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Επίδραση της διατροφής στη φυσιολογία του εντέρου και την 

ανοσολογική κατάσταση της τσιπούρας Sparus aurata 

Παράγωγα σόγιας και αντιδιατροφικοί της παράγοντες 
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Κ ε φ ά λ α ι ο  Ι  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Εισαγωγή 

1.1. Η διατροφή στις υδατοκαλλιέργειες 

1.1.1.  Χρήση του ιχθυαλεύρου ως πηγή πρωτεΐνης 

Οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς 

παραγωγής τροφίμων στον κόσμο (FAO, 2010). Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που 

παρατηρούνται στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών απαιτούν ανάλογους ρυθμούς στην 

παραγωγή ιχθυοτροφών, οι οποίες λόγω της ενσωμάτωσης ιχθυαλεύρων προέρχονται σχεδόν 

αποκλειστικά, από αλιευμένα ψάρια (Tacon and Metian, 2008; FAO, 2010). Το ιχθυάλευρο 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συστατικά για την παραγωγή ιχθυοτροφών. Είναι η κύρια 

πηγή πρωτεΐνης για τα ψάρια, και συχνά η μόνη που ικανοποιεί τις κύριες διατροφικές 

απαιτήσεις τους (Gatlin et al., 2007; Tacon and Metian, 2008).  

Τις τελευταίες δεκαετίες ο τομέας των υδατοκαλλιεργειών έχει αναπτυχθεί με μεγαλύτερους 

ρυθμούς από οποιαδήποτε άλλο τομέα της κτηνοτροφίας, με ένα μέσο ετήσιο ρυθμό 

ανάπτυξης 10 τοις εκατό ανά χρόνο (FAO, 2010), σε αντίθεση με την παραγωγή του 

ιχθυαλεύρου που παραμένει στατική (New and Wijkström, 2002; Hardy, 2010). Η παγκόσμια 

παραγωγή ιχθυαλεύρου, όπως καταγράφθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, κυμαίνεται στους 6.5 

εκατομμύρια τόνους ετησίως και εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις που σχετίζονται με την 

παραγωγή των ψαριών από τα οποία και παρασκευάζεται. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες 

μπορούν επίσης να έχουν σημαντική επίδραση στα ιχθυαποθέματα μειώνοντας τη 

διαθεσιμότητα του ιχθυαλεύρου, όπως συνέβη με το φαινόμενο του El Niño το 1998.  
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Για να καλυφθούν οι ανάγκες χρήσης ιχθυαλεύρου στις υδατοκαλλιέργειες αξιοποιείται 

περίπου το 35% της παγκόσμιας παραγωγής. Από το ποσοστό αυτό δε, περίπου το μισό 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή ιχθυοτροφών σαρκοφάγων ειδών, και κυρίως σολομοειδών 

(Hardy, 2010). Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι προφανές ότι οι ραγδαίοι ρυθμοί αύξησης της 

κατανάλωσης ιχθυαλεύρου προκαλούν ισχυρές και αυξανόμενες πιέσεις  στα ιχθυαποθέματα 

που υποστηρίζουν την παραγωγή. Σήμερα, υπάρχει η πρόβλεψη ότι πέρα από την αύξηση των 

τιμών, θα οδηγηθούμε στο μέλλον σε χαμηλή διαθεσιμότητα ιχθυαλεύρων για την παραγωγή 

ιχθυοτροφών απαραίτητων στις υδατοκαλλιέργειες (Tacon and Metian, 2008; Naylor et al., 

2009; FAO, 2010; Hardy, 2010). Είναι συνεπώς απαραίτητο να εξασφαλιστεί ένας αειφορικός 

τομέας ιχθυοκαλλιεργειών με τη χρήση μιας χαμηλού κόστους και αξιόπιστης πηγής 

πρωτεΐνης διαφορετικής από το ιχθυάλευρο.  

Ανάμεσα στις εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης, η παραγωγή από φυτικές πηγές θεωρείται ως μια 

από τις πιο οικονομικές και κατάλληλες λύσεις για την αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου στις 

ιχθυοτροφές. Από τις φυτικές πηγές πρωτεΐνης επιλέγονται αυτές που εγγυώνται κατάλληλο 

προφίλ αμινοξέων, μπορούν να είναι διαθέσιμες μακροπρόθεσμα και συμβάλλουν στην καλή 

ανάπτυξη και υγεία των εκτρεφόμενων ψαριών με ένα αποδεκτό σε γεύση και οσμή προϊόν 

(Carter and Hauler, 2000; Francis et al., 2001; Glencross et al., 2004; Gatlin et al., 2007). Οι 

πηγές αυτές για να θεωρηθούν αποδοτικές θα πρέπει να διαθέτουν ανταγωνιστική τιμή, ευκολία 

στη διαχείριση, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση. Πέραν τούτων, θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται διατροφικά από χαμηλά επίπεδα φυτικών ινών, αμύλου, μη αμυλούχων 

πολυσακχαριτών, υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, ευνοϊκό προφίλ αμινοξέων και υψηλή 

διατροφική πεπτικότητα (Hardy, 2000; Gatlin et al., 2007). Τέτοια χαρακτηριστικά διαθέτουν 

τα όσπρια, και ειδικά  η σόγια, η χρήση της οποία είναι ευρέως διαδεδομένη για τη διατροφή 

είτε του ανθρώπου είτε των κτηνοτροφικών ζώων (Alexis and Nengas, 2001; Dersjant-Li, 

2002; Anastasiou and Nengas, 2005). Στο Πίνακα 1.1 παρουσιάζεται η διατροφική αξία και η 

περιεκτικότητα σε απαραίτητα αμινοξέα ορισμένων εναλλακτικών φυτικών πρώτων υλών για τα 

ιχθυάλευρα.  
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Πίνακας 1-1 : Διατροφική αξία διαφόρων εναλλακτικών πρώτων υλών για τα ιχθυάλευρα 

Σύσταση %  
ξηρής μάζας 

Ιχθυάλευρο Σογιάλευρο 
Κτηνοτροφική  

γλουτένη 
Βαμβακάλευρο 

Πρωτεΐνη 70.0 47.8 41.0 48.1 
Λίπος 11.0 3.7 3.6 4.6 
Άμυλο - 2.7 28.2 1.9 

Μη αμυλούχοι πολυσακχαρίτες 1.0 21.7 35.1 28.3 
Σύσταση Αμινοξέων % πρωτεΐνης     

Αργινίνη 6.4 7.7 3.1 10.1 
Λυσίνη 7.5 6.3 1.5 3.8 
Ιστιδίνη 2.4 2.6 2.1 2.4 

Ισολευκίνη 4.5 5.1 3.8 3.5 
Λευκίνη 7.4 7.4 15.2 5.9 
Βαλίνη 5.1 4.9 4.6 5.1 

Μεθειονίνη + Κυστεΐνη 4.0 2.6 4.1 3.2 
Φαινυλαλανίνη 4.2 5.1 5.9 5.2 

Θρεονίνη 4.0 4.0 3.3 3.2 
Τυροσίνη 3.2 3.3 4.7 2.8 

Τρυπτοφάνη 1.1 1.2 0.4 1.3 
Πηγή : Knudsen, 1997; Dersjand-Li, 2002;  Anastasiou and Nengas, 2005 

1.1.2. Η σόγια ως εναλλακτική πηγή πρωτεΐνης στις ιχθυοτροφές 

Η σόγια (Glycine max L., Εικόνα 1.1) αποτελεί τον κύριο παραγόμενο ελαιόσπορο 

παγκοσμίως και θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης για τις 

ιχθυοτροφές (Alexis and Nengas, 2001). Το σογιάλευρο, προϊόν εκχύλισης της σόγιας, έχει 

χρησιμοποιηθεί ευρέως ως υποκατάστατο του ιχθυαλεύρου. Έχει υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης 

(>40%) και αρκετά ικανοποιητική σύνθεση αμινοξέων, καθιστώντας το κατάλληλο για την 

διατροφή των ψαριών (Storebakken et al., 2000; Swick, 2002; Kaushik et al., 2004). Όσον 

αφορά τα επίπεδα του προϊόντος αυτού σε θειούχα αμινοξέα, τα χαμηλά επίπεδα 

Μεθειονίνης+Κυστεΐνης (Met + Cys) σε σχέση με το ιχθυάλευρο, αν και μπορεί να μην 

καλύπτουν τις απαιτήσεις ορισμένων ειδών (Gomes de Silva and Oliva-Teles, 1998; Tibaldi 

and Tulli, 1998), η προσθήκη τους στα σιτηρέσια μπορεί να αντισταθμίσει την έλλειψη τους 

(Rumsey et al., 1993; Rumsey et al., 1994; Kaushik et al., 1995; Refstie et al., 1998; 

Krogdahl et al., 2003). Άλλα πλεονεκτήματα της χρήσης του σογιάλευρου είναι το σχετικά 

χαμηλό κόστος παραγωγής και η μεγάλη του διαθεσιμότητα, η ανθεκτικότητα του στην 

οξείδωση και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο από μικροοργανισμούς, όπως μύκητες, που είναι 

επικίνδυνοι για την υγεία των ψαριών (Swick et al., 1995).  
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Παρόλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα, η πρώτη αυτή ύλη χρησιμοποιείται στις ιχθυοτροφές 

σε περιορισμένες ποσότητες διότι περιέχει υψηλά ποσοστά αντιδιατροφικών παραγόντων οι 

οποίοι επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη και την υγεία των ψαριών (Francis et al., 2001; 

Krogdahl et al., 2010). Επίσης, έχει χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο εξαιτίας της παρουσίας 

ικανής ποσότητας άπεπτων υδατανθράκων (περίπου 30%; Knudsen, 1997). Για τους λόγους 

αυτούς πρέπει να σημειωθεί ότι για να μειωθεί το τελικό ποσοστό των παραγόντων αυτών στο 

σογιάλευρο και να ελαττωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις τους, χρησιμοποιούνται ποικίλες 

τεχνικές επεξεργασίας, όπως επεξεργασία με θερμότητα, αλκοολική ή υδατική εκχύλιση και 

ενζυμική επεξεργασία (Rumsey et al., 1994; Buttle et al., 2001; Francis et al., 2001; Refstie et 

al., 2005). 

    

Εικόνα 1-1: Η σόγια Glycine max. 

1.1.3.  Αντιδιατροφικοί παράγοντες σόγιας 

Οι αντιδιατροφικοί παράγοντες ορίζονται ως οι ουσίες, ή τα παράγωγα αυτών, που 

παρεμποδίζουν τη σωστή αξιοποίηση της τροφής και εμμέσως, σε κάποιο βαθμό, επηρεάζουν 

την υγεία των ζωντανών οργανισμών (Makkar, 1993). Οι κυριότεροι αντιδιατροφικοί 

παράγοντες που περιέχονται στο σογιάλευρο είναι οι αναστολείς πρωτεασών, οι λεκτίνες, το 

φυτικό οξύ, οι σαπωνίνες, τα φυτο-οιστρογόνα και τα αλλεργιογόνα (Alexis and Nengas, 2001; 

Francis et al., 2001; Krogdahl et al., 2010). Στη κατηγορία των αντιδιατροφικών παραγόντων 

έχουν θεωρηθεί ότι ανήκουν και οι μη αμυλούχοι πολυσακχαρίτες και οι ολιγοσακχαρίτες, αν 



Εισαγωγή 

 

21 

και μακροθρεπτικά, λόγω των αρνητικών επιδράσεων τους στην ανάπτυξη των ψαριών (Francis 

et al., 2001). Οι αντιδιατροφικοί παράγοντες με βάση την αντοχή τους σε θερμική 

επεξεργασία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 

1.2, α) στους θερμικά σταθερούς, όπως είναι οι μη αμυλούχοι πολυσακχαρίτες, οι σαπωνίνες, 

τα φυτο-οιστρογόνα και τα αλλεργιογόνα, και β) στους θερμικά ασταθείς, όπως είναι οι 

αναστολείς πρωτεασών και οι λεκτίνες (Francis et al., 2001; Refstie et al., 2001; Csáky and 

Fekete, 2004). Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τρεις σημαντικούς αντιδιατροφικούς παράγοντες 

της σόγιας, στους οποίους εστιάσαμε την προσοχή μας στην παρούσα διατριβή.  

Πίνακας 1-2 : Αντιδιατροφικοί παράγοντες του σογιάλευρου 

  Τρόπος επεξεργασίας για την ελάττωση τους 

Θερμικά σταθεροί Μη αμυλούχοι 

πολυσακχαρίτες  

Αποφλοίωση, επεξεργασία με υδρολυτικά ένζυμα 

 Σαπωνίνες Αλκοολική εκχύλιση 

 Φυτο-οιστρογόνα Αλκοολική/Μη-πολική εκχύλιση 

 Αλλεργιογόνα Αλκοολική εκχύλιση 

Θερμικά ασταθείς Αναστολείς πρωτεασών Θερμότητα, παροχή μεθειονίνης 

 Φυτικό οξύ  

(μερικώς ασταθές) 

Θερμότητα, παροχή ιχνοστοιχείων  

 Λεκτίνες Θερμότητα, παροχή ειδικών υδατανθράκων 

Πηγή:Francis et al., 2001; Drew et a., 2007; Krogdahl et al., 2010 

Μη αμυλούχοι πολυσακχαρίτες (ΜΑΠ): Είναι μια πολύπλοκη ομάδα υδατανθράκων, με εξαίρεση 

το άμυλο, οι οποίοι αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των κυτταρικών τοιχωμάτων των 

φυτών (έως 90%; Selvendran and Du Pont, 1980). Ανάλογα με τη διαλυτότητα τους στο 

νερό, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τους διαλυτούς και τους αδιάλυτους. Στους διαλυτούς 

ανήκουν οι πηκτίνες, τα υδροκολλοειδή, τα κόμμεα και ορισμένες ημικυτταρίνες, ενώ στους 

αδιάλυτους ανήκουν η κυτταρίνη και ορισμένες ημικυτταρίνες (Bach Knudsen, 2001; Choct 

et al., 2010; Sinha et al., 2011).  

Η ανάπτυξη των ψαριών επηρεάζεται αρνητικά από τους ΜΑΠ που δεν πέπτονται, αφού τα 

ένζυμα που απαιτούνται για αυτό συναντώνται σπάνια ή καθόλου στα ψάρια (Kuz'mina, 1996). 
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Συνεπώς, τα συστατικά αυτά παραμένουν άπεπτα και έτσι επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη 

των ψαριών. Οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις σχετίζονται με την κολλώδη (viscous) φύση των 

διαλυτών ΜΑΠ, τις φυσιολογικές και μορφολογικές επιδράσεις τους στον πεπτικό σωλήνα, την 

αλληλεπίδραση τους με το επιθήλιο, τη βλέννα και τη μικροχλωρίδα του εντέρου (Sinha et al., 

2011).  

Η παρουσία των ΜΑΠ σε ένα σιτηρέσιο μεταβάλλει το χρόνο γαστρικής εκκένωσης 

(Shimeno et al., 1992; Kaushik et al., 1995; Refstie et al., 1999; Bach Knudsen, 2001; 

Hossain et al., 2001; Leenhouwers et al., 2007). Οι διαλυτοί ΜΑΠ αυξάνουν το χρόνο 

μετάβασης της τροφής από τον πεπτικό σωλήνα, καθυστερώντας έτσι τη γαστρική εκκένωση, 

αυξάνουν τις παγκρεατικές εκκρίσεις και μειώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών 

(Potkins et al., 1991; Montgomery and Targett, 1992; Shimeno et al., 1992; Kaushik et al., 

1995; Refstie et al., 1999; Bach Knudsen, 2001; Hossain et al., 2001; Leenhouwers et al., 

2007). Αντίθετα, οι αδιάλυτοι ΜΑΠ, μειώνουν το χρόνο μετάβασης, ενισχύουν την ικανότητα 

συγκράτησης νερού και αυξάνουν τον όγκο των περιττωμάτων των ζώων (Pluske et al., 2001).  

Η αύξηση του ιξώδους στο εντερικό περιεχόμενο έχει βρεθεί ότι μειώνει την πέψη και 

απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών (Ikegami S et al., 1990; Choct et al., 1996; Hossain 

et al., 2001; Amirkolaie et al., 2005; Leenhouwers et al., 2007). Αυτό μπορεί να προκληθεί με 

διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος θα μπορούσε να είναι μέσω της μεταβολής της 

μικροχλωρίδας του εντέρου εξαιτίας της αύξησης του χρόνου γαστρικής εκκένωσης 

(Angkanaporn et al., 1994; Choct, 1997). Το ποσοστό ζύμωσης των ΜΑΠ μπορεί να 

επηρεάσει τη μικροβιακή οικολογία του εντέρου, η οποία μπορεί να συμμετέχει στην 

αξιοποίηση των θρεπτικών, δεδομένα όμως στα ψάρια όσον αφορά αυτό δεν υπάρχουν 

αρκετά. Επιπλέον, η κατανάλωση διαλυτών ΜΑΠ μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 

στιβάδας νερού που παρεμβάλλεται μεταξύ τροφής και βλεννογόνου, εμποδίζοντας με τον 

τρόπο αυτό τα ένζυμα της μεμβράνης να αλληλεπιδράσουν με το περιεχόμενο-υπόστρωμα 

(Storebakken, 1985; Storebakken et al., 1998; Refstie et al., 1999; Amirkolaie et al., 2005; 

Leenhouwers et al., 2007). Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν αναφορές που να δείχνουν άμεση 

παρεμπόδιση της σύνθεσης των πεπτικών ενζύμων στα ζώα εξαιτίας της παρουσίας των ΜΑΠ. 
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Παρόλα αυτά, η δράση των περισσότερων ενζύμων μπορεί να μειωθεί είτε μέσω της 

πρόσδεσης τους με τους ΜΑΠ είτε μέσω της φυσικής τους παρεμπόδισης (Pettersson and 

Aman, 1989).  

Επιπλέον, η χορήγηση των διαλυτών κυρίως ΜΑΠ μπορεί να επηρεάσει εκτός από τις 

λειτουργίες του εντέρου, την ανατομία και τη δομή του επίσης. Η πρόσληψη τους μέσω 

διατροφής έχει παρατηρηθεί ότι έχει σαν αποτέλεσμα τον υπερτροφισμό και επιμήκυνση των 

πεπτικών οργάνων στα γουρούνια (McDonald, 2001), τα κοτόπουλα (Iji et al., 2001) και τα 

ψάρια (Leenhouwers et al., 2006), ενώ συνοδεύεται με μείωση της πεπτικότητας των 

θρεπτικών συστατικών. Η αύξηση αυτή πιθανόν να σχετίζεται με αλλαγές στο ρυθμό 

πολλαπλασιασμού και μεγέθους των κυττάρων, ή με διέγερση της πρωτεϊνικής σύνθεσης (Iji et 

al., 2001). Επιπλέον, έχουν αναφερθεί μεταβολές στη δομή του εντέρου όπως μείωση του 

ύψους των εντερικών λαχνών, κάτι που οδηγεί τελικά σε μειωμένη απορρόφηση των θρεπτικών 

συστατικών εξαιτίας της απώλειας της εντερικής επιφάνειας (Sinha et al., 2011). Επιπρόσθετα, 

φυσική απόξεση και διακοπή της συνέχειας της επιθηλιακής στιβάδας του εντέρου έχει 

αναφερθεί εξαιτίας της παρουσίας των αδιάλυτων ΜΑΠ στο εντερικό περιεχόμενο, κυρίως 

λόγω της αύξησης του όγκου του εντερικού περιεχομένου και του «τεντώματος» του εντερικού 

ιστού (Allen and Snary, 1972; Sinha et al., 2011).    

Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση του οργανισμού όταν 

χορηγούνται ΜΑΠ σε υψηλά επίπεδα, παρόλο που στα ψάρια οι ακριβείς επιδράσεις τους δεν 

είναι μελετημένες. Στο σογιάλευρο, οι ΜΑΠ αποτελούν περίπου το 23% της ξηρής του 

μάζας, οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αδιάλυτοι. Αρνητικές επιδράσεις έχουν 

παρατηρηθεί στην ανάπτυξη των ψαριών που έχουν αποδοθεί στους ΜΑΠ της σόγιας, οι 

οποίες όμως θα αναλυθούν σε επόμενα Κεφάλαια. Η σύσταση των ΜΑΠ που βρίσκονται στο 

σογιάλευρο παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.3. 
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Πίνακας 1-3 : Μη αμυλούχοι πολυσακχαρίτες στο εμπορικό σογιάλευρο (g kg-1 ξηρής μάζας). 

Συνολικοί ΜΑΠ  217 

Διαλυτοί ΜΑΠ  63 

 Ραμνόζη 1 

 Αραβινόζη 9 

 Ξυλόζη 2 

 Μαννόζη 5 

 Γαλακτόζη 16 

 Γλυκόζη 6 

 Ουρονικό οξύ 25 

Αδιάλυτοι ΜΑΠ  92 

 Ραμνόζη 2 

 Αραβινόζη 17 

 Ξυλόζη 17 

 Μαννόζη 8 

 Γαλακτόζη 25 

 Γλυκόζη 1 

 Ουρονικό οξύ 23 

 Κυτταρίνη 62 

Πηγή: Knudsen, 1997; Choct et al., 2010 

Σαπωνίνες: Είναι τριτερπενοειδή γλυκοζίδια, που περιέχονται στο σογιάλευρο και χωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες (Εικόνα 1.2; Gu et al., 2002). Η περιεκτικότητα του σογιάλευρου σε 

σαπωνίνες τυπικά κυμαίνεται από 0.43 μέχρι 0.83% (Ireland et al., 1986; Goda et al., 2002). 

Στις ουσίες αυτές έχουν αποδοθεί ποικίλες βιολογικές επιδράσεις, όταν αυτές χορηγούνται στα 

ζώα, όπως μείωση της χοληστερόλης, διέγερση του ανοσοποιητικού και του αντιοξειδωτικού 

συστήματος (Francis et al., 2001).  

Οι σαπωνίνες μπορούν κάποιες φορές να επηρεάσουν τη δεκτικότητα της τροφής (πικρή 

γεύση) και έτσι να συμβάλλουν στην μειωμένη πρόσληψη τους από τα ζώα, και συνεπώς την 

ανάπτυξη (Curl et al., 1985; Dersjant-Li, 2002), αν και ο ακριβής μηχανισμός δράσης τους 

παραμένει άγνωστος. Οι ουσίες αυτές έχουν επιφανειο-δραστικές (surface-active) ιδιότητες, 

καθώς  μπορούν να αλληλεπιδρούν με το πολικό τμήμα των φωσφο-λιπιδίων και της 

χοληστερόλης των μεμβρανών και να παρενθέτουν στη δομή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να αλλάζουν το περιβάλλον των λιπιδίων γύρω από τις πρωτεΐνες των μεμβρανών και να 
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ενεργοποιούν ειδικούς υποδοχείς, κανάλια ή ένζυμα (Francis et al., 2002). Μελέτες στο έντερο 

του ανθρώπου και των ποντικιών έχουν δείξει ότι η ενδογενής μικροχλωρίδα μπορεί να 

καταστείλει τις επιφανειο-δραστικές ιδιότητες των μορίων αυτών, ενώ στα ψάρια έχει βρεθεί 

ότι οι σαπωνίνες σόγιας είναι ανθεκτικές στην αποικοδόμηση κατά τη διάρκεια της γαστρικής 

μεταφοράς τους στο έντερο του σολομού Salmo salar (Knudsen et al., 2006). Μελέτες στο 

σολομό έχουν δείξει επιπλέον ότι η ύπαρξη σαπωνινών στα σιτηρέσια αυξάνει την 

διαπερατότητα της μεμβράνης του εντερικού επιθηλίου, και σε συνεργεία με άλλα συστατικά 

του σογιάλευρου έχει προταθεί ότι προκαλεί φλεγμονή, και πιθανόν να συμβάλλει και στην 

παρουσία εντερίτιδας στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου (Ingh et al., 1996; Knudsen et al., 

2008). Επίδραση στο επιθήλιο του εντέρου από τις σαπωνίνες σόγιας έχει βρεθεί και σε άλλα 

είδη, όπως η ιριδίζουσα πέστροφα Oncorhynchus mykiss (Iwashita et al., 2009) και η ιαπωνική 

γλώσσα Paralichthys olivaceus (Chen et al., 2011), ενώ για τα Μεσογειακά είδη δεν υπάρχει 

διαθέσιμη έρευνα στο συγκεκριμένο θέμα.  

 

Εικόνα 1-2: Η δομή των κυρίων σαπωνινών που βρίσκονται  στο σογιάλευρο 

Φυτο-οιστρογόνα ή ισοφλαβόνες: Είναι φαινολικές ουσίες ευρέως διαδεδομένες στις πρώτες ύλες 

φυτικής προέλευσης (Francis et al., 2001). Η περιεκτικότητα του σογιάλευρου σε φυτο-

οιστρογόνα κυμαίνεται από 0.25-0.42% (Goda et al., 2002), κάτι όμως που μπορεί και να 
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ποικίλει ανάλογα με την επεξεργασία του προϊόντος, αλλά και τον τρόπο καλλιέργειας της 

σόγιας (Wang and Murphy, 1994). Οι κυριότερες ισοφλαβόνες στο σογιάλευρο (Εικόνα 1.3) 

είναι η genistein (4',5,7-τρι-υδροξυ-ισοφλαβόνη) και η daidzein (4',7-δι-υδροξυ-ισοφλαβόνη; 

(Francis et al., 2001; Sakai and Kogiso, 2008), των οποίων η δομή μοιάζει με τη δομή της 

ορμόνης 17β-εστραδιόλη.  

Οι ισοφλαβόνες, στο φυτό, έχουν την ανενεργή μορφή των γλυκοζιδίων, ενώ όταν 

καταναλωθούν, υδρολύεται το κατάλοιπο σακχάρου και οι ουσίες αυτές ενεργοποιούνται. Η 

εντερική χλωρίδα του ανθρώπου και των θηλαστικών, μέσω ζύμωσης, διασπά τις ισοφλαβόνες 

αυτές σε αγλυκόνες, όπου και απορροφώνται από το έντερο (Adlercreutz et al., 1987). 

Στον άνθρωπο, η χορήγηση των ισοφλαβονών έχει συνδεθεί γενικότερα με ευεργετικές 

επιπτώσεις, όπως αντιφλεγμονώδης δράση και μείωση της χοληστερόλης (Adlercreutz and 

Mazur, 1997; Anderson and Garner, 1998; Guo et al., 2002; Sakai and Kogiso, 2008). Στα 

ψάρια, η κατανάλωση των ισοφλαβονών έχει βρεθεί ότι επάγει τη λεκιθογένεση, και έχει είτε 

ενισχυτικές είτε ανασταλτικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη (Pelissero et al., 1991; Bennetau-

Pelissero et al., 2001; Francis et al., 2001). Επιπλέον, τα φυτο-οιστρογόγα συμμετέχουν στην 

διαδικασία αναστροφής του φύλου από αρσενικά σε θηλυκά άτομα, όπως έχει αναφερθεί στο 

Αφρικανικό γατόψαρο (Clarias gariepinus; Yilmaz et al., 2009) και την τιλάπια (Oreochromis 

niloticus; El Sayed et al., 2012). 

 

Εικόνα 1-3: Η δομή των κυρίων ισοφλαβονών που βρίσκονται  στο σογιάλευρο, σε σύγκριση με 
την ορμόνη 17β-εστραδιόλη. 
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1.2. Φυσιολογία Εντέρου των ιχθύων 

Η κύρια λειτουργία του πεπτικού σωλήνα των ζώων είναι η επεξεργασία της τροφής και η 

αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών της. Η φυσική δίαιτα των ψαριών ποικίλει ανάλογα με 

το είδος και το ενδιαίτημα, και για το λόγο αυτό ποικίλει και η δομή του πεπτικού σωλήνα. Η 

συγκέντρωση φυτικών πρώτων υλών στη διατροφή είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 

καθορίζει το μήκος του εντέρου. Το έντερο των φυτοφάγων ψαριών γενικά είναι μακρύτερο 

από αυτό των σαρκοφάγων, κάτι που είναι απαραίτητο για την καλύτερη αξιοποίηση των 

φυτικών συστατικών που καταναλώνουν (Buddington et al., 1997; Hidalgo et al., 1999; 

Clements and Raubenheimer, 2006). Στα ψάρια, το μήκος του εντέρου ποικίλει από 0.4 έως 

>38 φορές το συνολικό μήκος σώματος. Παρόλα αυτά, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του 

πεπτικού συστήματος παρουσιάζουν αρκετά κοινά σημεία: πρόσληψη και επεξεργασία της 

τροφής, έκκριση πεπτικών ενζύμων και άλλων συστατικών, πέψη και απορρόφηση των 

θρεπτικών.   

Ο γαστρεντερικός σωλήνας είναι ένα κανάλι που αποτελείται από διαφορετικές διακριτές 

περιοχές που διαφέρουν σε μορφολογία και δομή, αλλά και φυσιολογικές λειτουργίες. Παρά 

τις πολλές εξειδικευμένες περιοχές του, η οργάνωση των διαφόρων περιοχών παραμένει ίδια. 

Ο ιστός αυτός αποτελείται από διακριτές στιβάδες που διαφοροποιούνται ως προς τις 

λειτουργίες. Εσωτερικά ο αυλός του εντέρου καλύπτεται από το επιθήλιο, το φράγμα μεταξύ 

του εξωτερικού και εσωτερικού χώρου του εντέρου, το οποίο είναι προσκολλημένο στο 

συνδετικό ιστό στη βάση της μεμβράνης. Το εντερικό επιθήλιο των ψαριών ευρύνεται με 

πτυχές, οι οποίες αναφέρονται ως βλεννώδεις πτυχές (mucosal folds) ή εντερικές λάχνες. Το 

επιθήλιο, μαζί με το χόριο του βλεννογόνου (lamina propria) και τον υποβλεννογόνο 

(submucosa) αποτελούν το βλεννογόνο του εντέρου (Εικόνα 1.4.).  

Η επιθηλιακή στιβάδα αποτελείται κυρίως από απορροφητικά κιονοειδή κύτταρα, που 

αναφέρονται ως εντεροκύτταρα, μαζί με βλεννοπαραγωγά (καλυκοειδή) κύτταρα (goblet cells), 

και ενδοκρινή κύτταρα. Στην ανώτερη (αυλική) επιφάνεια των εντεροκυττάρων υπάρχουν 
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πολυάριθμες προεκτάσεις, οι μικρολάχνες (microvilli), και ολόκληρη η ανώτερη επιφάνεια του 

επιθηλίου αποτελεί τη μεμβράνη του εντέρου (brush border membrane). Οι μικρολάχνες 

εκτείνονται σε ολόκληρη την επιφάνεια της ανώτερης μεμβράνης, κάτι το οποίο αυξάνει την 

επιφάνεια για απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών της τροφής, αλλά και την πέψη με τη 

βοήθεια των δεσμευμένων στη μεμβράνη ενζύμων (Clements and Raubenheimer, 2006).  

Τα εντεροκύτταρα είναι τα μέρη του εντέρου που έρχονται σε πρώτη επαφή με την τροφή, 

από όπου απορροφάται, πέπτεται και μεταφέρεται στην κυκλοφορία του αίματος. Ακατάλληλη 

σύσταση τροφής μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην ανάπτυξη και λειτουργία του 

εντερικού σωλήνα, οι οποίες οδηγούν σε μειωμένη ανάπτυξη, αλλά και μειωμένη 

δραστικότητα των δεσμευμένων στη μεμβράνη ενζύμων (Cahu et al., 2000; Silva et al., 2010). 

Επιπλέον, μορφολογικές αλλαγές και φλεγμονή του εντέρου μπορούν να παρατηρηθούν λόγω 

της παρουσίας συγκεκριμένων συστατικών στην τροφή. Παρακάτω θα περιγραφεί εν συντομία 

η διαδικασία της πέψης και της απορρόφησης των θρεπτικών από τα ψάρια και πως μπορούν 

να επηρεαστούν από την τροφή. Οι μορφολογικές αλλαγές στο εντερικό επιθήλιο συχνά 

σχετίζονται με φλεγμονώδεις αντιδράσεις και μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των ψαριών. 

 

Εικόνα 1-4: Η δομή του εντέρου. Εγκάρσια τομή μέσου (α) και οπίσθιου (β) τμήματος εντέρου τσιπούρας, 
μετά από χρώση με αιματοξυλίνη - ηωσίνη. L, αυλός εντέρου; MF, βλεννώδεις πτυχές; LP, χόριο του 

βλεννογόνου; SM, υποβλεννογόνος; ML, μυϊκός χιτώνας; MV, μικρολάχνες; GC, καλυκοειδή κύτταρα; EC, 
εντεροκύτταρα; Βέλος μάυρο, βάση επιθηλιακής στιβάδας; Βέλος μπλε, ερυθροκύτταρα. Μπάρες 1 mm. 

1.2.1. Φυσιολογία Πέψης  

Η διαδικασία της πέψης αποτελεί ένα συντονισμένο συνδυασμό φυσικών, χημικών και 

ενζυματικών δραστηριοτήτων που ξεκινάει με την πρόσληψη της τροφής από το στόμα και 
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ολοκληρώνεται με την απέκκριση των περιττωμάτων από την έδρα (Rust, 2002). Κατά τη 

διαδικασία αυτή, η τροφή υδρολύεται σε μόρια που μπορούν να αξιοποιηθούν από τον 

πεπτικό σωλήνα. Στις φυσικές διαδικασίες υπάγεται η σύνθλιψη των τροφών με τις 

περισταλτικές κινήσεις του πεπτικού σωλήνα, ενώ στις χημικές η έκκριση των οξέων του 

στομάχου για την υδρόλυση της τροφής και αποικοδόμηση της στα συστατικά της. Οι 

ενζυμικές διαδικασίες είναι πιο ειδικές για την αποικοδόμηση των θρεπτικών, όπως των 

πρωτεϊνών, λιπιδίων και υδατανθράκων και περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό ενζύμων (Rust, 

2002). 

Τα όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία της πέψης και απορρόφησης των θρεπτικών είναι 

ο οισοφάγος, το στομάχι, τα πυλωρικά τυφλά, το πρόσθιο και το οπίσθιο έντερο (Εικόνα 1.5). 

Ο οισοφάγος μεταφέρει την τροφή στο στομάχι, το οποίο μπορεί να απουσιάζει από κάποια 

είδη ψαριών, στα οποία το έντερο αποτελεί συνέχεια του οισοφάγου. Οι εκκρίσεις του 

στομάχου τυπικά περιέχουν υδρολυτικά ένζυμα, καθώς και υδροχλωρικό οξύ, το οποίο 

εκκρίνεται από τα κύτταρα του στομάχου κατά την όξινη φάση της πέψης. Η πέψη 

υποβοηθάται από τις περισταλτικές κινήσεις των τοιχωμάτων του στομάχου και 

ολοκληρώνεται στα πυλωρικά τυφλά και το πρόσθιο τμήμα του εντέρου μέσω ενζυματικών 

διεργασιών (Rust, 2002). Τα ένζυμα ανάλογα με το υπόστρωμα τους, χωρίζονται σε α) 

πρωτεάσες, που υδρολύουν τις πρωτεΐνες σε μικρότερα πεπτίδια και ελεύθερα αμινοξέα, β) 

καρβοϋδράσες που υδρολύουν υδατάνθρακες σε μονοσακχαρίτες, και γ) λιπάσες που 

υδρολύουν τριακυλογλυκερόλες σε γλυκερόλη και λιπαρά οξέα (Bakke et al., 2011). Στο 

Πίνακα 1.5., παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ένζυμα που συμμετέχουν στην πέψη των 

τελεόστεων ιχθύων.  

Η τροφή μετά το στομάχι περνάει στον πυλωρό, όπου εισέρχονται εκκρίσεις από το πάγκρεας 

και τη χοληδόχο κύστη, έτσι ώστε να εξουδετερωθούν τα οξέα του που προέρχονται από το 

στομάχι και να προστατευτούν οι λάχνες των επιθηλιακών κυττάρων του εντέρου (Rust, 2002). 

Τα χολικά άλατα βοηθούν στη αποικοδόμηση των λιπιδίων σε χυλομικρά, έτσι ώστε να γίνει η 

απορρόφηση τους από τα εντεροκύτταρα (Rust, 2002). Η τροφή περνά από τα πυλωρικά 
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τυφλά, τα οποία μπορούν να ποικίλουν σε μέγεθος (Rust, 2002; Clements and Raubenheimer, 

2006). Στο σολομό Salmo salar, την ιριδίζουσα πέστροφα Onchorhynchous mykiss και την 

τσιπούρα Sparus aurata έχει βρεθεί ότι  το μεγαλύτερο μέρος της ενζυμικής πέψης 

πραγματοποιείται κατά το στάδιο αυτό (μέχρι και 70%; Krogdahl et al., 1999; Nordrum et 

al., 2000; Denstadli et al., 2004; Νικολοπούλου, 2009). 

 

 

Εικόνα 1-5: Ο πεπτικός σωλήνας των ψαριών. 

Ανάλογα με τις διατροφικές συνήθειες και τη μορφολογία του εντέρου αλλάζει και η κατανομή 

και δράση των πεπτικών ενζύμων (Lundstedt et al., 2004). Τα φυτοφάγα και τα παμφάγα 

ψάρια έχουν υψηλότερη ενεργότητα στις καρβοϋδράσες σε σχέση με τα σαρκοφάγα, όπως την 

αμυλάση (Hidalgo et al., 1999; Krogdahl et al., 2005), ενώ η λιπάση και η θρυψίνη είναι 

υψηλότερες στα σαρκοφάγα ψάρια (Eshel et al., 1993; Chakrabarti et al., 1995). Η συνολική 

δράση των πεπτικών ενζύμων συμπεριλαμβανομένων και των τελικών σταδίων της πέψης και 

της απορρόφησης, που λαμβάνουν χώρα στη μεμβράνη του εντέρου, συνεισφέρουν στην 

καλύτερη αξιοποίηση της τροφής. Η διαδικασία αυτή επηρεάζεται επίσης και από τη 

διαθεσιμότητα των ενζύμων στα στάδια αυτά, καθώς επίσης και από την ικανότητα τους να 

υδρολύσουν την τροφή στον εντερικό αυλό. Γνωρίζοντας τη λειτουργία των ενζύμων στον 

εντερικό αυλό και τις μικρολάχνες του εντέρου, μπορεί να εξηγηθεί η πεπτικότητα των 
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θρεπτικών συστατικών και να προβλεφθεί η ικανότητα ενός είδους να τα αξιοποιήσει (Furné et 

al., 2005).  

Πίνακας 1-4 : Τα κυριότερα πεπτικά ένζυμα των ψαριών. 

 
Περιοχή 
σύνθεσης 

Περιοχή δράσης Υπόστρωμα 

Αμινοπεπτιδάση 
Στομάχι,  
πάγκρεας, έντερο 

Στομάχι, πυλωρικά τυφλά,  
εντερικό περιεχόμενο, λάχνες εντέρου 

Πρωτεΐνες,  
πεπτίδια 

Θρυψίνη Πάγκρεας Πυλωρικά τυφλά, εντερικό περιεχόμενο 
Πρωτεΐνες,  
πεπτίδια 

Χυμοθρυψίνη Πάγκρεας Πυλωρικά τυφλά, εντερικό περιεχόμενο Πεπτίδια 

Λιπάση Πάγκρεας Πυλωρικά τυφλά, εντερικό περιεχόμενο 
Τριακυλο-
γλυκερόλη 

Φωσφολιπάση Πάγκρεας Πυλωρικά τυφλά, εντερικό περιεχόμενο Φωσφολιπίδια 

Αμυλάση Πάγκρεας Έντερο Άμυλο 

Μαλτάση Έντερο Έντερο Δισακχαρίτες 
Πηγή: Rust, 2002. 

Ως πεπτικότητα ορίζεται το ποσοστό των θρεπτικών συστατικών ενός σιτηρεσίου που δεν 

αποβάλλονται με τα περιττώματα και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της 

βιοδιαθεσιμότητας των θρεπτικών συστατικών στον οργανισμό. Η αλλαγή του τύπου, πηγής ή 

ποσότητας των συστατικών στα σιτηρέσια μπορεί να μεταβάλλει το δείκτη αυτό, ο οποίος 

αξιολογεί τη θρεπτική αξία και τα επίπεδα ανοχής του σιτηρεσίου από το ψάρι. Η γνώση της 

επίδρασης των σιτηρεσίων στην ενεργότητα των πεπτικών ενζύμων μπορεί να προσφέρει 

σημαντικές πληροφορίες για τον κατάλληλο σχεδιασμό των σιτηρεσίων έτσι ώστε να 

επιτρέπεται η καλύτερη αξιοποίηση των θρεπτικών συστατικών (Deguara et al., 2003). 

Η πεπτικότητα των φυτικών πρώτων υλών, λόγω των υψηλών ποσοστών μη άπεπτων 

υδατανθράκων που περιέχουν, μπορεί να βελτιωθεί με επεξεργασίας τους, με αποφλοίωση 

(Booth et al., 2001) ή με χρήση υδρολυτικών ενζύμων (Ai et al., 2007; Li et al., 2009). 

Επιπλέον, η επίδραση των αντιδιατροφικών παραγόντων των φυτικών υλών στην πεπτικότητα 

έχει βρεθεί ότι μειώνεται με επεξεργασία των πρώτων υλών ή του σιτηρεσίου, όπως με 
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εξώθηση, αλκοολική εκχύλιση ή προσθήκη ενζύμων και ζύμωση (Allan and Booth, 2004; 

Drew et al., 2007).  

1.2.2. Απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών  

Η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών στο έντερο επιτελείται μέσω της ανώτερης 

μεμβράνης των εντεροκυττάρων του επιθηλίου. Η μεταφορά των θρεπτικών της από τον 

εντερικό αυλό στα εντεροκύτταρα μπορεί να πραγματοποιηθεί με πινοκύττωση, απλή διάχυση, 

ιοντική ανταλλαγή ή ενεργή μεταφορά (Smith, 1989). Για την ενεργή μεταφορά των 

θρεπτικών συστατικών κατά μήκος της μεμβράνης του εντέρου, η αλκαλική φωσφατάση και η 

γ-γλουταμυλ-τρανσφεράση είναι τα πιο σημαντικά ένζυμα συνδεδεμένα με τη μεμβράνη (Rust, 

2002). Τα ψάρια απορροφούν τα θρεπτικά συστατικά με αργούς ρυθμούς σε σχέση με τα 

θηλαστικά αξιοποιώντας αποτελεσματικότερα τις  διαθέσιμες διατροφικές πηγές. Αυτό έχει 

βρεθεί ότι μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη εξειδίκευσης πεπτικών ενζύμων σε επιμέρους 

τμήματα του εντέρου (Chakrabarti et al., 1995; Deguara et al., 2003). Λειτουργικά, η πρόσθια 

περιοχή του εντέρου και τα πυλωρικά τυφλά είναι τα κύρια σημεία που γίνεται η απορρόφηση 

των θρεπτικών συστατικών (Bakke-McKellep et al., 2000; Nordrum et al., 2000). Η οπίσθια 

περιοχή έχει μικρότερη απορροφητική ικανότητα και περισσότερη φαγοκυτταρική 

δραστηριότητα (Ezeasor and Stokoe, 1981; Buddington and Diamond, 1987). 

Τα συστατικά τροφής, όπως για παράδειγμα οι αντιδιατροφικοί παράγοντες, μπορούν να 

επηρεάσουν την απορρόφηση των θρεπτικών της ουσιών από το εντερικό επιθήλιο και να 

έχουν επίπτωση στην ανάπτυξη των οργανισμών (Nabuurs, 1998; Francis et al., 2001; 

McDonald, 2001; Sinha et al., 2011). Επιπλέον, αλλαγές μπορούν να προκληθούν στο 

εντερικό επιθήλιο και σε ορισμένες περιπτώσεις και φλεγμονή, με αποτέλεσμα τη μειωμένη 

απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών (Rumsey et al., 1994; Baeverfjord and Krogdahl, 

1996; Dersjant-Li, 2002). Απομάκρυνση των αντιδιατροφικών παραγόντων από τις πρώτες 

ύλες με κατάλληλη επεξεργασία έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη αξιοποίηση των 

θρεπτικών, ενώ μπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιδράσεις τους στο εντερικό 

επιθήλιο.     
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1.3. Διατροφή και υγεία των εκτρεφόμενων ιχθύων 

Η σχέση μεταξύ διατροφής και ανοσοποιητικού συστήματος είναι πολυσύνθετη και δεν 

περιορίζεται μόνο στον κρίσιμο ρόλο της στις ασθένειες, αλλά αφορά όλες τις φυσιολογικές 

λειτουργίες που σχετίζονται με την υγεία και την ευζωία των ψαριών, κάτι που είναι κρίσιμο για 

τη συνεχή ανάπτυξη του τομέα των υδατοκαλλιεργειών (Ashley, 2007; Kiron, 2012). 

Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η κατάλληλη επιλογή σιτηρεσίων που θα ικανοποιεί τις 

διατροφικές απαιτήσεις των ψαριών, και θα τους παρέχει τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά για 

τη σωστή λειτουργία του οργανισμού τους (Blazer, 1992; Lall and Oliver, 1993; Trichet, 

2010). Για την αξιολόγηση των φυσιολογικών λειτουργιών των ψαριών και την εκτίμηση της 

υγείας τους, που μπορεί να σχετίζονται με διατροφικό στρες, συχνά χρησιμοποιούνται δείκτες, 

ενδεικτικοί της ανοσολογικής και της οξειδωτικής κατάστασης των ψαριών (Martínez-Álvarez 

et al., 2005; Kiron, 2012).  

1.3.1. Το ανοσοποιητικό σύστημα των ψαριών 

Το ανοσοποιητικό σύστημα των ψαριών είναι προσαρμοσμένο στο ποικιλόμορφο περιβάλλον 

που ζουν και στην ποικιλόθερμη φύση τους (Tort et al., 2003). Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης 

των τελεόστεων ιχθύων αναγνωρίσθηκαν ανοσοποιητικοί αμυντικοί μηχανισμοί ικανοί να 

αντιμετωπίζουν δυνητικά παθογόνους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στον περιβάλλοντα 

χώρο τους (Plouffe et al., 2005). Το ανοσοποιητικό σύστημα των ψαριών, όπως και των 

θηλαστικών, διακρίνεται στους μη ειδικούς ή έμφυτους και στους ειδικούς ή επίκτητους 

μηχανισμούς άμυνας. Οι έμφυτοι μηχανισμοί άμυνας έχουν την προέλευση τους από τους 

ασπόνδυλους οργανισμούς, ενώ τα ψάρια ήταν η πρώτη ομάδα εξελικτικά στην οποία 

εμφανίστηκαν μηχανισμοί επίκτητης ανοσίας (Bayne, 2003). Ο ρόλος της έμφυτης ανοσίας, η 

οποία είναι καλύτερα ανεπτυγμένη σε σχέση με την επίκτητη στα ψάρια, είναι να παρέχει στον 

οργανισμό προστατευτικούς μηχανισμούς ενάντια στους παθογόνους μικροοργανισμούς 

(αντιγόνα) είτε μέσω φυσικών φραγμών (δέρμα, βλεννογόνοι, οξέα στομάχου, αντιβακτηριακοί 

παράγοντες) είτε μέσω ειδικών κυτταρικών μηχανισμών (φαγοκύτταρα – κύτταρα-φονιάδες). 
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Στα ψάρια, η δομή του ανοσοποιητικού συστήματος έχει τα εξής χαρακτηριστικά, α) 

διατηρημένη έμφυτη ανοσία, β) ανάπτυξη μιας συνδυαστικής δράσης των δύο μηχανισμών, και 

γ) αμφίπλευρη επικοινωνία μεταξύ των συστατικών του ανοσοποιητικού συστήματος. Αντίθετα, 

στα ανώτερα σπονδυλωτά περισσότερη εξειδίκευση δόθηκε στους επίκτητους μηχανισμούς 

άμυνας, απαλλάσσοντας τους έμφυτους μηχανισμούς εν μέρει από το βάρος της ευθύνης για 

την προστασία του οργανισμού (Tort et al., 2003). 

Όπως όλα τα σπονδυλωτά, έτσι και τα ψάρια έχουν χυμικές και κυτταρικές ανοσολογικές 

αποκρίσεις, και κεντρικά όργανα, των οποίων η κύρια λειτουργία αφορά την άμυνα του 

οργανισμού. Τα ψάρια και τα θηλαστικά έχουν ορισμένες ομοιότητες, αλλά και διαφορές όσον 

αφορά την ανοσολογική λειτουργία (Πίνακας 1.5). Τα όργανα που σχετίζονται με το 

ανοσοποιητικό σύστημα των ψαριών διακρίνονται, όπως και των θηλαστικών, σε πρωτογενή 

(πρόσθιο τμήμα νεφρού, θύμος αδένας) και δευτερογενή (σπλήνας, λεμφικός ιστός που είναι 

συνδεδεμένος με το έντερο - Gut Associated Lymphoid Tissue, GALT). Στα πρωτογενή 

όργανα πραγματοποιείται η παραγωγή και διαφοροποίηση των κυττάρων του ανοσοποιητικού, 

ενώ στα δευτερογενή πραγματοποιείται η ολοκλήρωση της ανοσολογικής απόκρισης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές εξαιτίας των διαφοροποιήσεων στην κυτταρική οργάνωση 

και δομή ανάμεσα στις δυο ομάδες, τα περισσότερα όργανα που σχετίζονται με το 

ανοσοποιητικό σύστημα είναι ίδια, εκτός από το μυελό των οστών και τους λεμφαδένες, που 

υπάρχουν μόνο στα θηλαστικά (Press and Evensen, 1999; Εικόνα 1.6). Αντί αυτού, το 

πρόσθιο τμήμα του νεφρού (head kidney) έχει αναλάβει αιμοποιητικές λειτουργίες στα ψάρια 

(Meseguer et al., 1995; Zapata et al., 1997) και είναι το κύριο όργανο υπεύθυνο για τη 

φαγοκυττάρωση (Dannevig et al., 1994), την επεξεργασία των αντιγόνων (Kaattari and Irwin, 

1985; Brattgjerd and Evensen, 1996) και του σχηματισμού της ανοσοσφαιρίνης IgM και της 

ανοσολογικής μνήμης (Herraez and Zapata, 1986; Tsujii and Seno, 1990). Το πρόσθιο 

τμήμα του νεφρού αποτελεί επίσης ένα σημαντικό ενδοκρινές όργανο, ομόλογο με τα 

επινεφρίδια των θηλαστικών, που απελευθερώνει κορτικοειδή και άλλες ορμόνες. Έτσι, το 

όργανο αυτό έχει σημαντικές ρυθμιστικές λειτουργίες και αποτελεί το κεντρικό όργανο για 

ανοσολογική – ενδοκρινική αλληλεπίδραση.  
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Πίνακας 1-5 : Διαφορές στους ανοσολογικούς μηχανισμούς μεταξύ τελεόστεων ιχθύων και 
θηλαστικών. 

 Τελεόστεοι Θηλαστικά 

Βιοτικοί περιορισμοί   

Θερμοκρασιακό εύρος -2 έως 35οC 36.5 έως 37.5οC 

Περιβάλλον Νερό Αέρας 

Μεταβολισμός Ποικιλοθερμία Ομοιοθερμία 

Απόκριση ανοσοποιητικού   

Συγγένεια αντισωμάτων Χαμηλή Υψηλή 

Απόκριση αντισωμάτων Αργή Γρήγορη 

Μνήμη Ασθενής Ισχυρή 

Χαμηλή θερμοκρασία 
Εξαρτημένη, ανοσοκατασταλτική 

επίδραση 
Ανεξάρτητη 

Λεμφοειδή όργανα   

Ιστοί αιμοποίησης Πρόσθιο τμήμα νεφρού Μυελός των οστών 

Θύμος Επιρροή από εποχιακές αλλαγές Εκφύλιση με την ηλικία 

Λεμφικά οζίδια Απουσιάζουν Υπάρχουν 

Λεμφικός ιστός συνδεδεμένος με 
το έντερο 

Όχι οργανωμένος 
Οργανωμένος, πλάκες του 

Peyer 

Βλαστικά κέντρα Απουσιάζουν Υπάρχουν 

  Πηγή : Tort et al., 2003 

Η σπλήνα γενικά έχει ένα δευτερεύον ρόλο σε σχέση με το πρόσθιο τμήμα του νεφρού για 

τους έμφυτους και επίκτητους μηχανισμούς ανοσίας. Το όργανο αυτό αποτελείται κυρίως από 

ερυθρά και επιθηλιακά κύτταρα, μακροφάγα και μελανομακροφάγα. Εκτός από τη συμμετοχή 

του στην αιμοποίηση, παίρνει μέρος στην αποικοδόμηση των αντιγόνων και στην παραγωγή 

των αντισωμάτων. Ο θύμος αποτελεί ένα άλλο σημαντικό ανοσοποιητικό όργανο, καθώς 

παράγει τα Τ-λεμφοκύτταρα και τα πλασματοκύτταρα (Zapata and Amemiya, 2000). Το 

ήπαρ δεν έχει κάποιο σημαντικό ρόλο στους ανοσοποιητικούς μηχανισμούς του οργανισμού, 

παρόλα αυτά έχει βρεθεί ότι παράγει ουσίες που συμμετέχουν στην οξεία φάση, αλλά και τις 

πρωτεΐνες του συμπληρώματος (Demers and Bayne, 1997).  
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Εικόνα 1-6: Δομές που σχετίζονται με την ανοσολογική λειτουργία 
στα ψάρια. Πηγή : Tort et al., 2003. 

Άλλοι ιστοί που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα των ψαριών είναι το δέρμα, τα 

βράγχια και το έντερο. Το δέρμα και τα βράγχια θεωρούνται πρωτογενείς φραγμοί που 

παρέχουν φυσική και χημική προστασία. Το έντερο είναι ένα όργανο με πολλαπλές 

λειτουργίες, όχι μόνο για τη διατροφή, αλλά και για την ανοσία του οργανισμού. 

Συγκεκριμένα, η βλέννα του γαστρεντερικού σωλήνα είναι πλούσια σε κύτταρα του 

ανοσοποιητικού, τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν τοπικές φλεγμονές (Press and 

Evensen, 1999). Επιπλέον, στην επιφάνεια του εντέρου βρίσκεται η φυσική μικροχλωρίδα που 

αλληλεπιδρά με δυνητικά παθογόνους μικροοργανισμούς προκαλώντας ανοσολογικές 

αποκρίσεις (Montalto et al., 2009). Αλλαγές στην μικροχλωρίδα του εντέρου μπορούν να 

προκληθούν από συστατικά της τροφής (Cahill, 1990; Ringø and Olsen, 1999), κάτι που 

μπορεί να οδηγήσει σε ευπάθεια του οργανισμού σε ασθένειες (Birkbeck and Ringø, 2005). 

Τα κύτταρα που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα των ψαριών αποτελούνται από 

λευκά αιμοσφαίρια που μεταφέρονται με την κυκλοφορία και έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά 

με τα λεμφοκύτταρα, τα κοκκιοκύτταρα και τα μονοκύτταρα των υπολοίπων σπονδυλωτών 

(Zelikoff, 1998). Οι ανοσολογικές αποκρίσεις ξεκινούν από ένα τραυματισμό ή από 

προσβολή από κάποιο μικροοργανισμό, οι οποίες θα ενεργοποιήσουν τη φαγοκυττάρωση και 

τη διαδικασία της φλεγμονής (Corbel, 1975), η οποία θα βοηθηθεί από τα κύτταρα που 

συμμετέχουν στους έμφυτους μηχανισμούς άμυνας όπως είναι τα μονοκύτταρα/μακροφάγα, 

τα ουδετερόφιλα και τα μη-ειδικά κυτταροτοξικά κύτταρα (NCC). Στην πέστροφα έχει 

αναφερθεί ότι φαγοκυτταρική δραστηριότητα πραγματοποιείται από τα Β-λεμφοκύτταρα, τα 

οποία συμμετέχουν στους μηχανισμούς της επίκτητης ανοσίας (Li et al., 2006). Ηωσινόφιλα 

Πρόσθιο τμήμα νεφρού 
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κοκκιοκύτταρα έχουν παρατηρηθεί στο βλεννογόνο του εντέρου, ικανά να αντιμετωπίσουν 

βακτήρια και παράσιτα (Secombes, 1996), ενώ τα μη-ειδικά κυτταροτοξικά κύτταρα που 

βρίσκονται στο αίμα, στους λεμφικούς ιστούς και στους βλεννογόνους έχει αναφερθεί ότι 

αποκρίνονται σε περιπτώσεις που υπάρχουν μολύνσεις κυττάρων από ιούς ή παράσιτα 

(Secombes, 1996). 

Τα συστατικά της χυμικής έμφυτης ανοσίας εμποδίζουν την προσκόλληση και αποικισμό των 

μικροοργανισμών και βρίσκονται στον ορό, στη βλέννα, στο δέρμα, στα βράγχια και στο 

έντερο. Περιλαμβάνουν ποικίλους αντιμικροβιακούς παράγοντες όπως για παράδειγμα 

τρυψίνη, λυσοζύμη, αντισώματα, παράγοντες του συμπληρώματος, και άλλες λυτικές ουσίες 

(Alexander and Ingram, 1992). Η λυσοζύμη είναι ένα από τους παράγοντες άμυνας που 

βρίσκεται στα σημεία του σώματος που είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον όπως τα βράγχια 

και τον γαστρεντερικό σωλήνα, αλλά και στην κυκλοφορία του αίματος. Είναι ένα 

βλεννολυτικό ένζυμο που προέρχεται από λευκοκύτταρα (Saurabh and Sahoo, 2008) και 

συντίθεται στο ήπαρ (Bayne and Gerwick, 2001). Τα λευκοκύτταρα που σχετίζονται 

περισσότερο με την παραγωγή της λυσοζύμης είναι τα ουδετερόφιλα, τα μονοκύτταρα και σε 

κάποιο ποσοστό και τα μακροφάγα (Saurabh and Sahoo, 2008). Το ένζυμο αυτό έχει με 

αντιφλεγμονώδεις, αντιϊκές και βακτηριολυτικές ιδιότητες ενάντια σε Gram αρνητικά και 

θετικά βακτήρια και γενικά προτιμάται ως δείκτης ανοσολογικής απόκρισης.      

Το σύστημα του συμπληρώματος έχει ένα πρωτογενή ρόλο στην έμφυτη ανοσία των ψαριών, 

καθώς διευκολύνει το χημειοτακτισμό, την οψωνινοποίηση και την καταστροφή των 

παθογόνων (Holland and Lambris, 2002), αλλά επίσης σχετίζεται και με την επίκτητη ανοσία, 

καθώς η ενεργοποίηση του συμπληρώματος ενισχύει τον πολλαπλασιασμό των 

λεμφοκυττάρων (Morgan et al., 2005). Ανάμεσα στα συστατικά του συμπληρώματος (C3, C7, 

C4, C5 και παράγοντας B) που έχουν βρεθεί στα ψάρια, η πρωτεΐνη C3 είναι απαραίτητη για 

όλα τα μονοπάτια του συμπληρώματος. Η πρωτεΐνη αυτή αποτελεί ένα συστατικό ζωτικής 

σημασίας για το αίμα και τα λεμφικά υγρά διαφόρων οργάνων και ιστών (Løvoll et al., 2007) 

και συντίθεται κυρίως στο ήπαρ, ενώ τα άλλα συστατικά του συμπληρώματος παράγονται και 
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στο πρόσθιο τμήμα του νεφρού, στα βράγχια, το δέρμα, το έντερο, τη σπλήνα και τον πυλωρό 

σε χαμηλότερη συγκέντρωση (Løvoll et al., 2007). 

Η επίκτητη ανοσία των ψαριών ρυθμίζεται από χυμικές και κυτταρικές ανοσολογικές 

αποκρίσεις όπως στα θηλαστικά, ενώ υπάρχει και μνήμη (Ellis, 2001). Τα ψάρια διαθέτουν 

ανοσοσφαιρίνες, μείζων σύμπλοκο ιστοσυμβατότητας (MHC), υποδοχείς Τ-λεμφοκυττάρων, 

και πληθυσμούς Τ- και Β-λεμφοκυττάρων, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ειδικές 

ανοσολογικές αποκρίσεις ενάντια σε μια πληθώρα αντιγόνων. Οι πληθυσμοί των 

λεμφοκυττάρων είναι ανάλογοι με αυτούς των θηλαστικών (Clem et al., 1991). Τα Β-

λεμφοκύτταρα και τα πλασματοκύτταρα, που κυρίως βρίσκονται στη σπλήνα και το πρόσθιο 

τμήμα του νεφρού των ψαριών είναι ικανά να παράγουν αντισώματα και όπως των θηλαστικών 

φέρουν στην κυτταρική τους μεμβράνη ανοσοσφαιρίνες (Zelikoff, 1998). Μέχρι πρόσφατα 

υπήρχαν δεδομένα ότι τα ψάρια έφεραν μονάχα ένα τύπο ανοσοσφαιρινών, ο οποίος έμοιαζε 

με την IgM των θηλαστικών, αλλά μελέτες στην ιριδίζουσα πέστροφα και τα zebrafish 

ανακάλυψαν ένα νέο ισότυπο, την IgT (Hansen et al., 2005), που εκφράζεται κυρίως στον 

GALT (Zhang et al., 2010). Οι κυτταρικές ανοσολογικές αποκρίσεις, όπως και στα 

θηλαστικά, ελέγχονται από τα Τ-λεμφοκύτταρα, ενώ έχει βρεθεί ότι διαθέτουν ειδικούς 

υποδοχείς (Τ-cell receptors, TCR) και εκκρίνουν κυτταροκίνες, που βοηθούν στην 

ενεργοποίηση των Β- και κυτταροτοξικών Τ- λεμφοκυττάρων (Blazer, 1992; Kiron, 2012). 

1.3.2. Διατροφή και ανοσοποιητικό σύστημα ιχθύων 

Η διατροφική κατάσταση των ψαριών θεωρείται ένα σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις 

ανοσολογικές τους αποκρίσεις και την ανθεκτικότητα τους σε παθογόνους μικροοργανισμούς 

(Blazer, 1992; Lall and Oliver, 1993; Kiron, 2012). Το ανοσοποιητικό σύστημα των ψαριών 

είναι καλά ανεπτυγμένο για να λειτουργεί με αποδοτικό τρόπο στις (δυσμενείς ή όχι) συνθήκες 

των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, που μπορεί να προκαλέσουν στρες ή μόλυνση από 

παθογόνους μικροοργανισμούς (Kiron, 2012). Οι μηχανισμοί άμυνας ενεργοποιούνται από τα 

ψάρια για να δημιουργήσουν ένα εχθρικό περιβάλλον για τους παθογόνους παράγοντες ή για 

να επιλύσουν ανισορροπίες που μπορούν να προκληθούν από συνθήκες στρες. Οι 
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προστατευτικοί μηχανισμοί μπορεί να είναι ρυθμιστικές κυτταροκίνες, αντιοξειδωτικοί 

μηχανισμοί άμυνας, πρωτεΐνες οξείας φάσης (acute phase), ή κυτταρικές αποκρίσεις που 

λειτουργούν για τη ρύθμιση της ομοιόστασης του ψαριού. Για να μπορούν οι μηχανισμοί 

αυτοί να λειτουργούν, οι πηγές των θρεπτικών συστατικών της διατροφής είναι βασική 

απαίτηση για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Παρόλα αυτά, η 

υπάρχουσα έρευνα των ανοσολογικών αποκρίσεων των ψαριών, έως σήμερα, είναι 

περιορισμένη σε συγκεκριμένα συστατικά τροφής (Kiron, 2012; Oliva-Teles, 2012). 

Η υποκατάσταση των ιχθυαλεύρων από πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης έχει βρεθεί να επιδρά 

στο ανοσοποιητικό σύστημα των ψαριών. Η επίδραση αυτή έχει βρεθεί να διαφοροποιείται 

ανάλογα με το είδος του ψαριού, τα επίπεδα υποκατάστασης, αλλά και την πρώτη ύλη, ενώ 

αλλαγές στους ανοσολογικούς δείκτες συχνά συνοδεύονται με φλεγμονή και αλλαγές στη 

μορφολογία του εντέρου ή του ήπατος, ή με επικείμενη ευπάθεια σε παθογόνα (Burrells et al., 

1999; Krogdahl et al., 2000; Bransden et al., 2001a; Barros et al., 2002; Sitjà-Bobadilla et al., 

2005; Urán et al., 2009a). Η παρουσία των αντιδιατροφικών παραγόντων στις φυτικές πρώτες 

ύλες και το σογιάλευρο και η ανοχή του κάθε είδους στους παράγοντες αυτούς φαίνεται να 

αποτελούν αιτίες της μεγάλης διακύμανσης που παρατηρείται στη ανοσολογική απόκριση των 

διαφόρων ειδών ψαριών. Μείωση ή εξάλειψη των παραγόντων αυτών πιθανόν να αναστέλλει τις 

αρνητικές τους επιπτώσεις, αλλά η έρευνα προς την κατεύθυνση αυτή είναι ακόμη στα αρχικά 

της στάδια και περιορίζεται κυρίως στα σολομοειδή. 

1.3.3. Το αντιοξειδωτικό σύστημα των ψαριών  

Τα ψάρια, όπως και όλοι οι αερόβιοι οργανισμοί, κατέχουν συστήματα αντιοξειδωτικής 

άμυνας, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν τις ενεργές ρίζες οξυγόνου (Reactive Oxygen Spexies, 

ROS) που παράγονται ως αποτέλεσμα της αερόβιας αναπνοής και οξείδωσης των διαφόρων 

υποστρωμάτων στις μεμβράνες των μιτοχονδρίων και στο ενδοπλασματικό δίκτυο (Halliwell 

and Gutteridge, 1990). Μικρές ποσότητες ROS, όπως ρίζες υδροξυλίου (ΟΗ), υπεροξειδίου 

(Ο2
-) και υπεροξείδιο του υδρογόνου Η2Ο2, παράγονται συνεχώς από τους αερόβιους ιστούς 
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σαν αποτέλεσμα εξωτερικών, αλλά και εσωτερικών ερεθισμάτων (Benzie and Strain, 2005). 

Χαμηλά επίπεδα των ROS είναι απαραίτητα για πολλές βιοχημικές διεργασίες, όπως για τη 

λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και την άμυνα ενάντια σε μικροοργανισμούς (Yin 

et al., 1995; Benzie and Strain, 2005; Ha et al., 2005). Αντίθετα, ανεπαρκής απομάκρυνση των 

ROS οδηγεί σε οξειδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές μεταβολικές 

δυσλειτουργίες και ζημιές στα βιολογικά μακρομόρια, όπως οξείδωση ιστών, υπεροξείδωση 

λιπιδίων (LPO), πρωτεϊνών και DNA, και να οδηγήσει σε παθολογικές καταστάσεις (Sies, 

1986; Nohl et al., 1993). 

Τα κύτταρα υιοθετούν αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς προστασίας από τις ROS, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν ένζυμα και μικρού μοριακού βάρους ουσίες με αντιοξειδωτική δράση. Στα 

ψάρια, όπως και στα θηλαστικά, έχουν εντοπιστεί ένζυμα με εξειδικευμένη δράση όπως η 

δισμουτάση του υπεροξειδίου και η καταλάση, αλλά και ένζυμα εξαρτημένα από τη 

γλουταθειόνη, όπως η γλουταθειόνη αναγωγάση, τρανσφεράση και υπεροξειδάση. Οι 

ενεργότητες των περισσότερων από αυτών των ενζύμων είναι χαμηλότερες στα ψάρια σε σχέση 

με τα θηλαστικά και τα πουλιά (Izokun-Etiobhio et al., 1990; Perez-Campo et al., 1993). 

Μικρού μοριακού βάρους αντιοξειδωτικά μπορεί να είναι πεπτίδια (γλουταθειόνη), αμινοξέα, 

βιταμίνες, καροτενοειδή και φλαβόνες, τα οποία πολλές φορές προέρχονται από τη διατροφή 

(Benzie and Strain, 2005). Η δράση των αντιοξειδωτικών μορίων παρουσιάζεται περιληπτικά 

στον Πίνακα 1.6., ενώ η συντονισμένη δράση τους στην Εικόνα 1.7. 

Οι αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί στα ψάρια έχει βρεθεί ότι επηρεάζονται σημαντικά από τη 

διατροφή. Τα σαρκοφάγα ψάρια, αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας, σε σχέση με τα 

φυτοφάγα και τα παμφάγα έχει βρεθεί ότι έχουν χαμηλότερη δραστικότητα της γλουταθειόνης 

υπεροξειδάσης στα μιτοχόνδρια του ήπατος και υψηλότερη δραστικότητα καταλάσης και 

δισμουτάσης του υπεροξειδίου στο ήπαρ (Radi et al., 1987). Τα επίπεδα των λιπιδίων και των 

υδατανθράκων στη δίαιτα παρατηρήθηκε ότι επηρεάζουν τη δραστικότητα ορισμένων 

αντιοξειδωτικών ενζύμων, καθώς και το βαθμό οξείδωσης των λιπών (Rueda-Jasso et al., 

2004). Τέλος, βρέθηκε ότι η δραστικότητα των αντιοξειδωτικών ενζύμων επηρεάζεται από τη 
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διαθεσιμότητα της τροφής σε αρκετά είδη ψαριών (Hidalgo et al., 2002; Pascual et al., 2003; 

Morales et al., 2004). 

Η πρόσληψη αντιοξειδωτικών ουσιών μέσω της διατροφής, όπως φαινολών και φλαβονοειδών, 

που περιέχονται στις φυτικές πρώτες ύλες έχει συσχετισθεί με ευεργετικές επιδράσεις στην 

υγεία του ανθρώπου (Adom and Liu, 2002; Bub et al., 2003) και στην οξειδοαναγωγική 

κατάσταση της γλουταθειόνης, η οποία θεωρείται ενδεικτική της οξειδοαναγωγικής 

κατάστασης του κυττάρου και δείκτης του οξειδωτικού στρες. Τα φλαβονοειδή, εκτός από 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες, έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντιαλλεργικές δράσεις (Nijveldt et al., 

2001). Στα ψάρια, η επίδραση τους στο αντιοξειδωτικό σύστημα έχει ελάχιστα μελετηθεί και 

έχουν συσχετισθεί με την αντικατάσταση των ιχθυαλεύρων από πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης 

(Sitjà-Bobadilla et al., 2005), ενώ για το σογιάλευρο, από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει 

δημοσιευμένη εργασία που να συσχετίζει την προσθήκη τους στην τροφή με την 

αντιοξειδωτική κατάσταση των ψαριών.  
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Πίνακας 1-6 : Αντιοξειδωτικά ένζυμα στα ψάρια. 

Ένζυμο Λειτουργία 

Δισμουτάση του 

υπεροξειδίου  

Superoxide Dismutase 

SOD 

Μεταλλοένζυμο που καταλύει την αντίδραση αναγωγής του Ο2
- σε Ο2 και 

λιγότερο ενεργό Η2Ο2. 

Παίζει σημαντικό ρόλο στον κυτταρικό αντιοξειδωτικό μηχανισμό 

Τρεις τύποι: Κυτταροπλασματική Cu/Zn-SOD, Μιτοχονδριακή Mn-

SOD, Εξωκυτταρική EE-SOD 

Καταλάση 

Τετραμερές ένζυμο που καταλύει την μετατροπή του Η2Ο2 σε Η2Ο και 

Ο2. 

Προστατεύει τα κύτταρα από το Η2Ο2 που παράγεται μέσα σε αυτά 

Γλουταθειόνη 

υπεροξειδάση 

Glutathione Peroxidase 

GPx 

Καταλύει την αναγωγή του υδροπεροξειδίου χρησιμοποιώντας 

γλουταθειόνη (GSH) μετατρέποντας την στην οξειδωμένη της μορφή 

(GSSG). 

Προστατεύει τα κύτταρα από οξειδωτική βλάβη 

Γλουταθειόνη 

αναγωγάση 

Glutathione reductase 

GR 

Φλαβοπρωτεΐνη που καταλύει την αναγωγή της GSSG σε GSH. 

Είναι απαραίτητο ένζυμο για την οξειδοαναγωγή της GSH, έτσι ώστε να 

διατηρούνται τα επίπεδα της στο κύτταρο – υψηλή αναλογία GSH/GSSH 

είναι απαραίτητη για την προστασία έναντι του οξειδωτικού στρες 

Γλουταθειόνη S- 

τρανσφεράση 

Glutathione S-

transferase 

GST 

Καταλύει την αντίδραση της σύζευξης της GSH, μέσω μια σουλφιδικής 

ομάδας, με ηλεκτρονιόφιλα κέντρα. 

Συμβάλει κυρίως στην αποτοξίνωση των ενδογενών συστατικών του 

κυττάρου και έχει διάφορες ισομορφές 

Πηγή : Mates et al., 1999; Martínez-Álvarez et al., 2005 
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Πηγή : Benzie and Strain, 2005 

Εικόνα 1-7 : Συντονισμένη δράση των αντιοξειδωτικών 
μορίων στον οργανισμό 

1.4. Μεσογειακά είδη Ιχθύων - Τσιπούρα 

H τσιπούρα Sparus aurata (Εικόνα 1.5.) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια είδη 

που εκτρέφονται στην Ευρώπη, κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου, με την Ελλάδα να 

κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή της (περίπου το 50% της συνολικής παραγωγής; 

FAO, 2010). H παραγωγή τσιπούρας είναι καλά ελεγχόμενη, ενώ, παράλληλα, οι γνώσεις 

γύρω από τις διατροφικές απαιτήσεις της είναι σε προχωρημένο επίπεδο, αν και λιγότερο 

εκτεταμένες σε σχέση με τα σολομοειδή και τον κυπρίνο (NRC, 1993).       

Οι απαιτήσεις της τσιπούρας σε πρωτεΐνη αντανακλούν τη σαρκοφάγα φύση της, καθώς 

απαιτεί 45-46% πρωτεΐνης για τα ενήλικα άτομα (Santinha et al., 1996; Vergara et al., 1996b), 

ενώ ο γόνος απαιτεί γύρω στο 55% (Vergara et al., 1996a). Ο λόγος διαθέσιμης πρωτεΐνης και 

ενέργειας επηρεάζει τους ρυθμούς ανάπτυξης και αξιοποίησης της τροφής από την τσιπούρα, η 

οποία φαίνεται ότι μπορεί να ρυθμίζει την ποσότητα τροφής που καταναλώνει με βάση τον 
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λόγο αυτό (Kentouri et al., 1994). Ο Kaushik (1997) έδειξε  ότι η βέλτιστη αναλογία 

πρωτεΐνης-ενέργειας είναι υψηλότερη για την τσιπούρα απ’ ότι για τα σολομοειδή. Η 

ικανότητα αφομοίωσης της πρωτεΐνης στα θαλάσσια ψάρια είναι μικρότερη, υποδεικνύοντας 

ότι οι συμβατικές πηγές πρωτεΐνης έχουν κάποια φειδωλή επίδραση, που όμως μπορεί να 

εμπλέκονται σε αυτό και οι μέθοδοι επεξεργασίας των σιτηρεσίων και ο σχεδιασμός τους. 

Όσον αφορά τις διατροφικές απαιτήσεις της τσιπούρας σε απαραίτητα αμινοξέα, αυτές έχουν 

εκτιμηθεί βάσει παραμέτρων ανάπτυξης (Luquet and Sabaut, 1974; Fournier et al., 2002; 

Marcouli et al., 2005) και υπολογισμούς περιεκτικότητας των αμινοξέων στο σώμα των ψαριών 

(Vergara, 1992; Kaushik, 1998), αλλά χρειάζεται  περισσότερη έρευνα για τον ακριβή 

προσδιορισμό τους.   

 
Τσιπούρα Sparus aurata L. 

Βασίλειο Animalia 
Φύλο Chordata 
Κλάση Actinopterygii 
Τάξη Perciformes 

Οικογένεια Sparidae 
Εικόνα 1-8 : Ταξινόμηση της τσιπούρας Sparus aurata L. 

Διάφορες εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης έχουν χρησιμοποιηθεί και αξιολογηθεί για την 

τσιπούρα μέχρι σήμερα, ενώ η έρευνα σε σχέση με την επίδραση του σογιάλευρου δεν είναι 

πολύ εκτεταμένη. Πειράματα με διαδοχική αύξηση των επιπέδων εμπορικού σογιάλευρου σε 

τροφές τσιπούρας έδειξαν ότι υπάρχει αναλογική μείωση της αξιοποίησης της τροφής (Venou 

et al., 2006; Martínez-Llorens et al., 2007) ενώ ανεκτά φαίνονται να είναι ποσοστά έως 30% 

(Robaina et al., 1995; Nengas et al., 1996; Bonaldo et al., 2008). Υποκατάσταση ιχθυάλευρου 

από συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας σε ποσοστό πάνω από 40% επηρέασε αρνητικά την 

εκμετάλλευσης της τροφής (Kissil et al., 2000). Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν αποδοθεί στην 

έλλειψη των αμινοξέων μεθειονίνης και κυστεΐνης, στην παρουσία αντιδιατροφικών 
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παραγόντων ή στη μη αποδεκτή γεύση των σιτηρεσίων από τα ψάρια, ειδικά όταν περιέχουν 

φυτικές πρώτες ύλες (Mackie and Mitchell, 1985; Tacon, 1997). Στο επίπεδο του πεπτικού 

σωλήνα, η χρήση σογιάλευρου σε ποσοστό 30%, στη δίαιτα της τσιπούρας, δε φάνηκε να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στη μορφολογία του εντέρου (Bonaldo et al., 2008), ενώ στο ήπαρ 

παρατηρήθηκε συσσώρευση λιπιδικών σταγονιδίων γύρω από τον παγκρεατικό ιστό (Robaina 

et al., 1995). Όσον αφορά στο ανοσοποιητικό σύστημα, ορισμένοι ερευνητές έχουν μελετήσει 

την επίδραση των διαφορετικών διατροφικών χειρισμών στους μη ειδικούς μηχανισμούς 

άμυνας της τσιπούρας (Mulero et al., 1998; Castro et al., 1999; Montero et al., 2001; Ortuño 

et al., 2001; Cuesta et al., 2002; Rodrı  guez et al., 2003; Sitjà-Bobadilla et al., 2003; Sitjà-

Bobadilla et al., 2005), αλλά μέχρι τώρα οι επιπτώσεις του σογιάλευρου και των προϊόντων 

του δεν έχουν μελετηθεί.  

1.5. Στόχοι της παρούσας διατριβής  

Τα σιτηρέσια που βασίζονται σε υψηλής ποιότητας ιχθυάλευρο ικανοποιούν τις ανάγκες των 

ψαριών σε πρωτεΐνες και απαραίτητα αμινοξέα. Καθώς οι ανάγκες για υποκατάσταση των 

ιχθυαλεύρων μεγαλώνουν, το σογιάλευρο, μια πηγή πλούσια σε πρωτεΐνη και με ευνοϊκό 

προφίλ αμινοξέων αποτελεί μια εναλλακτική πηγή πρωτεΐνης, ευρέως χρησιμοποιούμενη στην 

κτηνοτροφία και τις υδατοκαλλιέργειες. Παρόλα αυτά, η ενσωμάτωση του στα σιτηρέσια 

μπορεί να εισάγει αντιδιατροφικούς παράγοντες που βρίσκονται φυσικά στη σόγια, που εφόσον 

δεν εξαλειφθούν μέσω επεξεργασίας, μπορεί να είναι έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τα ψάρια. 

Από μελέτες, που όμως έχουν επικεντρωθεί στα σολομοειδή, έχει βρεθεί ότι αυτοί οι 

παράγοντες επηρεάζουν την φυσιολογία του εντέρου, εμποδίζοντας την σωστή λειτουργία της 

πέψης και απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών, με αποτέλεσμα να αναστέλλουν την 

ανάπτυξη. Επιπλέον, η παρουσία ορισμένων από τους παράγοντες αυτούς προκαλεί αλλαγές 

στους ανοσολογικούς δείκτες, που συχνά συνοδεύονται από φλεγμονές και αλλαγές στη 

μορφολογία του εντέρου ή του ήπατος,  και μπορεί να αποτελέσουν ένδειξη για επικείμενη 

ευπάθεια σε παθογόνα. Η εξάλειψη των αντιδιατροφικών παραγόντων με κατάλληλες 

διεργασίες, έχει βρεθεί, ότι μπορεί να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών 
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του σογιάλευρου και συνεπώς και την ανάπτυξη των σολομοειδών, ενώ η επίδραση στο 

ανοσοποιητικό σύστημα δεν έχει μελετηθεί. Στα Μεσογειακά είδη, η έρευνα ως προς τη 

επίδραση του σογιάλευρου και των αντιδιατροφικών παραγόντων του στην φυσιολογία του 

εντέρου και την ανοσολογική κατάσταση των ψαριών είναι περιορισμένη, παρόλο που το 

σογιάλευρο έχει εισαχθεί στα σιτηρέσια των ψαριών. 

Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι η κατανόηση των επιδράσεων της σόγιας και των 

προϊόντων της, καθώς και των αντιδιατροφικών παραγόντων που εμπεριέχουν, στην  αύξηση 

και τη φυσιολογία των Μεσογειακών εκτρεφόμενων ψαριών, και συγκεκριμένα της τσιπούρας.  

Πιο αναλυτικά, θα εξετασθούν: 

 Η ανοχή των ψαριών σε διαφορετικά επίπεδα υποκατάστασης του ιχθυάλευρου από 

κατεργασμένα προϊόντα σόγιας. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν δυο σειρές 

πειραμάτων, όπου το ιχθυάλευρο αντικαταστάθηκε σε διαφορετικά επίπεδα από προϊόντα 

σογιάλευρου διαφορετικής κατεργασίας και μελετήθηκε η επίδραση τους στην ανάπτυξη, 

το ανοσοποιητικό σύστημα, το οξειδωτικό στρες και τη φυσιολογία του εντέρου σε νεαρά 

άτομα τσιπούρας.  

 Η επίδραση επιμέρους αντιδιατροφικών παραγόντων της σόγιας στην πέψη και τη 

φυσιολογία των ψαριών. Βάση του επιπέδου και του προϊόντος που προσδιορίστηκε από 

τις δυο παραπάνω σειρές πειραμάτων, μελετήθηκαν οι επιπτώσεις καθαρών 

αντιδιατροφικών παραγόντων στα σιτηρέσια νεαρών ατόμων τσιπούρας στην ανάπτυξη, το 

ανοσοποιητικό σύστημα και τη φυσιολογία πέψης.  

 Η επίδραση της προσθήκης εξωγενών ενζύμων στην διατροφική αξία της σόγιας και τα 

χαρακτηριστικά πέψης των θρεπτικών συστατικών της. Για τη μελέτη της επίδρασης 

υδρολυτικών ενζύμων στους ΜΑΠ του σογιάλευρου, χρησιμοποιήθηκαν εμπορικά 

σκευάσματα ενζυματικών μιγμάτων στα σιτηρέσια και εξετάσθηκε η επίδραση τους στην 

ανάπτυξη και τη φυσιολογία πέψης νεαρών ατόμων τσιπούρας. 
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1.6. Περίγραμμα Διατριβής  

Στην διατριβή αυτή θα μελετηθεί η επίδραση της διατροφής στη φυσιολογία του εντέρου και 

την ανοσολογική κατάσταση της τσιπούρας σε σχέση με τους αντιδιατροφικούς παράγοντες 

του σογιάλευρου και των κατεργασμένων προϊόντων του. Η δομή του κειμένου που ακολουθεί 

είναι η ακόλουθη: στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά τα υλικά και οι μέθοδοι 

που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα που εκτελέστηκαν. Στο τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και 

έκτο κεφάλαιο περιγράφονται οι πειραματικές εκτροφές που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν, τα οποία και συζητήθηκαν επιμέρους με βάσει την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία. Το έβδομο κεφάλαιο καταλήγει δίνοντας τη γενική συζήτηση της 

εργασίας πάνω στα ευρήματα και τα αποτελέσματα από τις πειραματικές μεθόδους που 

εκτελέστηκαν, αντιπαραβάλλοντας τα με αυτά τα οποία περιγράφονται στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία.
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Κ ε φ ά λ α ι ο  I Ι  

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2. Υλικά και Μέθοδοι 

2.1. Πειραματικός σχεδιασμός 

Για τους σκοπούς της παρούσας διδακτορικής διατριβής, πραγματοποιήθηκαν 4 σειρές 

πειραματικών εκτροφών, με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, στο Ινστιτούτο 

Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου 

Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Για τις εκτροφές, άτομα τσιπούρας κατανέμονταν 

τυχαία σε πολυεστερικές πειραματικές δεξαμενές ανοιχτού κυκλώματος σε τρεις 

πειραματικούς πληθυσμούς-επαναλήψεις για το κάθε σιτηρέσιο. Κάθε πειραματική εκτροφή 

διήρκησε γύρω στους τρεις μήνες κατά τους οποίους τα σιτηρέσια χορηγούνταν δύο φορές 

ημερησίως (9.00 και 16.00 ώρα). Η κατανάλωση τους καταγραφόταν ημερησίως και κάθε 3 

εβδομάδες ζυγίζονταν όλοι οι πειραματικοί πληθυσμοί, σε ομάδες 5 ατόμων ανά πληθυσμό, 

μετά από νηστεία μιας ημέρας, για καταγραφή της προόδου ανάπτυξης τους.  

2.2. Διαδικασία παρασκευής πειραματικών σιτηρεσίων 

Η διαδικασία παρασκευής σιτηρεσίων περιλαμβάνει το άλεσμα των πρώτων υλών, την ανάμιξή 

τους σε κατάλληλες αναλογίες, όπως περιγράφονται σε κάθε κεφάλαιο χωριστά, και τελικά τη 

σύμπηξη τους. Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν ένας μικρός και ένας μεγάλος 

αναμίκτης. Αρχικά αναδεύονταν τα μίγματα των βιταμινών, του δείκτη πεπτικότητας 

(Κεφάλαια 5-6), των καθαρών αντιδιατροφικών παραγόντων (Κεφάλαιο 5), των ενζυματικών 

μιγμάτων (Κεφάλαιο 6), καθώς και των άλλων εισαγόμενων πρώτων υλών στα σιτηρέσια σε 

μικρές ποσότητες στον μικρό αναμίκτη (Kenwood KM263, 4.3L, 700 W), και στη συνέχεια 

αναμείχθηκε στον μεγάλο (Hobart, A200) όλη η ποσότητα των πρώτων υλών. Στο τέλος της 

διαδικασίας προστέθηκε κατάλληλη ποσότητα ιχθυελαίου ως τη μόνη πηγή διατροφικού 



Κεφάλαιο IΙError! AutoText entry not defined. 

50 

λίπους. Για την παρασκευή των εξωθημένων σιτηρεσίων (Κεφάλαιο 4 και 6), η επεξεργασία 

έγινε με εξωθητή μικρού μεγέθους (Clextral, Γαλλία; Χαρακτηριστικά; Εικόνα 2.1) στο 

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.  

 
Εικόνα 2-1: Εξωθητής Clextral για την παραγωγή πειραματικών 

σιτηρεσίων 

Για την παρασκευή των σιτηρεσίων χωρίς εξώθηση (Κεφάλαιο 5) προστέθηκε κατάλληλη 

ποσότητα νερού προκειμένου να είναι δυνατή η σύμπηξη. Η τελευταία συνίσταται στη 

συμπίεση των υγρών μιγμάτων σε ειδικό μύλο (Hobart, A200) και την έξοδο τους με τη 

μορφή «μακαρονιού», επιθυμητής διαμέτρου ανάλογα με την ηλικία των ψαριών (2-3 mm). Η 

υγρασία από τα παραγόμενα σύμπηκτα αφαιρέθηκε σε ειδικό φούρνο (έως 40 οC) και στο 

τελικό στάδιο κόπηκαν με το χέρι. 

2.3. Δείκτες ανάπτυξης 

Για την αξιολόγηση των πειραματικών σιτηρεσίων, οι πειραματικοί πληθυσμοί υποβλήθηκαν 

σε πειραματικές εκτροφές, κατά τη διάρκεια των οποίων καταγράφονταν μετρήσεις που 

αφορούσαν την αύξηση του βάρους και την κατανάλωση και αξιοποίηση της τροφής από 

αυτούς. Οι δείκτες ανάπτυξης, κατανάλωσης και αξιοποίησης της τροφής για κάθε σιτηρέσιο 

προσδιορίστηκαν μετά το τέλος κάθε πειραματικής εκτροφής, με τους παρακάτω τύπους 

(Castell and Tiews, 1980):  
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 Πρόσληψη βάρους  W1 – W0 

 Ειδικός ρυθμός αύξησης (Specific Growth Rate, SGR)  

SGR = 100
εκτροφής διάρκεια

)]ln(W - )[ln(W 01   

 Ημερήσιος δείκτης ανάπτυξης (Daily Growth Index, DGI)  

DGI = 100
εκτροφής διάρκεια

) W- (W
1/3

0

1/3

1   

όπου W0 και W1 είναι τα αρχικά και τα τελικά βάρη, αντίστοιχα. 

 Δείκτης αξιοποίησης τροφής (Feed Efficiency, FE)  

FE =  100
 ττροφήλήψη συνολική

βάρους πρόσληψη
  

 Ημερήσια πρόσληψη τροφής (Daily Feed Intake, DFI) 

DFI =  100
W

 F

M

D  , 

όπου FD είναι η μέση κατανάλωση ξηρής τροφής ανά ψάρι ανά ημέρα και WM είναι το μέσο 

βάρος ανά ψάρι ανά δεξαμενή. 
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Όσον αφορά τους δείκτες ανάπτυξης σε σχέση με την πρωτεΐνη που προσέλαβαν τα ψάρια, 

υπολογίσθηκαν οι παρακάτω συντελεστές: 

 Συντελεστής αξιοποίησης πρωτεΐνης (Protein Efficiency Ratio, PER)  

PER = 
TP

 βάρους πρόσληψη
 

όπου PT είναι η συνολική κατανάλωση πρωτεΐνης ανά ψάρι 

 Φαινόμενη καθαρή αξιοποίηση πρωτεΐνης (Apparent Net Protein Utilisation, 

ANPU)  

ANPU = 
T

01

P

 P-P
,   

όπου P0 και P1 είναι η συνολική πρωτεΐνη ανά ψάρι (βάρος επί σύσταση) κατά την έναρξη και 

το τέλος του πειράματος.  

2.4. Δειγματοληψία 

Στο τέλος κάθε πειραματικής εκτροφής, πραγματοποιούνταν δειγματοληψία αίματος και 

ιστών των πειραματικών πληθυσμών. Τα ψάρια αρχικά αναισθητοποιούνταν, και αφού 

επιλέγονταν τυχαία από κάθε δεξαμενή, γινόταν λήψη αίματος από το ουραίο πτερύγιο, όπως 

περιγράφεται στην Ενότητα 2.6. Για τη λήψη των ιστών, τα ψάρια θανατώνονταν με ένα 

δυνατό χτύπημα στο κεφάλι και στη συνέχεια λαμβάνονταν ανά δεξαμενή τα παρακάτω:    

1. Δείγματα οκτώ ψαριών, όπου φυλάχθηκαν στους -20 ºC για αναλύσεις ολικής σύστασης 

και ολικού φωσφόρου, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.5.1 και 2.5.3, αντίστοιχα 

2. Δείγματα πρόσθιου τμήματος του νεφρού και οπίσθιου τμήματος εντέρου από τέσσερα 

άτομα για μέτρηση της έκφρασης διαφόρων γονιδίων-δεικτών του ανοσοποιητικού 

συστήματος, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.6.5.  
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3. Δείγματα ήπατος από τέσσερα άτομα, για την μέτρηση της δράσης αντιοξειδωτικών 

ενζύμων και γλυκογόνου, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.7 και 2.5.4., αντίστοιχα.  

4. Δείγματα εντερικού σωλήνα από τρία άτομα, για τη μέτρηση της ενεργότητας πεπτικών 

ενζύμων, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.7.  

5. Δείγματα εντερικού σωλήνα και ήπατος από τρία άτομα, για ιστολογική παρατήρηση, 

όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.8. 

2.5. Αναλυτικές τεχνικές  

Οι χημικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των θρεπτικών και μη 

συστατικών περιγράφονται παρακάτω: 

2.5.1. Προσδιορισμός Ολικής Σύστασης 

Ο όρος ολική σύσταση αφορά τον προσδιορισμό της περιεχόμενης υγρασίας, τέφρας, πρωτεΐνης 

και λίπους ενός ιστού ή σιτηρεσίου. Η μέτρηση της ολικής σύστασης πραγματοποιούνταν στην 

αρχή κάθε πειραματικής εκτροφής στις πρώτες ύλες, για τον σωστό σχεδιασμό των 

πειραματικών σιτηρεσίων, και στα σιτηρέσια, αλλά και στο τέλος κάθε πειραματικής εκτροφής, 

σε ολόκληρα ψάρια. Οι διαδικασίες που περιγράφονται από τον AOAC (2005) συνοψίζονται 

παρακάτω: 

Υγρασία: Η περιεκτικότητα σε υγρασία μετρήθηκε σε υγρά και λυοφιλοποιημένα σώματα 

ψαριών, καθώς και στις πρώτες ύλες. Η υγρασία κάθε δείγματος προσδιορίστηκε ύστερα από 

ξήρανση 1.5 gr δείγματος για 24 ώρες στους 105 oC μέχρι σταθεροποίηση του βάρους. Η 

διαφορά μεταξύ του αρχικού βάρους από αυτό το οποίο προκύπτει μετά την ξήρανση, είναι το 

βάρος της υγρασίας του δείγματος.  

Τέφρα: Η τέφρα ορίζεται ως τα ανόργανα κατάλοιπα που παραμένουν μετά από αποτέφρωση 

1.5 gr δείγματος σε 600 οC για 12 ώρες. Όλα τα ασταθή συστατικά και όλος ο άνθρακας 

αφαιρούνται κατά τη διαδικασία αυτή και τα στοιχεία ανάγονται σε πιο σταθερές μορφές, 
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συνήθως οξείδια ή άλατα. Η περιεκτικότητα σε τέφρα, όπως και σε υγρασία, μετρήθηκε σε 

υγρά και λυοφιλοποιημένα σώματα ψαριών και στις πρώτες ύλες. 

Πρωτεΐνες: Η πρωτεΐνη κάθε δείγματος μετρήθηκε με την μέθοδο Kjeldahl κατά την οποία 

προσδιορίζεται το συνολικό αζωτούχο περιεχόμενο του δείγματος και στη συνέχεια 

μετατρέπεται σε πρωτεϊνικό περιεχόμενο με τη χρήση του συντελεστή 6.25. Η μέθοδος αυτή 

βασίζεται στην πέψη των πρωτεϊνών με πυκνό θειικό οξύ (H2SO4, 96% w/w) στους 410 οC για 

1 ώρα. Κατά την πέψη, τα οργανικά σύνθετα των ιστών καταστρέφονται και το άζωτο 

μετατρέπεται σε αμμωνία με τη μορφή όξινου θειικού αμμωνίου [(NH4)2SO4]. Στη συνέχεια 

προστίθεται πυκνό υδροξείδιο του νατρίου (NaOH, 60% w/v) που οδηγεί σε απελευθέρωση 

της αμμωνίας (NH3), η οποία με απόσταξη συλλέγεται σε κορεσμένο διάλυμα βορικού οξέος 

(H3BO3) και ακολουθεί τιτλοδότηση με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος (HCl) 0.1N. 

Λίπη: Η ολική περιεκτικότητα λιπών σε λυοφιλοποιημένα σώματα ψαριών και σιτηρεσίων 

προσδιορίστηκε έπειτα από εκχύλιση 3 gr δείγματος με 50 ml πετρελαϊκό αιθέρα στους 40-60 

οC σε ειδική συσκευή Soxtec. Στη συνέχεια, ο αιθέρας εξατμιζόταν και το λίπος 

προσδιοριζόταν σταθμικά.  

Σε περίπτωση που το σιτηρέσιο ήταν παρασκευασμένο με εξώθηση, πραγματοποιούνταν 

αρχικά υδρόλυση. Η διαδικασία αυτή αποτελούνται από δύο φάσεις, τη φάση της προ-

εκχύλισης και τη φάση της υδρόλυσης. Κατά τη φάση της προ-εκχύλισης, ακολουθούνταν 

διαδικασία παρόμοια με αυτή που περιγράφεται παραπάνω, ενώ η υδρόλυση 

πραγματοποιούνταν σε ειδική συσκευή βρασμού των σιτηρεσίων με HCl 3Ν με σκοπό την 

πλήρη απομάκρυνση του λίπους από το δείγμα. 

Για τον προσδιορισμό του συντελεστή πεπτικότητας των λιπών, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

της φωσφοβανιλίνης (Alexis et al., 1985), η οποία διαφέρει, από τη μέθοδο που αναφέρεται 

παραπάνω, λόγω της περιορισμένης ποσότητας του υλικού των περιττωμάτων, και 

περιγράφεται ως εξής: Ποσότητα δείγματος 70 mg ομογενοποιούνταν υπό ψύξη με 1.5 ml 

μίγματος χλωροφορμίου/ μεθανόλης με αναλογία 2:1, χρησιμοποιώντας ομογενοποιητή 

Ultra-Turrax T-25 (IKA). Μετά από φυγοκέντρηση του δείγματος για 13 λεπτά στις 3000 
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rpm, 1 ml υπερκείμενου μεταφερόταν σε νέο σωλήνα και εξατμιζόταν έως τελικού όγκου 50 

μl, μέσα σε υδατόλουτρο. Στη συνέχεια, προστέθηκαν 2.5 ml πυκνό θειικό οξύ (96% w/w) 

και έγινε επώαση σε υδατόλουτρο σε θερμοκρασία βρασμού για 10 λεπτά. Σε 50 μl από το 

δείγμα γινόταν προσθήκη 2.5 ml διαλύματος φωσφοβανιλίνης, το οποίο παρασκευαζόταν 

προσθέτοντας 396 mg βανιλίνης σε 189 ml διαλύματος ορθοφωσφορικού οξέος 85% και 11 

ml νερού. Ο τελικός σχηματισμός έγχρωμου παράγωγου μετρήθηκε φασματοφωτομετρικά 

στα 530 nm. Η συγκέντρωση του συνολικού λίπους στο δείγμα υπολογιζόταν με βάση το 

πρότυπο διάλυμα ιχθυελαίου σε χλωροφόρμιο, γνωστής συγκέντρωσης.  

2.5.2. Προσδιορισμός αμύλου 

Για τον προσδιορισμό της ολικής ποσότητας του αμύλου στα σιτηρέσια και στα περιττώματα 

των ψαριών, πραγματοποιήθηκε ενζυμική υδρόλυση με βάση τις οδηγίες του εμπορικού 

προϊόντος Megazyme Total Starch Assay Kit (AA/AMG; Megazyme International, 

Ireland). Σύμφωνα με τη μέθοδο, η υδρόλυση του αμύλου πραγματοποιείται σε δυο φάσεις: 

στην πρώτη, το άμυλο υδρολύεται μερικώς από την αμυλάση και διαλυτοποιείται συνολικά, 

και στη δεύτερη, οι δεξτρίνες του αμύλου υδρολύονται σε γλυκόζη από την αμυλογλυκοζιδάση 

και η μέτρηση της γλυκόζης γίνεται φασματοφωτομετρικά στα 510 nm. 

Σε 100 mg δείγματος προστέθηκαν 200 μl διάλυμα υδατικό αιθανόλης (80% v/v). Στη 

συνέχεια προστέθηκαν αμέσως 3 ml διαλύματος θερμοσταθερής α-αμυλάσης σε ρυθμιστικό 

διάλυμα MOPS-άλας νατρίου (4-morpholinepropanesulfonic acid sodium salt, Sigma 

Cat.No  Μ9381), 50 mM, pH 7. Το παραπάνω διάλυμα παρασκευάζεται με προσθήκη 1 ml 

α-αμυλάσης (3000 U/ml) και συμπλήρωση έως όγκου 30 ml με το ρυθμιστικό διάλυμα. Τα 

δείγματα επωάστηκαν σε υδατόλουτρο σε θερμοκρασία βρασμού για 6 λεπτά και στη 

συνέχεια μεταφέρθηκαν σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 50 οC για 5 λεπτά. Σε κάθε δείγμα 

προστέθηκε 4 ml οξικό νάτριο και 100 μl αμυλογλυκοζιδάσης (20 U), αναδεύτηκαν και 

επωάστηκαν ξανά σε θερμοκρασία 50 οC για 30 λεπτά. Μετά από κατάλληλη αραίωση με 

απιονισμένο νερό (έως τα 10 ml για περιττώματα και 25 ml για τροφές με άμυλο 

περιεκτικότητας 10-30%), τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν στις 3000 rpm για 10 min, και σε 
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100 μl από το υπερκείμενο προστέθηκε διάλυμα οξείδωσης της γλυκόζης (GOPOD) και 

μετρήθηκε η απορρόφηση. 

Η περιεκτικότητα του αμύλου προσδιορίστηκε με χρήση του παρακάτω τύπου:  

% Αμύλου = ΑΔ x A x αραίωση x 1/1000 x 100/B x 162/180 

όπου: 

ΑΔ: απορρόφηση του δείγματος 

A : 100 (μg γλυκόζης)/OD των 100 μg γλυκόζης 

Β : βάρος δείγματος 

162/180 : διόρθωση από την ελεύθερη γλυκόζη στην άνυδρη γλυκόζη.  

2.5.3. Προσδιορισμός μη-αμυλούχων πολυσακχαριτών 

Οι μη αμυλούχοι πολυσακχαρίτες προσδιορίστηκαν φασματοφωτομετρικά με βάσει τη 

μέθοδο των Englyst et al. (1994). Σύμφωνα με την αρχή της μεθόδου, το άμυλο 

απομακρύνεται ενζυματικά από το δείγμα και οι ΜΑΠ μετά από όξινη υδρόλυση, διασπώνται 

στα μονομερή σάκχαρα τους και προσδιορίζονται χρωματομετρικά ως ολικά σάκχαρα.  

Ανάλογα με το αναμενόμενο ποσοστό των ΜΑΠ στο δείγμα, ζυγίσθηκε ανάλογη ποσότητα 

δείγματος και τοποθετήθηκε σε σωλήνες (50-60 ml) με πώμα. Επιπλέον, σε κάθε σωλήνα 

προστέθηκαν 100 περίπου mg άμμου (όξινης έκπλυσης, 50-100 mesh, BDH) και 7-8 γυάλινες 

σφάιρες βρασμού (διαμέτρου 2.5-3.5 mm, BDH). Σε περίπτωση που το δείγμα περιείχε 

>10% λίπος, ήταν απαραίτητη η απομάκρυνση του. Αυτό πραγματοποιήθηκε με προσθήκη 

14 ml ακετόνης και συνεχή ανάδευση σε μαγνητική πλάκα για 30 min. Στη συνέχεια 

ακολούθησε φυγοκέντρηση για 10 min στις 2800 rpm, και αναρρόφηση υπό κενό για την 

απομάκρυνση του υπερκειμένου. Για την πλήρη απομάκρυνση της ακετόνης από το δείγμα 

ακολούθησε έμφυση με αέριο άζωτο και θέρμανση στους 80 οC για 15 min τουλάχιστον.  
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Αρχικά τοποθετήθηκε κατάλληλη ποσότητα ρυθμιστικού διαλύματος οξικού νατρίου 0.1Μ 

pH 5.2 σε υδατόλουτρο στους 50 oC για εξισορρόπηση (γύρω στο 2.8 ml για κάθε δείγμα). 

Στη συνέχεια σε κάθε δείγμα προστέθηκαν 0.7 ml διμεθυλσουλφοξείδιο (DMSO, 99.9%) και 

αμέσως ακολουθούσε ανάδευση για την πλήρη διαλυτοποίηση του δείγματος στο σωλήνα. 

Μετά την προσθήκη DMSO, τα δείγματα αναδεύτηκαν πάλι 3-4 φορές για 5 min. Οι σωλήνες 

στη συνέχεια τοποθετήθηκαν ανά δύο για 20 sec σε υδατόλουτρο σε θερμοκρασία βρασμού 

και αφού αναδεύτηκαν επανατοποθετήθηκαν στο υδατόλουτρο. Όταν ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία για όλα τα δείγματα, αφέθηκαν σε θερμοκρασία βρασμού στο υδατόλουτρο για 30 

min.  

Μετά το πέραν του χρόνου, το κάθε δείγμα αναδεύτηκε έντονα, προστέθηκε αμέσως σε αυτό 

2.8 ml Ενζυματικού διαλύματος Ι και αφού αναδεύτηκε πάλι επανατοποθετήθηκε στο 

υδατόλουτρο για 10 min. Το Ενζυματικό διάλυμα Ι παρασκευάζεται με προσθήκη 0.625 

θερμοσταθερής αμυλάσης (3000 U/ml, Megazyme) σε 50 ml ρυθμιστικού διαλύματος οξικού 

νατρίου 0.1Μ το οποίο διατηρήθηκε στους 50 oC έως τη χρήση. 

Στη συνέχεια τα δείγματα μεταφέρθηκαν σε μαγνητική πλάκα θερμοκρασίας 50 οC, 

αναδεύθηκαν για 3 min και αφότου προστέθηκαν σε καθένα 0.175 ml Ενζυματικού 

διαλύματος ΙΙ, επωάσθηκαν για 30 min με συνεχή ανάδευση ώστε να δράσει το ένζυμο και 

επανατοποθετήθηκαν σε υδατόλουτρο βρασμού για 10 min. Το Ενζυματικό διάλυμα ΙΙ 

παρασκευάζεται με προσθήκη 0.3 gr παγκρεατίνης (Sigma, Cat. No.P-1750) σε 3 ml 

απιονισμένου νερού, ανάδευση για 10 min σε μαγνητική πλάκα και φυγοκέντρηση για 10 min 

στις 4000 rpm. Τέλος, σε 2.5 ml υπερκείμενου, προστέθηκαν 0.625 ml pullulanase (Μ2, 

Cat.No. E-PULBL, Megazyme). Το διάλυμα διατηρήθηκε σε θερμοκρασία δωματίου έως τη 

χρήση. 

Τα δείγματα εμβαπτίσθηκαν σε παγωμένο νερό, προστέθηκαν 52.5 μl διαλύματος HCl 5Μ 

στο καθένα και αναδεύτηκαν 2-3 φορές. Στη συνέχεια προστέθηκαν 14 ml οξινισμένης 

απόλυτης αιθανόλης και παρέμειναν στο παγωμένο νερό για 45 min, έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

καθίζηση των ΜΑΠ. Μετά το πέρας του χρόνου, τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν στις 2800 
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rpm για 10 min και απομακρύνθηκε το υπερκείμενο με αναρρόφηση υπό κενό. Στη συνέχεια 

ογκομετρήθηκαν 17.5 ml διαλύματος οξινισμένης αιθανόλης 85% v/v, και προστέθηκαν 

σταδιακά με ανάδευση σε κάθε δείγμα. Ακολούθησε φυγοκέντρηση και απομάκρυνση του 

υπερκείμενου υπό κενό όπως παραπάνω. Παρόμοια διαδικασία ακολουθήθηκε 

χρησιμοποιώντας 17.5 ml απόλυτης αιθανόλης και 10.5 ml ακετόνης ξεχωριστά. Για την 

εξάτμιση της ακετόνης στο τελευταίο στάδιο χρησιμοποιήθηκε αέριο άζωτο και τοποθέτηση 

των δειγμάτων σε φούρνο στους 80 oC για 15 min. Η πλήρης εξάτμιση της ακετόνης είναι 

σημαντική για την επαναληψιμότητα μεταξύ των δειγμάτων. Στο στάδιο αυτό το δείγματα 

φυλάχθηκαν στους 4 οC και η διαδικασία της όξινης υδρόλυσης πραγματοποιήθηκε την 

επόμενη ημέρα. 

Για την όξινη υδρόλυση του στερεού υπολείμματος της ενζυματικής πέψης, στα δείγματα 

προστέθηκε κατάλληλη ποσότητα διαλύματος H2SO4 12M και παρέμειναν σε μαγνητική 

πλάκα για ανάδευση σε θερμοκρασία 35 oC για 30 min. Στη συνέχεια προστέθηκε κατάλληλη 

ποσότητα απιονισμένου νερού έτσι ώστε η τελική συγκέντρωση του H2SO4 στο δείγμα να είναι 

2Μ, και το δείγμα τοποθετήθηκε σε υδατόλουτρο βρασμού για 1 h. Τα δείγματα κατά τη 

διάρκεια του βρασμού αναδεύονταν κάθε 10 min. Αφού αφέθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου, 

0.5 ml υδρολυμένου δείγματος προστέθηκε 0.5 ml διαλύματος διμεθυλγλουταρικού οξέος 

(DMG). Το διάλυμα αυτό παρασκευάσθηκε με την προσθήκη 98.5 gr NaOH 5Μ σε 8 gr 

DMG και αραίωσης μέχρι όγκου 100 ml με απιονισμένο νερό.  

Στα δείγματα προστέθηκε 0.1 ml διαλύματος πηκτινάσης (Sigma, Cat.No.P4716-10KU) και 

τα διαλύματα επωάσθηκαν σε υδατόλουτρο στους 50 oC για 20 min. Στη συνέχεια 

προστέθηκε διάλυμα NaOH 3Μ ώστε το pH του δείγματος να αυξηθεί στο 7-8. Διάλυμα 

δινιτροσαλικυλικού οξέος (DNS) 1 ml προστέθηκε σε κάθε σωλήνα και τα διαλύματα 

τοποθετήθηκαν σε υδατόλουτρο βρασμού για 5 min. Το διάλυμα αυτό παρασκευάσθηκε με 

προσθήκη 60 ml δις-απιονισμένου νερού, 80 ml NaOH 1M και 2 gr 3,5-δινιτρο-σαλικυλικού 

οξέος και ανάδευση. Στη συνέχεια προστέθηκαν 60 gr τρυγικοκαλιονάτριο και το διάλυμα 

αναδεύτηκε για 16 h. Μετά το πέραν του χρόνου, το διάλυμα αραιώθηκε μέχρις όγκου 200 ml 
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με δις-απιονισμένο νερό, εμφυσήθηκε με αέριο άζωτο και αποθηκεύτηκε σε σκουρόχρωμη 

φιάλη. Πριν τη πρώτη χρήση θα πρέπει να παραμείνει κλειστό για δυο ημέρες.  

Τέλος, τα δείγματα αραιώθηκαν με 10 ml απιονισμένου νερού και μετρήθηκε η απορρόφηση 

στα 530 nm. Η μέτρηση της συγκέντρωσης των ολικών σακχάρων που υπήρχαν στο δείγμα 

υπολογίσθηκε με βάση την πρότυπη καμπύλη αναφοράς. Για το σχηματισμό της καμπύλης 

αυτής, προετοιμάσθηκε πρότυπο διάλυμα σακχάρων από διάφορες συγκεντρώσεις γλυκόζης 

(7.4 gr L-1), αραβινόζης (2.79 gr L-1) και γαλακτουρονικού οξέος (7.29 gr L-1) σε 50% 

διαλύματος βενζοϊκού οξέος. Σε αυτό το στάδιο οι συγκεντρώσεις των παραπάνω συστατικών 

στο πρότυπο διάλυμα τροποποιήθηκαν και υπολογίσθηκαν με βάση την περιεκτικότητα τους 

στο σογιάλευρο, όπως αναφέρεται από τον Bach-Knudsen (1997). Στη συνέχεια 

προετοιμάσθηκαν τέσσερις διαφορετικές συγκεντρώσεις του πρότυπου διαλύματος (0, 75, 50 

και 25% αραίωση από το αρχικό πρότυπο διάλυμα) και παράλληλα προετοιμάσθηκε και 

τυφλό δείγμα με διάλυμα H2SO4 2Μ. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν παρόμοια με αυτά 

για τα δείγματα, μετά από την υδρόλυση με το H2SO4.  

Το ποσοστό των ολικών ΜΑΠ υπολογίσθηκε σύμφωνα με την εξίσωση: 

% ΜΑΠ = Ο x αραίωση x Π x 100 x 0.89/B 

όπου: 

Ο: συνολικός όγκος του δείγματος σε ml 

Π : 1.05, διορθωτικός παράγοντας για 2-4% απώλειες λόγω υδρόλυσης  

0.89 : ο παράγοντας που έχει υπολογισθεί πειραματικά για τη μετατροπή των 

μονοσακχαριτών σε πολυσακχαρίτες  

Β : βάρος δείγματος   
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2.5.4. Προσδιορισμός ολικού φωσφόρου 

Στα σιτηρέσια και στα σώματα των ψαριών προσδιορίστηκε με φωτομετρική μέθοδο, η 

περιεκτικότητα σε ολικό φώσφορο (P), σύμφωνα με τον AOAC (2005): 

Σε κάψες πορσελάνης, ζυγίστηκαν 2 gr δείγματος και τοποθετήθηκαν στο πυραντήριο για 4 

ώρα στους 600 °C. Το καμένο υλικό μεταφέρθηκε σε φιάλη των 150 ml με εσμύρισμα και 

αντοχή στο βρασμό, προστέθηκαν 40 ml διαλύματος HCl 1:3, με λίγες σταγόνες νιτρικού 

οξέως. Τα δείγματα έβρασαν και αφού ήρθαν σε θερμοκρασία δωματίου, μεταφέρθηκαν σε 

ογκομετρική φιάλη των 250 ml και προστέθηκε όγκος νερού έως τα 250 ml. Μετά από 

ανάδευση, μεταφέρθηκαν σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml, τόσα ml δείγματος όσα 

αναλογούσαν σε 0.5-1.5 mg P και προστέθηκαν 20 ml από το διάλυμα molybdovanadate, το 

οποίο παρασκευάζεται με ανάμειξη ammonium vanadate και ammonium molybdate μαζί με 

υπερχλωρικό οξύ 70%. Στα δείγματα προστέθηκε νερό έως όγκου 100 ml και μετά από 

ανάδευση, επωάστηκαν για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και μετρήθηκε η απορρόφηση 

τους στα 400 nm. 

Για τον υπολογισμό της ποσότητας Ρ στα δείγματα, κατασκευάστηκε πρότυπη καμπύλη με 

0.5, 0.8, 1.0, 1.5 mg P παίρνοντας 5, 8, 10 και 15 ml αντίστοιχα, από το πρότυπο διάλυμα Ρ, 

συγκέντρωσης 0.1 mg/ml, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία. 

2.5.5. Σύσταση ήπατος σε γλυκογόνο 

Για τη μέτρηση της σύστασης του ήπατος σε γλυκογόνο χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των 

Murat and Serfaty (1974) προσαρμοσμένη σε ιστό ψαριών από το Εργαστήριο Πειραματικής 

Διατροφής του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ, όπως περιγράφεται παρακάτω :  

Δείγματα ήπατος 100 mg ομογενοποιήθηκαν (Ultra-Turrax T-25, IKA) σε 5 ml ρυθμιστικού 

διαλύματος κιτρικού οξέος με pH 4.2. Στη συνέχεια προστέθηκαν 25 μl ενζύμου 

αμυλογλυκοζιδάσης (3000 U/ml, Megazyme) για την υδρόλυση του γλυκογόνου σε γλυκόζη. 

Τα δείγματα επωάσθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες, μετά το πέρας της οποίας 

έγινε φυγοκέντρηση στις 3000 rpm για 10 λεπτά. Σε 100 μl του υπερκείμενου, μετά από 



Βιοεπεξεργασμένο προϊόν σογιάλευρου 

61 

κατάλληλη αραίωση, προστέθηκαν 2.5 ml από το αντιδραστήριο οξείδωσης της γλυκόζης 

(Liquid Fast, Cat. No. 3101, Ζαφειρόπουλος). Η γλυκόζη αντέδρασε χρωματομετρικά με το 

αντιδραστήριο και η απορρόφηση μετρήθηκε στα 500 nm μετά από επώαση 10 λεπτών σε 

θερμοκρασία δωματίου. Η συγκέντρωση του γλυκογόνου υπολογίσθηκε σε σύγκριση με αυτή 

του πρότυπου διαλύματος γλυκογόνου συγκέντρωσης 100 mg/100 ml και εκφράστηκε σε 

ποσοστό επί τοις % του βάρους του ήπατος.     

2.5.6. Μεταβολίτες ορού 

Χοληστερόλη: Σε 10 μl ορού προστέθηκε 1 ml από το αντιδραστήριο χοληστερόλης (Total 

Cholesterol, Cat. No. 5117, Ζαφειρόπουλος) και μετά από ανάδευση, επωάστηκε για 20 

λεπτά σε θερμοκρασία 20-25 οC, και μετρήθηκε η απορρόφηση στα 546 nm. Παράλληλα με 

τα δείγματα, ακολουθήθηκε παρόμοια διαδικασία για το τυφλό και τα πρότυπα διαλύματα. Ο 

υπολογισμός έγινε βάση της απορρόφησης που προέκυψε για τη συγκεκριμένη ποσότητα των 

προτύπων και εκφράζεται σε mmol/l.  

Γλυκόζη: Για τη μέτρηση της γλυκόζης στον ορό των ψαριών, ακολουθήθηκε παρόμοια 

διαδικασία με αυτήν που περιγράφεται παραπάνω, με τη χρήση του αντιδραστηρίου γλυκόζης 

(Liquid Fast, Cat. No. 3101, Ζαφειρόπουλος), με επώαση για 10 λεπτά σε θερμοκρασία 20-

25οC και απορρόφηση στα 500 nm. Η ποσότητα του ορού σε γλυκόζη εκφράζεται σε 

mmol/l. 

2.6. Ανοσολογικοί δείκτες 

Μετά το τέλος κάθε πειραματικής εκτροφής, συλλέχθηκαν δείγματα αίματος από οκτώ τυχαία 

επιλεγμένα ψάρια ανά δεξαμενή με χρήση αναισθητικού, τα οποία και μεταφέρθηκαν σε 

σωλήνες φυγοκέντρησης 1.5 ml (Eppendorf) για τη μελέτη ανοσολογικών παραμέτρων. Μια 

μικρή ποσότητα αίματος (20 μl) μεταφέρθηκε σε σωλήνες που περιείχαν ηπαρίνη. Το 

υπόλοιπο αίμα, αφού αφέθηκε να πήξει για 1 ώρα, διαχωρίστηκε σε ορό με φυγοκέντρηση σε 

14000 rpm για 10 λεπτά. Ο ορός φυλασσόταν στους -80 οC μέχρι να πραγματοποιηθεί 

ανάλυση της αντιβακτηριακής δράσης του συμπληρώματος κατά των Gram αρνητικών 
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βακτηρίων (Escherichia coli), της περιεκτικότητας του ορού σε μυελοπεροξειδάση και της 

δράσης της λυσοζύμης κατά του Micrococcus lysodeikticus, αλλά και μεταβολιτών ορού, όπως 

περιγράφεται στην Ενότητα 2.5.6.   

2.6.1. Δράση των φαγοκυττάρων στο αίμα 

Για τη μελέτη της παραγωγής ελεύθερων ριζών μέσω της «αναπνευστικής έκρηξης» από τα 

φαγοκύτταρα στο αίμα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της χημειοφωταύγειας 

(chemiluminescence, CL) η οποία βασίζεται στην κινητική. «Αναπνευστική έκρηξη» είναι μια 

διαδικασία παραγωγής ενεργών ελεύθερων ριζών (reactive oxygen species, ROS) που έχει 

αναγνωρισθεί ως μια από τις αποκρίσεις-κλειδί των φαγοκυττάρων κατά τη διάρκεια της 

μικροβιακής μόλυνσης. Σε αυτή τη διαδικασία θανάτωσης των μικροβίων, τα ενεργοποιημένα 

φαγοκύτταρα ανάγουν το μοριακό οξυγόνο σε ανιόντα υπεροξειδίου μέσω ενός συμπλέγματος 

οξειδάσης του NADPH της μεμβράνης, παράγοντας ηλεκτρονιακά ενεργές μορφές, οι οποίες 

σε κατάσταση ηρεμίας, εκπέμπουν φωτόνια, και το φαινόμενο αυτό αναφέρεται ως 

χημειοφωταύγεια (chemiluminescence, CL). Το αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου δίδει την 

κορυφή του χημειοφωτισμού (peak CL) για τη σχετική φαγοκυτταρική δραστικότητα. Πέραν 

από την αυθόρμητη φαγοκυτταρική δράση που μετράει η μέθοδος, προστέθηκαν και 

διεγερτικές ουσίες για τη μελέτη της ενεργοποίησης των φαγοκυττάρων από αυτές. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν δυο διεγερτικές ουσίες που δρουν τόσο στη μεμβράνη όσο 

και στο εσωτερικό των φαγοκυττάρων και προκαλούν την έκκριση ριζών. Οι ουσίες αυτές είναι 

α) το κυτταρικό τοίχωμα ενός μύκητα zymozan το οποίο φαγοκυτταρώνεται, και β) η ουσία 

phorbol-12-myristate-13-acetate (ΡΜΑ), η οποία ενεργοποιεί την πρωτεΐνη κινάση C και με 

αυτό τον τρόπο οδηγεί σε ένα μονοπάτι από γεγονότα που καταλήγει στην έκκριση 

υπεροξειδίου από τα λευκοκύτταρα μέσω του οξειδωτικού συστήματος NADPH.  

Η δράση των φαγοκυττάρων αξιολογήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο των Nikoskelainen et al. 

(2005) με τροποποιήσεις (Rigos et al., 2010). Σε μικροπλάκα πολλαπλών θέσεων (Nunc, Cat 

No 236105), προστέθηκαν 10 μl από 10 mM luminol σε 280 μl αραιωμένου αίματος (σε κάθε 

δείγμα ψαριού αντιστοιχούσαν τρεις θέσεις στη μικροπλάκα). Σε αυτές τις θέσεις, 
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προστέθηκαν επιπλέον 20 μl είτε από Hank’s Buffer Salt Solution (HBSS, PAA Laboratories 

GmbH, Cat No H15-008) είτε από non-opsonized zymosan (NOZ) σε συγκέντρωση 5mg 

ml-1 είτε από phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA) σε συγκέντρωση 1μg/ml. Στη 

συνέχεια, η φαγοκυτταρική δραστικότητα μετρήθηκε μέσω της εκπομής της 

χημειοφωταύγειας κάθε 3 λεπτά για 3 ώρες με τη χρήση GeniosPro φωτομέτρου (Tecan, 

Αυστρία) και τα αποτελέσματα εκφράστηκαν σε σχετικές μονάδες φωταύγειας (relative 

luminescent units, rlu). 

2.6.2. Αντιβακτηριακή δράση του συμπληρώματος 

Η αντιβακτηριακή δράση του συμπληρώματος μετρήθηκε με τη χρήση ενός 

μετασχηματισμένου στελέχους Escherichia coli (strain K12, LuxABCDEamp, ευγενική 

χορηγία των Atosuo και Lilius από το Πανεπιστήμιο Turku, Φιλανδία), σύμφωνα με τη 

μέθοδο των Buchtíková et al. (2011) με τροποποιήσεις. Τα βακτήρια καλλιεργήθηκαν σε 

υγρό θρεπτικό LB-broth που περιείχε 10 mg tetracycline/ml για 16 ώρες μέχρι να φτάσουν 

στην εκθετική φάση ανάπτυξής τους στους 37 οC. Η συγκέντρωση των βακτηρίων 

προσαρμόστηκε με τη βοήθεια φωτόμετρου ρυθμίζοντας την απορρόφηση στο 0.6 σε 450 

nm, όπου αντιστοιχούσε σε 9×106 CFU/ml. Δείγματα ορού από κάθε ψάρι επωάστηκαν εις 

τριπλούν (70 μl) με 10 μl MgCa σε μικροπλάκα πολλαπλών θέσεων για 30 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια προστέθηκαν 10 μl E.coli σε κάθε θέση. Η κινητική 

της φωταύγειας μετρήθηκε για 10 ώρες με το φωτόμετρο (GeniosPro, Tecan, Αυστρία). Η 

δράση του συμπληρώματος προκαλεί μείωση της φωταύγειας και εκφράζεται ως rlu που 

εκπέμπουν τα ζωντανά κύτταρα E.coli σε σχέση με το χρόνο. Η αντιβακτηριακή δράση του 

συμπληρώματος  εκφράζεται ως ο χρόνος που απαιτείται για τη λύση του 50% των βακτηρίων 

από το συμπλήρωμα.  

2.6.3. Μυελοπεροξιδάση 

Η περιεκτικότητα του ορού σε μυελοπεροξειδάση μετρήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο των 

Quade and Roth (1997). Εν συντομία, 15 μl ορού αραιώθηκαν σε 135 μl HBSS χωρίς Ca2+ ή 
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Mg2+ σε μικροπλάκα 96 πηγαδιών. Στη συνέχεια, 50 μl από 20 mM 3,3’,5,5’-

tetramethylbenzidine hydrochloride (TMB, Sigma) και 5 mM H2O2 προστέθηκαν. Η 

αντίδραση αλλαγής χρώματος σταμάτησε μετά από 2 λεπτά με προσθήκη 50 μl 2 M θειικού 

οξέος και η οπτική πυκνότητα μετρήθηκε στα 450 nm με τη χρήση φωτομέτρου (GeniosPro, 

Tecan, Αυστρία).  

2.6.4. Λυσοζύμη 

Η δράση της λυσοζύμης μετρήθηκε σύμφωνα με την θολωσιμετρική μέθοδο που έχει 

περιγραφεί από τους Cuesta et al. (2002). Ως υπόστρωμα της λυσοζύμης χρησιμοποιήθηκαν 

αιώρημα 0.2 mg/ml λυοφιλοποιημένου Micrococcus lysodeikticus (Sigma) σε 0.1 M διαλύματος 

καυστικού φώσφορου/κιτρικού οξέος με pH 5.8. Όρος (10 μl) προστέθηκε σε 200 μl του 

βακτηριακού αιωρήματος και η μείωση της απορρόφησης στα 450 nm μετρήθηκε για 30 min 

κάθε 3 min σε αναγνώστη μικροπλάκας GeniosPro (Tecan, Αυστρία). Μια μονάδα 

δραστικότητας της λυσοζύμης ορίστηκε ως η μείωση της απορρόφησης κατά 0.001 ανά min. 

2.6.5. Έκφραση γονιδίων-δεικτών του ανοσοποιητικού 

Ως δείκτες του ανοσοποιητικού συστήματος, πέραν από αυτούς που περιγράφονται αναλυτικά 

στην Ενότητα 2.5., αξιολογήθηκε και η έκφραση ορισμένων γονιδίων στο πρόσθιο τμήμα του 

νεφρού και το οπίσθιο τμήμα του εντέρου των ψαριών. Τα γονίδια αυτά σχετίζονται με την 

ανοσολογική λειτουργία και το στρες και επιλέχθηκαν ως υποψήφιοι δείκτες διατροφικού 

στρες.  

2.6.5.1. Εξαγωγή RNA 

Για την εξαγωγή του RNA από τους ιστούς χρησιμοποιήθηκε εμπορικό προϊόν Κit Cat No. 

74106 της Qiagen, Mainz, Germany (RNeasy Plus Mini). Η ομογενοποίηση των ιστών 

πραγματοποιήθηκε με υγρό άζωτο με χρήση πορσελάνινου γουδιού. Μετά την προσθήκη 

διαλύματος λύσης (Qiagen) μαζί με β-μερκαπτοαιθανόλης (1 μl/ml διαλύματος λύσης, 

Qiagen), ο ιστός ομογενοποιήθηκε περαιτέρω με χρήση αποστειρωμένης σύριγγας (βελόνα 

διαμέτρου 0.9 mm). Το ομογενοποίημα φυγοκεντρήθηκε στις 14000 rpm για 3 λεπτά σε 
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ειδικούς σωλήνες που διέθεταν στήλες δέσμευσης του DNA (NucleoSpin Filter units, 

Machinery Nagel, Dueren, Germany), έτσι ώστε να απομακρυνθεί από το δείγμα και να 

πάρουμε μονάχα το RNA. Στη συνέχεια το RNA απομονώθηκε σταδιακά με τη χρήση του 

εμπορικού προϊόντος RNeasy Plus Mini Kit ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η 

συγκέντρωση του συνολικού RNA κάθε δείγματος προσδιορίστηκε με τη χρήση 

φασματοφωτόμετρου NanoDrop ND-1000 (NanoDrop Technologies Inc., Wilmington 

USA). Η ποιότητα του RNA που απομονώθηκε, προσδιορίστηκε από την αναλογία A260/280 

που προέκυψε από τη φωτομέτρηση, αλλά και με ηλεκτροφόρηση σε 1 % γέλη αγαρόζης που 

περιείχε βρωμιούχο αιθίδιο.  

2.6.5.2. Σύνθεση συμπληρωματικού DNA (cDNA) 

Για τη σύνθεση του cDNA, χρησιμοποιήθηκε το εμπορικό προϊόν Kit Superscript II First 

Strand Synthesis (Cat. No. 18080-051, Invitrogen/VWR, Tromsø, Norway). Για την 

μεταγραφή του ολικού RNA σε συμπληρωματικό DNA, χρησιμοποιήθηκε το ένζυμο 

αντίστροφη μεταγραφάση (200 U/ml) σε 1 μg ολικού RNA κάθε δείγματος και τυχαία 

εξαμερή 50 ng/μl χρησιμοποιήθηκαν ως εκκινητές. Για την αποδιάταξη του RNA και 

σύνθεση του cDNA, ακολούθησε μια σειρά επωάσεων : 65 °C για 5 λεπτά, 25 °C για 10 

λεπτά, 42 °C για 50 λεπτά και 70 °C για 15 λεπτά. Ως αρνητικοί μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν 

δείγματα στα οποία ακολουθήθηκε η παραπάνω διαδικασία χωρίς την προσθήκη αντίστροφης 

μεταγραφάσης. Στο cDNA που προέκυψε πραγματοποιήθηκε αραίωση 1:50 με απιονισμένο 

νερό Merck (Whitehouse Station, New Jersey USA) και φυλάχθηκε σε φιαλίδια των 50 µl 

στους -20 °C μέχρι την ανάλυση. 

2.6.5.3.  Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real-time PCR) 

Η ποσοτικοποίηση της έκφρασης έξι γονιδίων που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα 

των ψαριών πραγματοποιήθηκε με χρήση της real-time PCR. Τα γονίδια που μελετήθηκαν μαζί 

με τους εκκινητές τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1. Οι εκκινητές των γονιδίων αυτών 
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προέκυψαν από δημοσιευμένες εργασίες για την τσιπούρα Sparus aurata, οι οποίες αναφέρονται 

επίσης στον Πίνακα 2.1. Οι εκκινητές για το γονίδιο HSP70 σχεδιάστηκαν εκ νέου με τη 

χρήση τριών προγραμμάτων : NetPrimer (http://.PremierBiosft.com/netprimer/ ), Primer3 

(http://frodo.wi.mit.edu/) και Beacon (http://.PremierBiosft.com). Ως γονίδια αναφοράς 

χρησιμοποιήθηκαν γονίδια που έχουν ήδη περιγραφεί σαν γονίδια αναφοράς για το λαβράκι 

Dicentrarchus labrax (Mitter et al., 2009).  

Πίνακας 2-1 : Οι εκκινητές των υπό-μελέτη γονιδίων. 

Γονίδιο 
Αλληλουχίες εκκινητών  

(5’3’) 
Πηγή / Αριθμός 

πρόσβασης 

MHCIIα 

Μείζων σύμπλοκο 

Ιστοσυμβατότητας ΙΙα 

CTGGACCAAGAACGGAAAGA 

CATCCCAGATCCTGGTCAGT 

Reyes-Becerril et al., 

2008 

β-2Μ 

β-2 μικροσφαιρίνη 

CGAAGAGAACTGGCACTACC 

GAAGCAAGGCACAGAACTTAC 

FM148172 – 

Παρούσα μελέτη 

CSF-1R 

Υποδοχέας του παράγοντα 

διέγερσης αποικιών 1 

ACGTCTGGTCCTATGGCATC 

AGTCTGGTTGGGACATCTGG 

Reyes-Becerril et al., 

2008 

NCCRP-1 

Μη-ειδική κυτταροτοξικής 

πρωτεΐνη-υποδοχέα 1 

ACTTCCTGCACCGACTCAAG 

TAGGAGCTGGTTTTGGTTGG 

Reyes-Becerril et al., 

2008 

TGFβ1 

Αυξητικός παράγοντας 

μετασχηματισμού β1 

AGAGACGGGCAGTGAAAGAA 

GCCTGAGGAGACTCTGTTGG 

Chaves-Pozo et al., 

2008 

Hsp70 

Πρωτεΐνη θερμικού σοκ 70 

ACTGCTGCTGCCATTGCTTATG 

TCTCTTGTTGTCGCTGATGTCC 

EU805481 – 

Παρούσα μελέτη 

Fau 

40S ριβοσωμική πρωτεΐνη S30 

GACACCCAAGGTTGACAAGCAG 

GGCATAGAAGCACTTAGGAGTTG 
Γονίδιο αναφοράς 

L13a 

Ριβοσωμική πρωτεΐνη L13a 

TCTGGAGGACTGTCAGGGGCATGC 

AGACGCACAATCTTAAGAGCAG 
Γονίδιο αναφοράς 

http://.premierbiosft.com/netprimer/
http://frodo.wi.mit.edu/
http://.premierbiosft.com/
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Για την πραγματοποίηση της real-time PCR, χρησιμοποιήθηκε ανιχνευτής φθορισμού DNA 

Engine Opticon 2 Continuous Fluorescence Detector (MJ Research, Massachusetts, USA). 

Το μίγμα της αντίδρασης κάθε δείγματος περιείχε 5 µl αραιωμένου cDNA, 12.5 µl μίγματος 

SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Warrington UK) και απιονισμένο νερό 

Merck έως όγκου 25 µl. Οι μετρήσεις όλων των δειγμάτων πραγματοποιήθηκαν εις τριπλούν 

μαζί με ένα αρνητικό μάρτυρα για κάθε γονίδιο. Το πρόγραμμα πολλαπλασιασμού των 

γονιδίων στόχων της real-time PCR εκτελέστηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Applied 

Biosystems. Εν συντομία, το πρόγραμμα αποτελούνταν από ένα αρχικό βήμα αποδιάταξης 

στους 95 °C για 10 λεπτά, και 40 κύκλους διεύρυνσης (amplification) στους 95 °C για 15 

δευτερόλεπτα και στους 57 °C για 1 λεπτό (βήματα αναδιάταξης και προέκτασης). Μετά από 

κάθε κύκλο, πραγματοποιούνταν εκτίμηση του σήματος φθορισμού του κάθε δείγματος. Μετά 

την ολοκλήρωση όλων των κύκλων προέκυπτε μια καμπύλη αποδιάταξης με θερμοκρασιακή 

διαβάθμιση από 50 °C έως 95 °C για την αξιολόγηση της ειδικότητας της διεύρυνσης του 

κάθε προϊόντος και για την επιβεβαίωση της απουσίας σχηματισμού διμερών με τους 

εκκινητές. 

2.6.5.4. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

Ο αριθμός των κύκλων που απαιτούνται για το σήμα του φθορισμού να φτάσει το κατώφλι 

(cycle threshold, Ct) και η αποτελεσματικότητα της real-time PCR υπολογίσθηκε με τη χρήση 

του λογισμικού Miner και βασίστηκε στα πρωτογενή δεδομένα φθορισμού κάθε δείγματος για 

κάθε κύκλο. Το λογισμικό Miner είναι μια μέθοδος για την ποσοτικοποίηση των 

αποτελεσμάτων της real-time PCR με χρήση υπολογισμών που βασίζονται στην κινητική κάθε 

αντίδρασης χωρίς τη χρήση πρότυπων καμπύλων. Τα πρωτογενή δεδομένα φθορισμού 

αντιστοιχούν σε μια συνάρτηση κάθε κύκλου της PCR για τον προσδιορισμό της εκθετικής 

φάσης διεύρυνσης της κάθε αντίδρασης χρησιμοποιώντας ένα λογιστικό μοντέλο τεσσάρων 

παραμέτρων. Ο αλγόριθμος αυτός θεωρείται αντικειμενικός και ανθεκτικός στα λάθη λόγω 

θορύβου για την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων της real-time PCR (Zhao and Fernald, 

2005).  
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Τα επίπεδα έκφρασης κάθε γονιδίου καθορίστηκαν και ομαλοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας 

δυο γονίδια αναφοράς, τη ριβοσωμική πρωτεΐνη L13a (L13a) και την 40S ριβοσωμική 

πρωτεΐνη S30 FAU. Οι παράγοντες ομαλοποίησης υπολογίσθηκαν με τη χρήση του 

προγράμματος geNorm (Vandesompele et al., 2002) ως το γεωμετρικό μέσο των δυο 

γονιδίων αναφοράς και ακολουθώντας τις οδηγίες που δόθηκαν από το πρόγραμμα geNorm. 

Εν συντομία, μετά από τη μετατροπή των τιμών  Ct σε ποσότητες με τη χρήση της εξίσωσης 

ΔCt για τη μετατροπή του σε σχετικές ποσότητες mRNA, τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων 

ομαλοποιήθηκαν διαιρώντας τις τιμές Ct με τους κατάλληλους παράγοντες ομαλοποίησης. Τα 

επίπεδα έκφρασης και η σημαντικότητα επιβεβαιώθηκαν με το πρόγραμμα REST (Pfaffl et 

al., 2002). 

2.7. Δράση αντιοξειδωτικών ενζύμων στο ήπαρ  

Για τη μέτρηση των αντιοξειδωτικών ενζύμων, δείγματα ήπατος συλλέχθηκαν μετά από 

θανάτωση των ψαριών με χρήση αναισθητικού, τοποθετήθηκαν σε υγρό άζωτο για άμεση ψύξη 

τους και φυλάχθηκαν στους -80 ºC για τον προσδιορισμό των ενζυμικών ενεργοτήτων.  

Πριν τον προσδιορισμό της ενζυμικής δραστικότητας, τα δείγματα ξεπάγωσαν και 

ομογενοποιήθηκαν με τεφλόν ομογενοποιητή (Heidolph, RZR 2020, Γερμανία) με 1:2 w/v 

διάλυμα φωσφορικού καλίου με pH 7.4. Το υπερκείμενο στρώμα απομονώθηκε μετά από 

φυγοκέντρηση στις 10000 rpm για 20 λεπτά στους 4 ºC και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 

οι προσδιορισμοί των ενεργοτήτων των παρακάτω ενζύμων.  

Η συγκέντρωση της ολικής διαλυτής πρωτεΐνης των ενζυμικών εκχυλισμάτων προσδιορίστηκε 

με τη μέθοδο Bradford. Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης σε πρωτεΐνη των 

εκχυλισμάτων, σχεδιάστηκε πρότυπη καμπύλη με χρήση της αλβουμίνης από ορό βοδινού 

(BSA; Bradford, 1976). Η συγκέντρωση της ολικής διαλυτής πρωτεΐνης εκφράζεται σε 

mg/ml. Η ενεργότητα των ενζύμων εκφράσθηκε σε nmol/min/mg πρωτεΐνης.   
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2.7.1. Καταλάση 

Η καταλάση ανήκει στην ομάδα των αντιοξειδωτικών ενζύμων και καταλύει την 

αποικοδόμηση του H2O2 σε νερό. Για την μέτρηση της ενεργότητας του ενζύμου αυτού στο 

ήπαρ, ακολουθήθηκε η μέθοδος των Cohen et al. (1996) με τροποποιήσεις. Η μέθοδος αυτή 

στηρίζεται στη χρωματομετρική εκτίμηση του H2O2 με την προσθήκη ιόντων σιδήρου και 

θειοκυάνιου (SCN-) στα 490 nm. Το SCN- και τα ιόντα σιδήρου σχηματίζουν ένα σύμπλοκο 

κόκκινου χρώματος. Το SCN- έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη μέτρηση είτε H2O2 είτε 

σιδήρου. Για τη μέτρηση του ολικού σιδήρου, περίσσεια H2O2 προστίθεται για να 

μετατραπούν τα ιόντα σιδήρου σε τρισθενή μορφή. Για τη μέτρηση του H2O2, περίσσεια 

ιόντων σιδήρου προστίθενται και σχηματίζονται τα τρισθενή ιόντα, τα οποία μπορούν να 

μετρηθούν σχηματίζοντας σύμπλοκο με το SCN-.   

Ιόντα σιδήρου + H2O2   Τρισθενή ιόντα 

Τρισθενή ιόντα σιδήρου + SCN- Κόκκινο χρώμα 

Σε δοκιμαστικούς σωλήνες εμβαπτισμένους σε πάγο, προστέθηκαν 50 μl ενζυμικού 

εκχυλίσματος (αραιωμένο 1:400 με 100 mM ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού καλίου pH 7.4) 

και 850 μl ρυθμιστικού διαλύματος 10 mΜ φωσφορικού καλίου pH 7.0 και η αντίδραση 

ξεκίνησε με την προσθήκη 100 μl 60 mM H2O2 σε κάθε δείγμα. Μετά από την προσθήκη του 

H2O2, τα δείγματα αναδεύτηκαν και σε χρόνους 1 και 10 λεπτά, η αντίδραση διακόπηκε με τη 

μεταφορά 100 μl από κάθε δείγμα σε δοκιμαστικούς σωλήνες που περιείχαν 4 ml 0.6 N 

H2SO4 και 1 ml 10mM FeSO4. Στη συνέχεια, στους δοκιμαστικούς σωλήνες προστέθηκαν 

400 μl KSCN, και μετρήθηκε η απορρόφηση τους στα 490 nm.  Ο υπολογισμός της 

ενεργότητας της καταλάσης υπολογίσθηκε ως εξής: 
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Καταλάση (U/ml) = 
t

AA )/ln( 21  

όπου: 

Α1 : η απορρόφηση το χρόνο 1 

Α2 : η απορρόφηση στο χρόνο 10 

t : η διαφορά ανάμεσα στους δύο χρόνους 

2.7.2. Δισμουτάση του υπεροξειδίου (Superoxide Dismutase, SOD)  

Η δισμουτάση του υπεροξειδίου (SOD) είναι μεταλλοένζυμο που καταλύει την 

οξειδοαναγωγή των ανιόντων του υπεροξειδίου σε μοριακό οξυγόνο και υπεροξείδιο του 

υδρογόνου, και έτσι παίζει ένα κρίσιμο ρόλο στην κυτταρική αντιοξειδωτική άμυνα του 

οργανισμού. Ο προσδιορισμός της ενεργότητας του ενζύμου στο ήπαρ πραγματοποιήθηκε με 

απορρόφηση στα 450 nm στους 25 ºC σύμφωνα με το εμπορικό προϊόν Κit Cat No. 706002 

της Cayman. Η μέθοδος βασίζεται στην ανίχνευση των ριζών του υπεροξειδίου που 

παράγονται από την ξανθίνη οξειδάση και την υποξανθίνη μέσω ενός άλατος tetrazolium, 

σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.  

 

Εικόνα 2-2: Αντίδραση ενζυμικής δράσης της SOD 
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Η συγκεκριμένη μέθοδος μετράει όλους του τύπους SOD (Cu/Zn, Mn και FeSOD). Η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε περιγράφεται παρακάτω: Σε 10 μl ενζυμικού εκχυλίσματος, 

προστέθηκαν 200 μl του άλατος-ανιχνευτή και η αντίδραση ξεκινά με την προσθήκη 20 μl της 

ξανθίνης οξειδάσης. Τα δείγματα επωάστηκαν για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και στη 

συνέχεια πραγματοποιήθηκε η απορρόφηση σε φασματοφωτόμετρο πολλαπλών θέσεων 

Genius Pro (Tecan, Αυστρία). Για τον υπολογισμό της ενεργότητας, παρασκευάσθηκε 

πρότυπη καμπύλη με παρόμοια διαδικασία, με την προσθήκη 10 μl των πρότυπων 

διαλυμάτων γνωστής ενεργότητας. Μια μονάδα (unit) ενζυμικής ενεργότητας της SOD 

καθορίζεται ως η ποσότητα του ενζύμου που απαιτείται για να εκδηλώσει 50% 

αυτοοξειδωαναγωγή των ριζών του υπεροξειδίου. 

SOD (U/ml) = [
ml

mlby

01.0

23.0)(





]x ΑΡ 

όπου: 

Α: Απορρόφηση 

0.23 ml : ο συνολικός όγκος της αντίδρασης 

0.01 ml : ο όγκος του δείγματος 

ΑΡ : αραίωση του δείγματος 

2.7.3. Γλουταθειόνη Υπεροξειδάση (Glutathione Peroxidase, GPx) 

Η γλουταθειόνη υπεροξειδάση (GPx) καταλύει την αναγωγή των υδροπεροξειδίων, 

συμπεριλαμβανομένου και του υπεροξειδίου του υδρογόνου, από την ανοιγμένη γλουταθειόνη 

(GSH) και λειτουργεί ως προστασία του κυττάρου από το οξειδωτικό στρες. Ο 

προσδιορισμός της ενεργότητας του ενζύμου στο ήπαρ πραγματοποιήθηκε με απορρόφηση 

στα 340 nm στους 25 ºC σύμφωνα με το εμπορικό προϊόν Κit Cat No. 703102 της Cayman. 

Η μέθοδος μετράει την ενεργότητα της GPx έμμεσα μέσω μιας συζευγμένης αντίδρασης με 
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την γλουταθειόνη αναγωγάση (GR). Η οξειδωμένη γλουταθειόνη (GSSG), που παράγεται από 

την αναγωγή του υδροπεροξειδίου από την GPx, ανακυκλώνεται στην ανηγμένη της μορφή 

από την GR και το NADPH.  

R-O-O-H + 2GSH GPx
 R-O-H + GSSG + H2O 

GSSG + NADPH + H+ GR
 2GSH + NADP+ 

Η οξείδωση του NADPH σε NADP+ συνοδεύεται από μια μείωση της απορρόφησης στα 

340 nm και ο ρυθμός μείωσης είναι άμεσα ανάλογος με την ενεργότητα της GPx στο δείγμα.  

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιγράφεται παρακάτω:  

Σε 20 μl ενζυμικού εκχυλίσματος, προστέθηκαν 100 μl διαλύματος Tris-HCl 50 mM, pH 7.6, 

50 μl NADPH, και η αντίδραση ξεκίνησε με την προσθήκη 20 μl του cumene 

hydroperoxide. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η απορρόφηση σε φασματοφωτόμετρο 

πολλαπλών θέσεων Genius Pro (Tecan, Αυστρία) κάθε 1 λεπτό για 4 λεπτά στα 340 nm. Μια 

μονάδα (unit) ενζυμικής ενεργότητας της GPx καθορίζεται ως η ποσότητα του ενζύμου που 

απαιτείται για να προκαλέσει οξείδωση 1 nmol NADPH σε NADP+ ανά λεπτό στους 25 °C. 

GPx (U/ml) = [
ml

ml

02.0

19.0

00373.0

min/
1







]x ΑΡ 

όπου: 

ΔΑ: Διαφορά απορρόφησης 

0.00373 μM-1 : ο συντελεστής απόσβεσης του NADPH στα 340 nm για 0.6 cm μήκος 

διαδρομής   

0.19 ml : ο συνολικός όγκος της αντίδρασης 

0.02 ml : ο όγκος του δείγματος 
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AΡ : αραίωση του δείγματος 

2.7.4. Γλουταθειόνη Αναγωγάση (Glutathione Reductase, GR) 

Η γλουταθειόνη αναγωγάση (GR) είναι μια φλαβοπρωτεΐνη που καταλύει την NADPH-

εξαρτημένη αναγωγή της GSSG σε GSH και είναι απαραίτητο ένζυμο για τον 

οξειδοαναγωγικό κύκλο της GSH που διατηρεί τα κατάλληλα επίπεδα της ανηγμένης 

κυτταρικής GSH. Για τον προσδιορισμό της ενεργότητας της GR χρησιμοποιήθηκε το 

εμπορικό προϊόν Κit Cat No. 703202 της Cayman. Η μέθοδος μετράει την ενεργότητας της 

GR μέσω της μέτρησης του ρυθμού οξείδωσης του NADPH: 

GSSG + NADPH + H+ 
 2GSH + NADP+ 

Η οξείδωση του ΝADPH σε ΝΑDP+ συνοδεύεται από μια μείωση στην απορρόφηση στα 

340 nm και είναι άμεσα ανάλογη με την ενεργότητα της GR στο δείγμα. Η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε περιγράφεται παρακάτω:  

 Σε 20 μl ενζυμικού εκχυλίσματος, προστέθηκαν 100 μl ρυθμιστικού διαλύματος φωσφορικού 

καλίου 50 mM, pH 7.5, 20 μl από την GSSG και η αντίδραση ξεκίνησε με την προσθήκη 50 

μl NADPH. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η απορρόφηση σε φασματοφωτόμετρο 

πολλαπλών θέσεων Genius Pro (Tecan, Αυστρία) στους 25 ºC κάθε 1 λεπτό για 4 λεπτά στα 

340 nm. Μια μονάδα (unit) ενζυμικής ενεργότητας της GR καθορίζεται ως η ποσότητα του 

ενζύμου που απαιτείται για να προκαλέσει οξείδωση 1 nmol NADPH σε NADP+ ανά λεπτό 

στους 25 °C. 

GR (U/ml) = [
ml

ml

02.0

19.0

00373.0

min/
1







]x AΡ 

όπου: 

ΔΑ: Διαφορά απορρόφησης 
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0.00373 μM-1 : ο συντελεστής απόσβεσης του NADPH στα 340 nm για 0.6 cm μήκος 

διαδρομής   

0.19 ml : ο συνολικός όγκος της αντίδρασης 

0.02 ml : ο όγκος του δείγματος 

ΑΡ : αραίωση του δείγματος 

2.7.5. Γλουταθειόνη – S- τρανσφεράση (Glutathione –S-Transferase, GST) 

Η γλουταθειόνη-S-τρανσφεράση (GST) ανήκει σε μια οικογένεια κυτταροπλασματικών 

ενζύμων και παίζει σημαντικό ρόλο στη σύζευξη της γλουταθειόνης με ηλεκτρονιόφιλα κέντρα. 

Η δραστικότητα της GST μετρήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο των Habig et al. (1974) 

προσαρμοσμένη για μικροπλάκα πολλαπλών θέσεων. Εν συντομία, ένα μέρος διαλύματος 

GSH 10 mM  σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφωρικού οξέος 0.1 Μ, pH 6.5, και ένα μέρος 

διαλύματος 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) 60 mM σε αιθανόλη ετοιμάστηκαν πριν 

από την ανάλυση. Το διάλυμα της αντίδρασης αποτελούνταν από φωσφορικό διάλυμα, 

διάλυμα GSH και διάλυμα CDNB σε αναλογία 4.95 (φωσφορικό διάλυμα) : 0.9 ml (GSH) : 

0.15 ml (CDNB). Στη μικροπλάκα, 200 μl του διαλύματος της αντίδρασης προστέθηκαν σε 

100 μl του δείγματος και η δραστικότητα της GST μετρήθηκε αμέσως και κάθε 20 

δευτερόλεπτα, στα 340 nm, για τα επόμενα 5 λεπτά. Η αντίδραση που περιγράφει τη μέθοδο 

είναι η παρακάτω: 

GSH + CDNB GST
GS-DNB σύμπλοκο + ΗCl 

Ο υπολογισμός της ενεργότητας της GST υπολογίσθηκε ως εξής: 

GST (U/ml) = [
ml

ml

1.0

3.0

00503.0

min/
1







]x AΡ 

όπου: 
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ΔΑ: Διαφορά απορρόφησης 

0.00503 μM-1 : ο συντελεστής απόσβεσης του σύμπλοκου CDNB στα 340 nm για 0.6 cm 

μήκος διαδρομής   

0.3 ml : ο συνολικός όγκος της αντίδρασης 

0.1 ml : ο όγκος του δείγματος 

ΑΡ : αραίωση του δείγματος 

2.8. Δράση ενζύμων στον πεπτικό σωλήνα 

Για τη μέτρηση των πεπτικών ενζύμων, δείγματα ολόκληρου του εντερικού σωλήνα 

συλλέχθηκαν μετά από θανάτωση των ψαριών με χρήση ελαφριάς δόσης αναισθητικού, 

τοποθετήθηκαν σε υγρό άζωτο για άμεση ψύξη τους και φυλάχθηκαν στους -80 ºC για τον 

προσδιορισμό των ενζυμικών ενεργοτήτων.  

Πριν τον προσδιορισμό της ενζυμικής δραστικότητας, τα δείγματα ξεπάγωσαν και 

ομογενοποιήθηκαν με ομογενοποιητή (Ultra-Turrax, IKA) με 1:5 w/v διάλυμα 50 mM Tris-

HCl με pH 7.5. Το υπερκείμενο στρώμα απομονώθηκε μετά από φυγοκέντρηση στις 10000 

rpm για 50 λεπτά στους 4 ºC και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι προσδιορισμοί των 

ενεργοτήτων των ενζύμων μαλτάση, α-αμυλάση, αλκαλική φωσφατάση και λευκίνη-

αμινοπεπτιδάση.  

Για τον προσδιορισμό των ενζυμικών ενεργοτήτων στο εντερικό περιεχόμενο των ψαριών, το 

περιεχόμενο του εντερικού σωλήνα, φυγοκεντρήθηκε στις 65000 rpm για 12 λεπτά, σύμφωνα 

με τους Fountoulaki et al. (2005). Στο υπερκείμενο μετρήθηκε η ενζυμική ενεργότητα της 

λευκίνης αμινοπεπτιδάσης, της α-αμυλάσης και της λιπάσης, όπως περιγράφονται παρακάτω. 
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Η συγκέντρωση της ολικής διαλυτής πρωτεΐνης των ενζυμικών εκχυλισμάτων προσδιορίστηκε 

με τη μέθοδο των Bradford (1976), όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.7, και η ενεργότητα 

των ενζύμων εκφράσθηκε σε U/mg πρωτεΐνης.  

Επιπλέον, δειγματοληπτικά ζυγίστηκε το βάρος του γαστρεντερικού σωλήνα κάθε ψαριού, 

αλλά και τα επιμέρους τμήματα αυτού για τον προσδιορισμό της σχετικής μάζας των 

οργάνων, σύμφωνα με τον τύπο : gr ιστού × gr−1 βάρος ψαριού.  

2.8.1. Δισακχαριδάση - Μαλτάση 

Η ενεργότητα της μαλτάσης προσδιορίστηκε σύμφωνα με την τροποποιημένη μέθοδο του 

Dahlqvist (1970). Για τον προσδιορισμό της ενεργότητας της μαλτάσης παρασκευάστηκαν τα 

παρακάτω διαλύματα: 

Απορρυπαντικό: Το απορρυπαντικό παρασκευάζεται με την προσθήκη 8 g 95% αιθανόλης σε 

2 g Triton x-100 και είναι σταθερό για αρκετές εβδομάδες. 

Αντιδραστήριο TGO (Tris-Glucose oxidase): Το αντιδραστήριο παρασκευάζεται με την 

προσθήκη 1 ml απορρυπαντικού σε 100 ml αντιδραστηρίου οξείδωσης της γλυκόζης 

(εμπορικό προϊόν για τον προσδιορισμό γλυκόζης Liquid-Fast, Cat 3101, Ζαφειρόπουλος), 

φυλάσσεται στο ψυγείο, όπου μένει σταθερό για 2-3 ημέρες. 

Υπόστρωμα: Ως υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκε διάλυμα 0,056 Μ μαλτόζης, το οποίο 

παρασκευάζεται με προσθήκη 1,008 g μαλτόζης σε 0,1 Μ ρυθμιστικού διαλύματος pH 6.0 

μηλεϊνικού νατρίου έως όγκου 50 ml. Το ρυθμιστικό διάλυμα μηλεϊνικού νατρίου 

παρασκευάζεται με προσθήκη 1,16 g μηλεϊνικού οξέος σε 15,3 ml καυστικού νατρίου (NaOH) 

1 Μ και αραίωση με απιονισμένο νερό έως όγκου 100 ml.  

Πρότυπα διαλύματα: Για τον προσδιορισμό της ενεργότητας της μαλτάσης παρασκευάσθηκε 

πρότυπη καμπύλη. Για την πρότυπη καμπύλη, παρασκευάσθηκε ένα αρχικό διάλυμα (stock) 

γλυκόζης συγκέντρωσης 5 mg/ml, με την προσθήκη 50 mg γλυκόζης σε 10 ml απιονισμένο 

νερό, και στη συνέχεια παρασκευάσθηκαν τα παρακάτω πρότυπα διαλύματα: 
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Πίνακας 2-2 : Συγκέντρωση των πρότυπων διαλυμάτων 
γλυκόζης. 

Συγκέντρωση γλυκόζης 
(μg/ml) 

Ποσότητα από αρχικό διάλυμα 
(μl) 

Ποσότητα απιονισμένου νερού 
(μl) 

0 0 2000 
50 20 1980 
100 40 1960 
200 80 1920 
300 120 1880 
400 160 1840 
500 200 1800 

Μέτρηση: Η μέθοδος βασίζεται στην αλληλεπίδραση της μαλτόζης με μια συζευγμένη 

αντίδραση της οξειδάσης της γλυκόζης (TGO) και μετράει το ποσό της γλυκόζης που 

ελευθερώνεται από την υδρόλυση της μαλτόζης χρωματομετρικά στα 510 nm.   

Σε δοκιμαστικούς σωλήνες προστέθηκαν 30 μl ενζυμικού εκχυλίσματος και 30 μl 

υποστρώματος. Για κάθε δείγμα προετοιμάστηκε και τυφλό για διόρθωση της απορρόφησης 

με προσθήκη επιπλέον 900 μl αντιδραστηρίου TGO. Οι δοκιμαστικοί σωλήνες επωάστηκαν 

στους 37 οC για 60 λεπτά. Μετά το πέρας της επώασης, τα τυφλά δείγματα ήταν έτοιμα για 

μέτρηση της απορρόφησης, ενω στα δείγματα προστέθηκαν 900 μl αντιδραστηρίου TGO και 

επωάσθηκαν στους 37 οC για άλλα 60 λεπτά.  

Παράλληλα, για την παρασκευή της πρότυπης καμπύλης, σε δοκιμαστικούς σωλήνες 

προστέθηκαν 60 μl από το κάθε πρότυπο διάλυμα και 900 μl TGO, και μετά από ανάδευση 

επωάστηκαν στους 37 οC για 60 λεπτά. Μετά το τέλος της επώασης, η απορρόφηση 

μετρήθηκε στα 510 nm.    

Υπολογισμοί: Τα μg γλυκόζης των πρότυπων διαλυμάτων μετατρέπονται σε mol γλυκόζης 

γνωρίζοντας το ΜΒγλυκόζης: 180,2, και στη συνέχεια σε nmol μαλτόζης γνωρίζοντας ότι 1 mol 

μαλτόζης = 2 mol γλυκόζης. 

Η ενεργότητα της μαλτάσης υπολογίσθηκε ως εξής: 
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Μαλτάση (nmol/ml) = 
2

1

V

VAPM 
 

όπου: 

Μ: nmol μαλτόζης από την πρότυπη καμπύλη 

ΑΡ: αραίωση 

V1: ο συνολικός όγκος του ενζυμικού εκχυλίσματος μετά την ομογενοποίηση (ml) 

V2: ο όγκος του δείγματος (ml) 

2.8.2. α-Αμυλάση 

Η ενεργότητα της α-αμυλάσης μετρήθηκε χρωματομετρικά στους 25οC, σύμφωνα με το 

εμπορικό προϊόν της HUMAN Kit No 12018, με 2-χλωρο-4-νιτροφαινυλ-μαλτοτριόζη 

(CNPG3) ως υπόστρωμα. Το υπόστρωμα αυτό αντιδρά άμεσα με την αμυλάση και η 

απελευθέρωση 2-χλωρο-4-νιτροφαινόλης (CNP) ανά λεπτό σχετίζεται άμεσα με την δράση 

της α-αμυλάσης στο δείγμα.  

5CNPG3   
3CNP + 2CNPG2 + 3G3 + 2G 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιγράφεται παρακάτω: 

Σε 40 μl ενζυμικού εκχυλίσματος προστέθηκε 1 ml αντιδραστηρίου. Η αύξηση της 

απορόφησης (OD)/min στα 405 nm προσδιορίστηκε για συνολικό χρόνο 3 λεπτά μετά το 

πρώτο λεπτό της αντίδρασης. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε φασματοφωτόμετρο 

Genius Pro (Tecan, Αυστρία). Η μονάδα (unit) ενζυμικής ενεργότητας, ορίστηκε ως το ποσό 

του ενζύμου που απελευθερώνει 1 μmol CNP/min. 

Η ενεργότητα της α-αμυλάσης υπολογίσθηκε σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση: 
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α-Αμυλάση (μmol/ml) = 
1000

4932min/ 
 

όπου: 

ΔΑ: Διαφορά απορρόφησης 

4932: ο συντελεστή αυτός προκύπτει από τον 9864 (συντελεστή από το εμπορικό προϊόν 

για θερμοκρασία 25οC και ειδικό συντελεστή απορρόφησης 14,58 Μ-1cm-1) επειδή 

χρησιμοποιήθηκε διπλάσια ποσότητα δείγματος 

ΑΡ: Αραίωση 

2.8.3. Αλκαλική φωσφατάση (ALP) 

Η αλκαλική φωσφατάση (ALP) καταλύει την υδρόλυση του p-νιτροφαινύλ-φωσφορικού 

άλατος (pNPP) σε p-νιτροφαινόλη και φωσφορικό άλας.  

pNPP + Η2Ο ALP
 p-νιτροφαινόλη + φωσφορικό άλας 

Ο ρυθμός σχηματισμού νιτροφαινόλης μετριέται φωτομετρικά και είναι ανάλογος με την 

καταλυτική συγκέντρωση της ALP μέσα στο δείγμα. Για τη μέτρηση της ενεργότητας της 

ALP χρωματομετρικά στους 25οC, χρησιμοποιήθηκε το εμπορικό προϊόν της SpinReact (Kit 

Ref. 41240), με p-νιτροφαινλυλ-φωσφορικό άλας (pNPP) ως υπόστρωμα και ακολουθήθηκε η 

παρακάτω διαδικασία.  

Σε 20 μl ενζυμικού εκχυλίσματος προστέθηκε 1.2 ml υποστρώματος. Η αύξηση της 

απορρόφησης (OD)/min στα 405 nm προσδιορίστηκε για συνολικό χρόνο 3 λεπτά μετά το 

πρώτο λεπτό της αντίδρασης. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε φασματοφωτόμετρο 

Genius Pro (Tecan, Αυστρία). Η μονάδα (unit) ενζυμικής ενεργότητας, ορίστηκε ως το ποσό 

του ενζύμου που απελευθερώνει 1 μmol pNPP/min. 
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Η ενεργότητα της ALP υπολογίσθηκε σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση: 

ALP (μmol/ml) = 
1000

3300min/ 
 

όπου: 

ΔΑ: Διαφορά απορρόφησης 

3300: o συντελεστής που δίνεται από το εμπορικό προϊόν για θερμοκρασία 25οC  

ΑΡ: Αραίωση 

2.8.4. Πρωτεάση - Λευκίνη-αμινοπεπτιδάση (LAP) 

Η λευκίνης αμινοπεπτιδάση (LAP) είναι ένα πρωτεολυτικό ένζυμο που υδρολύει τον πεπτιδικό 

δεσμό που είναι παρακείμενος στο ελεύθερο αμινοξύ και καταλύει την υδρόλυση των 

πεπτιδίων που περιέχουν λευκίνη (αλλά και αργινίνη και μεθειονίνη), σύμφωνα με την 

ακόλουθη αντίδραση: 

L-Leucyl-p-nitroanilide LAP
L-leucine + p-Nitroanilide 

Ο ρυθμός σχηματισμού της λευκίνης μετρήθηκε χρωματομετρικά και είναι ανάλογος με την 

καταλυτική συγκέντρωση της LAP στο δείγμα. Η ενεργότητα της LAP μετρήθηκε στους 

25οC, σύμφωνα με το εμπορικό προϊόν της SpinReact (Kit Ref. 1001250), με τη L-leucyl-p-

nitroanilide ως υπόστρωμα και ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία:  

Σε 70 μl ενζυμικού εκχυλίσματος προστέθηκε 1 ml αντιδραστηρίου. Η αύξηση της 

απορρόφησης (OD)/min στα 405 nm προσδιορίστηκε για συνολικό χρόνο 3 λεπτά μετά το 

πρώτο λεπτό της αντίδρασης. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε φασματοφωτόμετρο 

Genius Pro (Tecan, Αυστρία). Η μονάδα (unit) ενζυμικής ενεργότητας, ορίστηκε ως το ποσό 

του ενζύμου που απελευθερώνει 1 μmol L-leucyl-p-nitroanilide/min. 
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Η ενεργότητα της LAP υπολογίσθηκε σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση: 

LAP (μmol/ml) = 
1000

1544min/ 
 

όπου: 

1544: ο συντελεστής που δίνεται από το εμπορικό προιόν για θερμοκρασία 25οC  

ΑΡ: Αραίωση 

2.8.5. Λιπάση  

Η ενεργότητα της λιπάσης μετρήθηκε φωτομετρικά στους 37οC, σύμφωνα με το 

εμπορικό προιόν της SpinReact (Kit Ref. 1001275), με το 1-2-Ο-dilauryl-rac-glycero-3-

glutarc acid-(6’methylresorufin)-ester ως υπόστρωμα. Ο ρυθμός που σχηματίζεται η 

methylresorufin είναι ανάλογος της καταλυτικής συγκέντρωσης της λιπάσης στο δείγμα. 

Για τον προσδιορισμό της ενεργότητας της λιπάσης χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω 

διαλύματα: 

Πίνακας 2-3 : Διαλύματα προσδιορισμού λιπάσης 

R1 Ρυθμιστικό Διάλυμα Tris pH 8.3 40 mmol/L 
Colipase ≥ 1 mg/L 
Desoxycholate 1.8 mmol/L 
Taurodesoxycholate 7.2 mmol/L 

R2 Υπόστρωμα Tartrate pH 4.0 15 mmol/L 
Lipase substrate ≥ 0.7 mmol/L 
Calcium chloride 0.1 mmol/L 

Πρότυπο διάλυμα Λυοφιλοποιημένος ορός γνωστής συγκέντρωσης  

Σε 10 μl ενζυμικού εκχυλίσματος προστέθηκε 1 ml αντιδραστηρίου R1 και 0.2 ml του 

αντιδραστηρίου R2. Ως τυφλό χρησιμοποιήθηκε απιονισμένο νερό στην αντίδραση αντί του 

δείγματος. Παρόμοια διαδικασία ακολουθήθηκε και για το πρότυπο διάλυμα. Η αύξηση της 

απορρόφησης (OD)/min στα 580 nm προσδιορίστηκε για συνολικό χρόνο 2 min μετά το 

πρώτο λεπτό της αντίδρασης. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε φασματοφωτόμετρο 
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Genius Pro (Tecan, Αυστρία). Η μονάδα (unit) ενζυμικής ενεργότητας, ορίστηκε ως το ποσό 

του ενζύμου που απελευθερώνει 1 μmol methylresorufin/min. 

Η ενεργότητα της λιπάσης υπολογίσθηκε σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση: 

Λιπάση (μmol/ml) =  




ό

ί

min/

min/






1000


 

όπου: 

ΕΠ: Η ενεργότητα της λιπάσης του πρότυπου στους 37οC, όπως υποδυκνύεται από το 

εμπορικό προιόν 

ΑΡ: Αραίωση 

2.9. Ιστολογικές τομές εντέρου και ήπατος 

Δείγματα από το οπίσθιο τμήμα του εντέρου, καθώς και δείγματα ήπατος ελήφθησαν από την 

τυχαία δειγματοληψία ψαριών από κάθε συνθήκη στο τέλος της κάθε πειραματικής εκτροφής. 

Τα δείγματα συντηρήθηκαν σε διάλυμα 10% φορμαλδεϋδης και στη συνέχεια, αφού 

αφυδατώθηκαν με αλκοόλη και καθαρίστηκαν με ξυλόλη, εμβαπτίσθηκαν σε παραφίνη. Η 

διαδικασία έγκλισης των ιστών σε παραφίνη καθιστά των ιστό στερεό για να γίνει δυνατή η 

κοπή του. Οι ιστοί αφού σταθεροποιήθηκαν, κόπηκαν σε τομές 3-5 μm με μικροτόμο 

(LEICA RM 2255, Nusslock, Germany) χρησιμοποιώντας αναλώσιμες λεπίδες. Μετά το 

στέγνωμα, πραγματοποιήθηκε στα πλακάκια επεξεργασία με χρωστική Haematoxylin - Eosin 

(Leica Auto Stainer XL), η οποία χρωματίζει μπλε τους πυρήνες των κυττάρων, ερυθρό το 

κυτταρόπλασμα και το συνδετικό ιστό και ροζ τους μύες.  

Οι τομές εξετάστηκαν σε μικροσκόπιο φωτός (Olympus AH 2). Με τη χρήση 

ενσωματωμένης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και του προγράμματος Image Analysis, 

εξετάστηκε η ιστολογική δομή του επιθηλίου του εντέρου και οι εντερικές λάχνες, και η δομή 

του ήπατος. Για το σκοπό αυτό, ακολουθήσαμε ένα ημι-ποσοτικό σύστημα, για το έντερο 

παρόμοιο με αυτό που έχει περιγραφεί για το σολομό και τον κυπρίνο από την (Urán et al., 
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2009b), με τροποποιήσεις. Στο σύστημα αυτό, ελέγχθηκαν τρεις παράμετροι στο οπίσθιο 

έντερο της τσιπούρα, το μήκος των εντερικών λαχνών, η δομή του υποβλεννογόνου και του 

χορίου του βλεννογόνου του εντέρου μαζί με το επιθήλιο, ενώ στο ήπαρ εξετάστηκε η 

παρουσία λιπώδους εκφύλισης του ιστού, η διάταξη των πυρήνων και το μέγεθος των 

ηπατοκυττάρων. Καθεμία από τις παραπάνω παραμέτρους αξιολογήθηκε με μια κλίμακα από 

το 1 (φυσιολογική ιστολογική δομή) έως το 3 (μη φυσιολογική ιστολογική δομή; Παράρτημα, 

Εικόνα 11.1-11.4).  
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Κ ε φ ά λ α ι ο  I I I  

ΒΙΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ  

3. Βιοεπεξεργασία του σογιάλευρου: Επιδράσεις στη φυσιολογία της τσιπούρας  

3.1. Εισαγωγή  

Το σογιάλευρο αποτελεί μια πηγή πρωτεΐνης που έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετά είδη μέχρι 

σήμερα. Η διατροφική αξία του σογιάλευρου μπορεί να αυξηθεί με φυσική (θέρμανση), 

χημική (εκχύλιση) και βιολογική επεξεργασία (ενζυματική μεταχείριση), οι οποίες μειώνουν το 

επίπεδο των αντιδιατροφικών παραγόντων του  (Wolf et al., 1971; Rumsey et al., 1993). Η 

χημική σύνθεση και η σταθερότητα των παραγόντων αυτών ποικίλει ευρέως, και συνεπώς η 

θρεπτική αξία του σογιάλευρου για τα ψάρια εξαρτάται από τις συνθήκες παραγωγής του 

(Liener, 1994; Storebakken et al., 2000; Bakke-McKellep et al., 2008).  

Η βιοεπεξεργασία του σογιάλευρου είναι μια ευρεσιτεχνία που βασίζεται στην ζύμωση του 

από μικροοργανισμούς επιτυγχάνοντας συμπύκνωση της πρωτεΐνης του (56% ξηρής μάζας 

περίπου) και την ελαχιστοποίηση των αναστολέων θρυψίνης και ολιγοσακχαριτών, όπως 

επίσης και την μείωση των επιπέδων αντιγόνων και λεκτινών της σόγιας (Refstie et al., 1998; 

Refstie et al., 2005; Refstie et al., 2006b). Μελέτες στο σολομό έχουν δείξει ότι η επεξεργασία 

του σογιάλευρου με ζύμωση μπορεί να επηρεάσει τη διατροφική του αξία, καθώς βελτιώνει 

την πεπτικότητα του λίπους και δίνει καλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με το συμβατικό 

σογιάλευρο (Refstie et al., 1998; Refstie et al., 2005).  

Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για τη χρήση του βιοεπεξεργασμένου 

προϊόντος σογιάλευρου στα σιτηρέσια των ψαριών εστιάστηκαν κυρίως στην ανάπτυξη και την 

αξιοποίηση των θρεπτικών συστατικών. Ελάχιστη προσοχή δόθηκε στις επιπτώσεις του στην 

υγεία των ψαριών (Olsen et al., 2007). Η εφαρμογή του βιοεπεξεργασμένου προϊόντος 

σογιάλευρου έχει πραγματοποιηθεί κυρίως στο σολομό Salmo salar και στο βακαλάο Gadus 
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morhua (Refstie et al., 1998; Refstie et al., 1999; Refstie et al., 2005; Førde-Skjærvik et al., 

2006; Refstie et al., 2006b; Olsen et al., 2007). Για τα Μεσογειακά είδη ψαριών υπάρχουν 

εργασίες στη διεθνή βιβλιογραφία και συγκεκριμένα για το λαβράκι. Οι εργασίες αυτές, με ένα 

προϊόν σογιάλευρου ενζυμικής κατεργασίας παρόμοιο με το βιοεπεξεργασμένο προϊόν της 

παρούσας μελέτης, έδειξαν τη δυνατότητα εφαρμογής του στα σιτηρέσια (Tibaldi et al., 2006). 

Για την τσιπούρα, αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας, δεν έχουν αναφερθεί παρόμοιες 

μελέτες.   

Στο κεφάλαιο αυτό θα αξιολογηθεί η συνολική επίδραση της χορήγησης σιτηρεσίων που 

περιέχουν αυξανόμενα επίπεδα βιοεπεξεργασμένου σογιάλευρου στην ανάπτυξη, τη 

φυσιολογία εντέρου και το ανοσοποιητικό και αντιοξειδωτικό σύστημα της τσιπούρας, 

σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2. 

3.2. Υλικά και μέθοδοι 

3.2.1. Βιοεπεξεργασμένο προϊόν σογιάλευρου 

Για την  πειραματική εκτροφή χρησιμοποιήθηκε ένα βιοεπεξεργασμένο προϊόν σογιάλευρου 

με το εμπορικό όνομα HP340 (HP340, Hamlet Protein, Denmark, DS340GB09). Στον 

Πίνακα 3.1. παρουσιάζονται τα διατροφικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, σύμφωνα με τις 

πληροφορίες του κατασκευαστή. 

3.2.2. Πειραματικός σχεδιασμός 

Άτομα τσιπούρας κατανεμήθηκαν τυχαία σε ομάδες των σαράντα πέντε ψαριών σε δώδεκα 

ορθογώνιες πολυεστερικές δεξαμενές ανοιχτού κυκλώματος χωρητικότητας 150 λίτρων 

(Εικόνα 3.1). Τα επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό ήταν κοντά στον κορεσμό 

(>85%) και η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του πειράματος κυμάνθηκε στους 19 ± 1 °C.  

Για την πειραματική εκτροφή παρασκευάσθηκαν τέσσερα πειραματικά σιτηρέσια, όπως 

περιγράφεται στην Ενότητα 2.2., η σύσταση των οποίων παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.2. Τα 

σιτηρέσια παράχθηκαν με εξώθηση από την εταιρία ALLER AQUA (Δανία) και όλα 
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σχεδιάστηκαν να είναι ισοενεργειακά (Ολική Ενέργεια, ΟΕ, 23.1 kJ/g) και ισοπρωτεϊνικά 

(Ολική πρωτεΐνη, 45%), βασισμένα σε ιχθυάλευρο και διαφορετικά επίπεδα του 

βιοεπεξεργασμένου προϊόντος σογιάλευρου (Bioprocessed Soybean, BS) ως τις μόνες πηγές 

πρωτεΐνης. Στα σιτηρέσια BS20, BS40 και BS60, το προϊόν BS προστέθηκε σε διατροφικά 

επίπεδα που να υποκαθιστά το ιχθυάλευρο και το αλεύρι κατά 20%, 40% και 60%. Το 

σιτηρέσιο FM (Fish Μeal), που περιείχε ιχθυάλευρο ως τη μόνη πηγή πρωτεΐνης, 

χρησιμοποιήθηκε ως θετικός μάρτυρας. Το ιχθυέλαιο προστέθηκε ως η κυριότερη πηγή 

διατροφικού λίπους, έτσι ώστε όλα τα σιτηρέσια να έχουν ίδια επίπεδα λίπους (Ολικό Λίπος, 

18%).  

Πίνακας 3-1: Τα διατροφικά χαρακτηριστικά του προϊόντος 
HP340. 

Σύσταση % ξηρής μάζας  
Πρωτεΐνη 56 
Υδατάνθρακες 23.2 
Υγρασία 8 
Τέφρα 6.8 
Ακατέργαστες ίνες 3.5 
Λίπος 2.5 
Φώσφορος 0.8 
Αντιδιατροφικοί παράγοντες  
(ελάχιστη ανιχνεύσιμη ποσότητα) 

 

Αναστολείς θρυψινών (mg/gr) 1 
Λεκτίνες (ppm) 1 
Αντιγόνα (ppm) 2 
Ολιγοσακχαρίτες % 0.7 
ΜΑΠ % 23 

Μετά το πέραν της πειραματικής εκτροφής διάρκειας τριών μηνών, πραγματοποιήθηκε 

ζύγισμα και δειγματοληψία (Ενότητα 2.4) για μέτρηση της ολικής σύστασης και του 

φωσφόρου, του γλυκογόνου στο ήπαρ, των ανοσολογικών δεικτών στο αίμα, και για 

ιστολογικές παρατηρήσεις, όπως περιγράφεται στις Ενότητες 2.5.1, 2.5.4, 2.5.5, 2.6.1-4 και 

2.9.  

Τα ψάρια που απέμειναν από τη δειγματοληψία μεταφέρθηκαν σε πολυεστερικές πειραματικές 

δεξαμενές μεγαλύτερου μεγέθους (800 λίτρων) ανοιχτού κυκλώματος και συνεχίστηκε η 

χορήγηση των πειραματικών σιτηρεσίων για τρεις ακόμα μήνες, έτσι ώστε να αξιολογηθούν τα 



Κεφάλαιο IIIError! AutoText entry not defined. 

88 

αποτελέσματα από τη μακρόχρονη χορήγηση των σιτηρεσίων στη φυσιολογία των ψαριών. Η 

θερμοκρασία του νερού κατά τη διάρκεια των μηνών αυτών κυμάνθηκε στους 23 ± 3 °C.   

 

Εικόνα 3-1: Ορθογώνιες πολυεστερικές δεξαμενές ανοιχτού 
κυκλώματος χωρητικότητας 150 λίτρων 

Στο τέλος της πειραματικής εκτροφής, τα ψάρια ζυγίσθηκαν και πραγματοποιήθηκε 

δειγματοληψία για μέτρηση των ανοσολογικών δεικτών και μεταβολιτών στο αίμα και τον ορό 

τριών ψαριών ανά δεξαμενή. Επιπλέον, από τα ψάρια αυτά αφαιρέθηκε το πρόσθιο τμήμα του 

νεφρού, ομογενοποιήθηκε με τη βοήθεια αποστειρωμένου πλέγματος και απομονώθηκαν τα 

κύτταρα σε υγρό μέσο Leibovitz L15 medium διαβαθμισμένης πυκνότητας (10 ml/ ιστό 

ψαριού), όπως περιγράφηκε από τους Cuesta et al. (2006a). Η μέτρηση της κυτταρικής 

επιβίωσης προσδιορίστηκε με χρήση της χρωστικής trypan blue και αιματοκυτταρόμετρου 

Neubauer και η συγκέντρωση των κυττάρων προσαρμόστηκε σε διάλυμα HBSS, στα 5 x 105 

λευκοκύτταρα/ml. Στη συνέχεια, σε πληθυσμό 5 x 105 λευκοκυττάρων μετρήθηκε η 

«αναπνευστική έκρηξη» και η περιεκτικότητα σε μυελοπεροξειδάση, όπως περιγράφεται στις 

Ενότητες 2.6.1 και 2.6.3. Στον ορό, μετρήθηκε η περιεκτικότητα του σε χοληστερόλη και 

γλυκόζη, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.5.5, αλλά και η αντιβακτηριδιακή δράση του 

συμπληρώματος, η περιεκτικότητα του σε μυελοπεροξειδάση και η δράση της λυσοζύμης, 

όπως περιγράφεται στις Ενότητες 2.6.2-4. 
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Πίνακας 3-2 : Σύσταση των πειραματικών σιτηρεσίων 
Συστατικά (g/ 100-1) FM BS20 BS40 BS60 
Ιχθυάλευρο (70% πρωτεΐνη) 52.0 37.8 24.3 10.7 
Βιοεπεξεργασμένο προϊόν σογιάλευρουα  20.0 39.0 58.0 
Σιτάρι 35.8 29.0 22.2 15.8 
Ιχθυέλαιο 11.8 12.8 13.9 14.7 
Πρόμιγμα ιχνοστοιχείων – Βιταμινώνβ 0.4 0.4 0.4 0.4 
   
Σύνθεση % ξηρής μάζας    
Τέφρα 7.3 6.8 6.4 6.0 
Πρωτεΐνη 45.5 45.5 45.7 45.8 
Λίπος  18.3 18.4 18.6 18.5 
Άμυλο  25.5 21.3 17.1 13.2 
Ολικό φώσφορος  1.5 1.2 1.1 0.7 
Σουκρόζη 0.3 0.5 0.6 0.8 
Μη αμυλούχοι πολυσακχαρίτες 3.5 7.2 10.8 14.4 
Ολιγοσακχαρίτες 0.7 0.8 0.9 1.0 
Μεθειονίνηγ 3.6 3.0 2.4 1.8 
Μεθειονίνη + Κυστεΐνηγ 5.1 4.5 3.9 3.3 
Ολική ενέργεια (kJg-1)δ 23.0 23.0 23.1 23.1 
Διαθέσιμη ενέργεια (kJg-1)ε 22.3 21.7 21.1 20.5 
Μείωση διαθέσιμης ενέργειας (%)   2.8 5.4 8.0 
α HP340, Hamlet protein, Δανία 
β Παρέχονταν, ανά kg σιτηρεσίου: Βιταμίνη E, 125 mg; βιταμίνη K3, 10 mg; θειαμίνη, 30 mg; ριβοφλαβίνη, 30 
mg; πυριδοξίνη (ως pyridoxine hydrochloride), 24 mg; νιασίνη, 120 mg; Φυλλικό οξύ, 5 mg; βιταμίνη B12  
(κυανοβαλαμίνη), 0.05 mg; D-βιοτίνη, 1 mg; calcium pantothenate, 50 mg; Cu ως copper sulfate, 3 mg; I ως 
calcium iodine, 1 mg; Co ως cobalt sulfate, 0,8 mg; Mn ως manganese sulfate, 5 mg. 
γ Όπως υπολογίσθηκε από την ανάλυση της πρώτης ύλης εκφρασμένα ως ποσοστό αμινοξέος σε 100g πρωτεϊνης. 
δ Οι υπολογισμοί της ολικής ενέργειας βασίστηκαν στις διατροφικές συγκεντρώσεις των πρωτεϊνών, λιπιδίων και 
αμύλου. 
ε Οι τιμές της ενέργειας εκτιμήθηκαν αφαιρώντας την ενέργεια των μη αμυλούχων πολυσακχαριτών και των 
ολιγοσακχαριτών. 

Η έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα και το στρες 

χρησιμοποιήθηκε σαν άλλος ένας δείκτης της κατάστασης του ανοσοποιητικού συστήματος με 

τη χρήση της real-time PCR. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και 

ανάλυση, όπως περιγράφεται στις Ενότητες 2.4 και 2.6.5, αντίστοιχα. Η δράση των 

αντιοξειδωτικών ενζύμων επίσης μετρήθηκε στο ήπαρ των ψαριών, όπως επίσης και των 

πεπτικών ενζύμων στο έντερο (Ενότητες 2.7 και 2.8, αντίστοιχα), ενώ ληφθήκαν δείγματα για 

ιστολογικές παρατηρήσεις.          

3.2.3. Στατιστική επεξεργασία 

Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό υπολογιστικό 

πρόγραμμα SPSS 19.0 για Windows. Οι μέσες τιμές ανά δεξαμενή υποβλήθηκαν σε ανάλυση 
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παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας τα επίπεδα υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου ως μεταβλητή. 

Πραγματοποιήθηκε εκτίμηση καμπύλης για την εύρεση της καταλληλότερης εξίσωσης που θα 

ερμήνευε τα αποτελέσματα της ανάπτυξης. Αν και αρκετές καμπύλες εμφάνισαν 

σημαντικότητα, η τετραγωνική (quadratic) καμπύλη έδωσε την καλύτερη προσαρμογή, όπως 

υπέδειξε το R2. Επιπρόσθετα, για τις τιμές όλων των παραμέτρων εφαρμόστηκε ανάλυση 

διακύμανσης των τιμών (One Way ANOVA) χρησιμοποιώντας τον παράγοντα σιτηρέσιο σαν 

την ανεξάρτητη μεταβλητή. Για την ενεργότητα των πεπτικών ενζύμων εφαρμόστηκε η 

ανάλυση διακύμανσης δυο μεταβλητών (Τwo way ANOVA) με το σιτηρέσιο και το τμήμα 

του εντέρου ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Η κανονικότητα και η ομοιογένεια των 

διακυμάνσεων ελέγχθηκαν με τη χρήση του Kolmogorov – Smirnov και του Levene test, 

αντίστοιχα για όλες τις ομάδες. Οι συγκρίσεις των μέσων όρων (Post-Hoc test) έγιναν με τα 

κριτήρια Tukey και Dunkan σε επίπεδο σημαντικότητας 95% όταν οι διακυμάνσεις ήταν 

υποθετικά ίσες, ενώ στην αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονταν τα κριτήρια Tamhane T2 και 

Dunett T3. Οι μέσες τιμές των δεξαμενών χρησιμοποιήθηκαν σαν στατιστική μονάδα για τις 

παραμέτρους ανάπτυξης και τα άτομα για τις ανοσολογικές και αντιοξειδωτικές παραμέτρους 

και για τη δράση των πεπτικών ενζύμων. Η παρουσία μορφολογικών αλλοιώσεων στο οπίσθιο 

τμήμα του εντέρου των διαφορετικών ομάδων αξιολογήθηκε με το ημι-ποσοτικό σύστημα που 

περιγράφεται στην Ενότητα 2.9. 

3.3. Αποτελέσματα 

3.3.1. Ανάπτυξη των ψαριών 

Η αποδοχή όλων των πειραματικών σιτηρεσίων ήταν καλή και η ημερήσια πρόσληψη τροφής 

κυμάνθηκε από 1.4 με 1.5 g/100 g ψαριών, γεγονός που φάνηκε να επηρεάζεται θετικά με το 

επίπεδο σογιάλευρου στην τροφή σύμφωνα με την ανάλυση παλινδρόμησης (Πίνακας 3.4), 

ειδικά στα υψηλότερα επίπεδα περίληψης του. Η αξιοποίηση της τροφής σε όλους τους 

πειραματικούς πληθυσμούς μετά από τρεις μήνες ήταν μεγαλύτερη από 80% (Πίνακας 3.5). 
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Πίνακας 3-3 : Ανάλυση παλινδρόμησης των δεικτών ανάπτυξης της τσιπούρας μετά τη χορήγηση των 

πειραματικών σιτηρεσίων για τρεις μήνες. 

   Εξίσωση R2 P-τιμή 
Τελικό Βάρος (gr)   Y = 2.9555x – 1.2307x2 + 47.87 0.943 0.000* 

Πρόσληψη Βάρους 
(gr) 

  Y = 3.9266x – 1.4184x2 + 30.8513 0.929 0.000* 

SGR*   Y = 0.1820x – 0.0557x2 + 1.4054 0.856 0.000* 

DGI*   Y = 0.1856x – 0.0597x2 + 1.4376 0.888 0.000* 

FE*   Y = 9.0497x – 3.3226x2 + 99.2212 0.888 0.000* 

PER*   Y = 0.1535x – 0.0724x2 + 2.3101 0.912 0.000* 

ANPU*   Y = 2.3546x – 1.1727x2 + 37.2659 0.933 0.000* 

DFI*    Y = 0.0227x – 0.0039x2 + 1.3498 0.562 0.037* 

Με αστερίσκο (*) παρουσιάζονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές Ρ < 0.05. 

Το τελικό βάρος των ψαριών δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ της ομάδας FM και του BS20, 

αλλά έφθινε σταδιακά, όσο μεγάλωνε το επίπεδο περίληψης του προϊόντος BS στην τροφή. 

Παρόλα αυτά, η πρόσληψη βάρους, ο ειδικός ρυθμός αύξησης και ο ημερήσιος ρυθμός 

αύξησης δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των πληθυσμών FM και των επιπέδων 20 και 40%, 

ενώ μειώθηκαν σημαντικά στα άτομα που διατρέφονταν με το σιτηρέσιο με το 60% 

υποκατάστασης. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και για το δείκτη αξιοποίησης της 

τροφής (Πίνακας 3.5). Αντίθετα, μετά από έξι μήνες χορήγησης το τελικό βάρος και ο ειδικός 

ρυθμός αύξησης μειώθηκε σημαντικά από το 40% υποκατάστασης με το προϊόν BS και στο 

60% μειώθηκε ακόμα περισσότερο. 

Οι δείκτες ανάπτυξης σχετικά με την πρόσληψη πρωτεΐνης, PER και ANPU, έδειξαν κάποια 

διαφοροποίηση που ξεκινούσε από το 40% επίπεδο υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου. Οι 

τιμές των PER και ANPU στα άτομα που διατρέφονταν με το σιτηρέσιο BS40 ήταν 

σημαντικά χαμηλότερες από αυτές του μάρτυρα και μειώνονταν περαιτέρω στην ομάδα BS60 

(P<0.05; Πίνακας 3.5).  
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Πίνακας 3-4 : Δείκτες ανάπτυξης της τσιπούρας μετά τη χορήγηση των πειραματικών σιτηρεσίων για 
τρεις μήνες 

 FM BS20 BS40 BS60 

Αρχικό Βάρος (gr) 16.2±1.02 15.9±0.54 15.7±0.33 16.2±0.61 

Τελικό Βάρος (gr) 49.6±0.9α 48.9±1.1α 45.6±0.6β 40.0±1.7γ 

Πρόσληψη Βάρους (gr) 33.4±1.9α 33.0±0.7α 29.9±0.4α 23.9±1.9β 

SGR* 1.54±0.11α 1.54±0.03α 1.46±0.02α 1.24±0.09β 

DGI* 1.57±0.11α 1.57±0.02α 1.46±0.01α 1.22±0.09β 

FE* 105.2±0.6α 103.4±3.2α 97.1±0.7α 82.1±6.8β 

PER* 2.41±0.01α 2.29±0.07αβ 2.16±0.02β 1.75±0.14γ 

ANPU* 38.5±0.3α 37.1±1.1αβ 34.0±0.2β 27.9±2.3γ 

DFI* 1.38±0.09 1.41±0.05 1.45±0.02 1.50±0.05 

FM: Ιχθυάλευρο; BS20: 20% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS40: 40% επίπεδο χορήγησης 
βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS60; 60% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος 
* Στην Ενότητα 2.3 περιγράφονται αναλυτικά οι συντομογραφίες.   
Οι τιμές των μέσων όρων (μέσος όρος ± τυπική απόκλιση) χρησιμοποιήθηκαν ως οι πειραματικές μονάδες για τη 
στατιστική ανάλυση της ανάπτυξης των ψαριών.  
Διαφορετικά γράμματα αναφέρονται σε στατιστικά σημαντικές διαφορές ( P < 0.05) στην ίδια σειρά. 

 

Σε γενικές γραμμές, όλοι οι δείκτες συσχετίζονταν με τα επίπεδα της σόγιας στα σιτηρέσια 

(Πίνακας 3.4). Όπως παρατηρήθηκε όμως, από τα αποτελέσματα της ANOVA, η πρόσληψη 

βάρους, ο ειδικός ρυθμός αύξησης και ο δείκτης αξιοποίησης της τροφής ελαττώθηκαν 

σημαντικά μονάχα στα άτομα που διατρέφονταν με το σιτηρέσιο BS60, ενώ οι δείκτες PER 

και ANPU μειώθηκαν από το 40% επίπεδο στην τροφή (Πίνακας 3.4). 

 

3.3.2. Χημικές αναλύσεις 

Η ολική σύσταση των ατόμων της τσιπούρας που διατράφηκαν με διαφορετικά σιτηρέσια για 

τρεις μήνες παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.5. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στην ολική σύσταση και τα επίπεδα φωσφόρου των ψαριών ανάμεσα στις ομάδες.  
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Πίνακας 3-5 : Ολική σύσταση των σωμάτων των ψαριών που τρέφονται με τα πειραματικά 

σιτηρέσια για τρεις μήνες 

Σύσταση  
(% επί ξηρού 
βάρους) 

Αρχικός 
πληθυσμός 

FM BS20 BS40 BS60 

Υγρασία 70.8±0.7 68.7±0.1 67.7±1.1 69.7±2.4 69.8±1.7 

Τέφρα 7.3±0.5 5.3±0.3 5.4±0.4 5.5±0.7 5.6±0.3 

Πρωτεΐνη 16.2±0.1 15.8±0.2 16.2±0.9 15.0±1.2 15.6±0.4 

Λίπος 7.3±0.5 11.1±0.1 12.2±0.4 11.3±1.0 10.0±0.8 

Φώσφορος 2.3±0.0 1.1±0.1 1.0±0.0 1.1±0.1 1.1±0.1 

FM: Ιχθυάλευρο; BS20: 20% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS40: 40% επίπεδο χορήγησης 
βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS60; 60% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος 
Οι τιμές των μέσων όρων (μέσος όρος ± τυπική απόκλιση) χρησιμοποιήθηκαν ως οι πειραματικές μονάδες για τη 
στατιστική ανάλυση της ανάπτυξης των ψαριών.  
Διαφορετικά γράμματα αναφέρονται σε στατιστικά σημαντικές διαφορές ( P < 0.05) στην ίδια σειρά. 

 
 
 

Πίνακας 3-6 : Ρυθμός ανάπτυξης, σύσταση του ήπατος σε γλυκογόνο και μεταβολίτες του ορού των 
ψαριών που τρέφονται με τα πειραματικά σιτηρέσια για έξι μήνες 

 FM BS20 BS40 BS60 

Τελικό Βάρος 140±3.3α 133±7.4α 111±4.2β 73±5.2γ 

SGR 1.03±0.01α 1.03±0.01α 0.94±0.01β 0.74±0.02γ 

Γλυκογόνο (% υγρού βάρους) 13.4±1.2 14.7±4.4 13.9±3.2 11.8±1.8 

Μεταβολίτες ορού (mmol/l)     

Χοληστερόλη  205±37α 195±32α 182±18α 106±38β 

Γλυκόζη 61±11.7 68±27.5 65±13.6 64±13.5 

FM: Ιχθυάλευρο; BS20: 20% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS40: 40% επίπεδο χορήγησης 
βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS60; 60% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος 
Οι τιμές των μέσων όρων (μέσος όρος ± τυπική απόκλιση) χρησιμοποιήθηκαν ως οι πειραματικές μονάδες για τη 
στατιστική ανάλυση της ανάπτυξης των ψαριών.  
Διαφορετικά γράμματα αναφέρονται σε στατιστικά σημαντικές διαφορές ( P < 0.05) στην ίδια σειρά. 

 

Διαφορές επίσης δεν παρατηρήθηκαν στη σύσταση του ήπατος σε γλυκογόνο και τα επίπεδα 

γλυκόζης στο αίμα των ψαριών που χορηγούνταν τα σιτηρέσια για έξι μήνες. Αντίθετα, τα 

άτομα που τρέφονταν με το σιτηρέσιο BS60 παρατηρήθηκαν ότι είχαν χαμηλότερα επίπεδα 

χοληστερόλης στον ορό σε σχέση με το μάρτυρα (P<0.05; Πίνακας 3.6).  
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3.3.3. Ανοσολογικές παράμετροι  

Τα ψάρια που διατράφηκαν με τα σιτηρέσια BS20 και BS40 για τρεις μήνες έδειξαν στατιστικά 

χαμηλότερη δράση φαγοκυττάρων (P <0.05) σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, αν και η 

διεγερμένη δράση των φαγοκυττάρων από το NOZ και το PMA δεν παρουσίασε σημαντικές 

διαφορές (Σχήμα 3.1α). Η αντιβακτηριακή δράση του συμπληρώματος (Σχήμα 3.1β) στην 

ομάδα BS60 βρέθηκε στατιστικά σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με το μάρτυρα (P <0.05). 

Η περιεκτικότητα του ορού σε μυελοπεροξιδάση αυξήθηκε επίσης όταν χορηγήθηκε το 

σιτηρέσιο BS60 (P <0.05; Σχήμα 3.1γ), ενώ τα επίπεδα λυσοζύμης δεν επηρεάστηκαν (Σχήμα 

3.1δ).  

Όταν τα σιτηρέσια χορηγήθηκαν για έξι συνολικά μήνες στην τσιπούρα, δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικές μεταβολές στη δράση των φαγοκυττάρων στο αίμα, ούτε στις ανοσολογικές 

παραμέτρους στον ορό (Σχήμα 3.2). Η «αναπνευστική έκρηξη» στο πρόσθιο τμήμα του 

νεφρού των ψαριών, όταν διεγέρθηκε με PMA, βρέθηκε στατιστικά υψηλότερη σε σχέση με το 

μάρτυρα και το BS60, όταν χορηγήθηκαν τα BS20 και BS40 (Σχήμα 3.3). 

 

3.3.1. Έκφραση γονιδίων-δεικτών 

Στην παρούσα μελέτη, αξιολογήθηκαν τα μετάγραφα mRNA από έξι επιλεγμένα γονίδια στο 

πρόσθιο τμήμα του νεφρού και στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου. Στο πρόσθιο τμήμα του 

νεφρού, στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων 

β2Μ και TGF-β1, τα οποία βρέθηκαν υψηλότερα στην ομάδα BS40, ενώ στην BS60 επανήλθαν 

στα επίπεδα έκφρασης του μάρτυρα (P<0.05; Σχήμα 3.4α). Στο έντερο παρατηρήθηκε 

σημαντική αύξηση στα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου CSF-1R (Σχήμα 3.4β; P<0.05) της 

ομάδας BS60 σε σχέση με το μάρτυρα FM.  
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(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

Σχήμα 3-1: Ανοσολογικές παράμετροι στο αίμα και στον ορό των ψαριών μετά από τρεις μήνες 
χορήγησης των σιτηρεσίων. α) Αναπνευστική έκρηξη των φαγοκυττάρων του αίματος, β) αντιβακτηριδιακή 

δράση του συμπληρώματος στον ορό, γ) περιεκτικότητα του ορού σε μυελοπεροξειδάση, δ) δράση 
λυσοζύμης στον ορό. Τα διαφορετικά γράμματα δείχνουν τις στατιστικά σημαντικές διαφορές (Ρ<0.05, 

n=24±SE). FM: Ιχθυάλευρο; BS20: 20% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS40: 40% 
επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS60; 60% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου 

προϊόντος 

 

 

(α) (β) 

  

(γ) (δ) 
Σχήμα 3-2: Ανοσολογικές παράμετροι στο αίμα και στον ορό των ψαριών μετά από έξι μήνες χορήγησης των 

σιτηρεσίων. α) Αναπνευστική έκρηξη των φαγοκυττάρων στο αίμα, β) αντιβακτηριδιακή δράση του 
συμπληρώματος στον ορό, γ) περιεκτικότητα του ορού σε μυελοπεροξειδάση, δ) δράση λυσοζύμης στον ορό. 
Τα διαφορετικά γράμματα δείχνουν τις στατιστικά σημαντικές διαφορές (Ρ<0.05, n=9±SE). FM: Ιχθυάλευρο; 

BS20: 20% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS40: 40% επίπεδο χορήγησης 
βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS60; 60% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος 
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(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

Σχήμα 3-3: Ανοσολογικές παράμετροι στα λευκοκύτταρα του πρόσθιου τμήματος του νεφρού των ψαριών μετά από 
έξι μήνες χορήγησης των σιτηρεσίων. α) Αυθόρμητη αναπνευστική έκρηξη, β) Διεγερμένη αναπνευστική έκρηξη, γ) 

περιεκτικότητα σε μυελοπεροξειδάση. Τα διαφορετικά γράμματα δείχνουν τις στατιστικά σημαντικές διαφορές 
(Ρ<0.05, n=9±SE). FM: Ιχθυάλευρο; BS20: 20% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS40: 40% 

επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS60; 60% επίπεδο 
  

 
(α) 

 
 

(β) 
Σχήμα 3-4:Επίπεδα έκφρασης έξι γονιδίων που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα, κανονικοποιημένα ως 

προς τα γονίδια-αναφοράς L13α και FAU α) στο πρόσθιο τμήμα του νεφρού και β) στο οπίσθιο τμήμα του 
εντέρου των ψαριών μετά από εκτροφή έξι μηνών με τα πειραματικά σιτηρέσια. Τα διαφορετικά γράμματα 

απεικονίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των σιτηρεσίων (Ρ<0.05, n=4±SE). FM: Ιχθυάλευρο; 
BS20: 20% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS40: 40% επίπεδο χορήγησης 
βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS60; 60% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος 
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3.3.2. Δράση αντιοξειδωτικών ενζύμων στο ήπαρ 

Η δράση των αντιοξειδωτικών ενζύμων στο ήπαρ εμφανίστηκε αυξημένη όταν χορηγήθηκε το 

υψηλότερο επίπεδο του σογιάλευρου στα σιτηρέσια (Σχήμα 3.5). Η ηπατική δράση όλων των 

ενζύμων ήταν στατιστικά υψηλότερη στα άτομα που τρέφονταν με το BS60 σε σχέση με το 

μάρτυρα (CAT και GPx), αλλά και με τις υπόλοιπες ομάδες (SOD, GR και GST; P<0.05). 

 
 

(α) (β) 

  

(γ) (δ) 

 
 (ε) 

Σχήμα 3-5: Δράση των αντιοξειδωτικών ενζύμων στο ήπαρ των ψαριών εκφρασμένη σε 
nmol/min/mg πρωτεΐνης. α) Καταλάση, β) Δισμουτάση του υπεροξειδίου, γ) Γλουταθειόνη 

υπεροξειδάση, δ) Γλουταθειόνη αναγωγάση, ε) Γλουταθειόνη-S-τρανσφεράση. Τα διαφορετικά 
γράμματα απεικονίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (Ρ<0.05, n=4±SE). FM: Ιχθυάλευρο; BS20: 

20% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS40: 40% επίπεδο χορήγησης 
βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS60; 60% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος 
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3.3.3. Σχετική μάζα εντέρου 

Το βάρος του γαστρεντερικού σωλήνα παρατηρήθηκε ότι αυξήθηκε σημαντικά στο 

υψηλότερο επίπεδο υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου από το βιοεπεξεργασμένο προϊόν του 

σογιάλευρου (Πίνακας 3.7; Ρ<0.05). Παρόλα αυτά, σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

επιμέρους τμημάτων του εντέρου δεν παρατηρήθηκαν.  

Πίνακας 3-7 : Σχετική μάζα των διαφορετικών τμημάτων του εντέρου (g kg-1 ψαριών) της τσιπούρας 
μετά τη χορήγηση των διαφορετικών σιτηρεσίων με το βιοεπεξεργασμένο προϊόν σογιάλευρου (n=6 

± SD). 

 FM ΒS20 BS40 BS60 Ρ 
Πυλωρικά τυφλά 3.65±1.28 3.47±1.43 3.49±0.09 4.29±1.57 Ns 

Κυρίως έντερο 13.05±2.74 13.43±0.49 13.27±1.21 15.74±1.16 Νs 

Οπίσθιο έντερο 2.26±0.16 1.59±0.29 2.14±0.57 3.24±0.71 Ns 

Ολόκληρο έντερο 19.0±1.8β 18.5±1.4β 18.9±1.6β 23.3±1.0α 0.013 

FM: Ιχθυάλευρο; BS20: 20% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS40: 40% επίπεδο χορήγησης 
βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS60; 60% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος 
NsΔεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
α,βΤα διαφορετικά γράμματα δείχνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ίδια σειρά (Ρ<0.05).  

3.3.4. Δράση ενζύμων στον πεπτικό σωλήνα 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης δύο μεταβλητών, όπως παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3.8, έδειξαν ότι η δράση όλων των πεπτικών ενζύμων που μελετήθηκαν επηρεάστηκε 

από το σιτηρέσιο, ενώ το τμήμα εντέρου δεν επηρέασε μονάχα τη δράση της LAP. 

Αλληλεπίδραση μεταξύ των σιτηρεσίων και του τμήματος εντέρου που να επηρεάζει 

σημαντικά τη δράση των ενζύμων βρέθηκε μονάχα στην α-αμυλάση.   

Πίνακας 3-8 : Ποσοστιαία συμβολή των δύο κύριων παραγόντων – του τμήματος εντέρου και του 
σιτηρεσίου – στη συνολική διακύμανση της δραστικότητας των ενζύμων του πεπτικού σωλήνα. 

Δραστικότητα ενζύμου Τμήμα εντέρου (Τ) Σιτηρέσιο (Σ) Τ×Σ 
Μαλτάση  63.96* 13.87* 6.77 

α-Αμυλάση 21.80* 10.90* 44.99* 

ALP 21.28* 37.14* 9.23 

LAP 24.52 26.47* 21.57 

Με αστερίσκο (*) παρουσιάζονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές Ρ < 0.05. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη δράση της μαλτάσης, τα ψάρια των ομάδων BS40 και BS60 

είχαν χαμηλότερη δραστικότητα στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου σε σχέση με τις ομάδες 
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FM και BS20 (Ρ<0.05; Σχήμα 3.6α). Η δράση της α-αμυλάσης βρέθηκε υψηλότερη στο 

οπίσθιο τμήμα του εντέρου των ομάδων που κατανάλωναν τα σιτηρέσια FM και ΒS20 σε 

σχέση με τις ομάδες BS40 και BS60 (P<0.05; Σχήμα 3.6β). Η ΑLP έδειξε στατιστικά 

χαμηλότερη δράση στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου των ψαριών που τρέφονταν με τα 

σιτηρέσια BS40 και BS60 (P<0.05; Σχήμα 3.6γ), ενώ η LAP στο οπίσθιο τμήμα του 

εντέρου των ψαριών της ομάδας BS60 σε σχέση με το μάρτυρα (P<0.05; Σχήμα 3.6δ).  

  
(α) (β) 

  

(γ) (δ) 

Σχήμα 3-6: Δράση των ενζύμων στα διαφορετικά τμήματα του πεπτικού σωλήνα και μεταξύ των ομάδων, α) 
Μαλτάση, β) α-Αμυλάση, γ) Αλκαλική φωσφατάση και δ) Λευκίνη αμινοπεπτιδάση. Τα διαφορετικά γράμματα 
απεικονίζουν διαφορές ανάμεσα στα σιτηρέσια (n=6±SE). FM: Ιχθυάλευρο; BS20: 20% επίπεδο χορήγησης 
βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS40: 40% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS60; 60% 

επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος 

3.3.5. Ιστολογικές παρατηρήσεις 

Στον Πίνακα 3.9 και 3.10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της δομής του 

οπίσθιου εντέρου και του ήπατος των ψαριών μετά τη χορήγηση των σιτηρεσίων μετά από 

τρεις και έξι μήνες. Στη δομή του ήπατος δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές από τις 

διατροφικές μεταχειρίσεις, στους πρώτους τρεις μήνες. Μετά από έξι μήνες, παρατηρήθηκε 

διόγκωση των ηπατοκυττάρων και μετατόπιση των πυρήνων προς την περιφέρεια των 

κυττάρων, κυρίως στα άτομα που χορηγήθηκε το σιτηρέσιο BS60 (Εικόνα 11.5, Παράρτημα).  
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Όσον αφορά το οπίσθιο τμήμα του εντέρου, παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των 

κενοτοπίων μέσα στα εντεροκύτταρα σε σχέση με το μάρτυρα, που ήταν πιο αισθητή στα 

άτομα που χορηγούνταν το BS60 (Εικόνα 11.6Α,Β, Παράρτημα). Σε ορισμένα άτομα της 

ομάδας BS60 κυρίως, το χόριο της βλεννογόνου βρέθηκε διεσταλμένο (Εικόνα 11.6C, 

Παράρτημα) και παρατηρήθηκε αυξημένος αριθμός λευκοκυττάρων (Εικόνα 11.6D, 

Παράρτημα). Επιπλέον, παρατηρήθηκε έντονη συρρίκνωση λαχνών σε ορισμένα άτομα των 

ομάδων BS40 και BS60.   

3.1. Συζήτηση 

3.1.1. Ανάπτυξη των ψαριών  

Στην παρούσα μελέτη καμία αρνητική επίπτωση στην κατανάλωση της τροφής δεν 

παρατηρήθηκε. Αντιθέτως, η κατανάλωση της τροφής αυξήθηκε με τα αυξανόμενα επίπεδα 

του σογιάλευρου στην τροφή, όπως παρατηρήθηκε από την ανάλυση παλινδρόμησης. 

Παρόμοια αποτελέσματα είχαν παρατηρηθεί από τους Venou et al. (2006) όταν τα επίπεδα 

σόγιας στην τροφή αυξάνονταν σε σιτηρέσια τσιπούρας, ενώ οι Robaina et al. (1995) ανέφεραν 

ότι η κατανάλωση τροφής δεν είχε επηρεαστεί από τα επίπεδα υποκατάστασης. Τα ψάρια, 

όπως και όλοι οι οργανισμοί, τρώνε για να ικανοποιήσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες 

(Kaushik and de Oliva Teles, 1985; Boujard and Médale, 1994; Paspatis and Boujard, 

1996), έτσι η αύξηση στην κατανάλωση τροφής θα μπορούσε να οφείλεται στην ελαττωμένη 

διαθέσιμη ενέργεια των σιτηρεσίων όσο τα επίπεδα υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου 

μειώνονταν. Το  προϊόν που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία αυτή περιέχει υψηλά ποσοστά 

πρωτεΐνης (γύρω στο 56%), αλλά επίσης και υψηλά ποσοστά ΜΑΠ (περίπου 23% διαιτητικών 

ινών), που θεωρούνται άπεπτα από το ψάρι. Για αυτό το λόγο, ενώ οι δίαιτες σχεδιάστηκαν 

ισοενεργειακές, η μείωση της διαθέσιμης ενέργειας ήταν αναμενόμενη στα υψηλότερα επίπεδα 

υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου. Στον Πίνακα 3.2. παρουσιάζονται, για κάθε σιτηρέσιο, τα 

επίπεδα των μη άπεπτων υδατανθράκων, η συνολική ενέργεια και η διαθέσιμη ενέργεια. 

Βρέθηκε ότι όταν το BS χορηγούνταν στα ψάρια, η διαθέσιμη ενέργεια ελαττωνόταν, ανάλογα 

με το επίπεδο υποκατάστασης, μέχρι και 8%. Αυτό μπορεί να ερμηνεύσει εν μέρει την τάση 



Βιοεπεξεργασμένο προϊόν σογιάλευρου 

101 

για υψηλότερη πρόσληψη τροφής από ψάρια που τρέφονταν με σιτηρέσια που περιείχαν 

σογιάλευρο. 

Πίνακας 3-9: Αριθμός ατόμων που εμφάνισαν μορφολογικές αλλαγές στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου 
και το ήπαρ της τσιπούρας μετά από τρεις μήνες χορήγησης των σιτηρεσίων (n = 9). Κλίμακα ημι-

ποσοτικού σκόρ 1. Φυσιολογική μορφολογία, 2. Μορφολογικές αλλαγές μικρής έκτασης, 3. 
Μορφολογικές αλλαγές μεγαλύτερης έκτασης 

Ημι-ποσοτικό σκορ 
Οπίσθιο έντερο 

FM BS20 BS40 BS60 

Υποβλεννογόνος     
1 9 8 8 6 
2 - 1 1 2 
3 - - - 1 
Βλεννογόνος     
1 8 7 6 5 
2 1 2 2 2 
3 - - 1 2 
Εντερικές λάχνες     
1 8 8 6 6 
2 1 1 3 3 
3 - - - - 
Ήπαρ     
1 9 8 6 6 
2 - 1 3 3 
3 - - - - 
FM: Ιχθυάλευρο; BS20: 20% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS40: 40% επίπεδο χορήγησης 
βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS60; 60% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος 

Η αύξηση στην κατανάλωση τροφής μπορεί να συνεισφέρει στην έλλειψη σημαντικών 

επιπτώσεων στους δείκτες ανάπτυξης των ατόμων τσιπούρας, όπως η πρόσληψη βάρους, ο 

ειδικός ρυθμός αύξησης και ο ημερήσιος δείκτης ανάπτυξης, που παρατηρήθηκαν μέχρι το 

40% επίπεδο χορήγησης του BS. Μέχρι το επίπεδο αυτό, η επίδραση της υποκατάστασης 

από το BS ήταν χαμηλότερη, ενώ στο 60% οι επιπτώσεις ήταν σοβαρότερες. Έτσι μπορεί να 

εξηγηθεί γιατί η σχέση μεταξύ επιπέδου υποκατάστασης – δείκτη ανάπτυξης ακολουθεί 

τετραγωνική (quadratic) καμπύλη και δεν εμφανίζει γραμμικότητα. Επιπλέον, πιθανή δράση 

της εντερικής χλωρίδας επέτρεπε σε ένα μέρος της ενέργειας που προερχόταν από τους ΜΑΠ 

(κυρίως τους διαλυτούς) και τους ΟΣ να είναι διαθέσιμη στο ψάρι σε μορφή λιπαρών οξέων 

μικρού μοριακού βάρους (Kihara and Sakata, 2002; Mountfort et al., 2002; Refstie et al., 

2005). Παρόλα αυτά, όλες αυτές οι επιπτώσεις δεν ήταν δυνατόν να αντισταθμίσουν την 

μείωση της ανάπτυξης στο 60% επίπεδο, υποδεικνύοντας ότι η παροχή ενέργειας και/ή 
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κάποιος άλλος επιπλέον παράγοντας είναι κρίσιμος. Το γεγονός αυτό εξηγεί πιθανόν και την 

περαιτέρω μείωση του ρυθμού αύξησης των ψαριών μετά από έξι μήνες χορήγησης του 

προϊόντος από το 40%. 

Πίνακας 3-10: Αριθμός ατόμων που εμφάνισαν μορφολογικές αλλαγές στο οπίσθιο τμήμα του 
εντέρου και το ήπαρ της τσιπούρας μετά από έξι μήνες χορήγησης των σιτηρεσίων (n = 9). Κλίμακα 

ημι-ποσοτικού σκόρ 1. Φυσιολογική μορφολογία, 2. Μορφολογικές αλλαγές μικρής έκτασης, 3. 
Μορφολογικές αλλαγές μεγαλύτερης έκτασης. 

Ημι-ποσοτικό σκορ 
Οπίσθιο έντερο 

FM BS20 BS40 BS60 

Υποβλεννογόνος    
7 
2 
- 

 
5 
3 
1 

1 9 8 
2 - 1 
3 - - 
Βλεννογόνος     
1 8 6 6 5 
2 1 3 1 2 
3 - - 2 2 
Εντερικές λάχνες     
1 8 8 6 5 
2 1 1 2 2 
3 - - 1 2 
Ήπαρ     
1 9 6 4 2 
2 - 3 2 3 
3 - - 3 4 
FM: Ιχθυάλευρο; BS20: 20% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS40: 40% επίπεδο χορήγησης 
βιοεπεξεργασμένου προϊόντος; BS60; 60% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος 

Η ανάπτυξη των ατόμων τσιπούρας σε σχέση με την πρόσληψη (PER) και αφομοίωση της 

πρωτεΐνης (ANPU) ελαττώθηκε σημαντικά από το 40% επίπεδο χορήγησης του BS, 

υποδεικνύοντας ότι η ποιότητα της διατροφικής πρωτεΐνης γινόταν κρίσιμη μετά από το 

επίπεδο αυτό. Η πρωτεΐνη του σογιάλευρου έχει ένα από τα καλύτερα προφίλ αμινοξέων από 

τις φυτικές πρώτες ύλες σε σχέση με τις απαιτήσεις των ψαριών σε απαραίτητα αμινοξέα (ΑΑ) 

(Lovell, 1990), με εξαίρεση τα αμινοξέα Met και Cys για την τσιπούρα (Luquet and Sabaut, 

1974; Amerio et al., 1998). Στα σιτηρέσια δεν προστέθηκαν επιπλέον αμινοξέα έτσι ώστε να 

ελεγχθεί κατά πόσο μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις της τσιπούρας σε ΑΑ. Τα 

εκτιμώμενα επίπεδα  Met+Cys κυμάνθηκαν από 5.1 στο σιτηρέσιο-μάρτυρα έως 3.3% στο 

σιτηρέσιο με την υψηλότερη υποκατάσταση. Οι απαιτήσεις της τσιπούρας σε θειούχα 

αμινοξέα όπως ορίστηκαν από τους Luquet and Sabaut (1974) είναι 4%, ενώ οι Vergara 

(1992) και Kaushik (1998) εκτίμησαν τις απαιτήσεις αυτές να είναι 2.7% και 2.4% για τα 
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επίπεδα των Met + Cys, αντίστοιχα. Οι Marcouli et al. (2005) όρισαν ότι τα επίπεδα αυτά για 

την τσιπούρα κυμαίνονται στο 3.07%. Ως εκ τούτου, τα επίπεδα που παρήχθησαν στα 

σιτηρέσια της παρούσας μελέτης θεωρούνταν επαρκή.  

Παρόλα αυτά η διαθεσιμότητα των ΑΑ μπορεί αλλάξει ανάλογα με την πρώτη ύλη και μπορεί 

να επηρεαστεί από την παρουσία αντιδιατροφικών παραγόντων και ειδικά αναστολέων 

θρυψίνης (Krogdahl et al., 1994). Αν και το προϊόν σογιάλευρου που χρησιμοποιήθηκε 

περιέχει χαμηλά επίπεδα αναστολέων θρυψίνης, έχει αναφερθεί ότι ακόμα και αυτά μπορούν 

να προάγουν αυξημένη παραγωγή πεπτικών ενζύμων από το πάγκρεας έτσι ώστε να 

αντισταθμίσουν τη δέσμευση των ενζύμων από τους αναστολείς (Krogdahl et al., 1994; Olli et 

al., 1994; Haard et al., 1996). Τα πεπτικά ένζυμα είναι πλούσια σε θειούχα ΑΑ (Liener and 

Thompson, 1980) και η απώλεια τους μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις. Σχετικές μελέτες με 

τον σολομό Salmo salar (Refstie et al., 1998) και το λαβράκι Dicentrarchus labrax (Tibaldi et al., 

2006) με χρήση ενός προϊόντος σογιάλευρου ενζυμικής κατεργασίας στα σιτηρέσια με 

επίπεδο υποκατάστασης 40 και 50% αντίστοιχα, έδειξαν ότι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση της 

τροφής ήταν παρόμοια με αυτή του μάρτυρα όταν προσθέτανε Met στα σιτηρέσια. Πιθανόν 

προσθήκη Met στα σιτηρέσια να βελτίωνε τους δείκτες αξιοποίησης της πρωτεΐνης στα 

σιτηρέσια.  

3.1.2. Ολική σύσταση σωμάτων και μεταβολίτες ορού 

Βρέθηκε ότι η υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου από το BS δεν έχει επιπτώσεις στην ολική 

σύσταση του σώματος των ατόμων τσιπούρας. Το γεγονός αυτό έρχεται σε συμφωνία με 

μελέτες σε άλλα είδη ψαριών (Kaushik et al., 1995; Refstie et al., 2000; Tibaldi et al., 2006), 

όπως επίσης και με μελέτες ειδικά για την τσιπούρα (Robaina et al., 1995; Nengas et al., 1996; 

Venou et al., 2006). Αν και η περιεκτικότητα των σιτηρεσίων σε φώσφορο (Ρ) μειωνόταν 

ανάλογα με το επίπεδο υποκατάστασης, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στην περιεκτικότητα του σώματος των ψαριών σε αυτό το ιχνοστοιχείο. Στην τσιπούρα, 

αποτελέσματα των Pimentel-Rodrigues and Oliva-Teles (2001) έδειξαν ότι οι διατροφικές 

απαιτήσεις σε Ρ κυμαίνονται γύρω στο 0.75%, το οποίο συμφωνεί με τις απαιτήσεις άλλων 
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θαλάσσιων ειδών (Sakamoto and Yone, 1978; Caceres-Martinez et al., 1984). Στη δική μας 

περίπτωση, αν και η περιεκτικότητα σε ολικό Ρ στο σιτηρέσιο BS60 ήταν 0.7%, δεν 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στα σώματα των ψαριών μεταξύ των διαφορετικών 

σιτηρεσίων, δείχνοντας ότι ο Ρ στο προϊόν σόγιας που χρησιμοποιήθηκε ήταν διαθέσιμος στο 

ψάρι, ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου.  

Η υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου με το BS βρέθηκε ότι έχει επιδράσεις στα επίπεδα 

χοληστερόλης στον ορό των ψαριών, όταν αυτό χορηγήθηκε για έξι μήνες. Η 

υποχοληστερολαιμική δράση που παρατηρήθηκε στο 60% επίπεδο συμφωνεί με τα 

αποτελέσματα από προηγούμενες μελέτες σε άτομα τσιπούρας, που τρέφονταν με σιτηρέσια 

που περιείχαν σόγια (Venou et al., 2006), αλλά και με άλλα είδη, όταν τους χορηγήθηκαν 

φυτικές πρώτες ύλες (Kaushik et al., 1995; Refstie et al., 1999; Regost et al., 1999; Kaushik et 

al., 2004). Στα θηλαστικά, αλλά και στον άνθρωπο, η σόγια, όπως και η περισσότερες φυτικές 

πρωτεΐνες, έχει αναφερθεί να μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης στο πλάσμα. Επιπλέον, μείωση 

των επιπέδων χοληστερόλης έχει αναφερθεί ότι προκαλείται στο αίμα των ψαριών λόγω της 

παρουσίας της πρωτεΐνης σόγιας αλλά και άλλων συστατικών (π.χ. σαπωνίνες, φυτοστερόλες; 

(Hossain et al., 2001; Deng et al., 2012). H υποχοληστερολαιμία στα ψάρια μπορεί να 

οφείλεται είτε στην αυξημένη έκκριση των χολικών αλάτων, είτε στην παρεμπόδιση της 

απορρόφησης της χοληστερόλης από το έντερο, είτε λόγω κυρίως της μείωσης του 

ιχθυαλεύρου, το οποίο είναι άφθονο σε χοληστερόλη (Bureau, 2007; Tocher et al., 2008), 

παρά στις επιδράσεις της σόγιας (Kaushik et al., 2004).  

3.1.3. Δείκτες ανοσοποιητικού-αντιοξειδωτικού συστήματος 

Οι επιπτώσεις της διατροφικής μεταχείρισης στην χυμική και κυτταρική ανοσία της τσιπούρας 

περιγράφονται παρακάτω.  Στην παρούσα πειραματική εκτροφή με το BS, παρουσιάστηκαν 

διαφοροποιήσεις ως προς την απόκριση του οργανισμού μετά από τρεις και έξι μήνες 

χορήγησης των σιτηρεσίων, αλλά και διαφοροποιήσεις ως προς το επίπεδο υποκατάστασης. 

Συσχέτιση των επιπέδων σογιάλευρου στα σιτηρέσια με την απόκριση των φαγοκυττάρων στο 

αίμα βρέθηκε και από τους Burrells et al. (1999) στην ιριδίζουσα πέστροφα, όπου η αρχική 
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μείωση της δράσης τους σε επίπεδα περιεκτικότητας σογιάλευρου 60-80%, ακολουθήθηκε 

από μια αποκατάσταση της στο 89% επίπεδο. Συστατικά της σόγιας, όπως για παράδειγμα οι 

ισοφλαβόνες, θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη μείωση της ποσότητας των ελευθέρων ριζών 

που παράγονται από τα φαγοκύτταρα, καθότι έχουν βρεθεί να έχουν αντιφλεγμονώδεις  

επιδράσεις στα ποντίκια και τον άνθρωπο (Guo et al., 2002; Sakai and Kogiso, 2008) και 

αποτελούν μόρια δέσμευσης των ελευθέρων ριζών στον οργανισμό (Cohen, 2002). Το γεγονός 

ότι η αυθόρμητη «αναπνευστική έκρηξη» των φαγοκυττάρων του αίματος στις ομάδες BS20 

και BS40 όταν χορηγήθηκαν για τρεις μήνες μειώθηκε σημαντικά θα μπορούσε να οφείλεται 

σε ουσίες με αντιοξειδωτική δράση στο σογιάλευρο, και όχι σε αναστολή του ανοσοποιητικού 

συστήματος, όπως παρατηρήθηκε και από τη δράση των υπόλοιπων ανοσολογικών δεικτών 

στα επίπεδα αυτά. Στο 60% επίπεδο υποκατάστασης, η παρουσία υψηλού επιπέδου 

αντιδιατροφικών παραγόντων πιθανόν να διέγειρε τη δράση των φαγοκυττάρων και αύξησε την 

παραγωγή των ελευθέρων ριζών, αλλά και τα επίπεδα των ανοσολογικών παραμέτρων στον 

ορό των ψαριών, όπως θα αναλυθεί παρακάτω.  

Η ενεργοποίηση της δράσης των φαγοκυττάρων του αίματος μελετήθηκε χρησιμοποιώντας 

ένα σωματίδιο μύκητα (NOZ) και μιας διαλυτής ουσίας (PMA). Καθώς τα NOZ και PMA 

ενεργοποιούν τα φαγοκύτταρα όπως θα γινόταν σε μια περίπτωση μόλυνσης, ενεργοποιώντας 

την παραγωγή ελεύθερων ριζών, το γεγονός ότι η χημειωφωταύγεια και των δυο δεν διέφερε 

ανάμεσα στις ομάδες της πρώτης πειραματικής εκτροφής μπορεί να ερμηνευτεί ως την 

αναλλοίωτη ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος των ψαριών να αποκριθεί σε πιθανή 

μικροβιακή μόλυνση παρά την αναστολή που παρατηρήθηκε στη δραστικότητα των 

φαγοκυττάρων στις ομάδες BS20 και BS40. Παρόλα αυτά, η απόκριση αυτή μεταβλήθηκε 

μετά από έξι μήνες χορήγησης του σογιάλευρου.  

Η αύξηση της περιεκτικότητας της μυελοπεροξιδάσης στον ορό των ψαριών στο υψηλότερο 

επίπεδο υποκατάστασης με το προϊόν BS συμφωνεί με προηγούμενες μελέτες με χρήση 

προϊόντων σόγιας (Rumsey et al., 1994), ή άλλων φυτικών πρωτεϊνών ως υποκατάστατων του 

ιχθυάλευρου (Sitjà-Bobadilla et al., 2005), στις οποίες παρατηρήθηκαν υψηλότερες τιμές 

μυελοπεροξιδάσης σε σιτηρέσια που βασίζονταν στη φυτική πρωτεΐνη. Τα αποτελέσματα αυτά 
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αποδόθηκαν στον υψηλότερο αριθμό των λευκοκυττάρων (κυρίως κοκκιοκυττάρων) που 

κυκλοφορούσαν στον οργανισμό ή στην αυξημένη διήθηση των ηωσινόφιλων που 

παρατηρήθηκαν στον υποβλεννογόνο στο BS60. Σε συμφωνία με άλλες εργασίες (Sitjà-

Bobadilla et al., 2005), η δράση της λυσοζύμης του ορού δεν διέφερε σημαντικά σε αντίθεση 

με την αντιβακτηριδιακή δράση του συμπληρώματος που παρατηρήθηκε αυξημένη στο 

υψηλότερο επίπεδο υποκατάστασης. Αύξηση στη δράση του συμπληρώματος έχει 

παρατηρηθεί στην τσιπούρα μετά από χορήγηση αυξανόμενων επιπέδων μίγματος φυτικών 

πρωτεϊνών, δείχνοντας μια διέγερση της παραγωγής του συμπληρώματος (Sitjà-Bobadilla et 

al., 2005). Τα αυξημένα αυτά επίπεδα των ανοσολογικών δεικτών στο υψηλότερο επίπεδο 

υποκατάστασης, συμφωνούν γενικά με μελέτες υποκατάστασης με διαφορετικά προϊόντα 

σογιάλευρου (Rumsey et al., 1994; Krogdahl et al., 2000; Peres et al., 2003), κάτι που έχει 

αποδοθεί σαν μια αντίδραση υπερευαισθησίας του οργανισμού στα συστατικά της σόγιας ή ως 

μια απόκριση στην φλεγμονή που προκαλείται από τις μεταβολές στο έντερο των ψαριών, ενώ 

οι ακριβείς επιπτώσεις τους δεν είναι ξεκάθαρες, έτσι να θεωρηθεί αυτή η ανοσοενίσχυση ως 

«ευεργετική» για τον οργανισμό.  

Όταν τα σιτηρέσια χορηγήθηκαν για έξι μήνες στην τσιπούρα, παρατηρήθηκε μια 

διαφορετική εικόνα στους ανοσολογικούς δείκτες του αίματος, όπου η «αναπνευστική έκρηξη» 

των φαγοκυττάρων είχε μια τάση αύξησης στο 40% επίπεδο χορήγησης του BS, ενώ μειώθηκε 

στο 60% κοντά στα επίπεδα του μάρτυρα. Το ίδιο παρατηρήθηκε και για την περιεκτικότητα 

του ορού σε μυελοπεροξειδάση και την αντιβακτηριδιακή δράση του συμπληρώματος. Αυτή η 

αντίθετη τάση θα μπορούσε να αποδοθεί σε μια πιθανή παροδική ανοσοενίσχυση από τη 

χορήγηση σογιάλευρου για τρεις μήνες, που ακολουθήθηκε από μείωση της δράσης του 

ανοσοποιητικού στο υψηλότερο επίπεδο χορήγησης του σογιάλευρου, η ακριβής όμως 

ερμηνεία του φαινομένου αυτού δεν είναι ξεκάθαρη.  

Παρόμοια εικόνα με αυτή που παρατηρήθηκε στους δείκτες του αίματος και του ορού 

παρατηρήθηκε και στο πρόσθιο τμήμα του νεφρού, όταν τα λευκοκύτταρα διεγέρθηκαν με 

ΡΜΑ. Προηγούμενες μελέτες που εξέταζαν την επίδραση των φυτικών πρώτων υλών στα 

σιτηρέσια τσιπούρας στην ανοσολογική απόκριση έδειξαν ενίσχυση της «αναπνευστικής 
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έκρηξης» (Mulero et al., 1998; Cuesta et al., 2002; Sitjà-Bobadilla et al., 2005). Σε μια μελέτη, 

όταν χορηγήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις μπιζελιών, η δράση των λευκοκυττάρων του 

πρόσθιου τμήματος του νεφρού μειώθηκε (Henry et al., 2012). Η μείωση αυτή, που 

συνεπάγεται με μείωση παραγωγής ελευθέρων ριζών από τα λευκοκύτταρα, αιτιολογήθηκε ότι 

προκλήθηκε από την πιθανή αντιοξειδωτική δραστηριότητα των μπιζελιών όταν χορηγούνταν 

σε υψηλά επίπεδα στην τροφή. Έτσι και στην παρούσα μελέτη, τα υψηλά επίπεδα 

αντιοξειδωτικών ουσιών στο σιτηρέσιο BS60 πιθανόν να ήταν ικανά να μειώσουν την 

«αναπνευστική έκρηξη» των λευκοκυττάρων (Cohen, 2002; Lamartiniere et al., 2002; Huang 

and Mau, 2006; Chen et al., 2010), κάτι που συμφωνεί και με την αύξηση της δράσης των 

αντιοξειδωτικών ενζύμων στο επίπεδο αυτό.  

Για την αποφυγή οξειδωτικού στρες, ο οργανισμός θα πρέπει να διατηρεί σταθερή τη σχέση 

μεταξύ των αντιοξειδωτικών και των ενεργών ριζών. Τα αντιοξειδωτικά ένζυμα είναι ικανά να 

δεσμεύουν τις ενεργές ρίζες οξυγόνου και τα προϊόντα τους, και έτσι να προστατεύουν τα 

κύτταρα και τους ιστούς από οξειδωτική βλάβη. Στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε 

αυξημένη δράση των αντιοξειδωτικών ενζύμων στο υψηλότερο επίπεδο υποκατάστασης του 

ιχθυαλεύρου με το BS, κάτι που υποδηλώνει ότι ενισχύθηκαν οι αντιοξειδωτικές άμυνες της 

τσιπούρας. Οι Chen et al. (2010) ανέφεραν ότι η σόγια μπορεί να ενισχύσει την 

αντιοξειδωτική άμυνα στα ποντίκια όταν τους χορηγούνταν πλούσια σε λιπαρά σιτηρέσια, 

αποδίδοντας την επίδραση αυτή στην παρουσία των ολιγοσακχαριτών. Θετική σχέση μεταξύ 

του πολυφαινολικού περιεχομένου των πολυσακχαριτών και της αντιοξειδωτικής δράσης τους 

έχει επίσης αναφερθεί (Huang and Mau, 2006), όπως επίσης και η παρουσία των 

φλαβονοειδών στο σογιάλευρο (Guo et al., 2002; Lamartiniere et al., 2002). Οι Appelt and 

Reicks (1999) βρήκαν υψηλότερες αντιοξειδωτικές ενεργότητες στα ποντίκια που τρέφονταν 

με σιτηρέσια με υψηλή περιεκτικότητα σε ισοφλαβόνες σε αντίθεση με ποντίκια που τρέφονταν 

με καζεΐνη, ενώ οι Guo et al. (2002) έδειξαν in vitro μια υψηλή αντιοξειδωτική δράση για τα 

κύρια φλαβονοειδή της σόγιας. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στην τσιπούρα όταν 

συμπεριλαμβάνονταν μίγμα φυτικών πρωτεϊνών στα σιτηρέσια, που όμως αποδόθηκαν στην 

δράση φαινολικών ουσιών που περιέχονταν στο μίγμα αυτό (Sitjà-Bobadilla et al., 2005). Η 
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υψηλή αντιοξειδωτική δραστηριότητα του ήπατος στην παρούσα μελέτη θα μπορούσε να 

συσχετίζεται με την παρουσία αυτών των βιολογικά ενεργών ουσιών στα σιτηρέσια, καθώς 

αυτές οι ουσίες έχουν αντιοξειδωτική δράση και παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξουδετέρωση 

των ελεύθερων ριζών. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση της αντιοξειδωτικής κατάστασης των 

ψαριών της ομάδες BS60, θα μπορούσε να συσχετισθεί με τη μειωμένη ανίχνευση ελευθέρων 

ριζών από τα λευκοκύτταρα του αίματος και του πρόσθιου τμήματος του νεφρού.   

Όσον αφορά την έκφραση των γονιδίων-δεικτών του ανοσοποιητικού συστήματος, 

παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα έκφρασης του αυξητικού παράγοντα μετασχηματισμού β1 

(Transforming growth factor β1, TGFβ1) και της β-2 μικροσφαιρίνης (β-2 microglobulin, β-

2Μ) στο πρόσθιο τμήμα του νεφρού των ψαριών που τρέφονταν με το σιτηρέσιο BS40. Ένα 

γονίδιο που παίζει σημαντικό ρόλο στην ανοσοποιητική λειτουργία είναι η αντιφλεγμονώδης 

κυτταροκίνη TGFβ1. Έχει περιγραφεί στον κυπρίνο Cyprinus caprio (Zhan and Jimmy, 2000), 

την τσιπούρα Sparus aurata (Tafalla et al., 2003) και τον χορτοφάγο κυπρίνο Ctenopharyngodon 

idella (Yang and Zhou, 2008). Εμπλέκεται στην καρκινογένεση (Akhurst and Derynck, 

2001), αλλά και στις διαδικασίες επούλωσης των ιστών (Ekerbicer et al., 2009). Μελέτες που 

αφορούν την έκφραση του TGFβ1 στα ψάρια υποστηρίζουν ότι λειτουργεί σαν παράγοντας που 

ανταγωνίζεται προ-φλεγμονώδεις καταστάσεις, πιθανόν με την αρνητική ρύθμιση άλλων 

κυτταροκινών ή επιδράσεων που σχετίζονται με αυτές έτσι ώστε να επαναφέρουν την 

ομοιόσταση (Jang et al., 1994; Pavlikova and Arukwe, 2012). Επιπλέον, ο TGF-β1 έχει 

βρεθεί ότι εμπλέκεται στη ρύθμιση της ανοσολογικής απόκρισης (Kehrl, 1991) και σχετίζεται 

με την «αναπνευστική έκρηξη» (Jang et al., 1994). Στην παρούσα μελέτη, παρατηρήσαμε ότι 

μια παρόμοια απόκριση στην έκφραση του TGF-β1 και της «αναπνευστικής έκρηξης» των 

λευκοκυττάρων του πρόσθιου τμήματος του νεφρού. Η επαναφορά των επιπέδων του TGF-β1 

στο BS60 σε επίπεδα όμοια με αυτά του μάρτυρα, θα μπορούσαν να είναι ενδεικτικά μιας 

κατάστασης προσαρμογής του οργανισμού μετά από 6 μήνες χορήγησης των σιτηρεσίων, κάτι 

που παρατηρήθηκε και στον κυπρίνο να συμβαίνει μετά από κάποιο ορισμένο χρονικό 

διάστημα χορήγησης σογιάλευρου (Uran et al., 2009b). Μείωση των επιπέδων έκφρασης του 

TGF-β1 κυρίως στο οπίσθιο έντερο του σολομού έχει παρατηρηθεί από τη χορήγηση 

σογιάλευρου, το οποίο σχετίσθηκε με το φαινόμενο της εντερίτιδας (Lilleeng et al., 2009; 
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Marjara et al., 2012). Στην παρούσα μελέτη σημαντικές διαφορές δεν παρατηρήθηκαν στα 

επίπεδα έκφρασης του γονιδίου αυτού στο οπίσθιο έντερο των ψαριών, γεγονός που 

υποδηλώνει και τα μεγαλύτερα επίπεδα ανοχής της τσιπούρας στις φυτικές πρώτες ύλες σε 

σχέση με το σολομό. Περισσότερη μελέτη απαιτείται ως προς την κατανόηση της δράσης του 

ανοσοποιητικού συστήματος σε σχέση με τα συστατικά της διατροφής και ειδικά του 

σογιάλευρου, καθώς δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες γύρω από το θέμα αυτό στα ψάρια.  

Ο υποδοχέας του παράγοντα διέγερσης αποικιών 1 (Colony stimulating factor, CSF-1R) είναι 

ένας υποδοχέας τυροσίνης-κινάσης υψηλής συγγένειας που ρυθμίζει τις επιδράσεις της 

κυτταροκίνης CSF-1. Ο ρόλος αυτής της κυτταροκίνης είναι η ρύθμιση της επιβίωσης, του 

πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης των φαγοκυττάρων και της παραγωγής τους 

(Pixley and Stanley, 2004). Το γονίδιο αυτό έχει θεωρηθεί ως ένας πιθανός δείκτης για 

μακροφάγα, κάτι που έρχεται σε συμφωνία με αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι είναι καλός 

υποψήφιος για τον καθορισμό της ανοσολογικής κατάστασης (Chen et al., 2004; Cuesta et al., 

2005; Cuesta et al., 2006b; Roca et al., 2006). Αύξηση της ρύθμισης του CSF-1R 

παρατηρήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου από το 

βιοεπεξεργασμένο προϊόν σογιάλευρου στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου. Η ρύθμιση του 

γονιδίου αυτού παρατηρήθηκε επίσης σε άλλες μελέτες, όταν χορηγήθηκαν προβιοτικά στα 

σιτηρέσια  (Reyes-Becerril et al., 2008; Reyes-Becerril et al., 2011a; Reyes-Becerril et al., 

2011b). Στα θηλαστικά, αύξηση των επιπέδων έκφρασης του γονιδίου αυτού έχουν συνδεθεί με 

φλεγμονή ή ασθένεια (Chitu and Stanley, 2006). Στην παρούσα μελέτη, ο αυξημένος αριθμός 

των λευκοκυττάρων στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου θα μπορούσε να σχετίζεται με τα 

αυξημένα επίπεδα του CSF-1R, παρόλα αυτά ο μηχανισμός με τον οποίο τα επίπεδα 

έκφρασης του γονιδίου αυτού ρυθμίζονται στο έντερο παραμένει άγνωστος.  

3.1.4. Μορφολογία εντέρου - ήπατος 

Σε γενικές γραμμές, δεν παρατηρήθηκαν έντονες αλλοιώσεις στο ήπαρ και το οπίσθιο τμήμα 

του εντέρου των ατόμων τσιπούρας που τράφηκαν με τα πειραματικά σιτηρέσια, ενώ οι 

μορφολογικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν αφορούσαν ένα μικρό αριθμό ατόμων κυρίως από 
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την ομάδα BS60 και σε μικρότερο βαθμό από την BS40. Όσον αφορά το ήπαρ, 

παρατηρήθηκαν συμπτώματα στεάτωσης, που αφορούν τη συσσώρευση λίπους μέσα στα 

ηπατοκύτταρα και έχουν παρατηρηθεί σε προηγούμενες μελέτες στην τσιπούρα, όταν 

χορηγούνταν σιτηρέσια με υψηλά επίπεδα φυτικών πρώτων υλών (Sitja-Bobadilla et al., 2005). 

Στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου, παρατηρήθηκε διαστολή του χορίου του βλεννογόνου, 

ορισμένες φορές με αυξημένο αριθμό λευκοκυττάρων (κυρίως ηωσινόφιλων). Προηγούμενες 

μελέτες υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου με 30% σογιάλευρο στην τσιπούρα έδειξαν μέτρια 

και διαχεόμενη διεύρυνση του χορίου του οπίσθιου εντέρου ορισμένων ψαριών εξαιτίας της 

αύξησης της διήθησης μονοπύρηνων κυττάρων (Bonaldo et al., 2008). Επιπλέον, η ολική 

υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου από φυτικές πρωτεΐνες προκάλεσε διεύρυνση/υπερτροφισμό 

του βλεννογόνου με διήθηση ηωσινόφιλων στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου (Sitjà-Bobadilla et 

al., 2005). Η συρρίκνωση των εντερικών λαχνών που παρατηρήθηκε, έχει βρεθεί και στο 

σολομό ως ένα από τα συμπτώματα εντερίτιδας (Urán et al., 2009b). Παρόμοιες αλλαγές στο 

οπίσθιο τμήμα του εντέρου της τσιπούρας μπορεί να σχετίζονται με αντιδιατροφικούς 

παράγοντες της σόγιας, οι οποίοι δεν απομακρύνθηκαν ή απενεργοποιήθηκαν από την 

βιοτεχνολογική κατεργασία που εφαρμόστηκε.  

Μια αύξηση στον αριθμό των κενοτοπίων των εντεροκυττάρων, τα οποία πιθανόν περιείχαν 

λίπος, παρατηρήθηκε στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου αρκετών ψαριών στο υψηλότερο 

επίπεδο υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου, χωρίς να παρατηρείται κάποιος κυτταρικός 

εκφυλισμός ή σημάδια νέκρωσης του ιστού.  Από δεδομένα άλλων μελετών φαίνεται ότι η 

τσιπούρα μπορεί να ανεχθεί υψηλά επίπεδα φυτικών συστατικών στα σιτηρέσια. Σε μια μελέτη 

με ολική υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου από ένα μίγμα φυτικών πρωτεϊνών στην τσιπούρα, τα 

εντεροκύτταρα έδειξαν αυξημένο αριθμό λιπιδικών κενοτοπίων χωρίς βλάβη στη δομή του 

εντερικού επιθηλίου (Sitjà-Bobadilla et al., 2005). Εκτός τούτου, όταν στο ιχθυέλαιο 

αντικαταστάθηκε με σογιέλαιο σε επίπεδο 80%, παρόμοια κενοτόπια παρατηρήθηκαν στα 

εντεροκύτταρα (Caballero et al., 2003).  
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3.1.5. Δράση των ενζύμων του πεπτικού σωλήνα 

Ανάμεσα στις διατροφικές μεταχειρίσεις, οι αλλαγές στη δράση των πεπτικών ενζύμων της 

τσιπούρας ήταν σημαντικές, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει εν μέρει τις μεταβολές 

στην ανάπτυξη των ψαριών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ανιχνευόταν αλληλεπίδραση μεταξύ 

της διατροφικής μεταχείρισης και του τμήματος του εντέρου. Η δράση της ALP στο οπίσθιο 

τμήμα του εντέρου των ψαριών παρατηρήθηκε σημαντικά χαμηλότερη στα άτομα που 

κατανάλωναν τα σιτηρέσια BS40 και BS60. Η ALP είναι ένα ένζυμο που βρίσκεται κυρίως στις 

κυτταρικές μεμβράνες όπου πραγματοποιείται ενεργή μεταφορά και συχνά χρησιμοποιείται 

για την αξιολόγηση της λειτουργίας και ακεραιότητας της εντερικής μεμβράνης (Hinnebusch 

et al., 2004). Η χαμηλή δράση του ενζύμου αυτού στο οπίσθιο έντερο των ομάδων BS40 και 

BS60 σε σχέση με το μάρτυρα μπορεί να υποδηλώνει κάποια μεταβολή στη λειτουργία των 

μεμβρανών. Επιπλέον, η μείωση της δράσης του ενζύμου θα μπορούσε και να σχετίζεται με 

την εντονότερη συρρίκνωση των εντερικών λαχνών στο τμήμα αυτό, μιας και το ένζυμο αυτό 

αποτελεί δείκτης πολλαπλασιασμού των κυττάρων των κρυπτών-λαχνών (Goldberg et al., 

2008). Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες στο 

σολομό μετά από υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου με σογιάλευρο, όπου η δράση του ενζύμου 

μειωνόταν στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου (Bakke-McKellep et al., 2000; Krogdahl et al., 

2003; Refstie et al., 2006b), αλλά και στο λαβράκι, όπου παρατηρήθηκε μείωση της δράσης 

της ALP σε όλο τον εντερικό σωλήνα μετά από υποκατάσταση με παρόμοιο προϊόν σόγιας 

ενζυμικής κατεργασίας σε επίπεδο 50% (Tibaldi et al., 2006). Στην τσιπούρα, υποκατάσταση 

του ιχθυαλεύρου με φυτικές πρωτεΐνες έδειξε επίσης να μειώνει τη δράση της αλκαλικής 

φωσφατάσης στον εντερικό σωλήνα (Silva et al., 2010), κάτι όμως που σχετίσθηκε με τη 

μείωση του ιχθυαλεύρου από τα σιτηρέσια. Το ιχθυάλευρο είναι ένα συστατικό πλούσιο σε 

φωσφοπρωτεΐνες, και η μείωση της δράσης της ALP σχετίσθηκε με τη μείωση της 

ενδοαυλικής παρουσία των φωσφοπρωτεϊνών, που αποτελούν υπόστρωμα του ενζύμου.  

Εκτός από τη δράση της ALP, παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις και στη δράση των 

υπόλοιπων πεπτικών ενζύμων. Η καρβοϋδράση μαλτάση, αλλά και η LAP έδειξαν μείωση της 

δραστικότητας τους στο 40 και 60% επίπεδο χορήγησης του BS, κάτι που θα μπορούσε να 
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οφείλεται είτε σε αλλαγές στη μορφολογία του εντέρου, όπως έχει παρατηρηθεί στο σολομό, 

είτε σε συστατικά του σογιάλευρου(Krogdahl et al., 2003).      

3.2. Συμπεράσματα 

Η υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου μέχρι 40% από το βιοεπεξεργασμένο προϊόν σογιάλευρου 

στην τσιπούρα δεν επηρέασε την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της τροφής. Παρόλα αυτά, η 

αξιοποίηση της πρωτεΐνης επηρεάστηκε ξεκινώντας από το επίπεδο αυτό, δείχνοντας μια 

πιθανή έλλειψη σε ορισμένα αμινοξέα. Η περιεκτικότητα του σώματος των ψαριών σε 

φώσφορο δεν επηρεάστηκε από την υποκατάσταση, πιθανόν εξαιτίας της αποτελεσματικής 

υδρόλυσης του φυτικού οξέος με τη βιοεπεξεργασία, κάνοντας το ιχνοστοιχείο αυτό διαθέσιμο 

στα ψάρια. Ορισμένοι δείκτες του ανοσοποιητικού συστήματος επηρεάστηκαν δείχνοντας μια 

πιθανή ανοσορυθμιστική επίδραση του βιοεπεξεργασμένου προϊόντος στην τσιπούρα, η οποία 

φάνηκε να σχετίζεται και με το χρόνο χορήγησης των σιτηρεσίων. Στην περίπτωση της 

δράσης των φαγοκυττάρων, η διέγερση τους με ΝΟΖ και ΡΜΑ δεν διέφερε σημαντικά 

μεταξύ των μεταχειρίσεων, δείχνοντας την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να 

αντιδρά σε πιθανές μολύνσεις. Η αυθόρμητη παραγωγή ελευθέρων ριζών από τα φαγοκύτταρα 

φάνηκε παρόλα αυτά να μειώνεται στα δυο πρώτα επίπεδα υποκατάστασης και μετά να 

αυξάνεται στα επίπεδα του μάρτυρα στο 60% επίπεδο υποκατάστασης, ενώ αύξηση 

παρατηρήθηκε και στη δράση του συμπληρώματος και τα επίπεδα μυελοπεροξειδάσης. 

Παρόλα αυτά, όταν τα σιτηρέσια χορηγήθηκαν για έξι μήνες στο μεγαλύτερο επίπεδο 

υποκατάστασης παρατηρήθηκε επαναφορά των ανοσολογικών δεικτών στον ορό και το 

πρόσθιο τμήμα του νεφρού των ψαριών στα επίπεδα του μάρτυρα. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με την παρόμοια απόκριση που παρατηρήθηκε στα επίπεδα έκφρασης ορισμένων 

γονιδίων στο πρόσθιο τμήμα του νεφρού των ψαριών που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί σαν μια κατάσταση προσαρμογής του οργανισμού όταν η χορήγηση 

έγινε μακροπρόθεσμα, αν και απαιτείται περισσότερη διερεύνηση ως προς την κατεύθυνση 

αυτή. Η αύξηση της δράσης των αντιοξειδωτικών ενζύμων στο ήπαρ στο 60% υποκατάστασης 

θα μπορούσε να οφείλεται είτε στην προσπάθεια του οργανισμού να επαναφέρει την 

ομοιόσταση από τη μακροπρόθεσμη χορήγηση του βιοεπεξεργασμένου προϊόντος, είτε στην 
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παρουσία συστατικών στο σογιάλευρο με αντιοξειδωτική δράση. Αυτή η κατάσταση θα 

μπορούσε να θεωρηθεί χρήσιμη για την αντιμετώπιση της οξείδωσης των λιπαρών οξέων και 

τις μολύνσεις, όπως έχει περιγραφεί από άλλους συγγραφείς (Mulero et al., 1998), παρόλα 

αυτά περισσότερη διερεύνηση απαιτείται ως προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος, η τσιπούρα 

φάνηκε να ανέχεται υψηλά επίπεδα χορήγησης του βιοεπεξεργασμένου σογιαλεύρου, καθώς 

δεν παρατηρήθηκαν εκτεταμένες αλλαγές στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου, αν και 

παρατηρήθηκαν σε μικρή έκταση ορισμένα από τα συμπτώματα εντερίτιδας που έχουν βρεθεί 

και στο σολομό (αύξηση αριθμού λευκοκυττάρων στο βλεννογόνο, συρρίκνωση εντερικών 

λαχνών).    
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Κ ε φ ά λ α ι ο  I V  

ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ  

4. Συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας: Επιδράσεις στη φυσιολογία της τσιπούρας 

4.1. Εισαγωγή  

Η αλκοολική εκχύλιση είναι μια επεξεργασία κατεργασίας της σόγιας για να επιτευχθεί 

συμπύκνωση της πρωτεΐνης της (Drew et al., 2007). Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε 

αποφλοιωμένες νιφάδες σόγιας, οι οποίες μετά την αφαίρεση του λίπους, υπόκεινται σε 

εκχύλιση με αιθανόλη ή μεθανόλη, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η περιεκτικότητα τους σε 

διαλυτούς υδατάνθρακες και αντιδιατροφικούς παράγοντες. Το συμπύκνωμα πρωτεΐνης που 

προκύπτει περιέχει υψηλό ποσοστό (60-70%) πρωτεΐνης, πολύ κοντά δηλαδή σε αυτό του 

ιχθυαλεύρου και συνεπώς έχει υψηλότερη διατροφική αξία σε σχέση με το συμβατικό 

σογιάλευρο (Watanabe, 2002). Το γεγονός αυτό το καθιστά ικανό για τη μερική ή πλήρη 

αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου στα σιτηρέσια των ψαριών (Salze et al., 2010).    

Το συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας έχει αξιολογηθεί στα σολομοειδή (Murai et al., 1987; Olli 

and Krogdahi, 1994; Kaushik et al., 1995; Bureau et al., 1998; Burr et al., 2012) δίνοντας 

καλύτερη ανάπτυξη και αξιοποίηση τροφής σε σχέση με το συμβατικό σογιάλευρο. Επιπλέον, 

σε ορισμένα είδη έχει βρεθεί να έχει καλύτερη πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών σε 

σχέση με άλλα προϊόντα σογιάλευρου (Deng et al., 2006). Το προϊόν αυτό, εκτός από τις 

καλές προοπτικές ανάπτυξης, έχει βρεθεί ότι επηρεάζει το μη ειδικό ανοσοποιητικό σύστημα 

των ψαριών αυτών. Οι Rumsey et al. (1994) παρατήρησαν ενίσχυση των ανοσολογικών 

παραμέτρων στην ιριδίζουσα πέστροφα, όταν χορηγούνταν σιτηρέσια με συμπύκνωμα 

πρωτεΐνης σόγιας, παρόμοια με αυτή που προκαλούσε το συμβατικό σογιάλευρο. Αντίθετα, οι 

Burrells et al. (1999) παρατήρησαν αναστολή της δράσης των φαγοκυττάρων όταν 

χορηγούσαν στην ιριδίζουσα πέστροφα διαφορετικά προϊόντα σογιάλευρου, 

συμπεριλαμβανομένου και του συμπυκνώματος. Επίσης, οι Krogdahl et al. (1999) 
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παρατήρησαν μεγαλύτερη θνησιμότητα στο σολομό, μετά από πειραματική επιμόλυνση με το 

παθογόνο Aeromonas salmonicida ssp. Salmonicida, όταν τους χορηγούνταν σιτηρέσια που 

περιείχαν μελάσες (υποπροϊόν του σογιάλευρου που προέρχεται από την αλκοολική εκχύλιση) 

σε σχέση με το συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας. Τέλος, σε έρευνες που αφορούσαν τη 

μορφολογία του εντέρου, παρατηρήθηκε βελτίωση της δομής του εντέρου των σολομοειδών 

που τρέφονταν με το συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας σε σχέση με το συμβατικό σογιάλευρο, 

ενώ η εμφάνιση εντερίτιδας σχετίστηκε με την παρουσία των σαπωνινών της σόγιας, οι οποίες 

αφαιρούνται με την κατεργασία του προϊόντος αυτού (Bureau et al., 1998; Escaffre et al., 

2007).  

Στην τσιπούρα, το συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας έχει δοκιμασθεί είτε για μερική 

υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου (Nengas et al., 1996) είτε για ολική (Kissil et al., 2000). Οι 

Nengas et al. (1996) βρήκαν ότι χορήγηση του συμπυκνώματος πρωτεΐνης σε ποσοστό πάνω 

από 35% σε ψάρια μεγέθους 6 γραμμαρίων για 12 εβδομάδες ανέστειλε την ανάπτυξη και την 

πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών, ενώ οι Kissil et al. (2000) βρήκαν ότι ποσοστό πάνω 

από 40% στα σιτηρέσια επηρεάζει αρνητικά την εκμετάλλευση της τροφής. Όσον αφορά τη 

φυσιολογία του εντέρου και την ανοσολογική κατάσταση, δεν υπάρχουν δημοσιευμένες 

αναφορές για την επίδραση του στην τσιπούρα.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα αξιολογηθούν και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα για τη συνολική 

επίδραση της χορήγησης σιτηρεσίων που περιέχουν αυξανόμενα επίπεδα προϊόντος 

σογιάλευρου αλκοολικής εκχύλισης, εκτελώντας πειράματα, σε αντιστοιχία με αυτά που 

περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 3 και τους μεθόδους που αναλύσαμε στο Κεφάλαιο 2, που 

αφορούν την ανάπτυξη, τη φυσιολογία του εντέρου και τους δείκτες του ανοσοποιητικού και 

του αντιοξειδωτικού συστήματος της τσιπούρας. 
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4.2. Υλικά και μέθοδοι 

4.2.1. Προϊόν σογιάλευρου αλκοολικής εκχύλισης 

Για την  πειραματική εκτροφή χρησιμοποιήθηκε συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας (Soy protein 

concentrate, SPC, IMCOPA, Brazil) που προήλθε από αλκοολική εκχύλιση νιφάδων σόγιας. 

Με την κατεργασία αυτή επιτυγχάνεται η συμπύκνωση της πρωτεΐνης της σόγιας, η 

απομάκρυνση των διαλυτών μη αμυλούχων πολυσακχαριτών και η μείωση της 

περιεκτικότητας της πρωτεΐνης σόγιας σε λεκτίνες, αναστολείς θρυψινών, αντιγόνων σόγιας 

(glycinin, β-conglycinin), σαπωνινών, και ολιγοσακχαριτών. Στη συνέχεια το προϊόν 

συμπύκνωσης υφίσταται θερμική επεξεργασία για την περαιτέρω μείωση των παραγόντων 

αυτών. Στον Πίνακα 4.1. παρουσιάζονται τα διατροφικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, 

σύμφωνα με τις πληροφορίες του κατασκευαστή. 

Πίνακας 4-1: Τα διατροφικά χαρακτηριστικά του SPC. 

Σύσταση % ξηρής μάζας  
Πρωτεΐνη 62  

Υδατάνθρακες 23.2 

Υγρασία 9 

Τέφρα 6 

Ακατέργαστες ίνες 4.9 

Λίπος 1.1 

Φώσφορος 0.8 

Αντιδιατροφικοί παράγοντες  

(μέγιστη ανιχνεύσιμη ποσότητα)* 
 

Αναστολείς τρυψινών (mg/gr) 1 

Λεκτίνες (ppm) 1 

Αντιγόνα (ppm) 1 

Ολιγοσακχαρίτες % 3 

ΜΑΠ % 18.5 

Σαπωνίνες 0 
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4.2.2. Πειραματικός σχεδιασμός 

Άτομα τσιπούρας κατανεμήθηκαν τυχαία σε ομάδες των σαράντα ψαριών σε 12 

κυλινδροκωνικές πολυεστερικές δεξαμενές ανοιχτού κυκλώματος χωρητικότητας 200 λίτρων 

(Εικόνα 4.1). Τα επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό ήταν κοντά στον κορεσμό 

(>85%) και η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του πειράματος κυμάνθηκε στους 24 ± 3 °C.  

Για το πείραμα παρασκευάσθηκαν τέσσερα πειραματικά σιτηρέσια, όπως περιγράφεται στην 

Ενότητα 2.2., η σύσταση των οποίων παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.2. Τα σιτηρέσια 

παράχθηκαν με εξωθητή CLEXTRAL (Γαλλία) από το Εργαστήριο Διατροφή και 

Παθολογίας του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ και όλα σχεδιάστηκαν να είναι ισοενεργειακά (Ολική Ενέργεια, 

ΟΕ, 23 kJ/g) και ισοπρωτεϊνικά (Ολική πρωτεΐνη, 47 %), βασισμένα σε ιχθυάλευρο και 

διαφορετικά επίπεδα του SPC ως τις μόνες πηγές πρωτεΐνης. Στα σιτηρέσια SP20, SP40 και 

SP60, το προϊόν SPC προστέθηκε σε διατροφικά επίπεδα που να υποκαθιστά το ιχθυάλευρο 

και το αλεύρι κατά 20%, 40% και 60%. Το σιτηρέσιο FM (Fish Μeal), που περιείχε 

ιχθυάλευρο ως τη μόνη πηγή πρωτεΐνης, χρησιμοποιήθηκε ως θετικός μάρτυρας. Το 

ιχθυέλαιο προστέθηκε ως η κυριότερη πηγή διατροφικού λίπους, έτσι ώστε όλα τα σιτηρέσια 

να έχουν ίδια επίπεδα λίπους (Ολικό Λίπος, 18%). 

 
Εικόνα 4-1 : Κυλινδροκωνικές πολυεστερικές δεξαμενές 

ανοιχτού κυκλώματος χωρητικότητας 200 λίτρων 

Μετά το πέραν των τριών μηνών εκτροφής, πραγματοποιήθηκε  δειγματοληψία και ανάλυση 

όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2. Τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν σε στατιστική 

επεξεργασία, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3.2.3. 
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Πίνακας 4-2: Σύσταση των πειραματικών σιτηρεσίων 

Συστατικά (g/ 100-1) FM SP20 SP40 SP60 
Ιχθυάλευρο (70% πρωτεΐνη) 58.0 40.0 22.8 10.0 

Συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιαςα  20.0 39.0 53.9 

Αλεύρι σίτου 27.4 23.8 20.4 17.1 

Ιχθυέλαιο 11.2 12.8 14.4 15.6 

Πρόμιγμα ιχνοστοιχείων – Βιταμινώνβ 0.4 0.4 0.4 0.4 

Μεθειονίνη   0.3 0.6 

Δισόξινο φωσφορικό ασβέστιο   0.1 0.2 

   

Σύνθεση % ξηρής μάζας    

Τέφρα 8.8 7.7 7.7 7.6 

Πρωτεΐνη 45.1 45.1 45.9 45.1 

Λίπος  18.3 18.4 18.6 18.5 

Άμυλο  20.3 18.6 15.8 13.3 

Ολικό φώσφορος  1.6 1.4 1.5 1.4 

Σουκρόζη 0.3 0.4 0.6 0.7 

Μη αμυλούχοι πολυσακχαρίτες 3.1 6.5 9.7 12.8 

Ολιγοσακχαρίτες 0.6 0.9 1.3 1.5 

Μεθειονίνηγ 3.6 2.6 2.8 2.8 

Μεθειονίνη + Κυστεΐνηγ 4.8 4.2 4.2 4.2 

Ολική ενέργεια (kJg-1)δ 22.7 23.0 23.0 23.1 

Διαθέσιμη ενέργεια (kJg-1)ε 22.1 21.7 21.1 20.6 

Μείωση διαθέσιμης ενέργειας (%)   1.8 4.2 6.6 

α SPC, IMCOPA, Βραζιλία 
β Παρέχονταν, ανά kg σιτηρεσίου: Βιταμίνη E, 125 mg; βιταμίνη K3, 10 mg; θειαμίνη, 30 mg; ριβοφλαβίνη, 30 mg; 
πυριδοξίνη (ως pyridoxine hydrochloride), 24 mg; νιασίνη, 120 mg; Φυλλικό οξύ, 5 mg; βιταμίνη B12  
(κυανοβαλαμίνη), 0.05 mg; D-βιοτίνη, 1 mg; calcium pantothenate, 50 mg; Cu ως copper sulfate, 3 mg; I ως calcium 
iodine, 1 mg; Co ως cobalt sulfate, 0,8 mg; Mn ως manganese sulfate, 5 mg. 
γ  Όπως υπολογίσθηκε από την ανάλυση της πρώτης ύλης εκφρασμένα ως ποσοστό αμινοξέος σε 100g πρωτεϊνης. 
δ Οι υπολογισμοί της ολικής ενέργειας βασίστηκαν στις διατροφικές συγκεντρώσεις των πρωτεϊνών, λιπιδίων και αμύλου. 
ε Οι τιμές της ενέργειας εκτιμήθηκαν αφαιρώντας την ενέργεια των μη αμυλούχων πολυσακχαριτών και των 
ολιγοσακχαριτών. 
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4.3. Αποτελέσματα 

4.3.1. Ανάπτυξη των ψαριών 

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση παλινδρόμησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3. και 

δείχνουν ότι όλοι οι δείκτες, εκτός από τον ANPU επηρεάστηκαν σημαντικά από το επίπεδο 

υποκατάστασης του ιχθυάλευρου από το συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας. Η αποδοχή όλων 

των πειραματικών σιτηρεσίων ήταν καλή και η πρόσληψη της τροφής κυμάνθηκε γύρω στο 1.3 

% σε όλους τους πειραματικούς πληθυσμούς. Η αξιοποίηση της τροφής ήταν μεγαλύτερη από 

78% (Πίνακας 4.4). 

Πίνακας 4-3 : Ανάλυση παλινδρόμησης των δεικτών ανάπτυξης της τσιπούρας μετά τη χορήγηση των 
πειραματικών σιτηρεσίων 

  Εξίσωση R2 P-τιμή 
 Τελικό Βάρος (gr) Y = 92.986 +1.636x – 1.557x2 0.649 0.009* 

 Πρόσληψη Βάρους (gr) Y = 66.177 + 1.626x – 1.553x2 0.670 0.007* 

 SGR Y = 1.372 + 0.032x – 0.023x2 0.674 0.006* 

 DGI Y = 1.698 + 0.042x – 0.032x2 0.680 0.006* 

 FE Y = 90.808 + 7.391x – 2.620x2 0.685 0.006* 

 PER Y = 1.981 + 0.232x – 0.074x2 0.692 0.005* 

 ANPU Y = 0.338 + 0.047x – 0.014x2 0.416 0.089 

 DFI Y = 1.342 – 0.076x + 0.019x2 0.682 0.006* 

Με αστερίσκο (*) παρουσιάζονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές Ρ < 0.05. 

Το τελικό βάρος των ψαριών, αλλά και οι δείκτες SGR, DGI και FE,  δεν διέφεραν σημαντικά 

μεταξύ των ομάδων FM, SP20, και SP40, ενώ στην ομάδα SP60 παρατηρήθηκε σημαντική 

μείωση (P<0.05; Πίνακας 4.4). Ο δείκτης ανάπτυξης σχετικά με την πρόσληψη πρωτεΐνης 

PER διαφοροποιήθηκε μονάχα στο υψηλότερο επίπεδο υποκατάστασης ενώ ο δείκτης ANPU 

δεν έδειξε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους πειραματικούς πληθυσμούς (Πίνακας 4.4). 

 Σε γενικές γραμμές, όλοι οι δείκτες, με εξαίρεση τον δείκτη ANPU, συσχετίζονταν με τα 

επίπεδα του SPC στα σιτηρέσια (Πίνακας 4.3). Όπως παρατηρήθηκε όμως, από τα 

αποτελέσματα της ANOVA, η πρόσληψη βάρους, ο ειδικός ρυθμός αύξησης, ο δείκτης 

αξιοποίησης της τροφής και ο δείκτης PER ελαττώθηκαν σημαντικά μονάχα στα άτομα που 
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διατρέφονταν με το σιτηρέσιο SP60, ενώ o δείκτης ANPU δεν εμφάνισε σημαντική μείωση 

μεταξύ των ομάδων. 

 

Πίνακας 4-4: Δείκτες ανάπτυξης της τσιπούρας μετά τη χορήγηση των πειραματικών σιτηρεσίων. 

 FM SP20 SP40 SP60 

Αρχικό Βάρος (gr) 26.8±1.5 26.9±1.1 26.7±0.5 26.8±0.8 

Τελικό Βάρος (gr) 93.2±4.1α 89.7±10.0α 84.2±0.5αβ 74.5±6.5β 

Πρόσληψη Βάρους (gr) 66.4±2.3α 62.8±10.3α 57.5±0.4αβ 47.7±5.7β 

SGR* 1.39±0.02α 1.33±0.14α 1.28±0.02αβ 1.13±0.07β 

DGI* 1.71±0.02α 1.64±0.20α 1.55±0.02αβ 1.35±0.10β 

FE* 95.6±0.9α 95.0±10.6α 89.6±10.4αβ 78.4±4.0β 

PER* 2.12±0.02α 2.2±0.25α 1.95±0.03αβ 1.74±0.09β 

ANPU* 36.7±1.3 38.1±5.2 34.1±1.7 30.3±4.7 

DFI* 1.29±0.02 1.26±0.03 1.29±0.01 1.33±0.01 

FM: Ιχθυάλευρο; SΡ20: 20% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος; SΡ40: 40% επίπεδο 
χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος; SΡ60; 60% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου 
προϊόντος 
* Στην Ενότητα 2.3 περιγράφονται αναλυτικά οι συντομογραφίες.   
Οι τιμές των μέσων όρων (μέσος όρος ± τυπική απόκλιση) χρησιμοποιήθηκαν ως οι πειραματικές μονάδες για τη 
στατιστική ανάλυση της ανάπτυξης των ψαριών.  
Διαφορετικά γράμματα αναφέρονται σε στατιστικά σημαντικές διαφορές ( P < 0.05) στην ίδια σειρά. 

 

4.3.2. Χημικές αναλύσεις 

Η ολική σύσταση των ατόμων της τσιπούρας που διατράφηκαν με διαφορετικά σιτηρέσια για 

τρεις μήνες παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.5. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στα επίπεδα πρωτεΐνης, τέφρας και υγρασίας στα σώματα των ψαριών, ενώ αντίθετα η 

περιεκτικότητα τους σε λίπος ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα SP60 (Ρ<0.05). Τα 

επίπεδα φωσφόρου των ψαριών δεν διέφεραν ανάμεσα στις ομάδες, όπως επίσης και στη 

σύσταση του ήπατος σε γλυκογόνο. Επιπλέον, τα άτομα που διατρέφονταν με το σιτηρέσιο 

SP60 εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα χοληστερόλης στον ορό (P<0.05).  
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Πίνακας 4-5: Ολική σύσταση των σωμάτων, σύσταση του ήπατος και μεταβολίτες του ορού των 
ψαριών που τρέφονται με τα πειραματικά σιτηρέσια 

Σύσταση  
(% επί ξηρού βάρους) 

Αρχικός 
πληθυσμός 

FM SP20 SP40 SP60 

Υγρασία 72.0 66.2±1.8 67.4±0.2 66.3±0.8 68.8±0.8 

Τέφρα 10.0 2.4±0.4 3.3±0.6 3.2±0.3 3.4±0.3 

Πρωτεΐνη 14.9 16.7±0.5 16.7±0.4 16.7±1.5 16.5±1.2 

Λίπος 5.9 12.6±0.7α 9.8±2.0αβ 10.8±0.6αβ 9.3±0.5β 

Φώσφορος 2.7 2.5±0.02 2.8±0.15 2.6±0.16 2.5±0.16 

Γλυκογόνο (% υγρού βάρους)  13.4±1.7 13.5±2.3 15.8±1.0 14.3±0.9 

Μεταβολίτες ορού (mmol/l)      

Χοληστερόλη   243±85α 199±76αβ 169±42αβ 119±43β 

Γλυκόζη  113±32 109±30 112±22 108±27 

FM: Ιχθυάλευρο; SΡ20: 20% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος; SΡ40: 40% επίπεδο 
χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος; SΡ60; 60% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου 
προϊόντος 
Οι τιμές των μέσων όρων (μέσος όρος ± τυπική απόκλιση) χρησιμοποιήθηκαν ως οι πειραματικές μονάδες για τη 
στατιστική ανάλυση της ανάπτυξης των ψαριών.  
Διαφορετικά γράμματα αναφέρονται σε στατιστικά σημαντικές διαφορές ( P < 0.05) στην ίδια σειρά. 

 

 

4.3.3. Ανοσολογικές παράμετροι στο αίμα και στον ορό 

Η δράση των φαγοκυττάρων του αίματος, διεγερμένης και μη, μειωνόταν με αύξηση του SPC 

έως περιεκτικότητας 40% και αυξανόταν στα αρχικά επίπεδα σε περιεκτικότητα του SPC στην 

τροφή 60% (P<0.05; Σχήμα 4.1α). Οι ανοσολογικοί παράμετροι του ορού (συμπλήρωμα, 

MPO, λυσοζύμη; Σχήμα 4.1β, 4.2γ, 4.2δ) δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στις ομάδες. 

 



Βιοεπεξεργασμένο προϊόν σογιάλευρου 

123 

 

 

 

(α) (β) 

  
(γ)                                          (δ) 

Σχήμα 4-1: Ανοσολογικές παράμετροι στο αίμα και στον ορό των ψαριών. α) Αναπνευστική έκρηξη των 
φαγοκυττάρων του αίματος, β) αντιβακτηριακή δράση του συμπληρώματος στον ορό, γ) περιεκτικότητα του 

ορού σε μυελοπεροξειδάση, δ) δράση λυσοζύμης στον ορό. Τα διαφορετικά γράμματα δείχνουν τις στατιστικά 
σημαντικές διαφορές (Ρ<0.05, n=24±SE). FM: Ιχθυάλευρο; SΡ20: 20% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά 

εκχυλισμένου προϊόντος; SΡ40: 40% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος; SΡ60; 60% 
επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος 

 

4.3.4. Έκφραση γονιδίων-δεικτών 

Στο πρόσθιο τμήμα του νεφρού, στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στην 

έκφραση των γονιδίων NCCRP-1 και HSP70. Το γονίδιο NCCRP-1 παρουσίασε υψηλότερη 

έκφραση στην ομάδα SP60 σε σχέση με την SP40, ενώ η έκφραση του γονιδίου HSP70 

αυξήθηκε στην ομάδα SP60 σε σχέση με την ομάδα FM και SP40 (P<0.05; Σχήμα 4.2.α). 

Στο έντερο παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της έκφρασης των γονιδίων MHCIIα και 

NCCRP-1 στις ομάδες SP20 και SP40 (P<0.05), ενώ τα επίπεδα έκφραση της ομάδας SP60 

ήταν όμοια με αυτά του μάρτυρα (Εικόνα 4.2.β).  
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4.3.5. Δράση αντιοξειδωτικών ενζύμων στο ήπαρ 

Η δράση της SOD στο ήπαρ των ψαριών στο 40% επίπεδο υποκατάστασης ήταν σημαντικά 

υψηλότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, ενώ στο 60% μειώθηκε στα επίπεδα του 

μάρτυρα και του SP20 (Σχήμα 4.3β). Η GR και GST εμφάνισαν αυξημένα επίπεδα δράσης 

στο ήπαρ των ψαριών της ομάδας SP40 και SP60 σε σχέση με τις ομάδες FM και SP20 

(Σχήμα 4.3δ,ε), ενώ η δράση της CAT και της GPx δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στις ομάδες (Σχήμα 4.3α,γ).    

 

4.3.1. Σχετική μάζα εντέρου 

Το βάρος του κυρίως τμήματος, αλλά και ολόκληρου του γαστρεντερικού σωλήνα 

παρατηρήθηκε ότι αυξήθηκε σημαντικά στα δύο υψηλότερα επίπεδα SPC (Πίνακας 4.6; 

Ρ<0.05).   

 

(α) 

 

 

(β) 

Σχήμα 4-2: Επίπεδα έκφρασης έξι γονιδίων που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα, 
κανονικοποιημένα ως προς τα γονίδια-αναφοράς L13α και FAU α) στο πρόσθιο τμήμα του νεφρού και β) 
στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου των ψαριών μετά από εκτροφή έξι μηνών με τα πειραματικά σιτηρέσια. Τα 

διαφορετικά γράμματα απεικονίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των σιτηρεσίων (Ρ<0.05, 
n=4±SE). FM: Ιχθυάλευρο; SΡ20: 20% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος; SΡ40: 
40% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος; SΡ60; 60% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά 

εκχυλισμένου προϊόντος 
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(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

 
                                                                                 (ε)  

Σχήμα 4-3: Δράση των αντιοξειδωτικών ενζύμων στο ήπαρ των ψαριών εκφρασμένη σε nmol/min/mg 
πρωτεΐνης. α) Καταλάση, β) Δισμουτάση του υπεροξειδίου, γ) Γλουταθειόνη υπεροξειδάση, δ) 

Γλουταθειόνη αναγωγάση, ε) Γλουταθειόνη-S-τρανσφεράση. Τα διαφορετικά γράμματα απεικονίζουν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές (Ρ<0.05, n=4±SE). FM: Ιχθυάλευρο; SΡ20: 20% επίπεδο χορήγησης 

αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος; SΡ40: 40% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος; 
SΡ60; 60% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος 

 

Πίνακας 4-6 : Σχετική μάζα των διαφορετικών τμημάτων του εντέρου (g kg-1 ψαριών) της 
τσιπούρας μετά τη χορήγηση των διαφορετικών σιτηρεσίων με το προϊόν σόγιας αλκοολικής 

εκχύλισης (n=6 ± SD). 

 FM SP20 SP40 SP60 Ρ  

Πυλωρικά τυφλά 3.21±1.65 2.32±0.61 2.30±0.40 1.97±0.40 Ns 

Κυρίως έντερο 9.93±1.80γ 13.68±2.16βγ 15.40±1.19β 20.64±2.20α 0.001 

Οπίσθιο έντερο 1.66±0.45 2.03±0.56 1.63±0.18 2.05±0.47 Ns 

Ολόκληρο έντερο 14.8±1.4γ 18.0±1.7γβ 19.3±1.3β 24.7±2.7α 0.001 

FM: Ιχθυάλευρο; SΡ20: 20% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος; SΡ40: 40% επίπεδο 
χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος; SΡ60; 60% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου 
προϊόντος  
NsΔεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
α,βΤα διαφορετικά γράμματα δείχνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ίδια σειρά (Ρ<0.05).  
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4.3.2. Δράση ενζύμων στον πεπτικό σωλήνα 

Η ανάλυση διακύμανσης δύο μεταβλητών έδειξε ότι η δράση όλων των ενζύμων 

επηρεάστηκε από το τμήμα του εντέρου, ενώ μονάχα η α-αμυλάση και η μαλτάση 

επηρεάστηκαν από το σιτηρέσιο και την αλληλεπίδραση με το τμήμα του εντέρου, 

αντίστοιχα (Πίνακα 4.7).  

Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές στη δράση των ενζύμων 

μεταξύ των σιτηρεσίων (Σχήμα 4.5; Ρ>0.05). Μονάχα η α-αμυλάση φάνηκε να έχει διαφορές, 

όπου οι ομάδες που κατανάλωναν τα σιτηρέσια SP40 και SP60 είχαν υψηλότερη δράση στο 

οπίσθιο τμήμα του εντέρου σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες (P<0.05; Σχήμα 4.5β).  

Πίνακας 4-7 : Ποσοστιαία συμβολή των δύο κύριων παραγόντων – του τμήματος εντέρου και του 
σιτηρεσίου – στη συνολική διακύμανση της δραστικότητας των ενζύμων του πεπτικού σωλήνα. 

Δραστικότητα ενζύμου Τμήμα εντέρου (Τ) Σιτηρέσιο (Σ) Τ×Σ 
Μαλτάση  33.38* 17.31 47.70* 
α-Αμυλάση 37.89* 21.95* 11.56 
ALP 34.14* 7.78 13.00 
LAP 81.17* 1.54 2.31 
FM: Ιχθυάλευρο; SΡ20: 20% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος; SΡ40: 40% επίπεδο 
χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος; SΡ60; 60% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου 
προϊόντος 
Με αστερίσκο (*) παρουσιάζονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές Ρ < 0.05. 

4.3.1. Ιστολογικές παρατηρήσεις 

Όσον αφορά τη δομή του ήπατος παρατηρήθηκαν συμπτώματα στεάτωσης όταν 

χορηγήθηκαν υψηλά επίπεδα του SPC (60%; Εικόνα 11.7, Παράρτημα). Στο οπίσθιο έντερο 

παρατηρήθηκε μια αύξηση στον αριθμό των λιπιδικών κενοτοπίων μέσα στα εντεροκύτταρα σε 

σχέση με το μάρτυρα, κυρίως στα άτομα της ομάδας SP60 (Πίνακας 4.8; Εικόνα 11.8Α,Β, 

Παράρτημα). Παρατηρήθηκε επίσης αυξημένος αριθμός λευκοκυττάρων στο χορίο του 

βλεννογόνου και τον υποβλεννογόνο, που ήταν πιο εμφανή σε άτομα που εκτρέφονται με το 

σιτηρέσιο SP60 (Εικόνα 11.8D, Παράρτημα). Αλλαγές όσον αφορά το ύψος και τη δομή των 

εντερικών λαχνών δεν παρατηρηθήκαν σε μεγάλη έκταση (Εικόνα 11.8C,D, Παράρτημα).  
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(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

Σχήμα 4-4: Δράση των ενζύμων στα διαφορετικά τμήματα του πεπτικού σωλήνα και μεταξύ των ομάδων, α) 
Μαλτάση, β) α-Αμυλάση, γ) Αλκαλική φωσφατάση και δ) Λευκίνη αμινοπεπτιδάση. Τα διαφορετικά 

γράμματα απεικονίζουν διαφορές ανάμεσα στα σιτηρέσια (n=6±SE). FM: Ιχθυάλευρο; SΡ20: 20% επίπεδο 
χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος; SΡ40: 40% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου 

προϊόντος; SΡ60; 60% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος 

4.1. Συζήτηση 

4.1.1. Ανάπτυξη των ψαριών  

Κατά τη μελέτη μας, η χορήγηση του προϊόντος SPC δεν προκάλεσε αρνητική επίδραση στην 

κατανάλωση της τροφής. Αντιθέτως, η κατανάλωση της τροφής αυξήθηκε ανάλογα με τα 

επίπεδα του σογιάλευρου στην τροφή, όπως παρατηρήθηκε από την ανάλυση παλινδρόμησης. 

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στην πειραματική εκτροφή με το BS (Κεφάλαιο 3), 

ενώ προηγούμενες μελέτες με υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου από παρόμοια προϊόντα με το 

SPC στην τσιπούρα, έδειξαν αναστολή της πρόσληψης τροφής από το 40% επίπεδο (Kissil et 

al., 2000). Η μείωση της διαθέσιμης ενέργειας, λόγω της παρουσίας των ΜΑΠ, θα μπορούσε 

να σχετίζεται με την αύξηση της πρόσληψης της τροφής. Η πιθανή μείωση ενέργειας λόγω της 

παρουσίας των άπεπτων υδατανθράκων υπολογίσθηκε να κυμαίνεται μεταξύ 1.8 και 6.6%.  
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Πίνακας 4-8: Αριθμός ατόμων που εμφάνισαν μορφολογικές αλλαγές στο οπίσθιο τμήμα του 
εντέρου και το ήπαρ της τσιπούρας μετά από χορήγηση των σιτηρεσίων (n = 9). Κλίμακα ημι-

ποσοτικού σκόρ 1. Φυσιολογική μορφολογία, 2. Μορφολογικές αλλαγές μικρής έκτασης, 3. 
Μορφολογικές αλλαγές μεγαλύτερης έκτασης. 

Ημι-ποσοτικό σκορ 
Οπίσθιο έντερο 

FM SΡ20 SΡ40 SΡ60 

Υποβλεννογόνος    
8 
1 
- 

 
6 
3 
- 

1 9 8 
2 - 1 
3 - - 
Βλεννογόνος     
1 9 7 6 6 
2 - 2 3 2 
3 - - - 1 
Εντερικές λάχνες     
1 8 7 6 6 
2 1 2 3 3 
3 - - - - 
Ήπαρ     
1 9 9 8 4 
2 - - 1 2 
3 - - - 3 
FM: Ιχθυάλευρο; SΡ20: 20% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος; SΡ40: 40% επίπεδο 
χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος; SΡ60; 60% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου 
προϊόντος 

Η αύξηση στην κατανάλωση τροφής, όπως και με το προϊόν BS, μπορεί να συνεισφέρει στην 

έλλειψη σημαντικών επιπτώσεων στους δείκτες ανάπτυξης των ατόμων τσιπούρας μέχρι το 

40% επίπεδο χορήγησης του προϊόντος. Μέχρι το επίπεδο αυτό, η επίδραση της 

υποκατάστασης από το SPC ήταν χαμηλότερη, ενώ στο 60% οι επιπτώσεις ήταν σημαντικές. 

Εξαιτίας αυτού η καμπύλη που περιέγραφε καλύτερα αυτή τη σχέση ήταν η τετραγωνική, 

όπως και με το βιοεπεξεργασμένο προϊόν σογιάλευρου. Οι Nengas et al., (1996) βρήκαν ότι 

χορήγηση του συμπυκνώματος πρωτεΐνης χωρίς επιπλέον προσθήκη αμινοξέων στα σιτηρέσια 

σε ψάρια μεγέθους 6 γραμμαρίων για 12 εβδομάδες σε επίπεδο χορήγησης 35% ανέστειλε την 

ανάπτυξη και την πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών της τσιπούρας, κάτι το οποίο 

παρατήρησαν και οι Kissil et al. (2000) στο 40% επίπεδο.   

H προσθήκη Met στην παρούσα μελέτη στα σιτηρέσια πιθανόν να οφείλεται στην έλλειψη 

σημαντικών επιπτώσεων στους δείκτες ανάπτυξης σε σχέση με την αφομοίωση της πρωτεΐνης 

(ΑΝPU), αν και ο δείκτης PER ελαττώθηκε σημαντικά στο 60% επίπεδο υποκατάστασης. Τα 

εκτιμώμενα επίπεδα  Met-Cys στην παρούσα μελέτη κυμάνθηκαν από 4.85 έως 4.16%, κάτι 
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που θεωρητικά καλύπτει τις απαιτήσεις τις τσιπούρας σύμφωνα με τους Marcouli et al. (2005). 

Το γεγονός αυτό εξηγεί την έλλειψη σημαντικών διαφορών στο δείκτη ANPU μεταξύ των 

σιτηρεσίων. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη των ατόμων της ομάδας SP60 ανεστάλη σε σχέση με 

τις υπόλοιπες ομάδες. Σε σχέση με άλλα είδη, όπως την ιριδίζουσα πέστροφα Oncorynchus 

mykiss, μελέτες έδειξαν ότι η προσθήκη Met στα σιτηρέσια αντιστάθμιζε τις αρνητικές 

επιδράσεις της υψηλής υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου από το SPC (75%; Médale et al., 

1998), ενώ άλλη μελέτη στο ίδιο είδος έδειξε ότι η υποκατάσταση ήταν δυνατή σε 100% 

επίπεδο (Kaushik et al., 1995). Στην παρούσα μελέτη, η μείωση στην ανάπτυξη που 

παρατηρήθηκε δείχνει την διαφορετική ανοχή μεταξύ των ειδών ως προς την πρώτη ύλη, όπως 

έχει παρατηρήθεί και από τους Refstie et al. (2000).  

4.1.2. Ολική σύσταση ψαριών και μεταβολίτες ορού 

Η αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου από το SPC είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της 

περιεκτικότητας του σώματος σε λίπος και των επιπέδων χοληστερόλης στον ορό των ψαριών 

της ομάδας SP60. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν βρεθεί από τους Kissil et al. (2000) για την 

τσιπούρα με παρόμοιο προϊόν, αλλά και από τους Venou et al. (2006) με σογιάλευρο, αλλά 

και σε άλλα είδη με υψηλά ποσοστά φυτικών πρώτων υλών (Kaushik et al., 1995, 2004; Refstie 

et al., 1999; Regost et al., 1999; Tulli et al., 1999).  

4.1.3. Δείκτες ανοσοποιητικού-αντιοξειδωτικού συστήματος των ψαριών 

Παρόλο που το προϊόν SPC έχει χαμηλά επίπεδα αντιδιατροφικών παραγόντων, όπως και το 

BS (Κεφάλαιο 3), η χορήγηση του είχε σημαντική επίδραση στην «αναπνευστική έκρηξη» των 

φαγοκυττάρων στο αίμα των ψαριών. Όπως εξηγήθηκε και στο προηγούμενο Κεφάλαιο, η 

μείωση αυτή στο 40% επίπεδο πιθανόν να σχετίζεται με δράση αντιοξειδωτικών ουσιών που 

είναι παρούσες στο σογιάλευρο και είναι ικανές να δεσμεύσουν τις ελεύθερες ρίζες που 

παράγονται από τα φαγοκύτταρα. Η αυξημένη δράση της SOD που παρατηρήθηκε στo 

επίπεδo αυτό θα μπορούσε να σχετίζεται με τη μείωση αυτή της «αναπνευστικής έκρηξης».  
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Παρόλα αυτά, στο 60% επίπεδο υποκατάστασης η δράση της SOD μειώθηκε στα επίπεδα 

του μάρτυρα, παρόλο που θα αναμενόταν μια αύξηση, όπως παρατηρήθηκε και με τα 

υπόλοιπα αντιοξειδωτικά ένζυμα στο επίπεδο αυτό. Η αύξηση της «αναπνευστικής έκρηξης» 

στο αίμα στο επίπεδο αυτό θα μπορούσε να σχετίζεται από τη μείωση της δράσης του 

ενζύμου, καθώς καταλύει τη μετατροπή των ριζών O2- σε  Η2Ο2. Έχει βρεθεί ότι σε 

περιπτώσεις οξειδωτικού στρες, όπου η παραγωγή των ριζών O2- είναι υψηλή, η δράση της 

SOD μπορεί να ανασταλεί (Pigeolet et al., 1990). Τα επίπεδα «αναπνευστικής έκρηξης» στο 

SP60 παρόλα αυτά δεν διέφεραν σημαντικά με αυτά του μάρτυρα, γεγονός που σημαίνει ότι 

άλλοι παράγοντες πιθανόν να σχετίζονται με τη μείωση αυτή. Οι δράσεις των ενζύμων GPx, 

GR και GST ενισχύθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα υποκατάστασης, όπως παρατηρήθηκε και 

με το προϊόν BS.  

Τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου της πρωτεΐνης θερμικού σοκ (Heat shock protein, HSP) 

HSP70 ήταν υψηλότερα στο πρόσθιο τμήμα του νεφρού των ψαριών που χορηγήθηκαν τα 

σιτηρέσια με τα υψηλά επίπεδα SPC. Στα ψάρια, η πρωτεΐνη HSP70 σχετίζεται με την 

κυτταροπροστασία, την κυτταρική βιωσιμότητα και την ανοσολογική απόκριση, ενώ ο ρόλος 

της σχετίζεται με την αναδίπλωση των πολυπεπτιδικών αλυσίδων, την επιδιόρθωση και την 

αποικοδόμηση των μετουσιωμένων πρωτεϊνών. Αυξημένη σύνθεση των πρωτεϊνών αυτών έχει 

αναφερθεί ως απόκριση σε διάφορους στρεσογόνους παράγοντες, βιοτικούς και αβιοτικούς. 

Επιπλέον, διατροφικοί παράγοντες, όπως τα λιπαρά οξέα (Samples et al., 1999) και η βιταμίνη 

Α (Hemre et al., 2004) μπορούν να επηρεάσουν την έκφραση της. Στην ιριδίζουσα πέστροφα 

αύξηση στην έκφραση των επιπέδων της HSP70 στο ήπαρ παρατηρήθηκαν όταν χορηγήθηκαν 

σιτηρέσια που περιείχαν σογιάλευρο (Martin et al., 2003; Vilhelmsson et al., 2004). Η αύξηση 

των επιπέδων έκφρασης του γονιδίου στην παρούσα μελέτη στο πρόσθιο τμήμα του νεφρού 

που παρατηρήθηκαν θα μπορούσε να οφείλεται στην παρουσία των συστατικών του 

σογιάλευρου, αν και παρόμοιες μελέτες που να αφορούν τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης 

αυτής στο όργανο αυτό σε σχέση με υποκαταστάσεις ιχθυαλεύρου δεν υπάρχουν.   

Τα γονίδια του μείζωνος συμπλόκου ιστοσυμβατότητας ΙΙα (Major Histocompatibility 

Complex, MHCIIα) και της μη-ειδικής κυτταροτοξικής πρωτεΐνης-υποδοχέα 1 (Non specific 
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cytotoxic cell receptor protein, NCCRP-1) κωδικοποιούν υποδοχείς λευκοκυττάρων που 

θεωρούνται σε κάποιες περιπτώσεις δείκτες για τα αντιγονοπαρουσιαστικά και τα μη-ειδικά 

κυτταροτοξικά κύτταρα (NCC), αντίστοιχα. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι είναι κατάλληλοι 

υποψήφιοι δείκτες για τον καθορισμό της κατάστασης της ανοσίας (Chen et al., 2004; Cuesta 

et al., 2005; Cuesta et al., 2006b; Roca et al., 2006), ενώ στην τσιπούρα βρέθηκε ότι τα 

γονίδια αυτά ρυθμίζονται στο πρόσθιο τμήμα του νεφρού και το έντερο από τη χορήγηση 

προβιοτικών στα σιτηρέσια (Reyes-Becerril et al., 2008; Reyes-Becerril et al., 2011a; Reyes-

Becerril et al., 2011b).  

Η πρωτεΐνη NCCRP-1 είναι μια σημαντική μεμβρανική πρωτεΐνη που λειτουργεί ως 

υποδοχέας των NCC και έχει διπλή λειτουργία, συμβάλει στη σύνδεση και ενεργοποίηση της 

δράσης των NCC, και συμμετέχει στη σηματοδότηση για την ενεργοποίηση του JAK/STAT 

μονοπατιού. Αυτές οι αλληλουχίες έχει βρεθεί ότι έχουν τρεις περιοχές, πρόσδεσης του 

αντιγόνου, σηματοδότησης και ενεργοποίησης μεταγραφής (Jaso-Friedmann et al., 2001). 

Έχει προταθεί ότι τα NCC των ψαριών μπορούν να ξεκινήσουν μη ειδικές κυτταροτοξικές, 

αλλά και παρουσίας κυτταροκινών- ανοσολογικές αποκρίσεις (Evans et al., 1984a; Evans et 

al., 1984b; Graves et al., 1985). Κατά τη διάρκεια της φλεγμονής αυξημένες κυτταροτοξικές 

αποκρίσεις έχουν βρεθεί (Bernard et al., 2006; Rombout et al., 2011). Αν και στην παρούσα 

μελέτη, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές ούτε στους δείκτες του ανοσοποιητικού στο 

αίμα και τον ορό που εξετάσθηκαν ούτε και στη δομή του εντέρου, μεταβολές στα επίπεδα 

του γονιδίου αυτού θα μπορούσαν να σχετίζονται με συστατικά του σογιάλευρου, πληροφορίες 

όμως δεν υπάρχουν για το πώς ακριβώς επηρεάζεται το γονίδιο αυτό στα ψάρια από τη 

διατροφή. 

 Το γονίδιο MHCIIα κωδικοποιεί γλυκοπρωτεΐνες της επιφάνειας του κυττάρου που είναι 

υπεύθυνες για την πρόσδεση των «ξένων» πεπτιδίων έτσι ώστε να παρουσιαστούν στους 

υποδοχείς των Τ-λεμφοκυττάρων (TCR) για την έναρξη των ειδικών ανοσολογικών 

αποκρίσεων. Εκφράζεται κυρίως στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, όπως είναι τα 

μακροφάγα, τα Β-λεμφοκύτταρα, τα μονοκύτταρα και τα δενδριτικά κύτταρα, ενώ μπορεί να 

εκφραστεί και σε ορισμένους ιστούς που περιέχουν επιθηλιακά κύτταρα (Pang et al., 2013) και 
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έχει άμεση λειτουργική συσχέτιση με τις ανοσολογικές αποκρίσεις. Η αύξηση του επιπέδου 

του MHCIIα μπορεί να σημαίνει είτε αύξηση του αριθμού των κυττάρων που το εκφράζουν  

είτε αύξηση των επιπέδων έκφρασης στα ίδια τα κύτταρα. Μελέτες που να σχετίζουν την 

υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου με το γονίδιο αυτό δεν υπάρχουν πολλές στα ψάρια. Στο 

σολομό βρέθηκε ότι τα επίπεδα του MHCII στο έντερο σχετίζονται με την παρουσία 

εντερίτιδας (Romarheim et al., 2012). Στην παρούσα μελέτη, δεν γνωρίζουμε αν η αύξηση των 

επιπέδων του γονιδίου αυτού προήλθε από αύξηση του αριθμού των κυττάρων, κάτι που θα 

συνδεόταν με μια φλεγμονώδη κατάσταση, ή από αύξηση της αντιγονοπαρουσίασης, κάτι που 

δεν σχετίζεται απαραίτητα με μια φλεγμονώδη κατάσταση.  

4.1.4. Μορφολογία εντέρου - ήπατος 

Όσον αφορά τις ιστολογικές παρατηρήσεις, το ήπαρ δεν παρατηρήθηκε να επηρεάζεται από 

την υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου μέχρι το 40% επίπεδο. Στο 60% παρόλα αυτά, 

παρατηρήθηκαν συμπτώματα στεάτωσης, όμοια με αυτά που παρατηρήθηκαν με το προϊόν 

BS, αλλά και με προηγούμενες μελέτες στην τσιπούρα (Sitjà-Bobadilla et al., 2005). Εκτός 

από το μήκος των εντερικών λαχνών που δεν παρατηρήθηκε να μεταβάλεται σημαντικά από 

το SPC, παρατηρήθηκαν παρόμοια συμπτώματα στο επιθήλιο του οπίσθιου τμήματος του 

εντέρου, όπως και με το προϊόν BS. Αυτά αφορούσαν τη συσσώρευση λιπιδικών κενοτοπίων 

στα εντεροκύτταρα και την αύξηση του αριθμού των λευκοκυττάρων, γεγονός που δείχνει ότι 

οι παράγοντες που προκάλεσαν τις μεταβολές αυτές στο επιθήλιο δεν απομακρύνθηκαν με τις 

κατεργασίες που εφαρμόσθηκαν στα προϊόντα αυτά.  

4.1.5. Δράση των ενζύμων του πεπτικού σωλήνα 

Στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε διαφοροποίηση της δράσης των ενζύμων του πεπτικού 

σωλήνα ανάλογα με το τμήμα του εντέρου, ενώ η α-αμυλάση επηρεάστηκε και από τη 

διατροφική μεταχείριση. Η χορήγηση του προϊόντος SPC δεν επηρέασε σημαντικά τη δράση 

των ενζύμων μαλτάση, ALP και LAP, κάτι που θα μπορούσε να εξηγηθεί λόγω της απουσίας 

συστατικών του σογιάλευρου που έχουν αναφερθεί να επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων 

αυτών στο εντερικό τοίχωμα, όπως για παράδειγμα οι σαπωνίνες, που αφαιρέθηκαν με την 
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αλκοολική εκχύλιση (Sorrensen et al., 2011). Επιπλέον, η έλλειψη σημαντικών αλλαγών στο 

δείκτη αφομοίωσης των πρωτεϊνών από τα ψάρια πιθανόν να σχετίζεται με την έλλειψη 

διαφορών στην ενεργότητα της πρωτεάσης LAP μεταξύ των σιτηρεσίων, αλλά και με την 

επάρκεια αμινοξέων στα σιτηρέσια (Kimura et al., 1979).  

4.2. Συμπεράσματα 

Η υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου μέχρι 40% από το συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας στην 

τσιπούρα δεν επηρέασε αρνητικά την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της τροφής, η οποία θα 

μπορούσε να οφείλεται είτε στην υψηλή διατροφικής αξία του προϊόντος είτε στην προσθήκη 

μεθειονίνης στα σιτηρέσια. Η προσθήκη του αμινοξέος αυτού πιθανόν να οφείλεται στην 

έλλειψη διαφορών μεταξύ των σιτηρεσίων στο δείκτη αφομοίωσης της πρωτεΐνης από τα 

ψάρια, αλλά και διαφορών στην ενεργότητα της πρωτεάσης LAP. Στο 60% επίπεδο 

υποκατάστασης, παρόλα αυτά παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους υπόλοιπους δείκτες 

ανάπτυξης, αλλά και στα επίπεδα λίπους στο σώμα των ψαριών και χοληστερόλης στο αίμα. 

Στο αίμα και τον ορό των ψαριών, μονάχα η «αναπνευστική έκρηξη» των φαγοκυττάρων 

μειώθηκε σημαντικά στο 40% επίπεδο, κάτι που πιθανόν να σχετίζεται με τη δράση της SOD, 

η οποία βρέθηκε αυξημένη στο επίπεδο αυτό. Η αύξηση της παραγωγή ελευθέρων ριζών και 

μυελοπεροξειδάσης στο 60% επίπεδο σε συνδυασμό με την αύξηση των επιπέδων έκφρασης 

ορισμένων γονιδίων στο πρόσθιο τμήμα του νεφρού πιθανόν να δείχνει μια κατάσταση 

«εγρήγορσης» του ανοσοποιητικού, όπως παρατηρήθηκε και με το προϊόν BS στους τρεις 

μήνες χορήγησης.  

Στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου των ψαριών, συσσώρευση λιπιδικών κενοτοπίων στα 

εντεροκύτταρα και αύξηση του αριθμού των λευκοκυττάρων στο βλεννογόνο παρατηρήθηκε 

κυρίως στο 60% επίπεδο. Παρόλα αυτά, τα επίπεδα έκφρασης των MHCIIα και NCCRP-1 

αυξήθηκαν σε όλα τα επίπεδα χορήγησης του προϊόντος σόγιας δείχνοντας κάποια 

ανοσολογική απόκριση στο έντερο, αν και όχι εμφανή ιστολογικά, από το πρώτο κιόλας 

επίπεδο υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου. Αρνητική επίδραση στη δράση των πεπτικών 

ενζύμων στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου δεν παρατηρήθηκε, ενώ η δράση της α-αμυλάσης 
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βρέθηκε αυξημένη στις ομάδες SP40 και SP60, αλλά τα ακριβή αίτια για το αποτέλεσμα αυτό 

δεν είναι ξεκάθαρα.  
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Κ ε φ ά λ α ι ο  V  

ΑΝΤΙΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΟΓΙΑΣ 

5. Αντιδιατροφικοί παράγοντες σόγιας: Επιδράσεις στην πέψη και φυσιολογία 

της τσιπούρας 

5.1. Εισαγωγή  

Το σογιάλευρο αποτελεί μια εύκολα διαθέσιμη και βιώσιμη εναλλακτική πηγή πρωτεΐνης για 

τα ψάρια. Τυπικά, περιλαμβάνεται στα σιτηρέσια σε ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 10-30% 

ανάλογα με το είδος που χορηγούνται (Hardy, 2002; Pillay and Kutty, 2005). H δυνατότητα 

ενσωμάτωσης του σογιάλευρου στα σιτηρέσια των σαρκοφάγων ψαριών σε υψηλότερα 

ποσοστά είναι περιορισμένη, κυρίως λόγω της παρουσίας αντιδιατροφικών παραγόντων και 

υψηλών συγκεντρώσεων άπεπτων υδατανθράκων που περιέχει (Francis et al., 2001; Hardy, 

2002). Η αναγνώριση των παραγόντων του σογιάλευρου που ευθύνονται για τις αρνητικές 

επιπτώσεις του στα σιτηρέσια έχει αρχίσει να τραβάει το ενδιαφέρον της έρευνας τα τελευταία 

χρόνια, καθότι στο παρελθόν εστίαζαν στην αξιολόγηση των κατεργασμένων προϊόντων του. 

Μελέτες σχετικά με την επίδραση των καθαρών αντιδιατροφικών παραγόντων της σόγιας στην 

ανάπτυξη έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια (Kraugerud et al., 2007; Knudsen et al., 2008; 

Iwashita et al., 2009; Chen et al., 2011; Sørensen et al., 2011; Deng et al., 2012; Kortner et 

al., 2012). Αρκετό ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στις σαπωνίνες και τις ισοφλαβόνες, οι οποίες 

αποτελούν και αντικείμενο μελέτης του παρόντος κεφαλαίου, καθότι είναι θερμικά σταθεροί 

αντιδιατροφικοί παράγοντες, διαλυτοί σε αλκοόλη, που απαιτούν ειδική κατεργασία, 

αλκοολική εκχύλιση συνήθως, για την απομάκρυνση τους από το σογιάλευρο (Francis et al., 

2001). Οι σαπωνίνες έχει βρεθεί ότι είναι άπεπτες από τη χλωρίδα του εντέρου των ψαριών, 

και επιδρούν στη μορφολογία και φυσιολογία του εντέρου, συμβάλλοντας στο φαινόμενο της 

εντερίτιδας στα σολομοειδή (Knudsen et al., 2008). Η επίδραση των ισοφλαβονών σόγιας δεν 
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έχει μελετηθεί εκτενώς στα ψάρια, αλλά έχει βρεθεί ότι εμφανίζουν οιστρογονική δράση 

(Francis et al., 2001), κάτι όμως που μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στη φυσιολογία του 

ψαριού, όπως τη δημιουργία υπερτροφικού ήπατος (Pelissero et al., 1991). Επιπλέον, έχει 

βρεθεί ότι οι ουσίες αυτές επηρεάζουν την πέψη του λίπους στο σολομό Salmo salar και 

μειώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα (Refstie et al., 2007). Οι Kaushik et al. (1995) 

θεώρησαν ότι είναι υπεύθυνες για τους μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης της πέστροφας 

Oncorhynchus mykiss, όταν χορηγούνταν σιτηρέσια με σογιάλευρο. Παρά τις αρνητικές 

επιδράσεις που έχουν σημειωθεί για τα ψάρια, οι ισοφλαβόνες μπορεί να εμφανίσουν και 

ευεργετικές ιδιότητες μέσω της δράσης τους ως αντιοξειδωτικών ουσιών, όπως έχει αναφερθεί 

κυρίως στα θηλαστικά (Guo et al., 2002; Malenčić et al., 2007; Devi et al., 2009).  

Ένα άλλο συστατικό που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον λόγω των αρνητικών επιδράσεων τους 

στην ανάπτυξη και την πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών από τα ψάρια, είναι οι μη 

αμυλούχοι πολυσακχαρίτες (ΜΑΠ). Ελάχιστες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί με καθαρές 

φυτικές ίνες σόγιας στα ψάρια (Kraugerud et al., 2007). Οι ΜΑΠ βρίσκονται σε υψηλές 

ποσότητες στο σογιάλευρο, ενώ η κατεργασία μειώνει ελάχιστα τα ποσοστά τους στην πρώτη 

ύλη, και κυρίως το διαλυτό τους τμήμα (Francis et al., 2001; Drew et al., 2007). Οι διαλυτοί 

ΜΑΠ είναι υπεύθυνοι για τη μείωση του χρόνου γαστρικής εκκένωσης, αυξάνουν τις 

παγκρεατικές εκκρίσεις και μειώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Επιδράσεις 

των ΜΑΠ έχουν αναφερθεί στη δομή και μικροχλωρίδα του εντέρου, ενώ ορισμένα 

συστατικά, όπως η β-1,3-γλουκανες, μπορούν να δράσουν και ως ανοσοενισχυτικές ουσίες 

(Sinha et al., 2011). 

Η έρευνα γύρω από την επίδραση των αντιδιατροφικών παραγόντων στη φυσιολογία και 

ανάπτυξη των ψαριών έχει επικεντρωθεί κυρίως στα σολομοειδή, ενώ για τα Μεσογειακά είδη 

δεν υπάρχουν μελέτες. Στο κεφάλαιο αυτό θα αξιολογηθούν και θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα για τη συνολική επίδραση της χορήγησης σιτηρεσίων που περιέχουν καθαρούς 

αντιδιατροφικούς παράγοντες σογιάλευρου, εκτελώντας πειράματα, σε αντιστοιχία με αυτά 

που περιγράψαμε στα Κεφάλαια 3 και 4, και τις μεθόδους που αναλύσαμε στο Κεφάλαιο 2, 

που αφορούν την ανάπτυξη, την πέψη, τη φυσιολογία του εντέρου και τους δείκτες του 
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ανοσοποιητικού και του αντιοξειδωτικού συστήματος της τσιπούρας. Οι αντιδιατροφικοί 

παράγοντες που επιλέχθηκαν στην παρούσα μελέτη, σαπωνίνες και ισοφλαβόνες, είναι 

παράγοντες που είναι διαλυτοί σε αλκοόλη, και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε να χορηγηθεί 

παράλληλα στα σιτηρέσια, ένα προϊόν σογιάλευρου αλκοολικής εκχύλισης, από το οποίο 

θεωρείται ότι οι παράγοντες αυτοί έχουν αφαιρεθεί (Francis et al., 2001; Drew et al., 2007). 

Σαν μάρτυρες χορηγήθηκαν ένα σιτηρέσιο με συμβατικό σογιάλευρο, το οποίο περιείχε τους 

παράγοντες αυτούς και ένα σιτηρέσιο που περιείχε μόνο ιχθυάλευρο. Παράλληλα, 

χορηγήθηκε ένα σιτηρέσιο με το προϊόν SPC, μετά από προσθήκη των διαλυτών-σε-αλκοόλη 

αντιδιατροφικών παραγόντων. Επιπλέον, δοκιμάσθηκε ένα σιτηρέσιο με καθαρούς ΜΑΠ, 

αλλά και όλους τους αντιδιατροφικούς παράγοντες μαζί για τη μελέτη της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης. Το επίπεδο που δοκιμάστηκαν οι παράγοντες ήταν παρόμοιο με αυτό που 

θα ήταν παρόντες σε 50% χορήγησης συμβατικού σογιάλευρου στα σιτηρέσια. Το ποσοστό 

αυτό επιλέχθηκε βάσει των προηγούμενων πειραμάτων της παρούσας διατριβής ως το όριο 

ανοχής της τσιπούρας στα προϊόντα σογιάλευρου.       

5.2. Υλικά και μέθοδοι 

5.2.1. Αντιδιατροφικοί παράγοντες σογιάλευρου 

Για την  πειραματική εκτροφή χρησιμοποιήθηκαν καθαροί αντιδιατροφικοί παράγοντες 

σογιάλευρου και συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν φυτικές ίνες σόγιας, σαπωνίνες και 

ισοφλαβόνες σόγιας. Επιπλέον, πέραν από τους καθαρούς αντιδιατροφικούς παράγοντες, 

χρησιμοποιήθηκαν εμπορικό σογιάλευρο και συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας, παρόμοιο με 

αυτό που χρησιμοποιήθηκε στο Κεφάλαιο 4. Στον Πίνακα 5.1. παρουσιάζονται τα 

χαρακτηριστικά των αντιδιατροφικών παραγόντων και του σογιάλευρου που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη (τα χαρακτηριστικά του συμπυκνώματος σόγιας 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4, Πίνακας 4.1), σύμφωνα με τις πληροφορίες του 

κατασκευαστή. 
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Πίνακας 5-1: Πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν στα πειραματικά σιτηρέσια. 

Σύσταση % ξηρής 
μάζας 

Φυτικές ίνες 
σόγιας 

Σαπωνίνες 
σόγιας 95% 

Ισοφλαβόνες 
σόγιας 98% 

Σογιάλευρο 
(solvent-

extracted) 
Πρωτεΐνες 12   47.2 

Υγρασία 9   7 

Τέφρα 4 1 1 4.2 

Λίπος 0.5   1.5 

Συνολικοί ΜΑΠ 71    

Διαλυτοί ΜΑΠ 8    

Αδιάλυτοι ΜΑΠ 63    

Θειούχα αμινοξέα 
(Met+Cys) 

0.4    

Ουρικό οξύ (mg N 
min gr-1) 

   0.4 

Αναστολείς θρυψινών 
(TIU gr-1) 

   2000 

Η σύσταση του συμπληρώματος πρωτεΐνης σόγιας (SPC) δίνεται στην Ενότητα 4.2.1, Πίνακας 4.1 

5.2.2. Πειραματικός σχεδιασμός 

Άτομα τσιπούρας κατανεμήθηκαν τυχαία σε ομάδες των τριάντα ψαριών σε 24 κυλινδρικές 

πολυεστερικές δεξαμενές ανοιχτού κυκλώματος χωρητικότητας 100 λίτρων (Εικόνα 5.1). Τα 

επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό ήταν κοντά στον κορεσμό (>85%) και η 

θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του πειράματος κυμάνθηκε στους 25 ± 3 °C.  

Για το πείραμα παρασκευάσθηκαν οκτώ πειραματικά σιτηρέσια, όπως περιγράφεται στην 

Ενότητα 2.2., η σύσταση των οποίων παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.2. Τα σιτηρέσια 

παράχθηκαν με ειδικό μύλο στο Εργαστήριο Διατροφής και Παθολογίας του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ και 

όλα σχεδιάστηκαν να είναι ισοενεργειακά (Ολική Ενέργεια, ΟΕ, 23 kJ/g) και ισοπρωτεϊνικά 

(Ολική πρωτεΐνη, 47 %), βασισμένα σε ιχθυάλευρο και διαφορετικά επίπεδα του σογιάλευρου 

ή του συμπυκνώματος πρωτεΐνης σόγιας ως τις μόνες πηγές πρωτεΐνης. Τα σιτηρέσια FIB, 

SAP, FLAV και INT, περιείχαν αντίστοιχα, φυτικές ίνες από σόγια, σαπωνίνες σόγιας, 

ισοφλαβόνες σόγιας και συνδυασμό αυτών, σε επίπεδα που θα χορηγούνταν στα ψάρια αν αυτά 

τρέφονταν με συμβατικό σογιάλευρο σε επίπεδο 50%. Τα σιτηρέσια SΒΜ, SPC και SPCΙnt 

περιείχαν αντίστοιχα, συμβατικό σογιάλευρο, συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας και συμπύκνωμα 
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πρωτεΐνης σόγιας μαζί με σαπωνίνες και ισοφλαβόνες, σε επίπεδο 50% υποκατάστασης του 

ιχθυαλεύρου και του σιτάλευρου (57% και 64% της συνολικής πρωτεΐνης, αντίστοιχα). Το 

σιτηρέσιο FM (Fish Μeal), που περιείχε ιχθυάλευρο και σιτάλευρο ως τη μόνη πηγή 

πρωτεΐνης, χρησιμοποιήθηκε ως θετικός μάρτυρας. Το ιχθυέλαιο προστέθηκε ως η κύρια 

πηγή διατροφικού λίπους, έτσι ώστε όλα τα σιτηρέσια να είναι ισολιπιδικά (Ολικό Λίπος, 

18%). Επιπλέον, ύττριο προστέθηκε σε όλα τα σιτηρέσια ως αδρανής δείκτης για τη μέτρηση 

της πεπτικότητας σε ποσοστό 0.1%. 

Λίγο πριν το πέρας της πειραματικής εκτροφής ξεκίνησε η συλλογή περιττωμάτων, που 

διήρκησε 10 ημέρες, για τον προσδιορισμό της πεπτικότητας του κάθε σιτηρεσίου. Στο τέλος 

της πειραματικής εκτροφής, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και ανάλυση όπως 

περιγράφονται στις Ενότητες 3.2.3 και το Κεφάλαιο 2. Τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν σε 

στατιστική επεξεργασία, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3.2.5. 

 

Εικόνα 5-1 : Κυλινδρικές πολυεστερικές δεξαμενές ανοιχτού 
κυκλώματος χωρητικότητας 100 λίτρων 

5.2.3. Συλλογή περιττωμάτων 

Για τη συλλογή των περιττωμάτων, χρησιμοποιήθηκε μια πειραματική διάταξη 

κυλινδροκωνικών δεξαμενών, η καθεμία με μια ειδική εφαρμογή (παγίδα) στο κάτω μέρος της, 

για τη συλλογή περιττωμάτων των ψαριών (Εικόνα 5.2). Το σύστημα στηρίζεται στη γρήγορη 

καθίζηση του περιττωματικού υλικού στις ειδικές παγίδες (σωλήνες από σιλικόνη), οι οποίες 

είναι προσαρμοσμένες έτσι ώστε να περιορίζεται η επιφάνεια επαφής με το νερό και να 
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αποφεύγεται η έκπλυση (leaching) των θρεπτικών συστατικών, το οποίο θα οδηγούσε σε 

υπερεκτίμηση της πεπτικότητας των θρεπτικών συστατικών (Windell et al., 1978).  

Πίνακας 5-2: Σύσταση των πειραματικών σιτηρεσίων 

Συστατικά (g/ 100-1) FM FIB SAP FLAV INT SBM SPC SPCInt 

Ιχθυάλευρο (70% πρωτεΐνη) 63.0 60.5 63.0 63.0 60.5 26.5 22.0 22.5 

Σογιάλευροα      53.0   

Συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιαςβ       44.5 44.0 

Φυτικές ίνες σόγιαςγ  16.4   16.4    

Σαπωνίνες σόγιαςδ   0.3  0.3   0.3 

Ισοφλαβόνες σόγιαςδ    0.2 0.2   0.2 

Αλεύρι ζελατινοποιημένο 20.6 9.4 20.3 20.4 8.9 3.5 15.8 15.4 

Ιχθυέλαιο 10.0 10.3 10.0 10.0 10.3 13.3 14.0 15.4 

Πρόμιγμα ιχνοστοιχείων – Βιταμινώνε 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Μεθειονίνη      0.3 0.3 0.3 

Κυτταρίνη 3.0  3.0 3.0     

       

Σύνθεση % ξηρής μάζας        

Τέφρα 5.3 5.8 5.3 5.3 5.8 4.8 4.5 4.5 

Πρωτεΐνη 47.3 47.5 47.3 47.3 47.5 47.5 47.4 47.4 

Λίπος  19.1 19.2 19.1 19.1 19.2 19.2 19.2 19.1 

Άμυλο  20.0 9.3 19.7 19.8 8.8 5.3 16.5 16.1 

Μη αμυλούχοι πολυσακχαρίτες 3.8 13.1 3.8 3.8 13.1 12.1 9.0 8.9 

Ολική ενέργεια (kJg-1)στ 22.8 22.6 22.8 22.8 22.6 22.8 23.6 23.5 

Διαθέσιμη ενέργεια (kJg-1)ζ 22.2 20.4 22.1 22.1 20.3 20.2 21.7 21.6 

Μείωση διαθέσιμης ενέργειας (%)   7.0   7.1 8.7 4.4 4.3 

αΣογιάλευρο (non-GMO), SoyHellas, Ελλάδα 
βSPC, IMCOPA, Βραζιλία 
γCenergy FMS NA IP, Soy Fiber, Solae Europe SA 
δOrganic Herbs, Κίνα 
 εΠαρέχονταν, ανά kg σιτηρεσίου: Βιταμίνη E, 125 mg; βιταμίνη K3, 10 mg; θειαμίνη, 30 mg; ριβοφλαβίνη, 30 
mg; πυριδοξίνη (ως pyridoxine hydrochloride), 24 mg; νιασίνη, 120 mg; Φυλλικό οξύ, 5 mg; βιταμίνη B12  
(κυανοβαλαμίνη), 0.05 mg; D-βιοτίνη, 1 mg; calcium pantothenate, 50 mg; Cu ως copper sulfate, 3 mg; I ως 
calcium iodine, 1 mg; Co ως cobalt sulfate, 0,8 mg; Mn ως manganese sulfate, 5 mg. 
στΟι υπολογισμοί της ολικής ενέργειας βασίστηκαν στις διατροφικές συγκεντρώσεις των πρωτεϊνών, λιπιδίων και 
αμύλου. 
ζΟι τιμές της ενέργειας εκτιμήθηκαν αφαιρώντας την ενέργεια των μη αμυλούχων πολυσακχαριτών και των 
ολιγοσακχαριτών. 
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Για την καλύτερη συντήρηση των θρεπτικών συστατικών των περιττωμάτων και την περαιτέρω 

μείωση της έκπλυσης τους, προσαρμόστηκαν μικρά δοχεία με πάγο στα οποία είχαν 

εμβαπτισθεί οι ειδικές παγίδες. Με τον τρόπο αυτό τα περιττώματα διατηρούνταν σε χαμηλές 

θερμοκρασίες μέχρι τη συλλογή τους το επόμενο πρωί. Αμέσως μετά τη συλλογή τους, τα 

περιττώματα φυγοκεντρούνταν στις 3000 rpm για 5 min για την απομάκρυνση της περίσσειας 

του θαλασσινού νερού και διατηρούνταν στους -20 οC μέχρι τη λυοφιλίωση τους. 

 

Εικόνα 5-2 : Παγίδα συλλογής περιττωμάτων  

5.2.4. Προσδιορισμός πεπτικότητας των θρεπτικών συστατικών  

Για τον προσδιορισμό της πεπτικότητας των θρεπτικών συστατικών, πραγματοποιήθηκαν 

αναλύσεις πρωτεΐνης, λίπους και αμύλου, στα λυοφιλοποιημένα περιττώματα της κάθε 

δεξαμενής με τις μεθόδους που περιγράφονται στην Ενότητα 2.5.1 και 2.5.2.  

Ο σχετικός δείκτης πεπτικότητας (ΣΔΠ) κάθε θρεπτικού συστατικού (πρωτεΐνη, λίπος, άμυλο) 

υπολογίσθηκε ξεχωριστά, μέσω της διαφοράς της συγκέντρωσης του αδρανή δείκτη στην 

τροφή και στα περιττώματα, χρησιμοποιώντας την εξίσωση (Hardy, 1989): 

% ΣΔΠ=     
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5.3. Αποτελέσματα 

5.3.1. Ανάπτυξη των ψαριών 

Η αποδοχή όλων των πειραματικών σιτηρεσίων ήταν καλή και η πρόσληψη της τροφής 

κυμάνθηκε από 1.26 εως 1.43 % στους πειραματικούς πληθυσμούς. Η αξιοποίηση της τροφής 

ήταν μεγαλύτερη από 75% (Πίνακας 5.3). 

Το τελικό βάρος των ψαριών, η πρόσληψη βάρους, αλλά και ο δείκτης FE,  δεν διέφερε 

σημαντικά μεταξύ των ομάδων, εκτός της SBM στην οποία παρατηρήθηκε σημαντική μείωση 

σε όλους τους δείκτες ανάπτυξης, ενώ οι δείκτες SGR και DGI διαφοροποιήθηκαν επιπλέον 

στις ομάδες SPC και SPCInt (P<0.05; Πίνακας 5.3). Οι δείκτες ανάπτυξης σχετικά με την 

πρόσληψη πρωτεΐνης PER και ANPU μειώθηκαν σημαντικά μονάχα στην ομάδα SBM 

(Πίνακας 5.3). 

 

5.3.1. Πεπτικότητα θρεπτικών συστατικών 

Οι συντελεστές πεπτικότητας των θρεπτικών συστατικών για όλα τα πειραματικά σιτηρέσια 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4. Οι τιμές του συντελεστή πεπτικότητας της πρωτεΐνης 

κυμάνθηκαν από 88.2 έως 92.8%. Οι υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στην ομάδα που 

διατρεφόταν με το σιτηρέσιο FM και SPC, ενώ στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες τιμές 

παρατηρήθηκαν στις ομάδες FIB και FLAV (Ρ<0.05).  
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Πίνακας 5-3: Δείκτες ανάπτυξης της τσιπούρας μετά τη χορήγηση των πειραματικών σιτηρεσίων. 

 FM FIB SAP FLAV INT SBM SPC SPCInt 

Αρχικό 
Βάρος (gr) 24.1±2.9 23.1±0.5 23.0±0.4 23.0±0.2 23.1±0.5 23.0±0.1 23.2±0.4 23.5±1.5 

Τελικό 
Βάρος (gr) 103.4±6.7α 93.4±2.3α 98.3±4.9α 96.7±5.0α 95.9±4.7αβ 75.4±10.2β 83.5±8.4αβ 83.2±11.9αβ 

Πρόσληψη 
Βάρους (gr) 81.2±6.5α 70.3±2.5α 75.2±5.1α 73.8±5.2α 72.9±4.5αβ 52.4±10.2β 60.4±8.1αβ 59.8±10.5αβ 

SGR* 1.37±0.04α 1.24±0.03αβ 1.29±0.05α 1.28±0.05α 1.27±0.04αβ 1.05±0.12β 1.14±0.08β 1.12±0.08β 

DGI* 1.64±0.07α 1.47±0.04αβ 1.54±0.08α 1.52±0.08α 1.56±0.06α 1.20±0.16β 1.32±0.11αβ 1.31±0.13αβ 

FE* 101.3±.8.1α 93.1±2.7αβ 92.6±0.7αβ 95.0±4.4α 90.1±0.5αβ 76.0±9.2β 80.2±11.8αβ 75.2±8.0αβ 

PER* 2.05±0.16α 1.81±0.06αβ 2.00±0.13α 1.94±0.08αβ 1.80±0.04αβ 1.52±0.25β 1.64±0.19αβ 1.65±0.19αβ 

ANPU* 34.5±3.1α 31.1±1.2αβ 36.7±2.3α 33.8±1.4α 32.1±2.2αβ 26.0±3.4β 28.6±0.2αβ 28.8±2.6αβ 

DFI* 1.26±0.07 1.38±0.02 1.29±0.05 1.33±0.01 1.34±0.02 1.43±0.13 1.43±0.11 1.39±0.09 

FM, Ιχθυάλευρο;  FIB, Φυτικές Ίνες Σόγιας; SAP, Σαπωνίνες; FLAV, Ισοφλαβόνες; INT, Αλληλεπίδραση 
Αντιδιατροφικών παραγόντων; SBM, Συμβατικό σογιάλευρο; SPC, Αλκοολικά Εκχυλισμένο σογιάλευρο; 
SPCInt, Αλκοολικά εκχυλισμένο σογιάλευρο, με σαπωνίνες και ισοφλαβόνες. 
* Στην Ενότητα 2.3 περιγράφονται αναλυτικά οι συντομογραφίες.   
Οι τιμές των μέσων όρων (μέσος όρος ± τυπική απόκλιση) χρησιμοποιήθηκαν ως οι πειραματικές μονάδες για τη 
στατιστική ανάλυση της ανάπτυξης των ψαριών.  
Διαφορετικά γράμματα αναφέρονται σε στατιστικά σημαντικές διαφορές ( P < 0.05) στην ίδια σειρά. 

 

Όσον αφορά το λίπος, οι τιμές κυμάνθηκαν από 81 έως 94.3%. Χαμηλότερη πεπτικότητα 

λίπους παρατηρήθηκε στις ομάδες SAP, INT, SBM, SPC και SPCInt. Οι τιμές του 

συντελεστή πεπτικότητας του αμύλου ήταν πάνω απο 94% για όλες τις ομάδες, με σημαντικά 

χαμηλότερη την ομάδα SBM. Η πεπτικότητα της ενέργειας ήταν χαμηλότερη στις ομάδες 

SBM και SPCInt και υψηλότερη στην ομάδα FM και FIB. 
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Πίνακας 5-4: Σχετικός δείκτης πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών της τσιπούρας μετά τη 
χορήγηση των πειραματικών σιτηρεσίων. 

Σιτηρέσια 
Πεπτικότητα 

Πρωτεΐνης (%) 
Πεπτικότητα 
Λίπους (%) 

Πεπτικότητα 
Αμύλου (%) 

Πεπτικότητα 
Ενέργειας (KJ/gr)* 

1 : FM 92.3±0.6α 94.2±0.7α 98.2±0.4α 80.0±3α 
2: FIB 89.3±1.0β 94.3±0.3α 96.4±1.8α 75.3±3α 
3: SAP 91.2±0.7αβ 92.5±0.7β 97.9±0.1α 75.0±3α 

4: FLAV 90.9±0.4β 92.4±1.2αβ 96.9±0.8α 74.7±5α 
5: INT 88.2±2.1β 93.3±1.2αβ 97.5±0.2α 74.3±5αβ 
6: SBM 91.2±1.9αβ 81.0±1.8γ 94.9±1.7β 70.5±4β 
7: SPC 92.8±0.5αβ 89.8±2.2β 97.8±0.7α 73.7±4αβ 

8: SPCInt 91.8±2.1αβ 86.4±3.6βγ 97.3±0.7αβ 72.6±3β 
FM, Ιχθυάλευρο;  FIB, Φυτικές Ίνες Σόγιας; SAP, Σαπωνίνες; FLAV, Ισοφλαβόνες; INT, Αλληλεπίδραση Αντιδιατροφικών 
παραγόντων; SBM, Συμβατικό σογιάλευρο; SPC, Αλκοολικά Εκχυλισμένο σογιάλευρο; SPCInt, Αλκοολικά εκχυλισμένο 
σογιάλευρο, με σαπωνίνες και ισοφλαβόνες 
Τα διαφορετικά γράμματα δείχνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές εντός κάθε στήλης (P<0.05) 
*Η πεπτικότητα ενέργειας υπολογίσθηκε  βάσει των αναλύσεων αμύλου, πρωτεϊνών και λίπους, σύμφωνα με τον τύπο: 
Πεπτικότητα Ενέργειας (ΚJ/gr σιτηρεσίου)=(% Πεπτ. Πρωτεΐνης × 23.6)+(% Πεπτ. Λίπους × 39.5)+(% Πεπτ. Αμύλου × 17.3) 

5.3.2. Χημικές αναλύσεις 

Η ολική σύσταση των ατόμων της τσιπούρας που διατράφηκαν με διαφορετικά σιτηρέσια για 

τρεις μήνες παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στην ολική σύσταση των σωμάτων μεταξύ των σιτηρεσίων (Ρ<0.05). Tα άτομα της 

ομάδας FM είχαν υψηλότερα επίπεδα χοληστερόλης σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες και 

σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στις ομάδες SAP, ΙΝΤ, SBM, SPC, SPCInt (P<0.05; 

Πίνακας 5.5). Tα επίπεδα γλυκόζης δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων (P>0.05).  

Πίνακας 5-5: Ολική σύσταση των σωμάτων και μεταβολίτες του ορού των ψαριών που τρέφονται με 
τα πειραματικά σιτηρέσια 

Σύσταση  
(% επί ξηρού 
βάρους) 

FM FIB SAP FLAV INT SBM SPC SPCInt 

Υγρασία 65.4±1.5 66.1±0.1 62.6±0.5 64.5±0.5 67.8±0.8 67.0±1.4 66.8±2.2 64.7±0.8 

Τέφρα 3.9±0.1 3.6±0.2 4.0±0.1 3.6±0.1 3.6±0.2 4.0±0.2 3.6±0.2 3.7±0.5 

Πρωτεΐνη 17.3±0.7 17.1±0.4 18.1±0.6 17.4±0.6 17.5±1.0 16.9±0.6 17.1±1.4 17.1±0.5 

Λίπος 13.3±0.8 12.4±0.5 14.7±0.9 13.9±0.2 11.2±1.3 10.2±2.7 12.7±2.8 13.9±1.4 

Μεταβολίτες ορού (mmol/l) 

Χοληστερόλη  162±29α 121±18αβ 101±14β 125±30αβ 98±28β 97±14β 119±11β 116±14β 

Γλυκόζη 62±3.3 67±2.8 60±7.8 61±3.8 62±10.9 62±7.4 66±1.5 61±6.2 

FM, Ιχθυάλευρο;  FIB, Φυτικές Ίνες Σόγιας; SAP, Σαπωνίνες; FLAV, Ισοφλαβόνες; INT, Αλληλεπίδραση Αντιδιατροφικών 
παραγόντων; SBM, Συμβατικό σογιάλευρο; SPC, Αλκοολικά Εκχυλισμένο σογιάλευρο; SPCInt, Αλκοολικά εκχυλισμένο 
σογιάλευρο, με σαπωνίνες και ισοφλαβόνες 
Οι τιμές των μέσων όρων (μέσος όρος ± τυπική απόκλιση) χρησιμοποιήθηκαν ως οι πειραματικές μονάδες για τη στατιστική 
ανάλυση της ανάπτυξης των ψαριών.  
Διαφορετικά γράμματα αναφέρονται σε στατιστικά σημαντικές διαφορές ( P < 0.05) στην ίδια σειρά. 
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5.3.3. Ανοσολογικές παράμετροι στο αίμα και στον ορό 

Η δράση των φαγοκυττάρων του αίματος εμφάνισε διαφορές μεταξύ των ομάδων, καθώς 

βρέθηκε υψηλότερη στα ψάρια των INT, SBM και SPC (P<0.05; Σχήμα 5.1α). Παράλληλα, 

αυξήθηκε η περιεκτικότητα του ορού σε μυελοπεροξειδάση στην ομάδα SBM (P<0.05; 

Σχήμα 5.1γ). Η αντιμικροβιακή δράση του συμπληρώματος και της λυσοζύμης στον ορό των 

ψαριών δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες (Ρ>0.05; Σχήμα 

5.1β,δ).  

  

(α) (β) 

  

(γ) (δ) 

Σχήμα 5-1: Ανοσολογικές παράμετροι στο αίμα και στον ορό των ψαριών. α) Αναπνευστική έκρηξη των 
φαγοκυττάρων του αίματος, β) αντιβακτηριακή δράση του συμπληρώματος στον ορό, γ) περιεκτικότητα του 
ορού σε υελοπεροξειδάση, δ) δράση λυσοζύμης στον ορό. Τα διαφορετικά γράμματα δείχνουν τις στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (Ρ<0.05, n=24±SE). FM, Ιχθυάλευρο;  FIB, Φυτικές Ίνες Σόγιας; SAP, Σαπωνίνες; 
FLAV, Ισοφλαβόνες; INT, Αλληλεπίδραση Αντιδιατροφικών παραγόντων; SBM, Συμβατικό σογιάλευρο; SPC, 

Αλκοολικά Εκχυλισμένο σογιάλευρο; SPCInt, Αλκοολικά εκχυλισμένο σογιάλευρο, με σαπωνίνες και 
ισοφλαβόνες 

5.3.1. Δράση αντιοξειδωτικών ενζύμων στο ήπαρ 

Η δράση της CAT στο ήπαρ των ψαριών δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ομάδων (Σχήμα 5.2α), ενώ η δράση της SOD παρατηρήθηκε χαμηλότερη στις 

ομάδες FIB και SPC (Σχήμα 5.2β). Η GPx εμφάνισε χαμηλότερη δραστικότητα στις ομάδες 
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FIB, INT, SBM και SPCInt (Σχήμα 5.2γ). Τα ένζυμα GR και GST παρουσίασαν την 

υψηλότερη δράση τους όταν χορηγήθηκε το σιτηρέσιο SBM (Σχήμα 5.2δ,ε; Ρ<0.05).  

  

(α) (β) 

 
 

(γ) (δ) 

 
                                                                                 (ε)  

Σχήμα 5-2: Δράση των αντιοξειδωτικών ενζύμων στο ήπαρ των ψαριών εκφρασμένη σε nmol/min/mg 
πρωτεΐνης. α) Καταλάση, β) Δισμουτάση του υπεροξειδίου, γ) Γλουταθειόνη υπεροξειδάση, δ) Γλουταθειόνη 
αναγωγάση, ε) Γλουταθειόνη-S-τρανσφεράση. Τα διαφορετικά γράμματα απεικονίζουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (Ρ<0.05, n=4±SE). FM, Ιχθυάλευρο;  FIB, Φυτικές Ίνες Σόγιας; SAP, Σαπωνίνες; FLAV, 
Ισοφλαβόνες; INT, Αλληλεπίδραση Αντιδιατροφικών παραγόντων; SBM, Συμβατικό σογιάλευρο; SPC, 
Αλκοολικά Εκχυλισμένο σογιάλευρο; SPCInt, Αλκοολικά εκχυλισμένο σογιάλευρο, με σαπωνίνες και 

ισοφλαβόνες 

 

5.3.1. Σχετική μάζα εντέρου 

Το βάρος του κυρίως τμήματος, αλλά και ολόκληρου του γαστρεντερικού σωλήνα 

παρατηρήθηκε ότι αυξήθηκε σημαντικά όταν χορηγήθηκαν φυτικές ίνες σόγιας στην τροφή 

(FIB, ΙΝΤ), αλλά και τα προϊόντα σογιάλευρου (SBM, SPC, SPCInt; Πίνακας 5.6; Ρ<0.05).   
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Πίνακας 5-6 : Σχετική μάζα των διαφορετικών τμημάτων του εντέρου (g kg-1 ψαριών) της 
τσιπούρας μετά τη χορήγηση των διαφορετικών σιτηρεσίων (n=6 ± SD). 

 FM FIB SAP FLAV INT SBM SPC SPCInt Ρ  

Πυλωρικά 
τυφλά 

3.2±0.6 3.7±0.3 3.5±0.9 2.8±1.7 2.8±0.8 4.8±1.0 3.0±1.3 4.0±0.5 Ns 

Κυρίως 
έντερο 

8.9±0.8β 12.9±0.7α 9.9±2.4β 9.7±1.9β 14.3±1.0α 15.9±1.9α 15.6±1.4α 11.9±0.8αβ 0.000 

Οπίσθιο 
έντερο 

1.4±0.1 1.6±0.0 1.4±0.0 1.3±0.4 1.2±0.1 1.6±0.4 1.5±0.3 1.4±0.3 Ns 

Ολόκληρο 
έντερο 

13.5±0.3β 18.3±0.9α 14.7±3.2β 13.9±2.β 18.4±1.0α 22.3±0.6α 20.1±2.5α 17.3±1.4α 0.001 

FM, Ιχθυάλευρο;  FIB, Φυτικές Ίνες Σόγιας; SAP, Σαπωνίνες; FLAV, Ισοφλαβόνες; INT, Αλληλεπίδραση 
Αντιδιατροφικών παραγόντων; SBM, Συμβατικό σογιάλευρο; SPC, Αλκοολικά Εκχυλισμένο σογιάλευρο; 
SPCInt, Αλκοολικά εκχυλισμένο σογιάλευρο, με σαπωνίνες και ισοφλαβόνες 
NsΔεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (Ρ>0.05). 
α,βΤα διαφορετικά γράμματα δείχνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ίδια σειρά (Ρ<0.05).  

5.3.2. Δράση ενζύμων στον πεπτικό σωλήνα 

Τα αποτελέσματα της δραστικότητας όλων των ενζύμων του πεπτικού σωλήνα έδειξαν μια 

σημαντική αλληλεπίδραση του σιτηρεσίου και του τμήματος του εντέρου (Πίνακας 5.7). Όσον 

αφορά τα ένζυμα μαλτάση, α-αμυλάση και ALP το σιτηρέσιο είχε μεγαλύτερη συμβολή στη 

δραστικότητα των ενζύμων. Η δράση της μαλτάσης ήταν αυξημένη στο κυρίως έντερο σε 

σχέση με τα δύο άλλα τμήματα του εντέρου (Σχήμα 5.4α). Η α-αμυλάση παρουσίασε 

παρόμοιες τιμές στα δύο πρώτα τμήματα, ενώ αυξανόταν στο οπίθιο τμήμα, αλλά μόνο για 

συγκεκριμένες διατροφικές ομάδες (Σχήμα 5.4β). Οι μεταβολές της ALP με το τμήμα του 

εντέρου δεν ήταν συστηματικές λόγω διαφοροποιήσεων μεταξύ των διατροφικών ομάδων 

(Σχήμα 5.4γ). Τέλος, για την LAP υπήρχε μία τάση για αυξημένη ενεργότητα ενζύμων στο 

κυρίως έντερο (Σχήμα 5.4δ).  

Σχετικά με τις αλλαγές σε σχέση με το σιτηρέσιο, η πλέον εμφανής αλλαγή στην περίπτωση 

της μαλτάσης ήταν η χαμηλή δραστικότητας της για το σιτηρέσιο ΙΝΤ σε σχέση με τα άλλα 

σιτηρέσια σχεδόν σε όλα τα τμήματα του εντέρου. Στην περίπτωση της αμυλάσης σημαντικές 

διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν μόνο στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου με το σιτηρέσιο FIB 

να δείχνει τις υψηλότερες τιμές με αμέσως επόμενες αυτές του SBM, INT και SPCInt. Τέλος 

στην περίπτωση της ALP, οι δραστικότητες ήταν αυξημένες στο πρόσθιο τμήμα για τα 
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σιτηρέσια FM, FIB, SAP και SPC, ενώ αυτή η διαφοροποίηση διατηρήθηκε μόνο για το 

σιτηρέσιο FM και FIB στο τελευταίο τμήμα του εντέρου. 

Πίνακας 5-7 : Ποσοστιαία συμβολή των δύο κύριων παραγόντων – του τμήματος εντέρου και του 
σιτηρεσίου – στη συνολική διακύμανση της δραστικότητας των ενζύμων του πεπτικού σωλήνα 

(Ρ<0.05). 

Δραστικότητα ενζύμου Τμήμα εντέρου (Τ) Σιτηρέσιο (Σ) Τ×Σ 
Μαλτάση  65.83* 13.90* 10.70* 

α-Αμυλάση 33.65* 16.46* 38.48* 

ALP 12.32* 27.42* 18.46* 

LAP 50.34* 8.16 22.75* 

    

  
(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

Σχήμα 5-3: Δράση των ενζύμων στα διαφορετικά τμήματα του πεπτικού σωλήνα και μεταξύ των ομάδων, α) 
Μαλτάση, β) α-Αμυλάση, γ) Αλκαλική φωσφατάση και δ) Λευκίνη αμινοπεπτιδάση. Τα διαφορετικά 

γράμματα απεικονίζουν διαφορές ανάμεσα στα σιτηρέσια (n=6±SE). FM, Ιχθυάλευρο;  FIB, Φυτικές Ίνες 
Σόγιας; SAP, Σαπωνίνες; FLAV, Ισοφλαβόνες; INT, Αλληλεπίδραση Αντιδιατροφικών παραγόντων; SBM, 

Συμβατικό σογιάλευρο; SPC, Αλκοολικά Εκχυλισμένο σογιάλευρο; SPCInt, Αλκοολικά εκχυλισμένο 
σογιάλευρο, με σαπωνίνες και ισοφλαβόνες 

5.3.3. Ιστολογικές παρατηρήσεις 

Στη δομή του ήπατος παρατηρήθηκε συσσώρευση λιπιδικών σταγονιδίων γύρω από το 

πάγκρεας σε ένα μικρό αριθμό ατόμων, κυρίως όταν χορηγήθηκαν οι δίαιτες FIB, FLAV, 

INT και SBM (Εικόνα 11.9, Παράρτημα; Πίνακας 5.8). Επιπλέον, στην ομάδα SBM 
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παρατηρήθηκαν συμπτώματα στεάτωσης σε ορισμένα άτομα. Όσον αφορά το οπίσθιο έντερο 

(Εικόνα 11.10, Παράρτημα; Πίνακας 5.9), σημαντικές μεταβολές δεν παρατηρήθηκαν με τους 

αντιδιατροφικούς παράγοντες που χορηγήθηκαν, με εξαίρεση της ομάδας FIB, όπου 

βρέθηκαν ορισμένες αλλαγές στη δομή του επιθηλίου σε ορισμένα άτομα (B). Παρατηρήθηκε 

κυρίως υπερτροφισμός του βλεννογόνου και «σκίσιμο» (bloating) της επιθηλιακής εξωτερικής 

στιβάδας των λαχνών (βέλη), κάτι που βρέθηκε και στο σιτηρέσιο ΙΝΤ (D). Η χορήγηση τoυ 

SBM (E) προκάλεσε υπερτροφισμό του βλεννογόνου και του υποβλεννογόνου με αύξηση του 

αριθμού των λευκοκυττάρων και των λιπιδικών κενοτοπίων στα εντεροκύτταρα. Παρόμοια 

συμπτώματα παρατηρήθηκαν και με το προϊόν SPC (F). Όταν προστέθηκαν σαπωνίνες και 

ισοφλαβόνες στο σιτηρέσιο SPC (G) παρατηρήθηκε έντονη συρρίκνωση των λαχνών και 

διαστολή του βλεννογόνου, κάτι που βρέθηκε σε μικρότερο βαθμό σε ορισμένα άτομα της 

ομάδας ΙΝΤ.  

Πίνακας 5-8: Αριθμός ατόμων που εμφάνισαν μορφολογικές αλλαγές στο οπίσθιο τμήμα του 
εντέρου και το ήπαρ της τσιπούρας μετά από χορήγηση των σιτηρεσίων (n = 9). Κλίμακα ημι-

ποσοτικού σκόρ 1. Φυσιολογική μορφολογία, 2. Μορφολογικές αλλαγές μικρής έκτασης, 3. 
Μορφολογικές αλλαγές μεγαλύτερης έκτασης. 

Ημι-ποσοτικό σκορ 
Οπίσθιο έντερο 

FM FIB SAP FLAV INT SBM SPC SPCInt 

Υποβλεννογόνος         
1 9 8 8 7 6 5 6 7 
2 - 1 1 2 2 2 2 2 
3 - - - - 1 2 1 - 
Βλεννογόνος         
1 8 5 7 7 4 4 5 3 
2 1 1 2 2 2 3 3 2 
3 - 3 - - 3 2 1 4 
Εντερικές λάχνες         
1 9 8 7 7 6 5 7 3 
2 - 1 2 1 2 3 2 2 
3 - - - 1 1 1 - 4 
Ήπαρ         
1 9 7 9 8 8 6 8 7 
2 - 2 - 1 1 3 1 2 
3 - - - - - - - - 
FM, Ιχθυάλευρο;  FIB, Φυτικές Ίνες Σόγιας; SAP, Σαπωνίνες; FLAV, Ισοφλαβόνες; INT, Αλληλεπίδραση 
Αντιδιατροφικών παραγόντων; SBM, Συμβατικό σογιάλευρο; SPC, Αλκοολικά Εκχυλισμένο σογιάλευρο; 
SPCInt, Αλκοολικά εκχυλισμένο σογιάλευρο, με σαπωνίνες και ισοφλαβόνες 
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5.4. Συζήτηση 

5.4.1. Ανάπτυξη των ψαριών  

Η χορήγηση των καθαρών αντιδιατροφικών παραγόντων στα σιτηρέσια της τσιπούρας δεν 

ανέστειλε την όρεξη των ψαριών και δεν είχε σημαντικές επιπτώσεις στην κατανάλωση της 

τροφής. Όταν χορηγούνταν τα σιτηρέσια με τα προϊόντα σογιάλευρου, η κατανάλωση ήταν 

μεγαλύτερη, όπως επίσης και όταν χορηγήθηκε το σιτηρέσιο FIB. Η παρουσία των φυτικών 

ινών της σόγιας στο σιτηρέσιο FIB, αλλά και στα σιτηρέσια SBM, SPC και SPCInt, μείωσε τη 

διαθέσιμη ενέργεια στα σιτηρέσια αυτά, η οποία κυμάνθηκε από 4.3 εως 8.7%. Για το λόγο 

αυτό, πιθανόν και να αυξήθηκε η κατανάλωση της τροφής, όπως παρατηρήθηκε και στα 

προηγούμενα πειράματα (Κεφάλαιο 3 και 4).  

Στην ομάδα FIB, η μείωση της διαθέσιμης ενέργειας υπολογίσθηκε γύρω στο 7% (Πίνακας 

5.2), ενώ σημαντικές διαφορές στους δείκτες ανάπτυξης των ψαριών δεν σημειώθηκαν, πιθανόν 

λόγω της αυξημένης πρόσληψης τροφής από τα ψάρια. Χορήγηση καθαρών ΜΑΠ σόγιας σε 

συγκέντρωση 100 g kg-1 σε σιτηρέσια με πηγή πρωτεΐνης το ιχθυάλευρο δεν είχε επίσης 

αρνητικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της τροφής από το σολομό 

(Kraugerud et al., 2007). Αντίθετα, στις ομάδες SBM, SPC και SPCInt, παρόλο που 

κατανάλωση τροφής ήταν αυξημένη, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στο SGR σε σχέση με 

το μάρτυρα. Συνεπώς, οι διαφορές μεταξύ των FIB και των προϊόντων σογιάλευρου 

οφείλονται και σε άλλους παράγοντες, πέραν της ύπαρξης των ΜΑΠ στα σιτηρέσια. 

Στο σιτηρέσιο SBM, παρόλο που προστέθηκε μεθειονίνη ως αμινοξύ σε έλλειψη, 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στην αξιοποίηση της τροφής και τους δείκτες ανάπτυξης 

σε σχέση με την αξιοποίηση πρωτεΐνης ANPU και PER, κάτι που θα μπορούσε να οφείλεται 

στην παρουσία αντιδιατροφικών παραγόντων, η οποία επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των ΑΑ 

στην πρώτη ύλη (Krogdahl et al., 1999; Francis et al., 2001). Η αφαίρεση ορισμένων από τους 

παράγοντες αυτούς με την αλκοολική εκχύλιση του προϊόντος SPC, βελτίωσε έως ένα βαθμό 

τους δείκτες αυτούς, όχι όμως σημαντικά. Η επιπλέον χορήγηση των σαπωνινών και των 

ισοφλαβονών στο προϊόν αυτό (SPCInt) δεν είχε επιπλέον αρνητική επίδραση, δείχνοντας ότι 
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δεν εμπλέκονται μονάχα οι συγκεκριμένοι παράγοντες στις αρνητικές επιδράσεις που 

παρατηρούνται στο σογιάλευρο.  

Δεν υπάρχουν πολλές βιβλιογραφικές πηγές για την επίδραση καθαρών σαπωνινών και 

ισοφλαβονών σόγιας στην ανάπτυξη των ψαριών. Η χορήγηση σαπωνινών σόγιας στα 

σιτηρέσια για την ιαπωνική γλώσσα Paralichthys olivaceus προκάλεσε αναστολή της πρόσληψης 

τροφής και ανάπτυξης σε επίπεδα άνω των 3.2 gr kg-1 σιτηρεσίου (Chen et al., 2011). 

Επιπλέον, προσθήκη αλκοολικού εκχυλίσματος από σογιάλευρο, το οποίο περιείχε σαπωνίνες, 

σε συγκέντρωση 3 gr kg-1 σε προϊόν SPC βρέθηκε ότι ανέστειλε την ανάπτυξη της ιριδίζουσας 

πέστροφας (Bureau et al., 1998). Στην παρούσα μελέτη, παρόμοιες συγκεντρώσεις σαπωνινών 

στα σιτηρέσια (3 gr kg-1 σιτηρεσίου), δεν προκάλεσαν σημαντική αναστολή στους δείκτες 

ανάπτυξης της τσιπούρας όταν χορηγούνταν σε σιτηρέσια με βάση το ιχθυάλευρο, κάτι που θα 

μπορούσε να σχετίζεται με τις διαφορετικές ανοχές του κάθε είδους στα επίπεδα σαπωνινών 

στα σιτηρέσια.  

Όσον αφορά τις ισοφλαβόνες σόγιας, υπάρχουν ελάχιστες δημοσιευμένες εργασίες με τις 

καθαρές ουσίες στα σιτηρέσια. Οι Kaushik et al. (1995) όταν χορήγησαν σιτηρέσια με μερική 

ή ολική υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου με σογιάλευρο εντόπισαν ισοφλαβόνες σόγιας στη 

χολή της ιριδίζουσας πέστροφας και απέδωσαν την αναστολή που παρατηρήθηκε στην 

ανάπτυξη των ψαριών στις ουσίες αυτές. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και οι 

Mambrini et al. (1999), όταν χορήγησαν ένα προϊόν SPC που περιείχε εντούτοις ισοφλαβόνες. 

Οι Mai et al. (2012) βρήκαν ότι όταν χορηγούσαν καθαρές ισοφλαβόνες σόγιας στην ιαπωνική 

γλώσσα μέχρι και 4 gr kg-1 δεν επηρέαζαν την ανάπτυξη, την πέψη και την ολική σύσταση των 

ψαριών. Αντίθετα, σε συγκέντρωση 8 gr kg-1 μείωναν την πεπτικότητα των θρεπτικών, τους 

δείκτες ανάπτυξης και τη σύσταση του σώματος σε λίπος. Στην παρούσα μελέτη, δεν 

παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους δείκτες ανάπτυξης των ψαριών, όταν χορηγήθηκαν 

ισοφλαβόνες σε επίπεδο 2 gr kg-1.  

Στην περίπτωση της ομάδας ΙΝΤ, όπου προστέθηκαν όλοι οι αντιδιατροφικοί παράγοντες 

μαζί, η ανάπτυξη των ψαριών δεν επηρεάστηκε σημαντικά, αν και μειώθηκαν οι τιμές όλων των 
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δεικτών. Η έλλειψη σημαντικών διαφορών στην ανάπτυξη θα μπορούσε να εξηγηθεί από την 

παρουσία του ιχθυαλεύρου στα σιτηρέσια. Το ιχθυάλευρο αποτελεί μια εύπεπτη και εύγεστη 

πηγή πρωτεΐνης για το ψάρι, η οποία καλύπτει τις απαιτήσεις του σε απαραίτητα αμινοξέα και 

ενέργεια (Drew et al., 2007; Glencross et al., 2007). Έτσι, η χορήγηση των αντιδιατροφικών 

παραγόντων σε σιτηρέσια με βάση αυτή την πρώτη ύλη δεν εμφάνισε σημαντικές διαφορές 

στην ανάπτυξη των ψαριών, εξουδετερώνοντας εν μέρει τις αρνητικές επιδράσεις τους.             

5.4.2. Πεπτικότητα θρεπτικών συστατικών 

Η πεπτικότητα όλων των θρεπτικών συστατικών ήταν αρκετά υψηλή για την τσιπούρα (>80%). 

Η χορήγηση των διαφορετικών προϊόντων σογιάλευρου εμφάνισε διαφορές στην πεπτικότητα 

των θρεπτικών συστατικών μεταξύ τους, αλλά και με το μάρτυρα, παρόλα αυτά, οι 

διαφοροποιήσεις ήταν μικρές και δεν ήταν εύκολο να μεταφραστούν σε μεταβολές ανάπτυξης 

λόγω ίσως και της διάρκειας του πειράματος. Τα ψάρια που κατανάλωσαν τα σιτηρέσια με τα 

προϊόντα σογιάλευρου σε επίπεδο 50% και 45% εμφάνισαν μειωμένη πεπτικότητα λίπους. 

Παρόμοια αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί στο σολομό (Olli and Krogdahi, 1994; Olli 

and Krogdahl, 1995; Refstie et al., 1999; Refstie et al., 2000; Refstie et al., 2001; Øverland et 

al., 2009), αλλά και στο λαβράκι σε επίπεδα υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου 50 και 60% με 

προϊόντα σογιάλευρου (Tibaldi et al., 2006), ενώ στην τσιπούρα υποκατάσταση μέχρι 30% 

επίπεδο δεν επηρέασε το δείκτη αυτό (Venou et al., 2006).  

Τα διαλυτά σε αλκοόλη συστατικά του σογιάλευρου έχει αναφερθεί ότι επηρεάζουν την πέψη 

του λίπους στα σολομοειδή (Olli and Krogdahl, 1995). Οι σαπωνίνες, που βρίσκονται στο 

αλκοολούχο εκχύλισμα της σόγιας (μελάσες) έχει βρεθεί ότι επηρεάζουν την πεπτικότητα του 

λίπους στο σολομό, κάτι όπως που έχει συσχετισθεί και με την βάση πρωτεΐνης των 

σιτηρεσίων (Chickwati et al., 2012). Οι σαπωνίνες δημιουργούν σύμπλοκα με τα χολικά άλατα 

προκαλώντας την αυξημένη έκκριση τους μέσω των περιττωμάτων (Romarheim et al., 2006; 

Yamamoto et al., 2007; Yamamoto et al., 2008). Καθώς τα χολικά άλατα είναι υπεύθυνα για 

τη γαλακτοματοποίηση των λιπών, η δημιουργία των συμπλόκων εμποδίζει τη δράση τους και 
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συνεπώς εμποδίζουν την απορρόφηση και πεπτικότητα του λίπους, κάτι που συμφωνεί με τα 

δεδομένα της παρούσας μελέτης. 

Δεδομένα στο σολομό με χορήγηση καθαρών ΜΑΠ σογιάλευρου σε σιτηρέσια με βάση το 

ιχθυάλευρο έως συγκέντρωση 100 gr kg-1 έδειξαν ότι δεν επηρέαζεται η πέψη των θρεπτικών 

συστατικών (Kraugerud et al., 2007). Στην παρούσα μελέτη, η χορήγηση των ΜΑΠ σε 

επίπεδο 164 gr kg-1 μείωσε σημαντικά την πέψη της πρωτεΐνης. Στα ποντίκια έχει βρεθεί ότι η 

κατανάλωση ΜΑΠ σόγιας μείωνε την πεπτικότητα της πρωτεΐνης και της ενέργειας, κάτι που 

αποδόθηκε σε ενδογενείς απώλειες αζώτου μέσω των περιττωμάτων (Jorgensen et al., 2003). 

Επιπλέον, μελέτες στην πέστροφα και την τιλάπια με χορήγηση διαλυτών ΜΑΠ (όχι 

σογιαλεύρου) έδειξαν ότι τα συστατικά αυτά επηρεάζουν την πέψη όλων των θρεπτικών 

συστατικών, ενώ οι αδιάλυτοι επηρέαζαν κυριως την πέψη του λίπους (Amirkolaie et al., 2005; 

Storebakken, 1985; Fagbenro and Jauncey, 1995). Επομένως, οι διαφορές που 

παρατηρήθηκαν στην παρούσα μελέτη σε σχέση με προηγούμενες ανφορές θα μπορούσαν να 

οφείλονται στη διαφορετική συγκέντρωση ή τύπο (διαλυτοί-αδιάλυτοι) των ΜΑΠ στα 

σιτηρέσια, ή ακόμα και στο διαφορετικό επίπεδο ανοχής και αξιοποίησης τους από τα ψάρια.  

Η χορήγηση σιτηρεσίων με καθαρές ισοφλαβόνες σόγιας στην παρούσα μελέτη δεν επηρέασε 

σημαντικά την πεπτικότητα του λίπους,  επηρέασε εν τούτοις την πεπτικότητα της πρωτεΐνης. 

Μελέτες στον άνθρωπο και σε άλλα θηλαστικά, αλλά και στην ιαπωνική γλώσσα και το 

σολομό, έχουν δείξει ότι οι ισοφλαβόνες της σόγιας χαμηλώνουν την πεπτικότητα λίπους, και 

όχι της πρωτεΐνης (Refstie et al., 2007; Cederroth and Nef, 2009; Mai et al., 2012). 

Βιβλιογραφικές αναφορές που να αναφέρουν παρόμοια αποτελέσματα με της παρούσας 

μελέτης δεν βρέθηκαν και για το λόγο αυτό απαιτείται περισσότερη διερεύνηση για την 

ακριβή αιτιολόγηση του φαινομένου αυτού. 

 Όταν όλοι οι αντιδιατροφικοί παράγοντες συνδυάστηκαν σε ένα σιτηρέσιο με βάση το 

ιχθυάλευρο αυτό δεν εμφάνισε ίδια πεπτικότητα με αυτή του σογιάλευρου. Τα άτομα της 
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ομάδας αυτής εμφάνισαν χαμηλή πεπτικότητα της πρωτεΐνης, όπως και αυτά της ομάδας FIB 

και FLAV, και όχι του λίπους και του αμύλου, όπως στην ομάδα SBM. Οι διαφορές πιθανόν 

να οφείλονται είτε στη διαφορετική πηγή πρωτεΐνης είτε στην αλληλεπίδραση των θρεπτικών 

μεταξύ τους (Iwashita et al., 2008). Η χορήγηση αντιδιατροφικών παραγόντων στο σιτηρέσιο 

με το προϊόν SPC δεν έδειξε επιμέρους σημαντικές διαφοροποιήσεις, αν και παρατηρήθηκε 

μια περαιτέρω μείωση στην πεπτικότητα λίπους.     

5.4.3. Ολική σύσταση ψαριών και μεταβολίτες ορού 

Η χορήγηση καθαρών σαπωνινών σόγιας έχει βρεθεί ότι μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης 

στο πλάσμα της γλώσσας Paralichthys olivaceus (Deng et al., 2012), γεγονός που συμφωνεί με τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, ενώ έχει προταθεί και σε άλλα είδη ότι σχετίζεται με το 

φαινόμενο της υποχοληστερολαιμίας μετά τη χορήγηση προϊόντων σόγιας στην τροφή (Olli 

and Krogdahl, 1995; Romarheim et al., 2006). Έως τώρα έχουν δοθεί τρεις πιθανοί 

μηχανισμοί δράσης των σαπωνινών στα ζώα. Ο πρώτος έχει να κάνει με το σχηματισμό 

αδιάλυτων συμπλόκων με τα χολικά άλατα και τη χοληστερόλη, μειώνοντας με τον τρόπο 

αυτό την απορρόφηση της χοληστερόλης και ενισχύοντας την έκκριση των χολικών αλάτων 

(Hossain et al., 2003; Lee et al., 2005). Ο δεύτερος μηχανισμός δράσης αφορά την 

αλληλεπίδραση των σαπωνινών με την εντερο-ηπατική κυκλοφορία των χολικών αλάτων, με το 

σχηματισμό μικκυλίων που δεν μπορούν να απορροφηθούν ξανά και έτσι χάνονται από την 

κυκλοφορία (Oakenfull and Sidhu, 1990; Oakenfull, 2001). Ο τρίτος μηχανισμός, αφορά την 

ιδιότητα των σαπωνινών ως αναστολείς της λιπάσης. Οι σαπωνίνες μπορούν είτε να 

προσδέσουν τη λιπάση, αναστέλλοντας τη λειτουργία της και με αυτό τον τρόπο προκαλείται 

έκκριση των λιπών με τα περιττώματα (Zhao and Kim, 2004; Zhao et al., 2005). Το γεγονός 

αυτό δείχνει ότι οι σαπωνίνες ευθύνονται εν μέρει για τη μείωση της χοληστερόλης από το 

σογιάλευρο, αν και δεν εμπλέκονται μονάχα αυτές στο μηχανισμό αυτό, καθώς μείωση 

παρατηρήθηκε και σε υψηλά επίπεδα χορήγησης του αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος 

SPC.    
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Η χορήγηση φυτικών ινών και ισοφλαβονών σόγιας δεν βρέθηκε να μεταβάλλει σημαντικά τα 

επίπεδα χοληστερόλης στον ορό των ψαριών της παρούσας μελέτης, αν και μειώθηκαν σε 

σχέση με την ομάδα FM. Έλλειψη σημαντικών διαφορών με τη χορήγηση ισοφλαβονών στα 

επίπεδα χοληστερόλης στο πλάσμα παρατηρήθηκαν και από τους Deng et al. (2012) στην 

γλώσσα, ενώ μελέτες με τα συστατικά αυτά σε χερσαία ζώα έχουν δείξει τη μείωση των 

επιπέδων χοληστερόλης όταν χορηγούνται στη διατροφή τους (Mezei et al., 2006), όπως 

επίσης και με τους ΜΑΠ (Choct et al., 2010).  

5.4.4. Δείκτες ανοσοποιητικού-αντιοξειδωτικού συστήματος των ψαριών 

Η χορήγηση των προϊόντων σογιάλευρου σε επίπεδο 50% υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου 

επηρέασε σημαντικά την «αναπνευστική έκρηξη» από τα φαγοκύτταρα στο αίμα. Στα 

σολομοειδή έχουν παρατηρηθεί διαφορετικές αποκρίσεις από τη χρήση σογιάλευρου στο 

ανοσοποιητικό σύστημα - ενίσχυση των ανοσολογικών παραμέτρων, όπως της φαγοκυτταρικής 

δράσης, των επιπέδων ανοσοσφαιρινών και πρωτεΐνης στο πλάσμα (Rumsey et al., 1994) ή 

αναστολή της δράσης των φαγοκυττάρων (Burrells et al., 1999) - τα αποτελέσματα αυτά είχαν 

αποδοθεί στους αντιδιατροφικούς παράγοντες της σόγιας (Buttle et al., 2001). Στην παρούσα 

μελέτη η χορήγηση των καθαρών αντιδιατροφικών παραγόντων δεν επηρέασε σημαντικά τις 

ανοσολογικές παραμέτρους. Αντιθέτως, η αλληλεπίδραση των αντιδιατροφικών παραγόντων 

στο σιτηρέσιο INT ενίσχυσε την παραγωγή ελευθέρων ριζών από τα φαγοκύτταρα του 

αίματος.  

Πειράματα που να ελέγχουν την ανοσολογική κατάσταση των ψαριών με καθαρούς 

αντιδιατροφικούς παράγοντες σόγιας δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Έχει βρεθεί ότι οι 

ΜΑΠ μπορούν να δράσουν και ως ανοσοενισχυτικές ουσίες στα σολομοειδή, ενεργοποιώντας 

τη δράση των φαγοκυττάρων και ενισχύοντας την παραγωγή ελευθέρων ριζών (Kumar et al., 

2005). Ευεργετικές δράσεις έχουν αποδοθεί στις ισοφλαβόνες και σαπωνίνες της σόγιας, σε 

πειράματα στον άνθρωπο και τα θηλαστικά, εμφανίζοντας αντιοξειδωτικές και 

αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες (Azadbakht and Esmaillzadeh, 2012; Masilamani et al., 2012). 

Οι μελέτες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία παρουσιάζουν αντικρουόμενα αποτελέσματα 
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όσον αφορά τις επιδράσεις των διαφορετικών προϊόντων σογιάλευρου, οι οποίες έχουν να 

κάνουν με την κατεργασία του, ενώ αναφέρουν ότι οι καθαροί απομονωμένοι παράγοντες 

μπορεί να μην έχουν ισχυρή δράση (Anderson and Wolf, 1995; Hall et al., 2006; Azadbakht 

et al., 2007; Cederroth and Nef, 2009; Blachier et al., 2010; Ferreira Ede et al., 2011). 

Αντίθετα, η συνύπαρξη των διαφορετικών συστατικών στο σογιάλευρο φαίνεται από διάφορες 

μελέτες να οφείλεται για τις διαφορετικές επιδράσεις της στο μεταβολισμό, αλλά και στο 

ανοσοποιητικό σύστημα των θηλαστικών (Azadbakht et al., 2007; Azadbakht and 

Esmaillzadeh, 2012). Έτσι και στην παρούσα μελέτη φάνηκε ότι η αλληλεπίδραση των 

αντιδιατροφικών παραγόντων αυτών ενίσχυσε τη δράση των φαγοκυττάρων στο αίμα των 

ψαριών. Παρόμοια απόκριση παρουσιάστηκε και στο προϊόν SPC, από το οποίο θωρείται ότι 

έχουν αφαιρεθεί οι σαπωνίνες και ισοφλαβόνες. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι πέραν των 

δύο αυτών παραγόντων, επιπλέον ουσίες στην πρώτη ύλη της πρωτεΐνης σόγιας μπορεί να 

εμπλέκονται στην απόκριση των φαγοκυττάρων στο αίμα.  

Όσον αφορά τους ανοσολογικούς δείκτες στον ορό των ψαριών, διαφορές παρατηρήθηκαν 

μονάχα στην περιεκτικότητα του σε μυελοπεροξειδάση, η οποία παρατηρήθηκε αυξημένη στα 

ψάρια της ομάδας SBM, κάτι που συμφωνεί και με τις προηγούμενες παρατηρήσεις μας 

(Κεφάλαια 3 και 4), αλλά και με άλλες μελέτες στην τσιπούρα (Sitjà-Bobadilla et al., 2005). 

Το γεγονός ότι η μυελοπεροξειδάση δεν παρατηρήθηκε αυξημένη και με το προϊόν SPC, 

όπως βρέθηκε στο Κεφάλαιο 4, θα μπορούσε να σχετίζεται με το επίπεδο χορήγησης του 

προϊόντος (βρέθηκε να έχει κάποια επίδραση μονάχα στο 60% επίπεδο χορήγησης στο 

Κεφάλαιο 4, ενώ στο παρόν πείραμα ήταν 45%).     

Η δράση ορισμένων αντιοξειδωτικών ενζύμων στο ήπαρ μεταβλήθηκε με τη χορήγηση των 

αντιδιατροφικών παραγόντων. Όταν χορηγήθηκαν φυτικές ίνες και των προϊόντων 

σογιαλεύρου παρατηρήθηκε χαμηλότερη δράση των ενζυμων SOD και GPx στο ήπαρ των 

ψαριών σε σχέση τις υπόλοιπες ομάδες. Η μειωμένη αυτή δράση θα μπορούσε να συσχετισθεί 

με χαμηλότερη διαθεσιμότητα υποστρώματος, άρα και χαμηλότερη παραγωγή ελευθέρων 

ριζών στις ομάδες αυτές, κάτι που θα μπορούσε να σχετίζεται με την «αναπνευστική έκρηξη» 
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στο αιμα των ψαριών, ο υπεύθυνος μηχανισμός για τα παραπάνω αποτελέσματα όμως στην 

παρούσα φάση παραμένει άγνωστος.    

5.4.5. Μορφολογία εντέρου - ήπατος 

Όσον αφορά τις ιστολογικές παρατηρήσεις, στο ήπαρ παρατηρήθηκε σχηματισμός λιπιδικών 

σταγονιδίων γύρω από το πάγκρεας, όταν χορηγήθηκαν φυτικές ίνες σόγιας, ισοφλαβόνες και ο 

συνδυασμός των αντιδιατροφικών παραγόντων, καθώς επίσης και με το σογιάλευρο. Τα 

συμπτώματα δεν παρουσιάστηκαν σε μεγάλο αριθμό ψαριών, αλλά δείχνουν ότι η παρουσία 

των ΜΑΠ και των ισοφλαβονών στα σιτηρέσια να ευθύνεται για το σχηματισμό των 

σταγονιδίων αυτών. Τέτοια ιστολογικά ευρήμα έχουν βρεθεί και από τους Robaina et al. 

(1995), όταν χορηγήθηκε σογιάλευρο σε ποσοστό υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου μέχρι 

30%. Το φαινόμενο εξηγήθηκε ως σύμπτωμα έλλειψης φωσφόρου στα σιτηρέσια με 

σογιάλευρο, κάτι όμως που δε συμφωνεί με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, καθώς 

παρατηρήθηκε και σε σιτηρέσια που δεν περιείχαν σογιάλευρο.  

Η μορφολογία του οπίσθιου εντέρου των ατόμων που χορηγήθηκαν οι καθαροί 

αντιδιατροφικοί παράγοντες, σαπωνίνες και ισοφλαβόνες, δεν παρουσίασε μεγάλες 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με το μάρτυρα. Αντίθετα, η χορήγηση των φυτικών ινών στις 

ομάδες FIB και ΙΝΤ, προκάλεσε «σκίσιμο» της εξωτερικής επιθηλιακής στιβάδας του εντέρου. 

Η στιβάδα αυτή αποτελείται από βλέννα, η οποία δρα προστατευτικά για το γαστρεντερικό 

σωλήνα. Η φυσική απόξεση και ρήξη της στιβάδας αυτής μπορεί να προκαλείται από την 

αύξηση του όγκου του εντερικού περιεχομένου, λόγω της παρουσίας των ΜΑΠ, το οποίο 

μπορεί να προκαλεί «τέντωμα» του εντερικού επιθηλίου διακόπτοντας την συνέχεια του (Sinha 

et al., 2011).  

Στην ιαπωνική γλώσσα, η χορήγηση των σαπωνίνων σε υψηλά επίπεδα μεγαλύτερα από 3 gr 

kg-1 έχει βρεθεί ότι προκαλεί μορφολογικές αλλαγές στο έντερο, προκαλώντας υπερπλασία 

των λαχνών, σμίκρυνση της βάσης του επιθηλιακού ιστού και των εκκριτικών κυττάρων (Chen 

et al., 2011). Στο σολομό, αντίθετα, η χορήγηση καθαρών σαπωνινών δεν προκαλούσε 
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αλλαγές στο εντερικό επιθήλιο, αλλά βρέθηκε ότι αυξάνει τη διαπερατότητα των μεμβρανών, 

επιτρέποντας σε αντιγόνα από την τροφή ή από το περιβάλλον να εισχωρήσουν πιο εύκολα 

στο βλεννογόνο του εντέρου (Knudsen et al., 2008). Στην παρούσα μελέτη, η χορήγηση των 

σαπωνινών δεν εμφάνισε σημαντικές αλλαγές, σε σιτηρέσια με βάση το ιχθυάλευρο.  Όταν 

όμως η χορήγηση τους έγινε σε σιτηρέσιο με βάση το συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας 

προκάλεσαν δραματικές αλλαγές στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου των ψαριών, το οποίο 

παρουσίασε συρρίκνωση λαχνών, ενώ παρατηρήθηκε και αυξημένος ο αριθμός των 

λευκοκυττάρων σε ορισμένα ψάρια. Παρόμοιες αλλαγές σε μικρότερο βαθμό παρατηρήθηκαν 

και σε ορισμένα άτομα τις ομάδας INT, που περιείχαν σαπωνίνες σε συνδυασμό με άλλους 

αντιδιατροφικούς παράγοντες. Το γεγονός αυτό δείχνει μια διαφορετική αλληλεπίδραση των 

ουσιών αυτών με άλλα συστατικά, όταν βρίσκονται σε διαφορετικό υπόστρωμα (Knudsen et 

al., 2008), αλλά και διαφορετική απόκριση στα διατροφικά συστατικά ανάλογα με το είδος.  

5.4.6. Δράση των ενζύμων του πεπτικού σωλήνα 

Οι ενεργότητες των πεπτικών ενζύμων μαλτάση, ALP και α-αμυλάση, επηρεάστηκαν από τους 

αντιδιατροφικούς παράγοντες της σόγιας. Παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρχαν ίδιες τάσεις στη 

δράση των ενζύμων σε όλα τα εντερικά τμήματα. Αυτό πιθανόν έχει να κάνει με το γεγονός 

ότι οι συγκεντρώσεις των αντιδιατροφικών παραγόντων διαφοροποιούνται όσο περνούν από το 

έντερο, καθώς κάποιοι απορροφούνται, ενώ κάποιοι άλλοι όχι (Krogdahl et al., 2003; 

Krogdahl et al., 2010; Bakke et al., 2011; Sørensen et al., 2011). Η χορήγηση των φυτικών 

ινών σόγιας αύξησαν σημαντικά τη δράση της α-αμυλάσης στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου των 

ψαριών, ενώ όταν χορηγήθηκαν σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους αντιδιατροφικούς 

παράγοντες η δράση του ενζύμου μειώθηκε αρκετά. Επιδράσεις στη δράση του ενζύμου 

αυτού στα εντερικά τοιχώματα έχουν αναφερθεί ελάχιστες, οι οποίες αποδόθηκαν στην 

προσθήκη μεθειονίνης (Abdel-Warith et al., 2013). Από τα αποτελέσματα του πειράματος 

βρέθηκε αύξηση της δράσης στο οπίσθιο έντερο ακόμα και όταν δεν χορηγήθηκε ελεύθερο το 

αμινοξύ αυτό, επομένως δε θα μπορούσε να σχετίζεται με τη δράση του ενζύμου. Η παρουσία 

των ΜΑΠ σόγιας πιθανόν να είχε κάποια επίδραση στη δράση του ενζύμου αυτού στο οπίσθιο 

τμήμα του εντέρου, παρόλα αυτά ο μηχανισμός δεν είναι γνωστός.   
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Όσον αφορά τη μαλτάση, παρατηρήθηκε μείωση μονάχα στην ομάδα ΙΝΤ, ενώ η παρουσία 

των καθαρών αντιδιατροφικών παραγόντων ξεχωριστά δεν είχε καμία επίδραση στη δράση του 

ενζύμου, παρόλο που στο σολομό έχει βρεθεί ότι επηρεάζεται από την παρουσία των 

σαπωνινών στην τροφή. Οι σαπωνίνες παρόλα αυτά, επηρέασαν την δράση της ALP στα 

πυλωρικά και το οπίσθιο τμήμα του εντέρου, είτε όταν χορηγήθηκαν μόνες τους, είτε στο 

σιτηρέσιο ΙΝΤ και SPCInt, ενώ υποψία υπάρχει ότι ευθύνονται και για τη μείωση της δράσης 

του ενζύμου στην ομάδα SBM. Στο σολομό έχει βρεθεί ότι οι ουσίες αυτές αυξάνουν τη 

διαπερατότητα των μεμβρανών είτε αυξάνοντας την διαπερατότητα των συνδέσμων των 

επιθηλιακών κυττάρων είτε με διάρρηξη της επιθηλιακής στιβάδας (Knudsen et al., 2008). Η 

ALP είναι ένα ένζυμο που εκφράζεται στα επιθηλιακά κύτταρα και αποτελεί δείκτη 

διαφοροποίησης των εντεροκυττάρων, ενώ σχετίζεται άμεσα με τις συνδέσεις των πρωτεϊνών 

της μεμβράνης (Goldberg et al., 2008).     

Τέλος, παρόλο που σε προηγούμενες μελέτες στο σολομό έχει παρατηρηθεί η μείωση της 

δράσης της LAP στο οπίσθιο έντερο, λόγω της παρουσίας κυρίως των σαπωνίνων στην τροφή 

(Chikwati, 2007; Sørensen et al., 2011), στην παρούσα μελέτη δεν παρατηρήθηκε καμία 

επίδραση από τους καθαρούς αντιδιατροφικούς παράγοντες, αλλά ούτε από τα προϊόντα 

σογιάλευρου, σε αντίθεση με το πείραμα με το προϊόν BS που μείωση της δράσης του 

ενζύμου ήταν εμφανής. Η επάρκεια μεθειονίνης μπορεί να σχετίζεται με την έλλειψη διαφορών 

στη δράση του ενζύμου, και επίσης να συσχετίζεται με την έλλειψη σημαντικών διαφορών στο 

δείκτη αφομοίωσης των πρωτεϊνών.  

5.5. Συμπεράσματα 

Η χορήγηση των καθαρών αντιδιατροφικών παραγόντων στην τσιπούρα σε επίπεδο που θα 

βρίσκονταν στο σογιάλευρο όταν υποκαθιστούσε την πηγή πρωτεΐνης των σιτηρεσίων κατά 

50% επηρέασε την πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών. Οι ΜΑΠ και οι ισοφλαβόνες 

φάνηκε να μειώνουν την πεπτικότητα της πρωτεΐνης από την τσιπούρα σε σιτηρέσια με βάση 

το ιχθυάλευρο, ενώ οι σαπωνίνες την πεπτικότητα του λίπους και της χοληστερόλης. Παρόλο 

που όταν χορηγήθηκαν όλοι οι αντιδιατροφικοί παράγοντες φάνηκε να επηρεάζεται σημαντικά 
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η πεπτικότητα της πρωτεΐνης των ψαριών, στα προϊόντα σογιάλευρου σημαντική μείωση 

παρατηρήθηκε στην πεπτικότητα του λίπους κυρίως, αλλά και του αμύλου με το συμβατικό 

σογιάλευρο. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η διαφορετική πρώτη ύλη μπορεί να επιδρά 

διαφορετικά στην πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών από την τσιπούρα ή ότι και άλλοι 

παράγοντες μπορεί να εμπλέκονται σε αυτή.  

Όσον αφορά τις ανοσολογικές παράμετρους, ο συνδυασμός των αντιδιατροφικών παραγόντων 

ενίσχυσε την «αναπνευστική έκρηξη» στο αίμα των ψαριών, όπως επίσης και τα προϊόντα 

σόγιας, κάτι που θα μπορούσε να οφείλεται σε ανοσολογική απόκριση λόγω αλληλεπίδρασης 

των συστατικών τους. Οι αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί φάνηκε να επηρεάζονται κυρίως από την 

παρουσία των ΜΑΠ στην τροφή, καθώς μείωσαν σημαντικά τη δράση των SOD και GPx. Η 

μορφολογία του εντέρου και του ήπατος της τσιπούρας δεν παρουσίασε σημαντικές διαφορές 

όταν χορηγήθηκαν οι αντιδιατροφικοί παράγοντες ξεχωριστά, ενώ ο συνδυασμός τους σε 

σιτηρέσιο με βάση το συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας προκαλούσε πιο έντονες αλλοιώσεις στο 

οπίσθιο τμήμα του εντέρου. Η δράση της ALP φάνηκε να επηρεάζεται από την παρουσία των 

σαπωνινών, ενώ η δράση της α-αμυλάσης στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου πιθανόν να 

σχετίζεται με τους ΜΑΠ της σόγιας. 
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Κ ε φ ά λ α ι ο  V I  

ΕΞΩΓΕΝΗ ΥΔΡΟΛΥΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ  

6. Χρήση υδρολυτικών ενζύμων στις ιχθυοτροφές 

6.1. Εισαγωγή  

Οι περιορισμοί της χρήσης φυτικών πρώτων υλών στα σιτηρέσια των εκτρεφόμενων ζώων 

λόγω της υψηλής περιεκτικότητας τους σε μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (ΜΑΠ) έχει 

οδηγήσει σε αναζήτηση βέλτιστων τρόπων αξιοποίησης τους. Τα μονογαστρικά ζώα 

συμπεριλαμβανομένων και των ψαριών δεν παράγουν τα ένζυμα για την αποικοδόμηση των 

ΜΑΠ, η χορήγηση των οποίων έχει αρνητικές επιδράσεις στην πέψη των θρεπτικών 

συστατικών και την ανάπτυξη. Η βελτιστοποίηση της πέψης των ΜΑΠ μπορεί να επιτευχθεί 

με τη χορήγηση ειδικών υδρολυτικών ενζύμων στα σιτηρέσια. Η εμπορική εφαρμογή τους 

ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια στα χερσαία ζώα με πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση της πέψης 

των θρεπτικών συστατικών, εστιάζοντας κυρίως στη μείωση των αντιδιατροφικών επιδράσεων 

των ΜΑΠ σε σιτηρέσια που περιείχαν κυρίως σιτηρά. Στην πορεία, ο σκοπός της εφαρμογής 

των ενζύμων διευρύνθηκε και σε άλλα συστατικά, αλλά και σε οφέλη που θα μπορούσε να 

αποφέρει πέραν της βελτίωσης της πεπτικότητας, όπως είναι η μείωση της έκκρισης 

περιβαλλοντικών ρύπων (Walsh et al., 1993). Η χρήση της φυτάσης σαν πρόσθετο στα 

σιτηρέσια έχει εφαρμοστεί όχι μονάχα για τη βελτίωση της αξιοποίησης του φωσφόρου από 

το φυτικό οξύ που βρίσκεται στις φυτικές πρώτες ύλες, αλλά και για τη μείωση της έκκρισης 

του στο περιβάλλον μέσω των περιττωμάτων (Bedford, 1995a; Classen, 1996).   

Η εφαρμογή εξωγενών ενζύμων στα σιτηρέσια των χερσαίων ζώων, όπως κυτταρινάσες και 

ημικυτταρινάσες, ξυλανάσες, πεκτινάσες και γλουκανάσες, έχει δώσει θετικά κυρίως 

αποτελέσματα (Bhat, 2000). Στα κοτόπουλα και τα γουρούνια η χρήση είτε μεμονωμένων 

ενζύμων είτε πολυ-ενζυματικών μιγμάτων σε σιτηρέσια με φυτικές πρώτες ύλες έχει βρεθεί ότι 

μπορεί να βελτιώσει την ανάπτυξη μειώνοντας το ιξώδες του εντερικού περιεχομένου, 
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αυξάνοντας την πεπτικότητα της ενέργειας και των θρεπτικών συστατικών και ενισχύοντας τη 

δράση των πεπτικών ενζύμων (Classen et al., 1985; Elwinger and Säterby, 1987; Bedford and 

Morgan, 1995b; Choct et al., 1995; Sinha et al., 2011). Η συνεργιστική δράση των ενζύμων σε 

πολυ-ενζυματικά μίγματα μπορεί να δώσει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα είτε λόγω της 

συμπληρωματικής τους δράσης είτε λόγω της αυξημένης πρόσβασης των ενζύμων αυτών στο 

υπόστρωμα (Zyla et al., 2000; Selle et al., 2003; Al-saffar et al., 2012). Παρόλο που η 

εφαρμογή των ενζύμων αυτών πραγματοποιείται αρκετά χρόνια στην κτηνοτροφία, ο τρόπος 

δράσης των ενζύμων αυτών δεν είναι απολύτως ξεκάθαρος.  

Η θετική επίδραση των ενζύμων αυτών στην ανάπτυξη και πέψη έχει αποδοθεί σε τρεις 

πιθανούς μηχανισμούς (Beauchemin et al., 2004; Sinha et al., 2011): 1) στην δράση των 

ενζύμων πάνω στην πρώτη ύλη, «τρυπώντας» τα κυτταρικά τοιχώματα των ΜΑΠ και 

επιτρέποντας στα ενδογενή πεπτικά ένζυμα να τους διασπάσουν και να πέψουν πιο εύκολα το 

άμυλο και την πρωτεΐνη, 2) στην ενίσχυση της πρόσδεσης της φυσικής μικροχλωρίδας με το 

υπόστρωμα μέσω της διάσπασης των κυτταρικών τοιχωμάτων, διευκολύνοντας με τον τρόπο 

αυτό την πέψη, 3) στη μείωση του ιξώδους του εντερικού περιεχομένου. Παράγοντες όπως, ο 

μικροοργανισμός προέλευσης των ενζύμων και η ειδική δράση του, η πρώτη ύλη και τα 

επίπεδα ενσωμάτωσης των ενζύμων αυτών στα σιτηρέσια, μπορούν να επηρεάσουν πολύ τα 

αποτελέσματα τους στον οργανισμό, γι’ αυτό το λόγο και υπάρχουν τόσο πολλές 

διαφοροποιήσεις στη βιβλιογραφία (Bedford, 1996; Beauchemin et al., 2004; Choct, 2006).  

Ένας επιπλέον παράγοντας που θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα εφαρμογής των 

ενζύμων αυτών είναι η υπόσταση και ο τρόπος χορήγησης τους. Τα περισσότερα ενζυματικά 

προϊόντα είναι διαθέσιμα σε δύο φυσικές μορφές, σε στερεή ως σκόνη και σε υγρή με τη 

μορφή υδατοδιαλυτού διαλύματος. Τα στερεά μίγματα είναι συνήθως πιο σταθερά και εύκολα 

στην ανάμιξη, ενώ τα υγρά θα πρέπει να μην έχουν κολλώδεις ιδιότητες και να είναι 

σταθεροποιημένα. Όσον αφορά τα πρώτα, εισάγονται στα σιτηρέσια μαζί με την πρώτη ύλη 

και υφίστανται τη διαδικασία της εξώθησης, κατά την οποία η τροφή επεξεργάζεται υπό πίεση 

και υψηλή θερμοκρασία (Angulo and Puchal, 1995). Οι συνθήκες αυτές μπορούν να 

επηρεάσουν τη δράση των ενζύμων, τα οποία σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, πίεσης και 
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υγρασίας μειώνεται η ενεργότητα τους (Gadient and Tristsch, 1995), κάτι όμως το οποίο 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τον οργανισμό προέλευσης τους (Mascrell and Ryan, 

1997). Όσον αφορά τα υγρά ενζυματικά μίγματα, παρόλο που συνήθως έχουν υψηλότερη 

δράση από τα αντίστοιχα τους σε στερεή μορφή, θεωρούνται λιγότερο σταθερά σε σχέση με 

αυτά (Mascrell and Ryan, 1997). Το πλεονέκτημα στη χρήση τους είναι ότι μπορούν να 

προστεθούν μετά τη διαδικασία της εξώθησης, αποφεύγοντας απώλειες της ενεργότητας τους 

λόγω υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης (Spring and Gadient, 1997).         

Σε αντίθεση με τα πουλερικά και τα θηλαστικά, η έρευνα γύρω από την εφαρμογή ενζύμων 

στα σιτηρέσια των ψαριών είναι πολύ περιορισμένη. Προσθήκη εξωγενών ενζύμων έχει 

πραγματοποιηθεί στις ιχθυοτροφές με σκοπό τη βελτίωση αξιοποίησης της τροφής, ειδικά σε 

νεαρά αναπτυξιακά στάδια, και τη μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων από τα ψάρια 

(Papatryphon and Soares, 2001). Η χορήγηση εξωγενούς φυτάσης στα σιτηρέσια είχε σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της αξιοποίησης της πρωτεΐνης, κάποιων ιχνοστοιχείων και του 

φωσφόρου από τα ψάρια, όπως το γατόψαρο (Ictalurus punctatus; Jackson et al., 2007), τον 

κυπρίνο (Cyprinus carpio; (Nwanna et al., 2008) και την ιριδίζουσα πέστροφα (Oncorhynchus 

mykiss; Sugiura et al., 2001), ενώ παράλληλα οδήγησε στη μείωση των εκκρίσεων του μέσω 

των περιττωμάτων στο νερό (Lanari et al., 1998; Papatryphon and Soares, 2001; Vielma et 

al., 2002; Jackson et al., 2007).  

Μελέτες στα ψάρια έχουν πραγματοποιηθεί και με άλλα μεμονωμένα ένζυμα, πέραν της 

φυτάσης, με θετικά αποτελέσματα, όπως με την αμυλάση (ένζυμο που μπορεί να αποικοδομεί 

το άμυλο σε υδατάνθρακες) στην εκτροφή του σολομού (Salmo salar, Molnar et al., 2009) και 

των πρωτεασών (πρωτεολυτικά ένζυμα) στην ιριδίζουσα πέστροφα (Oncorhynchus mykiss; Drew 

et al., 2005). Η χρήση πολύ-ενζυματικών μιγμάτων θα μπορούσε να θεωρηθεί μια πιο 

ολοκληρωμένη προσέγγιση χορήγησης υποκατάστατων ιχθυαλεύρου από φυτικές ύλες, όπως 

έχει ήδη βρεθεί στα χερσαία ζώα, με καλύτερα αποτελέσματα λόγω της συμπληρωματικής 

δράσης των ενζύμων. Παρόλα αυτά, όπως και στα χερσαία ζώα, τα αποτελέσματα είναι 

αντιφατικά. Θετικά αποτελέσματα έχουν βρεθεί μετά από προσθήκη ενζυματικών μιγμάτων το 

ιαπωνικό λαβράκι (Lateolabrax japonicus; Ai et al., 2007) και στην τιλάπια (Oreochromis niloticus x 
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O. αureus; Lin and Luo, 2011), ενώ στην ιριδίζουσα πέστροφα οι επιδράσεις διέφεραν ανάλογα 

με το μίγμα και την πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε (Farhangi and Carter, 2007; Denstadli 

et al., 2011; Dalsgaard et al., 2012). Οι ακριβείς επιδράσεις της εφαρμογής των ενζύμων στα 

ψάρια δεν είναι ξεκάθαρη και η εφαρμογή τους έχει περιοριστεί σε ορισμένα μονάχα είδη, ενώ 

δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες που να εξετάζουν τη δράση των ενζύμων αυτών σε 

φυσιολογικές παραμέτρους, πέραν της ανάπτυξης και της πεπτικότητας των θρεπτικών 

συστατικών. 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η αξιολόγηση της επίδρασης εξωγενών ενζυμικών 

μιγμάτων στην αξιοποίηση της τροφής σιτηρεσίων με υψηλή περιεκτικότητα σε σογιάλευρο 

στην ανάπτυξη της τσιπούρας. Επιπλέον, μελετήθηκε και η επίδραση των ενζύμων αυτών στην 

απορρόφηση και πέψη των θρεπτικών συστατικών των σιτηρεσίων από την τσιπούρα, αλλά και 

στο ανοσοποιητικό σύστημα. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά 

εμπορικά σκευάσματα στερεής και υγρής μορφής, που χρησιμοποιούνται σε διεθνές επίπεδο 

στη βιομηχανία εκτροφής χοίρων και πουλερικών.   

6.2. Υλικά και μέθοδοι 

6.2.1. Εξωγενή πολύ-ενζυματικά μίγματα 

Για την πειραματική εκτροφή ενσωματώθηκαν στα σιτηρέσια δύο πολύ-ενζυματικά εμπορικά 

σκευάσματα, των οποίων η σύσταση περιγράφεται στον Πίνακα 6.1. Το πρώτο σκεύασμα είναι 

ένα υποπροϊόν ζύμωσης με τη χρήση του μύκητα Aspergillus niger, σε στερεή μορφή, το οποίο 

αναμίχθηκε με το μίγμα του σιτηρεσίου πριν την εξώθηση. Το δεύτερο αποτελείται από ένα 

εμπορικό σκεύασμα από απομονωμένα ένζυμα διαφορετικών μικροβιακών στελεχών, των 

Aspergilus aculeatus, Trichoderma longibrachiatum, Trichoderma viridae και Bacillus amyloliquefaciens, 

σε υγρή μορφή, το οποίο προστέθηκε (μετά την ολοκλήρωση παρασκευής τους) στα 

σιτηρέσια με ψεκασμό. Τα παραπάνω σκευάσματα αναμίχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

παρασκευαστή, σε ποσοστό 0.05% με τα σιτηρέσια. 
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Πίνακας 6-1: Ενεργότητες των πολύ-ενζυματικών μιγμάτων. 

Μέγιστη ενεργότητα ανά gr μίγματος ΜIX1 ΜIX2 
β-γλουκανάση  200 BGU 9000α 
Ξυλανάση  100 XU 150000β 
Κυτταρινάση  40 CMC 120000γ 
Αμυλάση  30 FAU 300δ 
Πεκτινάση  4 AJDU - 
Πρωτεάση  700 HUT - 
Φυτάση  1000 PU - 
1 BGU: ενεργότητα που απαιτείται για την απελευθέρωση 0.278μmol αναγωγικών σακχάρων ανά λεπτό από β-γκουκάνη 
κριθαριού σε pH 3.5 και 40 oC 
1 XU: ενεργότητα που απαιτείται για την απελευθέρωση 1 μmol αναγωγικών σακχάρων ανά λεπτό από διάλυμα 1% ξυλάνης 
σε pH 3.5 και 40 oC 
1 CMC: ενεργότητα που απαιτείται για την απελευθέρωση 1 μmol αναγωγικών σακχάρων ανά λεπτό από 
carboxymethylcellulose σε pH 4.8 και 50 oC 
1 FAU: ενεργότητα που απαιτείται για την υδρόλυση 5.26 g αμύλου σε 1h στους 37oC 
1 AJDU: ενεργότητα που απαιτείται για την υδρόλυση των 1,4-alpha-galacturonide δεσμών της πεκτίνης σε pH 3.5 και 45°C. 
1 HUT: η ποσότητα του ενζύμου που παράγει σε ένα λεπτό ένα υδρόλυμα που η απορρόφηση του στα 275 nm είναι παρόμοια 
με αυτή που θα είχε ένα διάλυμα που περιέχει 1.10 mcg/mL τυροσίνης σε 0.006 N υδροχλωρικό οξύ. 
1 Pu: η ενεργότητα που απαιτείται για την υδρόλυση 1 μmol φυτικού οξέος σε pH 5.5 
α1 μονάδα ένδο-1,3(4)-β-γλουκανάσης είναι η ενεργότητα που απαιτείται για την απελευθέρωση 0.056μmol αναγωγικών 
σακχάρων ανά λεπτό από β-γκουκάνη κριθαριού σε pH 7.5 και 30 oC 
β1 μονάδα ενδο-1,4-β-ξυλανάσης είναι η ενεργότητα που απαιτείται για την απελευθέρωση 0.067μmol αναγωγικών σακχάρων 
ανά λεπτό από διάλυμα ξυλάνης σε pH 5.3 και 50 oC 
γ1 μονάδα ένδο-1,3(4)-β-γλουκανάσης είναι ενεργότητα που απαιτείται για την απελευθέρωση 0.056 μmol αναγωγικών 
σακχάρων ανά λεπτό από carboxymethylcellulose σε pH 4.8 και 50 oC 
δ1 μονάδα α-αμυλάσης είναι η ενεργότητα που απαιτείται για την υδρόλυση 1μmol γλυκοζιδικών δεσμών αμύλου ανά λεπτό σε 
pH 7.5 και 37 oC  

6.2.2. Πειραματικός σχεδιασμός 

Άτομα τσιπούρας κατανεμήθηκαν τυχαία σε ομάδες των τριάντα ψαριών σε 12 

κυλινδροκωνικές πολυεστερικές δεξαμενές ανοιχτού κυκλώματος χωρητικότητας 200 λίτρων. 

Τα επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό ήταν κοντά στον κορεσμό (>85%) και η 

θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του πειράματος κυμάνθηκε στους 19 ± 2 °C.  

Για το πείραμα παρασκευάσθηκαν τέσσερα πειραματικά σιτηρέσια, όπως περιγράφεται στην 

Ενότητα 2.2., η σύσταση των οποίων παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.2. Τα σιτηρέσια 

παράχθηκαν με εξωθητή CLEXTRAL (Γαλλία) από το Εργαστήριο Διατροφή και 

Παθολογίας του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ και όλα σχεδιάστηκαν να είναι ισοενεργειακά (Ολική Ενέργεια, 

ΟΕ, 22 kJ/g) και ισοπρωτεϊνικά (Ολική πρωτεΐνη, 45 %), βασισμένα σε ιχθυάλευρο, 

σιτάλευρο και σογιάλευρο ως τις μόνες πηγές πρωτεΐνης. Στο σιτηρέσιο SBM, που 

χρησιμοποιήθηκε ως αρνητικός μάρτυρας, το ιχθυάλευρο και το σιτάλευρο υποκαταστάθηκαν 

σε ποσοστό 50% από συμβατικό σογιάλευρο. Στα σιτηρέσια MΙΧ1 και MΙΧ2, προστέθηκαν 
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τα ενζυματικά μίγματα 1 και 2, αντίστοιχα. Το σιτηρέσιο FM (Fish Μeal), που περιείχε 

ιχθυάλευρο ως τη μόνη πηγή πρωτεΐνης, χρησιμοποιήθηκε ως θετικός μάρτυρας. Το 

ιχθυέλαιο προστέθηκε ως η κύρια πηγή διατροφικού λίπους, έτσι ώστε όλα τα σιτηρέσια να 

έχουν ίδια επίπεδα λίπους (Ολικό Λίπος, 18%). Στα σιτηρέσια προστέθηκε ύττριο ως αδρανής 

δείκτης σε ποσοστό 0.05%. 

Δέκα ημέρες πριν το τέλος της πειραματικής εκτροφής συλλέχθηκαν περιττώματα και 

υπολογίσθηκε η πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών, όπως περιγράφεται στις Ενότητες 

5.2.3 και 5.2.4. Επιπλέον, προκειμένου να προσδιοριστεί ο ρυθμός απορρόφησης των 

θρεπτικών συστατικών, συλλέχθηκαν δείγματα εντερικού περιεχομένου οκτώ ώρες μετά τη 

λήψης της τροφής από δέκα άτομα τσιπούρας από κάθε δεξαμενή. Από κάθε ψάρι, 

απομονώθηκε το εντερικό περιεχόμενο των δύο τμημάτων του εντέρου, πρόσθιο και οπίσθιο 

(Εικόνα 6.1), στα οποία μετά τη λυοφιλοποίηση τους, προσδιορίστηκε η απορρόφηση των 

θρεπτικών συστατικών, πρωτεϊνών και λίπους, στο κάθε εντερικό τμήμα, σύμφωνα με τον τύπο 

της Ενότητας 5.2.4. Ο εντερικός σωλήνας κάθε ψαριού ψύχθηκε σε υγρό άζωτο και φυλάχθηκε 

στους -80 °C, για ανάλυση πεπτικών ενζύμων, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.7. Το 

εντερικό περιεχόμενο φυγοκεντρήθηκε στις 65000 rpm για 12 λεπτά, σύμφωνα με τους 

Fountoulaki et al. (2005) και στο υπερκείμενο μετρήθηκε η ενζυμική ενεργότητα της λευκίνης 

αμινοπεπτιδάσης (LAP), της α-αμυλάσης και της λιπάσης, όπως περιγράφονται στην Ενότητα 

2.7. 

 

Εικόνα 6-1: Ο πεπτικός σωλήνας της τσιπούρας, χωρισμένος 
στο κυρίως και το οπίσθιο τμήμα του εντέρου.  
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Στο τέλος της πειραματικής εκτροφής, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και ανάλυση, 

σύμφωνα με αυτά που έχουν περιγραφεί αναλυτικά για την μέτρηση ανοσολογικών 

παραμέτρων στην Ενότητα 2.5. Επιπλέον, δείγματα ήπατος και οπίσθιου εντέρου ελήφθησαν 

για ιστολογικές παρατηρήσεις στο οπτικό μικροσκόπιο, όπως περιγράφονται στην Ενότητα 

2.8., τα οποία επεξεργάστηκαν με τη χρωστική Alcian-blue, για λεπτομερέστερη παρατήρηση 

του αριθμού και του μεγέθους των καλυκοειδών κυττάρων (goblet cells) του επιθηλίου. Τα 

αποτελέσματα υποβλήθηκαν σε στατιστική επεξεργασία, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 

3.2.5. 

Πίνακας 6-2: Σύσταση των πειραματικών σιτηρεσίων 

Συστατικά (g/ 100-1) FM SΒΜ ΜΙΧ1 ΜΙΧ2 
Ιχθυάλευρο (70% πρωτεΐνη) 56.0 23.5 23.5 23.5 
Σογιάλευροα  59.0 59.0 59.0 
Αλεύρι 24.5 0.4 0.4 0.4 
Ιχθυέλαιο 10.5 13.4 13.4 13.4 
Πρόμιγμα ιχνοστοιχείων – Βιταμινώνβ 0.4 0.4 0.4 0.4 
Μεθειονίνη  0.3 0.3 0.3 
Μίγμα ενζύμων   0.05 0.05 
Φυτικές ίνες 5.5    
Ύττριο 0.05 0.05 0.05 0.05 
   
Σύνθεση % ξηρής μάζας    
Τέφρα 8.9 8.1 8.2 8.0 
Πρωτεΐνη 42.4 43.6 43.9 42.6 
Λίπος  18.7 18.6 18.6 18.5 
Άμυλο  21.6 2.4 2.4 2.4 
Ολικό φώσφορος  1.5 1.0 1.2 1.1 
Μη αμυλούχοι πολυσακχαρίτες 4.6 13.6 11.9 12.0 
Ενέργεια (kJg-1)γ 21.2 20.1 20.5 20.5 
α Σογιάλευρο (non-GMO), SoyHellas, Ελλάδα 
β Παρέχονταν, ανά kg σιτηρεσίου: Βιταμίνη E, 125 mg; βιταμίνη K3, 10 mg; θειαμίνη, 30 mg; ριβοφλαβίνη, 30 
mg; πυριδοξίνη (ως pyridoxine hydrochloride), 24 mg; νιασίνη, 120 mg; Φυλλικό οξύ, 5 mg; βιταμίνη B12  
(κυανοβαλαμίνη), 0.05 mg; D-βιοτίνη, 1 mg; calcium pantothenate, 50 mg; Cu ως copper sulfate, 3 mg; I ως 
calcium iodine, 1 mg; Co ως cobalt sulfate, 0,8 mg; Mn ως manganese sulfate, 5 mg. 
γ  Οι υπολογισμοί της ολικής ενέργειας βασίστηκαν στις διατροφικές συγκεντρώσεις των πρωτεϊνών, λιπιδίων και 
αμύλου. 
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6.3. Αποτελέσματα 

6.3.1. Ανάπτυξη των ψαριών 

Τα αποτελέσματα των δεικτών ανάπτυξης των ψαριών παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.3. Το 

τελικό βάρος των ψαριών, η πρόσληψη βάρους και οι δείκτες SGR και DGI  ήταν 

χαμηλότεροι στην ομάδα SBM σε σχέση με την FM (P<0.05). Η πρόσληψη της τροφής δε 

διέφερε μεταξύ των ομάδων, ενώ η αξιοποίηση της τροφής ήταν μεγαλύτερη από 70% σε όλες 

τις ομάδες. Ο δείκτης αυτός παρουσίασε μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις ομάδες, 

έχοντας την καλύτερη αξιοποίηση τροφής στην ομάδα που χορηγήθηκε το ιχθυάλευρο, ενώ 

τη χαμηλότερη στην ομάδα με το σογιάλευρο (SBM). Η προσθήκη ενζύμων βελτίωσε 

σημαντικά την αξιοποίηση της τροφής σε σχέση με την ομάδα SBM (Ρ<0.05), παρόλο που 

δεν έφτασε στα επίπεδα του FM. Όσον αφορά την πρόσληψη σε πρωτεΐνη, ο δείκτης 

ανάπτυξης PER ήταν υψηλότερος για τα ψάρια που χορηγήθηκε το ιχθυάλευρο, ενώ η 

προσθήκη του εξωγενούς μίγματος ενζύμων (ΜΙΧ1, ΜΙΧ2) βελτίωσε σημαντικά τo δείκτη 

PER σε σχέση με το SBM (Ρ<0.05). Ο δείκτης ANPU δεν έδειξε σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στους πειραματικούς πληθυσμούς (Ρ>0.05). Συνολικά παρατηρήσαμε ότι η 

προσθήκη των ενζυματικών μιγμάτων βελτίωσε την αξιοποίηση της τροφής και της πρωτεΐνης 

από την τσιπούρα σε σχέση με την ομάδα SBM.  

Πίνακας 6-3: Δείκτες ανάπτυξης της τσιπούρας μετά τη 
χορήγηση των πειραματικών σιτηρεσίων. 

 FM SBM MIX1 MIX2 

Αρχικό Βάρος (gr) 28.4±0.6 28.2±0.5 28.2±0.3 28.6±0.2 
Τελικό Βάρος (gr) 62.9±1.4α 57.0±3.0β 60.4±0.9αβ 59.3±2.5αβ 
Πρόσληψη Βάρους (gr) 34.5±1.2α 28.8±2.7β 32.2±1.0αβ 30.6±2.4αβ 
SGR* 0.88±0.03α 0.78±0.05β 0.85±0.02αβ 0.81±0.04αβ 
TGF* 0.55±0.02α 0.48±0.03β 0.53±0.02αβ 0.50±0.03αβ 
DGI* 1.03±0.03α 0.89±0.06β 0.97±0.02αβ 0.93±0.05αβ 
FE* 89.6±9.0α 70.3±2.6γ 76.7±1.8β 76.7±0.7β 
PER* 2.11±0.21α 1.61±0.05γ 1.74±0.04β 1.80±0.02αβ 
ANPU* 36.5±3.3 33.2±4.4 33.2±3.4 33.2±1.7 

DFI* 1.10±0.04 1.14±0.03 1.13±0.03 1.12±0.05 
FM, Ιχθυάλευρο; SBM, Σογιάλευρο; ΜΙΧ1, Στερεό ενζυματικό μίγμα 1; ΜΙΧ2, υγρό ενζυματικό μίγμα 2 
* Στην Ενότητα 2.3 περιγράφονται αναλυτικά οι συντομογραφίες.   
Οι τιμές των μέσων όρων (μέσος όρος ± τυπική απόκλιση) χρησιμοποιήθηκαν ως οι πειραματικές μονάδες για τη 
στατιστική ανάλυση της ανάπτυξης των ψαριών.  
Διαφορετικά γράμματα αναφέρονται σε στατιστικά σημαντικές διαφορές ( P < 0.05) στην ίδια σειρά. 
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6.3.2. Απορρόφηση θρεπτικών συστατικών  

Οι τιμές απορρόφησης των πρωτεϊνών και του λίπους στο γαστρικό περιεχόμενο και στα 

τμήματα του εντέρου της τσιπούρας, οκτώ ώρες μετά την παροχή των σιτηρεσίων, δίνονται 

στον Πίνακα 6.4. Κατά μήκος του κυρίως εντέρου, πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος 

της απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών (52-74%), η οποία συνεχίσθηκε μέχρι το 

οπίσθιο τμήμα (65-84%). Μεταξύ των σιτηρεσίων παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις τιμές της απορρόφησης του λίπους. Την υψηλότερη τιμή απορρόφησης των 

πρωτεϊνών στο κυρίως τμήμα του εντέρου φάνηκε να έχουν οι ομάδες FM (62.1%) και ΜΙΧ2 

(63.4%), ενώ στο οπίσθιο κυμάνθηκαν μεταξύ 79-80%. Όσον αφορά την απορρόφηση του 

λίπους, στο κυρίως τμήμα του εντέρου ήταν υψηλότερη στην ομάδα FM (74.4%) και η 

χαμηλότερη στο SBM (52.1%). Στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου σημαντικές διαφορές 

βρέθηκαν με την ομάδα SBM να εμφανίζει τις χαμηλότερες τιμές (65.8%) σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ομάδες (80.5-84.4%). 

Πίνακας 6-4: Τιμές απορρόφησης (%) των θρεπτικών συστατικών στα τμήματα του γαστρεντερικού 
σωλήνα της τσιπούρας οκτώ ώρες μετά την παροχή γεύματος. 

Σιτηρέσια              Πρωτεΐνη                             Λίπος 
Τμήμα εντέρου Κυρίως Οπίσθιο Κυρίως Οπίσθιο 
1 : FM 62.1±5.5 80.9±2.5 74.4±7.7 84.4±0.2α 

2 : SBM 58.4±3.4 79.3±1.2 52.1±11.6 65.8±0.6β 

3 : MIX1 58.0±3.0 79.5±1.3 61.8±2.9 83.8±11.3α 

4 : MIX2 63.4±4.1 79.8±2.4 67.4±11.7 80.5±1.5α 

FM, Ιχθυάλευρο; SBM, Σογιάλευρο; ΜΙΧ1, Στερεό ενζυματικό μίγμα 1; ΜΙΧ2, υγρό ενζυματικό μίγμα 2 
Τα διαφορετικά γράμματα δείχνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές εντός κάθε στήλης (P<0.05). 

6.3.3. Πεπτικότητα θρεπτικών συστατικών 

Οι συντελεστές πεπτικότητας των θρεπτικών συστατικών για όλα τα πειραματικά σιτηρέσια 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.5. Οι τιμές του συντελεστή πεπτικότητας της πρωτεΐνης ήταν 

υψηλές για όλες τις ομάδες (91.4 – 92.5%). Σημαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν στην 

πεπτικότητα του λίπους. Η ομάδα FM είχε την υψηλότερη πεπτικότητα (95.4%), ενώ η ομάδα 

SBM τη μικρότερη (89%). Η πεπτικότητα του αμύλου ήταν χαμηλότερη στις ομάδες που 

τρέφονταν με το σογιάλευρο (92.6 - 94.3%) σε σχέση με την ομάδα FM (98.9%; P<0.05). 
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Όσον αφορά την πεπτικότητα της ενέργειας, οι τιμές στις ομάδες κυμάνθηκαν από 72.5 KJ/gr 

στην ομάδα SBM μέχρι 76.4 KJ/gr στην ομάδα FM.   

6.3.1. Χημικές αναλύσεις 

Η ολική σύσταση των ατόμων της τσιπούρας που διατράφηκαν με διαφορετικά σιτηρέσια για 

τρεις μήνες παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα επίπεδα 

πρωτεΐνης, τέφρας και υγρασίας στα σώματα των ψαριών, ενώ αντίθετα η περιεκτικότητα τους 

σε λίπος ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα SBM (9.1%; Ρ<0.05). Τα επίπεδα 

φωσφόρου των ψαριών δεν διέφεραν ανάμεσα στις ομάδες, ενώ τα επίπεδα γλυκόζης στον ορό 

των ψαριών οκτώ ώρες μετά την παροχή γεύματος ήταν υψηλότερα στην ομάδα FM σε σχέση 

με τις υπόλοιπες ομάδες (Ρ<0.05).  

Πίνακας 6-5: Σχετικός δείκτης πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών της τσιπούρας μετά τη 
χορήγηση των πειραματικών σιτηρεσίων. 

Σιτηρέσια Πεπτικότητα 
Πρωτεΐνης 
 (%) 

Πεπτικότητα 
Λίπους 
 (%) 

Πεπτικότητα 
Αμύλου 
 (%) 

Πεπτικότητα 
Ενέργειας* 
(KJ/gr) 

1 : FM 91.9±0.4 95.4±1.2α 98.9±0.4α 76.4±0.5α 
2 : SBM 91.8±0.5 89.0±1.6γ 92.6±3.1β 73.2±1.1β 
3 : MIX1 91.4±0.6 91.9±1.1βγ 94.3±0.9β 72.5±2.5β 
4 : MIX2 92.5±0.5 92.6±1.3β 92.9±0.5β 73.8±1.5β 
FM, Ιχθυάλευρο; SBM, Σογιάλευρο; ΜΙΧ1, Στερεό ενζυματικό μίγμα 1; ΜΙΧ2, υγρό ενζυματικό μίγμα 2 
Τα διαφορετικά γράμματα δείχνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές εντός κάθε στήλης (P<0.05). 
* Η πεπτικότητα ενέργειας υπολογίσθηκε  βάσει των αναλύσεων αμύλου, πρωτεϊνών και λίπους, σύμφωνα με τον 
τύπο: Πεπτικότητα Ενέργειας (ΚJ/gr)=(% Πεπτ. Πρωτεΐνης × 23.6)+(% Πεπτ. Λίπους × 39.5)+(% Πεπτ. Αμύλου × 
17.3). 

 

Πίνακας 6-6: Ολική σύσταση των σωμάτων, σύσταση του ήπατος και μεταβολίτες του ορού των 
ψαριών που τρέφονται με τα πειραματικά σιτηρέσια (n=6±SD) 

Σύσταση  
% επί ξηρού βάρους 

Αρχικός 
πληθυσμός 

FM SBM MIX1 MIX2 

Υγρασία 72.7 67.4±1.7 69.0±1.9 67.3±0.9 68.8±1.0 
Τέφρα 4.8 3.5±0.1 4.2±0.1 3.9±0.4 4.0±0.3 
Πρωτεΐνη 14.1 16.7±0.5 16.3±0.6 16.7±0.8 16.3±0.5 
Λίπος 5.9 11.3±0.7α 9.1±0.8β 10.6±0.4αβ 10.0±0.6αβ 

Ολικός Φώσφορος 3.3 2.6±0.30 2.7±0.14 2.7±0.27 2.4±0.06 

Μεταβολίτες ορού (mmol/l)      

Γλυκόζη*   89.5±21α 45.6±6β 54.8±11β 53.5±7β 
FM, Ιχθυάλευρο; SBM, Σογιάλευρο; ΜΙΧ1, Στερεό ενζυματικό μίγμα 1; ΜΙΧ2, υγρό ενζυματικό μίγμα 2 
Τα διαφορετικά γράμματα δείχνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές εντός κάθε στήλης (P<0.05). 
*Οκτώ ώρες μετά τη λήψη του τελευταίου γεύματος 
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6.3.2. Ανοσολογικές παράμετροι στο αίμα και στον ορό 

Η αυθόρμητη και η διεγερμένη με ΡΜΑ «αναπνευστική έκρηξη» των φαγοκυτάρων του 

αίματος ήταν σημαντικά χαμηλότερη στα ψάρια της ομάδας SBM (P<0.05; Σχήμα 6.1α), ενώ 

όταν προστέθηκαν τα ενζυματικά μίγματα στα σιτηρέσια η αναπνευστική έκρηξη παρουσίασε 

υψηλότερη δράση. Οι ανοσολογικοί παράμετροι του ορού (συμπλήρωμα, μυελοπεροξειδάση, 

λυσοζύμη; Σχήμα 6.1β, γ, δ) δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 

ομάδες, αν και παρατηρήθηκε μια τάση αύξησης της δράσης του συμπληρώματος και της 

λυσοζύμης στον ορό των ψαριών των ομάδων με τα ενζυματικά μίγματα σε σχέση με το SBM.  

 
 

(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

Σχήμα 6-1: Ανοσολογικές παράμετροι στο αίμα και στον ορό των ψαριών. α) Αναπνευστική έκρηξη των 
φαγοκυττάρων του αίματος, β) αντιβακτηριακή δράση του συμπληρώματος στον ορό, γ) περιεκτικότητα του 

ορού σε μυελοπεροξειδάση, δ) δράση λυσοζύμης στον ορό. Τα διαφορετικά γράμματα δείχνουν τις στατιστικά 
σημαντικές διαφορές (Ρ<0.05, n=24±SE). FM, Ιχθυάλευρο; SBM, Σογιάλευρο; ΜΙΧ1, Στερεό ενζυματικό 

μίγμα 1; ΜΙΧ2, υγρό ενζυματικό μίγμα 2 

6.3.3. Δράση ενζύμων στον πεπτικό σωλήνα 

Τα αποτελέσματα της δραστικότητας των ενζύμων έδειξαν σημαντική επίδραση του 

σιτηρεσίου (P<0.05; Πίνακας 6.7), ενώ μονάχα το ένζυμο LAP δεν φάνηκε να επηρεάζεται 



Κεφάλαιο VIError! AutoText entry not defined. 

172 

από το τμήμα του εντέρου. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση του τμήματος του εντέρου και του 

σιτηρεσίου επηρέασε τη δράση όλων των ενζύμων.  

Όσον αφορά τη μαλτάση, η δράση του ενζύμου παρουσίασε σημαντικές διαφορές μονάχα στο 

κυρίως τμήμα του εντέρου, στην ομάδα ΜΙΧ2, που ήταν υψηλότερη σε σχέση με τις ομάδες 

SBM και ΜΙΧ1 (Σχήμα 6.2α; Ρ>0.05). Η δραστικότητα της α-αμυλάσης στα διαφορετικά 

τμήματα του εντέρου των ψαριών βρέθηκε να είναι υψηλότερη στο οπίσθιο τμήμα, όπου 

παρουσίασε και σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Οι ομάδες που κατανάλωναν τα 

σιτηρέσια με το σογιάλευρο είχαν υψηλότερη δράση α-αμυλάσης στο τμήμα αυτό σε σχέση 

με το FM (P<0.05; Σχήμα 6.2β). Η LAP εμφάνισε σημαντικές διαφορές στα πυλωρικά τυφλά 

και στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου (Σχήμα 6.2γ). Στα πυλωρικά τυφλά, η δράση του ενζύμου 

ήταν υψηλότερη στις ομάδες που χορηγήθηκαν τα ενζυματικά μίγματα, ενώ στο οπίσθιο 

τμήμα του εντέρου ήταν υψηλότερη στην ομάδα FM. 

Πίνακας 6-7 : Ποσοστιαία συμβολή των δύο κύριων παραγόντων – του τμήματος εντέρου και του 
σιτηρεσίου – στη συνολική διακύμανση της δραστικότητας των ενζύμων του πεπτικού σωλήνα 

(Ρ<0.05). 

Δραστικότητα ενζύμου Τμήμα εντέρου (Τ) Σιτηρέσιο (Σ) Τ×Σ 
Μαλτάση  76.40* 10.43* 9.06* 
α-Αμυλάση 9.92* 52.88* 12.91* 
LAP 2.38 27.53* 28.63* 
    
    

  

(α) (β) 

 

(γ) 
Σχήμα 6-2: Δράση των ενζύμων στα διαφορετικά τμήματα του πεπτικού σωλήνα και μεταξύ των ομάδων, α) Μαλτάση, β) α-

Αμυλάση, και γ) Λευκίνη αμινοπεπτιδάση. Τα διαφορετικά γράμματα απεικονίζουν διαφορές ανάμεσα στα σιτηρέσια 
(n=9±SE). FM, Ιχθυάλευρο; SBM, Σογιάλευρο; ΜΙΧ1, Στερεό ενζυματικό μίγμα 1; ΜΙΧ2, υγρό ενζυματικό μίγμα 2 
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6.3.4. Δράση ενζύμων στο εντερικό περιεχόμενο 

Η δραστικότητα των πεπτικών ενζύμων στο εντερικό περιεχόμενο επηρεάστηκε σημαντικά 

από τη χορήγηση των διαφορετικών σιτηρεσίων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 6.3, ενώ η επίδραση των παραγόντων σιτηρέσιο και τμήμα εντέρου παρατίθεται στον 

Πίνακα 6.8. Όσον αφορά τη δράση της α-αμυλάσης, διαφορές παρουσιάστηκαν μονάχα στο 

οπίσθιο τμήμα του εντέρου, όπου υψηλότερη δράση του ενζύμου εμφανίστηκε στην ομάδα 

SBM, και ακολούθησε η ομάδα ΜΙΧ2 (Ρ<0.05; Σχήμα 6.3α).  

Πίνακας 6-8 : Ποσοστιαία συμβολή των δύο κύριων παραγόντων – του τμήματος εντέρου και του 
σιτηρεσίου – στη συνολική διακύμανση της δραστικότητας των ενζύμων στο εντερικό περιεχόμενο 

(Ρ<0.05). 

Δραστικότητα ενζύμου Τμήμα εντέρου (Τ) Σιτηρέσιο (Σ) Τ×Σ 
α-Αμυλάση 3.75 17.79* 3.59 
LAP 9.80* 25.29* 4.32 
Λιπάση 5.96* 28.50* 5.61* 

Η δράση της LAP παρουσίασε διαφορές στο εντερικό περιεχόμενο και των δύο τμημάτων 

του εντέρου που μελετήθηκαν (Ρ<0.05; Σχήμα 6.3β). Οι ομάδες που κατανάλωναν το 

σιτηρέσιο FM και SBM είχαν υψηλότερη δράση του ενζύμου στο κυρίως τμήμα του εντέρου 

σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες FM (P<0.05). Στο οπίσθιο τμήμα υψηλότερη τιμή 

δραστικότητας το ένζυμο εμφάνισε στην ομάδα FM, ενώ χαμηλότερη στην ομάδα ΜΙΧ1. 

Όσον αφορά τη λιπάση, υψηλότερες τιμές του ενζύμου παρατηρήθηκαν στην ομάδα SBM στο 

κυρίως και το οπίσθιο τμήμα του εντέρου, ενώ χαμηλότερες στο οπίσθιο τμήμα των ομάδων 

FM και ΜΙΧ1 (Ρ<0.05; Σχήμα 6.3γ).  

6.3.1. Ιστολογικές παρατηρήσεις 

Στη δομή του ήπατος παρατηρήθηκαν μορφολογικές διαφορές από τη χορήγηση 

σογιάλευρου στα σιτηρέσια, ενώ η προσθήκη των εμπορικών ενζυματικών μιγμάτων δεν 

εμφάνισε διαφορές με την ομάδα SBM. Στα ψάρια που τρέφονταν με τα σιτηρέσια που 

περιείχαν σογιάλευρο (SBM, MIX1, MIX2) παρατηρήθηκαν συμπτώματα στεάτωσης (Εικόνα 

11.11, Παράρτημα).  
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Όσον αφορά το έντερο, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στον αριθμό των καλυκοειδών 

κυττάρων στο επιθήλιο του εντέρου, αλλά ούτε και ως προς τον τύπο μεταξύ των ομάδων που 

διατράφηκαν με τα σιτηρέσια που περιείχαν σογιάλευρο, όπως υπέδειξε η χρώση Alcian Blue. 

Στις ομάδες που χορηγήθηκε σογιάλευρο, και κυρίως στην SBM, παρατηρήθηκαν κενοτόπια 

ανάμεσα στα εντεροκύτταρα (Σχήμα 11.12, Παράρτημα).  

  
(α) (β) 

 
(γ) 

Σχήμα 6-3: Δράση των ενζύμων στο εντερικό περιεχόμενο στα διαφορετικά τμήματα του πεπτικού σωλήνα 
και μεταξύ των ομάδων, α) α-Αμυλάση, β) Λευκίνη αμινοπεπτιδάση και γ) Λιπάση. Τα διαφορετικά 

γράμματα απεικονίζουν διαφορές ανάμεσα στα σιτηρέσια (n=9±SE). FM, Ιχθυάλευρο; SBM, Σογιάλευρο; 
ΜΙΧ1, Στερεό ενζυματικό μίγμα 1; ΜΙΧ2, υγρό ενζυματικό μίγμα 2 

6.4. Συζήτηση 

6.4.1. Ανάπτυξη και απορρόφηση/πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών  

Οι κύριοι στόχοι της προσθήκης ενζυματικών συμπληρωμάτων στα σιτηρέσια των 

εκτρεφόμενων ψαριών  είναι η υδρόλυση των ΜΑΠ, η βελτίωση της πεπτικότητας των 

θρεπτικών συστατικών, η μερική καταστροφή ή αδρανοποίηση των αντιδιατροφικών 

παραγόντων, η ενίσχυση της ενδογενoύς ενζυματικής ενεργότητας και η ελαχιστοποίηση της 

περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλείται από διατροφικά κατάλοιπα (Nunes et al., 2006). 

Θα ήταν συνεπώς αναμενόμενη βελτίωση της ανάπτυξης των ψαριών μετά τη χορήγηση των 
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μιγμάτων αυτών. Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, η χορήγηση ενζύμων σε σιτηρέσια με 

φυτικές πρώτες ύλες μπορεί να συμβάλλει σε βελτίωση της ανάπτυξης των ψαριών 

περιορίζοντας τις σχετικές παρενέργειες που προκαλούν, όπως έχει παρατηρηθεί και σε 

προηγούμενες μελέτες σε διάφορα είδη, όπως την τιλάπια (Ng et al., 2002), την πέρκα (Stone 

et al., 2003), και το ιαπωνικό λαβράκι (Ai et al., 2007).  

Η βελτίωση των δεικτών ανάπτυξης και αξιοποίησης των ψαριών με τη χορήγηση των 

εξωγενών ενζυματικών μιγμάτων επιβεβαιώθηκε πειραματικά και στην παρούσα εργασία, 

καθώς η προσθήκη των εμπορικών σκευασμάτων παράλληλα με την ενσωμάτωση 60% 

σογιάλευρου στην διατροφή της τσιπούρας παρουσίασε σημαντικά οφέλη σε σχέση με την 

αξιοποίηση της τροφής και της πρωτεΐνης. Παρόλο που στατιστικά σημαντικές διαφορές δεν 

παρατηρήθηκαν μεταξύ του μάρτυρα SBM και των ψαριών που χορηγήθηκαν τα σκευάσματα, 

υπήρχε τάση βελτίωσης όλων των δεικτών ανάπτυξης των ψαριών (5-6% υψηλότερη πρόσληψη 

βάρους σε σχέση με τα ψάρια της ομάδας SBM). Σε παρόμοιο πείραμα που 

πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο με παρόμοιο στερεό πολυενζυματικό σκεύασμα σε άτομα 

τσιπούρας παρόμοιου μεγέθους σε σιτηρέσια που το ιχθυάλευρο είχε υποκατασταθεί σε 

επίπεδο 40% με συμβατικό σογιάλευρο, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση σε 

όλους τους δείκτες ανάπτυξης (Μεταξά, 2013). Η έλλειψη σημαντικών διαφορών στην 

παρούσα μελέτη θα μπορούσαν να οφείλονται στην υψηλή περιεκτικότητα σογιάλευρου στα 

σιτηρέσια και ίσως σε δυσανάλογη προσθήκη ενζυματικού μίγματος. Πιθανόν με υψηλότερη 

συγκέντρωση των ενζύμων είτε επιπλέον διαδικασία υδρόλυσης σε κατάλληλη θερμοκρασία να 

βελτίωνε ακόμα περισσότερο τους συντελεστές ανάπτυξης, όπως παρατηρήθηκε στην 

τσιπούρα (Μεταξά, 2013). Η θερμοκρασία εκτροφής πιθανόν να επηρέασε τη δράση των 

ενζύμων, καθώς τα ένζυμα αυτά έχουν βέλτιστη δράση σε υψηλότερες θερμοκρασίες (37-50 

οC), μιας και ο πρωταρχικός στόχος παρασκευής τους είναι για ομοιόθερμα κτηνοτροφικά 

ζώα, με σταθερή και υψηλή θερμοκρασία σώματος.  

Τα αποτελέσματα της ανάπτυξης που προέκυψαν ήταν παρόμοια για τα δύο ενζυματικά 

μίγματα, παρόλο που είχαν μεγάλες διαφορές ως προς τις δράσεις των περιεχόμενων ενζύμων. 

Άμεση σύγκριση δε μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ των ενζύμων λόγω της διαφοράς 
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προέλευσης τους, αλλά και της διαφορετικής υπόστασης τους (στερεό - υγρό). Επιπλέον, το 

στερεό ενζυματικό μίγμα προστέθηκε στην πρώτη ύλη πριν από την εξώθηση και επομένως η 

ενζυμική του δραστηριότητα θα μπορούσε να έχει μειωθεί λόγω αυτής. Αν και το μίγμα που 

χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή είναι θερμικά σταθερό (αντοχή 

σε θερμοκρασίες μέχρι 95 οC έως 2 λεπτά), μείωση της δράσης των ενζύμων που περιείχε 

κατά ένα ποσοστό θα μπορούσε να έχει συμβεί. Τέλος, το υγρό ενζυματικό μίγμα προστέθηκε 

μετά την εξώθηση, παρόλα αυτά εφαρμόστηκε μονάχα στην επιφάνεια της τροφής, κάτι που 

πιθανόν να το έκανε πιο ασταθές.  

Όσον αφορά την πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών, η προσθήκη εξωγενών ενζύμων, και 

ειδικά υδρολυτικών ενζύμων για ΜΑΠ, έχει βρεθεί στα ψάρια ότι ενισχύει την πεπτικότητα 

των θρεπτικών συστατικών και της ενέργειας απελευθερώνοντας περισσότερη γλυκόζη, 

γαλακτόζη και ξυλόζη (Kumar et al., 2006), αλλά διευκολύνει και την πέψη των άπεπτων 

συστατικών, κάνοντας τα πιο διαθέσιμα. Στο σολομό, η προσθήκη μίγματος που περιείχε 

αλκαλικές και όξινες πρωτεάσες, αμυλάση, αμυλογλυκοσιδάση, κυτταρινάση και θρυψίνη, σε 

σιτηρέσια που περιείχαν υψηλά ποσοστά σογιάλευρου, βρέθηκε να βελτιώνει την ανάπτυξη, 

την κατανάλωση και αξιοποίηση της τροφής (Carter et al., 1994). Στην ιριδίζουσα πέστροφα 

προσθήκη εξωγενών ενζύμων β-γλουκανάση, πρωτεάση και ξυλανάση σε σιτηρέσια με υψηλά 

ποσοστά φυτικών πρώτων υλών έδειξε ότι βελτίωνε την πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών 

και ιδιαίτερα του λίπους (Dalsgaard et al., 2012). Παρόλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις 

ακόμα και μετά από επιτυχημένη υδρόλυση των μονομερών των ΜΑΠ, η αύξηση της 

διαθεσιμότητας τους μπορεί να μην έχει θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη, όπως βρέθηκε 

στην ασημένια πέστροφα Bidyanus bidyanus, λόγω της μειωμένης ανοχής της σε υψηλά επίπεδα 

γαλακτόζης και ξυλόζης (Stone et al., 2003), ενώ αύξηση των επιπέδων γαλακτόζης στο αίμα 

έχει βρεθεί ότι προκαλεί μείωση της ανάπτυξης στον κυπρίνο (Shikata et al., 1994).   

Οι ΜΑΠ έχουν αναφερθεί ότι δεσμεύουν τα χολικά οξέα μειώνοντας τη διαθεσιμότητα τους 

προκαλώντας αύξηση της έκκρισης τους από το ήπαρ και τη χολή και έχουν βρεθεί ότι 

σχετίζονται με τη μείωση της πεπτικότητας του λίπους (Krogdahl and Sell, 1989; Choct and 

Kocher, 2000; Sinha et al., 2011). Η προσθήκη υδρολυτικών ενζύμων ΜΑΠ στην παρούσα 
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μελέτη φάνηκε να ενισχύει την πεπτικότητα του λίπους στην τσιπούρα, όπως έχει βρεθεί και με 

προηγούμενα πειράματα στην ιριδίζουσα πέστροφα (Dalsgaard et al., 2012). Από τα 

αποτελέσματα του προηγούμενου κεφαλαίου, η παρουσία των ΜΑΠ σε σιτηρέσια με βάση το 

ιχθυάλευρο φάνηκε να επηρεάζει την πεπτικότητα της πρωτεΐνης και όχι του λίπους. Η αύξηση 

της πεπτικότητα τους λίπους από τη χορήγηση των ενζύμων θα μπορούσε να οφείλεται σε ένα 

συνδυασμό παραγόντων και επιπλέον, η βασική πηγή πρωτεΐνης των σιτηρεσίων ήταν 

διαφορετική (παρουσία ΜΑΠ με βάση πρωτεΐνης σόγιας).  

Η προσθήκη του υγρού μίγματος ενζύμων στα σιτηρέσια παρατηρήθηκε να έχει μια τάση 

βελτίωσης της απορρόφησης της πρωτεΐνης και του λίπους στο κυρίως έντερο, ενώ η 

προσθήκη και των δύο μιγμάτων βελτίωσε σημαντικά την απορρόφηση του λίπους στο 

οπίσθιο τμήμα, κάτι που συμφωνεί με την τάση που βρέθηκε από την πεπτικότητα. Γενικά, η 

απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών στα ψάρια που τρέφονταν με σογιάλευρο φάνηκε να 

εμφανίζει μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το ιχθυάλευρο. Ανάλογα με τα συστατικά της 

τροφής, η πέψη και απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών μπορεί να διαφοροποιηθεί 

(Bedford, 2000; Førde-Skjærvik et al., 2006). Λόγω μικρού μεγέθους των ψαριών δεν ήταν 

δυνατή η μέτρηση της απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών τμηματικά σε κάθε μέρος του 

εντέρου, κάτι που θα ήταν χρήσιμο για την κατανόηση της δράσης των εξωγενών πεπτικών 

ενζύμων. Σε μελέτες στον Ατλαντικό βακαλάο έχει βρεθεί ότι η προσθήκη σογιάλευρου στα 

σιτηρέσια επηρεάζει τη λειτουργία πέψης και απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών, 

ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες αυτές πριν φθάσει το εντερικό περιεχόμενο στο οπίσθιο 

τμήμα. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η επιφάνεια και ο χρόνος απορρόφησης των 

θρεπτικών συστατικών και για το λόγο αυτό παρατηρείται μειωμένη πεπτικότητα (Førde-

Skjærvik et al., 2006). Στα πουλερικά έχει βρεθεί ότι η προσθήκη των ενζυματικών μιγμάτων 

μεταθέτει την πέψη και απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών στο πιο πρόσθιο τμήμα του 

εντέρου, όπου η δράση των ενδογενών πεπτικών ενζύμων είναι υψηλότερη (Bedford, 2000). 

Στην τσιπούρα, η πέψη και απορρόφηση των συστατικών πραγματοποιείται κυρίως πρόσθιο 

και μεσαίο τμήμα του εντέρου, ενώ το οπίσθιο τμήμα έχει τη χαμηλότερη συμμετοχή στην 

απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, όπως και παρατηρήθηκε, αλλά βρίσκεται και σε 
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συμφωνία με προηγούμενες μελέτες (Fernández et al., 1998). Παρόλο που δε μπορεί να 

εξηγηθεί τμηματικά τι συνέβει με τη χορήγηση των διαφορετικών σιτηρεσίων, η παραπάνω 

δράση που περιγράφεται στα πουλερικά θα μπορούσε να εξηγήσει τις διαφορές στην 

απορρόφηση στο πρόσθιο τμήμα του εντέρου.  

Οι τιμές της απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών παρατηρήθηκε ότι είχαν πολύ μεγάλες 

τυπικές αποκλίσεις. Ένας λόγος που μπορεί να παρατηρήθηκε αυτό είναι το μέγεθος των 

ψαριών από τα οποία ελήφθησαν τα δείγματα. Λόγω του μεγέθους των ψαριών της 

πειραματικής εκτροφής είναι εύκολο να γίνει λάθος κατά τη λήψη των δειγμάτων, εξαιτίας του 

μικρού μεγέθους του εντερικού σωλήνα (Fernández et al., 1998). Έτσι, τα αποτελέσματα της 

απορρόφησης των θρεπτικών εντός του εντερικού σωλήνα μπορεί να μην είναι τόσο αξιόπιστα 

όσο αυτά της πεπτικότητας όταν αφορούν μικρού μεγέθους ψάρια. Επιπλέον, παρατηρήσαμε 

ότι οι διαφορές στις τιμές της απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών από το οπίσθιο τμήμα 

του εντέρου με την πεπτικότητα ήταν αρκετά μεγάλες. Το γεγονός αυτό είναι πιθανό διότι στη 

μέθοδο της φαινομενικής πεπτικότητας υπάρχει έκπλυση των θρεπτικών συστατικών 

αυξάνοντας τις τιμές της πεπτικότητας (Fernández et al., 1998). Επιπλέον, στο αποτέλεσμα 

της μέτρησης της απορρόφησης μπορεί να προσμετρηθούν και άλλες εντερικές εκκρίσεις, 

όπως για παράδειγμα πρωτεϊνικές ως άπεπτες, μεταβάλλοντας το αποτέλεσμα (Førde-Skjærvik 

et al., 2006). Όσον αφορά το άμυλο, δεν πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις απορρόφησης στο 

εντερικό περιεχόμενο λόγω περιορισμένης ποσότητας του δείγματος. 

6.4.2. Δράση των ενζύμων στον πεπτικό σωλήνα και το εντερικό περιεχόμενο 

Υψηλά ποσοστά άπεπτων υδατανθράκων στα ψάρια έχει βρεθεί ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις 

είτε μέσω της πρόσδεσης τους στα χολικά άλατα είτε παρεμποδίζοντας τη δράση των 

πεπτικών ενζύμων και την κίνηση των υποστρωμάτων στον εντερικό αυλό (Storebakken et al., 

1998). Οι Francis et al. (2001) βρήκαν ότι οι ολιγοσακχαρίτες και οι ΜΑΠ παγιδεύουν το 

νερό και σχηματίζουν κολλώδεις μάζες στο έντερο, αυξάνουν το ιξώδες του εντερικού 

περιεχομένου και παρεμποδίζουν τη δράση των πεπτικών ενζύμων, και με αυτό τον τρόπο 

παρουσιάζουν αντιδιατροφική δράση όταν βρίσκονται στα σιτηρέσια των ψαριών σε υψηλά 
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επίπεδα. Οι Almirall et al. (1995) έδειξαν ότι η δράση της αμυλάσης και της λιπάσης στο 

εντερικό περιεχόμενο των πτηνών ήταν σημαντικά χαμηλότερες όταν τρέφονταν με κριθάρι, 

το οποίο έχει υψηλό ιξώδες, ενώ προσθήκη του ενζύμου β-γλουκανάσης αύξησε την 

ενζυματική δράση των δύο αυτών ενζύμων.  

Τα αποτελέσματα στην παρούσα μελέτη έδειξαν ότι η δράση των ενζύμων στο εντερικό 

περιεχόμενο, όταν προστέθηκαν στα πολυ-ενζυμικά μίγματα δε βελτιώθηκε, αλλά αντίθετα 

μειώθηκε μετά από 8 ώρες από την παροχή γεύματος. Η βελτίωση της πεπτικότητας του 

λίπους που βρέθηκε από τα ψάρια της παρούσας μελέτης, θα μπορούσε να εξηγηθεί με το 

γεγονός ότι τα ένζυμα αυτά πιθανόν να δρουν κυρίως στα συστατικά των σιτηρεσίων, προτού 

χορηγηθούν στα ψάρια και γι’ αυτό να μην ενισχύουν τη δράση των ενζύμων στο εντερικό 

περιεχόμενο (Bedford, 1995, 1996). Σε αντίθεση με την ενεργότητα των ενζύμων του 

εντερικού περιεχομένου, αυτή του εντερικού σωλήνα επηρεάστηκε θετικά κυρίως από την 

προσθήκη των ενζυματικών μιγμάτων. Η αύξηση αυτή θα ήταν αναμενόμενο να σχετίζεται με 

την παρουσία των διαφορετικών συστατικών στον εντερικό αυλό (Sinha et al., 2011). Δεν 

υπάρχει κάποια αναφορά για τη δράση των ενζύμων αυτών στα ίδια τα πεπτικά ένζυμα, όσο 

στα κυτταρικά τοιχώματα των ΜΑΠ του εντερικού περιεχομένου κάνοντας τους πιο δεκτικούς 

σε ενζυματική υδρόλυση από τα ενδογενή ένζυμα ή την μικροβιακή χλωρίδα (Beauchemin et 

al., 2004). Η αυξημένη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από το κυρίως τμήμα του 

εντέρου σε σχέση με το σογιάλευρο θα μπορούσε να σχετίζεται με την ενίσχυση της δράσης 

των ενδογενών αυτών ενζύμων, αν και αύξηση της δράσης τους δεν παρατηρήθηκε στο 

εντερικό περιεχόμενο. Μιας και η γνώση είναι ακόμα πολύ περιορισμένη στον τομέα αυτό, 

περισσότερη διερεύνηση απαιτείται ως προς την ακριβή δράση των ενζύμων αυτών στα 

πεπτικά ένζυμα.     

6.4.3. Δείκτες ανοσοποιητικού συστήματος των ψαριών 

Η υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου στην παρούσα μελέτη βρέθηκε να επιδρά σημαντικά στη 

δράση των φαγοκυττάρων στο αίμα των ψαριών στην ομάδα SΒΜ, όντας χαμηλότερη σε 

σχέση με το μάρτυρα, ενώ δεν επηρέασε σημαντικά τους υπόλοιπους δείκτες στον ορό των 
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ψαριών. Όταν χορηγήθηκαν τα ενζυματικά μίγματα, παρατηρήθηκε μια τάση βελτίωσης όλων 

των ανοσολογικών δεικτών σε σχέση με την ομάδα SBM. Τα ενζυματικά μίγματα περιέχουν 

ουσίες, όπως οι γλουκανάσες, οι ξυλανάσες και οι κυτταρινάσες, που υδρολύουν τους 

σύνθετους πολυσακχαρίτες σε απλούστερους, κάνοντας τους πιθανόν πιο διαθέσιμους από τα 

ψάρια (Chesson, 1993). Ορισμένοι ολιγοσακχαρίτες, όπως οι mannan-ολιγοσακχαρίτες, 

έχουν ανοσο-ενισχυτικές δράσεις για τα κτηνοτροφικά ζώα, αλλά και τα ψάρια (Shashidhara 

and Devegowda, 2003). Η προσθήκη του ενζύμου β-μαννανάση σε σιτηρέσια κτηνοτροφικών 

ζώων οδηγούσε σε διάσπαση του πολυσακχαρίτη β-mannan και ενίσχυση του ανοσοποιητικού 

των ζώων (Jackson et al., 2004; Wu et al., 2005; Zou et al., 2006). Όσον αφορά τα ενζυματικά 

μίγματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη, δεν υπάρχει κάποια βιβλιογραφική 

αναφορά σε αποτελέσματα που να αφορούν το ανοσοποιητικό σύστημα. Η πιθανή παρουσία 

υδρολυμένων υδατανθράκων στο εντερικό περιεχόμενο θα μπορούσε να αιτιολογήσει τα 

αυξημένα επίπεδα των δεικτών του ανοσοποιητικού συστήματος σε σχέση με την ομάδα SBM.     

6.4.4. Μορφολογία εντέρου - ήπατος 

Όσον αφορά τις ιστολογικές παρατηρήσεις, το ήπαρ δεν παρατηρήθηκε να επηρεάζεται από 

την προσθήκη των ενζυματικών μιγμάτων στα σιτηρέσια. Στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου των 

ατόμων που διατράφηκαν με τα σιτηρέσια που περιείχαν σογιάλευρο παρατηρήθηκε 

σχηματισμός κενοτοπίων ανάμεσα στα εντεροκύτταρα, όπως παρατηρήθηκε και στις 

προηγούμενες πειραματικές εκτροφές (Κεφάλαια 3-5).  

6.5. Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε για να αξιολογήσει την επίδραση της ενσωμάτωσης 

υψηλής περιεκτικότητας εμπορικού σογιάλευρου σε συνδυασμό με εμπορικά σκευάσματα με 

υψηλή περιεκτικότητα σε υδρολυτικά ένζυμα στην ανάπτυξη της τσιπούρας. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι και τα δύο σκευάσματα αυτά έχουν δυνατότητα χρήσης στις ιχθυοτροφές, καθότι 

βελτίωσαν τους δείκτες αξιοποίησης της τροφής, την πέψη, αλλά και την ανάπτυξη της 

τσιπούρας σε ποσοστό 5-6% σε σχέση με τα ψάρια που τράφηκαν μόνο με σογιάλευρο. Τα 

ένζυμα αυτά φαίνεται να λειτουργούν στο επίπεδο σιτηρεσίου, κυρίως υδρολύοντας τους μη-
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αμυλούχους πολυσακχαρίτες, αλλά και βοηθώντας την πέψη των θρεπτικών συστατικών. 

Επιπλέον, η χορήγηση των ενζύμων αυτών φάνηκε να αντισταθμίζει τη μείωση της δράσης των 

φαγοκυττάρων του αίματος που βρέθηκε να προκαλεί το σογιάλευρο, όπως φάνηκε από τα 

αποτελέσματα των ανοσολογικών παραμέτρων. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι τα 

συγκεκριμένα εμπορικά σκευάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα σιτηρέσια των ψαριών 

επιτρέποντας μια χαμηλού κόστους επιλογή για την προσθήκη υποκατάστατων ιχθυαλεύρου. 

Παρόλα αυτά, απαιτείται περισσότερη διερεύνηση όσον αφορά τα επίπεδα ενσωμάτωσης τους 

στα σιτηρέσια και τις συνθήκες που θα αποδώσουν τα μέγιστα επιθυμητά αποτελέσματα (πχ 

επώαση μαζί με τις πρώτες ύλες, μέγιστη ενσωμάτωση φυτικών πρώτων υλών στα σιτηρέσια). 

Υψηλή δόση των σκευασμάτων αυτών στα σιτηρέσια μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή υψηλών 

επιπέδων μονοσακχαριτών και κατά συνέπεια να έχει αρνητικά αποτελέσματα για την 

ανάπτυξη των ψαριών. Επιπλέον, η παραγωγή ή εύρεση ανθεκτικών ενζύμων στη θερμοκρασία, 

αλλά και στο pH πεπτικού συστήματος των ψαριών απαιτείται, έτσι ώστε να μπορούν να 

αξιοποιούνται στο μέγιστο από τον οργανισμό και να μην καταστρέφονται κατά την παραγωγή 

των σιτηρεσίων με εξώθηση ή κατά τη διαδικασία της πέψης από τα οξέα του στόμαχου.    
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Κ ε φ ά λ α ι ο  V I I  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ   

7. Γενική Συζήτηση 

7.1. Επίδραση του σογιάλευρου και των αντιδιατροφικών παραγόντων του στην 

ανάπτυξη και φυσιολογία του εντέρου της τσιπούρας 

Η υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου με φυτικές πρώτες ύλες πλούσιες σε πρωτεΐνη είναι πλέον 

διαδεδομένη στις ιχθυοτροφές. Το σογιάλευρο έχει υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης και 

ικανοποιητική σύνθεση αμινοξέων, καθιστώντας το κατάλληλο για την διατροφή των ψαριών, 

και επιπλέον, έχει σχετικά χαμηλό κόστος παραγωγής και μεγάλη διαθεσιμότητα 

(Storebakken et al., 2000; Swick, 2002; Kaushik et al., 2004). Η πηγή αυτή πρωτεΐνης 

περιλαμβάνεται στα σιτηρέσια σε ποσοστά που κυμαίνονται συνήθως από 10 έως 30% 

ανάλογα με το είδος που χορηγούνται (Hardy, 2002; Pillay and Kutty, 2005). Η δυνατότητα 

ενσωμάτωσης του σογιάλευρου στα σιτηρέσια των σαρκοφάγων ψαριών σε υψηλότερα 

ποσοστά είναι περιορισμένη, κυρίως λόγω της παρουσίας των αντιδιατροφικών παραγόντων 

και των υψηλών συγκεντρώσεων άπεπτων υδατανθράκων που περιέχει (Francis et al., 2001; 

Hardy, 2002). Οι παράγοντες αυτοί έχει βρεθεί ότι έχουν ανασταλτική δράση στην ανάπτυξη 

των ψαριών και μπορεί να επηρεάσουν και την υγεία τους (Francis et al., 2001; Krogdahl et 

al., 2010), αν και οι επιδράσεις τους στη φυσιολογία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος 

και την ηλικία των ψαριών, αλλά και τα επίπεδα τους στην τροφή. Το ποσοστό των 

αντιδιατροφικών παραγόντων μπορεί να μειωθεί στο σογιάλευρο και να ελαττωθούν οι 

αρνητικές επιπτώσεις τους, χρησιμοποιώντας ποικίλες τεχνικές επεξεργασίας, όπως 

επεξεργασία με μικροοργανισμούς, αλκοολική εκχύλιση και ενζυμική επεξεργασία (Rumsey et 

al., 1994; Buttle et al., 2001; Francis et al., 2001; Refstie et al., 2005). 
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7.1.1. Διατροφικά επίπεδα σογιάλευρων, αντιδιατροφικοί παράγοντες και 

επιδράσεις στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της τροφής  

Στην παρούσα διατριβή δοκιμάσθηκαν τα επίπεδα ανοχής της τσιπούρας σε κατεργασμένα 

προϊόντα σόγιας, από τα οποία είχαν μειωθεί τα επίπεδα ορισμένων αντιδιατροφικών 

παραγόντων είτε με βιοεπεξεργασία (BS), είτε με αλκοολική εκχύλιση (SPC). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι διατροφικά επίπεδα των προϊόντων αυτών μέχρι 40% δεν 

επηρέασαν σημαντικά την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της τροφής, όταν χορηγήθηκαν για 

τρεις μήνες. Επιμήκυνση της διατροφής για τρεις ακόμη μήνες, στην περίπτωση του BS, 

ανέδειξε διαφορές και στο 40% επίπεδο. Αυτό αποδόθηκε κυρίως στην πιθανή έλλειψη 

μεθειονίνης, καθώς μία παράμετρος που επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τα αυξανόμενα ποσοστά 

ήταν αυτή της συγκράτησης πρωτεΐνης. Προσθήκη μεθειονίνης στις τροφές των πειραμάτων 

που ακολούθησαν δεν διαφοροποίησε την απόκριση της προηγούμενης παραμέτρου από αυτή 

της αξιοποίησης της τροφής.  

Από προηγούμενες αναφορές έχει βρεθεί ότι στην τσιπούρα  διατροφικά επίπεδα  συμβατικού 

σογιάλευρου είναι ανεκτά έως ποσοστά 30%, βάσει παραμέτρων  ανάπτυξης και αξιοποίησης 

της τροφής (Robaina et al., 1995; Nengas et al., 1996; Bonaldo et al., 2008). Τα 

επεξεργασμένα προϊόντα περιείχαν χαμηλότερα ποσοστά από ορισμένους αντιδιατροφικούς 

παράγοντες συγκριτικά με τη σόγια, όπως αλλεργιογόνα, αναστολείς τρυψινών, λεκτίνες, 

ολιγοσακχαρίτες και επιπλέον σαπωνινών για το SPC. Η αφαίρεση ή απενεργοποίησή τους 

βελτίωσε την διατροφική αξία και αύξησε τη δυνατότητα προσθήκης τους στα σιτηρέσια της 

τσιπούρας. Παρόλα αυτά, μεγαλύτερα ποσοστά στην τροφή χειροτέρευαν σημαντικά τους 

συντελεστές ανάπτυξης λόγω της πιθανής παρουσίας άλλων παραγόντων, όπως άπεπτων ΜΑΠ 

ή παρουσία αντιδιατροφικών παραγόντων που δεν αφαιρέθηκαν. 

Η παρουσία ΜΑΠ στην πρώτη ύλη συμβάλει σημαντικά στη μείωση της διαθέσιμης 

ενέργειας, τα δε ποσοστά τους δεν επηρεάζονται σημαντικά από την βιοεπεξεργασία της 

σόγιας ή την αλκοολική εκχύλιση. Μελέτη των παραμέτρων ανάπτυξης μετά από χορήγηση 

των υδρολυτικών μιγμάτων σε σιτηρέσια, που περιείχαν 60% σογιάλευρο σε επόμενο πείραμα, 
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έδειξε πως η μείωση των ποσοστών  ΜΑΠ θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω την 

διατροφική αξία της σόγιας. Τα δεδομένα για την χρήση υδρολυτικών ενζύμων από άλλα 

ψάρια είναι περιορισμένα και αντιφατικά, καθότι τα αποτελέσματα αλλάζουν ανάλογα με το 

είδος, τα ένζυμα που χορηγούνται αλλά και την πρώτη ύλη (Farhangi and Carter, 2007; 

Denstadli et al., 2011; Lin and Luo, 2011; Dalsgaard et al., 2012). 

Προσθήκη ορισμένων αντιδιατροφικών παραγόντων (ΜΑΠ σόγιας, σαπωνίνες, ισοφλαβόνες) 

σε σιτηρέσια με βάση ιχθυάλευρο, και σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά που θα περιέχονταν στο 

50% προσθήκης σογιάλευρου, χρησιμοποιήθηκε για να διαλευκάνει την επίδραση  καθενός 

από αυτά ή και συνδυασμού τους στην τσιπούρα. Παρά το γεγονός ότι οι διαφορές στα 

αποτελέσματα δεν ήταν σημαντικές, οι ΜΑΠ φάνηκε να έχουν τις πιο ισχυρές επιδράσεις στην 

ανάπτυξη δίνοντας τιμές ανάμεσα στην τροφή με βάση το ιχθυάλευρο και αυτή με 50% 

σογιάλευρο και SPC, που ήταν σημαντικά διαφορετικές από το FM. Ο συνδυασμός των 

αντιδιατροφικών παραγόντων, όταν προστέθηκε σε σιτηρέσια με ιχθυάλευρο, δεν έδωσε 

σημαντικές διαφορές στους δείκτες ανάπτυξης, κάτι που δείχνει ότι και άλλοι παράγοντες στην 

σόγια μειώνουν την απόδοση της. Η έλλειψη σημαντικών διαφορών στην ανάπτυξη μετά από 

τη χορήγηση των παραγόντων αυτών θα μπορούσε να εξηγηθεί από την παρουσία του 

ιχθυαλεύρου, καθότι αποτελεί μια εύπεπτη και εύγεστη πηγή πρωτεΐνης για το ψάρι, η οποία 

καλύπτει και τις απαιτήσεις του σε απαραίτητα αμινοξέα και ενέργεια (Drew et al., 2007; 

Glencross et al., 2007), με αποτέλεσμα να εξουδετερώσει τις αρνητικές επιδράσεις τους.  

7.1.2. Επίδραση των αντιδιατροφικών παραγόντων στην πεπτικότητα 

Παρά το γεγονός ότι δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στους δείκτες ανάπτυξης, η χορήγηση 

των αντιδιατροφικών παραγόντων επηρέασε την πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών. Οι 

διαφοροποιήσεις στην πεπτικότητα ήταν μικρές και δεν ήταν εύκολο να μεταφραστούν σε 

μεταβολές ανάπτυξης, ίσως και λόγω της μικρής διάρκειας του πειράματος. Οι μεταβολές που 

παρατηρήθηκε αφορούσαν μείωση της πεπτικότητας: 

 της πρωτεΐνης, από τους ΜΑΠ, τις ισοφλαβόνες και του συνδυασμού των 

παραγόντων 
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 του λίπους, από τις σαπωνίνες 

Εκτεταμένη έρευνα με καθαρούς αντιδιατροφικούς παράγοντες σόγιας δεν υπάρχει στα ψάρια, 

παρόλο που η παρουσία τους έχει υποτεθεί ότι ευθύνεται για τις αρνητικές επιδράσεις των 

φυτικών πρώτων υλών στις φυσιολογικές λειτουργίες. Μελέτες που να εξετάζουν την επίδραση 

των ΜΑΠ σογιάλευρου στην πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών δεν υπάρχουν στα ψάρια, 

παρά μονάχα στο σολομό (Kraugerud et al., 2007), σε χαμηλότερα επίπεδα χορήγησης από 

αυτό της παρούσας μελέτης, χωρίς όμως σημαντική επίδραση. Διαφορετικής προέλευσης (όχι 

σογιάλευρου) ΜΑΠ στα σιτηρέσια βρέθηκε να μειώνουν την πεπτικότητα των θρεπτικών 

συστατικών, ενώ αυτό φάνηκε να σχετίζεται με τον τύπο τους, με τους διαλυτούς να επιδρούν 

σε όλα τα θρεπτικά συστατικά, ενώ τους αδιάλυτους κυρίως στο λίπος (Amirkolaie et al., 

2005).  

Παρόμοια επίπεδα χορήγησης σαπωνινών με αυτά της παρούσας μελέτης επέδρασαν 

αρνητικά στην πεπτικότητα της πρωτεΐνης στην ιαπωνική γλώσσα, χωρίς όμως να εξετάζουν τι 

γίνεται με το λίπος (Chen et al., 2011). Στο σολομό, η χορήγηση σαπωνινών επηρέασε 

αρνητικά την πεπτικότητα της πρωτεΐνης και του λίπους, κάτι που όμως σχετίσθηκε με την 

πηγή της πρωτεΐνης στο σιτηρέσιο (Chickwati et al., 2012). Παρόμοια επίδραση της πρώτης 

ύλης φάνηκε να υπάρχει και από τη χορήγηση των ισοφλαβονών στα ψάρια, καθώς τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτά στο σολομό, στον 

οποίο βρέθηκε μείωση της πεπτικότητας του λίπους, όταν χορηγήθηκαν σε σιτηρέσια μαζί με 

συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας (Refstie et al., 2007).  

Η προσθήκη των σαπωνινών και ισοφλαβονών μαζί με τους ΜΑΠ σε σιτηρέσια με βάση το 

ιχθυάλευρο, δεν επέδρασε αρνητικά στην πεπτικότητα του λίπους, μείωσε εντούτοις περαιτέρω 

την πεπτικότητα της πρωτεΐνης. Η χορήγηση σογιάλευρου σε επίπεδα που θα περιέχονταν οι 

αντιδιατροφικοί παράγοντες επέδρασε αρνητικά παρόλα αυτά στην πεπτικότητα του λίπους 

και του αμύλου, και όχι της πρωτεΐνης. Η αρνητική επίδραση από την παρουσία του 

σογιάλευρου στην πεπτικότητα του λίπους έχει βρεθεί και σε άλλα είδη (Olli and Krogdahi, 

1994; Olli and Krogdahl, 1995; Refstie et al., 1999; Refstie et al., 2000; Refstie et al., 2001; 

Tibaldi et al., 2006; Øverland et al., 2009).  Η δράση αυτή έχει αποδοθεί κυρίως στα διαλυτά 
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σε αλκοόλη συστατικά του (Olli and Krogdahl, 1995), ενώ έχει υποτεθεί η εμπλοκή των 

ΜΑΠ (Refstie et al., 1999). Όσον αφορά το τελευταίο, τα αποτελέσματα από τη χρήση 

υδρολυτικών ενζύμων ΜΑΠ σε σιτηρέσια με υψηλά ποσοστά σογιαλεύρου έδειξαν βελτίωση 

της πεπτικότητας του λίπους από την τσιπούρα. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να 

επιβεβαιώσει την παραπάνω υπόθεση για συνεισφορά των ΜΑΠ στη μειωμένη πεπτικότητα 

του λίπους από τα ψάρια στο σογιάλευρο, παρόλο που η καθαρή χορήγηση τους δεν έδειξε το 

ίδιο αποτέλεσμα.  

Η αφαίρεση των διαλυτών σε αλκοόλη συστατικών στο προϊόν SPC αύξησε σημαντικά την 

πεπτικότητα του λίπους και του αμύλου σε σχέση με το σογιάλευρο, όχι όμως στα επίπεδα του 

μάρτυρα. Επιπλέον, η προσθήκη καθαρών σαπωνινών και ισοφλαβονών στο SPC δε μείωσε 

σημαντικά την πεπτικότητα του λίπους και του αμύλου σε σχέση με το καθαρό προϊόν. Από 

όλα τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η επίδραση των αντιδιατροφικών παραγόντων στην 

πεπτικότητα επηρεάζεται διαφορετικά ανάλογα με την πρώτη ύλη του σιτηρεσίου, ενώ 

παράγοντες του σογιαλεύρου που δεν εξετάστηκαν στην παρούσα διατριβή μπορούν επίσης να 

εμπλέκονται στην πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών.     

7.1.3. Δράση των ενζύμων στον πεπτικό σωλήνα 

Η υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου από τα προϊόντα σογιάλευρου, αλλά και η προσθήκη των 

αντιδιατροφικών παραγόντων της σόγιας επηρέασαν τη δράση των ενζύμων του εντέρου. Τα 

αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα άλλων εργασιών, σύμφωνα με τα οποία η 

δράση των πεπτικών ενζύμων επηρεάζεται σημαντικά από τα συστατικά της τροφής (Krogdahl 

et al., 1999; Montagne et al., 2002; Krogdahl et al., 2003; Harpaz et al., 2005). Στα 

πειράματα με υποκατάσταση του ιχθυάλευρου από τα εμπορικά προϊόντα BS και SPC δεν 

βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στη δράση των ενζύμων για τα πυλωρικά τυφλά και το κυρίως 

έντερο. Οι διαφορές μεταξύ των τροφών περιορίζονταν στο τελικό τμήμα του εντέρου. Τα 

επίπεδα της αμυλάσης, έδειξαν αντίθετες μεταβολές στο πρώτο και δεύτερο πείραμα, με τιμές 

να μειώνονται σε 40 και 60% προσθήκης για το BS και να αυξάνονται για το SPC. Σημαντική 

αύξηση στις τιμές της αμυλάσης επέφερε και η προσθήκη ΜΑΠ σόγιας σε σιτηρέσια με βάση 
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το ιχθυάλευρο στο επόμενο πείραμα υποδεικνύοντας τους ΜΑΠ ως τους κύριους παράγοντες 

επίδρασης. Η ίδια σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε επίσης και για όλες τις τροφές που 

περιείχαν σογιάλευρο στο τελευταίο πείραμα άσχετα με την προσθήκη ενζύμων. Δεν είναι 

γνωστό με ποιο μηχανισμό οι ΜΑΠ επιφέρουν αυτή την αλλαγή, ενώ εργασίες που να 

μελετούν την επίδραση τους στη δράση του ενζύμου στα εντερικά τοιχώματα δεν υπάρχουν. 

Η αυξημένη παρουσία της αμυλάσης στις δύο πρώτες τροφές στο πείραμα με BS μπορεί να 

σχετίζεται με τα υψηλά επίπεδα αμύλου (πάνω από 20%), που περιείχαν οι τροφές αυτές και 

πιθανόν να οδήγησαν και σε αυξημένη έκκριση αμυλάσης. Σε αυτό συνηγορούν και τα 

αυξημένα επίπεδα μαλτάσης που βρέθηκαν για το ίδιο τμήμα του εντέρου σε αυτές τις τροφές. 

Βιβλιογραφικά δεδομένα που να αφορούν τη δράση των ενζύμων του πεπτικού σωλήνα από τη 

χορήγηση ισοφλαβονών στα σιτηρέσια δεν υπάρχουν, ενώ επιδράσεις δεν βρέθηκαν στην 

τσιπούρα. Η προσθήκη σαπωνινών σόγιας σε σιτηρέσια σολομού έχει βρεθεί ότι μειώνει τη 

δράσης της ALP, της LAP και της μαλτάσης, στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου στο σολομό 

(Chickwati, 2007). Αναφορικά με τη μαλτάση, δεν παρατηρήθηκε επίδραση από τη 

χορήγηση των σαπωνινών (με βάση το ιχθυάλευρο) στην τσιπούρα. Μείωση της ALP με την 

προσθήκη σαπωνινών στην τροφή ήταν εμφανής για το οπίσθιο τμήμα του εντέρου, ενώ αυτό 

δεν παρατηρήθηκε για τα υπόλοιπα τμήματα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην αύξηση της 

συγκέντρωσης των σαπωνινών με την δίοδο τους μέσα στον πεπτικό σωλήνα, καθώς 

θεωρούνται άπεπτα συστατικά της τροφής από τα ψάρια (Knudsen et al., 2008). Όταν στα 

ψάρια χορηγήθηκε το προϊόν SPC, το οποίο περιέχει χαμηλά επίπεδα σαπωνινών, η μείωση 

αυτή στη δράση της ALP στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου δεν παρατηρήθηκε. Αντίθετα, 

βρέθηκε με το προϊόν BS, από το οποίο οι σαπωνίνες θεωρητικά έχουν παραμείνει. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι και στην τσιπούρα η δράση της ALP στο οπίσθιο τμήμα του 

εντέρου μειώνεται από την παρουσία των σαπωνινών στα σιτηρέσια.   

Όσον αφορά τη LAP, η καθαρή προσθήκη των σαπωνινών στα σιτηρέσια δε βρέθηκε να 

επηρεάζει τη δράση της. Έχει βρεθεί ότι η έλλειψη μεθειονίνης μπορεί να σχετίζεται με 

μείωση της δράσης του ενζύμου στο έντερο των ποντικιών (Kimura et al., 1979). Στην 

πειραματική εκτροφή με το BS παρατηρήθηκε μειωμένη συγκράτηση της πρωτεΐνης, κάτι που 
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αποδόθηκε σε πιθανή έλλειψη μεθειονίνης. Η μείωση της δράσης του ενζύμου που 

παρατηρήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα προσθήκης του BS θα μπορούσε να σχετίζεται με 

αυτή την έλλειψη. Παρόλα αυτά, στην πειραματική εκτροφή που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 

4, με τη χορήγηση εμπορικού σογιάλευρου μαζί με υδρολυτικά ένζυμα στα σιτηρέσια 

παρατηρήθηκε μείωση στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου, παρά την προσθήκη μεθειονίνης. 

Αυτό θα μπορούσε να σχετίζεται με το γεγονός ότι το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε περιείχε 

υψηλά ποσοστά αντιδιατροφικών παραγόντων, τα οποία παρέμειναν στην τροφή παρά την 

υδρόλυση που πραγματοποιήθηκε και πιθανόν να επηρέασαν τη δράση του ενζύμου.   

7.1.4. Μορφολογία εντέρου και ήπατος 

Η προσθήκη σογιάλευρου στα σιτηρέσια του σολομού σε ποσοστά πάνω από 10% έχει βρεθεί 

ότι προκαλεί μορφολογικές αλλαγές στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου, φαινόμενο που έχει 

χαρακτηρισθεί ως εντερίτιδα (Baeverfjord and Krogdahl, 1996). Όταν προκαλείται το 

φαινόμενο αυτό, τα ψάρια, ενώ μεγαλώνουν κανονικά και προσλαμβάνουν φυσιολογικά την 

τροφή, αναπτύσσουν μιας βαριάς μορφής φλεγμονή στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου, το οποίο 

έχει χαρακτηρισθεί από: εξαφάνιση των υπερπυρηνικών κυστιδίων στα εντεροκύτταρα, μείωση 

του ύψους των μικρολαχνών, διαστολή του χορίου του βλεννογόνου και του υποβλεννογόνου, 

αύξηση του αριθμού των καλυκοειδών κυττάρων, αύξηση του αριθμού των ηωσινόφιλων, 

απώλεια της δομής των εντερικών λαχνών και γενικά μια συνολική διατάραξη της δομής του 

εντερικού ιστού (Rombout and Berg, 1989; Baeverfjord and Krogdahl, 1996; Urán et al., 

2008b).  Τα παραπάνω συμπτώματα έχουν αποδοθεί στην παρουσία των αντιδιατροφικών 

παραγόντων της σόγιας, ενώ αφαίρεση τους έχει βρεθεί να βελτιώνει σημαντικά τη 

μορφολογία του εντέρου. Δοκιμές με προϊόντα BS (Refstie et al., 2005) και SPC (Krogdahl et 

al., 2000) στο σολομό βελτίωσαν σημαντικά τη μορφολογία του εντέρου σε σχέση με το 

εμπορικό σογιάλευρο. Στην τσιπούρα, η προσθήκη του συμβατικού σογιάλευρου σε ποσοστό 

έως 60% προκάλεσε μορφολογικές αλλαγές στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου, αλλά όχι στην 

έκταση που έχουν παρατηρηθεί στα σολομοειδή, δείχνοντας μεγαλύτερη ανοχή στην πηγή 

αυτή πρώτης ύλης. Τα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν αφορούσαν κυρίως συρρίκνωση 

εντερικών λαχνών,  υπερτροφισμό του χορίου του βλεννογόνου και του υποβλεννογόνου και 
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αύξηση του αριθμού των λευκοκυττάρων στο οπίσθιο έντερο. Η κατεργασία των προϊόντων 

σογιάλευρου βελτίωσε έως ένα βαθμό τα συμπτώματα, χωρίς όμως να τα αφανίσει, γεγονός 

που δείχνει ότι οι παράγοντες που τα προκαλούν, δεν αφαιρέθηκαν με την συγκεκριμένη 

επεξεργασία από την πρώτη ύλη.   

Αύξηση του αριθμού λιπιδικών κενοτοπίων ανάμεσα στα εντεροκύτταρα στο οπίσθιο τμήμα 

του εντέρου της τσιπούρας παρατηρήθηκε κυρίως στα υψηλά επίπεδα χορήγησης των 

προϊόντων σογιάλευρου, γεγονός που έχει παρατηρηθεί και με υψηλά ποσοστά φυτικών 

πρωτεϊνών (Sitja-Bobadilla, 2005). Το διατροφικό λίπος, αφού διασπαστεί, απορροφάται και 

συσσωρεύεται στα εντεροκύτταρα σε μορφή κενοτοπίων – σταγονιδίων, από όπου και 

μεταβολίζεται (Fontagne et al., 1998; Olsen et al., 1999; Hernandez-Blazquez et al., 2006). 

Έχει βρεθεί ότι αλλαγές στην διατροφική πηγή λίπους ή στο μεταβολισμό του μπορεί να 

επηρεάσει τη συσσώρευση λίπους, αυξάνοντας τον αριθμό και τον όγκο των λιπιδικών 

κενοτοπίων στα εντεροκύτταρα (Fontagne et al., 1998; Olsen et al., 1999; Caballero et al., 

2003), παρεμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο τον ενδοκυτταρικό μεταβολισμό, αλλά και την 

απορρόφηση των λιπιδίων από τη μεμβράνη του εντέρου. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει και 

την χαμηλή πεπτικότητα λίπους από τα ψάρια που τρέφονταν με υψηλά ποσοστά σογιάλευρου 

στην παρούσα εργασία, αλλά και τα χαμηλά επίπεδα ολικού λίπους στο σώμα και 

χοληστερόλης στον ορό των ψαριών. Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί στην τσιπούρα 

όταν γίνεται υποκατάσταση του ιχθυελαίου με σογιέλαιο, ενώ τα συμπτώματα αυτά έχουν 

αναφερθεί ότι δεν προκαλούν νέκρωση ή κυτταρικό εκφυλισμό του ιστού (Caballero et al., 

2003).    

Σε υψηλά ποσοστά υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου (50-60%) παρατηρήθηκε επιπλέον 

διεύρυνση του χορίου  του βλεννογόνου του οπίσθιου εντέρου ορισμένων ψαριών. Παρόμοιο 

φαινόμενο παρατηρήθηκε σε προηγούμενες μελέτες στην τσιπούρα με υποκατάστασης του 

ιχθυαλεύρου από 30% εμπορικό σογιάλευρο (Bonaldo et al., 2008), αλλά και υψηλά ποσοστά 

φυτικών πρωτεϊνών (Sitja-Bobadilla et al., 2005). Η διεύρυνση αυτή παρατηρήθηκε εξαιτίας 

της αύξησης της διήθησης των λευκοκυττάρων.  Οι αλλαγές στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου 

της τσιπούρας, όπως και στο σολομό, έχουν αποδοθεί στην παρουσία αντιδιατροφικών 
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παραγόντων στα σιτηρέσια. Στην παρούσα εργασία, όταν χορηγήθηκαν οι αντιδιατροφικοί 

παράγοντες ξεχωριστά δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές στη δομή του εντέρου, με εξαίρεση 

τους ΜΑΠ. Η μεταβολή που παρατηρήθηκε από την παρουσία των τελευταίων, πιθανόν να 

προήλθε από φυσική απόξεση και ρήξη της στιβάδας αυτής, λόγω της αύξησης του όγκου του 

εντερικού περιεχομένου (Sinha et al., 2011). Η χορήγηση των καθαρών σαπωνινών και 

ισοφλαβονών της σόγιας σε σιτηρέσια με βάση το ιχθυάλευρο δεν προκάλεσε μεταβολές στο 

επιθήλιο του εντέρου. Οι σαπωνίνες θεωρούνται από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν 

τη μορφολογία του οπίσθιου τμήματος του εντέρου σε συνδυασμό και με άλλους 

αντιδιατροφικούς παράγοντες στον σολομό (Knudsen et al., 2008; Uran et al., 2008b). Αυτή 

η διαφοροποίηση παρατηρήθηκε και στη δική μας εργασία, καθώς χορήγηση καθαρών 

σαπωνινών δεν προκάλεσε μεταβολές στη μορφολογία του εντέρου, ενώ σε συνδυασμό με το 

προϊόν SPC, και σε μικρότερο βαθμό και με το συνδυασμό των αντιδιατροφικών παραγόντων 

(ΙΝΤ) προκάλεσε αλλαγές, μειώνοντας το μήκος των εντερικών λαχνών και αυξάνοντας τον 

αριθμό των λευκοκυττάρων στο επιθήλιο, γεγονός που αποδεικνύει την αλληλεπίδραση των 

ουσιών αυτών με άλλα συστατικά της τροφής. 

Όταν χορηγήθηκαν υψηλά ποσοστά σογιάλευρου στα σιτηρέσια της τσιπούρας, 

παρατηρήθηκε μετατόπιση της θέσης του πυρήνα των ηπατοκυττάρων προς την περιφέρεια, 

ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε διόγκωση, η οποία πιθανόν προερχόταν από 

συσσώρευση λίπους. Έχει βρεθεί ότι όταν η σύνθεση της πρωτεΐνης μεταβάλλεται ή όταν η 

παρεχόμενη ενέργεια ξεπερνά τη δυνατότητα των ηπατοκυττάρων να οξειδώσουν τα λιπαρά 

οξέα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη σύνθεση και απόθεση λίπους σε κυστίδια, οδηγώντας σε 

ένα μορφολογικό πρότυπο που ονομάζεται στεάτωση. Το φαινόμενο αυτό στα ψάρια έχει 

παρατηρηθεί σε περιπτώσεις διατροφικών ανισορροπιών (Tacon, 1997), ενώ στην τσιπούρα 

παρατηρήθηκε όταν χορηγήθηκαν υψηλά ποσοστά φυτικών πρωτεϊνών, αλλά και σε 

περιπτώσεις υποκατάστασης του ιχθυελαίου (Caballero et al., 2004; Sitjà-Bobadilla et al., 

2005). Αν και η επίδραση του φαινομένου αυτού στο ήπαρ των ψαριών δεν έχει αιτιολογηθεί, 

ορισμένοι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι αποτελεί μια φυσιολογική προσαρμογή του 

οργανισμού στα σιτηρέσια (Segner and Witt, 1990; Caballero et al., 1999), ενώ άλλοι 
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υποστηρίζουν ότι αποτελεί μιας μορφής στρες για το ψάρι (Mosconi-Bac, 1990). Στην 

τσιπούρα βρέθηκε ότι το φαινόμενο αυτό δεν βλάπτει τον ιστό και είναι αντιστρέψιμο όταν 

χορηγηθούν ισορροπημένα σιτηρέσιο (Caballero et al., 2004).     

7.2. Επίδραση του σογιάλευρου και των αντιδιατροφικών παραγόντων του στο 

ανοσοποιητικό και το αντιοξειδωτικό σύστημα της τσιπούρας  

Οι περισσότερες μελέτες που ασχολήθηκαν με την υποκατάσταση των ιχθυαλεύρων στις 

υδατοκαλλιέργειες είχαν σαν στόχο τη βέλτιστη ανάπτυξη, την υψηλή αξιοποίηση της τροφής 

και την ενισχυμένη μεταβολική χρήση των θρεπτικών συστατικών, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο 

την ασφάλεια, την ποιότητα και την κατάσταση υγείας των ψαριών (Sitja-Bobadilla, 2005). 

Λιγότερη έμφαση έχει δοθεί στην επίδραση της υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου από φυτικές 

πρώτες ύλες στην ανοσολογική κατάσταση, την απόκριση στρες και σε άλλα κριτήρια που 

σχετίζονται με την υγεία των ψαριών.  

7.2.1. Επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα  

Στην παρούσα μελέτη, το επίπεδο υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου, αλλά και το χρονικό 

διάστημα χορήγησης των σιτηρεσίων φάνηκε να επιδρά σημαντικά στους μη-ειδικούς 

μηχανισμούς άμυνας της τσιπούρας. Αναστολή των μηχανισμών της μη-ειδικής άμυνας έχει 

παρατηρηθεί στην τσιπούρα με υψηλά επίπεδα υποκατάστασης από φυτικές πρώτες ύλες στα 

σιτηρέσια (75-100%; Sitjà-Bobadilla et al., 2005), ενώ σε άλλα είδη έχει βρεθεί ότι η ολική 

υποκατάσταση μπορεί να επηρεάσει την ευπάθεια σε παθογόνα βακτήρια (Neji and De la 

Nouee, 1998). Όσον αφορά τη χρήση σογιάλευρου, σε πειράματα που έχουν 

πραγματοποιηθεί στο σολομό και την πέστροφα έχει παρατηρηθεί είτε ενίσχυση (Rumsey et 

al., 1994) είτε αναστολή της δράσης των φαγοκυττάρων (Burrells et al., 1999), η οποία έχει 

αποδοθεί στους αντιδιατροφικούς παράγοντες της σόγιας (Buttle et al., 2001). Εν προκειμένω, 

τα επίπεδα υποκατάστασης και η ανοχή του κάθε είδους φαίνεται να είναι σχετική.   

Στην τσιπούρα, όταν χορηγήσαμε διαφορετικά προϊόντα σογιάλευρου για τρεις μήνες, η 

«αναπνευστική έκρηξη» στο αίμα των ψαριών είχε την ίδια απόκριση : μείωση της έκκρισης 
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ριζών Ο2 στο 20 και 40% και αύξηση στο 60% επίπεδο χορήγησης των προϊόντων. Αυτό θα 

μπορούσε να οφείλεται σε μια πιθανή δράση αντιοξειδωτικών ουσιών που βρίσκονται στο 

σογιάλευρο, μέχρι το 40% επίπεδο, οι οποίες δέσμευσαν τις ελεύθερες ρίζες, όπως θα 

μπορούσε να εξηγηθεί από την αύξηση της δράσης της SOD στο ήπαρ με το προϊόν SPC στα 

επίπεδα αυτά. Αντίθετα, η αύξηση της δράσης των φαγοκυττάρων στο 60% επίπεδο θα 

μπορούσε να εξηγηθεί ως μια απόκριση του οργανισμού σε υψηλά ποσοστά συστατικών που 

θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανοσολογική απόκριση, όπως είναι τα αλλεργιογόνα της 

σόγιας, αλλά και άλλοι αντιδιατροφικοί παράγοντες (Francis et al., 2001). Η αύξηση 

ορισμένων γονιδίων-δεικτών που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα και το στρες στο 

πρόσθιο τμήμα του νεφρού των ψαριών στο επίπεδο αυτό με το προϊόν SPC θα μπορούσε να 

ενισχύσει αυτή την υπόθεση. Παρόμοιες μελέτες στην τσιπούρα με τη χορήγηση σογιάλευρου 

δεν έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ στην ιριδίζουσα πέστροφα και το σολομό βρέθηκε συσχέτιση 

των επιπέδων σογιάλευρου με την απόκριση των φαγοκυττάρων στο αίμα (Burrells et al., 

1999). 

H χορήγηση των καθαρών αντιδιατροφικών παραγόντων σε καθαρή μορφή στην παρούσα 

μελέτη δε επηρέασε την «αναπνευστική έκρηξη» στο αίμα, ενώ η αλληλεπίδραση των 

παραγόντων μεταξύ τους την ενίσχυσε. Αν και οι αντιδιατροφικοί παράγοντες που 

μελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή έχουν αναφερθεί ότι εμφανίζουν αντιοξειδωτικές δράσεις 

στα θηλαστικά, η δράση αυτή μπορεί να χάνεται όταν αυτοί χορηγούνται σε καθαρές μορφές 

και όχι στη φυσική τους κατάσταση (Azadbakht et al., 2007; Azadbakht and Esmaillzadeh, 

2012). Αυτό συμφωνεί με τις παρατηρήσεις από τις in vitro δοκιμές της αντιοξειδωτικής τους 

δράσης που πραγματοποιήσαμε στο εργαστήριο, όπου βρέθηκε ότι η δράση τους ήταν πολύ 

χαμηλή σε σχέση με αυτή του σογιάλευρου και του συμπυκνώματος πρωτεΐνης σόγιας. 

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα της «αναπνευστικής έκρηξης» φάνηκε ότι μπορούν να την 

ενισχύσουν όταν αυτοί χορηγηθούν μαζί. Ενίσχυση της «αναπνευστικής έκρηξης» λόγω 

πιθανής παρουσίας υδρολυμένων υδατανθράκων παρατηρήθηκε και από τη χορήγηση των 

ενζυματικών μιγμάτων στα σιτηρέσια, κάτι που συμφωνεί με παρατηρήσεις σε κτηνοτροφικά 



Κεφάλαιο VIIError! AutoText entry not defined. 

194 

ζώα (Jackson et al., 2004; Wu et al., 2005; Zou et al., 2006), ενώ για τα ψάρια δεν υπάρχουν 

δεδομένα.   

Η χορήγηση του BS για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (έξι μήνες) προκάλεσε μεταβολές 

στην απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος στην τσιπούρα, καθώς παρατηρήθηκε 

μείωση/επαναφορά στα επίπεδα του μάρτυρα των ανοσολογικών παραμέτρων στο υψηλότερο 

επίπεδο υποκατάστασης σχετικά με αυτούς που μετρήθηκαν μετά από 3 μήνες εκτροφής. 

Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στο πρόσθιο τμήμα του νεφρού των ψαριών, αλλά 

και στην έκφραση ορισμένων γονιδίων που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό. Το φαινόμενο 

αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί ως μια μεταβατική ανοσοενίσχυση που θα μπορούσε να 

εμφανίζει η σόγια στην τσιπούρα όταν χορηγούνταν για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, ενώ 

όταν το διάστημα ήταν μεγαλύτερο επέφερε διαφορετικά αποτελέσματα για το 

ανοσοποιητικό. Οι επιδράσεις αυτές δεν είναι ξεκάθαρες, καθότι δε γνωρίζουμε αν η μείωση 

αυτή οφείλεται σε μια κατάσταση προσαρμογής του οργανισμού στο σογιάλευρο, μετά από 

μακρόχρονη χορήγηση του ή αν σχετίζεται με μια επερχόμενη κατάσταση στρες.  

Η μυελοπεροξειδάση είναι μια πρωτεΐνη εξαρτώμενη από το οξυγόνο, βρίσκεται στα 

λευκοκύτταρα  καταλύοντας τις οξειδωτικές αντιδράσεις, ενώ θεωρείται ένας έμμεσος δείκτη 

της λειτουργίας των κοκκιοκυττάρων (Blazer, 1992). Η χορήγηση των προϊόντων σογιάλευρου 

για τρεις μήνες οδήγησε σε αύξηση της περιεκτικότητας του ορού σε μυελοπεροξειδάση στο 

60% επίπεδο. Η παραγωγή της πρωτεΐνης αυτής βρέθηκε να αυξάνεται επίσης σε πειράματα 

στα οποία χορηγούνταν υψηλά ποσοστά φυτικών πρωτεϊνών (Sitjà-Bobadilla et al., 2005) ή 

σογιάλευρου (Rumsey et al., 1994). Το φαινόμενο αυτό σχετίσθηκε με την αύξηση του 

αριθμού των ηωσινόφιλων (κοκκιοκυττάρων) στο βλεννογόνο του εντέρου ή στην κυκλοφορία 

του οργανισμού. Παρόλα αυτά, η χορήγηση υψηλών επιπέδων σογιάλευρου για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, προκάλεσε μείωση της παραγωγής της μυελοπεροξειδάσης, το οποίο θα 

μπορούσε να αποδοθεί σε μια κατάσταση ιάσης ή προσαρμογής του οργανισμού. Η λυσοζύμη 

δεν επηρεάστηκε σημαντικά από την υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου από τα προϊόντα 

σογιάλευρου και την χορήγηση των αντιδιατροφικών παραγόντων, γεγονός που έχει βρεθεί και 

σε άλλα πειράματα στην τσιπούρα με υποκαταστάσεις είτε ιχθυαλεύρου είτε ιχθυελαίου 
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(Montero et al., 2003; Sitjà-Bobadilla et al., 2005; Montero et al., 2008). Ο δείκτης αυτός 

έχει βρεθεί να επηρεάζεται σημαντικά από την θερμοκρασία και την εποχή (Tort et al., 2004), 

ενώ μπορεί να εμπλακεί και στις αρχικές ανοσολογικές αποκρίσεις ενάντια σε μολύνσεις 

(Henry et al., 2009).  

Ένας άλλος σημαντικός δείκτης για την ανοσολογική απόκριση των ψαριών αποτελεί το 

συμπλήρωμα. Η δράση ενάντια στο βακτήριο Escherichia coli που αξιολογήθηκε στην παρούσα 

μελέτη στον ορό των ψαριών αντιπροσωπεύει την αντιβακτηριδιακή δράση του 

συμπληρώματος, της λυσοζύμης και άλλων μορίων, όπως πεντραξινών, λεκτινών και 

αντιμικροβιακών πεπτιδίων. Το συμπλήρωμα συνήθως αξιολογείται από την αιμολυτική δράση 

του. Η αντιβακτηριακή δράση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της δράσης του 

συμπληρώματος, καθώς τα δύο αυτά έχουν βρεθεί να σχετίζονται άμεσα στα σολομοειδή 

(Sakai, 1983). Σημαντική ενίσχυση της αντιβακτηριακής δράσης βρέθηκε μονάχα όταν 

χορηγήθηκε το βιοεπεξεργασμένο προϊόν σογιάλευρου για τρεις μήνες, ενώ η 

μακροπρόθεσμη χορήγηση του προϊόντος μείωσε τη δράση του στο 60% επίπεδο 

υποκατάστασης σε επίπεδα όμοια με αυτά του μάρτυρα. Αύξηση της δράσης του 

συμπληρώματος έχει παρατηρηθεί σε προηγούμενες μελέτες στην τσιπούρα μετά από 

χορήγηση αυξανόμενων επιπέδων μίγματος φυτικών πρωτεϊνών (Sitjà-Bobadilla et al., 2005), 

αλλά και από διαφορετικές διατροφικές μεταχειρίσεις (Mulero et al., 1998; Montero et al., 

1999; Ortuño et al., 1999; 2000; Ortuño et al., 2001).  

7.2.2. Επίδραση στο αντιοξειδωτικό σύστημα  

Το πολύπλοκο ανοσοποιητικό σύστημα των ψαριών απαιτεί πολλά είδη αντιοξειδωτικών 

μορίων έτσι ώστε να μπορεί να αποτοξινώνει τον οργανισμό μετά από συνθήκες στρες. Τα 

αντιοξειδωτικά ένζυμα είναι ικανά να δεσμεύουν τις ενεργές ρίζες οξυγόνου και τα προϊόντα 

τους, και έτσι να προστατεύουν τα κύτταρα και τους ιστούς από οξειδωτική βλάβη. Για την 

αποφυγή οξειδωτικού στρες, ο οργανισμός θα πρέπει να διατηρεί σταθερή τη σχέση μεταξύ 

των αντιοξειδωτικών και των ενεργών ριζών. Όταν υπάρχει ανισορροπία μεταξύ αυτών, οι 
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ενεργές ρίζες μπορεί να συσσωρευτούν και να προκαλέσουν βλάβες στον οργανισμό  (Abadie 

et al., 2001).  

Στην παρούσα μελέτη η εξάμηνη χορήγηση του BS φάνηκε να ενισχύει τη δράση των 

αντιοξειδωτικών ενζύμων, καθώς παρατηρήθηκε αυξημένη δράση στο υψηλότερο επίπεδο 

υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στην τσιπούρα 

όταν συμπεριλαμβανόταν μίγμα φυτικών πρωτεϊνών στα σιτηρέσια για το ίδιο χρονικό 

διάστημα, που αποδόθηκαν στην δράση φαινολικών ουσιών που περιείχε το μίγμα αυτό (Sitjà-

Bobadilla et al., 2005). Η αύξηση αυτή έχει θεωρηθεί ευεργετική για το ψάρι (Sitjà-Bobadilla 

et al., 2005), καθώς πιθανόν με τον τρόπο αυτό να βοηθάει τον οργανισμό να αντιμετωπίσει 

καταστάσεις φλεγμονής κατά τις οποίες παρατηρείται παραγωγή ελευθέρων ριζών (Ahmad et 

al., 2004). Αυτό θα μπορούσε να δικαιολογήσει εν μέρει τη μείωση της «αναπνευστικής 

έκρηξης» από τα λευκοκύτταρα του πρόσθιου τμήματος του νεφρού στο 60% επίπεδο 

χορήγησης του BS. Μια άλλη εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι τέτοιου είδους 

αύξηση θα μπορούσε να προέρχεται και από συστατικά της σόγιας με υψηλή αντιοξειδωτική 

δράση. Παρόλα αυτά, όταν χορηγήθηκε SPC για τρεις μήνες σε παρόμοια επίπεδα, η δράση 

αυτή αναστάλθηκε για τη SOD, παρόλο που το προϊόν αυτό εμφάνισε αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες όταν δοκιμάσθηκε in vitro.  

Η χορήγηση των καθαρών αντιδιατροφικών παραγόντων δεν ενίσχυσε τη δράση των 

αντιοξειδωτικών ενζύμων της τσιπούρας, αλλά αντίθετα, στην περίπτωση των φυτικών ινών 

σόγιας, η προσθήκη τους στα σιτηρέσια σε υψηλά επίπεδα φάνηκε να μειώνει τη δράση της 

SOD και GPx στο ήπαρ των ψαριών. Η επίδραση των αντιδιατροφικών ουσιών στο 

αντιοξειδωτικό σύστημα φάνηκε να διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την παρουσία 

άλλων συστατικών στα σιτηρέσια ή με την πηγή πρώτης ύλης στην οποία χορηγήθηκε. Η 

παρουσία των ισοφλαβονών και των σαπωνινών φάνηκε να επηρεάζουν σημαντικά τη δράση 

των ενζύμων αυτών, σε συνδυασμό με τους ΜΑΠ ή με άλλα συστατικά της σόγιας. Εργασίες 

που να μελετούν την αλληλεπίδραση των δυο αυτών συστατικών και την επίδραση που έχουν 

στο αντιοξειδωτικό σύστημα δεν υπάρχουν, ενώ εργασίες για τα συστατικά αυτά μεμονωμένα 

αναφέρουν για τις αντιοξειδωτικές δράσεις τους στα θηλαστικά (Guo et al., 2002).   
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7.3. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής έδειξαν ότι: 

 Η προσθήκη κατεργασμένων προϊόντων σογιάλευρου στην τσιπούρα για 

υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου μπορεί να είναι εφικτή μέχρι και το 40% επίπεδο, 

χωρίς να επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη, την πρόσληψη και την αξιοποίηση της 

τροφής. Σημαντική είναι η επάρκεια μεθειονίνης των σιτηρεσίων. 

 Η προσθήκη των καθαρών αντιδιατροφικών παραγόντων στα σιτηρέσια φάνηκε να 

επηρεάζει διαφορετικά την  πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών. Προσθήκη 

καθαρών ΜΑΠ και ισοφλαβονών επέδρασαν στην πεπτικότητα της πρωτεΐνης 

σημαντικά, αλλά σε μικρό ποσοστό. Παρόλα αυτά, η μείωση δεν ήταν εμφανής στο 

SBM, το οποίο περιέχει υψηλό ποσοστό αντιδιατροφικών παραγόντων, αλλά ούτε 

και στο SPC, το οποίο περιέχει κυρίως αδιάλυτους ΜΑΠ. Αυτό είναι ενδεικτικό ότι 

η επίδραση στην πεπτικότητα των παραγόντων αυτών μπορεί να επηρεαστεί από 

την πηγή πρώτης ύλης των σιτηρεσίων. 

 Η χορήγηση καθαρών σαπωνινών στα σιτηρέσια μείωσε την πεπτικότητα του 

λίπους, αλλά όχι στο επίπεδο του SBM. Η μείωση της πεπτικότητας του λίπους που 

παρατηρήθηκε στο SBM πιθανόν να οφείλεται στην παρουσία τους, γεγονός που 

επιβεβαιώθηκε από τη βελτίωση της πεπτικότητας του λίπους μετά από αφαίρεση 

τους από το εκχυλισμένο προϊόν SPC.  

 Η χορήγηση του σογιάλευρου προκάλεσε ορισμένες μορφολογικές αλλαγές στο 

οπίσθιο τμήμα του εντέρου, όχι όμως στην έκταση που έχει παρατηρηθεί σε άλλα 

είδη, όπως ο σολομός, δείχνοντας μεγαλύτερη ανοχή της τσιπούρας. Η κατεργασία 

του σογιάλευρου είχε μικρότερες επιδράσεις στο οπίσθιο έντερο. Η χορήγηση των 

καθαρών ΜΑΠ προκάλεσε εντονότερες μορφολογικές αλλαγές σε σχέση με τους 

υπόλοιπους αντιδιατροφικούς παράγοντες, ενώ οι σαπωνίνες σε σιτηρέσια με βάση το 

ιχθυάλευρο δεν είχαν επίδραση στο οπίσθιο τμήμα του εντέρου. Αντίθετα, όταν 
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χορηγήθηκαν σε σιτηρέσια με βάση το SPC και με τους άλλους αντιδιατροφικούς 

παράγοντες, προκάλεσαν έντονες μορφολογικές αλλαγές στο τμήμα αυτό, ενώ 

μείωσαν και τη δράση της αλκαλικής φωσφατάσης στο τμήμα αυτό που αποτελεί ένα 

δείκτη λειτουργίας των μεμβρανών του εντέρου. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η 

δράση τους σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αλληλεπίδραση τους με άλλα 

συστατικά, ενώ φαίνεται να επιδρούν σημαντικά στη δομή του εντέρου της τσιπούρας. 

 Τα προϊόντα σογιάλευρου στα σιτηρέσια προκάλεσαν ανοσολογικές αποκρίσεις στην 

τσιπούρα, οι οποίες σχετίσθηκαν με το επίπεδο υποκατάστασης και το χρόνο 

χορήγησης τους. Η αυξημένη δράση των ανοσολογικών δεικτών στο υψηλότερο 

επίπεδο υποκατάστασης θα μπορούσε να συσχετισθεί με μια κατάσταση 

«εγρήγορσης» του οργανισμού, κάτι που θα μπορούσε να ήταν ευεργετική. Η 

μακρόχρονη χορήγηση υψηλών επιπέδων σογιάλευρου φάνηκε να διαφοροποιεί την 

ανοσολογική απόκριση, αν και απαιτείται περισσότερη διερεύνηση ως προς την 

κατανόηση των επιδράσεων αυτών. 

 Επιδράσεις από τη χορήγηση των προϊόντων σογιάλευρου και των συστατικών τους 

βρέθηκαν και στο αντιοξειδωτικό σύστημα της τσιπούρας, οι οποίες όμως είναι 

δύσκολο να εξηγηθούν ως θετικές ή αρνητικές. Η απόκριση του οργανισμού φάνηκε 

να προσαρμόζεται ανάλογα με τα συστατικά, αλλά και τη δράση του 

ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο προκαλεί παραγωγή ελευθέρων ριζών. Για 

το λόγο αυτό, δεν είναι εφικτή η εξήγηση της απόκρισης τους στα σιτηρέσια που 

χορηγήθηκαν στην παρούσα μελέτη σύμφωνα με κάποιο πρότυπο. 

Χαρακτηριστικές μεταβολές στη δράση ορισμένων ενζύμων φάνηκε να προκαλούν 

οι ΜΑΠ και τα υψηλά ποσοστά SPC και SBM, δείχνοντας κάποια επίδραση τους 

στο αντιοξειδωτικό σύστημα.  

 Η χορήγηση εξωγενών ενζυματικών μιγμάτων φαίνεται μια υποσχόμενη μέθοδος 

μείωσης των ΜΑΠ για την καλύτερη αξιοποίηση της τροφής από την τσιπούρα, ενώ 

βρέθηκε να έχει και ενισχυτική δράση για το ανοσοποιητικό σύστημα. Η περαιτέρω 
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κατανόηση του μηχανισμού δράσης των ενζύμων αυτών, αλλά και η διεξαγωγή 

δοκιμών για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας τους και εύρεση της βέλτιστης 

συγκέντρωσης τους στα σιτηρέσια των ψαριών, θα μπορούσε να επιφέρει καλύτερο 

αποτέλεσμα ως προς τη χρήση τους στις ιχθυοτροφές.  

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι απαιτείται περισσότερη διερεύνηση όσον αφορά τις 

επιδράσεις των αντιδιατροφικών παραγόντων στη φυσιολογία των ψαριών, αλλά και για το ποια 

είναι η επίδραση της υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου σε πραγματικές συνθήκες στην 

ευαισθησία του οργανισμού σε παθογόνους μικροοργανισμούς.    
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9. Περίληψη 

Το ιχθυάλευρο παρέχει το μεγαλύτερο ποσοστό διατροφικής πρωτεΐνης για τα ψάρια στις 

υδατοκαλλιέργειες. Η εύρεση εναλλακτικών πηγών πρωτεΐνης έχει μελετηθεί εντατικά της 

τελευταίες δεκαετίες λόγω της μειωμένης διαθεσιμότητας και του υψηλού κόστους του 

ιχθυαλεύρου. Το σογιάλευρο αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και διαδεδομένες 

εναλλακτικές πηγές για τα σιτηρέσια των σαρκοφάγων ψαριών, καθώς έχει υψηλό ποσοστό 

πρωτεΐνης, υψηλή διαθεσιμότητα και ανταγωνιστική τιμή. Η διατροφική του αξία, παρόλα 

αυτά, επηρεάζεται αρνητικά από την παρουσία αντιδιατροφικών παραγόντων, αλλά και τα 

υψηλά επίπεδα άπεπτων υδατανθράκων, οι οποίοι μπορούν να έχουν αρνητικές επιδράσεις 

στην ανάπτυξη των ψαριών. Αυτά τα συστατικά έχει βρεθεί ότι επηρεάζουν τη δράση των 

ενζύμων, την πέψη και την αξιοποίηση των θρεπτικών συστατικών. Επιπλέον, επηρεάζουν το 

ανοσοποιητικό σύστημα των ψαριών και συχνά σχετίζονται με μορφολογικές αλλαγές στο 

έντερο. Η εξάλειψη των αντιδιατροφικών παραγόντων με κατάλληλες διεργασίες, έχει βρεθεί, 

ότι μπορεί να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών του σογιάλευρου, και να 

ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιδράσεις του.  

Ο κύριος στόχος της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη των επιδράσεων της χορήγησης 

διαφορετικών κατεργασμένων προϊόντων σογιάλευρου, αλλά και καθαρών αντιδιατροφικών 

παραγόντων στην επίδοση της τσιπούρας. Η προσθήκη εξωγενών ενζύμων στα σιτηρέσια 

εξετάστηκαν επίσης ως ένα μέσο βελτίωσης της διατροφικής αξίας του σογιάλευρου και κατά 

συνέπεια της ανάπτυξης και αξιοποίησης  της τροφής από την τσιπούρα. Τα αποτελέσματα 

αξιολογήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη, τη δομή του εντέρου και του ήπατος, την 

ανοσολογική και οξειδωτική κατάσταση, αλλά και την πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών. 

Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης έδειξαν δυνατή υποκατάσταση από κατεργασμένα 

προϊόντα σογιαλεύρου μέχρι 40% στην τσιπούρα, με προϋπόθεση την  ανάλογη προσθήκη 

αμινοξέων. Οι καθαροί αντιδιατροφικοί παράγοντες δεν επηρέασαν την ανάπτυξη όταν 

χορηγήθηκαν με βάση το ιχθυάλευρο, αλλά επηρέασαν την πεπτικότητα, τη μορφολογία του 

εντέρου και την οξειδωτική κατάσταση της τσιπούρας. Η προσθήκη εξωγενών ενζυματικών 

μιγμάτων στα σιτηρέσια έδειξε θετικά αποτελέσματα, ακόμα και με υψηλά επίπεδα 

υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου από συμβατικό σογιάλευρο.  
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10. Abstract 

Fish meal supplies the largest portion of dietary protein of carnivorous fish in aquaculture. 

Alternative protein sources have been studied intensively during the last few decades 

because of the declining availability and high cost of fish meal. Soybean meal is one of the 

most interesting alternatives to fish meal for diets of carnivorous fish, as it has high protein 

content, high availability and a competitive price. Its nutritive value to fish is, however, 

compromised by the presence of anti-nutritional factors, such as saponins and 

phytoestrogens, and the high levels of indigestible carbohydrates, such as non-starch 

polysaccharides, which may have detrimental effects on growth. These components are 

also known to affect digestive physiology, reduce the digestibility and utilization of the 

nutrients, as well as affect immune function and gut integrity of fish. Diverse feed 

processing techniques such as bioprocessing, alcohol extraction or enzyme treatment can 

reduce the final content of these factors and minimize their negative impacts.  

The main object of this doctorate thesis is to study the overall effects of feeding gilthead 

sea bream with diets containing different processed soybean meal products with reduced 

levels of antinutrients, as well as with diets containing pure soybean anti-nutritional factors. 

The addition of exogenous digestive enzymes in feeds for sea bream was also tested as a 

means for improving growth performance and feed utilization. The results are evaluated 

taking into account growth performance, gut integrity and liver structure, immune status as 

well as oxidative and intestinal enzyme activity. The main outcomes of the study revealed a 

potent inclusion of processed soybean products in feeds for sea bream up to a level of 40% 

substitution of fish meal, without affecting negatively fish performance. Pure antinutrients 

in the diets did not affect growth performance significantly, but affected digestive function, 

gut integrity and health status of fish. Addition of exogenous enzymes in feeds for sea 

bream indicated improved performance at high levels of soybean meal inclusion in the 

diets. 
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11. Παράρτημα 

 

Εικόνα 11-1: Ημι-ποσοτικό σύστημα αξιολόγησης του υποβλεννογόνου στην τσιπούρα. Μπάρες 20 μm. Haematoxylin 
& Eosin χρώση 
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Εικόνα 11-2: Ημι-ποσοτικό σύστημα αξιολόγησης του βλεννογόνου στην τσιπούρα. Μπάρες 20 μm. Haematoxylin & 
Eosin χρώση 
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Εικόνα 11-3: Ημι-ποσοτικό σύστημα αξιολόγησης του μήκους των εντερικών λαχνών στην τσιπούρα. Μπάρες 5 mm. 
Haematoxylin & Eosin χρώση 
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Εικόνα 11-4: Ημι-ποσοτικό σύστημα αξιολόγησης του ήπατος στην τσιπούρα. Μπάρες 50 μm. Haematoxylin & Eosin 
χρώση 
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Κεφάλαιο 3: Βιοεπεξεργασία σογιάλευρου 

 

Εικόνα 11-5 : Ιστολογικές τομές σε οπτικό μικροσκόπιο από το ήπαρ των ατόμων τσιπούρας που τράφηκε με (A) 
σιτηρέσιο FM, και (B) σιτηρέσιο BS60 για έξι μήνες. Παρατηρήθηκε μετατόπιση και σμίκρυνση των πυρήνων (βέλος) 
και διόγκωση των ηπατοκυττάρων στην ομάδα BS60. Μπάρες μήκους 50 μm. Haematoxylin & Eosin χρώση. FM: 

Ιχθυάλευρο; BS60; 60% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος 

 

Εικόνα 11-6 : Ιστολογικές τομές σε οπτικό μικροσκόπιο από το οπίσθιο τμήμα του εντέρου της τσιπούρας που 
τράφηκε με (A) σιτηρέσιο FM, και (B) σιτηρέσιο BS60. Το οπίσθιο έντερο από τα άτομα του μάρτυρα διέφερε από τα 

οπίσθιο έντερο με αυξημένα κενοτόπια εντός των εντεροκυττάρων (βέλη, Γ) και το υπερτροφικό χορίου του 
βλεννογόνου με διήθηση ηωσινόφιλων (*,Δ). Μπάρες μήκους 20μm. Haematoxylin & Eosin χρώση. FM: Ιχθυάλευρο; 

BS60; 60% επίπεδο χορήγησης βιοεπεξεργασμένου προϊόντος 
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Κεφάλαιο 4: Αλκοολική εκχύλιση σογιάλευρου 

 

Εικόνα 11-7 : Ιστολογικές τομές σε οπτικό μικροσκόπιο από το ήπαρ των ατόμων τσιπούρας που τράφηκε με (A) 
σιτηρέσιο FM, και (B) σιτηρέσιο SΡ60 για έξι μήνες. Παρατηρήθηκε μετατόπιση και σμίκρυνση των πυρήνων (βέλος) 
και διόγκωση των ηπατοκυττάρων στην ομάδα SΡ60. Μπάρες μήκους 50 μm. Haematoxylin & Eosin χρώση. FM: 

Ιχθυάλευρο; SΡ60; 60% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου προϊόντος 

 

Εικόνα 11-8: Ιστολογικές τομές σε οπτικό μικροσκόπιο από το οπίσθιο τμήμα του εντέρου της τσιπούρας που τράφηκε 
με (A, C) σιτηρέσιο FM, και (B, D) σιτηρέσιο SP60. Το οπίσθιο έντερο από τα άτομα του μάρτυρα διέφερε από τα 
οπίσθιο έντερο με αυξημένα κενοτόπια εντός των εντεροκυττάρων (βέλη). Μπάρες μήκους 50μm (A,B) και 1000μm 
(C,D).  Haematoxylin & Eosin χρώση. FM: Ιχθυάλευρο; SΡ60; 60% επίπεδο χορήγησης αλκοολικά εκχυλισμένου 

προϊόντος 
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Κεφάλαιο 5: Αντιδιατροφικοί παράγοντες 

 

 

Εικόνα 11-9: : Ιστολογικές τομές σε οπτικό μικροσκόπιο από το ήπαρ των ψαριών που τράφηκαν με σιτηρέσιο (A) FM, 
Ιχθυάλευρο, B) FIB, Φυτικές Ίνες Σόγιας, C) SAP, Σαπωνίνες, D) FLAV, Ισοφλαβόνες, E) INT, Αλληλεπίδραση 
Αντιδιατροφικών παραγόντων, F) SBM, Συμβατικό σογιάλευρο, G) SPC, Αλκοολικά Εκχυλισμένο σογιάλευρο, H) 

SPCInt. Αλκοολικά εκχυλισμένο σογιάλευρο, με σαπωνίνες και ισοφλαβόνες. Μπάρες μήκους 20μm. Haematoxylin & 
Eosin χρώση 
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Εικόνα 11-10: : Ιστολογικές τομές σε οπτικό μικροσκόπιο από το οπίσθιο έντερο των ψαριών που τράφηκαν με σιτηρέσιο 
(A) FM, Ιχθυάλευρο, B) FIB, Φυτικές Ίνες Σόγιας, C) SAP, Σαπωνίνες, D) FLAV, Ισοφλαβόνες, E) INT, Αλληλεπίδραση 
Αντιδιατροφικών παραγόντων, F) SBM, Συμβατικό σογιάλευρο, G) SPC, Αλκοολικά Εκχυλισμένο σογιάλευρο, H) SPCInt. 
Αλκοολικά εκχυλισμένο σογιάλευρο, με σαπωνίνες και ισοφλαβόνες. Μπάρες μήκους 20μm. Haematoxylin & Eosin χρώση  
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Κεφάλαιο 6: Εξωγενή υδρολυτικά ένζυμα 

 

Εικόνα 11-11: Ιστολογικές τομές σε οπτικό μικροσκόπιο από το ήπαρ της τσιπούρας που τράφηκε με σιτηρέσιο (A) FM, 
B) SΒΜ, C) MIX1 και D) MIX2. Οι ομάδες που ετράφησαν με σογιάλευρο διέφεραν από το μάρτυρα, λόγω του 

αυξημένου αριθμού λιπιδικών σταγονιδίων (ΛΣ) γύρω από το πάγκρεας, και τη μετατοπισμένη θέση του πυρήνα των 
ηπατοκυττάρων (βέλη, Β-Δ). Μπάρες μήκους 50μm. Hematoxylin & Eosin χρώση 
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Εικόνα 11-12: Ιστολογικές τομές σε οπτικό μικροσκόπιο από το οπίσθιο έντερο της τσιπούρας που τράφηκε με 
σιτηρέσιο (A) FM, B) SΒΜ, C) MIX1 και D) MIX2. Οι ομάδες που ετράφησαν με σογιάλευρο δεν διέφεραν 

σημαντικά στον αριθμό των κυπελλοειδών κυττάρων (goblet cells) από το μάρτυρα, ενώ παρατηρήθηκαν κενοτόπια 
ανάμεσα στα εντεροκύτταρα στις ομάδες SBM, MIX1 και ΜΙΧ2 (βέλη, Β). Μπάρες μήκους 50μm. Alcian Blue – PAS 

Schiff χρώση 

 

 


