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Περίληψη 
 
Η μεταπτυχιακή διατριβή αυτή διερευνά τον δυσχρωματισμό και την υπερμελάνωση 

στο φαγκρί (Pagrus pagrus), φαινόμενα που εκδηλώνονται σε συνθήκες 

καλλιέργειας. Σκοπός της μεταπτυχιακής διατριβής αυτής είναι να διαπιστωθούν τα 

αίτια της διαφοράς στη ποσότητα μελανίνης μεταξύ ήμερου και άγριου φαγκριού. Για 

να διαπιστωθεί εάν η διαφορά στην ποσότητα μελανίνης οφείλεται στη δράση της 

τυροσινάσης αναπτύχθηκε μια μέθοδος για την ανίχνευση της ενεργότητας της Dopa-

οξειδάσης (τυροσινάση). Επίσης δοκιμάστηκε η επίδραση διαφόρων καταστολέων 

(inhibitors) του ένζυμου in vitro. In vivo, δοκιμάστηκε η δράση ενός καταστολέα του 

ένζυμου (Quercetin), σε συνδυασμό με καροτενοϊδή σε μια προσπάθεια βελτίωσης 

του χρώματος των εκτρεφόμενων ψαριών. Η ενεργότητα της τυροσινάσης δεν 

βρέθηκε να διαφέρει στατιστικά μεταξύ άγριων και εκτρεφόμενων ψαριών. Η 

καταστολή του ένζυμου in vitro είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα ενώ in vivo δεν 

είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τέλος η χορήγηση καροτενοϊδών (ασταξανθίνης) 

βοήθησε στην βελτίωση του χρώματος των ιχθύων.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Εισαγωγή 
 
 
1.1. Χρώμα δέρματος 
 
 
1.1.1. Ηθολογική και Φυσιολογική σημασία του χρώματος  
Τα χρωματικά πρότυπα του δέρματος των ιχθύων είναι πολύ σημαντικά για την 

επιβίωση τους στα διάφορα ενδιαιτήματα. Η αλλαγή του χρώματος του δέρματος 

παίζει σημαντικό ρόλο στην ηθολογική συμπεριφορά: α) κρυπτικός χρωματισμός 

(χρωματική προσαρμογή στο περιβάλλον) και β) επικοινωνία τόσο μεταξύ των 

ατόμων του ίδιου είδους (ελκυστικά χρώματα) όσο και με φυσικούς εχθρούς 

(προειδοποιητικά χρώματα, warning coloration), ή ο χασματικός χρωματισμός, 

δηλαδή εμφάνιση χρωματικών λωρίδων, ράβδων ή κηλίδων που διακόπτουν τη 

συνέχεια του περιγράμματος του ψαριού και κάνουν ασαφές το σχήμα του (Fujii, 

1993).  

 

 
1.1.2. Βάση του χρώματος 
 
Τα υπέροχα χρώματα που εμφανίζουν πολλά είδη ιχθύων οφείλονται στην παρουσία 

χρωματικών κυττάρων στο δέρμα (Bagnara and Hadley, 1973; Fujii, 1993). Τα 

κύτταρα αυτά ονομάζονται χρωματοφόρα και περιέχουν χρωστικές και οργανίδια, τα 

οποία άλλα σκεδάζουν και άλλα αντανακλούν το φως. Στα ποικιλόθερμα 

σπονδυλωτά, αυτά τα κύτταρα χωρίζονται σε έξι (6) κατηγορίες, ανάλογα με τις 

χρωστικές που περιέχουν:  

 

1. Μελανοφόρα (μαύρα ή καφέ) 

2. Ξανθοφόρα (ώχρα ή κίτρινα) 

3. Ερυθροφόρα (κόκκινα) 

4. Λευκοφόρα (άσπρα) 

5. Ιριδοφόρα (μεταλλικά ή ιριδίζοντα) 

6. Κυανοφόρα (μπλε) (Fujii, 2000). 

 

Διάφοροι συνδυασμοί από αυτά τα είδη χρωματοφόρων, σε διάφορα ποσοστά 

δημιουργούν διάφορες αποχρώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές του δέρματος, 



δίνοντας την ικανότητα στα ζώα να προσαρμόζονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες, 

για την επιβίωση τους (Fujii, 1993). 

Τα μελανοφόρα αποτελούν την πιο κοινή ομάδα δενδριτικών κυττάρων στους ιχθύς. 

Με αποθέματα μελανοπρωτεϊνών στο εσωτερικό τους χώρο, τα χρωματοσώματα των 

μελανοφόρων, καλούνται μελανοσώματα. Μελανοφόρα βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα 

σημεία όπου διακρίνονται σκούρες αποχρώσεις στο δέρμα.  Αναφέρεται ότι τα 

επιδερμικά μελανοφόρα παίζουν τεράστιο ρόλο στην αποθήκευση μελανίνης σε 

επιδερμικά κύτταρα. Για κανέναν άλλον τύπο χρωματοφόρων δεν είναι γνωστό να 

παράγει χρωστικές οι οποίες μεταφέρονται στη συνέχεια σε επιδερμικά κύτταρα 

(Fujii, 1993). 

 
 
1.1.3. Περιβάλλον και ορμονική ρύθμιση χρώματος 
 
Αλλαγές του χρώματος του δέρματος διαφόρων οργανισμών είναι αποτέλεσμα είτε 

της κινητικής δραστηριότητας των χρωματοφόρων, είτε αλλαγών στην ποσότητα των 

χρωστικών  που είναι αποθηκευμένες στο δέρμα.  

Οι αλλαγές του χρώματος που οφείλονται σε αλλαγές στην ποσότητα των χρωστικών 

ή του αριθμού των χρωματοφόρων στο δέρμα, καλούνται «μορφολογικές αλλαγές 

χρώματος» και συνήθως προχωρούν με σχετικά αργό ρυθμό. Μεγάλης κλίμακας 

λοιπόν προσαρμογές σε φωτισμένο λευκό ή μαύρο υπόστρωμα συνήθως οδηγεί σε 

μορφολογικές αλλαγές χρώματος, οι οποίες οφείλονται σε αύξηση ή μείωση του 

ποσού της χρωστικής στο εσωτερικό των χρωματοφόρων (Parker, 1948; Waring, 

1963; Bagnara and Hadley, 1973). Συνήθως, τέτοιες μορφολογικές αλλαγές θεωρείται 

ότι ακολουθούν μετά από παρατεταμένες φυσιολογικές χρωματικές αλλαγές. 

Προσαρμογή των ζώων σε λευκό ή μαύρο υπόστρωμα, σύντομα έχει ως αποτέλεσμα 

την συγκέντρωση ή την διασπορά, αντίστοιχα, των μελανοσωμάτων στα μελανοφόρα 

και στην συνέχεια λαμβάνει χώρα μια μείωση ή αύξηση του ποσού της χρωστικής. Ο 

κύριος παράγοντας που ελέγχει τις δύο διαδικασίες πιστεύεται ότι είναι η 

μελανοτρόπος  ορμόνη (MSH), από τον ενδιάμεσο λοβό της υπόφυσης, τα επίπεδα 

της οποίας στο πλάσμα έχει δειχθεί ότι μειώνονται ή αυξάνονται κατά την διάρκεια 

της προσαρμογής σε λευκό ή μαύρο υπόστρωμα, αντίστοιχα (Jenks et al., 1977; Whur 

and Weatherhead, 1971; Wilson and Morgan, 1979).  

 

 



Η αύξηση ή ελάττωση του αριθμού των δερμικών χρωματοφόρων αλλά και μερικές 

φορές των επιδερμικών μελανοφόρων επηρεάζει επίσης τον δερματικό χρωματισμό. 

Τέτοια φαινόμενα οφείλονται στον πολλαπλασιασμό των χρωμοβλαστών ή στην 

ποσοτική ελάττωση διαφοροποιημένων χρωματικών κυττάρων καθώς και στην 

αύξηση ή ελάττωση της ποσότητας των χρωστικών (Parker, 1948). Η διαδικασία του 

πολλαπλασιασμού ή της ελάττωσης της ποσότητας της χρωστικής ή του αριθμού των 

χρωματοφόρων χρειάζεται συχνά ημέρες μέχρι και εβδομάδες για την 

πραγματοποίηση της.  

 

Έρευνες του Sugimoto με το είδος Oryzias, όπου μετρήθηκε ο αριθμός 

χρωματοφόρων μετά από περίοδο προσαρμογής μεγάλου χρονικού διαστήματος σε 

σκούρο και λευκό υπόστρωμα, έδειξαν αυξημένο αριθμό μελανοφόρων και 

ελαττωμένο αριθμό λευκοφόρων στα άτομα σε σκούρο υπόστρωμα. Το αντίθετο 

φαινόμενο παρατηρήθηκε στα άτομα προσαρμοσμένα στο λευκό υπόστρωμα 

(Sugimoto a&b, 1993). Επίσης παρατηρήθηκε ταυτόχρονη αλλαγή της συγκέντρωσης 

χρωστικών. 

Η μορφολογική αλλαγή χρώματος μπορεί να είναι ανάλογα με τη περίπτωση 

αντιστρέψιμη (π.χ. εποχικός διμορφισμός) ή μη-αναστρέψιμη (π.χ. ανήλικος και 

ενήλικος χρωματισμός) και συνδέεται συχνά με φαινόμενα έκδυσης, αλλαγή 

τριχώματος, αντιδράσεις ερωτοτροπίας κατά την περίοδο της αναπαραγωγής και 

προσαρμογές στο περιβάλλον.  

 

Οι αλλαγές χρώματος που οφείλονται στις κινητικές δραστηριότητες των 

χρωματοφόρων καλούνται «φυσιολογικές αλλαγές χρώματος». Επειδή ελέγχονται 

από το νευρικό ή/και το ενδοκρινικό σύστημα, τέτοιες αλλαγές γίνονται συγκριτικά 

γρήγορα και εμπλέκονται στις ταχείες χρωματικές προσαρμογές των οργανισμών 

(Fujii and Oshima, 1986). Ο Khokhar (1971), έχει κατηγοριοποιήσει τον έλεγχο των 

φυσιολογικών χρωματικών αλλαγών στα διάφορα είδη ιχθύων σε:  

 

α) νευρικό μόνο 

β) νευρικό πρωταρχικά και υποφυσιακό δευτερευόντως και 

γ) κυρίως ορμονικό έλεγχο. 

 



Οι κινητικές δραστηριότητες των χρωματοφόρων οφείλονται στην ενδοκυτταρική 

παρουσία κινητικών πρωτεϊνών (motor-proteins): σωληνίνη, δυνεΐνη και κινεσίνη. 

Ένας αριθμός μικροσωληνίσκων που εκτείνονται ακτινωτά από το κέντρο του 

κυττάρου προς την περιφέρεια, είναι πιθανόν υπεύθυνος για την κίνηση των 

μελανοσωμάτων (Obika, 1986; Fujii, 1993; Tuma & Gelfand, 1999).  

Οι κινητικές δραστηριότητες των χρωματοφόρων ρυθμίζονται από το νευρικό ή/και 

το ενδοκρινικό σύστημα. Μεταξύ όλων των τάξεων σπονδυλωτών, οι οστεϊχθύες 

αποτελούν μια ομάδα, στην οποία το νευρικό σύστημα έχει αναπτύξει μηχανισμούς 

για την ρύθμιση των αλλαγών χρωματισμού.  

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες  που είναι γνωστό ότι επιδρούν στον 

χρωματισμό των ψαριών είναι το  περιβάλλον φωτισμού (photic environment). Το 

φως σαν ερέθισμα εκλαμβάνεται στους ιχθύς από τα μάτια και/ή την επίφυση. Στη 

συνέχεια το ερέθισμα επεξεργάζεται από το κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο 

μεταδίδει απαγωγά σήματα στα χρωματοφόρα μέσω ενδοκρινικού ή/και νευρικού 

μονοπατιού. 

Oι κύριες ορμόνες που ρυθμίζουν τις κινήσεις των χρωματοφόρων είναι οι εξής: 

• Μελανοτρόπος ορμόνη (MSH, melanocyte stimulating hormone), εκκρίνεται 

από τον ενδιάμεσο λοβό της υπόφυσης, 

  

• MCH (Melanophore-Concentrating Hormone), εκκρίνεται από τον οπίσθιο 

λοβό της υπόφυσης, 

  

• Μελατονίνη, επίφυση και, 

  

• Επινεφρίνη, η οποία πιθανόν να προέρχεται από το κύτταρα chromaffin, 

αντίστοιχα του επινεφρίδιο-εγκεφαλικού στελέχους στα ανώτερα σπονδυλωτά. 

 

Η MSH είναι γνωστό ότι σκουραίνει το δέρμα ενώ η MCH και η μελατονίνη έχουν 

ανταγωνιστική δράση. Διακρίνονται διάφοροι τύποι μελανοτρόπου ορμόνης που είναι 

η αα--MMSSHH,,  ββ--MMSSHH  κκααιι  γγ--MMSSHH,, που υπάρχουν σε διαφορετικά είδη ιχθύων και 

προέρχονται από ένα κοινό πρόδρομο μόριο, την προ-οπιοφλοιοτρόπο 



Τα μελανοφόρα συνήθως παρουσιάζουν την υψηλότερη κινητικότητα. Το 

αποτέλεσμα νευρικών και ορμονικών ερεθισμάτων είναι η ταχύτατη συγκέντρωση ή 

διασπορά των μελανοσωμάτων μέσα στα μελανοφόρα. Για το λόγο αυτό τα 

μελανοφόρα παίζουν σημαντικό ρόλο στις απότομες αλλαγές χρώματος σε πολλά 

είδη ψαριών. Το δέρμα ενός οργανισμού φαίνεται λευκόχρωμο όταν η μελανίνη 

συγκεντρώνεται στο κέντρο του μελανοφόρου ενώ όταν η μελανίνη κατανέμεται 

ομαλά/κανονικά σε όλο το χρωματοφόρο κύτταρο το δέρμα φαίνεται σκουρόχρωμο.  

Αρκετοί φυσικοί και μερικές φορές χημικοί παράγοντες από το περιβάλλον, 

επηρεάζουν τα χρωματοφόρα. Τα περισσότερα από αυτά τα ερεθίσματα λαμβάνονται 

από αισθητήρια όργανα και μεταφέρονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπου 

επεξεργάζεται η πληροφορία για να διεξαχθούν οι κατάλληλες χρωματικές 

αντιδράσεις από τα ζώα (Fujii, 2000). Ο κύριος εξωγενής (περιβαλλοντικός) 

παράγοντας που προκαλεί φυσιολογικές αλλαγές του χρώματος είναι το φως, το 

οποίο διεγείρει είτε άμεσα το κεντρικό νευρικό σύστημα είτε έμμεσα μέσω των 

αισθητήριων οργάνων όπως π.χ. τα μάτια. Το φως σαν ερέθισμα εκλαμβάνεται στους 

ιχθύς από τα μάτια και/ή την επίφυση. Στη συνέχεια το ερέθισμα επεξεργάζεται από 

το κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο μεταδίδει απαγωγά σήματα στα 

χρωματοφόρα μέσω ενδοκρινικού ή/και νευρικού μονοπατιού. 

 
 
1.1.4. Μελανοποίηση 
 
 

Οι διαδικασίες ελέγχου της μελανογένεσης στα κατώτερα σπονδυλωτά, ψάρια και 

αμφίβια, δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως ακόμα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει μια 

κεντρική θεωρία για το πώς γίνεται η ενεργοποίηση των ένζυμων που καταλύουν τα 

πρώτα στάδια της μελανογένεσης. Επίσης μελέτες δείχνουν μεγάλη ενεργότητα 

τυροσινάσης σε μέρη δέρματος τα οποία δεν έχουν καθόλου μελανίνη, όπως και 

ύπαρξη της τελευταίας στους ιστούς του συκωτιού ψαριών, γεγονός αρκετά 

παράδοξο καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει χρησιμότητα ύπαρξης χρωστικής στο 

όργανο αυτό (Haffner & Wieser, 1981). Το ένζυμο τυροσινάση είναι υπεύθυνο για 

την σύνθεση της μελανίνης από το αμινοξύ τυροσίνη (Rodriguez-Lopez et al, 1994), 

και η σύνθεση του ένζυμου και της μελανίνης πραγματοποιείται μέσα στα 

μελανοσώματα των μελανοφόρων (Guo et al, 2003).  



Την δεκαετία του 1970 άρχισαν να υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης διαφόρων 

παραλλαγών της τυροσινάσης οι οποίες συμμετείχαν σε κάποια από τα στάδια του 

βιοχημικού μονοπατιού της μελανογένεσης. Την επόμενη δεκαετία η ανάπτυξη 

βιοχημικών, ανοσοχημικών και μοριακών τεχνικών βοήθησαν στην εύρεση μιας 

οικογένειας τριών πρωτεϊνών οι οποίες σχετίζονται με την τυροσινάση (TRPs). Αυτές 

οι πρωτεΐνες παρουσιάζουν διαφορετική ενζυματική δραστηριότητα σε σχέση με την 

σύνθεση της μελανίνης. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να ομαδοποιηθεί σε δύο 

κατηγορίες.  

Οξειδωτική δραστηριότητα, η οποία σχετίζεται με την τυροσινάση και την TRP-1 και 

ταυτομερισμός ή αποκαρβοξυλίωση της Dopachrome. Παρόλο που πλέον είναι 

γνωστό ότι υπάρχουν διάφορα ενζυματικά βήματα που ρυθμίζουν την παραγωγή της 

μελανίνης, το αρχικό και επομένως καθοριστικό για την μελανογένεση ένζυμο είναι η 

τυροσινάση. Ο αλμπινισμός σχετίζεται με έλλειψη του ένζυμου αυτού (τυροσινάση) 

και αποτελεί γενετική ανωμαλία. Εκτός από την ενζυματική δράση της τυροσινάσης 

στην τυροσίνη και στην Dopa, βρέθηκε ότι η πρώτη, στα θηλαστικά μετατρέπει την 

DHI σε melanochrome. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει in vivo καθώς η DHI είναι 

ιδιαίτερα τοξική σε κύτταρα που παρουσιάζουν ενεργότητα της τυροσινάσης. Έτσι 

διαφαίνεται ότι σε αυτά τα κύτταρα η DHI οξειδώνεται από την τυροσινάση και 

παράγονται τοξικές ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου.  

Η τυροσινάση των θηλαστικών έχει την ασυνήθιστη ιδιότητα να καταλύει τρεις 

διαφορετικές αντιδράσεις στο ίδιο βιοχημικό μονοπάτι, την υδροξυλίωση της 

τυροσίνης, την δεϋδρογενοποίηση της Dopa και την δεϋδρογενοποίηση της DHI. 

Στην πρώτη και τρίτη αντίδραση που μόλις αναφέρθηκε η Dopa είναι συμπαράγοντας 

ενώ στην δεύτερη αντίδραση είναι υπόστρωμα. Η τυροσίνη και η Dopa εκτός από 

υποστρώματα για την παραγωγή μελανίνης είναι θετικοί ρυθμιστές της 

μελανογένεσης. Προσθήκη τυροσίνης ή Dopa σε καλλιέργειες αμελανωτικών 

κυττάρων παρέχει ένα ισχυρό ερέθισμα για παραγωγή τυροσινάσης και 

μελανοσωμάτων. Επίσης η τυροσίνη διεγείρει την τυροσινάση με αποτέλεσμα την 

άμεση αύξηση της ενεργότητας του ένζυμου, σε ανθρώπινα κύτταρα μελανώματος. 

Παράλληλα η τρυπτοφάνη ενισχύει την έκφραση του γονιδίου της τυροσινάσης μέσω 

της διέγερσης του mRNA της τυροσινάσης αλλά και μέσω της πρωτεϊνοσύνθεσης 

(Nordlund et al, 1998). Όπως βλέπουμε στο βιοχημικό μονοπάτι (Διάγραμμα 1) η 

τυροσινάση καταλύει τις πρώτες δύο αντιδράσεις, δηλαδή την μετατροπή τυροσίνης 

σε Dopa και στη συνέχεια Dopa σε Dopaquinone. Για την πρώτη αντίδραση 



υπεύθυνη είναι η τυροσίνη-υδροξυλάση και για τη δεύτερη η Dopa-οξειδάση, αλλά 

στην ουσία πρόκειται για το ίδιο ένζυμο, την τυροσινάση (Nordlund et al, 1998). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ενεργότητα της τυροσινάσης είναι 

αντιστρόφως ανάλογη της ποσότητας μελανίνης του μελανοσώματος (Hiroyuki & 

Tadao, 1969). 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Το βιοχημικό μονοπάτι της σύνθεσης των διαφόρων τύπων μελανίνης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Σκοπός 
 
 
1.2.1. Προβλήματα δυσχρωματισμού στην ιχθυοκαλλιέργεια 
 
Τα πλατύψαρα παρουσιάζουν ασύμμετρο χρωματισμό, με την οφθαλμική επιφάνεια 

να έχει καφέ χρώμα και την τυφλή επιφάνεια να έχει λευκό χρώμα. Οι ανωμαλίες στο 

χρωματισμό των ψαριών αυτών μπορούν να εισαχθούν σε δύο κατηγορίες, την 

υπομελάνωση και την υπερμελάνωση. Η πρώτη κατηγορία συναντάται στην 

οφθαλμική επιφάνεια και εκφράζεται με τμήματα της επιδερμίδας στα οποία δεν έχει 

σχηματιστεί μελανίνη και σε ακραίες περιπτώσεις ολόκληρη η οφθαλμική επιφάνεια 

έχει λευκό χρώμα. Η υπερμελάνωση συναντάται στην τυφλή επιφάνεια των ψαριών 

αυτών και εκφράζεται με σκούρες κηλίδες. Τα αίτια των ανωμαλιών αυτών δεν είναι 

σαφή αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι σημαντικό ρόλο έχουν περιβαλλοντικοί, 

διατροφικοί και νευρολογικοί παράγοντες. Τέλος οι χρωματικές ανωμαλίες αυτές δεν 

παρουσιάζουν κανένα παθολογικό σύμπτωμα στα ψάρια αλλά μειώνουν τις 

πιθανότητες επιβίωσης στα άγρια ψάρια και μειώνουν την εμπορική αξία στα 

εκτρεφόμενα ψάρια (Venizelos, 1999). 

 

 
1.2.2. Προβλήματα δυσχρωματισμού στο Φαγκρί 
 
Το φαγκρί είναι ένα πρωτόγυνο ψάρι το οποίο συναντάται σε αμμώδεις και 

βραχώδεις βυθούς, σε βάθη από 18 έως 185 μέτρα στον Ατλαντικό ωκεανό και στη 

Μεσόγειο θάλασσα. Τα θηλυκά άτομα ωριμάζουν σεξουαλικά στην ηλικία των τριών 

ετών. Το είδος αυτό έχει μεγάλη εμπορική σημασία και εκμεταλλεύεται συστηματικά 

στις θάλασσες στις οποίες συναντάται. Στους άγριους πληθυσμούς τα νεαρά άτομα 

διανέμονται σε μικρότερα βάθη από τα ενήλικα άτομα, όπου έχουν να 

αντιμετωπίσουν την αλιευτική πίεση αλλά και τις ευρέως μεταβαλλόμενες 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα ενήλικα άτομα συναντώνται σε μεγαλύτερα βάθη και 

προτιμούν τα βραχώδη υποστρώματα και έτσι αποφεύγουν την έντονη αλιευτική 

πίεση που ασκούν κυρίως οι τράτες. Εκτός από την εκμετάλλευση των φυσικών 

πληθυσμών του είδους, το φαγκρί είναι ίσως το πιο υποσχόμενο νέο είδος 

υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο καθώς εμφανίζει πολύ καλό ρυθμό ανάπτυξης σε 

συνθήκες εντατικής καλλιέργειας. (Labropoulou, 1999).  



Καθώς το έντονο ερυθρό χρώμα στα εκτρεφόμενα άτομα του Pagrus pagrus και του 

Pagrus major τους δίνει μεγάλη εμπορική αξία, πολλοί ερευνητές προσπαθούν να 

βελτιώσουν την εμπορική του αξία τους με διατροφικά συμπληρώματα 

καροτενοϊδών, κυρίως ασταξανθίνη (Qun Lin et al, 1998). Τα καροτενοϊδή έχουν 

σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση του χρώματος του δέρματος και των μυών των 

ψαριών. Τα καροτενοϊδή συντίθενται από φωτοσυνθετικούς οργανισμούς και δεν 

μπορούν να συντεθούν από τα ψάρια. Στο μεταβολικό μονοπάτι της σύνθεσης τους το 

λυκοπένιο μετατρέπεται σε β-καροτένιο το οποίο με τη σειρά του μετατρέπεται σε 

ασταξανθίνη. Τα ψάρια δεν μπορούν να συνθέσουν καροτενοϊδή αλλά υπάρχουν 

περιπτώσεις ψαριών που μπορούν να μετασχηματίσουν ορισμένα καροτενοϊδή και να 

τα αποθηκεύσουν στους ιστούς τους.  

Το φαγκρί σε συνθήκες καλλιέργειας είναι πολύ πιο σκούρο από τα άγρια άτομα 

(Εικόνα 1). Αυτό συμβαίνει διότι η μελανίνη στα εκτρεφόμενα άτομα βρίσκεται σε 

οκταπλάσια ποσότητα από τα άγρια άτομα (εικόνα 2). Επίσης του λείπει ο ανοικτός 

κόκκινος χρωματισμός καθώς η διατροφή του δεν περιέχει τα κατάλληλα 

καροτενοϊδή  (Chatzifotis et al, 2005).     

 

 

 

Εικόνα 1: Φαγκρί Pagrus pagrus εκτροφής. 

 

 

 

 

 



 

Εικόνα 2: Άγριο φαγκρί Pagrus pagrus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 της μεταπτυχιακής διατριβής αυτής είναι να διαπιστωθούν τα αίτια της 

 στη ποσότητα μελανίνης μεταξύ εκτρεφόμενου και άγριου φαγκριού, 

 και ο ρόλος της διατροφής πλούσιας σε ασταξανθίνη. Για να διαπιστωθεί εάν η 

 στην ποσότητα μελανίνης οφείλεται στη δράση της τυροσινάσης 

 μια μέθοδος για την ανίχνευση της ενεργότητας της Dopa-οξειδάσης. 

 σύγκριση μεταξύ ήμερου και άγριου φαγκριού για να διαπιστωθούν διαφορές 

 ενεργότητα του ένζυμου. Τέλος δοκιμάστηκε η επίδραση διαφόρων 

 (inhibitors) της τυροσινάσης in vitro και in vivo.     

 

 

Σκοπός

διαφοράς

καθώς

διαφορά

αναπτύχθηκε

Έγινε

στην

καταστολέων



2. Υλικά και μέθοδοι 

π ι τ

α άτομα του είδους 

από την τοπική αγορά του Ηρακλείου τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε ορισμένες 

εργαστηριακές αναλύσεις.  

 

2.2 Πειράματα 

 

2.2.1 Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού ενεργότητας Dopa – οξειδάσης. 
 

Για τον προσδιορισμό της ενεργότητας της Dopa-οξειδάσης τροποποιήθηκαν οι 

μέθοδοι των Rob (1999) και Heidcamp (1995).  

 

Υλικά: 

• Citrate buffer pH 4.8. 

• Dopa 8mM σε citrate buffer. 

• Τυροσινάση (Sigma – lot 100K7041) σε citrate buffer και ομογενοποιημένο 

δέρμα ψαριού σε citrate buffer + 0.05% TritonΧ-100. 

 

 

Μέθοδος: 

 

Σε 500 μl ομογενοποιημένου δέρματος ψαριού προστίθενται 2.5 ml citrate buffer με 

pH=4.8. Σαν πρότυπο χρησιμοποιήθηκε τυροσινάση στη συγκέντρωση των 100 IU(4 

μl). Ως τυφλό χρησιμοποιήθηκε ομογενοποίημα δέρματος ψαριού (500μl). 

Ακολούθησε φωτομέτρηση (475nm) κάθε ένα λεπτό, μέχρι τα 10 λεπτά.  

 

 

2.1 Πειραματικό υλικό 
 

Για τις ανάγκες της μεταπτυχιακής διατριβής χρησιμοποιήθηκαν ψάρια του είδους 

Pagrus pagrus. Ένας αριθμός 200 ψαριών με βάρος 185gr ± 9gr συμμετείχε στο 

πείραμα 2.2.2 τα οποία ροέρχονται από τ ς εγκαταστάσεις ου ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε. στο 

Ηράκλειο και στη Σούδα. Επίσης χορηγήθηκαν και κάποια άγρι



Η ενεργότητα εκφράστηκε ως τη συγκέντρωση του προϊόντος (mM Dopachrome / mg 

ρωτεΐνης) και ως Units/mg/min το οποίο ισοδυναμεί με αλλαγή 0.001 στην 

πορρόφηση ανά mg πρωτεΐνης ανά λεπτό της ώρας (Guo et al, 2003).  

νήθηκε  η επίδραση καταστολέων και συνεργατικών 

αραγόντων στην ενεργότητα της τυροσινάσης. 

π

α

Στο πείραμα αυτό διερευ

π

 

 

Πίνακας 1: Ενεργά συστατικά σε δοκιμές in vitro και η δράση τους στο ένζυμο Dopa 

- οξειδάση. 

Ενεργό συστατικό Δράση Τρόπος δράσης 

   

Quercetin dihydrate Καταστολή 
Καταστολέας 

μιτοχονδριακής ΑΤΡάσης. 

Kojic acid Καταστολή δραστηριότητας 

Καταστολέας κατεχολικής 

τυροσινάσης. 

BH4 Συνένζυμο Ενισχύει τη δράση ένζυμων. 

Sodium diethyldithiocarbamate 
Κατ

trihydrate 
αστολή Δεσμεύει το νικέλιο. 

Tannic acid Καταστολή Δεσμεύει τον σίδηρο. 

Caffeic acid Καταστολή 
Καταστέλλει τη δράση και 

μεταγραφή ένζυμων. 

Sodium benzoate Καταστολή 
Συντηρητικές και 

αντισηπτικές ιδιότητες. 

Hydroquinone Καταστολή Ανταγωνιστής τυροσίνης. 

Iodoacetamide Ενεργοποίηση Δεσμεύει την κυστεϊνη. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.2 Ο ρόλος της διατροφής στο χρώμα του δέρματος και στην 

ο πείραμα πραγματοποιήθηκε στις κλειστές πειραματικές εγκαταστάσεις του 

μήματος Υδατοκαλλιεργειών του  ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε., στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι 

ς με συνεχή παροχή θαλασσινού ύδατος. Για να αποφεύγεται η διαφυγή 

των ψαρ επάστηκαν με ε ασκευασμέ ό 

πλαστικό δίχτυ. Η φωτοπερίοδος ρυθμίστηκε σε 14L:10D. Για τις ανάγκες του 

πειράματος  200 φαγκριά ) τα οπο  σε 

10 ομάδες των 20 ατόμων και χρησιμοποιήθηκαν 5 διαφορ

ομάδες χρησιμοποιήθηκε ένας τύπος τροφής όπως παρατίθ

μελανοποίηση.  
 

Τ

Τ

πολυεστερικές, κυλινδρικές δεξαμενές, ήταν όγκου 500L, βάθους 1m και 

εξοπλισμένε

ιών, οι δεξαμενές σκ ιδικά κατ να καλύμματα απ

 

 χρησιμοποιήθηκαν  (Pagrus pagrus ία χωρίστηκαν

ετικές τροφές. Ανά δυο 

εται στον Πίνακα 3 για 

ότητα τροφής πο

λικά το 2% το

χρονική διάρ ν (01/06/2005 – και η ποσ υ 

χορηγήθηκε με το χέρι ημερησίως (πρωί / βράδυ) ήταν συνο υ 

σωματικού βάρο ν ιχθύων.  

 

Α) Πειραμα δες 

 
Πίνακας 2: Πειραματικές  

 

Διατροφή 

κεια 3 μηνώ 30/08/2005) 

υς τω

τικές ομά

 ομάδες

Ομάδα 

C Control 

Q Control με Quercetin 

H 
Control toco

pluvialis* 

με Haema ccus 

QH Control με Quercetin και H.pluvialis 

 

* Το φύκος Haematococcus pluvialis (Naturose® ) είναι η πιο πλούσια φυσική τροφή 

ε μονοεστέρα και διεστέρα ασταξανθίνης. σ

 



Οι πραγματικές ποσότητες quercetin και καροτενοϊδών στις τροφές που 

ρησιμοποιήθηκαν στο διατροφικό πείραμα προσδιορίστηκαν στο εργαστήριο του 

α

χ

ΜΑΙΧ – Μεσογει κό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και παρατίθενται στους 

πίνακες 3 & 4. 

 

 

Πίνακας 3: Ποσότητα καροτενοϊδών στις τροφές του διατροφικού πειράματος. 

 

mg/100 g 
ΤΡΟΦΗ 

Εστέρας ασταξανθίνης β-καροτένιο Σύνολο καροτενοϊδών 

Control 0 2.67±0.28 2.67 

Q 0 1.72±0.36 1.72 

Q + H 10.5 ±0.1 20.3±0.1 30.8 

 

 

Πίνακας 4: Ποσότητα Quercetin στις τροφές του διατροφικού πειράματος.  

 

ΤΡΟΦΗ mg/100 g 

Control 0 

Q 123.3±1.4 

Q + H 129.5 1.9 ±

 

 

Β) Δειγματοληψίες 

 
Δειγματοληψίες γματοποι ο τέλος κάθε μήνα και περιλάμβαναν 

μέτρηση χρώματο ι βάρου  μήνα πάρθηκαν 

είγματα δέρματος για τον προσδιορισμό της ενεργότητας της τυροσινάσης και λέπια 

 

πρα ήθηκαν στ

ς κα ς. Στη δειγματοληψία του τελευταίου

δ

για την μέτρηση κάλυψης από μελανοφόρα. 

 

 



Πίνακας 5: Περιβαλλοντικές παράμετροι 

 

ΜΗΝΑΣ Τ ΟC Ο2  (MG/LT)  

Ιούνιος 23 ± 1.4 6.2 ± 0.3 

Ιούλιος 25 ± 0.9 6.0 ± 0.5 

Αύγουστος 24 ± 1.1 6.1 ± 0.4 

 

  

Γ) Ε ιακές αναλύσεις 

 

2.3.1 διορισμός χρώματος 
 

ργαστηρ

Προσ

Η μέτρηση  χρώμ έρματος έγ  περιοχές πάνω  σώμα του  του ατος του δ ινε σε δύο  στο

ζώου (πάνω και κάτω από την πλευρική γραμμή) με την χρήση φορητού 

φασματοφωτόμετρου (Tristimulus colormeter, HunterLab MiniScanΜΧ XE). Πριν από 

κάθε δειγματοληψία το όργανο ρυθμιζόταν με πρότυπα λευκά και μαύρα πλακίδια 

(Standards). Το χρώμα μετρήθηκε σε 10 ψάρια ανά ομάδα στις τρεις δειγματοληψίες 

που πραγματοποιήθηκαν στ θε μήνο τέλος κά α. 

Το MiniScan λειτουργεί ξής: μετρά  το χρώμα μιας επιφάνειας  ως ε ει

αντιλαμβανόμενο την αντανάκλαση τριπλού ερεθίσματος που εκπέμπει το  φωτεινού 

ίδιο πάνω στην προς μέτρηση ή. Η μέ ν χρωματομέτρηση βασίζεται  περιοχ θοδος για τη

στο σύστημα L*, a*, b* , που προτείνεται από την CIE (International Commission on 

Illumination, 1976). To σύστημα αυτό μετατρέπει την πληροφορία για το φάσμα των 

αντιλαμβανόμενων χρωμάτων σε τρεις παραμέτρους: L* που αντιστοιχεί στην 

φωτεινότητα (lightness), a* για τον κόκκινο και πράσινο χρωματισμό και b* για τον 

κίτρινο και μπλε χρωματισμό (Hunter, 1987, Smith et al., 1991, Nickell and Bromage, 

1998). 



Στ ίνονται οι ο σχήμα φα
τι και b* και μές των a* 
τα αντίστοιχα χρώματα 

που παίρνουν. 

 
 

Οι τιμές του  παράγοντα L* κινούνται κάθετα στο κέντρο του παραπάνω 

διαγράμματος κυμαινόμενες μεταξύ του 100, στην κορυφή (για καθαρό λευκό) και 

του 0 στον πυθμένα (για καθαρό μαύρο). Το μαύρο και το λευκό χρώμα, μαζί με το 

γκρίζο (στο κέντρο) καλούνται «ουδέτερα» χρώματα, δηλαδή δεν έχουν απόχρωση 

(Hue, Η0
ab). Ο παράγοντας Η0

ab, χετίζετ ι με το βασικό χρώμα ενός α τικειμένου σ α  ν

όπως είναι το πράσινο ή κόκκινο. Είναι το πρώτο κριτήριο για την διάκριση του 

χρώματος. Το Η0
ab υπολογίζεται από τα a* και b* ως τοξοεφαπτομένη (arctangent) 

του λόγου b*/a*, δηλαδή:  

Hο 
ab = arctan (b*/a*). 

Η παράμετρος Η0
ab περιφέρετε γύρω από τους άξονες του α*,b* διαγράμματος 

ξεκινώντας από 0° δηλαδή α*= b* = 0 (Εικόνα 1). 

Θετικές τιμές του α* αντιστοιχούν στο κόκκινο και αρνητικές στο πράσινο 

χρωματισμό ενώ θετικές τιμές της παραμέτρου b* στο κίτρινο και αρνητικές στο 

μπλε. 

Τέλος η χρωματική παράμετρος C*ab (Chroma) εκφράζει τον κορεσμό ενός 

χρώματος. To Chroma είναι ο βαθμός πρόσμιξης του καθεαυτού χρώματος με 

ουδέτερα χρώματα (γκρι, λευκό) και εκφράζει τελικά τον χρωματικό τόνο. Χρώματα 

με χαμηλό C*ab χαρακτηρίζονται ως «θολά ή ξεθωριασμένα», ενώ αυτά με υψηλό 

χαρακτηρίζονται «γεμάτα». Ο παράγοντας C*ab υπολογίζεται επίσης από τους 



παράγοντες α* και b* από την εξίσωση:  

                                                        C*ab = (a*2 + b*2) 1/2. 

 
Εικόνα 1:Τρόπος υπολογισμού και η θέση των L*, Η0

ab και C*ab στο διάγραμμα.  

 

.3.2 Προσδιορισμός ολικών καροτενοειδών  

ς μελανίνης 

 

) δεξιάς  

. Στην συνέχεια, σχεδιάστηκε σε ένα φύλο διαφάνειας η περιφέρεια του κάθε 

, του  

αιθανόλη όπου

2
 

Η ποσότητα ασταξανθίνης στο δέρμα των ψαριών  προσδιορίστηκε στο εργαστήριο 

Φυσιολογίας του τμήματος Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., με την μέθοδο που 

περιγράφεται από τους S.Chatzifotis et al ,2005. Συνοπτικά, από τα δείγματα 

δέρματος η ασταξανθίνη εκχυλίστηκε σε ακετόνη. Τα διάφορα καροτενοεϊδή  

εντοπίστηκαν χρωματογραφικά. Τέλος η ποσότητα τους υπολογίστηκε 

σπεκτροφωτομετρικά. 

 

2.3.3 Προσδιορισμό
 

Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία δέρματος από δύο περιοχές (ραχιαία και 

κοιλιακά της  πλευράς του σώματος του κάθε ψαριού από τρία ψάρια ανά 

ομάδα

δείγματος και υπολογίστηκε η επιφάνεια  δείγματος. Τα δείγματα, αμέσως μετά 

τον σχεδιασμό, τοποθετήθηκαν σε φιαλίδια που περιείχαν 95% ,  

παρέμειναν μέχρι την επόμενη μέρα, οπότε και πραγματοποιήθηκε η ποσοτική 

ανάλυση της μελανίνης.  



Η ποσοτική ανάλυση της μελανίνης  στο δέρμα των ψαριών βασίστηκε στη μέθοδο 

ugimoto (1993a). Σύμφωνα 

με αυτή την μέθοδο, τα δείγματα περνάνε από δύο βασικές επεξεργασίες :  

1. Απομάκρυνση των δειγμάτων από την αιθανόλη και τοποθέτηση τους σε 

1% υδροχλωρικό οξύ (HCl), σε θερμοκρασία 60°C (σε υδατόλουτρο) για 

1hr. Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η αποασβεστοποίηση των 

δειγμάτων. Μετά το τέλος της διαδικασίας τα δείγματα του δέρματος 

ξεπλένονται επανειλημμένα με απεσταγμένο νερό για να αφαιρεθεί 

πλήρως το υδροχλωρικό οξύ. 

2. Εκχύλιση των δειγμάτων σε 0.2% καυστικό νάτριο (NaOH) σε 

θερμοκρασία βρασμού για 1 hr. Στη συνέχεια το διάλυμα αφήνεται να 

φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια φιλτράρεται για να 

μην 

επηρεάζεται η τιμή της απορρόφησης από αυτά. 

ατος 340 nm.  

4. Η τιμή απορρόφησης που λαμβάνεται για κάθε δείγμα, συγκρίνεται με την 

l O O α

 μελανίνης ο

.3.4 Προσδιορισμός ενεργότητας τυροσινάσης 

άρθηκαν δείγματα δέρματος από τρία ψάρια ανά ομάδα. Τοποθετήθηκαν στους -

ν υ ε

α από την ραχιαία πρόσθια περιοχή πάνω από την πλευρική 

γραμμή στο σημείο έναρξης του ραχιαίου πτερυγίου και από την κοιλιακή 

που αναπτύχθηκε από τους Wilson και Dodd (1973) και S

αφαιρεθούν τα μη διαλυμένα αιωρούμενα συστατικά για να 

3. Φωτομέτρηση των δειγμάτων σε μήκος κύμ

τιμή απορρόφησης ενός πρότυπου διαλύματος γνωστής σύστασης και 

συγκέντρωσης, το οποίο περιέχει 1 μl καθαρή μελανίνη, προερχόμενη από 

Sepia officinalis (SIGMA, M-2649),  και 4 ml   διαλύματος της ακόλουθης 

σύστασης:  0.4 gr NaOH, 10 m  H2 και 10 μl H2 2 3%. Γι  την διάλυση 

της , το διάλυμα παρέμενε  για 20΄ σε υδατόλουτρ .  

 

 2
 

Π

80οC και ο προσδιορισμός της ενεργότητας του έ ζυμο  έγιν  όπως στο 2.2.1. 

 

 

2.3.5 Ποσοστά κάλυψης της επιδερμίδας των λεπιών από μελανοφόρα. 
 

Το ποσοστό κάλυψης του λεπιού από μελανοφόρα υπολογίστηκε ως εξής: 

• Συλλέχθηκαν λέπι



περιοχή κάτω από την πλευρική γραμμή δίπλα από το θωρακικό πτερύγιο. Τα 

λέπια συλλέχθηκαν από ένα ψάρι ανά ομάδα 

• Στη συνέχεια τα λέπια τοποθετήθηκαν σε eppendorf των 0.5 ml που περιείχαν 

• Τα 

στε

• Η ε

βοή

φυσιολογικό ορό για τη συντήρηση των λεπιών. 

λέπια που χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφήθηκαν με τη βοήθεια 

ρεοσκοπίου (μεγέθυνση x10). 

πιφάνεια του λεπιού που καλύπτεται από επιδερμίδα υπολογίστηκε με τη 

θεια του προγράμματος Adobe Photoshop 7.0 (Adobe Systems Inc., San 

e, USA) σε pixels. Jos

• ο

pix

• Η κ

την

καλ

• σει πληροφορία 

ένδ

την

Η επιφάνεια τ υ λεπιού που καλύπτεται από μελανοφόρα υπολογίστηκε σε 

els με το ίδιο πρόγραμμα. 

άλυψη εκφράστηκε σε ποσοστό επί τις εκατό για κάθε λέπι, διαιρώντας 

 επιφάνεια που καλύπτεται  από μελανοφόρα με την επιφάνεια που 

ύπτεται από την επιδερμίδα. 

Το ποσοστό κάλυψης  που προκύπτει δεν μπορεί να μας δώ

για την διασπορά της μελανίνης μέσα στο μελανοφόρο αλλά μας δίνει μια 

ειξη για την φωτεινότητα του λεπιού και κατά συνέπεια μια ένδειξη για 

 απόχρωση του δέρματος. 



2.4 Στ

 

) Αν
 

 τ ς δ η

χρησιμοποιήθηκε

 την

πρόγρα

διαφορ γγιση. 

 

Β) Λοιπές 
 

α την

ψαριών  

ANOVA 

χρώματος  2.2.2 ανά μήνα.  

Για την ανάλυση της σωματικής αύξησης (Growth) χρησιμοποιήθηκε Two-way 

ANOVA. Και στις δυο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SigmaStat 

3.1™. 

ατιστική ανάλυση 

Α άλυση χρωματικών παραμέτρων 

Για ην ανάλυση τη  φωτεινότητας και του ολικού είκτ  χρώματος 

 One-way ANOVA. 

Για  ανάλυση της απόχρωσης (Hue) των ψαριών χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

μμα Oriana 2™ καθώς η απόχρωση εκφράζεται σε μοίρες και χρειάζεται 

ετική στατιστική προσέ

 

στατιστικές αναλύσεις 

Γι  ανάλυση της ενεργότητας της τυροσινάσης και της ποσότητας μελανίνης των 

 χρησιμοποιήθηκε One-way ANOVA. Επίσης χρησιμοποιήθηκε Two-way 

για την διερεύνηση διαφορών στη φωτεινότητα και στον ολικό δείκτη 

 μεταξύ των ομάδων του πειράματος



3. Αποτελέσματα 

 

 
τ  η  σ

οίες παρατίθενται στο Διάγραμμα 1. 

3.1 Ενεργότητα Dopa-οξειδάσης 

Για η εύρεση του κατάλληλου pH για τη δράσ  της τυροσινά ης in vitro έγιναν 

δοκιμές σε διαφορετικές τιμές pH οι οπ

 

Διαγραμμα 1: Απορρόφηση σε διαφορετικές τιμές pH
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Η πειραματική μέθοδος περιείχε in vitro δοκιμές με καταστολείς, ένα συνένζυμο και 

έναν ενεργοποιητή του ένζυμου Dopa-οξειδάση (Πίνακας 1). Σε αυτές τις δοκιμές 

όλες οι παρακάτω ουσίες χρησιμοποιήθηκαν σε διαφορετικές συγκεντρώσεις: 10, 20, 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 και 100 mM. Όλες οι ουσίες είχαν αποτέλεσμα σε όλες τις 

συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν εκτός από την Iodoacetamide. Από τις 

παρακάτω ουσίες επιλέχθηκε η Quercetin όπου και ελέγχθηκε η δράση της in vivo 

(βλ. 3.2.5). 

 

 

 

 

 



Πίνακας 1: Χημικά σε in vitro δοκιμές. 

ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
  10 - 100 mM 

Quercetin dihydrate Καταστολή ΝΑΙ 
Kojic acid Καταστολή ΝΑΙ 

BH4 Συνένζυμο ΝΑΙ 
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate Καταστολή ΝΑΙ 

Tannic acid Καταστολή ΝΑΙ 
Caffeic acid Καταστολή ΝΑΙ 

Sodium benzoate Καταστολή ΝΑΙ 
Hydroquinone Καταστολή ΝΑΙ 
Iodoacetamide Ενεργοποίηση ΟΧΙ 

 

 

Η ενεργότητα της Dopa –οξειδάσης μετρήθηκε και εκφράστηκε σε Units/mg 

protein/min σε εκτρεφόμενα άτομα στα οποία διέφερε η διατροφή τους και σε άγρια 

άτομα τα οποία προέρχονται από την τοπική αγορά του Ηρακλείου (Διάγραμμα 2).  

 

Διάγραμμα 2: Ενεργότητα Dopa - οξειδάσης ανά πειραματική ομάδα και 
σύγκριση με άγρια άτομα.
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ς ενεργότητας του ένζυμου που υπολογίστηκαν για κάθε δεξαμενή και 

ροέκυψε ότι οι τιμές δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους (P=0.586).  π

 

  



3.2 Ο ρόλος της ρματος και στην 

μελανοποίηση.  

 

 

3.2.1 Σωμ

 
Πίνακας 2: Σωμα  απόκλι αματικ μάδων 

. 

Πειραματική 
ομάδα 

1ος  
μήνας 

2ος 
μήνας 

3ος 
μήνας 

 διατροφής στο χρώμα του δέ

ατική αύξηση 

τικό βάρος και τυπική ση των πειρ ών ο

C 166±18.9 170±19.3 172±20.4
Q 174.5±28.3 177±26.3 180±18.9
H 175.8±27.2 179±23.5 183±22.2

HQ 171.8±17.8 174±25.2 177±19.8

 

 

 

 

 

3.2.2 Χρωματική ανάλυση 
 

Α)  Φωτεινότητα – L. 
 

Ο πρώτος παράγοντας που διερευνήθηκε ως προς το χρώμα των φαγκριών εκτροφής 

ήταν η φωτεινότητα των ψαριών των τεσσάρων ομάδων του διατροφικού πειράματος 

(Διάγραμμα 3 & 4). Η ομάδα Q παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση της 

φωτεινότητας και στις δυο περιοχές σε συνάρτηση με το χρόνο και η ομάδα C 

παρουσίασε σημαντική αύξηση της φωτεινότητας στην κοιλιακή περιοχή σε 

συνάρτηση με το χρόνο. 



Διάγραμμα 3:  Τιμές φωτεινότητας τ ς ραχιαίας περιοχής για κάθε μήνα 
ανά ομ

 η
άδα (n=10). Τα γράμματα στο διάγραμμα δείχνουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (P<0.05). 
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Διάγραμμα 4:  Τιμές φωτεινότητας της κοιλιακής περιοχής για κάθε μήνα 
ανά ομάδα (n=10). Τα γράμματα στο διάγραμμα δείχνουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (P<0.05).
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C Q H HQ 

 
Πίνακας 2: Σύγκριση των τιμών φωτεινότητας της ραχιαίας περιοχής των 
πειραματικών ομάδων τον 1ο μήνα.  

 

 
C ------------ P>0.05 P>0.05 P<0.05 
Q ------------ ------------ P<0.05 P<0.05 
H ------------ ------------ ------------ P>0.05 

HQ ------------ ------------ ------------ ------------ 

 



 

Πίνακας 3: Σύγκριση των τιμών φωτεινότητας της ραχιαίας περιοχής των 
πειραματικών ομάδων τον 2ο μήνα.  

 

 C Q H HQ 
C ------------ P>0.05 P>0.05 P>0.05 
Q ------------ ------------ P>0.05 P>0.05 
H ------------ ------------ ------------ P>0.05 

HQ ------------ ------------ ------------ ------------

 

Πίνακας 4: Σύγκριση των τιμών φωτεινότητας της ραχιαίας περιοχής των 
πειραματικών ομάδων τον 3ο μήνα.  

 

 C Q H HQ 
C ------------ P<0.05 P<0.05 P>0.05 
Q ------------ ------------ P>0.05 P>0.05 
H ------------ ------------ ------------ P>0.05 

HQ ------------ ------------ ------------ ------------

 
Από την σύγκριση των τιμών φωτεινότητας της ραχιαίας περιοχής των πειραματικών 

ομάδων ανά μήνα προέκυψε ότι τον 1ο μήνα διέφερε η ομάδα HQ σε σύγκριση με την 

ομάδα C (control) καθώς η ομάδα Η με την ομάδα Q και η ομάδα HQ με την ομάδα 

Q. Τον 2ο μήνα δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων ενώ τον 3ο μήνα 

διέφεραν οι ομάδες Q και Η με την ομάδα C.  

Η ίδια σύγκριση στις τιμές της κοιλιακής περιοχής δεν παρουσίασε καμία στατιστικά 

σημαντική διαφορά. 

 

 

Β)  πόχρωση - Hue. 

 
Η α  κύματος, μετρήθηκε σε μοίρες στην ραχιαία 

(Διάγραμμα 5) και κοιλιακή (Διάγραμμα 6) περιοχή των ψαριών. Στατιστικά 

σημαντικές διαφορές βρέθηκα τις τιμές ν ομάδω  & HQ τη ραχιαία 

περιοχή, όπου παρα ρήθη  τ ρωσ  το . Παρόμοια 

αλλαγή όμως δεν π τηρ ν π

Α

πόχρωση, δηλαδή το κυρίαρχο μήκος

ν σ  τω ν Η  για 

τη κε αλλαγή ης απόχ ης προς  κόκκινο

αρα ήθηκε στη  κοιλιακή εριοχή.  



Διάγραμμα 5: Απόχρωση (degrees) στη ραχιαία περιοχή (n=10). Τα 
γράμματα στο διάγραμμα δείχνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(P<0.05).
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Διάγραμμα 6: Απόχρωση (degrees) στη κοιλιακή περιοχή (n=10). Τα 
γράμματα στο διάγραμμα δείχνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(P<0.05).
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Γ) Ολικός δείκτης χρώματος – ECI. 

 
Τέλος υπολογίστηκε ο ολικός δείκτης χρώματος για την ραχιαία (Διάγραμμα 7) και 

την κοιλιακή περιοχή (Διάγραμμα 8). Δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική 

αλλαγή στη σύγκριση των τιμών των δυο περιοχών μέσα σε κάθε πειραματική ομάδα 

 

Διάγραμμα 7: Ολικός δείκτης χρώματος (ECI) στη ραχιαία περιοχή.
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Διάγραμμα 8: Ολικός δείκτης χρώματος (ECI) στη ραχιαία περιοχή.
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Από την σύγκριση των τιμών φωτεινότητας της ραχιαίας και κοιλιακής περιοχής των 

πειραματικών ομάδων ανά μήνα δεν προέκυψε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά. 
 



3.2.3 Ποσοτική ανάλυση μελανίνης 

 από 

 

την ραχιαία και κοιλιακή περιοχή των ψαριών δεν παρουσίασε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των τεσσάρων ομάδων. 

 

 

 

 

Στο φαγκρί εκτροφής μετρήθηκε η ποσότητα της μελανίνης (Διάγραμμα 9)

ραχιαία και κοιλιακή περιοχή δέρματος, σε κάθε ομάδα. Η ποσότητα της μελανίνης

σ

Διάγραμμα 9: Ποσοτική ανάλυση μελανίνης για κάθε πειραματική 
ομάδα (n=3). 
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Η στατιστική ανάλυση (ANOVA) έδειξε ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

ομάδων (P=0.331). Επίσης έγινε διερεύνηση του συσχετισμού μεταξύ των τιμών της 

ενεργότητας του ένζυμου και της ποσότητας της μελανίνης, στην ραχιαία περιοχή, 

αλλά δεν προέκυψε συσχετισμός μεταξύ τους (P = 0.666).  

 

 

 

 

 



 
3.2.4 Ολικά καροτενοειδή στο δέρμα των ψαριών. 

 
Η ποσότητα ολικών καροτενοειδών στο δέρμα των ψαριών φαίνεται στον παρακάτω 

διάγραμμα. 

 

Διάγραμμα 9:Ποσότητα ολικών καροτενοεϊδών στο δέρμα των ψαριών στις 
τέσσερεις ομάδες του διατροφικού πειράματος (n=3). Τα γράμματα δείχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (P<0.05).
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Η ποσότητα ολικών καροτενοειδών παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές 

εταξύ των ομάδων που τους χορηγούνταν τροφή πλούσια σε καροτενοειδή (ομάδες 

 & HQ) και των ομάδων που δεν υπήρχαν καροτενοειδή στην τροφή που τους 

ορηγούνταν (ομάδες C & Q) (P=0.046).  
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3.5 Ποσοστιαία κάλυψη των λεπιών από μελανοφόρα. 

 
 

Διάγραμμα 11: Μέση ποσοστιαία κάλυψη των λεπιών στη ραχιαία (Dorsal) και κοιλιακή (Ventral) 
περιοχή (n=3). Τα γράμματα δείχνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (P<0.05).
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 κάλυψη της επιδερμίδας των λεπιών από μελανοφόρα διαφέρει στατιστικά 

ημαντικά μεταξύ ραχιαίας και κοιλιακής περιοχής σε όλες τις ομάδες (P=0.038). Στη 

Η

σ

ραχιαία περιοχή υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

(P=0.046) ενώ στην κοιλιακή περιοχή δεν υπάρχουν (P=0.731).   



 

4. Συζήτηση 

 

4.1 Ενεργότητα Dopa-οξειδάσης 

 
Στα in vitro πειράματα οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν παρουσίασαν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα εκτός από την Iodoacetamide η οποία δεν ενεργοποίησε 

το απενεργοποιημένο (στους 900 C) ένζυμο, όπως αναμενόταν. Το συνένζυμο και οι 

καταστολείς που χρησιμοποιήθηκαν έδρασαν, σε όλο το εύρος συγκεντρώσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς του πειράματος, με την ίδια 

αποτελεσματικότητα.  

Παράλληλα έγινε σύγκριση της ενεργότητας της Dopa – οξειδάσης μεταξύ άγριων 

και ψαριών εκτροφής και βρέθηκε ότι στα άγρια ψάρια η ενεργότητα του ένζυμου 

εμφανίζεται αυξημένη (περίπου διπλάσια). Όμως η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι 

τιμές ενεργότητας μεταξύ των δυο ομάδων ψαριών δεν διέφεραν σημαντικά. Τα αίτια

υτής της διαφοράς, παρόλο που δεν είναι στατιστικά σημαντική, δεν είναι σαφή, 

πάρχουν όμως ενδείξεις ότι μπορεί να συσχετίζονται με τις διαφορετικές ποσότητες 

έγινε σε 

ικές 

ό μικρή ποσότητα 

μελανίνης – μεγάλη ενεργότητα τυροσινάσης, μεγάλη ποσότητα μελανίνης – μικρή 

ενεργότητα τυροσινάσης (Abramowitz & Chavin, 1977). 

 

4.2 Ποσοτική ανάλυση μελανίνης 

 
Η ποσότητα μελανίνης που βρέθηκε στο δέρμα των ψαριών είχε τις αναμενόμενες για 

φαγκρί εκτροφής, τιμές (Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιχθύων, Chatzifotis et al, 2005). 

Μεταξύ των ομάδων του διατροφικού πειράματος οι τιμές της ποσότητας μελανίνης 

δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους. Στα ψάρια της ομάδας Q 

χορηγήθηκε μέσω της τροφής καθόλη τη διάρκεια του πειράματος Quercetin, η οποία 

είναι καταστολέας της τυροσινάσης (με θετικά αποτελέσματα in vitro), όμως η 

 

 

α

υ

μελανίνης που συναντώνται στα άγρια και στα ψάρια εκτροφής. Μελέτη που 

χρυσόψαρα Carassius auratus έδειξε ότι σε άτομα με μηδενική μελανίνη (albino) η 

τυροσινάση παρουσίαζε μεγαλύτερη ενεργότητα από ότι σε άτομα με κανον

ποσότητες μελανίνης, γεγονός που επιβεβαιώνει το συνδυασμ



ποσότητα της μελανίνης δεν διέφερε από τις άλλες ομάδες. Έγινε προσπάθεια να 

σία στο δέρμα των ψαριών της ομάδας Q η οποία όμως απέτυχε 

, ΜΑΙΧ). Αυτό δείχνει ότι ο καταστολέας δεν συγκεντρώθηκε στο δέρμα 

τσι ώστε να καταστείλει την σύνθεση μελανίνης, είτε γιατί με την μορφή ή/και με 

 είτε γιατί η συγκέντρωση στην 

ποία χορηγήθηκε δεν ήταν αρκετά υψηλή ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό 

 θ ελ  έ ε

θαίνουν τα μελανοφόρα είναι σχετικά γρήγορος τότε η δράση 

τεινότητας (αποτελέσματα, 

ιάγραμμα 4).  

τας, εκεί όπου παρατηρήθηκε, είχε σαν 

ποτέλεσμα την πιο «ανοιχτόχρωμη» εμφάνιση του δέρματος στο ανθρώπινο μάτι. Η 

ανιχνευθεί η ου

(Κεφάλας

έ

τον τρόπο που χορηγήθηκε δεν ήταν βιοδιαθέσιμος

ο

αποτέλεσμα. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι τα ψάρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 

στο διατροφικό πείραμα είχαν ήδη αναπτύξει πλήρη χρωματισμό (μελανίνη). Ακόμα 

και αν ο καταστολέας που τους χορηγήθηκε είχε δράσει, δεν είναι σίγουρο ότι θα είχε 

τα επιθυμητά αποτελέσματα καθώς θα σταματούσε την περεταίρω σύνθεση 

μελανίνης αλλά δεν α αποικοδομούσε τη μ ανίνη που ήδη υπήρχε. Β βαια άν ο 

ρυθμός με τον οποίο πε

του καταστολέα θα είχε επίδραση στην ποσότητα μελανίνης ακόμη και σε μεγάλου 

μεγέθους και ηλικίας άτομα με μεγάλες ποσότητες μελανίνης στο δέρμα τους.  

 

4.3 Χρωματική ανάλυση 

 
Η πρώτη χρωματική παράμετρος που μας απασχόλησε ήταν η φωτεινότητα L, η 

οποία μετρήθηκε στη ραχιαία και στη κοιλιακή περιοχή. Τα αποτελέσματα από την 

ραχιαία περιοχή έδειξαν ότι μόνο στα ψάρια της ομάδας Q υπήρξε σημαντική αλλαγή 

στη τιμή της φωτεινότητας και πιο συγκεκριμένα η τιμή ανέβηκε (αποτελέσματα, 

Διάγραμμα 3). Αντίθετα στα αποτελέσματα από τις μετρήσεις της φωτεινότητας στη 

κοιλιακή περιοχή έδειξαν σημαντικές διαφορές όχι μόνο στην ομάδα Q αλλά και στην 

ομάδα control και πάλι με αύξηση της τιμής φω

Δ

Η αύξηση της τιμής της φωτεινότη

α

εξήγηση του φαινόμενου αυτού δεν απλή καθώς σε αναλύσεις που έγιναν στο δέρμα 

των ψαριών δεν κατάφερε να ανιχνευθεί ο καταστολέας που χορηγήθηκε (Quercetin), 

ούτε υπήρξε σημαντική αλλαγή στη ποσότητα της μελανίνης. Όμως στην μέτρηση 

της ποσοστιαίας κάλυψης των λεπιών από μελανοφόρα παρατηρήθηκε ότι η ομάδα Q 

είχε σημαντικά μικρότερη κάλυψη από την ομάδα control. Ίσως αυτή η διαφορά στην 

διασπορά της μελανίνης μέσα στο μελανοφόρο να μπορεί να εξηγήσει την ψηλότερη 



τιμή φωτεινότητας που παρατηρήθηκε στην ομάδα Q. Βέβαια  υπάρχουν και οι 

μετρήσεις κάλυψης για τις ομάδες H και HQ οι οποίες παρουσίασαν ακόμα 

χαμηλότερες τιμές κάλυψης, γεγονός όμως που δεν επηρέασε τις τιμές φωτεινότητας 

(παρέμειναν χαμηλές) για τις δυο αυτές ομάδες, γεγονός το οποίο ίσως να οφείλεται 

στη δημιουργία ερυθροφόρων λόγω της χορήγησης καροτενοεϊδών. 

 

Η επόμενη χρωματική παράμετρος η οποία αναλύθηκε ήταν η απόχρωση (Hue) και 

μετρήθηκε στη ραχιαία και κοιλιακή περιοχή των ψαριών. Τα αποτελέσματα της 

ραχιαίας περιοχής έδειξαν σημαντική μεταβολή στην τιμή της απόχρωσης στις δυο 

ομάδες στις οποίες χορηγούταν καροτενοεϊδή (ομάδες H & HQ). Η μεταβολή αυτή 

της απόχρωσης (προς το κόκκινο) οφείλεται στις σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες 

καροτενοεϊδών που ανιχνεύθηκαν στις δυο αυτές ομάδες σε σύγκριση με τις ομάδες C 

& Q και συμφωνεί με τα αποτελέσματα του Chatzifotis (2005). Στην κοιλιακή 

περιοχή δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές αλλαγές στην απόχρωση.  

Τέλος ο ολικός δείκτης χρώματος (ECI) μετρήθηκε στη ραχιαία και κοιλιακή περιοχή 

ψαν σημαντικές διαφορές μεταξύ περιοχών και ομάδων 

την μεταξύ τους σύγκριση.  

 vivo χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση καθώς η βιοδιαθεσιμότητα 

 

των ψαριών, αλλά δεν προέκυ

σ

 

4.4 Συμπεράσματα 

 
Η ενεργότητα της τυροσινάσης (Dopa-οξειδάση) δεν βρέθηκε να διαφέρει μεταξύ 

άγριου και εκτρεφόμενου φαγκριού οπότε η υπερμελάνωση που παρατηρείται σε 

συνθήκες εντατικής εκτροφής δεν είναι οφείλεται σε εντονότερη δράση του ένζυμου.  

Οι καταστολείς του ένζυμου παρουσίασαν ικανοποιητικά αποτελέσματα in vitro αλλά 

η χρήση τους in

τους δεν είναι εξασφαλισμένη όπως φάνηκε από τη χορήγηση Quercetin κατά τη 

διάρκεια του διατροφικού πειράματος. 

Η χορήγηση καροτενοεϊδών βελτίωσε την απόχρωση των εκτρεφόμενων ψαριών και 

πλησίασε αυτή των άγριων ατόμων όμως για να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα 

είναι απαραίτητη η παράλληλη μείωση της ποσότητας μελανίνης στο δέρμα των 

ψαριών.   
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