψηλό ρυθμό αναγέννησης (αναφέρονται ως Selected 2, Sel2) και ήταν δεκαέξι (76,2%) 

(Εικόνα 3.14). 
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Εικόνα 3.12. Α. Λέπι με φυσιολογική ανάπτυξη δακτυλίων. Β. Λέπι με αυξημένο ρυθμό αναγέννησης και 

παραμορφωμένους δακτυλίους. 

Figure 3.12. A. Scale with normal nucleus development. B. Scale with regenerated nucleus. 

 

Εικόνα 3.13. Αριθμός ατόμων ως προς τα ποσοστά αναγεννημένων λεπιών. Α. Φυσιολογικά άτομα. Β.  Άτομα με 

μορφο-ανατομικές ανωμαλίες. 

Figure 3.13. Specimen count with scale regeneration. A. Normal specimen. B. Specimen with morpho-anatomical 

abnormalities. 



 
50 

 
Εικόνα 3.14. Αριθμός ατόμων έναντι του ρυθμού αναγέννησης των λεπιών. Με μπλε είναι τα άτομα με χαμηλό 

ρυθμό αναγέννησης, ενώ με πράσινο είναι τα άτομα με υψηλό ρυθμό αναγέννησης. 

Figure 3.14. Specimen count with scale regeneration. With blue are the specimen with low scale regeneration, 

whereas with green are those with high scale regeneration. 

Τελειώνοντας, τα άτομα του Σαρωνικού κόλπου που χρησιμοποιήθηκαν είχαν χαμηλό 

ρυθμό αναγέννησης των λεπιών (25%), δεν έφεραν σκελετικές παραμορφώσεις και είχαν 

φυσιολογική πλευρική γραμμή. 
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3.2.2 Σύγκριση εξωτερικής μορφολογίας "άγριων" με εκτρεφόμενα 

 

Μετά την επιλογή των "άγριων" και εκτρεφόμενων ατόμων, ακολούθησε η ανάλυση με τη 

μέθοδο της γεωμετρικής μορφομετρίας. Από τη διασπορά των ομάδων στις δύο πρώτες 

κανονικές μεταβλητές παρατηρήθηκε ότι το περιβάλλον εκτροφής επηρεάζει σημαντικά το 

σχήμα του σώματος (Εικόνα 3.15). Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη κανονική μεταβλητή CV1, 

όπου εξηγείται το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης (73,4%) διαχωρίστηκαν τα άτομα των 

δεξαμενών από τις υπόλοιπες ομάδες (Wilks-λ=0,1498, p<0,000). Το ίδιο πράγμα συνέβη και 

με τα άτομα του Σαρωνικού κόλπου. Από τα διαγράμματα συνιστωσών δυνάμεων 

παρατηρήθηκε ότι οι κύριες μεταβολές στο σχήμα του σώματος κατά μήκος του CV1 άξονα 

(Εικόνα 3.16), οφείλονται: 

 στην προσθοπίσθια μετατόπιση του άνω πρόσθιου άκρου του ρύγχους (ορόσημο 1) 

 στην ραχοκοιλιακή μετατόπιση της κοιλιακής βάσης του βραγχιακού επικαλύμματος 

(ορόσημο 9) 

 στην προσθοπίσθια μετατόπιση του διακένου ανάμεσα στο ρώθωνα και την 

οφθαλμική κόγχη (ορόσημο 10) 

  στην ραχοκοιλιακή μετατόπιση του οπίσθιου άκρου του βραγχιακού επικαλύμματος 

(ορόσημο 11) 

 στην ραχοκοιλιακή μετατόπιση της ραχιαίας βάσης των θωρακικών πτερυγίων 

(ορόσημο 12) 

 στην ραχοκοιλιακή μετατόπιση του ραχιαίου σωματικού σημείου τόμης (ορόσημο 

15) 

Μάλιστα τα ορόσημα  στην περιοχή της κεφαλής (1,10) είχαν αντίθετη κατεύθυνση με τα 

ορόσημα του βραγχιακού επικαλύμματος και των θωρακικών (9,11,12). Από την άλλη τα 

ορόσημα 8 και 15 κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι στις ακραίες θετικές τιμές τα 

άτομα είχαν μικρότερο κεφάλι, τα θωρακικά πτερύγια ήταν τοποθετημένα στο μέσο του 

σώματος και προσθιότερα, η κοιλιακή χώρα ήταν εμφανώς πιο φουσκωμένη και ο ουραίος 

μίσχος πιο επιμήκης (Εικόνα 3.16). Όσον αφορά τις ακραίες αρνητικές τιμές, τα άτομα 

παρουσιάζουν μεγαλύτερο κεφάλι, το βραγχιακό επικάλυμμα και τα θωρακικά πτερύγια είναι 

πιο κοντά στην βάση των κοιλιακών πτερυγίων, η κοιλιακή χώρα είναι πιο επίπεδη, ενώ ο 

ουραίος μίσχος είναι πιο προμήκης.  
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Εικόνα 3.15. Διαγραμματική απεικόνιση των μέσων τιμών (mean±SD) των διαφορετικών ομάδων  κατά μήκος 

των δύο πρώτων κανονικών μεταβλητών (CV1, CV2). Στις παρενθέσεις δίνονται τα ποσοστά της συνολικής 

φαινοτυπικής διακύμανσης που εξηγούνται από κάθε κανονική μεταβλητή.  

Figure 3.15. Effect of rearing environment, on the scores of canonical variate analysis (CV1, CV2). Means± SD of 

the canonical scores are given. Numbers in brackets are equal to the percentage of shape change variance explained 

by each canonical axis. 

Η δεύτερη κανονική μεταβλητή CV2, εξηγούσε μικρότερο ποσοστό (24,2%) και 

διαχώρισαν τους φυσικούς πληθυσμούς από τους εκτρεφόμενους (Εικόνα 3.15). Οι διαφορές 

στο σχήμα του σώματος κατά μήκος του CV2, αφορούσαν στην: 

 ραχοκοιλιακή μετατόπιση του άνω πρόσθιου άκρου του ρύγχους (ορόσημο 1) 

 ραχοκοιλιακή μετατόπιση της βάσης των κοιλιακών πτερυγίων (ορόσημο 8) 

 προσθοπίσθια μετατόπιση της βάσης του βραγχιακού επικαλύμματος 

 προσθοπίσθια μετατόπιση του διακένου ανάμεσα στο ρώθωνα και την οφθαλμική 

κόγχη (ορόσημο 10) 
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 ραχοκοιλιακή μετατόπιση της βάσης των θωρακικών πτερυγίων (ορόσημο 12) 

Το σχήμα σώματος για την κανονική μεταβλητή CV2 στις ακραίες αρνητικές τιμές είχε πιο 

φουσκωμένη κοιλιακή χώρα με το βραγχιακό επικάλυμμα και τα θωρακικά πτερύγια να 

απέχουν μεταξύ τους, ενώ το ρύγχος βρισκόταν στη μέση του σώματος. Στις ακραίες θετικές 

τιμές το ρύγχος παρουσίαζε μια κλίση προς τα κάτω, η βάση των θωρακικών πτερυγίων είχε 

έρθει πιο κοντά με το οπίσθιο άκρο του βραγχιακού επικαλύμματος (το οποίο είναι κοντύτερο 

σε μέγεθος), η κοιλιακή χώρα ήταν πιο επίπεδη, ενώ ο ουραίος μίσχος ήταν ελάχιστα πιο 

προμήκης (Εικόνα 3.16). 

Τα παραπάνω δεδομένα συμφωνούν και με την ανάλυση ιεραρχικής ομαδοποίησης (Cluster 

analysis) των αποστάσεων Mahalanobis (Εικόνα 3.17) όπου και φάνηκαν οι ομαδοποιήσεις. Η 

ομάδα του Σαρωνικού απείχε στατιστικά σημαντικά από την ομάδα των "δεξαμενών" 

(146.792, p<0,001) και των "κλωβών" (107.467, p<0,001), ενώ μικρότερες σημαντικές 

αποστάσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ των δύο εκτρεφόμενων πληθυσμών (9.371, p<0,001). Η 

απόσταση μεταξύ των Sel1 και Sel2 αποδείχθηκε μη στατιστικά σημαντική (5.926, p>0,05). 

 

 

Εικόνα 3.16. Πλέγματα παραμόρφωσης (-,+,X3) που δείχνουν την αλλαγή στο σχήμα σώματος για τις κανονικές 

μεταβλητές CV1 και CV2. 

Figure 3.16. Spline diagrams demonstrating the components of shape change relative to the extreme values (−, 

+,X3) of the canonical axes CV1 and CV2. 
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Πίνακας 3.5. Οι αποστάσεις Mahalanobis (κάτω μισό), και τα επίπεδα σημαντικότητας p (πάνω μισό). 

Table 3.5. Mahalanobis distances (lower half) and p-values (upper half). ***,p<0,001 

 Sel 1 Sel 2 Saronic Tanks Cages 

Sel 1 - 0.449 *** *** *** 
Sel 2 5.926 - *** *** *** 

Saronic 63.569 75.063 - *** *** 
Tanks 65.321 55.285 146.792 - *** 
Cages 55.737 47.174 107.467 9.371 - 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.17. Ιεραρχική ανάλυση των αποστάσεων Mahalanobis των πέντε ομάδων τσιπούρας. 

Figure 3.17. Cluster analysis of the Mahalanobis distances of the five groups of sea bream. 
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3.2.3 Κληρονομησιμότητα στο σχήμα σώματος 

 

Ως προς τον έλεγχο, επιλέχθηκαν τα ορόσημα που συμμετείχαν περισσότερο στις διαφορές 

μεταξύ των φυσικών και εκτρεφόμενων πληθυσμών (ορόσημα 1,4,8,13, Εικόνα 3.16). 

Από τα δεδομένα των αναλύσεων πατρότητας και οικογενειακής δομής, παρατηρείται ότι 

υπάρχει σημαντική κληρονομησιμότητα (h
2
) στο σχήμα σώματος των ατόμων από τους 

κλωβούς. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται, ότι κάποια μορφομετρικά σημεία παρουσιάζουν 

μεγαλύτερες τιμές κληρονομησιμότητας από κάποια άλλα (Πίνακας 3.6). Έτσι μεγαλύτερη 

κληρονομησιμότητα παρουσίαζε το μορφομετρικό σημείο που βρίσκεται στην πρόσθια θέση 

των κοιλιακών πτερυγίων (h
2

y8=0.604±0.129), ακολουθεί αυτό που βρίσκεται στο μέσο της 

βάσης των ουραίων λεπιδοτριχίων (h
2

y4=0.553±0.125), ενώ παρόμοια τιμή 

κληρονομησιμότητας είχε και το σημείο στο άνω όριο της άνω γνάθου (h
2

y1=0.544±0.128). 

Από την άλλη, δεν παρατηρήθηκε κληρονομησιμότητα για τον χ άξονα στα ορόσημα οχτώ (8) 

και δεκατρία (13). Να σημειωθεί ότι οι τιμές h
2 

ήταν για τη ραχοκοιλιακή μετατόπισή των 

μορφομετρικών σημείων, ενώ οι εκτιμήσεις h
2 

για την προσθοπίσθια μετατόπιση των ίδιων 

σημείων κυμαίνονταν πιο χαμηλά.  

 

Πίνακας 3.6. Εκτίμηση των δεικτών κληρονομησιμότητας του σχήματος σώματος σε 

συγκεκριμένα μορφομετρικά σημεία. 

Table 3.6. Heritability's estimations for the position of specific landmarks. 

Landmark Axis h
2
±SE 

Anterior tip of upper jaw (1st) x 0.137±0.093 

 y 0.544±0.128 

Middle point of the base of the caudal 

lepidotrichium (4th) 
x 0.222±0.109 

 y 0.553±0.125 

Anterior base of the pelvic fins (8th) x 0.166±0.092 

 y 0.604±0.129 

Dorsal point by the extension of the vertical 

projection of landmark 8 (13th) 
x 0.055±0.076 

 y 0.195±0.095 
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4.1 Μορφο-ανατομικές παραμορφώσεις σε νύμφες τσιπούρας 

 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η διακύμανση των κρανιακών σκελετικών δυσπλασιών. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την εύρυθμη λειτουργία των ψαριών, αφού συμμετέχουν σε 

απαραίτητες λειτουργίες όπως η αναπνοή, η διατροφή και η προστασία από παθογόνους 

οργανισμούς (π.χ. το βραγχιακό επικάλυμμα που προστατεύει τα βράγχια από την άμεση 

έκθεση τους). 

Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες παραμορφώσεις στο βραγχιακό επικάλυμμα είναι η  

αναδίπλωση προς τα μέσα ή η κάμψη του επικαλυματικού οστού, ενώ ακολουθούνται από 

παραμορφώσεις του υπο-επικαλυματικού οστού και των βραγχιοστεγών ακτίνων 

(Koumoundouros et al. 1997b, Beraldo et al. 2003, Verhaegen et al. 2007). Τα ποσοστά 

εμφάνισης τους κυμαίνονταν από 16,7% μέχρι 98,3%, ωστόσο οι Georgakopoulou et al. 

(2010), υπέδειξαν ότι οι παραμορφώσεις αυτές προκαλούν υψηλή θνησιμότητα. Στην παρούσα 

εργασία, τα ποσοστά εμφάνισης κυμαίνονταν από 4,0 μέχρι 50,3%. Επίσης τα ποσοστά μεταξύ 

των δύο βραγχιακών επικαλυμμάτων δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με τους Verhaegen et al. (2007), που παρατήρησαν κατευθυνόμενη ασυμμετρία ως 

προς την εμφάνιση των παραμορφώσεων μεταξύ δεξιού και αριστερού βραγχιακού 

επικαλύμματος, αλλά συμφωνεί με άλλες εργασίες όπου δεν παρατηρείται συσχέτιση των 

παραμορφώσεων με κάποια από τις δύο πλευρές (Koumoundouros et al. 1997b, Beraldo et al. 

2003). Οι πιο συχνές αλλοιώσεις που παρατηρήθηκαν στην παρούσα εργασία, ήταν η 

αναδίπλωση προς τα μέσα ή μείωση του επικαλυματικού οστού, ενώ σε μερικές περιπτώσεις 

παρατηρήθηκαν και αλλοιώσεις του υπο-επικαλυματικού οστού. Όσον αφορά τις 

βραγχιοστεγείς ακτίνες οι παραμορφώσεις κυμαίνονταν από πλήρη απουσία ή κάμψη. Άλλες 

παραμορφώσεις που παρατηρήθηκαν ήταν η υψηλή συγκέντρωση ασβεστίου στο 

επικαλυματικό οστό και η εξάρθρωση του από τη βάση του. Στις περιπτώσεις όπου 

συναντιόνταν η εξάρθρωση, δεν παρατηρήθηκε καμία αλλοίωση του επικαλυματικού οστού.  

Μέχρι σήμερα, κυρίως περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για πρόκληση 

παραμορφώσεων. Η θερμοκρασία ανάπτυξης των νυμφών τσιπούρας, όπως υπέδειξαν οι 

Georgakopoulou et al. (2010), ευθύνεται για παραμορφώσεις στο βραγχιακό επικάλυμμα, 

αφού στους 16
o
C τα ποσοστά των παραμορφώσεων ήταν αρκετά πιο υψηλά από ότι στους 

19
o
C (50.0±2.8% και 7.0±1.4%, αντίστοιχα). Ωστόσο και η διατροφή μπορεί να επηρεάσει τη 

σκελετογένεση. Οι Fernández et al. (2008) έδειξαν ότι αυξανομένης της συγκέντρωσης της 

Βιταμίνης Α, αυξάνονταν τα ποσοστά των παραμορφώσεων στο βραγχιακό επικάλυμμα. Από 
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τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας φαίνεται ότι ο τρόπος εκτροφής επηρεάζει την 

εμφάνιση παραμορφώσεων στο βραγχιακό επικάλυμμα. Στις κοινές συνθήκες εκτροφής, τα 

φυσιολογικά άτομα κυμαίνονταν σε τρεις πληθυσμούς άνω του 90%, ενώ στον τελευταίο 

πληθυσμό ήταν γύρω στο 68%. Στις συνθήκες πρόκλησης παραμορφώσεων, τα φυσιολογικά 

κυμαίνονταν μεταξύ 48,0 και 51,7%. 

Για πρώτη φορά γίνεται ποσοτικοποίηση των παραμορφώσεων του βραγχιακού 

επικαλύμματος σε νύμφες τσιπούρας. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει μόνο σε ιχθύδια τσιπούρας 

(Beraldo et al. 2011), όπου ο χαρακτηρισμός γινόταν με βάση την ένταση της έλλειψης του 

βραγχιακού επικαλύμματος. Παρατήρησαν αναπλήρωση του βραγχιακού επικαλύμματος, 

ωστόσο αυτό ήταν σε ένα μικρό μέρος του πληθυσμού και μόνο για τις περιπτώσεις των 

ατόμων που έφεραν μικρή αλλοίωση. Μέχρι στιγμής η υπόθεση περί αναγέννησης του οστού 

δεν έχει επαληθευτεί από άλλους ερευνητές, αλλά είναι γνωστό ότι πρόκειται για μη 

αντιστρεπτές καταστάσεις, ενώ σοβαρές παραμορφώσεις αυξάνουν τη θνησιμότητα, 

ειδικότερα στους νυμφικούς πληθυσμούς (Koumoundouros et al., 1997b; Georgakopoulou et 

al., 2010). Στην παρούσα εργασία η ποσοτικοποίηση της παραμόρφωσης έγινε σε νυμφικούς 

πληθυσμούς τσιπούρας μεγέθους μέχρι και 15mm, αφενός γιατί στο στάδιο αυτό 

ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των παραμορφώσεων του επικαλυματικού οστού στην τσιπούρα 

(Georgakopoulou et al. 2010), αφετέρου γιατί θα εξυπηρετήσει στην κατανόηση της 

παραμόρφωσης διαμέσου των διαφορετικών εντάσεων. Στις μικρότερες εντάσεις 

παραμορφώσεων, η έλλειψη τμήματος του επικαλυματικού οστού ήταν η μοναδική 

παραμόρφωση που εμφανίστηκε. Αντιθέτως όταν έλειπε μέχρι και το μισό επικαλυματικό οστό 

(επίπεδο τέσσερα στην κλίμακα), η παραμόρφωση συνοδευόταν από υψηλή συγκέντρωση 

ασβεστίου ή/και παραμόρφωση του υπο-επικαλυματικού οστού. Επιπλέον οι βραγχιοστεγείς 

ακτίνες εμφανίζονταν κεκαμμένες. Όταν απουσίαζε τουλάχιστον το μισό επικαλυματικό οστό, 

πέραν των αναφερόμενων αλλοιώσεων του υπο-επικαλυματικού, απουσίαζε ένας αριθμός (αν 

όχι όλες) των βραγχιοστεγών ακτίνων.  

Οι παραμορφώσεις των γνάθων από την άλλη μεριά, δεν είναι τόσο μελετημένες όσο αυτές 

του βραγχιακού επικαλύμματος. Μέχρι στιγμής οι μόνες έρευνες έχουν γίνει για τα είδη Latris 

lineata και Seriola lalandi (Cobcroft et al. 2001, 2004). Κύρια παραμόρφωση των γνάθων στο 

είδος Seriola lalandi, ήταν η μετατόπιση του υοειδούς τόξου κάτω από το χόνδρο του Meckel, 

ενώ η εξωτερική μορφολογία των γνάθων παρουσίαζε εικόνα ανοιχτού στόματος, αφού τα 

γναθικά και προγναθικά οστά ήταν ραχοκοιλιακά ευθυγραμμισμένα (Cobcroft et al. 2004). Και 

οι παραμορφώσεις σε ιχθύδια του Latris lineata παρουσίαζαν εικόνα ανοιχτού στόματος με 

την ίδια παθολογία των δύο οστών (Cobcroft et al. 2001). Από την ακτινογράφηση των 
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aατόμων φάνηκε ότι τα γναθικά οστά είχαν μετατοπιστεί πλαγιοκοιλιακά. Στην περίπτωση 

αυτήν, τα οστά που παρουσίαζαν ανωμαλίες ήταν τα οδοντικά, τα γωνιακά και το 

γλωσσοειδές. Παρατηρήθηκε δηλαδή ότι οι παραμορφώσεις βρίσκονταν στην κάτω γνάθο, ενώ 

ανάμεσα στα οδοντικά οστά υπήρχε ένα ευδιάκριτο κενό. Στο λαυράκι, η μόνη παραμόρφωση 

που είχε παρατηρηθεί σχετιζόταν με ελαφριά ανομοιογένεια ως προς το μέγεθος των δύο 

γνάθων, χωρίς εμφανείς παραμορφώσεις των εμπλεκόμενων οστών (Georgakopoulou et al. 

2007a). Μέχρι στιγμής, καμία εργασία δεν έχει γίνει που να κάνει εκτενή αναφορά στη 

μικροανατομία των παραμορφώσεων των γνάθων. 

Για πρώτη φορά γίνεται λεπτομερής ανάλυση των παραμορφώσεων στις γνάθους σε νύμφες 

τσιπούρας. Βασικό κριτήριο ήταν η μικροανατομία των επιμέρους οστών και πως αλλοιώνουν 

την εξωτερική μορφολογία. Οι πιο συχνές παραμορφώσεις ήταν αυτές των γναθικών και 

προγναθικών οστών. Όσον αφορά τα προγναθικά οστά, οι παραμορφώσεις που συναντήθηκαν 

ήταν η έλλειψη τμήματος, αλλά και η μορφολογία τους, αφού κυμαινόταν από κύρτωση ή/και 

στένωση. Ωστόσο και στα γναθικά οστά συναντάται η έλλειψη τμήματος, αλλά και η στένωση 

του οστού, μια παραμόρφωση που μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί σε καμία ερευνητική 

εργασία. Πέραν αυτών όμως, τα δύο οστά επηρέασαν τη λειτουργικότητα των γνάθων 

"συνεργατικά", αφού εντοπίστηκαν συντήξεις των οστών μεταξύ τους, γεγονός που ορισμένες 

φορές οδηγούσε σε πλευρική μετατόπιση της άνω γνάθου. Βέβαια αυτές οι παραμορφώσεις 

εμφανίστηκαν με διαφορετικό βαθμό έντασης σε όλους τους πληθυσμούς. Έτσι οι αλλοιώσεις 

των οστών, ποικίλουν από πολύ ελαφριές μορφές, μέχρι σοβαρά παραμορφωμένες. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα την παραμορφωμένη εξωτερική μορφολογία, με κύριο φαινότυπο την μείωση 

της άνω γνάθου, γνωστή ως pugheadness. Να σημειωθεί εδώ ότι ελαφριές ή μέτριες 

αλλοιώσεις των οστών, δεν είχαν σοβαρό αντίκτυπο στην εξωτερική μορφολογία. Μόνο οι 

σοβαρές αλλοιώσεις επηρέασαν το προφίλ των ατόμων, όπως ήταν η έλλειψη μεγάλων 

τμημάτων τους. Τελειώνοντας, η απουσία του μεσογναθικού χόνδρου, εντοπίστηκε μόνο στις 

σοβαρά παραμορφωμένες γνάθους. Φαίνεται ότι η εκτεταμένη παραμόρφωση στην άνω γνάθο, 

όσο προχωράει προς τα μέσα τόσο περισσότερα σκελετικά στοιχεία απουσιάζουν. Πιθανόν 

κάποιος παράγοντας δρούσε νωρίτερα κατά την ανάπτυξη των στοιχείων αυτών και 

παρεμπόδισε την ολοκλήρωσή της. Όσον αφορά τις παραμορφώσεις της κάτω γνάθου, η μόνη 

σχετική αλλοίωση που εντοπίστηκε ήταν η πλευρική μετατόπιση της (crossbite). 

Με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, δεν έχουν εντοπιστεί παράγοντες που να ευθύνονται για 

την πρόκληση των παραμορφώσεων. Σε πειράματα που έγιναν σε νύμφες του Latris lineata 

παρατηρήθηκε ότι το χρώμα των δεξαμενών εκτροφής συσχετιζόταν με τη συχνότητα των 

παραμορφώσεων των γνάθων, αφού επηρέαζε τη συμπεριφορά των νυμφών αυξάνοντας την 
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κινητικότητα τους προς τα τοιχώματα, μια συμπεριφορά που λέγεται walling behavior 

(Cobcroft et al. 2009). Αποτέλεσμα να παρατηρούνται περισσότερα φυσιολογικά άτομα στις 

μαύρες δεξαμενές, έναντι των έγχρωμων. Επιπροσθέτως, οι Fernandèz et al. (2008) 

παρατήρησαν ότι η συγκέντρωση της βιταμίνης Α σχετίζεται με τα ποσοστά των 

παραμορφωμένων ατόμων στις γνάθους νυμφών τσιπούρας. Οι αλλοιώσεις που 

παρατηρήθηκαν ήταν κυρίως στα οστά της άνω γνάθου, επηρεάζοντας το μέγεθός της και ότι 

αυξανομένης της συγκέντρωσης της βιταμίνης Α, αυξάνονταν και τα ποσοστά των 

παραμορφώσεων. Στην παρούσα εργασία οι συνθήκες εκτροφής δεν επηρέασαν τη συχνότητα 

των παραμορφώσεων στις γνάθους, αφού και στους δύο συνθήκες τα φυσιολογικά άτομα είχαν 

χαμηλές συχνότητες (<5%). Ωστόσο ο υποσιτισμός, που ήταν και ο βασικός παράγοντας στις 

συνθήκες πρόκλησης παραμορφώσεων, δεν μπορεί να θεωρηθεί γενεσιουργός παράγοντας, 

γιατί είναι μια ακραία κατάσταση, που δεν εφαρμόζεται στην παραγωγή και δεν συναντάται 

στο φυσικό περιβάλλον. 

Οι περισσότερες παραμορφώσεις εμφανίζονται μέχρι την ολοκλήρωση της παραμόρφωσης 

και αναπτύσσονται μέχρι τα δεκαπέντε χιλιοστά ολικό μήκος για τσιπούρα και λαυράκι 

(Georgakopoulou et al. 2010, Koumoundouros 2010, Boglione et al. 2013). Εξαίρεση αποτελεί 

η αιματική λόρδωση που αναπτύσσεται κατά τα πρώιμα στάδια των ιχθυδίων λαυρακιού 

(Sfakianakis et al. 2006). Στο λαυράκι παρατήθηκε ότι η κολυμβητική ικανότητα αν αυξηθεί, 

μπορεί να προκαλέσει λόρδωση μέχρι και 97%, πιθανώς λόγω μηχανικών φορτίων της ουράς 

στους μύες που προσφύονται στη σπονδυλική στήλη. Οι παραμορφώσεις έχουν από πολύ 

σημαντική έως σημαντική δράση στη θνησιμότητα των ψαριών, αφού επηρεάζουν το ρυθμό 

αύξησης και ανάπτυξης τους (Koumoundouros 2010). Ωστόσο οι Beraldo and Canavese 

(2011), έδειξαν ότι οι παραμορφώσεις του βραγχιακού επικαλύμματος μέχρι κάποιο βαθμό 

έντασης, αποκαθίστανται πλήρως όταν επανεξετάζονται μετά από δεκαέξι μήνες. Τόσο η 

θνησιμότητα, όσο και η μερική αποκατάσταση των παραμορφώσεων, δυσκολεύουν την 

εκτίμηση των δεικτών κληρονομησιμότητας h
2
 όσον αφορά τις παραμορφώσεις. Αφενός γιατί 

σε προχωρημένα στάδια, οι επιπτώσεις του περιβάλλοντος θα είναι μεγαλύτερες, αφετέρου η 

απώλεια φαινοτύπων λόγω θνησιμότητας, θα είχε σαν αποτέλεσμα και απώλεια γονοτύπων. 

Στην παρούσα εργασία τέτοια προβλήματα αποφεύχθηκαν, λόγω δημιουργίας κλίμακας για 

την ανάπτυξη των παραμορφώσεων, κοντά στο στάδιο που αναπτύσσονται οι παραμορφώσεις, 

γεγονός που επέτρεψε, τη χρήση λεπτομερών ανατομικών δομών, με συνέπεια την αύξηση 

ακρίβειας της κλίμακας. 

Μέχρι στιγμής οι κλίμακες που υπάρχουν έχουν ποσοτικό και ποιοτικό χαρακτήρα 

(Koumoundouros et al. 1997b, Beraldo and Canavese 2011,  Seitiadi et al. 2006, Sfakianakis et 
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al. 2006a). Στην περίπτωση των Beraldo και Canavese (2011), η ποσοτικοποίηση σχετιζόταν 

με το μήκος του βραγχιακού επικαλύμματος που έλειπε, ενώ οι Koumoundouros et al. (1997b) 

έκαναν για πρώτη φορά περιγραφική μελέτη των παραμορφώσεων στο βραγχιακό επικάλυμμα 

σε νύμφες τσιπούρας. Από την άλλη στους Seitiadi et al. (2006) και Sfakianakis et al. (2006a), 

οι κλίμακες δεν σχετίστηκαν άμεσα με τις παραμορφώσεις, αλλά έμμεσα αφού μελετούσαν την 

επίδραση των εκάστοτε παραμορφώσεων στο σχήμα του σώματος. Ακόμα και οι Verhaegen et 

al. (2007), αλλά και οι Koumoundouros et al. (1997b)  περιέγραψαν ποσοτικά και ποιοτικά τις 

παραμορφώσεις του βραγχιακού επικαλύμματος χρησιμοποιώντας μορφομετρία. Τόσο στις 

γνάθους, όσο και στο βραγχιακό επικάλυμμα οι παραμορφώσεις δεν έχουν περιγραφεί ημι-

ποσοτικά, ενσωματώνοντας πολλά ανατομικά χαρακτηριστικά των παραμορφώσεων.  

Η κληρονομησιμότητα των παραμορφώσεων μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως. 

Άλλες περιπτώσεις έχουν δείξει ότι υπάρχει κληρονομησιμότητα για κάποιες παραμορφώσεις, 

ενώ άλλες δεν έχουν γενετική βάση (Castro et al. 2008, Bardon et al. 2009 , Karahan et al. 

2012). Στην περίπτωση της λόρδωσης και της έλλειψης του βραγχιακού επικαλύμματος, 

παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει κληρονομησιμότητα για αυτούς τους χαρακτήρες (Castro et al. 

2008). Από την άλλη, οι Karahan et al. (2012) έδειξαν ότι υπάρχει υψηλή κληρονομησιμότητα 

των παραμορφώσεων στο λαυράκι (>0.85), ενώ υψηλά ποσοστά κληρονομησιμότητας έδειξαν 

και οι Bardon et al. (2009). Τα αποτελέσματα των δεικτών κληρονομησιμότητας h
2 

της 

παρούσας εργασίας είναι ενθαρρυντικά, ως προς τη χρήση των κλιμάκων, αφού υπέδειξαν 

υψηλές τιμές h
2
 για τη μακρο-κλίμακα των γνάθων (0.115±0.041). Από την άλλη, το γεγονός 

ότι οι τιμές h
2
 για τις παραμορφώσεις του βραγχιακού επικαλύμματος δεν ήταν σημαντικές, 

δεν υποβαθμίζει την αξία της κλίμακας, δεδομένου ότι τιμές h
2
 από μικρές έως ασήμαντες, 

έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν. Όσον αφορά τις επιμέρους κλίμακες των γνάθων και εδώ 

συναντάται διαφοροποίηση. Η παρουσία παραμόρφωσης μιας ανατομικής περιοχής, μπορεί να 

δώσει διαφορετικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της πλευρικής 

μετατόπισης της άνω γνάθου. Παρουσία της στένωσης του γναθικού οστού η τιμή h
2
 δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική (0.049±0.032), ενώ όταν απουσίαζε από την κλίμακα η τιμή h
2
 ήταν 

στατιστικά σημαντική (0.219±0.059). Η ύπαρξη υψηλής κληρονομησιμότητας στη μία 

περίπτωση, πιθανότατα να οφείλεται σε θόρυβο που δημιουργείται στην άλλη περίπτωση, 

λόγω αστοχίας χαρακτηρισμού της παραμόρφωσης. Πιθανόν οι βαθμοί παραμόρφωσης να 

ήταν περισσότεροι απ' όσο χρειαζόταν, δίνοντας περισσότερη βαρύτητα σε μια αλλοίωση. 

Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε η μικρο-κλίμακα, με όλες τις ανατομικές παραμορφώσεις και 

η επιμέρους κλίμακα των παραμορφώσεων των γναθικών και προγναθικών οστών χωρίς τη 

στένωση, αφού οι τιμές h
2
 δεν ήταν στατιστικά διαφορετικές του μηδενός (0.027±0.026 και 
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0.000±0.020 αντίστοιχα). Ίσως οι κλίμακες, να έφεραν πολλές παραμορφώσεις που να 

προκαλούσαν θόρυβο και να επισκίαζαν τις αλλοιώσεις εκείνες που πιθανόν να έχουν κάποια 

κληρονομησιμότητα. Οι τιμές κληρονομησιμότητας των παραμορφώσεων, δεν θα μπορούσαν 

παρά να είναι μόνο εκτιμήσεις, που περιγράφουν την ευαισθησία των ψαριών στις συνθήκες 

ανάπτυξης κατά τα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια (Bardon et al. 2009). Παρ 'όλα αυτά, η 

κληρονομησιμότητα των παραμορφώσεων, όταν αυτή είναι σημαντική, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ώστε να εξαλειφθούν τα παραμορφωμένα ψάρια από τους πληθυσμούς των 

γεννητόρων.  

Οι κλίμακες των παραμορφώσεων των γνάθων έγιναν με νύμφες τσιπούρας μέχρι δεκαπέντε 

χιλιοστά τυπικό μήκος. Ωστόσο δεν είναι γνωστές οι επιπτώσεις των παραμορφώσεων στην 

εξωτερική μορφολογία μεταγενέστερων σταδίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην 

αιματική λόρδωση στο λαυράκι, ακόμα και άτομα με σοβαρές παραμορφώσεις, 

αναπτύσσονταν σαν φυσιολογικά άτομα. Αποτέλεσμα είναι η οικονομική απώλεια των 

εταιριών, εξαιτίας της μη εμπορευματοποίησής τους (Sfakianakis et al. 2013). Είναι σημαντικό 

να μελετώνται οι παραμορφώσεις ακόμα και αν δεν έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην εξωτερική 

μορφολογία. Καλό είναι να ελέγχονται ποιοτικά και ποσοτικά όσο πιο προσεκτικά γίνεται, με 

απώτερο στόχο τη μείωση των ποσοστών εμφάνισης και την εφαρμογή αυτών σε προγράμματα 

γενετικής βελτίωσης.  
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4.2 Διακύμανση φυσιολογικού φαινοτύπου σε ενήλικες τσιπούρες  

 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η διακύμανση του σχήματος σώματος σε ενήλικες 

τσιπούρες που προέρχονται από δύο περιβάλλοντα εκτροφής, ενώ συγκρίθηκαν οι δύο 

φαινότυποι με φυσικούς πληθυσμούς. 

Είναι γνωστό ότι οι εκτρεφόμενοι πληθυσμοί φέρουν σημαντικές φαινοτυπικές διαφορές 

στο σώματος τους, συγκριτικά με τους πληθυσμούς που μεγαλώνουν στο φυσικό περιβάλλον 

(Grigorakis et al. 2002, Κοuttouki et al. 2006, Arechavala-Lopez et al. 2012). Στο Diplodus 

puntazzo παρατηρήθηκαν διαφορές που εντοπίζονταν στην περιοχή του ουραίου μίσχου, στην 

κοιλιακή χώρα, μεταξύ του κάτω μέρους του βραγχιακού επικαλύμματος και του πρόσθιου 

τμήματος του εδρικού πτερυγίου, ενώ στην κεφαλική περιοχή, τα εκτρεφόμενα άτομα είχαν 

κοιλιακή μετατόπιση του ανώτερου τμήματος του ρύγχους. Σημαντικές διαφορές μεταξύ 

εκτρεφόμενων πληθυσμών λαυρακιού και τσιπούρας έναντι φυσικών πληθυσμών μελέτησαν οι 

Arechavala-Lopez et al. (2012). Οι διαφορές που παρατήρησαν στην περίπτωση της τσιπούρας 

σχετίζονταν με το ύψος του κεφαλιού και του σώματος, αλλά και την απόσταση της βάσης των 

θωρακικών πτερυγίων από το στόμα και το μέτωπο. Στο λαυράκι, οι διαφορές σχετίζονταν με 

το μήκος του κεφαλιού και του σώματος, και τις αποστάσεις από τη βάση του βραγχιακού 

επικαλύμματος μέχρι το μάτι και το μέτωπο. Και οι Grigorakis et al. (2002), παρατήρησαν 

διαφορές εκτρεφόμενων πληθυσμών τσιπούρας από φυσικούς πληθυσμούς. Οι διαφορές και σε 

αυτήν την περίπτωση, επικεντρώνονταν στο ύψος του σώματος, το ρύγχος και στο σχήμα του 

σώματος. Φαίνεται ότι το περιβάλλον ανάπτυξης μπορεί να επιδράσει στο φαινότυπο του 

σώματος των ψαριών. 

Ακόμα και οι συνθήκες εκτροφής όταν είναι διαφορετικές, το σχήμα σώματος των 

εκτρεφόμενων πληθυσμών μπορεί και διαφοροποιείται (Georgakopoulou et al. 2007b, Loizides 

et al. 2014). Η θερμοκρασία ανάπτυξης έχει σημαντική επίδραση στο σχήμα σώματος του 

λαυρακιού, αφού άτομα που αναπτύχθηκαν στους 15
o
C είχαν νωτοκοιλιακά συμπιεσμένο 

σώμα με μετατοπισμένα τα πτερύγια της ράχης και της κοιλιάς, από ότι τα άτομα των 20
o
C 

(Georgakopoulou et al. 2007b). Και στην τσιπούρα, ιχθύδια παρουσίαζαν σημαντικές 

μορφολογικές διαφορές μεταξύ των πληθυσμών που εκτρέφονταν σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες (16, 19 και 22
o
C) (Loizides et al. 2014). Παρατηρήθηκε ότι τα ιχθύδια που 

αναπτύσσονταν στους 22
o
C είχαν διαφορετικό σωματικό πρότυπο από τους πληθυσμούς που 

αναπτύσσονταν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, αφού οι κύριες διαφορές εντοπίζονταν στο 

ρύγχος, το οποίο βρισκόταν κοιλιακά τοποθετημένο. Αντιθέτως οι πληθυσμοί των 16 και 19
o
C 
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το είχαν τοποθετημένο πιο κεντρικά. Αυτές οι διαφορές πιθανόν διατηρούνται καθ' όλη τη 

διάρκεια ανάπτυξης, ώστε να καθορίζουν την τελική μορφολογία των ατόμων (Loizides et al. 

2014). 

Στην παρούσα εργασία οι μορφολογικές διαφορές μεταξύ των δύο εκτρεφόμενων 

πληθυσμών ήταν σημαντικές. Οι διαφορές επικεντρώνονταν στο ύψος του σώματος, στο μήκος 

του ουραίου μίσχου και στη θέση των θωρακικών πτερυγίων ως προς το οπίσθιο όριο του 

βραγχιακού επικαλύμματος, στη βάση των κοιλιακών πτερυγίων, αλλά και στο μήκος της 

κεφαλής (Εικόνα 3.15 CV1). Σημαντικές διαφορές βρέθηκαν και μεταξύ εκτρεφόμενων και 

φυσικών πληθυσμών. Οι διαφορές και σε αυτήν την περίπτωση, επικεντρώνονταν στο ύψος 

του σώματος, στη θέση των θωρακικών πτερυγίων με το οπίσθιο άκρο του βραγχιακού 

επικαλύμματος και στη θέση του ρύγχους και των κοιλιακών πτερυγίων (Εικόνα 3.15 CV2). 

Μέχρι στιγμής στην υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν φαίνεται πουθενά ποια μέθοδος εκτροφής θα 

μπορούσε να δώσει σχήμα σώματος παρόμοιο με φυσικούς πληθυσμούς. Στην παρούσα 

εργασία για πρώτη φορά, φάνηκε ότι το σχήμα σώματος των εκτρεφόμενων ψαριών σε 

κλωβούς, πλησιάζει αυτό των φυσικών πληθυσμών.  

Συμπεραίνεται ότι ένα είδος όπως η τσιπούρα, μπορεί να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα στις 

διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Ωστόσο να σημειωθεί ότι οι διαφορές που 

προκύπτουν, ήταν κυρίως αλλαγές του φυσιολογικού φαινοτύπου, αφού είχαν εφαρμοστεί 

αυστηρά κριτήρια επιλογής. Άτομα με σκελετικές δυσπλασίες της σπονδυλικής στήλης και 

των πτερυγίων είχαν απομακρυνθεί από την ανάλυση τόσο από τους εκτρεφόμενους όσο και 

από τους φυσικούς πληθυσμούς. Ωστόσο κάποιος θα μπορούσε να πει ότι υπήρχαν 

παραμορφώσεις μικρής έντασης που μπορεί να είχαν αλλοιώσει την ανάλυση. Τέτοιες 

παραμορφώσεις εντόπισαν οι Sfakianakis et al. (2006b), όπου ποσοτικοποίησαν τη λόρδωση 

στο λαυράκι. Με τη χρήση της γεωμετρικής μορφομετρίας μελέτησαν σε ακτινογραφίες 

λαυρακιών τη γωνία που σχηματίζεται στη λορδωτική περιοχή, τοποθετώντας ορόσημα πάνω 

στους σπονδύλους που συμμετείχαν. Κάτι τέτοιο δεν απασχόλησε την παρούσα εργασία, αφού 

άτομα που δεν είχαν σωστή τοποθέτηση του ουραίου μίσχου και κακό προσανατολισμό είχαν 

απορριφθεί. Παρόμοιες ελαφριές παραμορφώσεις δεν έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο αφού δεν 

παρατηρήθηκαν διαφορές που να σχετίζονται με τέτοια σημεία, καθώς τα ορόσημα 

τοποθετούνταν στην περιφέρεια του σώματος (Sfakianakis et al. 2006b). 

Ένα άλλο κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή των ατόμων ήταν και ο ρυθμός 

αναγέννησης των λεπιών. Στη διδακτορική εργασία του, ο Δημητρίου (2007) μελέτησε την 

τσιπούρα στις λιμνοθάλασσες του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Ένα από τα κριτήρια για 

την "φυσικότητα" των ατόμων ήταν η μορφολογία των λεπιών τους. Φαίνεται λοιπόν από τις 
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αναλύσεις, ότι τα άτομα των φυσικών πληθυσμών παρουσίαζαν ποσοστά αναγέννησης μέχρι 

και 40%, έναντι των εκτρεφόμενων που -σχεδόν όλα- είχαν 100%. Πιθανός λόγος ήταν η 

υψηλή πυκνότητα των ατόμων στις δεξαμενές, αλλά και οι ανθρώπινοι χειρισμοί κατά την 

εκτροφή. Αυτό είχε συνέπεια τα αναγεννημένα λέπια να μην έχουν πυρήνα με το σωστό 

μέγεθος και οι ετήσιοι δακτύλιοι να μην υπάρχουν (Εικόνα 3.11) (Bereiter-Hahn and 

Zylberberg 1993).  

Τελειώνοντας με τα κριτήρια επιλογής, θα πρέπει να σχολιαστεί και η μορφολογία της 

πλευρικής γραμμής. Πρόκειται για ειδικά λέπια που φέρουν κανάλια, προκειμένου να 

διέρχεται το νερό και να ερεθίζει τους εξειδικευμένους νευρομαστούς που βρίσκονται από 

κάτω. Οι παραμορφώσεις που σχετίζονται με αυτές, είναι κυρίως αντικατάσταση των 

εξειδικευμένων λεπιών με κανονικά λέπια που καλύπτουν το υπόλοιπο σώμα. Τέτοιες 

παραμορφώσεις είχαν βρεθεί τόσο στο λαυράκι όσο και στην τσιπούρα (Carillo et al., 2001; 

Sfakianakis et al. 2013). Μάλιστα στο λαυράκι, έχει βρεθεί ότι σχετίζεται και με 

παραμορφώσεις των πτερυγίων της ράχης και της κοιλιάς (Fragkoulis et al., 2013). Στην 

παρούσα εργασία αλλοιώσεις της πλευρικής γραμμής εντοπίστηκαν και απαλείφτηκαν πριν 

την ανάλυση, ενώ συσχετίσεις με τα άλλα πτερύγια δεν εντοπίστηκαν. Σίγουρα ένα από αυτά 

τα κριτήρια, αν παρατηρηθεί μεμονωμένα να μην έχει ιδιαίτερη σημασία ως προς την 

αξιολόγηση της "φυσικότητας", ωστόσο αν συνυπολογιστούν όλα μαζί (αναγέννηση λεπιών, 

παραμορφώσεις πλευρικής γραμμής και σκελετικές παραμορφώσεις), τότε μπορεί να πει 

κανείς με βεβαιότητα ότι έχει βρεθεί μια μέθοδος που θα μπορεί να αναγνωρίζει την 

προέλευση των ψαριών. 

Η μελέτης του σχήματος του σώματος των ψαριών έχει μεγάλη σημασία τόσο για τον 

καταναλωτή, αφού καθορίζει τις αγοραστικές προτιμήσεις του, όσο και για τους παραγωγούς, 

καθιστώντας το ένα σημαντικό παράγοντα στα προγράμματα γενετικής επιλογής (Kocour et al. 

2007). Με μεγάλη επιτυχία οι Costa et al. (2010) βρήκαν συσχέτιση της επίδρασης του 

περιβάλλοντος και της γενετικής ποικιλομορφίας στο λαυράκι. Μετά από διασταυρώσεις 

μεταξύ λαυρακιών από πέντε περιοχές, είδαν ότι υπάρχει κληρονομησιμότητα στο σχήμα του 

σώματος, τόσο μεταξύ των οικογενειών, όσο και μεταξύ των περιοχών προέλευσης. Στην 

παρούσα εργασία, δείκτες κληρονομησιμότητας h
2
 ελέγχθηκαν ως προς τα ορόσημα εκείνα 

που είχαν φαινοτυπικές διαφορές (Εικόνα 3.16). Με μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε ότι 

υπάρχει κληρονομησιμότητα στο σχήμα σώματος των εκτρεφόμενων ατόμων από τους 

κλωβούς. Σημαντικές τιμές παρατηρήθηκαν για τα σημεία εκείνα που σχετίζονταν με το 

ρύγχος, τη βάση των κοιλιακών πτερυγίων και τον ουραίο μίσχο (Πίνακας 3.6). Ωστόσο και οι 
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χαρακτήρες εκείνοι που δεν παρουσίασαν σημαντικές τιμές h
2
, δεν πρέπει να απορριφθούν, 

αφού πιθανόν να είναι σταθεροί χαρακτήρες που δεν φέρουν μεγάλη διακύμανση. 

Σίγουρα όλα τα παραπάνω είναι χρήσιμα τόσο, ώστε να εφαρμοστούν σε προγράμματα 

γενετικής βελτίωσης. Ωστόσο περαιτέρω διερεύνηση οφείλεται να γίνει, προκειμένου να 

εξακριβωθούν οι ακριβείς παράγοντες. Στα άμεσα σχέδια είναι η διερεύνηση των υπόλοιπων 

ορόσημων σημείων, προκειμένου να εξακριβωθεί η κληρονομησιμότητα και των υπολοίπων 

σημείων που σχετίζονται με το σχήμα του σώματος. Μελλοντικός στόχος θα μπορούσε να 

είναι ο έλεγχος γονιδίων που να σχετίζονται με την αρχιτεκτονική του σώματος, όπως τα Hox 

γονίδια (Μπαταργιάς, προσωπική επικοινωνία), που θα εντοπίζονται εξίσου και στους 

φυσικούς πληθυσμούς. Απώτερος στόχος είναι η καθιέρωση κριτηρίων για τη γενετική 

βελτίωση της τσιπούρας και την παραγωγή εκτρεφόμενων ατόμων που μοιάζουν με εκείνα των 

φυσικών πληθυσμών. 
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Η εξωτερική μορφολογία των ιχθύων θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά ποιότητας για τον καταναλωτή και βασικός χαρακτήρας στα προγράμματα 

γενετικής βελτίωσης. Σε συνθήκες εκτροφής, η διακύμανση της εξωτερικής μορφολογίας 

σχετίζεται κυρίως με την ανάπτυξη μορφο-ανατομικών ανωμαλιών, αλλά και με τη 

φυσιολογική πλαστικότητα του φαινοτύπου. 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ποσοτική και ποιοτική διακύμανση των σκελετικών 

παραμορφώσεων στο βραγχιακό επικάλυμμα και στις γνάθους σε νύμφες τσιπούρας που 

αναπτύχθηκαν κάτω από διαφορετικές συνθήκες εκτροφής. Στην συνέχεια έγινε προσπάθεια 

ανάπτυξης κλίμακας για τη ποσοτικοποίηση των παραμορφώσεων. Στο δεύτερο μέρος της 

παρούσας εργασίας εξετάζεται η διακύμανση του σχήματος του σώματος ενήλικων ατόμων 

τσιπούρας σε διαφορετικές συνθήκες εκτροφής, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη κλίμακας 

ποιότητας με σημείο αναφοράς τον άγριο φαινότυπο. Τα αποτελέσματα της φαινοτυπικής 

ανάλυσης, τόσο των δυσπλασιών, όσο και του σχήματος του σώματος, με τα δεδομένα των 

αναλύσεων πατρότητας και οικογενειακής δομής, προκειμένου να εκτιμηθούν οι δείκτες 

κληρονομησιμότητας των επιμέρους χαρακτήρων. 

Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν, φαίνεται ότι οι συνθήκες εκτροφής επηρέασαν τη 

συχνότητα εμφάνισης των παραμορφώσεων στο βραγχιακό επικάλυμμα. Κύριο 

χαρακτηριστικό των παραμορφώσεων ήταν η αναδίπλωση προς τα μέσα ή η απουσία τμήματος 

του επικαλυματικού οστού, ενώ όσο αυξανόταν ο βαθμός έντασης της παραμόρφωσης, αυτή 

συνοδευόταν και από παραμορφώσεις των βραγχιοστεγών ακτίνων και του υπο-

επικαλυματικού οστού. Η συχνότητα των παραμορφώσεων των γνάθων, φάνηκε ότι δεν 

επηρεάζεται από τις συνθήκες εκτροφής, ενώ κύριο γνώρισμα τους ήταν οι ανατομικές 

αλλοιώσεις των γναθικών και προγναθικών οστών. Συνολικά αναπτύχθηκαν επτά κλίμακες εκ 

των οποίων οι δύο στηρίχτηκαν στην εξωτερική μορφολογία των περιοχών ενδιαφέροντος, ενώ 

οι υπόλοιπες πέντε συμπεριέλαβαν και στοιχεία εσωτερικής ανατομίας. Από τις αναλύσεις 

πατρότητας, σημαντική κληρονομησιμότητα υπήρξε μόνο για τις παραμορφώσεις των γνάθων 

που σχετίζονταν με την εξωτερική μορφολογία (h
2
=0.115±0.041). Διαφορετικές τιμές 

κληρονομησιμότητας παρατηρήθηκαν και σε επιμέρους κλίμακες με βασικό κριτήριο την 

πλευρική μετατόπιση της άνω γνάθου και δευτερεύον χαρακτηριστικό τη στένωση του 

γναθικού οστού. Στην περίπτωση απουσίας της στένωσης, η τιμή h
2
 ήταν σημαντική 

(h
2
=0.219±0.059), ενώ παρουσίας της στένωσης συνέβη το αντίθετο (h

2
=0.049±0.032). Πιθανόν 

η λεπτομερής περιγραφή της συγκεκριμένης παραμόρφωσης να δημιούργησε θόρυβο και να 

επισκίασε άλλες παραμορφώσεις που είχαν γενετικό καθορισμό. 
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Από τη φαινοτυπική διακύμανση των ενηλίκων ατόμων τσιπούρας, φάνηκε ότι οι συνθήκες 

εκτροφής επηρεάζουν το σχήμα του σώματος. Μορφολογικές διαφορές σχετίζονταν κυρίως με 

τη θέση του ρύγχους, των κοιλιακών πτερυγίων και το ύψος του σώματος, ενώ από τη 

σύγκριση με τους φυσικούς πληθυσμούς, φάνηκε ότι το σχήμα σώματος που προκύπτει από 

την εκτροφή σε κλωβούς, μοιάζει περισσότερο με αυτό των φυσικών πληθυσμών. Τα 

αποτελέσματα της φαινοτυπικής ανάλυσης ταιριάζουν με αυτά των αναλύσεων πατρότητας, 

αφού παρουσίαζαν σημαντικές τιμής h
2
 (κυμαινόταν μεταξύ 0.222±0.109 και 0.604±0.129, 

ανάλογα με το χαρακτήρα που εξετάστηκε). 

Για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δείχνουν πως είναι δυνατή η 

εφαρμογή ημι-ποσοτικής κλίμακας κατηγοριοποίησης παραμορφώσεων σε πρώιμα 

οντογενετικά στάδια, γεγονός που θα απαλείψει τον ενδεχόμενο θόρυβο του περιβάλλοντος 

από τις εκτιμήσεις του δείκτη κληρονομησιμότητας. Ως προς το σχήμα του σώματος στα 

ενήλικα άτομα, τα αποτελέσματα συζητούνται ως προς την εφαρμογή τους σε προγράμματα 

γενετικής βελτίωσης. Επίσης ως προς τους πιθανούς λόγους τη διαφοροποίηση του σχήματος 

μεταξύ των διαφορετικών περιβαλλόντων ανάπτυξης. 
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The external morphology  of the fish is one of the most important traits for the consumer, 

and very fundamental for selective breeding programs. In rearing conditions, the variation of 

the external morphology is been associated mainly with morpho-anatomical abnormalities, and 

with the normal plasticity of the phenotype. 

In the present study, the quantitative and qualitative variability of skeletal abnormalities of 

the gill cover and jaws of larvae under different rearing conditions, was examined. 

Subsequently there was an attempt to develop scale for the quantification of the deformities. In 

the second part of the present study, the body shape variance of adult sea breams under 

different rearing conditions was examined, aiming for a quality scale, with reference to the 

wild phenotype. The results of the phenotypic variance, both deformities and body shape, are 

associated with parentage analysis and family structures, in order to estimate the heritabilities 

of the examined characters. 

The frequency of deformities of the gill cover are affected by the rearing conditions. Main 

deformity was the inside folding or the partial lack of the operculum, whereas when the 

deformity degree was getting severer, the deformity was accompanied with abnormalities of 

the branchiostegal rays and suboperculum. The frequency of the deformities of the jaws, was 

not affected by the rearing conditions, whereas the main feature were deformities of the 

maxillary and premaxillary bones. In total, seven semi-quantitative scales were produced, two 

of them describing the external morphology of the examined areas, while the rest described 

features of the internal anatomy. From the parentage analysis, significant heritability was 

observed only for the related deformities to the external morphology of the jaws 

(h
2
=0.115±0.041). Different heritability measures were observed in selected deformities with 

main characteristic the lateral displacement of the upper jaw, and secondarily the narrowing of 

the maxillary. Absence maxillary's narrowing, heritability rate was significant 

(h
2
=0.219±0.059), while the opposite happened in the presence of that deformity 

(h
2
=0.049±0.032). Probably, the detailed description of the specific deformity was not needed, 

due to the fact that could upstage other deformities with genetic background. 

The analysis of phenotypic variance of adult sea bream, showed that body shape was 

affected by the rearing conditions. Morphological differences were mainly correlated to the 

position of the snout, pelvic fins and body height, whereas the comparison with the wild 

populations, showed that the body shape from the fish reared in cages, looks alike to that of the 

wild populations. Results of the phenotypic analysis, match with those of the parentage 

analysis, due to the fact that they had significant heritabilities (between 0.222±0.109 and 

0.604±0.129, in relation to the examined character). 
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For the first time the results of the present study are showing the applicability of semi-

quantitative scale of deformities in the early ontogenetic stages, which might eliminate the 

environmental effect from the heritability estimations. As for the body shape in adult sea 

breams, the results are been discussed, in order to be included in selective breeding programs. 

In addition to the causative factors which differentiate the body shape between different 

environments. 
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