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1.1. Εισαγωγικά για την Τσιπούρα (Sparus aurata, Linnaeus, 1758) 

 
 

Φύλο:  Χορδωτά 

Κλάση:  Οστεϊχθύες 

Υφομοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Υπέρταξη:  Τελεόστεοι 

Τάξη: Περκοειδείς 

Οικογένεια:  Sparidae 

Γένος:  Sparus 

Είδος: Sparus aurata 

 

Η τσιπούρα (Sparus aurata) είναι ένα είδος με ευρεία εξάπλωση, κοινό στη 

Μεσόγειο, στην Αδριατική θάλασσα και στον Ατλαντικό ωκεανό, όπου απαντάται από τα 

Βρετανικά νησιά ως το Cape Verde ενώ συναντάται σπάνια στην Μαύρη θάλασσα. 

Πρόκειται για μοναχικό είδος που σπάνια σχηματίζει μικρές ομάδες. Κατανέμεται σε 

παράκτιες περιοχές, κοντά σε αμμώδεις βυθούς και ποσιδώνιες (Posidonia oceanica). 

Τα ιχθύδια ζουν σε βάθη 30 μέτρων ενώ τα ενήλικα άτομα κατεβαίνουν μέχρι τα 150 

μέτρα. Είναι ψάρι ευρύαλο και ευρύθερμο, του οποίου η διατροφή στηρίζεται σε 

δίθυρα, καρκινοειδή και ψάρια (Whitehead et al., 1986).  

Η τσιπούρα είναι πρώτανδρο ερμαφρόδιτο είδος και σε ηλικία ενός έως δύο ετών 

και μήκος 20-30 cm, φτάνουν τα αρσενικά άτομα στην πρώτη αναπαραγωγική 

ωρίμανση, που ακολουθείται από την αναστροφή του φύλου. Τα θηλυκά άτομα με τη 

σειρά τους ωριμάζουν σεξουαλικά στα τρία περίπου χρόνια (μήκος σώματος 33-40 cm) 

(Whitehead et al., 1986). Η ωοτοκία της τσιπούρας διαρκεί 3-4 μήνες και ανάλογα με 

το γεωγραφικό πλάτος ξεκινάει τον Σεπτέμβριο και διαρκεί μέχρι τον Μάιο. Είναι 

πολλαπλός εναποθέτης αυγών και ανήκει στα ασύγχρονα είδη, δηλαδή η ωοθήκη της 

φέρει ωοκύτταρα διαφορετικών φάσεων ανάπτυξης (Zohar et al. 1995; Meiri et al., 

2004 ).  

Η τσιπούρα είναι ένα είδος με υψηλή οικονομική σημασία ιδιαίτερα στον 

Μεσογειακό χώρο. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε εκτενείς μελέτες όσον αφορά στην 

βιολογία της. Η εκτροφή της τσιπούρας άρχισε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και 

οι εργασίες που παρουσιάστηκαν (Person-Le Ruyet & Verillaud, 1980; Kentouri et al., 

1981; Divanach, 1985, Κentouri, 1985; Από: Παπανδρουλάκης, 2000) αποτέλεσαν τη 

βάση για την αλματώδη ανάπτυξη της δραστηριότητας σε εμπορική κλίμακα. Το 2006 

η παραγωγή τσιπούρας στην Ευρώπη έφτασε τους 104.000 τόνους εκ τον των οποίων οι 

49.200 τόνοι προήλθαν από την παραγωγή της Ελλάδας (πηγή: AQUAMEDIA). Τα 
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αποτελέσματα αυτά οφείλονται στη γνώση της βιολογίας του είδους και στην ανάπτυξη 

αποτελεσματικών τεχνικών και μεθοδολογιών εκτροφής ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 

αναπτυξιακά στάδια (Divanach et al., 1998). 

Σήμερα, οι γνώσεις σχετικά με την ηθολογία, μορφολογία, την ανάπτυξη, 

αναπαραγωγική βιολογία και φυσιολογία της τσιπούρας είναι αρκετά καλές για να 

θεωρηθεί πλέον οργανισμός-μοντέλο για την οικογένεια των Sparidae (Polo et al., 

1991; Zohar et al., 1978).  

 

 

1.2. Τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας – σύντομη μορφολογική  

περιγραφή 

 

Εμβρυϊκό στάδιο 

 

Τα αυγά της τσιπούρας έχουν σχήμα σφαιρικό και είναι διαφανή, τελολεκιθικά 

με άχρωμη και ομογενή λέκιθο. Έχουν μία σταγόνα λιπιδίου, η οποία λίγη ώρα μετά 

την γονιμοποίηση, βρίσκεται στην περιφέρεια του αυγού. Σε θερμοκρασία 17°C το 

στάδιο του εμβρύου (γονιμοποιημένο αυγό μέχρι εκκόλαψη) διαρκεί περίπου 66 ώρες 

(Κουμουνδούρος, 1993; Polo et al., 1991). Στο χρονικό διάστημα αυτό λαμβάνει χώρα 

η εμβρυογένεση και τα πιο σημαντικά αναπτυξιακά συμβάντα όσον αφορά στη 

μορφολογία είναι περιληπτικά τα εξής: ο σχηματισμός της νευρικής χορδής, της 

κεφαλής, των άχρωμων μη λειτουργικών ματιών, των σωμιτών, των πρώτων 

χρωματοφόρων, της καρδιάς, της στοματικής κοιλότητας, των οσφρητικών λοβών, των 

ωτόλιθων και του αρχέγονου περιφερειακού πτερυγίου (Κουμουνδούρος, 1993). Το 

στάδιο του εμβρύου τερματίζεται με την εκκόλαψη, κατά την όποια με την βοήθεια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1.2.1     Εικόνα 1.2.2 
 

Έμβρυο τσιπούρας σε φάση προχωριμένης εμβρυογένεσης (Εικόνα 1.2.1) και προνύμφη 
τσιπούρας αμέσως μετά την εκκόλαψη (Εικόνα 1.2.2). 
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ειδικών ένζυμων που εκκρίνονται από το έμβρυο, διαλύεται τοπικά το χόριο και το 

σώμα της προνύμφης εξέρχεται προοδευτικά (Blaxter, 1969; Hagenmaier, 1974; Από 

Κουμουνδούρος, 1993).  

 

Προνυμφικό στάδιο 

 

Το προνυμφικό στάδιο αρχίζει αμέσως μετά την εκκόλαψη και διακρίνεται κυρίως 

από την ύπαρξη του λεκιθικού σάκου. Το στάδιο αυτό καλείται συχνά και αυτότροφο 

στάδιο, λόγω του ότι η προνύμφη τρέφεται αποκλειστικά από την λέκιθο και σε πολύ 

μικρότερο βαθμό από τη σταγόνα λιπιδίου (Κουμουνδούρος, 1993). Αμέσως μετά την 

εκκόλαψη οι προνύμφες της τσιπούρας φέρουν στο πρόσθιο κοιλιακό μέρος το 

λεκιθικό σάκκο, που περιέχει τα λεκιθικά αποθέματα και τη σταγόνα λιπιδίου (Εικόνα 

1.2.2). Oι οφθαλμοί είναι άχρωμοι και μη λειτουργικοί και το στόμα είναι κλειστό. Η 

καρδιά, που είναι ήδη λειτουργική, είναι τοποθετημένη στο πρόσθιο άκρο του 

λεκιθικού σάκου. Tο σώμα περιβάλλεται από το αρχέγονο περιφερειακό πτερύγιο. 

Κατά την ανάπτυξη των προνυμφών η έδρα αποκολλάται από το λεκιθικό σάκο και τα 

θωρακικά πτερύγια αναπτύσσονται πλήρως. Tο έντερο κάμπτεται, σχηματίζοντας στη 

συνέχεια το στομάχι. Επίσης παρατηρείται ο σχηματισμός του ήπατος και το άνοιγμα 

του στόματος και της έδρας. Oι προνύμφες τσιπούρας έχουν δύο τύπους 

χρωματοφόρων κυττάρων, τα μελανοφόρα και τα ξανθοφόρα. Το πρότυπο αυτών των 

κυττάρων, κυρίως των μελανοφόρων, δεν είναι σταθερό, αλλά μεταβάλλεται με την 

εξέλιξη της γενικής μορφολογίας. Ο έντονος μαύρος χρωματισμός των ματιών στο τέλος 

αυτού του σταδίου μαζί με τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά σηματοδοτεί το τέλος του 

αυτότροφου σταδίου και την έναρξη του ετερότροφου σταδίου όπου τα άτομα περνούν 

σε εξωγενείς πηγές διατροφής (Εικόνα 1.2.3) (Κουμουνδούρος, 1993).  

 

Νυμφικό στάδιο 

 

Το νυμφικό στάδιο περιλαμβάνει τη φάση της μεταμόρφωσης, κατά την οποία οι 

νύμφες μετατρέπονται σε ιχθύδια, δηλαδή στην ανήλικη μορφή των ατόμων (Kendall et 

al., 1984; Κουμουνδούρος, 1993). Αυτή η μετάβαση χαρακτηρίζεται από πληθώρα 

μορφολογικών και φυσιολογικών αλλαγών, όπως είναι για παράδειγμα ο σχηματισμός 

πτερυγίων, λεπιών και εσωτερικών οργάνων και οδηγεί στη διαδοχική μορφολογική και 

φυσιολογική ολοκλήρωση του ανηλίκου ατόμου. Η μεταμόρφωση εκδηλώνεται 

ποσοτικά με την προοδευτική αλλαγή των μορφομετρικών αναλογιών καθώς αυξάνεται 

το ολικό μήκος σώματος (Fuiman, 1983). Το νυμφικό στάδιο ταυτίζεται με αυτό του 

ετερότροφου, μιας που οι νύμφες έχουν περάσει τώρα σε εξωτερικές πηγές ενέργειας. 
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Η γενική μορφολογία των νυμφών της τσιπούρας στην αρχή του νυμφικού 

σταδίου είναι όμοια με την αντίστοιχη των ατόμων στο τέλος του προνυμφικού σταδίου. 

Η νηκτική κύστη είναι σχηματισμένη από την αρχή του νυμφικού σταδίου και είναι 

τοποθετημένη στο νωτιαίο μέρος της κοιλιακής περιοχής. Τα μοναδικά πτερύγια που 

φέρουν οι νύμφες στην αρχή είναι το αρχέγονο περιφερειακό και το ζεύγος των 

θωρακικών. Η σταγόνα λιπιδίου ελαττώνεται σταδιακά μέχρι που εξαφανίζεται πλήρως. 

Με την εξέλιξη του νυμφικού σταδίου παρατηρείται η προς τα πάνω κάμψη της 

νωτοχορδής (flexion) ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του υπουραίου συμπλέγματος. Το 

αρχικά ενιαίο αρχέγονο περιφερειακό πτερύγιο χωρίζεται σε τρία τμήματα, όπου θα 

σχηματιστούν τα μονά πτερύγια του σώματος. Στο τέλος του νυμφικού σταδίου 

παρατηρείται ο σχηματισμός των λεπιών. Λίγο πριν σχηματιστούν τα λέπια, σε όλη την 

επιφάνεια του σώματος της νύμφης παρατηρούνται πια άφθονα χρωματοφόρα κύτταρα 

με αποτέλεσμα, η νύμφη να μην είναι πλέον διαφανής (Κουμουνδούρος, 1993). Με 

την εμφάνιση λεπιών η οντογένεση έχει ολοκληρωθεί και το ψάρι θεωρείται ανήλικο. 

Στη συνέχεια, θα αυξηθεί κυρίως σε μέγεθος και βάρος, ενώ όλα τα όργανα και 

λειτουργικά συστήματα έχουν διαφοροποιηθεί πλήρως. Με μία εξαίρεση – την γονάδα. 

Μέχρι περίπου το τέλος του πρώτου έτους ζωής, η γονάδα παραμένει αδιαφοροποίητη, 

ακολουθεί η ωρίμανση της που χαρακτηρίζεται από τη σπερματογένεση και τη 

σπερμίαση που πραγματοποιείται όταν το άτομο είναι ενήλικο. Έτσι θα μπορούσε να 

θεωρηθεί, ότι ο ιστός αυτός περνάει μία ξεχωριστή οντογένεση (Frisch, 2004).  

 

 
 

Εικόνα 1.2.3.: 
Προνύμφη τσιπούρας 
κατά την αλλαγή από 
ενδογενείς πηγές 
διατροφής σε 
εξωγενείς. 
 
 

Εικόνα 1.2.4.: 
Νύμφη τσιπούρας 
στο στάδιο της προς 
τα πάνω κάμψης της 
νωτοχορδής. 
 
 
 
 

Εικόνα 1.2.5.: 
Νύμφη τσιπούρας 
στο στάδιο όπου 
εμφανίζονται άφθονα 
μελανοφόρα και λίγο 
πριν σχηματιστούν τα 
λέπια. 
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1.2.1 Ενδοκρινική ρύθμιση των πρώτων αναπτυξιακών σταδίων στα ψάρια 

 

Ο συνδυασμός περιβαλλοντικών ερεθισμάτων, όπως είναι η θερμοκρασία του 

νερού και η φωτοπερίοδος, και πολυγονιδιακών παραγόντων πυροδοτούν την μετάβαση 

από τη μία στην επόμενη αναπτυξιακή φάση κατά την οντογένεση των τελεόστεων, 

ρυθμίζοντας τις πολλές και διαφορετικές φυσιολογικές και μορφολογικές αλλαγές αλλά 

και τη χρονική στιγμή που αυτές οι αλλαγές πραγματοποιούνται. Πολλές από αυτές τις 

αλλαγές επάγονται από τη δράση ορμονών, και το γεγονός ότι διάφορες ορμόνες 

μητρικής προέλευσης έχουν βρεθεί σε αυγά πολλών ειδών τελεόστεων, δηλαδή πολύ 

πριν την ανάπτυξη του λειτουργικού ενδοκρινικού συστήματος, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητες για την ομαλή ανάπτυξη των εμβρύων και των 

νυμφών (de Jesus & Hirano, 1992).  

Πέρα από τις θυρεοειδικές ορμόνες, που θεωρούνται παράγοντες κλειδί για την 

πρώτη ανάπτυξη των τελεόστεων (§1.5.) και άλλες ορμόνες φαίνεται να ρυθμίζουν την 

ιδιαίτερα κρίσιμη φάση της οντογένεσης, όπως οι ορμόνες αύξησης (Growth 

hormones, GHs), η προλακτίνη (Prolactin, PRL), η IGF-Ι αλλά και η κορτιζόλη σε 

σχέση με τον ρυθμιστικό ρόλο που επιτελούν κατά την πρώτη ανάπτυξη των ψαριών 

(Takei & Loretz, 2006).  

Η παρουσία GH ή / και μεταγράφων του αντίστοιχου γονιδίου έχουν αναφερθεί 

για διάφορα είδη όπως το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) και το χέλι (Anguilla 

japonica), αλλά και την τσιπούρα (Pérez-Sánchez & LeBail, 1999). Αν και ο ρόλος 

τους δεν έχει διελευκανθεί ακόμα πλήρως, εικάζεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές για 

την σωματική αύξηση των (προ)νυμφών. Η χορήγηση GH σε αυγά πέστροφας είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του βάρους των νυμφών πριν το πρώτο τάισμα στην πέστροφα, 

γεγονός που θεωρείται ένδειξη ότι οι GHs επιτελούν το ρυθμιστικό τους ρόλο στην 

σωματική αύξηση όχι μόνο σε ενήλικα άτομα αλλά ήδη από τα πρώτα οντογενετικά 

στάδια (Takei & Loretz, 2006). Σε προνύμφες τσιπούρας βρέθηκαν και υποδοχείς των 

GH (GHR) κυρίως στην περιοχή του κεφαλής, που στην συγκεκριμένη αναπτυξιακή 

φάση είναι από τα τμήματα του σώματος που έχουν μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης. Σε 

άτομα τσιπούρας μεγαλύτερης ηλικίας (νυμφικό στάδιο) παρατηρήθηκε η έκφραση του 

IGF-I, σε ιστούς και όργανα όπως οι μυς, ο εγκέφαλος, τα μάτια και τα βράγχια 

(Funkenstein & Albuly, 1996). Έχουν βρεθεί συσχετίσεις κατά τη μεταμόρφωση των 

πλατύψαρων με την μεταβολή των συγκεντρώσεων των GH, PRL και της κορτιζόλης και 

όμοια αποτελέσματα παρτηρήθηκαν τόσο στην τσιπούρα όσο και στο είδος Sparus 

sarba (Deane & Woo, 2003; Szisch et al., 2005). Μελέτες σε διάφορα είδη τελεόστεων 

έδειξαν ότι η κορτιζόλη παίζει σημανικό ρόλο στην ωσμορύθμιση των νυμφών, 

ρυθμίζοντας την έκφραση της Na+,K+-ATPάσης στα βράγχια. Όπως ισχύει για την 
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περίπτωση των GHs και IGF-I, ο ρόλος της PRL στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια δεν 

έχει διελευκανθεί ακόμα, όμως έχει παρατηρηθεί η έκφραση της κατά την 

σωμιτογένεση σε έμβρυα τσιπούρας (Santos et al., 2003).  

 

 

1.3. Αναπαραγωγικό πρότυπο και αναστροφή του φύλου στην τσιπούρα 

 

Οι ιχθείς με περίπου 30.000 είδη αποτελούν την μεγαλύτερη ομάδα των 

σπονδυλωτών, όμως σε ένα μόνο μικρό ποσοστό των ειδών το φύλο καθορίζεται από 

φυλετικά χρωμοσώματα ενώ στην πλειονότητα των ειδών το φύλο καθορίζεται και 

διαφοροποιείται κυρίως από την αλληλεπίδραση πολυγονιδιακών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων, όπως είναι για παράδειγμα η θερμοκρασία του νερού αλλά και 

κοινωνικών παραμέτρων όπως η αναλογία του φύλου σε έναν πληθυσμό (Baroiller et 

al., 1999; Pavlidis et al., 2000; Devlin & Nagahama, 2002; Perry & Grober, 2002; 

Munday et al., 2006).  

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα στους τελεόστεους είναι η ύπαρξη 

διαφορετικών αναπαραγωγικών στρατηγικών (mode). Τα περισσότερα είδη είναι 

γονοχωριστικά και όμως σε αντίθεση με όλες τις άλλες ομάδες των σπονδυλωτών, ένας 

σημαντικός αριθμός ειδών μπορεί να λειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστημα ως 

αρσενικό και για άλλο διάστημα ως θηλυκό άτομο. Αυτό το φαινόμενο είναι γενικά 

γνωστό ως «ερμαφροδιτισμός» και διακρίνονται διαφορετικοί τύποι μεταξύ των 

διαφορετικών οικογενειών των τελεόστεων. Ξεχωρίζονται δύο βασικές κατηγορίες που 

είναι (1) τα σύγχρονα ερμαφρόδιτα, που παρουσιάζουν τόσο λειτουργικό ορχικό όσο 

και λειτουργικό ωοθηκικό ιστό την ίδια αναπαραγωγική περίοδο και (2) τα διαδοχικά 

ερμαφρόδιτα που λειτουργούν ως το ένα φύλο σε μία φάση του κύκλου ζωής τους και 

ως το άλλο σε άλλη φάση της ζωής (Warner et al., 1988; Frisch, 2004; Yaron & Sivan, 

2006). Σε αυτή την κατηγορία διακρίνονται τα πρώτανδρα ερμαφρόδιτα, που 

ωριμάζουν πρώτα σαν αρσενικά και αλλάζουν αργότερα το φύλο τους για να γίνουν 

θηλυκά. Αντιθέτως, τα πρωτόγυνα αναπτύσσονται και αναπαράγονται πρώτα ως θηλυκά 

και μετά ως αρσενικά άτομα. Η τσιπούρα είναι αντιπρόσωπος των πρώτανδρων 

ερμαφρόδιτων ενώ παράδειγμα για την περίπτωση των πρωτόγυνων ερμαφρόδιτων είναι 

το σπαροειδές Pagrus pagrus (φαγκρί). 

Μελετώντας το φαινόμενο της αλλαγής του φύλου στους τελεόστεους, η οικογένεια 

των Sparidae παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μιας που εμφανίζονται και οι δύο 

τύποι διαδοχικού ερμαφροδιτισμού – τόσο ο πρωτόγυνος όσο και ο πρώτανδρος 

(Buxton & Garatt, 1990). Η ύπαρξη και των δύο τύπων ερμαφροδιτισμού στην ίδια 

οικογένεια είναι δυνατή λόγω του ότι η γονάδα τους παρουσιάζει μία ιδιαίτερη δομή. Η 
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γονάδα των Sparidae χωρίζεται σε ένα νωτιαίο τμήμα ωοθήκης και μια ραχιαία ορχική 

ζώνη που διαχωρίζονται μεταξύ τους από ένα λεπτό τοίχωμα συνδετικού ιστού (Bruslé-

Sicard & Fourcault, 1997). Σύμφωνα με τους Zohar et al. (1978) τους πρώτους 

περίπου τέσσερεις μήνες της ζωής της τσιπούρας η γονάδα είναι τελείως 

αδιαφοροποίητη. Στη συνέχεια η περιοχή του όρχι αναπτύσσεται σταδιακά μέχρι την 

πλήρη ωρίμανσή της. Η τσιπούρα ξεκινάει τον πρώτο αναπαραγωγικό της κύκλο ως 

λειτουργικό αρσενικό άτομο στο πρώτο περίπου έτος ζωής της και παραμένει αρσενικό 

για έναν ακόμα χρόνο. Τότε στα περισσότερα από τα αρσενικά άτομα ξεκινά η 

αναστροφή του φύλου και στα τρία χρόνια ζωής θεωρούνται ώριμα και λειτουργικά 

θηλυκά. Κατά την διάρκεια της αναστροφής, ο ορχικός ιστός εκφυλίζεται μέχρι να 

μειωθεί σε ένα σχετικά μικρό μη-λειτουργικό κατάλοιπο. Ωστόσο, το θηλυκό τμήμα 

αναπτύσσεται με αξιοσημείωτη αύξηση σε όγκο μέχρι να καταλάβει σχεδόν ολόκληρη 

τη γονάδα και να καταλήξει σε λειτουργική ωοθήκη (Εικόνες 1.3.1 έως 1.3.3). Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι σε μερικά αρσενικά άτομα, ενώ ο ορχικός ιστός αρχίζει να 

υποχωρεί, η αναστροφή του φύλου δεν ολοκληρώνεται πλήρως αλλά ο όρχις 

διαφοροποιείται ξανά με αποτέλεσμα να παραμείνουν λειτουργικά αρσενικά και σε 

ηλικία άνω των δύο ετών (Zohar, 1978). Σε συνθήκες εκτροφής, τα ποσοστά των 

ατόμων που ολοκληρώνουν την αναστροφή του φύλου ανέρχεται από 30-40% (Bruslé-

Sicard & Fourcault, 1997) μέχρι και 80% (Zohar, 1978).  

Η αναστροφή του φύλου φαίνεται λοιπόν να εξυπηρετεί την αυξημένη 

αναπαραγωγική απόδοση κατά την διάρκεια ενός κύκλου ζωής. Στην προσπάθεια να 

κατανοηθεί ο λόγος που «δικαιολογεί» το φαινόμενο της αλλαγής του φύλου στα ζώα 

γενικότερα έχει αναπτυχθεί ένα μοντέλο το οποίο θέτει σε συνάρτηση την ηλικία ή το 

μέγεθος ενός ατόμου όταν αλλάζει το φύλο με την αναπαραγωγική απόδοση (size-

advantage hypothesis, SAH). Εν περιλήψει, το μοντέλο αυτό προβλέπει ότι η αλλαγή 

του φύλου ευνοείται όταν ένα άτομο αναπαράγεται σαν ένα φύλο με μέγιστη 

αποδοτικότητα όταν είναι μικρό (σε ηλικία ή/και μέγεθος) και σαν το άλλο φύλο όταν 

είναι μεγάλο (σε ηλικία ή/και μέγεθος) (Munday et al., 2006). 

Η αφθονία και πλαστικότητα των αναπαραγωγικών στρατηγικών που εμφανίζεται 

σε στενά συγγενικά είδη τελεόστεων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι διαφορετικοί 

μηχανισμοί που καθιστούν δυνατή την διαδικασία της αλλαγής του φύλου εξελίχθηκαν 

σχετικά «εύκολα» χρησιμοποιώντας απλές αλλαγές πάνω σε υπάρχουσες φυσιολογικές  

διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες αυτές είναι αρκετά περίπλοκες και 

ρυθμίζονται σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Αυτό καθιστά δυνατή την 

πλαστικότητα που απαιτείται για την επανοργάνωση της γονάδας κατά την αναστροφή 

(Frisch, 2004). 
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Τ 

Ο 

 
 Τ 

Ο 

Τ 

Εικόνα 1.3.1: 
(0-20% ♀) 

Εικόνα 1.3.2: 
(61-80% ♀) 

Εικόνα 1.3.3: 
(81-100% ♀) 

 

Τομές ερμαφρόδιτων γονάδων τσιπούρας σε διαφορετικές φάσεις της αναστροφής του 
φύλου. Η κλίμακα αντιστοιχεί σε 1mm, T = ορχικός ιστός, Ο = ωοθηκικός ιστός 
 

(Από: Αποστολίδη, 2007). 
 

 

 

1.3.1. Ενδοκρινική ρύθμιση της αναστροφής του φύλου στα ψάρια 

 

Τα περισσότερα είδη που ζουν σε εύκρατα κλίματα αναπαράγονται σε 

συγκεκριμένη εποχή που είναι αποτέλεσμα της μακράς εξελικτικής πορείας έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται η βέλτιστη επιβίωση του γόνου. Περιβαλλοντικά ερεθίσματα σε 

συνδυασμό με ενδογενείς και κοινωνικούς παράγοντες επιδρούν στα αισθητήρια 

όργανα, τα οποία μεταβιβάζουν τα εξωγενή σήματα σε διάφορα κέντρα του εγκεφάλου 

και κυρίως στον υποθάλαμο. Από εκεί μεταδίδονται πλέον ως ενδογενή σήματα μέσω 

νευροφυσιολογικών παραγόντων στην υπόφυση, όπου ρυθμίζουν στη συνέχεια την 

έκκριση διάφορων ενδοκρινικών παραγόντων όπως είναι οι γοναδοτρόπες ορμόνες 

(GΤHs): η ωοθηλακιοτρόπος ορμόνη (Follicle-Stimulating Hormone, FSH) και η 

ωχρινοποιητική ορμόνη (Luteinizing Hormone, LH) που απελευθερώνονται στην 

κυκλοφορία για να προσδεθούν τελικά στους αντίστοιχους υποδοχείς στις γονάδες 

(Holland et al., 1998). Οι γονάδες με τη σειρά τους απαντούν με την παραγωγή και 

έκκριση αναπαραγωγικών ορμονών (γοναδικών στεροειδών) (Gardner et al., 2005; 

Chaves-Pozo et al., 2008). Στην περίπτωση της ωοθήκης, αυτές είναι κυρίως τα 

οιστρογόνα που ρυθμίζουν την βιτελλογένεση και οι προγεσταγόνα που είναι υπεύθυνα 

για την ωρίμανση των ωοθυλακίων και την τελική παραγωγή ωαρίων. Οι 

αναπαραγωγικές ορμόνες που παράγονται στον όρχι είναι τα ανδρογόνα που ρυθμίζουν 

τη σπερματογένεση και σπερμιογένεση, και τα προγεσταγόνα που ελέγχουν την 

σπερμίαση (Yaron & Sivan, 2006).  
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Η ρύθμιση της σεξουαλικής ωρίμανσης που μόλις περιγράφτηκε φαίνεται να 

ισχύει σε γενικές γραμμές τόσο για τα γονοχωριστικά είδη όσο και για τα είδη που 

υποβάλλονται στην διαδικασία της αλλαγής του φύλου.  

Όπως έγινε κατανοητό από την γενική εισαγωγή στο θέμα της αναστροφής, η 

χρονική στιγμή της αλλαγής του φύλου δεν είναι απαραίτητα σταθερή και 

προκαθορισμένη, αλλά εξαρτάται και επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων όπως 

γενετικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και ενδοκρινικών. Όλοι οι παράγοντες αυτοί 

φαίνεται να δρουν συνεργικά με απώτερο στόχο να διατηρηθεί η βέλτιστη αναλογία 

αρσενικών και θηλυκών ατόμων σε έναν πληθυσμό και συνεπώς να εξασφαλιστεί η 

αναπαραγωγή του επιτυχία (Devlin & Nagahama, 2002; Munday et al., 2006). 

Γενικότερα, η αναλογία του φύλου σε έναν πληθυσμό φαίνεται να είναι από τους 

καθοριστικούς παράγοντες που επιδρούν στη χρονική ρύθμιση της αναστροφής του 

φύλου και επάγουν τις πολύπλοκες φυσιολογικές διαδικασίες που οδηγούν στην 

αλλαγή από αρσενικό σε θηλυκό ή αντίστροφα. Για την τσιπούρα αναφέρονται 

περιπτώσεις όπου παρουσία θηλυκών ατόμων η αναστροφή του φύλου των αρσενικών 

δεν πραγματοποιούταν ενώ το αντίθετο συνέβη σε απουσία θηλυκών ατόμων (Haffray et 

al., 2005). O Zohar et al. (1978) αναφέρουν ότι η παρουσία προχωρημένης ηλικίας 

θηλυκών ατόμων τσιπούρας στον πληθυσμό μείωσε το ποσοστό των αρσενικών ατόμων 

που ανέστρεψαν το φύλο τους ενώ η παρουσία νεαρών αρσενικών ατόμων στον 

πληθυσμό είχε ως αποτέλεσμα την αναστροφή των μεγαλύτερων σε ηλικία αρσενικών. 

Οι περιβαλλοντικοί ή/και κοινωνικοί παράμετροι φαίνεται λοιπόν να είναι ισχυροί όσο 

αφορά στη ρύθμιση της αναστροφής.  

Όπως στα γονοχωριστικά, έτσι και στα ερμαφρόδιτα είδη τελεόστεων οι στεροειδείς 

ορμόνες παίζουν καθοριστικό ρόλο για τον πολλαπλασιασμό, την διατήρηση και την 

ωρίμανση του αρσενικού και θηλυκού ιστού της γονάδας. Στα πρώτανδρα είδη, η 17β-

οιστραδιόλη (Ε2) φαίνεται να είναι η κυρίαρχη ορμόνη που συνδέεται με την 

αναστροφή του φύλου και γενικότερα, τα επίπεδα σύνθεσής της αυξάνονται σταθερά με 

την πρόοδο της αναστροφής, ενώ όσο τα άτομα είναι λειτουργικά αρσενικά, τα επίπεδα 

της παραμένουν σχετικά χαμηλά. Πειράματα, στα οποία είχε χορηγηθεί εξωγενή Ε2 

τόσο σε ανώριμα όσο και ώριμα αρσενικά άτομα τσιπούρας, παρατηρήθηκε πρώιμη 

αναστροφή αλλά και αναστολή της σπερματογένεσης και εκφυλισμός της αρσενικής 

γονάδας με ταυτόχρονη θετική επίδραση της Ε2 στην ανάπτυξη του θηλυκού τμήματος 

της γονάδας (Condeça & Canario, 1999; Lee et al., 2001; Atteke et al., 2003; Frish, 

2004). Στα πρωτόγυνα είδη, αντίστοιχο ρόλο αναλαμβάνει η 11-κετοτεστοστερόνη (11-

ΚΤ), η οποία θεωρείται υπεύθυνη για την ανάπτυξη του όρχι και τον εκφυλισμό της 

ωοθήκης. Όπως και με την Ε2, έτσι και τα επίπεδα της 11-ΚΤ αυξάνονται με την 

πρόοδο της αναστροφής (Devlin & Nagahama, 2002; Frisch, 2004). Σημειώνεται ότι το 



 10

γενικευμένο μοντέλο, το οποίο περιγράφει τον ρόλο των αναπαραγωγικών στερεοειδών 

ορμονών δεν εφαρμόζεται σε όλα τα ερμαφρόδιτα είδη τελεόστεων και περιγράφεται 

ενδεικτικά (Kawamura et al., 2003).  

Όσον αφορά στις θυρεοειδικές ορμόνες και τη σχέση τους με την αναπαραγωγή 

στους τελεόστεους, υπάρχει μία θετική συσχέτιση μεταξύ των εποχιακών διακυμάνσεων 

των συγκεντρώσεων των ΤΗ με τον αναπαραγωγικό κύκλο σε πολλά είδη που έχουν 

μελετηθεί μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα έχει διαπιστωθεί μία αύξηση των 

συγκεντρώσεων των ΤΗ με την ωρίμανση των γονάδων (Pavlidis et al., 1991, 2000; 

Tagawa et al., 1994; Cyr & Eales, 1996). Ενώ υπάρχουν αρκετές αναφορές σχετικά με 

τη λειτουργία του θυρεοειδούς σε σχέση με την αναπαραγωγή στους ιχθείς, ελάχιστες 

είναι οι εργασίες που εστιάζονται συγκεκριμένα στην αναστροφή του φύλου και τον πιο 

συγκεκριμένο ρόλο των θυρεοειδικών ορμονών (Wang et al.; 2004). Στο θέμα αυτό θα 

δοθεί περισσότερη έμφαση στην § 1.5.  

 

 

1.4. Εισαγωγικά για τις θυρεοειδικές ορμόνες 

 

Ο θυρεοειδής αδένας παράγει δύο ορμόνες (ΤΗ), την θυροξίνη (T4) και την 

τριϊωδοθυρονίνη (T3) σε όλες τις τάξεις των σπονδυλωτών. Η βιολογική τους δράση 

στους ιχθείς συνδέεται με πληθώρα φυσιολογικών διαδικασιών, μεταξύ των οποίων 

αναφέρονται ο μεταβολισμός, η ανάπτυξη, η ωσμορύθμιση, η αναπαραγωγή και 

πολλές άλλες. Τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τον άξονα του λειτουργικό συνόλου 

του θυρεοειδή (hypothalamic-pituitary-thyroid axis, ΗPT, Εικόνα 1.4.1) έχουν 

συντηρηθεί σε όλες τις ομάδες των 

σπονδυλωτών και τα 

χαρακτηριστικά που έχουν 

τροποποιηθεί εξελικτικά από ομάδα 

σε ομάδα είναι κυρίως αυτά που 

αφορούν στη λειτουργία. 

Γενικότερα, ο άξονας αυτός 

αποτελείται από τέσσερα μέρη τα 

οποία είναι: (1) ο υποθάλαμος με 

τον παράγοντα TRF (ορμόνη 

εκλυτική της TSH), (2) η υπόφυση 

και συγκεκριμένα τα κύτταρα που 

εκκρίνουν τον διεργετικό παράγοντα 

Εικόνα 1.4.1.: Άξονας του θυρεοειδικού 
συστήματος (HPT). 
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των θυρεοειδικών ορμονών, θυρεοτροπίνη (TSH), (3) ο θυρεοειδής αδένας ή τα 

θυρεοειδικά θυλάκια, και (4) οι περιφερικοί ιστοί. 

(1) Ο υποθάλαμος 

Ο εγκέφαλος και συγκεκριμένα o παράγοντας θυρεοεκλυτίνη (TRF, thyrotropin 

releasing factor) που απελευθερώνεται από κύτταρα του υποθαλάμου κατόπιν 

εξωτερικών ή νευρικών ερεθισμάτων, ρυθμίζουν την έκκριση της TSH στην υπόφυση. Ο 

εγκέφαλος λοιπόν, γεφυρώνει τα ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον, όπως είναι 

αλλαγές της φωτοπεριόδου ή της θερμοκρασίας, με τις αλλαγές του ρυθμού έκκρισης 

των θυρεοειδικών ορμονών. Ο εγκέφαλος έχει κέντρα ευαίσθητα στις ΤΗ, τα όποια 

φαίνεται να είναι μέρος ενός μηχανισμού ανάδρασης του θυρεοειδή προς την 

υπόφυση, συμμετέχοντας έτσι στη ρύθμιση της έκκρισης της TSH μέσω εξωγενών 

ερεθισμάτων (Gorbman, 1969; Blanton & Specker, 2007). 

 

(2) Η υπόφυση και η θυρεοτροπίνη (TSH) 

 

Η σύνθεση των θυρεοειδικών ορμονών στο θυρεοειδή διεγείρεται από την ορμόνη 

θυρεοτροπίνη (TSH, thyroid-stimulating hormone), η οποία παράγεται στην υπόφυση 

και προσδένεται στα κύτταρα του θυρεοειδή σε ειδικούς υποδοχείς (Oba et al., 2001). 

Παρουσία TSH όλες οι λειτουργίες του θυρεοειδή ενισχύονται. Οδηγεί σε αυξημένη 

λήψη και οξείδωση ιωδίου στα κύτταρα των θυλακίων και αυξημένη ιωδίωση της 

τυροσίνης, η οποία είναι το πρόδρομο μόριο των θυρεοειδικών ορμονών. Η TSH επίσης 

ενισχύει την απελευθέρωση των θυρεοειδικών ορμονών από τις θυρεοσφαιρίνες 

(Gorbman, 1969; Donaldson et al., 1979; Blanton & Specker, 2007). 

 

(3) Ο θυρεοειδής αδένας 
 

Οι θυρεοειδικές ορμόνες συντίθενται κυρίως στον θυρεοειδή αδένα, ο οποίος σε 

όλα τα ανώτερα σπονδυλωτά είναι ένα συμπαγές όργανο. Αντιθέτως, στους ιχθείς 

παρατηρείται μια μεγάλη ποικιλία μορφών. Η δομή του χαρακτηρίζεται είτε από την 

παρουσία ενός συμπαγούς συνόλου (σπανιότερα), είτε από κάποιον αριθμό 

μεμονωμένων και ποικίλου μεγέθους θυρεοειδικών θυλακίων των οποίων η ακριβής 

θέση διαφέρει στις διαφορετικές ομάδες ιχθύων. Στους περισσότερους τελεόστεους 

υπάρχουν περισσότερα από ένα θυλάκια, διασκορπισμένα σε όλο το σώμα, όπως γύρω 

από την κοιλιακή αορτή, στην περιοχή της κάτω σιαγόνας και στις βραγχιακές 

αρτηρίες (Wendelaar Bonga, 1993). Τα θυρεοειδικά θυλάκια αποτελούν τη βασική 

λειτουργική μονάδα του θυρεοειδούς. Στο εσωτερικό τους βρίσκεται μία κολλοειδής 

ουσία, η οποία εκκρίνεται από τα επιθηλιακά κύτταρα των τοιχωμάτων των θυλακίων 
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(Papaconstantinou 1976; Matty 

1985). Η πιο γενικευμένη δράση 

του θυρεοειδή είναι, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, η παραγωγή των 

θυρεοειδικών ορμονών, των οποίων 

το βιοσυνθετικό μονοπάτι 

περιγράφεται περιληπτικά ως εξής 

(Εικόνα 1.4.2): (1) Τα κύτταρα του 

θυρεοειδούς αδένα συγκεντρώνουν 

ενεργό ιώδιο από το αίμα. (2) Μετά 

από την οξείδωσή του, το ιώδιο 

δεσμεύεται στην ομάδα τυροσίνης 

της θυρεοσφαιρίνης. (3) Η 

θυρεοσφαιρίνη μετά τη σύνθεσή 

της στα κύτταρα του αδένα 

εκκρίνεται στο εσωτερικό των 

θυλακίων, όπου αποθηκεύεται 

προσωρινά. Εκεί λαμβάνει χώρα 

στη συνέχεια και η ιωδίωσή της. 

(4) Στη φάση αυτή έχει 

πραγματοποιηθεί η σύνθεση της 

μονοϊωδοτυροσίνης (ΜΙΤ) και της διιωδοτυροσίνης (DIT). (5) Με τη σύζευξη δύο μορίων 

DIT και την απελευθέρωση αλανίνης σχηματίζεται ακολούθως η θυροξίνη (Τ4) και (6) 

σε πολύ μικρότερο ποσοστό με τη σύζευξη ενός μορίου DIT με ένα ΜΙΤ η 

τριϊωδοθυρονίνη (Τ3) (Gorbman, 1969; Silbernagl & Despopoulos, 2001).  

επιθηλιακό κύτταρο 
θυλακίου 

κολλοειδής ουσία 
θυλακίου 

 (1) 

 

 (2) 
 

 (3) 
 

 (4) 

 

 (5) 

 

 (6) 

 

 (7) 

 
Εικόνα 1.4.2: Απλοποιημένη απεικόνιση του 
βιοσυνθετικού μονοπατιού των θυρεοειδικών 
ορμονών (Από: Silbernagl & Despopoulos, 2001). 

(7) Η απελευθέρωση των ορμονών από την θυρεοσφαιρίνη πραγματοποιείται είτε 

με τη δράση ένζυμων (πρωτεασών) στα επιθηλιακά κύτταρα των θυλακίων όπου 

εισέρχεται η θυρεοσφαιρίνη με ενδοκυττάρωση, είτε με μεταφορά των ιωδιωμένων 

θυρεοσφαιρινών στα λυσοσώματα των ιστών, όπου και αποσυντίθενται εν μέρη. Αυτή η 

διαδικασία οδηγεί στην απελευθέρωση των ιωδοτυροσινών, κυρίως θυροξίνης (T4), η 

οποία στην συνέχεια απελευθερώνεται στο αίμα όπου μετατρέπεται μέσω αποϊωδίωσης 

σε τριϊωδοθυρονίνη (Τ3) (Gorbman, 1969; Matty, 1985, Silbernagl & Despopoulos, 

2001; Bianco et al., 2002; Blanton & Specker, 2007). 
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(4) Περιφερικοί ιστοί 

 
Θυρεοσφαιρίνες, αποϊωδινάσες και νουκλεϊκοί υποδοχείς αποτελούν τους 

κύριους ρυθμιστές της δράσης των θυρεοειδικών ορμονών στους περιφερικούς ιστούς. 

Στα σπονδυλωτά, οι θυρεοειδικές ορμόνες κυκλοφορούν στο πλάσμα δεσμευμένες σε 

ειδικές πρωτεΐνες, τις θυρεοδεσμευτικές πρωτεΐνες, οι οποίες περιέχουν αλβουμίνη 

(albumin), τρανσθυρετίνη (transthyretin) και θυρεοειδική σφαιρίνη (Schreiber & 

Richardson, 1997; Power et al., 2001). Αξίζει να αναφερθεί ότι στους ιχθείς σημαντικό 

ρόλο στη μεταφορά των θυρεοειδικών ορμονών φαίνεται να παίζουν επίσης 

λιποπρωτεΐνες (Babin, 1992). Δεσμευμένες στις αναφερόμενες πρωτεΐνες οι ΤΗ 

φτάνουν στους ιστούς στόχους όπου και θα εκδηλώσουν την δράση τους. Στη συνέχεια 

θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις αποϊωδινάσες και τους υποδοχείς των θυρεοειδικών 

ορμονών, μιας που αποτελούν τα κύρια αντικείμενα της παρούσας μελέτης.  

 

 

1.4.1. Αποϊωδινάσες (DIOs) 

 

Η Τ4 έχει λίγες μόνο άμεσες δράσεις και λειτουργεί κυρίως σαν πρόδρομη μορφή 

της Τ3, η οποία με τη σειρά της αποτελεί την βιολογικά δραστική μορφή των 

θυρεοειδικών ορμονών. Έτσι λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί ότι η μετατροπή της Τ4 σε Τ3 

είναι μία από τις σημαντικότερες εξωθυρεοειδικές (extrathyroidal) διαδικασίες.  

Η μετατροπή της Τ4 σε Τ3 γίνεται μέσω ενζυμικής απομάκρυνσης (5’-

monodeiodination) της 

μίας υπομονάδας ιωδίου 

του εξωτερικού δακτυλίου 

της Τ4 (outer ring 

deiodination, ORD). 

Γενικότερα, η διαδικασία 

της αποϊωδίωσης 

θεωρείται το καθοριστικό 

μονοπάτι τόσο της 

ενεργοποίησης όσο και 

της απενεργοποίησης των 

θυρεοειδικών ορμονών. Η 

ORD της Τ4 για 

παράδειγμα, παράγει την 

δραστική Τ3 ενώ η 

DIO 1 
DIO 3 

DIO 1 
DIO 2 

Εικόνα 1.4.3: Μονοπάτια μετατροπής των ΤΗ από τις 
αποϊωδινάσες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (DIO1, 2, 3). 
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αποϊωδίωση του εσωτερικού δακτυλίου της Τ4 (inner ring deiodination, IRD) καταλήγει 

στον αδρανή μεταβολίτη 3,3’,5’-Τ3 ή ανάστροφη Τ3 (reverse T3, rT3) (Εικόνα 1.4.3). 

Συνεπώς, η διαδικασία της αποϊωδίωσης ρυθμίζει και ελέγχει τα επίπεδα των επιπέδων 

των θυρεοειδικών ορμονών και ταυτόχρονα τη βιολογική τους δράση. Τα ένζυμα που 

καταλύουν την αποϊωδίωση των θυρεοειδικών ορμονών είναι γνωστά ως ιωδοθυρονίνη-

αποϊωδινάσες και μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί τρεις μορφές: οι τύπου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 

Γενικότερα, η τύπου Ι αποϊωδινάση (DIO1) καταλύει τόσο την ORD όσο και την IRD, η 

τύπου ΙΙ (DIO2) μόνο τη διαδικασία της ORD και τέλος η τύπου ΙΙΙ (DIO3) μόνο την 

IRD. Αυτό φαίνεται να ισχύει τόσο στα θηλαστικά, όσο και στα ψάρια (Frith & Eales, 

1996; Mol et al., 1998; Köhrle, 2000; Bianco et al., 2002; Orozco & Valverde, 2005; 

Sutija & Joss, 2006).  

Η ORD που ρυθμίζει τα περιφερικά επίπεδα της Τ3 λαμβάνει χώρα κυρίως στο 

ήπαρ και στα νεφρά από όπου η Τ3 απελευθερώνεται στο αίμα (Donaldson et al., 

1979; Reddy et al., 1992; Mol et al., 1998; Blanton & Specker, 2007). Πέρα από 

αυτή την περιφερική ρύθμιση που έχει ως αποτέλεσμα την γενικότερη ομοιόσταση του 

οργανισμού ως προς τα επίπεδα των ΤΗ, η ORD αλλά και IRD επιτελούνται και σε 

ιστοειδικό επίπεδο με αποτέλεσμα ο κάθε ιστός να είναι εκτεθειμένος στα επίπεδα των 

θυρεοειδικών ορμονών που απαιτεί αλλά και «αντέχει» σε κάθε δεδομένη χρονική 

στιγμή και συνθήκη.  

Τα γονίδια που κωδικοποιούν τους τρεις τύπους των αποϊωδινασών, αλλά και οι 

πρωτεΐνες αυτές καθαυτές χαρακτηρίζονται από υψηλή ομολογία, τόσο συγκρίνοντας 

τους τρεις τύπους μεταξύ τους, όσο συγκρίνοντας τις στις διαφορετικές ομάδες των 

σπονδυλωτών (Bianco, 2002; Orozco & Valverde, 2005). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι και οι τρεις τύποι ανήκουν στην κατηγορία των σεληνοπρωτεϊνών λόγω του αμινοξύ 

σεληνοκυστεϊνη που απαντάται σπάνια στα βιολογικά συστήματα και αποτελεί βασικό 

δομικό λίθο του ενεργού τους κέντρου. Η DIO3 ξεχωρίζει από τους άλλους δύο τύπους 

λόγω του ότι το γονίδιο που την κωδικοποιεί δεν έχει καθόλου εσώνια (Köhrle, 2002; 

Bianco et al., 2002). Γενικότερα, τα τρία ένζυμα διαφέρουν μεταξύ τους και για τις 

διαφορετικές κινητικές ιδιότητες καθώς και συγγένειες ως προς τα υποστρώματα, 

γεγονός που δίνει στο κάθε ένζυμο τον ειδικό του χαρακτήρα, πέρα από την αντίδραση 

που καταλύει. Μία ιδιαιτερότητα του DIO1 των τελεόστεων που έχουν μελετηθεί μέχρι 

σήμερα – μεταξύ αυτών και η τσιπούρα –είναι ότι δεν καταστέλλεται η δράση της από 

το φάρμακο propylthiouracil (PTU), που ισχύει για την αντίστοιχη πρωτεΐνη των 

θηλαστικών (Sanders et al., 1997; Cyr et al., 1998; Bianco et al., 2002; Orozco et al., 

2003; Klaren et al., 2005). 

Οι πρώτες προσεγγίσεις για τη μελέτη των DIOs στα ψάρια αφορούσαν κυρίως τη 

μέτρηση των ORD ή IRD ενεργοτήτων χωρίς να ήταν δυνατή η διελεύκανση του ακριβή 
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τύπου που καταλύει τις αντιδράσεις. Με την ανάπτυξη μοριακών τεχνικών έχουν 

αναγνωριστεί πλέον οι αλληλουχίες των αποϊωδινασών σε πολλά είδη τελεόστεων και τα 

τελευταία 5 χρόνια η μελέτη γύρω από τη σημασία των αποϊωδινασών σε σχέση με 

ποικίλες φυσιολογικές διαδικασίες έχει σημειώσει μία σημαντική πρόοδο. Βέβαια, οι 

περισσότερες μελέτες αφορούν είδη του γλυκού νερού και των σαλμονοειδών και λίγες 

μόνο αναφορές διαπραγματεύονται τη σχέση των ένζυμων αυτών με την οντογένεση ή 

την φυσιολογία αναπαραγωγής (Eales et al., 1993, Frith & Eales, 1996; Orozco et al., 

1997, 2000, 2003; Mol et al., 1998; Sanders et al., 1999; McLeese et al., 2000; 

Gereben et al., 2002; Sutija et al., 2003; Garcia-G et al., 2004; Walpita et al., 2007).  

 

 

1.4.2. Υποδοχείς των θυρεοειδικών υποδοχέων (TRs) 

 
Ο βιολογικός ρόλος των θυρεοειδικών 

ορμονών επιτελείται κυρίως στο επίπεδο 

της γονιδιακής έκφρασης, με τη πρόσδεσή 

τους στους ειδικούς πυρηνικούς υποδοχείς 

(thyroid hormone receptors, TRs), οι 

οποίοι με τη σειρά τους δρουν άμεσα στα 

γονίδια στόχους. Οι θυρεοειδικοί υποδοχείς 

ανήκουν στην υπεροικογένεια των 

υποδοχέων των στεροειδών, που περιλαμβάνει πέρα από τους θυρεοειδικούς και 

υποδοχείς άλλων υποστρωμάτων, όπως είναι οι στεροειδείς ορμόνες, ρετινοειδή, 

μελατονίνη και η βιταμίνη D, όμως σε αντίθεση με τους υποδοχείς των στεροειδών 

ορμονών οι TRs προσδένονται στο DNA και απουσία ορμόνης. Με την πρόσδεση των 

ορμονών αλλάζει η στερεοδομή τους έτσι ώστε στη συνέχεια να λειτουργούν ως 

μεταγραφικοί ενεργοποιητές. Προσδεμένες στους υποδοχείς λοιπόν, οι θυρεοειδικές 

ορμόνες ρυθμίζουν την έκφραση των γονιδίων και υλοποιούν έτσι την κυτταρική 

απάντηση (Evans, 1988; Brent, 1994; Tsai & O’Malley, 1994;  Zhang & Lazer, 2000).  

 DBD  LBD  TD 

Εικόνα 1.4.4: Απλοποιημένη απεικόνιση 
της μοριακής δομής των ΤRs. 

Οι TRs σαν ρυθμιστικές πρωτεΐνες κωδικοποιούνται και στις τέσσερεις ομάδες 

σπονδυλωτών που έχουν μελετηθεί ως τώρα (θηλαστικά, πτηνά, αμφίβια και τελεόστεοι) 

από δύο συγγενή γονίδια, τα λεγόμενα TR-α και ΤR-β, και χαρακτηρίζονται από 

υψηλή ομολογία τόσο σε νουκλεϊκό όσο και σε πρωτεϊνικό επίπεδο. Όπως και άλλα 

μέλη της οικογένειας των στεροειδών υποδοχέων έτσι και οι TRs χαρακτηρίζονται από 

τρεις λειτουργικές περιοχές που είναι (α) η περιοχή πρόσδεσης στο DNA που βρίσκεται 

στο αμινοτελικό άκρο του μορίου (DNA-binding domain, DBD), (β) η περιοχή 

πρόσδεσης των ορμονών (ligand-binding domain, LBD) και (γ) μία περιοχή 
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ενεργοποίησης στο καρβοξυλικό άκρο (transactivation domain, TD) (Εικόνα 1.4.4) 

(Evans, 1988; Mangesldorf et al., 1995; Basset et al., 2003; Moore & Guy, 2005).  

Στα θηλαστικά, αμφίβια αλλά και μερικά είδη ψαριών έχουν αναγνωριστεί 

τουλάχιστον δύο ισομορφές του TR-α και TR-β που κατά πάσα πιθανότητα είναι 

αποτέλεσμα εναλλακτικού ανασυνδυασμού (alternative splicing) των μεταγράφων των 

αντίστοιχων γονιδίων (Schwartz et al., 1992; Liu et al., 2000; Marchand et al., 2001, 

Timmer et al., 2003; Moore & Guy, 2005; Opitz et al., 2006). Συγκρίνοντας τις 

διαφορετικές ισομορφές μεταξύ τους παρατηρείται ότι έχουν μεγάλη ομοιότητα στην 

περιοχή πρόσδεσης στο DNA ενώ διαφέρουν κυρίως στις περιοχές πρόσδεσης της 

ορμόνης και ενεργοποίησης. Η μάλλον πιο αξιοσημείωτη περίπτωση είναι αυτή της α-2 

ισομορφής των θηλαστικών όπου απουσιάζει τελείως η περιοχή πρόσδεσης των 

ορμονών. Θεωρείται ότι δρα σαν αρνητικός ρυθμιστής της γενικότερης λειτουργίας των 

TRs (König et al., 1989; Katz & Lazar, 1993). Μια τέτοια ισομορφή έχει αναφερθεί και 

στην τιλάπια (Marchand et al., 2001).  

Οι υποδοχείς των θυρεοειδικών ορμονών 

προσδένονται στο DNA αλληλεπιδρώντας με 

ειδικές νουκλεϊκές αλληλουχίες, τα λεγόμενα 

«thyroid response elements (TREs)». Κάθε TRE 

αποτελείται από δύο θέσεις με αλληλουχία –

AGGTCA- που χωρίζονται από τέσσερα άλλα 

νουκλεοτίδια. Οι δύο θέσεις αυτές απαντώνται 

τοποθετημένες είτε επαναλαμβανόμενα είτε 

παλινδρομικά είτε αντίστροφα. Η περιοχή 

πρόσδεσης στο DNA του υποδοχέα 

χαρακτηρίζεται από δύο δακτύλους 

ψευδαργύρου (zinc fingers), όπου ο ένας 

αλληλεπιδρά άμεσα με τις ειδικές αλληλουχίες 

των TREs, ενώ ο άλλος αλληλεπιδρά με τα 

νουκλεοτίδια που βρίσκονται ανάμεσα στις 

αλληλουχίες αυτές. Έτσι, οι δάκτυλοι ψευδαργύρου μεσολαβούν στην ειδικότητα 

πρόσδεσης στα TREs. Οι TRs μπορούν να προσδεθούν στα TREs σε τρεις διαφορετικές 

μορφές: ως μονομερή, ως ομοδιμερή ή ως ετεροδιμερή μαζί με τον υποδοχέα των 9-

cis-ρετινοειδών οξέων (RXR) (Εικόνα 1.4.5). Η τελευταία θεωρείται εκείνη με την 

υψηλότερη συγγένεια πρόσδεσης στο DNA και αντιπροσωπεύει την μορφή με την 

μέγιστη λειτουργικότητα του υποδοχέα (Tsai & O’Malley, 1994).  

Απουσία ΤΗ, η περιοχή TD του TR/RXR ετεροδιμερούς έχει τέτοια στερεοδομή 

που ευνοείται η αλληλεπίδραση με κατασταλτικούς παράγοντες (corepressors) ενώ η 

---AGGTCANNNNAGGTCA---
---TCCAGTN TCCAGT--NNN -

 
T3 

---AGGTCANNNNAGGTCA---
--- NNN -TCCAGTN TCCAGT--

 
T3 

 
T3 

---AGGTCANNNNAGGTCA---
--- NNN -TCCAGTN TCCAGT--

 
T3 RA 

Εικόνα 1.4.5: Μορφές των ΤRs 
προσδεμένοι στις αλληλουχίες 
πρόσδεσης του DNA. (α) μονομερή 
μορφή, (β) ομοδιμερή μορφή, (γ) 
ετεροδιμερή μορφή. 

(α) 
 
 
 
 
 
(β) 
 
 
 
 
 
(γ) 

α ή β 
 
 
 
 
 
 

α/α ή α/β ή β/β 
 
 
 
 
 
 

α/RXR ή β/RXR 
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πρόσδεση ΤΗ οδηγεί σε στερεοδομή του υποδοχέα που δεν επιτρέπει την 

αλληλεπίδραση αυτή, αλλά ευνοεί την πρόσδεση ενός συμπλόκου συνενεργοποιητών 

(coactivators). Αν και γενικότερα θεωρείται ότι απουσία υποστρώματος οι TRs 

λειτουργούν ως καταστολείς ενώ παρουσία υποστρώματος ως ενεργοποιητές της 

μεταγραφής των γονιδίων στόχου, αυτό δεν είναι απόλυτο. Αναφέρεται η διάκριση των 

θετικά ρυθμιζόμενων TREs και των αρνητικά ρυθμιζόμενων TREs. Στην περίπτωση που 

οι υποδοχείς αναγνωρίζουν θετικά ρυθμιζόμενα TREs η μεταγραφή του γονιδίου 

στόχου ενισχύεται ενώ το αντίθετο ισχύει όταν προσδένονται σε αρνητικά ρυθμιζόμενα 

TREs. Όμως οι μηχανισμοί που οδηγούν στην καταστολή της γονιδιακής έκφρασης 

παρουσία ΤΗ παραμένουν να εξιχνιαστούν. Σε κάθε περίπτωση, και οι δύο υποδοχείς 

των θυρεοειδικών ορμονών προσδένουν με πολύ υψηλότερη συγγένεια την Τ3 από την 

Τ4 που είναι και ο λόγος που η Τ3 θεωρείται και δραστική μορφή των ΤΗ (Marchand et 

al., 2001; Basset et al., 2003; Moore & Guy, 2005).  

Η ύπαρξη των θυρεοειδικών υποδοχέων στα ψάρια αποδείχθηκε για πρώτη φορά 

σε ηπατοκύτταρα μερικών σαλμονoειδών και μυξίνων (Van Der Kraak & Eales, 1980; 

Darling et al., 1982; Lintlop and Youson, 1983; Ichikawa et al., 1989; Lebel and 

Leloup, 1989). Η πρώτη κλωνοποίηση και χαρακτηρισμός των TRs στους ιχθείς 

πραγματοποιήθηκε σε μελέτες του είδους Paralichthyes olivaceus, που διερευνούσαν 

την συμβολή των θυρεοειδικών ορμονών στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια των τελεόστεων 

(Yamamono et al., 1994). Από τότε ο αριθμός δημοσιεύσεων έχει σημειώσει μία 

σημαντική αύξηση και σήμερα έχουν χαρακτηριστεί τουλάχιστον εν μέρη οι 

αλληλουχίες των υποδοχέων των θυρεοειδικών ορμονών σε αρκετά είδη τελεόστεων 

όπως είναι το χέλι (Anguilla myriaster), το σflounder (Paralichthys olivaceus), η 

πέστροφα (Oncrorhynchus mykiss), ο σολομός (Oncorhynchus kisutch), το καλκάνι 

(Scophtalmus maximus), το zebrafish (Danio rerio), η τσιπούρα (Sparus aurata), ο 

τόννος (Thunnus orientalis), και το yellow croaker (Pseudosciaena crocea), που όπως 

στην περίπτωση των DIOs είναι κυρίως είδη του γλυκού νερού και σαλμονοειδή 

(Yamano & Miwa, 1998; Liu et al., 2000; Nowell et al., 2001; Marchand et al., 2004; 

Raine et al., 2005; Kawakami et al., 2003, 2007; Yang et al., 2007; Harada et al., 

2008). Μέχρι στιγμής, οι μελέτες που αφορούν στην οντογένεση των θυρεοειδικών 

υποδοχέων περιορίζονται σε λίγα μόνο είδη. Σε δύο από αυτά, το zebrafish (Danio 

rerio) και την τσιπούρα (Sparus aurata) είναι γνωστό, ότι και τα δύο γονίδια, TR-α και 

TR-β, εκφράζονται ζυγωτικά ήδη από το στάδιο της εμβρυογένεσης (Liu et al., 2000, 

2002; Nowell et al., 2001; Jones et al., 2002). Πρόσφατα έχει προστεθεί και μία 

μελέτη που διαπραγματεύεται την έκφραση των TRs κατά την οντογένεση του τόννου 

(Kawakami et al., 2007). Η τάση αυτή δείχνει ότι ενώ το θέμα της συμβολής των 

θυρεοειδικών ορμονών στην πρώτη ανάπτυξη των ψαριών αποτελεί ένα από τα 
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παραδοσιακά θέματα στην φυσιολογία ιχθύων, συγκεντρώνει όλο και περισσότερο 

ενδιαφέρον κυρίως από τον χώρο των υδατοκαλλιεργειών. Αντιθέτως, είναι σχετικά 

λίγες οι μελέτες που διαπραγματεύονται τον ρόλο των ΤΗ στην αναπαραγωγή των 

τελεόστεων σε πιο λεπτομερές επίπεδο.  

 

 

1.5. Θυρεοειδικές ορμόνες και τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια ιχθύων 

 

Σήμερα είναι γνωστό ότι οι θυρεοειδικές ορμόνες παίζουν έναν ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο κατά την πρώτη ανάπτυξη των ψαριών (Brown et al., 1987; Tagawa & 

Hirano, 1987; Leatherland et al., 1989a,b; De Jesus & Hirano, 1992; Lam, 1995; 

Huang et al., 1998; 1996; Power et al., 2001). 

Παρ’όλη την ποικιλομορφία των τελεόστεων, τα περισσότερα είδη διέρχονται από 

παρόμοιες αναπτυξιακές φάσεις, οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν γενικότερα στα 

στάδια της νύμφης, του ανηλίκου και του ενηλίκου. Οι νύμφες διακρίνονται τόσο 

μορφολογικά όσο και φυσιολογικά, από τα ανήλικα και ενήλικα άτομα. Η μετατροπή 

των νυμφών σε ανήλικα άτομα είναι γνωστή ως μεταμόρφωση, της οποίας η πιο 

εντυπωσιακή εκδήλωση παρατηρείται στη μεταμόρφωση των πλατύψαρων (Yamano et 

al., 1991b). Οι φυσιολογικές και μορφολογικές αλλαγές, οι οποίες παρατηρούνται 

κατά τη νυμφική ανάπτυξη τελεόστεων είναι αρκετά περίπλοκες. Μερικές από τις 

αλλαγές αυτές ελέγχονται σε επίπεδο ενδοκρινικό. Σήμερα, είναι γνωστό ότι οι 

Εικόνα 1.6.1: Μεταβολή των επιπέδων θυροξίνης και τριιωδοθυρονίνης στα πρώτα 
αναπτυξιακά στάδια τελεόστεων (Από: Lam, 1994).  
 

Ε = γονιμοποιημένο αυγό (έμβρυο), Η = εκκόλαψη, ΥΑ = απορρόφηση λεκίθου, Μ 
= μεταμόρφωση 
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θυρεοειδικές ορμόνες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διάρκεια της εμβρυογένεσης και 

οργανογένεσης σε όλες τις ομάδες των σπονδυλωτών. Απουσία τους, οι περισσότεροι 

οργανισμοί δεν μπορούν να αναπτυχθούν φυσιολογικά και να φτάσουν στην ενήλικη 

μορφή (Leatherland, 1982; Oppenheimer & Schwartz, 1997; Darras et al., 1999; 

Power et al., 2001; Liu et al., 2002). Συγκριτικά, η ανάπτυξη των άνουρων και 

ιδιαίτερα η αναπτυξιακή φάση της μεταμόρφωσης είναι αυτή που θεωρείται ότι 

εξαρτάται πιο πολύ από όλες τις άλλες ομάδες σπονδυλωτών από τη δράση των ΤΗ. 

Εξαρτάται πλήρως από την παρουσία των θυρεοειδικών ορμονών και παρεμποδίζεται 

με θυρεοεκτομή. Κατά την μεταμόρφωση των αμφιβίων, οι θυρεοειδικές ορμόνες 

συμβάλουν στις αλλαγές που παρατηρούνται σε συγκεκριμένους ιστούς, όπως είναι η 

διαφοροποίηση του νευρικού συστήματος, ο ανασχηματισμός του γαστρεντερικού 

συστήματος αλλά και η υποχώρηση και μετατροπή ιστών όπως η ουρά και τα βράγχια 

(Brown et al., 1996; Hulbert, 2000; Koibuchi & Chin, 2000; Sachs et al., 2000; 

Jones et al., 2002; Wright, 2002; Kudo & Yamauchi, 2005; Das et al., 2006).  

Οι θυρεοειδικές ορμόνες θεωρούνται στοιχειώδεις ρυθμιστές επίσης κατά τα 

πρώτα στάδια της ανάπτυξης των τελεόστεων. Οι περισσότερες μελέτες που αφορούν 

στο ρόλο των θυρεοειδικών ορμονών στην ανάπτυξη των ψαριών έχουν 

πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των υδατοκαλλιεργειών. Σημαντικές συγκεντρώσεις Τ3 

και Τ4 έχουν ανιχνευτεί σε αυγά, έμβρυα και προνύμφες πολλών ειδών τελεόστεων του 

γλυκού νερού, σε θαλάσσια είδη καθώς και διάδρομα είδη. Οι ορμόνες αυτές στα αυγά 

θεωρείται ότι είναι μητρικής προέλευσης (Tagawa & Hirano, 1987; Mylonas et al., 

1994; Power et al., 2001, Szisch et al., 2005). Όντως, μελέτες όπου θυρεοειδικές 

ορμόνες προσδιορίστηκαν σε αναπτυσσόμενες γονάδες ή όπου θυρεοειδικές ορμόνες 

είχαν χορηγηθεί σε γεννήτορες, έδειξαν ότι συσσωρεύονται στα ωοκύτταρα κατά την 

ωρίμανση των ωοθηκών (Tagawa et al., 1994).  

Ένας βασικός ρόλος των θυρεοειδικών ορμονών στους τελεόστεους φαίνεται να 

σχετίζεται με την πρώτη ανάπτυξη, δεδομένου ότι η προσθήκη των ΤΗ στο νερό ή την 

τροφή επιταχύνει την αύξηση και τις αναπτυξιακές αλλαγές που συνδέονται με τη 

μετάβαση των νυμφών προς ανήλικα άτομα (μεταμόρφωση), καθώς επίσης και ότι 

αυξάνει το ποσοστό επιβίωσης σε πολλά είδη (Brown & Kim, 1995). Αντιστοίχως, η 

καταστολή της σύνθεσης των θυρεοειδικών ορμονών αποτρέπει τη μετάβαση των 

νυμφών στο στάδιο του ανηλίκου (Brown et al., 1989; Deane & Woo, 2003). Από τα 

καλύτερα μελετημένα παραδείγματα είναι η πρώτη ανάπτυξη των πλατύψαρων και 

σαλμονοειδών. Στα τελευταία είναι σήμερα γνωστή η δράση των θυρεοειδικών ορμονών 

ιδιαίτερα κατά τη μετάβαση smolt-parr (smoltification) (Leatherland et al., 1989a, b; 

Greenblatt et al., 1989; de Jesus et al., 1991; de Jesus & Hirano, 1992; Lam, 1994; 

Mylonas et al., 1994 ; Ebbesson et al., 2003). Συνοψίζοντας τις μελέτες που έχουν 
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πραγματοποιηθεί σχετικά με την οντογένεση των θυρεοειδικών ορμονών στους 

τελεόστεους, ένα γενικά αποδεκτό μοντέλο είναι το εξής: η συγκέντρωση της T3 και της 

T4 μειώνεται καθώς προχωράει η εμβρυογένεση και η ενδογενής παραγωγή τους 

φαίνεται να επάγεται τη στιγμή της πλήρους απορρόφησης της λεκίθου (Leatherland et 

al., 1989a, b; Power et al., 2001). Αυτό φαίνεται λογικό από άποψη φυσιολογίας, 

δεδομένου ότι η λέκιθος θεωρείται το βασικό απόθεμα μητρικών θυρεοειδικών 

ορμονών (Kobuke et al., 1987; Greenblatt et al., 1989). Αναφέρεται ότι προηγούμενες 

μελέτες της ομάδας μας σχετικά με την μεταβολή των θυρεοειδκών ορμονών κατά την 

οντογένεση της τσιπούρας ταιριάζουν απόλυτα με τις μελέτες σε άλλα είδη όπου 

διαπιστώθηκε η έναρξη ενδογενής παραγωγής ΤΗ γύρω από τη στιγμή της εκκόλαψης 

(Szisch et al., 2005). Υπάρχουν όμως και αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, όπως σε μερικά 

είδη σολομού (Oncorhynchus kisutch και O. tschawyatscha), όπου τα θυλάκια του 

θυρεοειδή ενεργοποιούνται κατά την ανάπτυξη των εμβρύων 3-4 εβδομάδες μετά την 

γονιμοποίηση (Lam, 1994).  

Αυτό το γενικό μοντέλο της διακύμανσης των θυρεοειδικών ορμονών στα πρώτα 

αναπτυξιακά στάδια των τελεόστεων (Εικόνα 1.6.1) συμφωνεί με το πρότυπο ανάπτυξης 

του ενδοκρινικού συστήματος που αναφέρουν οι Tanaka et al. (1995). Σύμφωνα με 

αυτό, τρεις είναι οι φάσεις της ανάπτυξης του θυρεοειδικού συστήματος στα ψάρια, (1) 

η εμβρυϊκή φάση, κατά τη διάρκεια της οποίας τα ενδοκρινή όργανα δεν έχουν 

σχηματιστεί ακόμα ή δεν είναι λειτουργικά και τα επίπεδα ορμονών μητρικής 

προέλευσης μειώνονται, (2) η φάση μετάβασης, όταν τα ενδοκρινή όργανα έχουν πλέον 

αναπτυχθεί και αρχίζουν να λειτουργούν, αλλά τα επίπεδα των ορμονών παραμένουν 

σχετικά χαμηλά και (3) η φάση μετασχηματισμού όπου η δραστηριότητα των 

ενδοκρινών οργάνων συνοδεύεται από μεγάλες διακυμάνσεις των ορμονικών επιπέδων. 

Η διαφοροποίηση του ενδοκρινικού συστήματος που συμπίπτει χρονικά με την 

απορρόφηση της λεκίθου στα θαλάσσια είδη, πιστεύεται ότι είναι από τα 

σημαντικότερα γεγονότα για την επιτυχία στη μετάβαση των νυμφών από το αυτότροφο 

στο ετερότροφο στάδιο. Όσον αφορά στην εμφάνιση των θυλακίων του θυρεοειδή, τα 

είδη που έχουν μελετηθεί ως σήμερα μπορούν να ταξινομηθούν σε μια ομάδα όπου 

παρατηρείται πρόωρη εμφάνιση τους και τα θυλάκια διαφοροποιούνται κατά τη στιγμή 

της εκκόλαψης και μια ομάδα με όψιμη εμφάνιση, στην οποία η διαφοροποίηση του 

θυρεοειδή εμφανίζεται ακριβώς πριν τη πλήρη απορρόφηση της λεκίθου. Η πρώτη 

ομάδα αποτελείται κυρίως από είδη με βαθύβια αυγά ή/και ωοζωοτόκα είδη και η 

τελευταία από είδη που παράγουν πελαγικά αυγά (Tanaka et al., 1995). Και τα δύο 

πρότυπα που αναφέρονται συνηγορούν υπέρ της υπόθεσης ότι οι θυρεοειδικές ορμόνες 

διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα στο στάδιο της μεταμόρφωσης (Lam, 

1994). 
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Η πιο εντυπωσιακή εκδήλωση της μεταμόρφωσης στους τελεόστεους είναι η 

κλασική μεταμόρφωση των πλατύψαρων. Εκεί, η αναπτυξιακή διαδικασία της 

μεταμόρφωσης περιλαμβάνει το μετασχηματισμό μιας πελαγικής, αμφίπλευρα 

συμμετρικής προνύμφης προς τη βενθική, ασύμμετρη μορφή του ανηλίκου και 

φαίνεται να ρυθμίζεται από τις θυρεοειδικές ορμόνες με έναν τρόπο συγκρίσιμο με τη 

μεταμόρφωση των αμφιβίων: κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης, η υπόφυση εκκρίνει 

την ορμόνη TSH σε αυξημένα επίπεδα που υποκινεί το θυρεοειδή αδένα να εκκρίνει 

περισσότερη θυροξίνη. Κατά συνέπεια, τα ενδογενή επίπεδα της Τ4 αυξάνονται, γεγονός 

που σηματοδοτεί την έναρξη της μεταμόρφωσης των διαφόρων ιστών και οργάνων 

(Lam, 1994; Inui et al., 1995; Yamano & Miwa, 1998; Jones et al., 2002). Εκτός από 

τη σαφή αλλαγή στην εξωτερική μορφολογία κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης των 

πλατύψαρων, μια σειρά άλλων ιστών φαίνεται επίσης να αποκρίνεται στην επίδραση 

των θυρεοειδικών ορμονών και περιλαμβάνει το γαστρικό αδένα, τα ερυθροκύτταρα και 

τους μύες. Τέτοιες τροποποιήσεις δεν έχουν παρατηρηθεί μόνο στα βενθικά 

πλατύψαρα, αλλά και στα πελαγικά ψάρια, όπως είναι η πέστροφα (Oncorhynchus 

mykiss) και το angelfish (Pterophyllum scalare) (Power et al., 2001). Μελέτες για το 

zebrafish (Danio rerio), το χρυσόψαρο (Carassius auratus), το grouper (Epinephelus 

coioides), το χέλι (Conger myriaster) και την τσιπούρα (Sparus aurata) δείχνουν ότι η 

μεταμόρφωσή τους εξαρτάται επίσης από τις θυρεοειδικές ορμόνες (Yamano et al., 

1991b; Reddy & Lam, 1992; de Jesus et al., 1998; Power et al., 2001; Szisch et al., 

2005). Αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελούν οι άγναθοι μυξίνοι (Petromyzon marinus), 

όπου οι θυρεοειδικές ορμόνες ακολουθούν παράδοξο πρότυπο μεταβολής, κατά το 

οποίο τα επίπεδα των ορμονών αυξάνονται στις προνύμφες μέχρι την έναρξη της 

μεταμόρφωσης και στη συνέχεια επανέρχεται μία δραματική μείωση των 

συγκεντρώσεων (Manzon et al., 2001).  

Πέρα από την άμεση δράση, οι θυρεοειδικές ορμόνες εμφανίζουν συχνά 

συνεργατική δράση με άλλους παράγοντες. Η κορτιζόλη για παράδειγμα φαίνεται να 

παίζει συνεργατικό ρόλο, επιδρώντας θετικά στη δράση των θυρεοειδικών ορμονών. Στο 

Japanese flounder (Paralichthyes olivaceus) π.χ. έχει παρατηρηθεί η επιτάχυνση του 

σχηματισμού ακτινών των πτερυγίων κατόπιν χορήγησης κορτιζόλης (de Jesus et al., 

1991). Γενικά πιστεύεται, ότι η κορτιζόλη αλληλεπιδρά σε περιφερικό επίπεδο με τη 

Τ3, ρυθμίζοντας την ιστο-ειδική απάντηση στη δράση των θυρεοειδικών ορμονών (de 

Jesus et al., 1991; Brown & Kim, 1995; Lam, 1995; Tata, 1999). Η μελατονίνη σε 

αντίθεση με την κορτιζόλη φαίνεται να έχει κατασταλτική δράση στις θυρεοειδικές 

ορμόνες. Συγκεκριμένα, η επίδρασή της στις θυρεοειδικές ορμόνες δεν είναι έμμεση, 

όπως αναφέρθηκε για την κορτιζόλη, αλλά φαίνεται να επιδρά άμεσα στο θυρεοειδή 

αδένα. In vivo πειράματα στο βάτραχο Rana pipiens έδειξαν, ότι η μελατονίνη 
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καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του θυρεοειδή σε όλα τα στάδια του 

βιολογικού κύκλου του είδους αυτού. Επίσης έχει παρατηρηθεί, ότι τα επίπεδα της 

μελατονίνης του πλάσματος είναι σχετικά υψηλά μέχρι το στάδιο της μεταμόρφωσης, 

οπότε ακολουθεί μία δραματική μείωση τους (Wright & Alves, 2001; Wright, 2002). 

Πέραν όμως από τα αμφίβια, φαίνεται ότι και στους ιχθείς η μελατονίνη εμπλέκεται 

στη ρύθμιση των θυρεοειδικών ορμονών στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια, 

καταστέλλοντας τη δράση τους (Nayak & Singh, 1987; Grupta & Premabati, 2002). Ο 

Ebbesson et al. (2001) αναφέρουν, ότι η δράση της μελατονίνης πιθανόν να οφείλεται 

στην επίδρασή της στην ενεργότητα της 5’-μονοαποϊωδινάσης. Πάντως, η κορτιζόλη και 

η μελατονίνη πιθανόν να είναι μόνο δύο από τους πολλούς παράγοντες που ρυθμίζουν 

τη δράση των θυρεοειδικών ορμονών. Ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες πιστεύεται 

να είναι επίσης η προλακτίνη αλλά και αυξητικές ορμόνες (Power et al., 2001). 

Εν περιλήψει, οι θυρεοειδικές ορμόνες φαίνονται να παίζουν καθοριστικό 

ρυθμιστικό ρόλο στην πρώτη ανάπτυξη γενικότερα και στη μεταμόρφωση συγκεκριμένα 

όλων των ψαριών, αλλά ο τρόπος με τον οποίον εκδηλώνουν τη δράση τους φαίνεται να 

ποικίλει από είδος σε είδος και οι βασικοί μηχανισμοί και ρυθμιστικοί παράγοντες, 

όπως είναι οι θυρεοειδικοί υποδοχείς, οι αποϊωδινάσες κ.α. δεν έχουν μελετηθεί 

διεξοδικά. Πάντως, διαταραχές του άξονα του θυρεοειδή κατά την πρώτη ανάπτυξη των 

ψαριών φαίνεται να έχουν καθοριστικές για την νυμφική ανάπτυξη συνέπειες.  

 

 

1.6. Θυρεοειδικές ορμόνες και αναπαραγωγή ιχθύων 

 

Το θυρεοειδικό και το αναπαραγωγικό σύστημα είναι από τα πλέον καλά 

μελετημένα συστήματα στους τελεόστους και όμως για πολλά χρόνια μελετήθηκαν 

ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Σήμερα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, ότι το θυρεοειδικό 

σύστημα εμπλέκεται στην αναπαραγωγή των τελεόστεων γενικότερα χωρίς όμως να έχει 

διελευκανθεί πλήρως ποιοι είναι οι ακριβείς μηχανισμοί επίδρασης ή αλληλεπίδρασης. 

Σε πολλές οικογένειες τελεόστεων έχουν διαπιστωθεί θετικές συσχετίσεις μεταξύ 

δεικτών της λειτουργικότητας του θυρεοειδούς και της αναπαραγωγής με κυριότερο 

δείκτη τις συγκεντρώσεις των θυρεοειδικών ορμονών στο πλάσμα και στον ιστό της 

γονάδας (Pavlidis et al., 1991, 2000; Tagawa et al., 1994). Οι Cyr & Eales (1996) 

συνοψίζουν ότι σε διάφορες οικογένειες που αναπαράγονται εποχιακά (seasonal 

breeders) όπως παραδειγματικά οι Anguillidae, Cichlidae, Cyprinidae, Oryziidae, 

Pleuronectidae, Serranidae και άλλες, η δραστηριότητα του θυρεοειδή αυξάνεται κατά 

την αναπαραγωγική περίοδο και πέφτει προς το τέλος ή λίγο μετά. Για την περαιτέρω 

κατανόηση της σχέσης θυρεοειδούς και αναπαραγωγικής λειτουργίας 
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πραγματοποιήθηκαν πειράματα, όπου χορηγήθηκαν αντιθυρεοειδικά φάρμακα με 

αποτέλεσμα vα μειωθούν σημαντικά τα επίπεδα των ΤΗ στο πλάσμα και στους ιστούς. 

Τα πειράματα αυτά έδειξαν διαφορετικές επιδράσεις στις γονάδες ανάλογα με την 

αναπαραγωγική φάση αλλά και το φύλο (Cyr & Eales, 1996; Swapna & 

Senthilkumaran, 2007). Σε όλα τα είδη παρατηρήθηκαν ελάχιστες επιπτώσεις στην 

ώριμη αρσενική γονάδα αλλά κατασταλτικές επιδράσεις στην πρώτη ανάπτυξη του όρχι 

καθώς και στη σπερματογένεση, γεγονός που συμφωνεί και με μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί στα θηλαστικά, όπου η επίδραση των ΤΗ στο αναπαραγωγικό 

σύστημα έχει κατανοηθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό (Cooke et al., 2004). Μάλιστα, 

στο είδος Xiphophorus maculatus, όπου εφαρμόστηκε ραδιοθυρεοεκτομή η ανάπτυξη 

του όρχι καταστάλθηκε σημαντικά και επαναφερόταν κατόπιν χορήγησης θυροξίνης. 

Αντίστοιχα η χορήγηση Τ4 οδήγησε σε πρώιμη σπερματογένεση στον κυπρίνο 

(Cyprinus carpio) (Timmermanns et al., 1997). Στη τιλάπια (Oreochromis niloticus), η 

χορήγηση του αντιθυρεοειδικού φαρμάκου 6-n-Propyl-2-Thiouracil (PTU), που είναι 

γνωστός καταστολέας της δράσης της DIO1, οδήγησε σε αυξημένο βάρος και μέγεθος 

του ορχικού ιστού καθώς και σε αυξημένο αριθμό των κυττάρων και βλαστικών 

κύτταρων με ταυτόχρονη καθυστέρηση της σπερματογένεσης (Matta et al., 2002). Ένα 

ακόμα ενδεικτικό στοιχείο για την εμπλοκή του θυρεοειδικού συστήματος στην 

αναπαραγωγή των αρσενικών τελεόστεων είναι η ύπαρξη TRs στα κύτταρα Leydig που 

έχουν βρεθεί στην πέρκα (Anabas testudineus), καθώς και το γεγονός ότι η επώαση 

καλλιέργειας κυττάρων Leydig με T3 οδήγησε στην αυξημένη παραγωγή ανδρογόνων. 

Επίσης, στην πέστροφα έχουν βρεθεί μετάγραφα του DIO2 στην αρσενική γονάδα 

(Jana and Bhattacharya, 1993, Sambroni et al., 2001).  

Ανάλογα αποτελέσματα έχουν βρεθεί και για την σχέση ΤΗ και ωρίμανσης των 

ωοθηκών στα θηλυκά άτομα διάφορων ειδών τελεόστεων. Και οι αναπαραγωγικές 

λειτουργίες των θηλυκών γονάδων επηρεάζονται αρνητικά από πειραματικά μειωμένες 

συγκεντρώσεις ΤΗ κατόπιν χορήγησης αντιθυρεοειδικών φαρμάκων ή θυρεοεκτομή. 

Επίσης, όπως στον όρχι, η χορήγηση Τ4 αποκαθιστά τις λειτουργίες της ωοθήκης 

καθώς και τις ενισχύει (Cyr & Eales, 1996; Supriya et al., 2005; Van der Ven et al., 

2006).  

Βέβαια, πειράματα που χαρακτηρίζονται από τη χρήση αντιθυρεοειδικών 

φαρμάκων έχουν δεχτεί κριτική λόγω του ότι δε μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 

ότι οι παρατηρούμενες επιδράσεις αυτών οφείλονται σε «παρενέργειες» των φαρμάκων 

που δεν αφορούν την άμεση δράση τους στο θυρεοειδικό σύστημα άλλα ίσως σε άλλα 

σημεία της γενικότερης φυσιολογίας. Το επιχείρημα αυτό υπογραμμίζει έντονα την 

ανάγκη περισσότερων μελετών που να αφορούν τους συγκεκριμένους μηχανισμούς 

δράσης του θυρεοειδικού συστήματος (Letherland, 1982; Cyr & Eales, 1996).  
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Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση του θέματος αποτελούν οι έρευνες εκείνες που 

εστιάζονται στην αλληλεπίδραση των θυρεοειδικών ορμονών με τις αναπαραγωγικές 

στερεοειδείς ορμόνες αλλά και άλλων παραγόντων που αποτελούν σημαντικούς 

ρυθμιστές κατά την σεξουαλική ωρίμανση των τελεόστεων. Αν και ο όγκος πληροφορίας 

σχετικά με τέτοιες αλληλεπιδράσεις είναι σχετικά μικρός, υπάρχουν σοβαρά στοιχεία 

τέτοιων αλληλεπιδράσεων. Έτσι έχει παρατηρηθεί η πτώση της συγκέντρωσης Τ3 στο 

πλάσμα που συσχετίζεται με την ταυτόχρονη χαμηλή συγκέντρωση της 11-ΚΤ και Τ 

στο πλάσμα και στους ιστούς σε αρσενικά άτομα του είδους Clarias gariepinus 

(Cavaco et al., 1997). Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν μελέτες όπου 

χορηγήθηκε θειουρία σε αρσενικά άτομα του ίδιου είδους οδηγώντας στην πτώση του 

αριθμού mRNA της 11β-υδροξυλάσης και 11β-HSD που είναι ένζυμα που 

εμπλέκονται στα βιοσυνθετικά μονοπάτια των σεξουαλικών στεροειδών ορμονών. Στα 

πλαίσια της ίδιας έρευνας παρατηρήθηκε αντίστοιχη επίδραση του φαρμάκου σε 

θηλυκά άτομα, όπου σημειώθηκε πτώση της έκφρασης του γονιδίου που κωδικοποιεί 

το ένζυμο αρωματάση που είναι υπεύθυνο για την μετατροπή της τεστοστερόνης σε 

οιστραδιόλη (Rasheeda et al., 2005). Στο medaka έχει παρατηρηθεί η θετική επίδραση 

της Τ3 στην παραγωγή Ε2 σε ωοθυλάκια κατά την διάρκεια της βιτελλογένεσης (Sayano 

et al., 1993) και οι Cyr & Eales (1996) συνοψίζουν την αυξημένη ανταπόκριση 

ωοκυττάρων στη GTH με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή Ε2 κατόπιν χορήγησης 

Τ3 στο είδος Acipenser stellatus. Μάλιστα εκεί τα θηλυκά άτομα κρατήθηκαν σε 

χαμηλή θερμοκρασία του νερού που συνήθως οδηγεί στην καθυστέρηση της 

σεξουαλικής ανάπτυξης και η χορήγηση της Τ3 αποκατάστησε αυτή την αρνητική 

επίδραση. Και in vitro πειράματα σε πέστροφες στα οποία χορηγήθηκε Τ3 μέσω της 

τροφής και κατόπιν ακολούθησε επώαση ιστών θηλυκής γονάδας με GTH οδήγησαν σε 

αυξημένη παραγωγή Ε2 της γονάδας. Ποιος είναι ο ακριβής μηχανισμός αυτής της 

αλληλεπίδρασης παραμένει να διελευκανθεί, πάντως ο Parhar et al. (2000) 

υποστηρίζουν ότι οι ΤΗ ρυθμίζουν την μεταγραφή της GnRH στους τελεόστεους. Τέλος, 

ο Roy et al. (2000) έδειξαν την επίδραση της GnRH στη λειτουργία του θυρεοειδικού 

συστήματος, αφού ενέσεις GnRH οδήγησαν σε αυξημένα επίπεδα θυροξίνης στο 

πλάσμα στα είδη Channa gachua και Catla catla. Η μελέτη υποδηλώνει επίσης την 

άμεση δράση GnRH στην παραγωγή Τ4, πραγματοποιώντας in vitro πειράματα σε 

θυρεοειδικά θυλάκια, τα οποία επωαστήκαν σε GnRH με αποτέλεσμα την αυξημένη 

παραγωγή Τ4 από τα κύτταρα αυτά. 
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Εν περιλήψει, τα αποτελέσματα των αναφερόμενων ερευνών υποδηλώνουν την 

εμπλοκή του θυρεοειδικού συστήματος στην σεξουαλική ωρίμανση των ιχθύων η οποία 

φαίνεται να επιτελείται τόσο με έμμεσο όσο και με άμεσο τρόπο δράσης των 

θυρεοειδικών ορμονών. Σαφώς, περαιτέρω έρευνες είναι απαραίτητες για την 

διελεύκανση των ακριβών μηχανισμών δράσης του θυρεοειδικού συστήματος στις 

πολύπλοκες αυτές φυσιολογικές διαδικασίες, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αναστροφή 

του φύλου των τελεόστεων, ένα θέμα στο οποίο δεν έχει δοθεί καμία ιδιαίτερη έμφαση 

μέχρι σήμερα και όμως αποτελεί ένα από τα πλέον συναρπαστικά φαινόμενα 

αναπαραγωγής στην μοναδική ομάδα των σπονδυλωτών, στην οποία εκδηλώνεται.  
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1.7. Σκοπός της εργασίας 

 

Η οντογένεση καθώς και η αναστροφή του φύλου είναι από τις πλέον 

καθοριστικές φάσεις του κύκλου ζωής της τσιπούρας και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

τόσο από επιστημονική όσο και από παραγωγική (υδατοκαλλιέργειες) σκοπιά.  

Το σύστημα του θυρεοειδούς φαίνεται να εμπλέκεται τόσο στην πρώτη ανάπτυξη 

όσο και στην σεξουαλική ωρίμανση των ιχθύων. Όμως οι περισσότερες μελέτες που 

έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα έχουν συγκεντρωθεί περισσότερο στην καταγραφή 

των μεταβολών των συγκεντρώσεων των ΤΗ καθώς και στις επιπτώσεις όπου 

παρατηρούνται κατόπιν χρήσης αντιθυρεοειδικών φαρμάκων. Ταυτόχρονα είναι λίγες 

οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, για να διελευκανθούν οι μηχανισμοί 

δράσης σε επίπεδο των αποϊωδινασών ή των υποδοχέων των θυρεοειδικών ορμονών στις 

δύο τόσο σημαντικές φάσεις του κύκλου ζωής των τελεόστεων.  

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση του ρόλου του θυρεοειδή στα 

πρώτα αναπτυξιακά στάδια και στην αναστροφή του φύλου στη τσιπούρα, Sparus 

aurata. Η ερυνητική προσέγγιση περιελάμβανε για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο 

είδος την ταυτόχρονη μελέτη της έκφρασης των γονιδιών που κωδικοποιούν τις 

αποϊωδινάσες (DIOs) και τους υποδοχείς των θυρεοειδικών ορμονών (TRs) καθώς και 

την παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών (ΤΗ) σε αυτές τις δύο τόσο σημαντικές φάσεις 

του κύκλου ζωής της τσιπούρας. Τα επιμέρους ερωτήματα-αντικείμενα ήταν: 

 

(1) Η ανάπτυξη μοριακών εργαλείων για την μελέτη της γονιδιακής έκφρασης 

των DIOs και TRs.  

(2) Η μελέτη της αλλαγής των ολικών συγκεντρώσεων των θυρεοειδικών 

ορμονών, καθώς και της έκφρασης των γονιδιών των τριών αποϊωδινασών 

(τύπος Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) και των δύο υποδοχέων των θυρεοειδικών ορμονών (TR-α 

και TR-β). 

(3) Η μελέτη της επίδρασης διαφορετικών θερμοκρασιών του νερού στην 

έκφραση των αναφερόμενων γονιδιών στα πρώτα οντογενετικά στάδια. 

(4) Η καταγραφή της έκφρασης των εν λόγω γονιδίων κατά την αναστροφή του 

φύλου στο ορχικό και ωοθηκικό τμήμα της γονάδας. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 
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2.1. Ανάλυση γονιδιακής έκφρασης 

 

Στην παρούσα μελέτη, πέντε ήταν τα γονίδια των οποίων εξετάστηκε η έκφρασή 

τους στα δείγματα που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια των τεσσάρων πειραματικών 

ενοτήτων: τα γονίδια που κωδικοποιούν τους τρεις τύπους αποϊωδινασών, dio1, dio2, 

dio3 καθώς και τα γονίδια που κωδικοποιούν τους δύο υποδοχείς των θυρεοειδικών 

ορμονών tr-α και tr-β. Για να ήταν δυνατή η μελέτη της έκφρασης των γονιδίων αυτών 

χρειάστηκε πρώτα να αναπτυχθούν τα κατάλληλα μοριακά εργαλεία. Η μεθοδολογική 

προσέγγιση περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα βήματα: 

 

1. Σχεδιασμός ειδικών εκκινητών. 

2. Εξαγωγή ολικού RNA. 

3. Φωτομετρική ποσοτικοποίηση ολικού RNA, καθώς και εμφάνιση σε πήκτωμα 

αγαρόζης για την εκτίμηση της σχετικής ποσότητας του RNA. 

4. Ποιοτικές / ποσοτικές RT-PCR ρυθμισμένες για το εκάστοτε γονίδιο καθώς και 

δείγμα. 

5. Έλεγχος του προϊόντος της RT-PCR ως προς την νουκλεϊκή του αλληλουχία. 

6. Εμφάνιση των προϊόντων σε πήκτωμα ακρυλαμίδης και λήψη ψηφιακής 

.εικόνας με χρήση ειδικού συστήματος εμφάνισης (Las, Fuji Film). 

7. Ποσοτικοποίηση των προϊόντων με χρήση ειδικού λογισμικού προγράμματος 

(Image quant) και κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων. 

 

Για κάθε γονίδιο εφαρμόστηκαν αρχικά διαγνωστικές διαδικασίες για την 

εξακρίβωση ότι το προϊόν που προέκυπτε από τις RT-PCR ήταν πράγματι η 

αναζητούμενη αλληλουχία για την οποία είχαν σχεδιαστεί οι εκάστοτε εκκινητές. Αυτό 

πραγματοποιήθηκε με τη κλωνοποίηση και κατόπιν αλληλούχιση του προϊόντος (§ 

2.9.). 

 

2.1.1. Σχεδιασμός ειδικών εκκινητών 

 

Ο σχεδιασμός ειδικών εκκινητών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ειδικού 

λογισμικού προγράμματος (Primer3, www.frodo.wi.mit.edu), στο οποίο εισάγονταν η 

αλληλουχία του εκάστοτε γονιδίου. Αναφέρεται ότι κανένα από τα γονίδια δεν έχει 

χαρακτηριστεί πλήρως για την τσιπούρα και ότι οι αλληλουχίες που 

χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν μερικές αλληλουχίες των αντίστοιχων mRNA. Οι 

εκκινητές επιλέχθηκαν με βάση το μέγεθος τους (18-25 nt), την θερμοκρασία 

υβριδοποίησης (52 έως 63°C) και απουσία πιθανής συμπληρωματικότητας των 



 28

εκκινητών, είτε σε περιοχή του ίδιου του εκκινητή είτε μεταξύ των εκκινητών (self-

annealing, two primer compatibility, self-compatibility). Για τον προσδιορισμό της 

ειδικότητας, όλες οι αλληλουχίες συγκρίθηκαν στην βάση δεδομένων γονιδίων 

χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Blast που διατίθεται από την ιστοσελίδα του National 

Center for Biotechnology Information (www.ncbi.nlm.nih.gov). Σε περίπτωση που η 

αλληλουχία έδειχνε ομολογία με άλλες αλληλουχίες εκτός του γονιδίου στόχου ή δεν 

εκπληρωνόταν τους αναφερόμενους όρους, οι εκκινητές απορρίπτονταν.  

Αναφέρεται, ότι εξαιρείται η περίπτωση του γονιδίου της DIO2, του οποίου δεν 

ήταν γνωστή η αλληλουχία στο συγκεκριμένο είδος. Το «ψάρεμα» του γονιδίου αυτού 

περιγράφεται αναλυτικά στην § 2.8. Στις περιπτώσεις των υπόλοιπων γονιδίων (tr-α, tr-

β, dio1, dio2) ήταν γνώστες μερικές (partial) αλληλουχίες του αντιστοίχου mRNA, 

χωρίς όμως να είναι δημοσιευμένοι οι εκκινητές καθώς και τα πρωτόκολλα για την 

εφαρμογή RT-PCR. Οι εκκινητές που αποδείχθηκαν κατάλληλοι (Πίνακας 21.2) 

παρήχθησαν από το εργαστήριο Μικροχημείας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 

Βιοτεχνολογίας.  

 

2.1.2. Εξαγωγή ολικού RNA από τα οντογενετικά στάδια και τους ιστούς 

 

Για την εξαγωγή ολικού RNA χρησιμοποιήθηκε το αντιδραστήριο TRIZOL®  

(Invitrogen) ακολουθώντας τα έξης βήματα: 

(1) Αρχικά τα προς ανάλυση δείγματα ομογενοποιούνταν σε δεκαπλάσιο του 

βάρους τους όγκου TRIZOL® με ιδιαίτερη προσοχή για να μη ξεπαγώσουν 

πριν την ομογενοποίηση έτσι ώστε να αποφευχθεί η αποικοδόμηση του RNA 

από την δράση ενδογενών RΝάσεων. 

(2)  Τα ομογενοποιημένα δείγματα μεταφέρονταν σε δοκιμαστικά δοχεία 

eppendorf© και προστίθετο χλωροφόρμιο (0,2 του όγκου του TRIZOL®). Τα 

δείγματα αναδεύονταν για τρία λεπτά και αφήνονταν για πέντε λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου (RT) και ακολουθούσε φυγοκέντρηση (15 min, 

12.000g, 4°C). Η προσθήκη του χλωροφορμίου καθώς και η φυγοκέντρηση 

οδηγούν στον διαχωρισμό του ομογενοποιημένου δείγματος σε μία υδάτινη 

και μία οργανική φάση. Το RNA παραμένει αποκλειστικά στην υδάτινη 

φάση, η οποία μεταφερόταν σε καινούργια δοχεία eppendorf© κατόπιν 

φυγοκέντρησης. 

(3) Στην υδάτινη φάση προτίθετο ισοπροπανόλη (0,5 του όγκου του TRIZOL®), 

για την καθίζηση του RNA, το οποίο έτσι χάνει την υδατοδιαλυτικότητα του. 

Κατόπιν ανάδευσης και επώασης σε RT για 10 min ακολοθούσε ξανά 

φυγονκέντρηση (12.000g, 10 min, 4°C).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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(4) Μετά την απομάκρυνση του υπερκειμένου το RNA ξεπλενόταν με 0,5 – 1 ml 

70% αιθανόλη για την απομάκρυνση του υπολοίπου ισοπροπανόλης και 

ακολουθούσε φυγοκέντρηση στα 12.000g για 5min σε RT.  

(5) Τέλος, η αιθανόλη απομακρυνόταν και το RNA επαναδιαλυόταν σε 50 μl 

H20, το οποίο περιείχε DEPC (diethylpyrocarbonate), που είναι ένας 

ισχυρός καταστολέας των RΝάσεων. Τα δείγματα φυλάγονταν μέχρι την 

περαιτέρω επεξεργασία στους -80°C.  

 

2.1.3. Ποσοτικοποίηση ολικού RNA 

 

Η ποσοτικοποίηση του ολικού RNA πραγματοποιήθηκε με τους δύο εξής 

τρόπους: 

 

(1) Φωτομετρική ποσοτικοποίηση των δειγμάτων με χρήση ειδικού 

φασματοφωτόμετρου (NanoDrop ND-1000, Thermo Fisher Scientific), στο 

οποίο τοποθετούνται 2 μl δείγματος που μετρήθηκαν ως προς την 

απορρόφηση τους σε τρία μήκη κύματος (Α260, Α280, Α230) ώστε να εκτιμηθεί 

η σχετική ποσότητα καθώς και η καθαριότητα των δειγμάτων όσον αφορά 

μολύνσεις από πρωτεΐνες (Α260/Α280) ή οργανικά στοιχειά (Α260/Α230). Το 

όργανο υπολογίζει αυτόματα την ποσότητα του RNA και την εκφράζει σε ng 

μl-1. 

(2) Εκτίμηση της σχετικής ποσότητας του ολικού RNA σε πήκτωμα αγαρόζης 

1,5% (§ 2.9). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μικρή ποσότητα RNA, 

στην οποία προστίθεται 2X διάλυμα φόρτωσης (loading buffer), το οποία 

περιέχει χρωστική και γλυκερόλη, η οποία προκαλεί την καταβύθιση του 

RNA στην υποδοχή του πηκτώματος. Αφού έχουν τοποθετηθεί τα δείγματα 

RNA στις υποδοχές του πηκτώματος, το οποίο βρίσκεται στη συσκευή 

ηλεκτροφόρησης καλυμμένο από διάλυμα ηλεκτροφόρησης (running 

buffer, 1X TBE), εκτίθεται σε 60 mΑ για 30-40 min. Τέλος, 

πραγματοποιείτο έκθεση του πηκτώματος σε υπεριώδη ακτινοβολία και η 

λήψη ψηφιακής εικόνας με τη χρήση ειδικού συστήματος εμφάνισης 

(MidiDoc, Herolabs). Η ποσοτικοποίηση πραγματοποιήθηκε με χρήση 

ειδικού λογισμικού (Image Quant), το οποίο μετράει τις οπτικές πυκνότητες 

(pixels) των επιλεγμένων ζωνών και τις συγκρίνει μεταξύ τους. 
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Οι τιμές που προέκυπταν από τους αναφερόμενους δύο τρόπους 

ποσοτικοποίησης διασταυρωνόταν και χρησιμοποιούνταν για την κανονικοποίηση 

(normalization) των αποτελεσμάτων των εκάστοτε ποσοτικών RT-PCR.  

 

2.1.4. Ποιοτική/διαγνωστική RT-PCR (reverse transcription polymerase chain 

reaction) και έλεγχος προϊόντος 

 

Για την μελέτη της έκφρασης των γονιδίων στόχων, εφαρμόζονταν αρχικά 

διαγνωστικές RT-PCR, με απώτερο στόχο την εξακρίβωση της καταλληλότητας των 

εκκινητών που χρησιμοποιούνταν, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία παραπροϊόντων 

που θα καθιστούσαν αδύνατη την ακριβή ποσοτική εκτίμηση της έκφρασης. Στα 

πλαίσια αυτής της διαδικασίας χρειαζόταν να προσαρμοστούν κατά κύριο λόγω οι 

θερμοκρασίες υβριδοποίησης των εκκινητών καθώς και η συγκέντρωση του 

χλωριούχου μαγνησίου, που είναι οι δύο κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την 

αυστηρότητα της αντίδρασης και συνεπώς την αποτελεσματικότητα της ως προς την 

δημιουργία ειδικών και μόνο προϊόντων. Η συγκέντρωση του χλωριούχου μαγνησίου 

ορίστηκε σε όλες τις περιπτώσεις στο 1,5 mM ανά αντίδραση. Οι συγκεκριμένες 

συνθήκες που προέκυπταν από τις δοκιμές αυτές αναφέρονται στον Πίνακα 2.2. 

 

2.1.5. Έλεγχος των αλληλουχιών των προϊόντων RT-PCR 

 

Για την εξακρίβωση των νουκλεϊκών αλληλουχιών των προϊόντων RT-PCR, τα υπό 

εξέταση προϊόντα κλωνοποιούνταν, απομονώνονταν το DΝA και καθαρίζονταν με τη 

χρήση ειδικών για αυτό τον σκοπό κολόνων (QUIAGEN®, Midi Prep). Στη συνέχεια 

έγινε η αλληλούχιση στο ειδικό Εργαστήριο του ΙΤΕ (DNA sequencing facility) και η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις γνωστές αλληλουχίες των αντίστοιχων γονιδίων. Η 

μερικές αλληλουχίες που αποτελούσαν «εργαλείο» για την εργαστηριακή διεκπεραίωση 

της παρούσας μελέτης, και που η νουκλεϊκή τους ταυτότητα εξακριβώθηκε με αυτόν 

τον τρόπο καταγράφονται στον Παράρτημα Β. 

 

2.1.6. Ποσοτική RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) για την 

εκτίμηση της σχετικής έκφρασης των υπό μελέτη γονιδίων 

 

Για την εκτίμηση της σχετικής έκφρασης των υπό μελέτη γονιδίων επιβάλλονταν η 

ρύθμιση του αριθμού κύκλων των RT-PCR για κάθε γονίδιο και είδος δείγματος 

(αναπτυξιακό στάδιο ή ιστός), ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που στη συνέχεια 

μετριούνταν ως προς την ποσότητά τους (§2.1.7.) προέκυπταν από εκθετική φάση 
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(exponential phase) της RT-PCR, όπου τα προϊόντα που δημιουργούνται κατά τη 

διάρκεια της αντίδρασης ακόμα διπλασιάζονται ανά κύκλο, πράγμα το οποίο καθιστά 

δυνατή την εκτίμηση της σχετικής ποσότητας του αρχικού εκμαγείου. Οι 

συγκεντρώσεις των εκκινητών σε όλες τις RT-PCR ήταν 10 pmol ανά εκκινητή και 

αντίδραση. Επίσης εφαρμόζονταν ίσες ποσότητες ολικού mRNA κάθε δείγματος στις 

αντιδράσεις που ανερχόταν στα 100 ng σε όλα τα υπό εξέταση δείγματα. Για να 

εξακριβωθεί ότι τα δείγματα δεν μολύνθηκαν με DNA κατά τη διαδικασία της εξαγωγής 

του RNA, ετοιμάζονταν και αντιδράσεις αρνητικού ελέγχου (negative control), τα οποία 

δεν περιείχαν το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση. Χρησιμοποιήθηκε ειδική εμπορική 

συσκευασία (RobusT II, Finnzymes), που περιέχει όλα τα απαραίτητα ένζυμα και 

ρυθμιστικά διαλύματα που απαιτούνται για την εφαρμογή της αντίδρασης. Οι 

ποσότητες των ένζυμων και ρυθμιστικών διαλυμάτων εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. Γενικότερα, τα βήματα που περιλαμβάνουν τα πρωτόκολλα 

RT-PCR ήταν τα εξής : 

 

Πίνακας 2.1.1: Γενικό πρωτόκολλο για διαγνωστικές RT-PCR. Η θερμοκρασία 
υβριδισμού ήταν ανάλογη με τη σύνθεση των ειδικών εκκινητών (Πίνακας 3.4.3.) και 
για αυτό το λόγο αναγράφεται εδώ με «Χ». 
 

βήμα θερμοκρασία διάρκεια 
αριθμός 
κύκλων 

1. αντίστροφη μεταγραφή (σύνθεση 

cDNA) 
45°C 50 min 1 

2. αδρανοποίηση της αντίστροφης 

μεταγραφάσης και 

αποδιάταξη του cDNA-RNA κλώνου 

94°C 2 min 1 

3. αποδιάταξη της διπλής έλικας του 

cDNA 
94°C 30 s 

4. υβριδοποίηση των εκκινητών με την 

αλληλουχία στόχου 
Χ °C 30 s 

5. πολυμερισμός του προϊόντος 72°C 1 min 

30 

6. επιδιόρθωση πιθανών λαθών από 

την πολυμεράση 
72°C 7 min 1 

 

 

 

 

.  
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Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι αλληλουχίες των ειδικών εκκινητών που 

προέκυψαν από την εφαρμογή του λογισμικού προγράμματος Primer3 για το κάθε 

μελετημένο γονίδιο καθώς και οι βέλτιστες συνθήκες των RT-PCR για την 

ποσοτικοποίηση της έκφρασης των γονιδίων στα διαφορετικά δείγματα. Οι συνθήκες 

αυτές αποδείχθηκαν ιδανικές για τα δείγματα όλων των πειραμάτων.  

 

Πίνακας 2.1.2: Οι αλληλουχίες των εκκινητών καθώς και οι συνθήκες των (ημι)ποσοτικών RT-
PCR που εφαρμόστηκαν για τα υπό μελέτη γονίδια dio1, dio2, dio3, tr-α, tr-β. 
 

Γονίδιο 
στόχος 

Forward εκκινητής 
(5’→ 3’) 

Reverse εκκινητής 
(5’→ 3’) Τm  

Μέγεθος 
προϊόντος 

(bp) 
Αριθμός 
κύκλων 

tr-α GAGGAAGAGGGAGGAGATGG GATGATCTGGTCTTCACAAGG 52,0°C 313 26 

tr-β GCTGCTCACCCGATACACAAAACA CATGCGGATATGATGTCAAGTAAA 54,6°C 394 25 

dio I CTGATGGCCTACTGTTCGCTAGC GGGCACAGGGGCTCCTTCTGAACC 57,0°C 569 27 

dio II TGAAAGAGCAAGAGCCCATAGGAG ATGTGCCACCTGGTGCCAGAATTC 59,3°C 246 24 

dio III GATGATGCACGACTCCGGCGGTGTC CCCAAAGTTAAGGATGAGCGGTCTC 62,7°C 385 24 
 

 

2.1.7. Ποσοτικοποίηση των προϊόντων των RT-PCR 

 

Για την ποσοτικοποίηση των προϊόντων εκτέθηκαν 5 μl κάθε αντίδρασης σε 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα ακρυλαμίδης (7%), αφού προστέθηκε πρώτα 6X διάλυμα 

φόρτωσης (loading buffer), το οποίο περιέχει και γλυκερόλη, η οποία προκαλεί την 

καταβύθιση του cDNA στην υποδοχή του πηκτώματος καθώς και χρωστική, που 

επιτρέπει την παρακολούθηση των δειγμάτων που κινούνται στο πήκτωμα. Αφού 

τοποθετήθηκαν τα δείγματα cDNA στις υποδοχές του πηκτώματος, το οποίο βρισκόταν 

στη συσκευή ηλεκτροφόρησης καλυμμένο από διάλυμα ηλεκτροφόρησης (running 

buffer, 1X TBE), εκτέθηκαν σε 60 mΑ για 45-60 min. Στη συνέχεια το πήκτωμα 

ακρυλαμίδης βάφτηκε με την χρωστική CybrGreen© αραιωμένη 1:1.500 σε 1Χ ΤΒΕ 

για 15 min σε ήπια ανάδευση. Τέλος, έγινε έκθεση του πηκτώματος σε ειδικό 

μηχάνημα που καταγράφει τον φθορισμό της CybrGreen©, η οποία έχει προσδεθεί στο 

DNA και η λήψη ψηφιακής εικόνας (Las, Fuji Film). Η ποσοτικοποίηση 

πραγματοποιήθηκε με χρήση ειδικού λογισμικού προγράμματος (Image Quant), το 

οποίο μετράει τις οπτικές πυκνότητες (pixels) των επιλεγμένων ζωνών και τις συγκρίνει 

μεταξύ τους. Σε κάθε ανάλυση γονιδιακής έκφρασης ορίστηκε το δείγμα με την 
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χαμηλότερη οπτική πυκνότητα ως σχετικό επίπεδο mRNA/έκφραση γονιδίου ως τιμή 1 

και οι τιμές των υπολοίπων δειγμάτων υπολογίστηκαν με βάση αυτή τη τιμή.  

Για τη σύγκριση της σχετικής αφθονίας των διαφορετικών μεταγράφων στα 

οντογενετικά στάδια (Πείραμα 2), τοποθετήθηκαν τα προϊόντα των διαφορετικών RT-

PCR στο ίδιο πήκτωμα ακρυλαμίδης με την σειρά που απεικονίζεται στην Εικόνα 

2.1.7. παραδειγματικά. Με αυτό το τρόπο συγκρίθηκαν τα σχετικά επίπεδα των 

μεταγράφων των γονιδίων των διαφορετικών τύπων αποϊωδινασών καθώς και τα επίπεδα 

των μεταγράφων των γονιδίων των θυρεοειδικών υποδοχέων σε κάθε οντογενετικό 

στάδιο. 

 

 
  αυγό      αυγό     αυγό     εκκόλ.   εκκόλ.   εκκόλ.           λέπια     λέπια     λέπια 
  dio1       dio2      dio3       dio1      dio2      dio3      ...     dio1      dio2      dio3  

 

 
  αυγό      αυγό     εκκόλ.   εκκόλ.   .          λέπια     λέπια      
  tr-α        tr-β        tr-α        tr-β        ...      tr-α        tr-β  

 

Εικόνα 2.1.7: Παραδειγματική απεικόνιση του τρόπου φώρτωσης των 
διαφορετικών προϊόντων RT-PCR στο ίδιο πήκτωμα ακρυλαμίδης για 
την σύγκριση των σχετικπων επιπέδων mRNA ανά οντογενετικό στάδιο. 
Τα τετράγονα συμβολίζουν τα πηγάδια φώρτωσης του πηκτώματος. 
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2.1.8. Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με την χρήση 

του στατιστικού προγράμματος SigmaStat 2.0 (Jandel Scientific). Τα αποτελέσματα 

ελέγχθηκαν ως προς τον τύπο της κατανομής (κανονική) και την ομοιογένεια (ισότητα 

των δύο σταθερών αποκλίσεων). Στην συνέχεια, η σύγκριση των μέσων όρων των προς 

εξέταση παραμέτρων (σχετική έκφραση των γονιδίων dio1, dio2, dio3, tr-α, tr-β) μεταξύ 

των διαδοχικών δειγματοληψιών (αναπτυξιακό στάδιο, δείγματα εκτρεφόμενα σε 

διαφορετικές θερμοκρασίες, φάση αναστροφής) πραγματοποιήθηκε με Ανάλυση 

διακύμανσης (One-Way Analysis of Variance). Ως επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε το 

0,05 (p<0,05). Οι τιμές όλες δίνονται σε Χ ± SEM.  

Για την ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των συγκεντρώσεων των θυρεοειδικών ορμονών 

και την σχετική έκφραση των υπό μελέτη γονιδίων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 

Pearson Moment Product, με επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (p<0,05).  

 

 

2.2. «Ψάρεμα» της αλληλουχίας του γονιδίου του DIO2 στην τσιπούρα 

 

Για να μελετηθεί η έκφραση του γονιδίου που κωδικοποιεί τον τύπο ΙΙ των 

αποϊωδινασών ήταν ανάγκη να αναγνωριστεί πρώτα η αλληλουχία του, που μέχρι την 

έναρξη της παρούσας μελέτης ήταν άγνωστη για το είδος Sparus aurata. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα βήματα: 

(1) Εφαρμογή στοίχισης (alignment) cDNA αλληλουχιών άλλων ειδών, 

δημοσιευμένες στην βάση δεδομένων του National Center for Biotechnology 

Information (www.ncbi.nlm.nih.gov) με τη χρήση του λογισμικού 

προγράμματος DNAMan (Lynnon BioSoft). Οι αλληλουχίες που 

υποβάλλονταν σε αυτή τη διαδικασία ήταν των ειδών Gallus gallus, 

Neoceratodus forsteri, Sus scrofa, Rattus Norvegicus, Fundulus heteroclitus, 

Oncorynchus mykiss και Danio rerio. Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι 

κωδικοποιούσες περιοχές των γονιδίων που αναδεικνύουν και το μεγαλύτερο 

βαθμό συντήρησης μεταξύ όλων των ειδών.  

(2) Στη συνέχεια σχεδιάζονταν εκφυλισμένοι εκκινητές σε περιοχές μεγάλου 

βαθμού συντήρησης και εφαρμόζονταν RT-PCR με δείγμα RNA από ήπαρ 

τσιπούρας, όπου ήταν πιθανή η έκφραση του dio2. Οι αλληλουχίες των 

εκφυλισμένων εκκινητών και οι συνθήκες της RT-PCR καταγράφονται στην § 

3.4. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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(3) Ακολουθούσε ηλεκτροφόριση του προϊόντος σε πήκτωμα αγαρόζης 1% και 

εμφάνιση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) για τον έλεγχο της επιτυχίας της RT-

PCR. 

(4) Πολλαπλασιασμός του προϊόντος με PCR για αύξηση ποσότητας. 

(5) Καθαρισμός του προϊόντος με εμπορικές κολόνες καθαρισμού DNA (Promega, 

Wizard® PCR Preps DΝA Purification System) σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

(6) Eνσωμάτωση του προϊόντος σε πλασμιδιακό φορέα pGEM®-T easy (Promega, 

pGEM®-T and pGEM®-T Easy Vector systems) σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

(7) Κλωνοποίηση του φορέα: ηλεκτροδιάτρηση, μετασχηματισμός, ανάκτηση των 

κυττάρων, επίστρωση των κυττάρων σε τρυβλία petri (§ 2.9. για αναλυτική 

περιγραφή των διαδικασιών). 

(8) «Μικρή» καλλιέργεια των θετικών αποικιών, απομόνωση DNA από τα κύτταρα 

σε μικρή κλίμακα και πέψη με περιοριστικά ένζυμα για έλεγχο ενσωμάτωσης 

της αλληλουχίας στόχου.  

(9) Επιλογή σωστής αποικίας και «μεγάλη» καλλιέργεια (50 ml) αυτής. 

(10) Πραγματοποιείτο απομόνωση και καθαρισμός DNA ενός μέρους της 

καλλιέργειας (10 ml) με εμπορικές κολόνες καθαρισμού (QUIAGEN® midi 

kit), και απομόνωση DNA σε μεγάλη κλίμακα («green prep»,) του υπόλοιπου. 

(11) Φασματοφωτομετρική εκτίμηση της ποσότητας DNA με χρήση ειδικού 

φασματοφωτόμετρου (NanoDrop, Thermo Fisher Scientific) και αραίωση του 

DNA μέχρι τελικής συγκέντρωσης 500 ng μl-1 για αλληλούχιση. Η 

αλληλούχιση πραγματοποιήθηκε στο ΙΤΕ. 

(12) Έλεγχος του αποτελέσματος αλληλούχισης με τη χρήση του λογισμικού 

προγράμματος Chromas 2.0 (Τechnelysium Pty. Ltd.). 

(13) Σύγκριση της αλληλουχίας με άλλες του αντίστοιχου γονιδίου άλλων ειδών 

στην βάση δεδομένων γονιδίων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Blast που 

διατίθεται από την ιστοσελίδα του National Center for Biotechnology 

Information (www.ncbi.nlm.nih.gov). 

(14) Σχεδιασμός ειδικών εκκινητών με τη χρήση ειδικού λογισμικού 

προγράμματος (Primer3) για την αλληλουχία που προέκυψε, και τέλος 

(15) RT-PCR με τους ειδικούς εκκινητές.  

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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2.3. Πείραμα 1: Ιστο-ειδική έκφραση των υπό μελέτη γονιδίων σε ενήλικο 

ανώριμο αρσενικό άτομο τσιπούρας 

 

Λόγω του ότι δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα η ιστο-ειδική έκφραση των 

γονιδίων που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες των τριών τύπων αποϊωδινασών καθώς και 

των δύο υποδοχέων των θυρεοειδικών ορμονών αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μια 

ενδεικτική μελέτη στην παρούσα εργασία. Για τον σκοπό αυτό συλλέχθηκε ένα άτομο 

τσιπούρας ηλικίας 1+ και βάρους 322 g, το οποίο αναισθητοποιήθηκε σε αναισθητικό 

(Ethylenglycolmonophenylether) συγκέντρωσης 0,3 ml l-1 και αμέσως μετά 

αφαιρέθηκαν οι εξής ιστοί / όργανα: 

 

• εγκέφαλος • καρδιά • δέρμα 

• μάτι  • έντερο • σπλήνα 

• βράγχια • ήπαρ • στομάχι 

• γονάδα • μυς  

 

Τα δείγματα τοποθετήθηκαν αμέσως μετά τη λήψη τους σε υγρό άζωτο και 

συντηρήθηκαν στους -80°C μέχρι την ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης των υπό 

μελέτη γονιδίων. Από κάθε ιστό υποβάλλονταν από 0,05 έως 0,2 g στην διαδικασία 

ανάλυσης (§ 2.1.).  

 

 

2.4. Πείραμα 2: Οντογένεση του θυρεοειδικού συστήματος 

 

2.4.1. Πειραματικό υλικό 

 

Τα αυγά τσιπούρας που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από απόθεμα γεννητόρων 

του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, που ήταν τοποθετημένοι 

σε δεξαμενές των 10 m3 κάτω από φυσικές συνθήκες φωτοπεριόδου και θερμοκρασίας. 

Τα αυγά συλλέχθηκαν μετά από αυθόρμητη ωοτοκία από ειδικό συλλέκτη εφοδιασμένο 

με πλαγκτονικό δίχτυ (350 μm), που είχε συνδεθεί με την δεξαμενή ωοτοκίας. Η 

αρχική πυκνότητα εκτροφής ήταν 140 αυγά l-1. Πριν την τοποθέτηση τους στις 

δεξαμενές προηγήθηκε θερμοκρασιακή προσαρμογή. Η επώαση των αυγών έγινε στις 

ίδιες δεξαμενές που πραγματοποιήθηκε και η εκτροφή των ιχθυονυμφών. Όλα τα 

πειράματα διεξείχθησαν εις διπλούν.  
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2.4.2. Εκτροφή νυμφών 

 

Η εκτροφή των πειραματικών πληθυσμών πραγματοποιήθηκε σε εντατικές 

συνθήκες στο εκκολαπτήριο του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

Κρήτης κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και φωτισμού. Η νυμφική 

εκτροφή ξεκίνησε στις 25 Απριλίου 2005 και διήρκησε 52 ημέρες. Πραγματοποιήθηκε 

σε δύο φάσεις, (1) μία αρχική, η οποία περιλαμβάνει τις ημέρες 0 έως 28 ημέρες μετά 

την εκκόλαψη (days post hatch, dph) όπου εφαρμόστηκε η τεχνική του 

«ψευδοπράσινου νερού» («pseudo-green water technique», Papandroulakis et al., 

2002) και (2) μία φάση «αποκοπής» (weaning phase, ημέρα 28-52), όπου έγινε η 

αποκοπή από τη ζωντανή τροφή και η προσαρμογή των νυμφών σε αποκλειστικά 

βιομηχανική δίαιτα.  

 

Αρχική φάση (ημέρες 0 – 28) 

 

Η εκτροφή των νυμφών στην αρχική φάση πραγματοποιήθηκε σε κλειστό 

κύκλωμα που αποτελείτο από δύο μαύρες κυλινδροκωνικές, πολυεστερικές δεξαμενές 

500 l και ένα βιολογικό φίλτρο 1.000 l. Η ανακύκλωση του νερού άλλαζε ανάλογα με 

το αναπτυξιακό στάδιο των νυμφών όπως αναφέρεται στη συνέχεια. Η απορροή του 

νερού γινόταν μέσω ενός υπο-επιφανειακού κυλινδρικού φίλτρου (350 μm) το οποίο 

τοποθετούνταν στο κέντρο της δεξαμενής στη στήλη του νερού και σε απόσταση 30-40 

cm από τον πυθμένα της.  

Η εμβρυογένεση, η εκκόλαψη και το προνυμφικό (λεκιθοφόρο/αυτότροφο) 

στάδιο συντελέστηκαν σε απόλυτο σκοτάδι. Η κυκλοφορία του νερού γινόταν μέσω του 

βιολογικού φίλτρου με τη βοήθεια φυγοκεντρικής αντλίας. Ο ρυθμός κυκλοφορίας 

ήταν περίπου 150-200 l την ώρα ανά δεξαμενή που αντιστοιχούσε σε ανακύκλωση του 

30-40% ανά ώρα του όγκου της δεξαμενής. Στις δεξαμενές είχε τοποθετηθεί μία 

παροχή αέρα και, μέσω ενός ξύλινου διαχυτή γινόταν η χορήγηση σε κεντρικό σημείο 

του πυθμένα τους. Η παροχή του αέρα κατά τη διάρκεια της εμβρυογένεσης και του 

προνυμφικού σταδίου ήταν περίπου 150-250 ml min-1, ενώ κατά την πρώτη ημέρα της 

διατροφής μειώθηκε σε περίπου 50 ml min-1 για να διακοπεί τελείως δύο ημέρες 

αργότερα. Ο συνεχής έλεγχος της παροχής του αερισμού και του νερού και η ακριβής 

ρύθμισή τους ήταν ιδιαίτερα σημαντική έτσι ώστε να εξασφαλιστούν: (1) η οξυγόνωση 

του νερού, (2) η απομάκρυνση των προϊόντων του μεταβολισμού και των 

παραπροϊόντων που σχηματίζονται μετά την εκκόλαψη των αυγών, (3) η σωστή 

διατήρηση των αυγών και νυμφών στη στήλη του νερού, (4) η αποφυγή σχηματισμού 
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συσσωματωμάτων ατόμων εξαιτίας της παθητικής κίνησής τους, (5) η αποφυγή 

καταπόνησης (stress) των νυμφών λόγω της δημιουργίας στροβίλων και υψηλής 

ταχύτητας ρευμάτων στις δεξαμενές και (6) η αποτροπή της προσκόλλησης των 

ιχθυονυμφών στο δίχτυ που κάλυπτε την έξοδο της δεξαμενής.  

Μετά τη πρώτη διανομή τροφής (ημέρα 6), η κυκλοφορία του νερού 

πραγματοποιούνταν αυτόνομα για κάθε δεξαμενή με τη χρήση μίας αντλίας air-lift. Το 

βιολογικό φίλτρο λειτουργούσε σαν μία αποθήκη νερού. Ο λόγος της ανακύκλωσης 

αλλά μη άμεσης ανανέωσης του νερού ήταν η διατήρηση της συνεχούς κίνησής του και 

η ταυτόχρονη αποφυγή αλλαγών στο μέσο εκτροφής. Επιπλέον επιτυγχάνονταν μείωση 

των απωλειών ζωοπλαγκτονικών οργανισμών που θα επηρέαζαν αρνητικά τη 

διαθεσιμότητα τροφής στις νύμφες. Η ανανέωση του νερού σε κάθε δεξαμενή γινόταν 

έμμεσα μέσω του βιολογικού φίλτρου (με υπόστρωμα πολυαιθυλενίου, Εικόνα 2.4.2). 

Η ανανέωση του νερού στο βιολογικό φίλτρο γινόταν με θαλασσινό νερό από 

επιφανειακό πηγάδι μετά από μηχανικό και βιολογικό φιλτράρισμα. Ο ρυθμός 

ανακύκλωσης, ξεκινώντας από 10-15% του όγκου της δεξαμενής ανά ώρα την πρώτη 

ημέρα ταΐσματος, αυξανόταν σταδιακά μετά τη 10η ημέρα μέχρι περίπου 30% ανά ώρα 

στο τέλος της αρχικής φάσης.  

Μία μικρή ανανέωση του νερού (από το βιολογικό φίλτρο) της τάξης του 5% την 

ημέρα ξεκινούσε την 14η ημέρα εκτροφής ενώ αυξανόταν σταδιακά κατά την διάρκεια 

του πειράματος μέχρι 40% την 40η ημέρα. 

Η έναρξη του ετερότροφου σταδίου σηματοδότησε την αρχή του φωτισμού και η 

φωτοπερίοδος ρυθμίστηκε σε 24 ώρες φως την ημέρα. Με την έναρξη του φωτισμού 

ξεκίνησε επίσης η εφαρμογή της τεχνικής του «ψευδοπράσινου νερού», σύμφωνα με 

την οποία προστίθονταν δύο φορές την ημέρα φυτοπλαγκτόν ώστε να διατηρηθεί στις 

δεξαμενές μία τελική συγκέντρωση περίπου 650 ± 300 x 103 κυττάρων ανά ml νερού 

(Papandroulakis et al., 2001). Η εισαγωγή του φυτοπλαγκτού γινόταν από τον 

πυθμένα της δεξαμενής, ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορη ομοιόμορφη κατανομή στη 

στήλη του νερού. Χρησιμοποιήθηκε το είδος Chlorella minutissima, που παράγεται 

μαζικά από φωτοαντιδραστήρες του Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

Κρήτης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία των Sanmartin et al. (1995). 

Από την ημέρα 7 έως 30 οι δεξαμενές ήταν εφοδιασμένες με έναν συλλέκτη 

απομάκρυνσης του λιπαρού επιφανειακού φιλμ (skimmer) για να μην εμποδίζεται η 

άνοδος των νυμφών στην επιφάνεια για την πλήρωση της νηκτικής κύστης με αέρα. Ο 

συλλέκτης λειτουργούσε με αέρα, ο οποίος δημιουργούσε ένα επιφανειακό ρεύμα που 

μετέφερε το λιπαρό φιλμ, παγιδεύοντας το με αυτόν τον τρόπο, σε μία κλειστή περιοχή 

από όπου και απομακρυνόταν στη συνέχεια με το χέρι με τη βοήθεια πλαστικού 

υλικού.  
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Διατροφή νυμφών 

Η διατροφή των νυμφών την πρώτη εβδομάδα ταΐσματος έγινε αποκλειστικά με 

τροχόζωα. Το στέλεχος που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Brachionus plicatilis. Λόγω της 

ανεπάρκειάς του σε πρωτεΐνες και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα εμπλουτίζονταν με 

γαλακτώματα πλούσια σε αυτά τα συστατικά (INVE Aquaculture S.A., Belgium) καθώς 

και με φυτοπλαγκτόν (Chlorella minutissima). Τα τροχόζωα αποτελούν την κύρια 

τροφή των νυμφών στα αρχικά στάδια σε συνθήκες εκτροφής, λόγω της 

καταλληλότητας του μεγέθους τους (80-150 μm) καθώς και της ευκολίας που 

παρουσιάζει η εκτροφή τους (Watanabe et al., 1983). 

Από την ημέρα 15 και έπειτα η διατροφή των ιχθυονυμφών συμπληρώθηκε με 

ναύπλιους Artemia sp. (EG, Artemia Systems S.A., Belgium). Το βραγχιόποδο 

Artemia sp. αποτελεί δεύτερο κατά σειρά οργανισμό που χρησιμοποιείται στην 

εκτροφή ψαριών (Sorgeloos & Léger, 1990). Προοδευτικά η χορηγούμενη ποσότητα 

των τροχοζώων μειωνόταν και η ποσότητα της Artemia sp. αυξάνονταν. Η χορήγηση των 

ζωοπλαγκτονικών οργανισμών γινόταν τέσσερις φορές την ημέρα (09:00, 12:00, 15:00, 

18:00) καθώς και τη νύχτα μετά την ημέρα 8 με χρήση ταΐστρας καθυστερημένης 

χορήγησης (delay feeder). Η ταΐστρα αποτελούνταν από ένα δοχείο 6 l με ρυθμιζόμενη 

παροχή νερού και αέρα και με έξοδο προς τη δεξαμενή των νυμφών. Οι 

ζωοπλαγκτονικοί οργανισμοί μετά τη τοποθέτησή τους στη ταΐστρα μεταφερόταν 

προοδευτικά στη δεξαμενή λόγω υπερχείλισης του νερού. Η καθυστερημένη χορήγηση 

της τροφής επιτυγχάνονταν τοποθετώντας τροφή με όγκο μικρότερο από αυτόν της 

ταΐστρας. Ο απαιτούμενος με βάση την παροχή του νερού και του όγκου της τροφής 

χρόνος για το γέμισμα της ταΐστρας αποτελούσε και τη χρονική υστέρηση του 

ταΐσματος. Στο συγκεκριμένο πείραμα τοποθετούνταν συνολικά 2-3 l ζωοπλαγκτού και 

φυτοπλαγκτού (για τη διατήρηση της ποιότητας του ζωοπλαγκτού) και η παροχή του 

νερού ρυθμιζόταν για χορήγηση τρεις ώρες αργότερα. Για να εξασφαλιστεί ότι οι 

ποσότητες τροφής ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις των νυμφών, η χορήγηση κατά τη 

διάρκεια της ημέρας γινόταν μετά από εκτίμηση της συγκέντρωσης του ζωοπλαγκτού 

στη στήλη του νερού. Αναλυτικότερα, η εκτίμηση αυτή γινόταν με δειγματοληψίες σε 

δύο διαφορετικά σημεία της δεξαμενής στη στήλη του νερού με χρήση ειδικού 

δειγματολήπτη (πλαστικός σωλήνας μήκους 1 m και διαμέτρου 2 cm). Ο όγκος κάθε 

δείγματος ήταν 50 ml και μετά την συλλογή του, το δείγμα μεταφέρονταν σε τριβλία 1 

ml με χρήση φίλτρου 50 μm. Στη συνέχεια πραγματοποιούνταν η καταμέτρηση των 

ζωοπλαγκτονικών οργανισμών κάτω από στερεοσκόπιο (Olympus SZ 40). Όταν οι 

νύμφες έφθασαν στο συνολικό μήκος 10-12 mm (ημέρα 36), άρχισε η προσθήκη 

μικρών ποσοτήτων βιομηχανικής τροφής (1-2 g ανά δεξαμενή καθημερινά), έτσι ώστε 
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οι νύμφες να προσαρμοστούν στο νέο τύπο τροφής. Οι ακριβείς ποσότητες που 

χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκτροφής απεικονίζονται στην Εικόνα 2.4.1. 

 

Φάση αποκοπής (ημέρα 28-52) 

 
Η εκτροφή των νυμφών στη φάση αποκοπής πραγματοποιήθηκε σε ημίκλειστο 

κύκλωμα που αποτελούνταν από δύο μαύρες κυλινδροκωνικές, πολυεστερικές 

δεξαμενές όγκου 1.000 l και ένα βιολογικό φίλτρο (Εικόνα 2.4.3). Η είσοδος του νερού 

γινόταν από την επιφάνεια των δεξαμενών, χρησιμοποιώντας μία συσκευή ανάσχεσης 

ρευμάτων για την αποφυγή σκελετικών παραμορφώσεων των νυμφών (Divanach et al., 

1997). Η ανανέωση του νερού αυξάνονταν σταδιακά καθ’ όλη τη φάση της αποκοπής 

ανάλογα με το μέγεθος των νυμφών και το οργανικό φορτίο που προέκυπτε από τα 

προϊόντα μεταβολισμού. Ο ρυθμός ανανέωσης ήταν 10% του όγκου της δεξαμενής ανά 

ώρα στην αρχή της φάσης και έφτασε το 100% στο τέλος. Φυτοπλαγκτόν προστέθηκε 

μόνο τις πρώτες δύο ημέρες της φάσης, στη συγκέντρωση των 100×103 κυττάρων ανά 

ml για να προσαρμοστούν προοδευτικά οι νύμφες στο καθαρό νερό. 

 

Διατροφή ιχθυονυμφών 

 
Τις ημέρες 40-65 η δίαιτα αποτελούνταν από εμπλουτισμένους ναυπλίους 

Αrtemia sp. που προστέθηκαν στις δεξαμενές μέσω ταϊστρών καθυστερημένης 

χορήγησης καθώς και βιομηχανική τροφή. Από την ημέρα 65 και έπειτα η δίαιτα 

βασίστηκε αποκλειστικά σε βιομηχανική τροφή. Αυτή διανεμήθηκε με αυτόματες 

ταΐστρες, οι οποίες την απελευθέρωναν στις δεξαμενές κάθε 15 λεπτά για 18 ώρες 

καθημερινά.  

 

Καθαρισμός δεξαμενών και καθημερινές παρακολουθήσεις 

 
Ο καθαρισμός των δεξαμενών και η απομάκρυνση των νεκρών ατόμων γινόταν σε 

τακτικά χρονικά διαστήματα κάθε 2-4 ημέρες. Στην αρχική φάση (ημέρες 0-28) ο 

καθαρισμός πραγματοποιήθηκε με χρήση ειδικών πολυεστερικών κατασκευών που 

έσπρωχναν με ήπιους χειρισμούς την συσσωρεμένη στον πυθμένα οργανική ύλη προς 

την έξοδο της δεξαμενής. Προς το τέλος της φάσης αυτής, όπως και στην δεύτερη φάση 

καθαρίζονταν οι δεξαμενές με τη χρήση σιφωνίου. 
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Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτροφής ελέγχονταν και καταγράφονταν καθημερινά η 

θερμοκρασία, η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου (6,55 ± 0,65 mg/l, Oximeter 

Oxi 330, WTW) και του pH (8,10 ± 0,30, pH Meter pH 320, WTW). Η θερμοκρασία 

του νερού κυμάνθηκε από 19,8°C στην αρχή, ανέβηκε στους 24,0°C τις πρώτες ημέρες 

της εκτροφής και ξανάπεσε στους 22,0°C στο τέλος.  

 

Εικόνα 2.4.1: Τρόπος ταΐσματος 
κατά τη διάρκεια της εκτροφής. Οι 
αστερισμοί υποδηλώνουν ποσότητα 
τροφής ad libidum. Το 100% 
σημαίνει αποκλειστικά βιομηχανική 
διατροφή. 
 

* 
   * 
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2.4.3. Δειγματοληψίες των ιχθυονυμφών 

 
Ο προσδιορισμός των ολικών συγκεντρώσεων (whole body concentration) των 

θυρεοειδικών ορμονών Τ4 και Τ3 καθώς και της έκφρασης των υπό εξέταση γονιδίων 

στην τσιπούρα πραγματοποιήθηκε στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια, τα οποία 

επιλέχθηκαν με βάση τα εξής μορφολογικά χαρακτηριστικά: 

1. Γονιμοποιημένο αυγό 

2. Εκκόλαψη 

3. Πρώτο τάισμα 

4. Εμφάνιση των πρώτων ακτινών του ουραίου πτερυγίου 

5. Κάμψη νωτοχορδής 

6. Διαφοροποίηση του ραχιαίου και εδρικού πτερυγίου όπως 

στα ενήλικα άτομα 

7. Εμφάνιση άφθονων μελανοφόρων σε όλο το σώμα 

8. Σχηματισμός λεπιών 

 
 

Σε καθημερινή βάση συλλέγονταν 20 άτομα από κάθε δεξαμενή και εξετάζονταν 

κάτω από στερεοσκόπιο (Olympus SZ 40) για τον ακριβή προσδιορισμό του 

αναπτυξιακού σταδίου και την μέτρηση του συνολικού μήκους των ατόμων. Η 

δειγματοληψία γινόταν νωρίς το πρωί πριν την χορήγηση της τροφής, από όλη τη στήλη 

του νερού χρησιμοποιώντας κυλινδρικό δειγματολήπτη διαμέτρου 2 cm. Όταν οι 

ιχθυονύμφες έφτασαν στα επιθυμητά αναπτυξιακά στάδια, γίνοταν οι δειγματοληψίες 

για τον προσδιορισμό των θυρεοειδικών ορμονών.  

Σε κάθε δειγματοληψία η επιθυμητή ποσότητα ατόμων (5-10 g) συλλέγονταν από τη 

δεξαμενή είτε με χρήση ενός ογκομετρικού δοχείου 2 l (στα πρώτα 5 στάδια) ή με 

απόχη. Ένα μέρος (0,5 έως 1 g, υγρό βάρος) του συνολικού δείγματος τοποθετείτο σε 

δοχεία eppendorf© και στη συνέχεια στους –20°C μέχρι την ημέρα της ανάλυσης των 

ολικών συγκεντρώσεων των θυρεοειδικών ορμονών (whole body concentrations). Το 

υπόλοιπο δείγμα τοποθετείτο αμέσως μετά τη λήψη του σε υγρό άζωτο και 

συντηρούνταν στους -80°C μέχρι την ημέρα ανάλυσης γονιδιακής έκφρασης.  

 

 

2.5. Στατιστική επεξεργασία του ρυθμού ανάπτυξης των νυμφών  

 

Για την πρόβλεψη της ανάπτυξης των νυμφών και συγκεκριμένα της αύξησης του 

ολικού μήκος σώματος σε σχέση με τη θερμοκρασία του νερού χρησιμοποιήθηκε το 

μοντέλο των βαθμοημερών (Velson et al., 1980). Μία βαθμοημέρα (Td) ορίζεται ως η 
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μέση θερμοκρασία άνω των 0°C στην διάρκεια ενός 24ώρου (μέση θερμοκρασία του 

νερού x αριθμός ημερών εκτροφής σε αυτήν). 

 Στην παρούσα περίπτωση έγινε μετα-ανάλυση δεδομένων και συγκρίθηκαν οι 

χρονοσειρές των βαθμοημερών της παρούσας νυμφικής εκτροφής με αντίστοιχα 

δεδομένα προηγούμενης εκτροφής (Szisch, 2003). Για τη σύγκριση του ρυθμού 

ανάπτυξης σε σχέση με τη θερμοκρασία του νερού των δύο πειραματικών πληθυσμών 

εφαρμόστηκε η στατιστική μέθοδος της ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης (linear 

regression analysis), όπου το γενικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν: 

TL = a0 + a1T + a2D + a3Td 

όπου  

 

TL είναι η εξαρτώμενη μεταβλητή, Τ είναι ο χρόνος, D είναι η «ψευδομεταβλητή» 

(με τιμές 0 και 1 για κάθε περίπτωση που εξετάστηκε) και ai να είναι οι σταθερές. Η 

μέθοδος αυτή εξετάζει την υπόθεση ότι οι σταθερές a2 και a3 ισούνται με 0. Σε αυτή 

την περίπτωση παρουσιάζουν οι χρονοσειρές την ίδια κλίση εάν η σταθερά α3 ισούται 

με 0 και την ίδια τιμή έναρξης εάν a2 ισούται με 0. Στην περίπτωση, που και οι δύο 

σταθερές ισούνται με 0, οι χρονοσειρές περιγράφουν όμοιες εξαρτώμενες μεταβλητές. 

Στη συνέχεια τα δεδομένα αναλύθηκαν με Ανάλυση διακύμανσης (One-Way Analysis 

of Variance), για το οποίο χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SigmaStat 2.0 

(Jandel Scientific). 

 

 

2.6. Πείραμα 3: Επίδραση της θερμοκρασίας του νερού στην γονιδιακή 

έκφραση των αποϊωδινασών και των θυρεοειδικών υποδοχέων σε κρίσιμα 

οντογενετικά στάδια της τσιπούρας 

 

Δημιουργήθηκαν τρεις πειραματικές ομάδες που αντιστοιχούσαν στις τρεις 

θερμοκρασίες που εξετάστηκαν. Συγκεκριμένα οι εκτροφές αυτές πραγματοποιηθήκαν 

στους 16°C (ομάδα 1), 19°C (ομάδα 2) και 22°C (ομάδα 3). Οι θερμοκρασίες του νερού 

διατηρήθηκαν με ειδικά συστήματα ψύξης.  

Για να αποκλειστεί η επίδραση της διατροφικής διάστασης, αποφασίστηκε να 

περιοριστούν οι δειγματοληψίες στα πρώτα οντογενετικά στάδια: εκκόλαψη και πρώτο 

τάισμα. Όλα τα πειράματα έγιναν εις διπλούν και η διαδικασία εκτροφής καθώς και οι 

δειγματοληψίες έγιναν όπως περιγράφηκε διεξοδικά στις § 2.4.1. – 2.4.3. 
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Εικόνα 2.4.2: Σχηματική απεικόνιση (απλοποιημένη) του συστήματος εντατικής 

νυμφικής εκτροφής που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική φάση (ημέρες 0-

28). Τα βέλη δείχνουν τη ροή του νερού. 

 

1. Φίλτρο άμμου, από το οποίο περνά το νερό που 

αντλείται από την παράκτια περιοχή, 

2. Βιολογικό φίλτρο, 

3. Βάνα ανανέωσης του νερού, 

4. Δεξαμενή νυμφικής εκτροφής (500 l), 

5. Αir lift, 

6. Μηχανικό φίλτρο 

7. Συλλέκτης επιφανειακού λιπαρού φιλμ 

(skimmer) 

8. Ταΐστρα καθυστερημένης χορήγησης 
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Εικόνα 2.4.3: Σχηματική απεικόνιση (απλοποιημένη) του συστήματος εντατικής 

νυμφικής εκτροφής που χρησιμοποιήθηκε στη φάση αποκοπής 

(ημέρες 28-52). Τα βέλη δείχνουν τη ροή του νερού. 

 

1. Φίλτρο άμμου, από το οποίο περνά το νερό 

που αντλείται από την παράκτια περιοχή, 

2. Βιολογικό φίλτρο, 

3. Δεξαμενή αποκοπής (2.000 l), 

4. Συσκευή, που μειώνει το ρεύμα που 

δημιουργείται από το εισερχόμενο νερό, 

5. Μηχανικό φίλτρο 

6. Αυτόματη ταΐστρα 

7. Ταΐστρα καθυστερημένης χορήγησης 

8. Παροχή αέρα 
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2.7. Πείραμα 4: Ο ρόλος του θυρεοειδικού συστήματος κατά την αναστροφή 

του φύλου στην τσιπούρα 

 

2.7.1. Πειραματικό υλικό 

 

Το πείραμα της αναστροφής του φίλου πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 

1/4/2005 έως 15/12/2005 στις ανοικτές πειραματικές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτο 

Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 67 άτομα 

τσιπούρας ηλικίας 2+, βάρους 518,5 ± 22,1 g και μεσουραίου μήκους 320,3 ± 3,9 

mm. Τα ψάρια εκτρέφονταν σε πολυεστερική κυλινδρική δεξαμενή όγκου 2m3 και 

ταΐζονταν βιομηχανική τροφή. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε φυσικές συνθήκες 

φωτοπεριόδου και θερμοκρασίας νερού και η τελευταία κυμάνθηκε από 17°C έως 

26°C.  

 

2.7.2. Δειγματοληψίες 

 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν εννέα δειγματοληψίες καθ΄ όλη τη διάρκεια του 

πειράματος ανά 15-20 ημέρες. η περίοδος αυτή επιλέχθηκε με βάση τις μελέτες των 

Zohar et al. (1978) και Méndez et al. (1995), σύμφωνα με τις οποίες η αναστροφή του 

φύλου στην τσιπούρα ξεκινά αμέσως μετά την πρώτη αναπαραγωγική περίοδο που 

στην περιοχή της Κρήτης ξεκινάει τον Δεκέμβριο και διαρκεί μέχρι τον Μάιο. Σε κάθε 

δειγματοληψία συλλέγονταν 5-10 άτομα, τα όποια θανατώνονταν σε υπερβολική δόση 

αναισθητικού (γαρυφαλέλαιο διαλυμένο σε αιθανόλη 1:10, τελική συγκέντρωση 0,04 

mg l-1). Καταγράφονταν το ολικό μήκος καθώς και βάρος σώματος και ακολουθούσε 

αφαίρεση και ζύγιση των γονάδων του κάθε ατόμου. Στη συνέχεια διαχωρίζονταν το 

ορχικό από το θηλυκό τμήμα της γονάδας και τα δείγματα τοποθετούνταν σε ξεχωριστά 

δοχεία eppendorf® και εμβαπτίζονταν σε υγρό άζωτο και στην συνέχεια στους –80°C 

για τις μοριακές αναλύσεις της έκφρασης των γονιδίων που κωδικοποιούν τους τρεις 

τύπους των αποϊωδινασών (dio1, dio2, dio3) καθώς και τους υποδοχείς των 

θυρεοειδικών ορμονών (tr-α και tr-β). Οι προσδιορισμοί γονιδιακής έκφρασης έγιναν σε 

συγκεκριμένες φάσεις της αναστροφής του φύλου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

σταδιοποίησης προηγούμενης μελέτης (Αποστολίδη, 2003) που πραγματοποιήθηκε στο 

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιχθύων του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 

και που ήταν τα εξής: 
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S1: 0-20% ♀ (80-100% ♂) 

S2: 21-40% ♀ (60-79% ♂) 

S3: 41-60% ♀ (40-59% ♂) 

S4: 61-80% ♀ (20-39% ♂) 

S5: 81-100% ♀ (0-19% ♂) 

 

Για όλες τις αναλύσεις γονιδιακής έκφρασης χρησιμοποιήθηκαν γονάδες δύο 

ατόμων του κάθε σταδίου αναστροφής καθώς και δύο επαναλήψεις RT-PCR. 

 

 

2.8. Προσδιορισμός θυρεοειδικών ορμονών στα δείγματα της οντογένεσης 

 

Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε σε αυτό των Tagawa και Hirano 

(1987) προσαρμοσμένο για την ανάλυση στο συγκεκριμένο είδος από τους Szisch et al. 

(2005).  

Ο εργαστηριακός προσδιορισμός των θυρεοειδικών ορμονών σε αυγά και νύμφες 

τσιπούρας περιλαμβάνει δύο βήματα, (1) την εκχύλιση και τον καθαρισμό των 

δειγμάτων (§ 2.8.1. και 2.8.2.) και (2) την ραδιοανοσοανάλυση (§ 2.8.3.). 

Με την διαδικασία της ραδιοανοσοανάλυσης πραγματοποιείται και ο τελικός 

προσδιορισμός των θυρεοειδικών ορμονών στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια της 

τσιπούρας.  

 

2.8.1. Εκχύλιση δείγματος 

 

0,5 – 1 g δείγματος τοποθετούντο σε πλαστικά φιαλίδια (όγκος 4 ml) με 2 ml 

διαλύματος μεθανόλης (παγωμένη). Στην περίπτωση των μεγαλύτερων αναπτυξιακών 

σταδίων (δειγματοληψίες 6-8), τα ψάρια τεμαχίζονταν σε μικρότερα κομμάτια για 

καλύτερη ομογενοποίηση. Ακολουθούσε η ομογενοποίηση του δείγματος με ειδική 

συσκευή (Υellowline, DI 18) και στη συνέχεια η μετάγγιση σε σωλήνα Falcon© των 15 

ml. Προς πλήρη ανάκτηση του ομογενοποιήματος, τα υπολείμματα στο μαχαίρι του 
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ομογενοποιητή και το αρχικό φιαλίδιο ξεπλενόταν εις τριπλούν με 1ml διαλύματος 

μεθανόλης και το έκπλυμα προστίθονταν στο ομογενοποιημένο δείγμα. Ακολούθως τα 

δείγματα αναδεύονταν για 10 min σε οριζόντια θέση σε ένταση 600 rpm (IKA©, MS 1). 

Το επόμενο βήμα ήταν η φυγοκέντρηση για 15 min σε 2.000g και 4°C (Heraeus 

Biofuge 22R) και στη συνέχεια το υπερκείμενο τοποθετείτο σε καθαρό σωλήνα 

Falcon®. Το ίζημα επαναδιαλύοταν δυο φορές σε 2 ml διάλυμα μεθανόλης με 

ενδιάμεσα τα βήματα της ανάδευσης και φυγοκέντρησης. Όλα τα υπερκείμενα 

συνδυάζονταν και ο τελικός όγκος του δείγματος ανέρχονταν κατά προσέγγιση στα 9 

ml. Τέλος, τα δείγματα τοποθετούνταν για εξάτμιση σε ειδικό μηχάνημα (speed-vac, 

Savant AES 2010) στους 45°C για 9 h. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκχύλισης τα 

δείγματα και τα χημικά διαλύματα διατηρούνταν σε πάγο ή εναλλακτικά σε 

κρυοθάλαμο (4°C).  

Αναφέρεται, ότι οι αρχικές ποσότητες των δειγμάτων (0,5-1 g) διέφεραν μεταξύ 

των διαφορετικών αναπτυξιακών σταδίων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ποσότητα της 

ορμόνης που θα εκτιμηθεί να βρίσκεται μέσα στο βέλτιστο τμήμα της καμπύλης 

προσδιορισμού. Έτσι, στα αναπτυξιακά στάδια με αναμενόμενες χαμηλές τιμές 

χρησιμοποιούνταν ποσότητα δείγματος περίπου 1 g ενώ στα στάδια, όπου οι 

συγκεντρώσεις των θυρεοειδικών ορμονών αναμενόταν να είναι σχετικά υψηλές η 

ποσότητα του αρχικού δείγματος περιοριζόταν σε 0,5 g. Οι ποσοτικές προσαρμογές 

εκτιμήθηκαν κατόπιν προκαταρκτικών πειραμάτων. 

Η προσθήκη PTU στο διάλυμα μεθανόλης πραγματοποιήθηκε για να αποφευχθεί 

η ενδεχόμενη ενδογενή ενζυμική μετατροπή της Τ4 σε Τ3. 

 

2.8.2. Καθαρισμός δείγματος 

 

Αρχικά έγινε η ανασύσταση των δειγμάτων σε 3,5 ml διαλύματος μεθανόλης-

χλωροφορμίου + 0,5 ml βαρβιτουρικό ρυθμιστικό διάλυμα (barbital buffer) και 

ανάδευση σε οριζόντια θέση για 10min σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια τα 

δείγματα υποβάλλονταν σε φυγοκέντρηση στις 2.000 g και από την άνω πολική φάση 

που περιλάμβανε την πλειονότητα των θυρεοειδικών ορμονών (~850 μl) μεταφερόταν 

700 μl σε δοχεία eppendorf© των 1,5 ml. Ακολούθως, τα δείγματα τοποθετούνταν για 

εξάτμιση (συμπύκνωση) σε speed-vac στους 45°C για 4 h.  

Στη συνέχεια το κατάλοιπο του δείγματος επαναδιαλύοταν σε 160 μl barbital 

buffer+BSA αναδεύοντας επαναλαμβανόμενα για μικρά χρονικά διαστήματα σε 

αναδευτήρα. Στη φάση αυτή τα δείγματα ήταν έτοιμα για τη ραδιοανοσοανάλυση. 
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Τα χημικά διαλύματα και οι συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκχύλιση των ορμονών, τον καθαρισμό των δειγμάτων καθώς και την ανασύσταση 

καταγράφονται στο παράρτημα Γ. 

 

2.8.3. Ραδιοανασοανάλυση 

 

Για την ραδιοανοσοανάλυση χρησιμοποιήθηκαν εμπορικές συσκευασίες (DPC, 

Total T3, Canine T4). 

Συγκεκριμένες ποσότητες (Πίνακας 2.8.1) από το δείγμα τοποθετούντο στους 

σωλήνες RIA, που ήταν εσωτερικά επικαλυμμένοι με ειδικό αντίσωμα για την εκάστοτε 

ορμόνη. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των θυρεοειδικών ορμονών βασίζεται στον 

ανταγωνισμό μεταξύ της επισημασμένης με 125Ι ορμόνης (ιχνηθέτης) και της ορμόνης 

που περιέχεται στα πρότυπα ή στα προς μέτρηση δείγματα, για τον σχηματισμό 

συμπλόκου με καθορισμένο αριθμό θέσεων δέσμευσης στα αντισώματα κατά της Τ3 ή 

Τ4. Μετά την προσθήκη και της επισημασμένης ορμόνης ακολουθούσε ανάδευση, 

επώαση, απόχυση και πλήρης αναρρόφηση όλων των καταλοίπων. Τέλος, σε μετρητή γ 

– ακτινοβολίας κατάλληλο για 125Ι μετριόταν η ραδιενέργεια όλων των σωλήνων για 1 

min. Όλα τα άγνωστα δείγματα (Α), καθώς και τα πρότυπα (Π), το Total (μόνο 

επισημασμένη ορμόνη, Τ) και το τυφλό (απεσταγμένο νερό, Β) αναλύονταν εις διπλούν.  

Σημειώνεται, ότι για τον προσδιορισμό της Τ3 όλα τα δείγματα αραιώνονταν με 

barbital buffer σε αναλόγια 1:3, για να εξασφαλιστεί, ότι οι προς μέτρηση 

συγκεντρώσεις των αγνώστων δειγμάτων βρίσκονται μέσα στο βέλτιστο τμήμα της 

καμπύλης προσδιορισμού. Για τον ίδιο λόγο, διπλασιάστηκε ο όγκος δείγματος 

προσδιορισμού της Τ4.  
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Πίνακας 2.8.1: Διαδικασία προσδιορισμού θυρεοειδικών ορμονών, όπου Τ = total, Π = 
πρότυπο, Α = άγνωστο δείγμα 

Ομάδες 

δειγμάτων 

Πρότυπα 

(μl) 

Άγνωστα 

(μl) 

Ιχνηθέτης 
125Ι – Τ3 

(μl) 

Επώαση 

Τ - - 1.000 

Π 100 - 1.000 

 

Τ3 

Α - 100 1.000 

120min 

σε 

θερμοκρασία 

δωματίου 

Ομάδες 

δειγμάτων 

Πρότυπα 

(μl) 

Άγνωστα 

(μl) 

Ιχνηθέτης 
125Ι – Τ4 

(μl) 

Επώαση 

Τ - - 1.000 

Π 25 - 1.000 

Τ4 

 

Α - 50 1.000 

120min 

σε 

υδατόλουτρο 

(37°C) 

 

 

2.8.4. Υπολογισμός των αποτελεσμάτων 

 

Από κάθε ομάδα δοκιμαστικών σωλήνων υπολογίζεται ο μέσος όρος των κρούσεων 

ανά λεπτό (cpm) που κατέγραψε ο μετρητής ραδιενέργειας. Από τις τιμές που 

προκύπτουν από τις ομάδες Τ και Π σχεδιάζεται η πρότυπη καμπύλη με την οποία 

υπολογίζονται οι τιμές των άγνωστων δειγμάτων (Χ).  

Επειδή στη παρούσα μελέτη τα άγνωστα δείγματα δεν προέρχονταν από πλάσμα 

αίματος, για το οποίο είναι σχεδιασμένες οι εμπορικές συσκευασίες RIA που 

χρησιμοποιήθηκαν, αλλά αποτελούνταν από εκχύλισμα ολόκληρου του αυγού ή 

νύμφης, τα αποτελέσματα που υπολογίζονται από το μετρητή ανάγονται σε τιμές Τ3 ή 

Τ4 ανά γραμμάριο δείγματος, με βάση τα εξής βήματα: 
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Τ3 επεξήγηση Τ4 

Α ng/ml τιμή που υπολογίζεται από το 
γ-μετρητή A ng/ml 

x 100/1.100 ng / σωλήνα RIA x 50/1.050 

x 160/100 x U/700 ng / ομογενοποιημένο δείγμα x 160/50 x U/700 

x 3 
προσαρμογή αποτελέσματος 

στην αραίωση (Τ3)/ 
διπλασιασμό του όγκου (Τ4) 

/2 

x g ng / g δείγματος x g 

= X ng/g δείγματος τελικό αποτέλεσμα = X ng/g δείγματος 

 

 

όπου  

  U = όγκος της άνω φάσης (βήμα 2.6.2.) 

Αναφέρεται ότι ο μετρητής ραδιενέργειας δίνει μόνο τις κρούσεις της γ-

ακτινοβολίας ανά min. Με βάση των τιμών που προκύπτουν από τα πρότυπα 

σχεδιάστηκε η πρότυπη καμπύλη (logit-log) σύμφωνα με την οποία υπολογίστηκαν στη 

συνέχεια οι αρχικές τιμές των άγνωστων δειγμάτων, που αναφέρονται στον παραπάνω 

πίνακα ως Α. 

   

2.8.5. Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με την χρήση 

του στατιστικού προγράμματος SigmaStat 2.0 (Jandel Scientific). Τα αποτελέσματα 

ελέγχθηκαν ως προς τον τύπο της κατανομής (κανονική) και την ομοιογένεια (ισότητα 

των δύο σταθερών αποκλίσεων). Στην συνέχεια, η σύγκριση των μέσων όρων των προς 

εξέταση παραμέτρων (Τ3, Τ4,) μεταξύ των διαδοχικών δειγματοληψιών (αναπτυξιακό 

στάδιο) πραγματοποιήθηκε με Ανάλυση διακύμανσης (One-Way Analysis of Variance). 

Ως επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε το 0.05 (p<0.05). Οι τιμές όλες δίνονται σε x ± 

SEM.  
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2.9. Πρωτόκολλα 

 

• Kατασκευή ηλεκτροεπιδεκτικών κυττάρων Ε. Coli (DH5α) 

(1) Αρχικά αραιώνονταν 500 μl κύτταρα DH5α από απόθεμα πυκνής 

συγκέντρωσης (stock) σε 50 ml LB χωρίς αμπεκιλλίνη και επωάζονταν στους 

37°C για περίπου 16 h (αρχική καλλιέργεια).  

(2) Έπειτα αραιώνονταν 2 ml από την αρχική καλλιέργεια σε 200 ml LB*. Η 

καλλιέργεια αυτή αφήνονταν σε ήπια ανάδευση στους 37°C ώσπου να φτάσει 

σε οπτική πυκνότητα OD600 σε τιμή 0,5 – 0,7. 

(3) Στη συνέχεια τα κύτταρα μεταφέρονταν σε δοχεία falcon® των 50 ml και 

αφήνονταν στον πάγο για 15-30 min.  

(4) Ακολούθησε φυγοκέντρηση για 15 min στις 3.000 rpm σε θερμοκρασία 4°C.  

(5) Το υπερκείμενο απομακρύνθηκε και τα κύτταρα επαναδιαλύονταν στον 

αρχικό όγκο Η2Ο.  

(6) Τα βήματα 4 και 5 επαναλαμβάνονταν με τη διαφορά ότι ο όγκος του Η2Ο, 

στο οποίο επαναδιαλύονταν τα κύτταρα μειώνονταν κάθε φορά στο μισό μέχρι 

να φτάσει τα 10 ml. 

(7) Τότε εφαρμόστηκε μία ακόμη φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες όπως και οι 

προηγούμενες και το υπερκείμενο απομακρύνονταν όσο το δυνατόν 

περισσότερο.  

(8) Τα κύτταρα επαναδιαλύονταν σε τελικό όγκο των 600 μl 10% γλυκερόλη 

προσεχτικά με πιπέτα και μεταφέρονταν σε aliquots των 60 μl σε δοχεία 

eppendorf®. 

(9) Τέλος, τα κύτταρα φυλάσσονταν στους -80°C μέχρι τη χρήση τους.  

 

• Ηλεκτροδιάτρηση / μετασχηματισμός του προϊόντος σε ηλεκτροεπιδεκτικά 

κύτταρα Ε. Coli (DH5α): 

Σε ένα aliquot των 60 μl ηλεκτροεπιδεκτικών κυττάρων Ε. Coli (DH5α), 

προστίθονταν 2 μl του πλασμιδίου που περιέχει την αλληλουχία στόχου και 

τοποθετήθηκε σε ειδικές κυψελίδες. Μέσα σε αυτές τα κύτταρα εκτίθονταν σε 

1,65 V που οδηγεί στο προσωρινό άνοιγμα των κυτταρικών μεμβρανών έτσι ώστε 

το πλασμίδιο να μπορεί να περάσει μέσα στα κύτταρα ξενιστή. Ακολούθησε η 

ανάκτηση (recovery) των κυττάρων σε 2 ml soc medium για 2 h σε 37°C. Μετά 

την ανάκτηση, τα κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν για 5 min στα 3.000 g, 1,8 ml του 

υπερκειμένου αφαιρείτο και γίνονταν ανασύσταση των κυττάρων στο υπόλοιπο 

υγρό. Αυτό απλώνονταν σε πιάτο άγαρ LB που περιέχει 0,001% αμπεκιλλίνη 

καθώς και Χ% x-gal και εκτέθηκε 20 min σε υπεριώδη ακτινοβολία για 



 53

αποστείρωση. Κατόπιν το πιάτο αφήνονταν για 16 h στους 37°C για να 

μεγαλώσουν οι αποικίες με βάση μπλε/άσπρο επιλογή, όπου οι άσπρες 

θεωρούνται θετικές ενώ οι μπλε αρνητικές.  

 

• Mini-prep – αλκαλική λύση κυττάρων Ε. Coli και απομόνωση και καθαρισμού 

πλασμιδιακού DNA: 

(1) Επιλέγονταν οι θετικές αποικίες σε 2ml LB+αμπεκιλλίνη και αφήνονταν για 

16 h στους 37°C για να μεγαλώσουν σε αναδευτήρα για κατάλληλη 

οξυγώνωση. 

(2) Τα κύτταρα μεταφέρονταν σε δοχεία eppendorf© και φυγοκεντρούνταν για 1 

min στα 13.000 g. Το υπερκείμενο αφαιρούνταν. 

(3) Το κυτταρικό ίζημα επαναδιαλύονταν σε 100 μl διαλύματος #1 που περιείχε 4 

mg ml-1 λυσοζύμη και αφήνονταν για επώαση σε RT για 5 min. 

(4) Προστίθονταν 200 μl διάλυμα #2 και ακολουθούσε ελαφριά ανάδευση. 

Αφήνονταν στον πάγο για 5min μέχρι την λύση των κυττάρων. 

(5) Προστίθονταν 150 μl παγωμένο διάλυμα #3, αναδεύονταν ελαφριά μερικές 

φορές και αφήνονταν στον πάγο για 5 – 10min. 

(6) Ακολουθούσε φυγοκέντρηση για 5 min στους 10.000.g και το υπερκείμενο 

μεταφέρονταν σε καινούργιο δοχείο eppendorf©. 

(7) Προστίθονταν 1 ml αιθανόλη (100%) και αφήνονταν στους –80°C για 10 min 

(8) Επαναφυγοκέντρηση για 10 min στους 13.000 g και 4°C και το υπερκείμενο 

απομακρύνονταν.  

(9) Το DNA επαναδιαλύονταν σε 100 μl H2O.  

 

• «Green prep» – καθαρισμός πλασμιδιακού DNA με οξική αμμωνία και PEG 

κατακρύμνηση: 

(1) Οι επιλεγμένες καλλιέργειες αφήνονταν να μεγαλώνουν σε 50 ml 

LB+αμπικυλλίνη για 16 h 37°C σε ήπια ανάδευση. 

(2) Μεταφέρονταν σε δοχεία falcon® και φυγοκεντρήθηκαν στους 3.500 g για 10 

min. Το υπερκείμενο απομακρύνονταν. 

(3) Τα κύτταρα επαναδιαλύονταν σε 3,5 ml διάλυμα #1 που περιείχε 4mg ml1- 

λυσοζύμη σε αναδευτήρα. Ακολουθούσε επώαση για 10 min σε RT. 

(4) Προστίθεντο 7 ml διάλυμα #2 και αναδεύονταν ελαφριά. Αφήνονταν στον πάγο 

για 5 min. 

(5) Προστίθονταν 5 ml παγωμένο διάλυμα #3, αναδεύονταν ελαφριά μερικές 

φορές και αφήνονταν στον πάγο για 10 min. 
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(6) Ακολουθούσε φυγοκέντρηση στους 3.500 g για 5 min και το υπερκείμενο 

φιλτράρονταν σε καινούργιο δοχείο falcon®. 

(7) Προστίθονταν 0,6 του όγκου του υπερκειμένου (9-10ml) ισοπροπανόλη και 

αφήνονταν για τουλάχιστον 30 min σε RT. 

(8) Ακολουθούσε φυγοκέντρηση στους 3.500g για 30.min και το υπερκείμενο 

απομακρύνονταν. 

(9) Η πελέττα επαναδιαλύονταν σε 70% αιθανόλη με πιπέτα pasteur και 

μεταφέρονταν σε δοχείο eppendorf©. Στη συνέχεια φυγοκεντρούνταν για 2 min 

στους 13.000 g και η πελέττα επαναδιαλύονταν σε 0,5 ml H20. 

(10) Προστίθονταν 200 μl 10Ν οξική αμμωνία, αναδεύονταν και αφήνονταν στον 

πάγο για 5 min. DNA και RNA μικρού μοριακού βάρους παραμένουν στο 

διάλυμα. Ακολουθούσε φυγοκέντρηση για 3 min στους 13.000 g και το 

υπερκείμενο μεταφέρονταν σε καινούργιο δοχείο eppendorf©.  

(11) Προστίθονταν 1 – 1,2 ml αιθανόλη (100%) και αφήνονταν για 10 min στους 

–80°C. Ακολουθούσε φυγοκέντρηση στους 13.000 g για 15 min στους 4°C. 

(12) Η πελέττα επαναδιαλύονταν σε 168 μl H2Ο και προστίθονταν 32 μl 5M NaCl 

καθώς και RnaseA (1-5 μg). Μετά από 5 min επώασης σε RT, προστίθονταν 

200 μl 13% PEG8000. Αναδεύονταν καλά και αφήνονταν στον πάγο από 30 

min έως μερικές ώρες.  

(13) Φυγοκεντρούνταν για 15 min στα 10.000 g και 4°C. Το υπερκείμενο 

απομακρύνονταν, το ίζημα ξεπλένονταν με 70% εθανόλη και επαναδιαλύονταν 

σε 270 μl Η20.  

 

• Παρασκευή πηκτώματος αγαρόζης 

Ανάλογα με το επιθυμητό μέγεθος και την πυκνότητα του πηκτώματος, 

προστίθονταν σκόνη αγαρόζης σε ρυθμιστικό διάλυμα TBE 1Χ σε κωνική 

φλάσκα. Αυτή τοποθετούνταν σε φούρνο μικροκυμάτων ώσπου να διαλυθεί 

πλήρως η σκόνη. Στη συνέχεια προστίθονταν βρωμιούχο αιθίδιο σε τελική 

συγκέντρωση 0,001 mg ml1- και το διάλυμα αγαρόζης ριχνόταν στη συσκευή 

ηλεκτροφόρησης όπου αφήνονταν να πήζει.  
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Πίνακας 2.9.1: Ποσότητες αγαρόζης για την κατασκευή πηκτώματος αγαρόζης 

 ποσότητα αγαρόζης 
πυκνότητα 

πηκτώματος VΤΒΕ 1Χ = 30ml VΤΒΕ 1Χ = 50ml 

1,0% 0,30 g 0,50g 

1,5% 0,45g 0,75g 

1,7% 0,51g 0,85g 
 

 

• Παρασκευή πηκτώματος ακρυλαμίδης 

Σε 10 ml διάλυμα ακρυλαμίδης (Παράρτημα Γ) ριχνόταν σε κάθετη συσκευή 

αποτελούμενη από γυάλινο και κεραμικό τοίχωμα που ήταν σφραγισμένη στην 

κάτω μεριά με πήκτωμα αγαρόζης. Αμέσως προσαρμόζονταν το ειδικό χτενάκι 

για την δημιουργία των υποδοχών όπου θα τοποθετούνταν αργότερα τα δείγματα 

cDNA. Όταν το πήκτωμα είχε στερεοποιηθεί, τοποθετούνταν στην ειδική 

συσκευή ηλεκτροφόρισης όπου και καλύπτονταν από ρυθμιστικό διάλυμα 1Χ 

ΤΒΕ (running buffer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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3.1. Κλωνοποίηση του γονιδίου του τύπου ΙΙ αποϊωδινάση της τσιπούρας 

 

Παρακάτω καταγράφονται οι αλληλουχίες των εκφυλισμένων εκκινητών που 

προέκυψαν από την εφαρμογή στοίχισης (Εικόνα 3.1.1) και που χρησιμοποιήθηκαν 

για την εύρεση της αλληλουχίας του τύπου ΙΙ αποϊωδινάσης της τσιπούρας. Οι 

συνθήκες της RT-PCR που έδωσαν την αναζητούμενη αλληλουχία περιγράφονται στον 

Πίνακα 3.1.1. 

 

• forward εκκινητής: 5΄- CCTSTTCCTSGCGCTSTAYGACTC - 3' 

• reverse εκκινητής:  5' - GGDCCYTTHCCHCCMGGTARGC - 3' 

 

 

 

 

Πίνακας 3.1.1: Πρωτόκολλο RT-PCR για την εύρεση της αλληλουχίας του 
γονιδίου dio2 της τσιπούρας. 
 

Αριθμός Βήμα Θερμοκρασία Διάρκεια κύκλων 

1. Αντίστροφη μεταγραφή (σύνθεση 
cDNA) 45°C 50 min 1 

2. Αδρανοποίηση της αντίστροφής 
μεταγραφάσης και 94°C 2 min 1 
αποδιάταξη του cDNA-RNA κλώνου 

3. Αποδιάταξη της διπλής έλικας του 
cDNA 94°C 30 s 

4. Υβριδοποίηση των εκκινητών με την 
αλληλουχία στόχου 54°C 30 s 30 

5. Πολυμερισμός του προϊόντος 72°C 1 min 

6. Επιδιόρθωση πιθανών λαθών από 
την πολυμεράση 72°C 7 min 1 
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Εικόνα 3.1.1: Αλληλούχιση των κωδικοποιούσων περιοχών του dio2 
διαφορετικών οργανισμών. Οι θέσεις των εκκινητών σημειώνονται με μια γκρίζα 
μπάρα κάτω από τις αντίστοιχες αλληλουχίες καθώς και οι (εκφυλισμένες) βάσεις 
που τους αποτελούν. 

 
 

G. gallus       ATGGGTCTGTTAAGTGCGGATTTGCTGATCACGCTTCAGA   40 
N. forsteri     ATGGGgTTACTAAGTGTGGACTTGTTAATCACTTTACAAA   40 
S. scrofa       ATGGGCATCCTCAGCGTAGACTTGCTGATCACACTgCAAA   40 
R. norvegicus   ATGGGACTCCTCAGCGTAGACTTGCTGATCACTCTTCAGA   40 
F. heteroclitus ATGGGAAgTgCgAGCGAAGACCTGCTCgTCACACTTCAGA   40 
O. mykiss       ATGGGCgCTggCAGCGTGGACCTACTGgTCACTCTCCAGA   40 
D. rerio          40 ATGGGCTTGCTTAGTGTGGACCTCCTGgTAACTTTgCAGA 
CONSENSUS       ATGGG       AG G GA   T  T  T AC  T CA A 
 
G. gallus       TCTTGCCGGTCTTTTTCTCCAATTGCCTCTTCCTTGCGCT   80 
N. forsteri     TTCTGCCTTggTTCTTTTCAAACTGCCTCTTCCTgGCCCT   80 
S. scrofa       TTCTGCCAGTTTTTTTCTCCAACTGCCTCTTCCTgGCGCT   80 
R. norvegicus   TTCTGCCAGTCTTTTTCTCCAACTGCCTCTTCCTgGCGCT   80 
F. heteroclitus TCCTGCCCGgCTTCTTCTCCAACTGTCTCTTTCTgGCTCT   80 
O. mykiss       TCCTGCCCGgTTTCTTCTCCAACTGTTTgTTCCTCGCGCT   80 
D. rerio           80 TTTTGCCTGgCTTCTTCTCCAACTGCCTgTTTTTCGTGCT
CONSENSUS       T  TGCC    TT TT TC AA TGCCTSTTCCTSGCGCT 

   FW εκκινητής 
G. gallus       GTATGACTCTGTGATCCTCCTGAAGCACATGGTGCTGTTT  120 
N. forsteri     TTATGACTCTGTGgTCCTCTTGAAGCACgTGATCCTACTT  120 
S. scrofa       CTATGACTCgGTCATTCTCCTCAAGCACgTGGTGCTGCTg  120 
R. norvegicus   CTATGACTCgGTCATTCTgCTCAAGCACgTGGCGCTGCTT  120 
F. heteroclitus GTACGACTCCGTGgTgCTggTGAAGCgCgTCGTGgCGCTg  120 
O. mykiss       CTACGACTCgGTGgTgCTggTGAAGCgCCTAGTGTCCTTA  120 
D. rerio          120 GTATGACTCgATAgTgCTggTTAAGCgTgTGGTGTCACTC
CONSENSUS       STAYGACTC  T  T CT  T AAGC   T        T 
 
G. gallus       CTGAGCCGCTCCAAGT...CTGCGCGCGGCGAGTGGCGGA  157 
N. forsteri     CTGAGCTGTTCCAAGT...CATCCCGTGGCGAGTGGCGGC  157 
S. scrofa       CTGAGCCGCTCCAAGT...CCACCCGCGGgGAGTGGAGGC  157 
R. norvegicus   CTCAGCCGCTCCAAGT...CCACTCGCGGAGAGTGGAGGC  157 
F. heteroclitus CTGAGCCGgTCgCgCTCCgCCGgCTGCGGAGAGTGGCGCC  160 
O. mykiss       CTGAGCTGCTCggg...CAgCGgCgGgGGAGAGTGGCAGC  157 
D. rerio        AGC  154 CTGAGCTGCTCggg......CTCCACgGGTGAGTGGC
CONSENSUS       CT AGC G TC                GG GAGTGG 
 
G. gallus       GGATGCTGACCTCGGAGGGGCTGCGCTGCGTCTGGAACAG  197 
N. forsteri     GAATGCTAACCTCCGAGGGTCTGCGgACTGTCTGGAACAG  197 
S. scrofa       GCATGCTGACCTCAGAGGGAATGCGCTGCATCTGGAAgAG  197 
R. norvegicus   GCATGCTGACCTCAGAAGGACTACGCTGTGTCTGGAACAG  197 
F. heteroclitus GCATGCTGACCTCCGAGGGGCTGCGCTCCATCTGGAACAG  200 
O. mykiss       GCATGCTGACCTCGGCAGGGCTCCGgTCCATATGGAACAG  197 
D. rerio          194 GCATGTTAACCACAGCCGGCgTGCGCTCCATATGGAACAG
CONSENSUS       G ATG T ACC C G  GG  T CG     T TGGAA AG 
 
G. gallus       CTTCCTCCTGGACGCCTACAAGCAGGTCAAACTTGGAGGA  237 
N. forsteri     TTTTCTCTTGGATGCCTACAAACAGGTgAAgCTgGGTGGT  237 
S. scrofa       CTTCCTCCTCGATGCCTACAAACAGGTgAAATTgGGTGAA  237 
R. norvegicus   CTTTCTCCTAGACGCCTACAAACAGGTTAAATTgGGTGAA  237 
F. heteroclitus CTTCCTgCTTGACGCACACAAACAGGTgAAACTTGGCTGT  240 
O. mykiss       CTTCCTgCTGGATGCATATAAACAGGTTAAACTgGGTTTT  237 
D. rerio        CTTTCTTCTGGATGCCTACAAACAGGTgAAATTgGGCGAA  234 
CONSENSUS        TT CT  T GA GC  A AA CAGGT AA  T GG 
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G. gallus       GAAGCTCCGAACTCCAGTGTAATCCACATAGCCAAGGGCA  277 
N. forsteri     GATGCTCCAAACTCCAAgGTTgTTCgTgTAACTA......  271 
S. scrofa       GATGCACCCAATTCCAGTGTggTgCATgTCTCCAATCCTg  277 
R. norvegicus   GATGCTCCCAATTCCAGTGTCgTgCACgTgTCCAATCCTg  277 
F. heteroclitus GAgGCCCCGAACTCCAAgGTggTgAAggTTCCTgATGGAC  280 
O. mykiss       GAgGCACCCAACTCCAAAGTggTCAAggTTCCTggTAGCA  277 
D. rerio        GCTGCTCCAAACTCTAAgGTggTgAAAgTCACTggCATCA  274 
CONSENSUS       G  GC CC AA TC A  GT  T     T  C 
 
G. gallus       ACGATGGCAGCAATAGCAGCTGGAAGAGTGTTGGTGGCAA  317 
N. forsteri     ......GTgGATgCTGCAGAAGGAgGAGTTTCAGTGGAAA  305 
S. scrofa       AAGgAAGCAACAACCATgGACA.TgGTACCCAGGAGAAAA  316 
R. norvegicus   AAGCAGGTAACAA..........TTGTGCCTCAGAGAAgA  307 
F. heteroclitus CCCggTGgAGCAgCACTgTggTCCCGTGTGgCTCgAGgAT  320 
O. mykiss       TCCggCGgCGAAgCAGCTTgACC...AGCACCACgGGCCC  314 
D. rerio        ATAgATGCTGgAgCATC..................AGCgg  296 
CONSENSUS             G 
  
G. gallus       ....GTGTGGAACCAAGTGCCATCTTCTGGATTTTGCCAA  353 
N. forsteri     ....GgGgGAgAgTgAATGCCACTTgCTGGACTTTGCTAg  341 
S. scrofa       CAgTTgATGGAgCTgAGTGCCACCTTCTGGACTTTGCCAA  356 
R. norvegicus   CggCGgATGGggCTgAATGCCACCTTCTTGACTTTGCCTg  347 
F. heteroclitus CCA.GACTGGgggTgAATGTCgCCTTCTGGATTTCGAgTC  359 
O. mykiss       TCA.TCTCGGggACgAGTGCCgCCTgCTGGACTTCGAgTC  353 
D. rerio        TAA.GACCCACAACCAGTGCCACCTgCTGGACTTTGAgTC  335 
CONSENSUS                      A TG C   T CT GA TT G 
 
G. gallus       CTCTGAGCGGCCACTGGTGGTTAATTTCGGCTCAGCTACC  393 
N. forsteri     CTCCAACCGCCCCCTGGTGGTCAACTTTGGCTCAGCTACC  381 
S. scrofa       CCCTGAGCGCCCACTGGTGGTCAACTTTGGCTCAGCCACT  396 
R. norvegicus   TgCAGAGCGCCCACTGGTGGTCAACTTTGGTTCAGCgACC  387 
F. heteroclitus ATCgGATCGCCCTCTAGTTGTgAACTTTGGCTCgGCCACC  399 
O. mykiss       gTCgGACCGCCCTCTTGTGGTgAACTTCGGCTCgGCCACC  393 
D. rerio        TCCTGATCGCCCgTTAGTGGTCAACTTCGGTTCgGCCACT  375 
CONSENSUS         C  A CG CC  T GT GT AA TT GG TC GC AC 
 
G. gallus       TGACCACCATTCACAAGCCAGCTGTCTGCCTTCAGCAAGC  433 
N. forsteri     TGACCTCCATTCATTAGCCAGCTTCCAACATTCAGgAAGC  421 
S. scrofa       TGACCTCCTTTCACTAGCCAGCTGCCAGCCTTCAGTAAAC  436 
R. norvegicus   TGACCACCTTTTACTAGgCAACTGCCAGCCTTCCGCCAGT  427 
F. heteroclitus TGACCCCCATTCATCAGCCACCTGCCTGCCTTCCGgCAGC  439 
O. mykiss       TGACCCCCCTTCATCAGCCACCTGCCCGCCTTCCGgCgGC  433 
D. rerio        CgGA  415 TGACCCCCCTTTATAAGCCAGCTGCCgGTCTTCCGg
CONSENSUS       TGACC CC TT A  AG CA CT  C    TTC G 
 
G. gallus       TGGTGGAAGAGTTCTCTGGAGTGGCTGACTTTCTGTTAGT  473 
N. forsteri     TGGTGGAgGAGTTCTCTGACGTGGCTGACTTCTTGTTgGT  461 
S. scrofa       TGGTGGAgGAGTTCTCATCAGTGGCTGATTTCCTATTgGT  476 
R. norvegicus   TGGTGGAAGAGTTCTCCTCgGTGGCTGACTTCCTGTTgGT  467 
F. heteroclitus TCGTGGAgGACTTCAgTGACGTGGCCGATTTCCTGCTgGT  479 
O. mykiss       TGGTGGAgGAGTTCTCAGACGTGGCCGACTTCCTGCTgGT  473 
D. rerio         455 TGGTGGAgGAATTTTCAGATGTGGCAGATTTCCTGCTgGT 
CONSENSUS       T GTGGA GA TT       GTGGC GA TT  T  T GT 
 
G. gallus       CTACATTGATGAGGCTCACCCATCAGATGGCTGGGCAGCT  513 
N. forsteri     CTACATCGATGAGGCTCACCCAgCTGATGGTTGGGCAGCA  501 
S. scrofa       CTACATTGATGAGGCTCATCCTTCAGATGGTTGGGCAGTA  516 
R. norvegicus   ATACATTGATGAGGCTCACCCTTCAGATGGCTGGGCAGTg  507 
F. heteroclitus CTACATCGACGAGGCCCACCCTTCTGACGGCTGGGTgGCC  519 
O. mykiss       CTACATCGACGAGGCACACCCCTCgGACGGgTGGGTgGCg  513 
D. rerio        GgT  495 CTACATCGATGAGGCTCACCCTTCAGACGGCTGGGTg
CONSENSUS        TACAT GA GAGGC CA CC C GA GG TGGG G 
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G. gallus       CCTGGTATCTCCCCCTCTTCCTTTGAAGTTAAGAAGCACA  553 
N. forsteri     CCAGGAgTggCAACAAAgTCATTTGAAGTAAAAAAACACA  541 
S. scrofa       CCTGGggATTCTTCTTTgTCTTTTGAgGTgAAGAAGCACC  556 
R. norvegicus   CCTGGggACTCCTCTATgTCTTTTGAgGTTAAGAAGCACC  547 
F. heteroclitus CCTCAgATgggggCCTgCTCTTTCAgCTTCCgGAAGCACC  559 
O. mykiss       CCCGCCATgggCCCgCgCTCCTTCGAgGTCAgGAAGCACC  553 
D. rerio        CCTCCCATggAgAACTTTTCgTTTGAAGTgAgGAAACACC  535 
CONSENSUS       CC                TC TT     T    AA CAC 
 
G. gallus       GGAATCAGGAAGATCGATGTGCAGCTGCTCACCAGCTCCT  593 
N. forsteri     GGAgCCAAGAAGAACGCTGTGTAGCTGCACACAAGCTgCT  581 
S. scrofa       AGAACCAGGAAGACCGATGTGCAGCAGCTCATCAGCTTCT  596 
R. norvegicus   GGAACCAAGAgGACCGATGTGCTGCAGCCCACCAGCTCCT  587 
F. heteroclitus AGAACCTCGAgGAgAGgATAGgAGCCGCgCgCAAGCTCAT  599 
O. mykiss       GATCACTGGAAGAAAGggTgGTgGCgGCCAAgAAGCTgAT  593 
D. rerio        GAAATCTGGAgGAgAGgATgTTTGCCGCCAggACACTTCT  575 
CONSENSUS            C  GA GA  G       GC GC       CT  T 
 
G. gallus       GGAACGCTTCTCCTTGCCACCTCAGTGCCAAGTGGTGGCT  633 
N. forsteri     TGAgCACTTCTCACTGCCTCCCCAGTGCCAgGTGGTGGCA  621 
S. scrofa       GGAgCGTTTCTCCTTGCCgCCCCAGTGCCgAGTTGTGGCT  636 
R. norvegicus   GGAgCGTTTCTCCTTGCCgCCCCAGTGTCAAGTTGTGGCT  627 
F. heteroclitus CGAgCACTTTTCCCTACCgCCACAGTGCCAgCTGGTGGCC  639 
O. mykiss       TGAgTCCTTCAgTCTGCCATCTCAGTGCCAgCTGGTGGCC  633 
D. rerio        GGAgCATTTCTCCTTGCCTCCTCAGTGCCAgTTGGTGGCC  615 
CONSENSUS        GA    TT     T CC  C CAGTG C   T GTGGC 
 
G. gallus       GACTGCATGGACAACAATGCCAATGTGGCCTATGGGGTTT  673 
N. forsteri     GATTGCATGGATAACAACACAAATGTGGCATATGGGGTCT  661 
S. scrofa       GACCGCATGGACAATAATGCCAACGTAGCTTATGGGGTAg  676 
R. norvegicus   GACCGCATGGACAATAATGCCAACGTAGCTTATGGGGTAg  667 
F. heteroclitus GACTGCATGGATAACAATGCCAACGTCGCTTACGGGGTgg  679 
O. mykiss       GACTGCATGGACAACAATGCTAACGTGGCCTACGGTGTgT  673 
D. rerio        GATTGCATGGACAATAATGCCAACATAGCCTATGGTGTgT  655 
CONSENSUS       GA  GCATGGA AA AA  C AA  T GC TA GG GT 
 
G. gallus       CATTTGAGCGAGTGTGCATTGTGCAGAGACAAAAAATTGC  713 
N. forsteri     CCTTTGAAAGAGTGTGCATAGTGCAGAGACAgAAAATTGC  701 
S. scrofa       CgTTTGAACGTGTGTGTATTGTGCAGAGACAgAAAATTGC  716 
R. norvegicus   CCTTTGAACGTGTGTGCATCGTGCAGAGACggAAAATTGC  707 
F. heteroclitus CAAACGAACGgGTGTGCATCGTGCACCAAAggAAgATCGC  719 
O. mykiss       CCAACGAGAGgGTGTGCATCGTGCAGAGgAggAAgATCGC  713 
D. rerio         695 CCTACGAGAGgGTCTGCATCGTGCAGAAgAATAAAATCGC 
CONSENSUS       C    GA  G GT TG AT GTGCA       AA AT GC 
 
G. gallus       CTACCTGGGAGGTAAAGGCCCCTTTTTCTACAATCTTCAG  753 
N. forsteri     CTACCTGGGTGGAAAAGGCCCCTTCTTCTACAATCTCAAA  741 
S. scrofa       TTATTTAGGAGGgAAAGGCCCCTTCTACTACAACCTTCAA  756 
R. norvegicus   TTACTTAGGAGGgAAgGGCCCCTTCAgCTATAACCTgCAA  747 
F. heteroclitus CTACCTGGGAGGAAAgGGACCgTTTTTCTACAgCCTgAAG  759 
O. mykiss       CTACCTTGGAGGgAAgGGACCCTTTTTCTACAACCTgAAG  753 
D. rerio          735 TTACCTTGGgGGTAAgGGTCCATTTTTTTACAACCTTAAA
CONSENSUS       YTACCTKGGDGGDAARGGHCC TT    TA A  CT  A 

RV εκκινητής 
G. gallus       GAGGTTCGTCTTTGGTTGGAACAAAACTTCAGCAAAAGAT  793 
N. forsteri     GAAGTCAGgCACTGGCTGGAACAgACgTACAGgAAACGAT  781 
S. scrofa       GAAGTCCGgCgTTGGCTGGAgAAgAATTTCAGCAAgAGAT  796 
R. norvegicus   GAAGTCCGAAgTTGGCTGGAgAAgAATTTCAGCAAgAGAT  787 
F. heteroclitus GACGTgAGgCAgTGGCTGGAgCTgAgTTACgGCAgACGAT  799 
O. mykiss       GATGTgAGgCAgTATCTGGAACAgAgCTACgGCAAgAGAT  793 
D. rerio          774 GATGTTCGgAgATGGCTGGAgAAgTgCTACgGAAAgTGA.
CONSENSUS       GA GT  G    T   TGGA       T C G A   GA 
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G. gallus       GAAATCCGTTGTCTACAGAAGATTTGTCAACAGATGTGTC  833 
N. forsteri     GAgTTCCAACATgTgAACTgATTATGTgA...........  810 
S. scrofa       AA......................................  798 
R. norvegicus   GAATTCTAgATTAg..........................  801 
F. heteroclitus Ag......................................  801 
O. mykiss       Ag......................................  795 
D. rerio        ........................................  774 
CONSENSUS 
 
G. gallus       CCTTTAA                   840 
N. forsteri     .......                   810 
S. scrofa       .......                   798 
R. norvegicus   .......                   801 
F. heteroclitus .......                   801 
O. mykiss       .......                   795 
D. rerio        .......                   774 
CONSENSUS 
 
 

 

 

 

 
5’-
TCCCGGCCGCCATGGCGGCCGCGGGAATTCGATTGGGCCTTTCCCTCCAAGGTAGGCAATCTTT
TTATGTTGCACTATACACACACGTTCATTGGACACACCGTAAGCCACGTTAGCATTGTTGTCCA
TGCAGTCAGCCACCAGCTGACATTGTGGTGGCAGGGAAAACTGCTCAATGAGTTTGCGTGCTGC
TCCTAGCCTCTCTTCCAGGTTCTGATGTTTCCGGACATTGAAAGAGCAAGAGCCCATAGGAGGG
GCCACCCAGCCATCAGATGGGTGAGCCTCATCAATGTACACTAACAGGAAATCAGCGACATCAC
TGAAGTCCTCAACCAACTGCCGGAAAGCTGGCAGGTGGCTGATGAAGGGGGGTCAGGTGGCTGA
GCCGAAGTTGACCACCAGAGGGCGATCTGATGACTCGAAATCCAGGAGGTTGCACTCATCTCCA
TTTCGAATTCTGGCACCAGGTGGCACATTAGTCATGTTGCCGATATTGCTGCTCCACCAATGGT
CATCAGGCACCTTCACCAGTTTGGAGTTTGGTGCCTCACAGCCAAGTTTCACCTGCTTATAGGC
GTCTAGAAGGAAGCTGTTCCAGATGGAGCGCACCCCGCTGAAGTCAGCATGCGGCGCCACTCTC
GGACCNGCGGACCTGGAGCAGCTGACAGCGACACGACGCGCTTCACGAGAACCACAGAGTCATA
GAGCGCCNGGAACAGGNATCCCTAGTGAATTCCCGCCCCCTGCAGGTCGACCATATTGGAGAGC
TCCCAC-3’ 
 

 

Εικόνα 3.1.2: Νουκλεϊκή αλληλουχία του γονιδίου που κωδικοποιεί το 
γονίδιο του τύπου ΙΙ αποϊωδινάση της τσιπούρας που προέκυψε από την 
RT-PCR, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν οι αναφερόμενοι εκφυλισμένοι 
εκκινητές. Με γκρίζο χρώμα σημάνθηκαν οι περιοχές που αντιστοιχούν 
στους ειδικούς εκκινητές, με τους οποίους πραγματοποιήθηκε η μελέτη 
της έκφρασης του dio2 στην παρούσα εργασία.  
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Η RT-PCR με τους εκφυλισμένους εκκινητές είχε ως αποτέλεσμα ένα προϊόν 

cDNA μεγέθους 774bp και του οποίου υπεβλήθη η νουκλεϊκή του αλληλουχία για 

αλληλούχιση (Εικόνα 3.1.2). Η σύγκριση της αλληλουχίας στην βάση δεδομένων 

γονιδίων (Blast) έδωσε σχετικά υψηλούς βαθμούς ταύτισης με τα dio2 άλλων 

οργανισμών (Πίνακας. 3.1.2). Ο βαθμός ταύτισης είναι λοιπόν αρκετά μεγάλος για να 

μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι πρόκειται για μερική αλληλουχία του γονιδίου 

του dio2 της τσιπούρας, Sparus aurata.  

 
 

Πίνακας 3.1.2: Σύγκριση βαθμού ταύτισης της άγνωστης αλληλουχίας με γονίδια άλλων 
οργανισμών. Ο πίνακας δείχνει παραδείγματα του αποτελέσματος Blast. 

οργανισμός ποσοστό 
ταύτισης

Scophthalmus maximus  deiodinase 2 mRNA, partial cds 86%

Sander vitreus  iodothyronine deiodinase type II (Dio2) mRNA 86%

Fundulus heteroclitus  deiodinase type 2 (Dio2) gene, complete cds 80%

Homo sapiens  DIO2 gene for type II iodothyronine deiodinase, partial 78%

Xenopus tropicalis  iodothyronine type II deiodinase (dio2) mRNA 75%

Oncorhynchus mykiss  type II iodothyronine deiodinase mRNA, complete cds 75%

Sus scrofa  deiodinase, iodothyronine, type II (DIO2), mRNA 71%

Rana catesbeiana  iodothyronine deiodinase type II gene, complete cds 71%

Gallus gallus  deiodinase, iodothyronine, type II (DIO2), mRNA 71%

Rattus norvegicus  deiodinase, iodothyronine, type II (Dio2) 70%

Mus musculus  deiodinase, iodothyronine, type II (Dio2), mRNA 70%

Bos taurus  deiodinase, iodothyronine, type II (DIO2) 70%

Anguilla japonica  D2 mRNA for type II iodothyronine deiodinase, partial cds 70%

Neoceratodus forsteri  deiodinase type II mRNA, complete cds 69%

Danio rerio  deiodinase, iodothyronine, type II, mRNA 69%
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Φυλογενετικές αναλύσεις της παρούσας αλληλουχίας με τις αλληλουχίες 

κωδικοποιούσεων περιοχών των dio2 άλλων οργανισμών κατέταξε την τσιπούρα στην 

ομάδα όπου έχουν συγκεντρωθεί οι τελεόστεοι (Εικόνα 3.1.2). Το αποτέλεσμα αυτό δεν 

αποτελεί έκπληξη και υποστηρίζει ακόμα περισσότερο το συμπέρασμα σχετικά με την 

ταυτότητα της παρούσας αλληλουχίας που αναμφίβολα είναι μερική αλληλουχία 

mRNA του γονιδίου του τύπου ΙΙ αποϊωδινάση της τσιπούρας.  

 

 
  

Homo sapiens   
Pan troglodytes   

Mus musculus  
Rattus norvegicus  

Xenopus laevis 
Xenopus tropicalis 
Rana catesbeiana 
Neoceratodus forsteri 

Danio rerio 
Carassius auratus 
Fundulus heteroclitus 
Oncorhynchus mykiss 

Anguilla japonica 
Sparus aurata   

Sus scrofa   
Canis lupus   
Bos taurus   

0.05   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Εικόνα 3.1.2: Φυλογενετικό δέντρο (unrooted): Δείχνει την 
φυλογενετική συγγένεια των κωδικοποιούσων αλληλουχιών του 
τύπου ΙΙ αποϊωδινάση διαφορετικών οργανισμών. Δημιουργήθηκε 
με την χρήση του λογισμικού προγράμματος DNAMan.  
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3.2. Πείραμα 1: Ιστο-ειδική έκφραση των υπό μελέτη γονιδίων σε ενήλικο 

ανώριμο αρσενικό άτομο 

 

3.2.1. Aποϊωδινάσες τύπου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (dio1, dio2 και dio3) 
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Και οι τρεις τύποι των αποϊωδινασών εκφράζονται σε όλους τους υπό μελέτη 

ιστούς με εξαίρεση την γονάδα καθώς και το δέρμα, όπου δεν βρέθηκε έκφραση του 

dio3. Όσον αφορά στον 

τύπο Ι, παρατηρούνται 

τρεις ομάδες ιστών, 

μια με χαμηλή, μια με 

μεσαία και μια με 

υψηλή έκφραση. 

Χαμηλή έκφραση 

βρέθηκε να υπάρχει 

στον εγκέφαλο, στο 

μάτι και στο δέρμα. 

Στην ομάδα μεσαίας 

έκφρασης (2,5 έως 3,5 

φορές σε σχέση με τη 

χαμηλότερη τιμή) 

εντάσσονται η γονάδα, 

το συκώτι, ο μυς και η 

σπλήνα, ενώ η 

υψηλότερη έκφραση 

(5,5 έως 12 φορές σε 

σχέση με τη 

χαμηλότερη τιμή) 

βρέθηκε στα βράγχια, 

στην καρδιά, στο 

έντερο καθώς και στο 

στομάχι, το οποίο με 

12 πλάσια έκφραση 
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Εικόνα 3.2.1: Ιστοειδική έκφραση των τριών τύπων 
αποϊωδινασών (dio1, dio2 και dio3) σε ενήλικο 
αρσενικό άτομο (ανώριμο, *αδιαφοροποίητη 
γονάδα). Κάθε μπάρα δίνει τη μέση τιμή δύο 
επαναλήψεων του ίδιου δείγματος καθώς και το 
τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής (SEM). 
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(11,9 ± 0,62) ξεχωρίζει ιδιαίτερα από τους υπόλοιπους ιστούς.  

Χαμηλός αριθμός μεταγράφων του dio2 βρέθηκε στους περισσότερους ιστούς, 

συγκεκριμένα στον εγκέφαλο, στο μάτι, στα βράγχια, στη γονάδα, στην καρδιά, στο 

έντερο και στο στομάχι. Σε μέσες τιμές έκφρασης (5 έως 6,5 φορές σε σχέση με τη 

χαμηλότερη τιμή) διακυμαίνονται τα επίπεδα στο μυς και στο δέρμα, ενώ η υψηλότερη 

γονιδιακή έκφραση παρατηρείται στο συκώτι (9,3 ± 0,91) και στη σπλήνα (12,7 ± 

3,19).  

Όπως στην περίπτωση του τύπου ΙΙ, έτσι και στον τύπο ΙΙΙ παρατηρείται ο 

μεγαλύτερος αριθμός μεταγράφων στη σπλήνα. Αναφέρεται, ότι τα επίπεδα έκφρασης 

του dio3 δεν παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση όπως παρατηρείται για τις περιπτώσεις 

του dio1 και dio2, μιας που η υψηλότερη τιμή φτάνει το περίπου τετραπλάσιο 

(σπλήνα, 3,9 ± 0,41) σε σχέση με τις χαμηλότερες (εγκέφαλος, 1,0 ± 0,0 και βράγχια 

1,2 ± 0,07). Όλοι οι υπόλοιποι ιστοί, με εξαίρεση τη γονάδα και το δέρμα (όπου δεν 

υπάρχει έκφραση) σημειώνουν ίσα περίπου επίπεδα mRNA του dio3 (Εικόνα 3.2.1 και 

Παράρτημα A.) 

 

 

3.2.2. Υποδοχείς των θυρεοειδικών ορμονών, α και β (tr-α και tr-β) 

 

Συγκρίνοντας την ιστοειδική έκφραση των γονιδίων των δυο υποδοχέων 

διαπιστώνεται ότι το πρότυπο έκφρασης τους είναι πλήρως διαφορετικό. Σε όλους τους 

υπό μελέτη ιστούς βρέθηκαν μετάγραφα του α υποδοχέα, ενώ στο έντερο δεν υπάρχει 

καθόλου έκφραση του TR-β στο συγκεκριμένο άτομο. Επίσης η έκφραση του TR-β 

παρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις συγκρίνοντας τα επίπεδα έκφρασης μεταξύ των 

ιστών από ότι του TR-α.  

Όσον αφορά στον α υποδοχέα, οι ιστοί με σχετικά ήπια έκφραση είναι το έντερο, 

το συκώτι, ο μυς, το δέρμα, η σπλήνα και το στομάχι, όπου οι σχετικές τιμές επιπέδου 

mRNA κυμαίνονται από 1,0 (δέρμα και στομάχι) έως 1,7 (συκώτι). Στους υπόλοιπους 

ιστούς παρατηρείται έκφραση σε εύρος τιμής από 2,0 (καρδιά) έως 3,2 (μάτι) (Εικόνα 

3.2.2 και Παράρτημα Α). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι διαφορές έκφρασης του 

β υποδοχέα παρουσιάζουν μεγαλύτερη διακύμανση. Γενικότερα διακρίνονται δύο 

ομάδες, μια χαμηλής έκφρασης, όπου οι τιμές επιπέδων mRNA κυμαίνονται από 1,0 

(μάτι και βράγχια) έως 2,2 ± 0,27 (γονάδα) και μια υψηλότερης έκφρασης με τιμές 

από 4,2 ± 0,31 (συκώτι) έως 7,5 ± 1,24 (στομάχι) (Εικόνα 3.2.2) 
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Εικόνα 3.2.2: 
Ιστοειδική έκφραση 
των δύο τύπων των 
θυρεοειδικών 
υποδοχέων (TR-α 
και TR-β) σε 
ενήλικο αρσενικό 
άτομο (ανώριμο, 
*αδιαφοροποίητη 
γονάδα). Κάθε 
μπάρα δίνει τη 
μέση τιμή δύο 
επαναλήψεων του 
ίδιου δείγματος 
καθώς και το 
τυπικό σφάλμα της 
μέσης τιμής (SEM). 
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Εικόνα 3.2.3: Ιστοειδική έκφραση των υπό μελέτη γονιδίων. Εμφάνιση των 
RT-PCR προϊόντων σε πήκτωμα ακρυλαμίδης. 
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3.3. Ανάπτυξη νυμφών 

 
Πίνακας 3.3.1: Αναλυτική περιγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών στις διαφορετικές 
οντογενετικές φάσεις που πραγματοποιήθηκαν οι δειγματοληψίες (TL = ολικό μήκος ± το τυπικό 
σφάλμα της μέσης τιμής, SEM, n = 40). Η κλίμακα στις φωτογραφίες αντιστοιχεί σε 1mm. 

Αναπτυξιακό 
στάδιο 

Παρατηρήσεις και 
χαρακτηριστικά Δειγματοληψία dph TL (mm) 

έμ
βρ
υο

 

γονιμοποιημένο 
αυγό -2  

Το δείγμα των αυγών πάρθηκε 
λίγη μόνο ώρα μετά την 

γονιμοποίηση και έτσι το 70% 
των αυγών βρισκόταν στο 
στάδιο των 4 κυττάρων. 

εκκόλαψη Μοναδικό πτερύγιο είναι το 
αρχέγονο περιφερειακό 
πτερύγιο. Τα μάτια είναι 

άχρωμα και μη λειτουργικά.  

1 3,19 ± 0,03 

αυ
τό
τρ
οφ

ο 
στ
άδ
ιο

 

Τα μάτια είναι μαύρα, το 
στόμα ανοικτό, το στομάχι 
είναι ανεπτυγμένο όπως και 
τα θωρακικά πτερύγια. Η 
λέκιθος έχει καταναλωθεί 

πλήρως και η διάμετρος της 
σταγόνας λιπιδίου έχει 

μειωθεί στα 0,13 ± 0,02 mm. 
Η έδρα είναι αποκολλημένη. 
Διακρίνεται καλά το ήπαρ. 

π
ρο
νύ
μ
φ
η 

πρώτο 
τάισμα

4 3,73 ± 0,12 

 

Στο 80% των ατόμων 
διακρίνονται οι πρώτες 

ακτίνες στη κάτω μεριά του 
ουραίου πτερυγίου. 

Ταυτόχρονα παρατηρείται η 
αρχή της προς τα πάνω 
κάμψης της νωτοχορδής. 

ακτίνες 
ουρά

16 5,30 ± 0,21 

 

κάμψη 
νωτοχορδής

 

20 7,42 ± 0,14 
Η κάμψη της νωτοχορδής έχει 
ολοκληρωθεί στο 65% των 

ατόμων. 

ραχιαίο και εδρικό 
πτερύγιο

 

29 11,37 ± 0,08 

Το ραχιαίο και εδρικό 
πτερύγιο είναι ευκρινώς 

σχηματισμένα και μοιάζουν 
με τον ενήλικο τύπο 

πτερυγίων. 

άφθονα 
μελανοφόρα

 

41 18,93 ± 1,44 Σε όλο το σώμα διακρίνονται 
άφθονα χρωματοφόρα. 
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Στο 70% των ατόμων έχουν 
σχηματιστεί τα λέπια. 

λέπια 52 27,43 ± 1,31 
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θερμοκρασία νερού
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Εικόνα 3.3.2: Σύγκριση μεταβολής της θερμοκρασίας του νερού της παρούσας 
εκτροφής με προηγούμενη (Szisch, 2003). 

Εικόνα 3.3.1: Oλικό μήκος σώματος των νυμφών (TL) σε σχέση με το χρόνο (dph, 
ημέρες μετά την εκκόλαψη). Κάθε κουκκίδα αντιστοιχεί στον μέσο όρο 40 ατόμων 
καθώς και το τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής (SEM). Οι δειγματοληψίες συμβολίζονται 
από τα κόκκινα τετράγωνα.  
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Ο ρυθμός ανάπτυξης των νυμφών όσον αφορά στο ολικό μήκος σώματος (TL) σε 

συνάρτηση με το χρόνο (dph) παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.3.1. Τα σημαντικότερα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά των νυμφών που παρατηρήθηκαν σε κάθε 

δειγματοληψία περιγράφονται στον Πίνακα 3.3.1.  
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Σημειώνεται ότι η θερμοκρασία του νερού στην παρούσα εκτροφή ήταν κατά 3°C 

υψηλότερη στην έναρξή της από εκείνη που πραγματοποιήθηκε το 2003 (Εικόνα 

3.3.2). Τονίζεται ότι πέρα από τον παράγοντα της θερμοκρασίας, όλες οι υπόλοιπες 

συνθήκες διατηρήθηκαν σύμφωνα με το ίδιο πρωτόκολλο. Με την πάροδο του χρόνου 

η διαφορά αυτή διαφοροποιήθηκε ακόμα περισσότερο στους περίπου 6°C στο πρώτο 

δεκαήμερο των εκτροφών.  

Συγκρίνοντας των ρυθμό ανάπτυξης των νυμφών της παρούσας εκτροφής με 

προηγούμενη (Szisch, 2003) φαίνεται ότι στην παρούσα περίπτωση, οι νύμφες 

αναπτύσσονταν με γρηγορότερο βαθμό από στην πρώτη εκτροφή. Γενικότερα, τα στάδια 

δειγματοληψίας έφταναν σε λιγότερο χρόνο στα προς επιλογή χαρακτηριστικά και 

ολοκλήρωσαν την νυμφική φάση σε 52 ημέρες, σε αντίθεση με την πρώτη εκτροφή, 

όπου χρειάστηκαν 70 ημέρες. Όμως, τα σχετικά μήκη σώματος σε κάθε δειγματοληψία 

(αναπτυξιακή φάση) ήταν παρόμοια και στις δύο εκτροφές (Εικόνα 3.3.4 α και β). 

Για την πρόβλεψη της επίδρασης της θερμοκρασίας του νερού στην αύξηση των 

νυμφών και συγκεκριμένα στην αύξηση του μήκος σώματος τους, εφαρμόστηκε το 

μαθηματικό μοντέλο των «Βαθμοημερών» με το οποίο πραγματοποιήθηκε μετα-

ανάλυση των δεδομένων αύξησης των νυμφών της εκτροφής του 2003. Η στατιστική 

επεξεργασία (regression analysis) των δεδομένων αυτών έδωσε σημαντική διαφορά ως 

προς τον ρυθμό αύξησης σε σχέση με την θερμοκρασία, συγκρίνοντας τις δύο εκτροφές 

που πραγματοποιήθηκαν (p<0,05).  
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Εικόνα 3.3.3: Γραφική παράσταση της σχέσης του μήκος σώματος κα των 
βαθμοημερών των δύο εκτροφών (παρούσα μελέτη και Szisch, 2003). 
Χρησιμοποιήθηκε λογαριθμικός άξονας στην περίπτωση των μηκών 
σώματος των νυμφών (TL). 
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Πίνακας 3.3.2: Σύγκριση των μέσων τιμών του μήκος σώματος των δύο εκτροφών 
τσιπούρας σε σχέση με την ημέρα μετά εκκόλαψης (dph) στις εκάστοτε δειγματοληψίες 

Szisch, 2003  Παρούσα μελέτη 

dph TL (mm) Αναπτυξιακή φάση dph TL (mm) 

1 3,19 Εκκόλαψη 1 3,19 

5 3,07 Πρώτο τάισμα 4 3,73 

23 6,63 Ακτίνες ουρά 16 5,30 

29 8,06 Κάμψη νωτοχορδής 20 7,42 

45 13,78 Ραχ.+εδρ. πτερύγιο 29 11,37 

52 17,12 Άφθονα μελανοφόρα 41 18,93 

70 23,28 Λέπια 52 27,43 
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Εικόνα 3.3.4: (α) Χρόνος (dph) στον οποίο έφτασαν τα άτομα τσιπούρας στις 
συγκεκριμένες αναπτυξιακές φάσεις, (β) Ολικό μήκος σώματος (X ± SEM, n = 40) στις 
συγκεκριμένες αναπτυξιακές φάσεις. 
 
2 εκκόλαψη, 3 πρώτο τάισμα, 4 ακτίνες ουρά, 5 κάμωη νωτοχορδής, 6 ραχιαίο + εδρικό 
πτερύγιο, 7 άφθονα μελανοφόρα, 8 λέπια 
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3.4. Συγκεντρώσεις των θυρεοειδικών ορμονών στα πρώτα αναπτυξιακά 

στάδια της τσιπούρας 

 

Οι συγκεντρώσεις και των δύο θυρεοειδικών ορμονών ακολουθούν το ίδιο 

πρότυπο μεταβολής στο χρόνο. Από το στάδιο του εμβρύου μέχρι την εκκόλαψη (Τ4) ή 

το πρώτο τάισμα (Τ3) οι αρχικές συγκεντρώσεις πέφτουν στο ελάχιστο για να 

ακολουθήσει σταδιακή αύξηση μέχρι και τη στιγμή της κάμψης της νωτοχορδής, που 

στην περίπτωση της Τ4 παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την 

χαμηλότερη τιμή. Η κορυφή αυτή ακολουθείται από μια ελαφρά πτώση των 

συγκεντρώσεων και των δύο ορμονών για να φτάσουν στο τέλος της πρώτης ανάπτυξης 

στη μέγιστη τιμή τους. Τόσο για τη Τ  όσο για τη Τ3 4, το τελευταίο στάδιο διαφέρει 

στατιστικά σημαντικά από τα πρώτα (Εικόνα 3.4.1 και Πίνακας 3.4.1).  

 

3.4.1 Σύγκριση των ορμονικών επιπέδων των δύο εκτρεφόμενων πληθυσμών 

 

Όσον αφορά στην θυροξίνη, τα επίπεδα της ήταν όμοια κατά την δεύτερη εκτροφή 

με αυτά της πρώτης μέχρι την έναρξη της μεταμόρφωσης (κάμψη νωτοχορδής). Έπειτα, 

η συγκέντρωση της Τ  είναι υψηλότερη στην πρώτη από ότι στην παρούσα εκτροφή.  4

Στην περίπτωση της Τ3 διαπιστώνεται ένα διαφορετικό πρότυπο. Και οι δύο 

εκτροφές ξεκίνησαν με όμοια επίπεδα Τ3, πράγμα που αλλάζει γύρω στο πρώτο τάισμα 

όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση στην παρούσα εκτροφή. Έτσι και θα 

παραμένει η κατάσταση μέχρι το αποκορύφωμα της μεταμόρφωσης (ραχιαίο και 

εδρικό πτερύγιο), όπου οι συγκεντρώσεις βρίσκονται σε όμοια επίπεδα. Η στατιστική 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων δεν έδειξε σημαντική διαφορά των ορμονικών 

επιπέδων των δύο πειραματικών πληθυσμών (Εικόνα 3.4.1 και Παράρτημα Β).  

 
 
Πίνακας 3.4.1: Μεταβολές των ολικών συγκεντρώσεων των ΤΗ (Τ , Τ3 4, Χ ± SEM, n = 3) σε 
αυγά και νύμφες κατά τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας.  

Αναπτυξιακή φάση Τ3 (ng g-1) Τ4 (ng g-1) 
     

Αυγό 4,4 ± 0,4 2,5 ± 0,8 
Εκκόλαψη 2,2 ± 0,6 0,9 ± 0,3 

Πρώτο τάισμα 1,5 ± 0,9 2,2 ± 0,8 
Ακτίνες ουρά 2,2 ± 0,8 2,7 ± 0,7 

Κάμψη νωτοχορδής 3,8 ± 1,3 4,7 ± 1,4 
Ραχιαίο + εδρικό πτερύγιο 2,9 ± 0,5 3,7 ± 0,4 

Άφθονα μελανοφόρα 3,8 ± 0,7 4,2 ± 0,2 
Λέπια 12,6 7,7 ± 2,2 ± 0,9 
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Εικόνα 3.4.1: Μεταβολές των ολικών συγκεντρώσεων των ΤΗ (Τ3, Τ4, χ ± SEM) στα 
πρώτα αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας. Κάθε τιμή αντιστοιχεί σε τρεις επαναλήψεις 
και συνδυασμό δύο πειραματικών πληθυσμών. Οι τιμές δίνονται σε ng ορμόνης ανά g 
δείγματος. Τα γράμματα υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05). 
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Εικόνα 3.4.2: Σύγκριση 
των επιπέδων των ολικών 
θυρεοειδικών ορμονών σε 
άτομα τσιπούρας 
εκτρεφόμενα σε 
διαφορετικές 
θερμοκρασίες. 
 
 
 
 
Αναπτυξιακές φάσεις: 
 
1 γονιμοποιημένο αυγό 
2 εκκόλαψη 
3 πρώτο τάισμα, 
4 πρώτες ακτίνες ουρά 
5 κάμψη νωτοχορδής, 
6 ραχιαίο και εδρικό 
  πτερύγιο 
7 άφθονα μελανοφόρα 
8 λέπια 
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3.5. Πείραμα 2: Μεταβολή της γονιδιακής έκφρασης των αποϊωδινασών κατά 

την οντογένεση 

3.5.1. Αποϊωδινάση τύπου Ι (dio1)  

 

Η γονιδιακή έκφραση του dio1 αυξάνεται όσο προχωράει η οντογένεση. Ο 

χαμηλότερος σχετικός αριθμός μεταγράφων βρέθηκε στα γονιμοποιημένα αυγά που 

διαφέρει και στατιστικά σημαντικά από τις αναπτυξιακές φάσεις 5, 6, 7 και 8, ενώ ο 

μεγαλύτερος σχετικός αριθμός βρέθηκε στα τελευταία δύο στάδια της οντογένεσης, που 

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από τα πρώτα τρία. Μέχρι το στάδιο της κάμψης της 

νωτοχορδής η έκφραση αυξάνεται σταδιακά και μία πρώτη ελαφρά πτώση 

παρατηρείται στο αμέσως επόμενο στάδιο, χωρίς αυτή να θεωρείται στατιστικά 

σημαντική (Εικόνα 3.5.1 και Πίνακας 3.5.1).  

Η γονιδιακή έκφραση του dio1 παρουσιάζει σημαντικό βαθμό συσχέτισης με την 

ολική συγκέντρωση της θυροξίνης (συντελεστής συσχέτισης 0,796 και p = 0,02) όχι 

όμως με αυτή της Τ3 (Πίνακας 3.5.3).  

dio1 1 2 3 4 5 6 7 8 

1     • • • • 
2       • • 
3       • • 
4         

5         

6         

7         

8         

Εικόνα 3.5.1: Πρότυπο 
γονιδιακής έκφρασης του 
dio1 κατά την οντογένεση 
της τσιπούρας. Στο 
διάγραμμα κάθε μπάρα 
αντιστοιχεί στη μέση τιμή 
δύο δειγμάτων και τριών 
επαναλήψεων RT-PCR (X ± 
SEM). 
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Πίνακας 3.5.1: Οι 
κουκίδες υποδηλώνουν 
στατιστικά σημαντικές 
διαφορές της έκφρασης 
του dio1 στις 
διαφορετικές 
αναπτυξιακές φάσεις 
(p<0,05). 

1 γονιμοποιημένο αυγό, 2 εκκόλαψη, 3 πρώτο τάισμα, 4 πρώτες ακτίνες ουρά, 
5 κάμψη νωτοχορδής, 6 ραχιαίο και εδρικό πτερύγιο, 7 άφθονα μελανοφόρα, 8 λέπια 
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3.5.2. Αποϊωδινάση τύπου ΙΙ (diο2)  

 

Κατά την πρώτη ανάπτυξη της τσιπούρας παρατηρούνται δύο μέγιστα γονιδιακής 

έκφρασης του dio2. Το πρώτο εμφανίζεται στο στάδιο της εκκόλαψης που ακολουθείται 

από μια πτώση στο αρχικό επίπεδο. Μετά από μια ήπια αύξηση στη φάση της κάμψης 

της νωτοχορδής εμφανίζεται το δεύτερο μέγιστο κατά το τέλος της μεταβατικής φάσης 

(larva-juvenile transition), στα στάδια 7 και 8. Το εμβρυϊκό στάδιο διαφέρει στατιστικά 

σημαντικά από τις τρεις μεγαλύτερες τιμές. Περαιτέρω διαφέρουν σημαντικά και οι 

φάσεις 3 και 4 από 2 και 7, ενώ η φάση 6 παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μόνο με με την επόμενη φάση 7 (Εικόνα 3.5.2 και Πίνακας 3.5.2). Παρότι το πρότυπο 

έκφρασης του τύπου ΙΙ αποϊωδινάσης μοιάζει με αυτό του τύπου Ι δεν υπάρχει καμία 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της γονιδιακής έκφρασης και των μεταβολών 

των ολικών συγκεντρώσεων της Τ  και Τ .  3 4

dio2 
Εικόνα 3.5.2: Πρότυπο 
γονιδιακής έκφρασης του 
dio2 κατά την οντογένεση της 
τσιπούρας. Κάθε μπάρα 
αντιστοιχεί στη μέση τιμή 
δύο δειγμάτων και τριών 
επαναλήψεων (x ± SEM).  
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αναπτυξιακό στάδιοΑναπτυξιακή φάση 

dio2 1 2 3 4 5 6 7 8 

1  •     •  

2   • •     

Πίνακας 3.5.2: Οι κουκίδες 
υποδηλώνουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές της 
έκφρασης του dio2 στις 
διαφορετικές αναπτυξιακές 
φάσεις (p<0,05). 3       •  
 

4       •  

5         

6       •  

7         

8         

1 γονιμοποιημένο αυγό, 2 εκκόλαψη, 3 πρώτο τάισμα, 4 πρώτες ακτίνες ουρά, 
5 κάμψη νωτοχορδής, 6 ραχιαίο και εδρικό πτερύγιο, 7 άφθονα μελανοφόρα, 8 λέπια 
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Πίνακας 3.5.3: Συσχέτιση της γονιδιακής έκφρασης του τύπου Ι αποϊωδινάσης με τη 
μεταβολή των ολικών συγκεντρώσεων των θυρεοειδικών ορμονών κατά την οντογένεση. 
Με μπλε χρώμα επισημαίνονται οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearson Product Moment Correlation 

 DIO1-T4 DIO1-T3

Συντελεστής συσχέτισης 0,796 0,514 

Επίπεδο σημαντικότητας 
(p <0,05) 0,018 0,192 

Εικόνα 3.5.3: Πρότυπο 
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5 κάμψη νωτοχορδής, 6 ραχιαίο και εδρικό πτερύγιο, 7 άφθονα μελανοφόρα, 8 λέπια
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της τσιπούρας. 
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3.5.3. Αποϊωδινάση τύπου ΙΙΙ (dio3)  

 

Σε όλες τις αναπτυξιακές φάσεις της οντογένεσης παρατηρείται έκφραση του 

τύπου ΙΙΙ αποϊωδινάσης, όμως δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές μεταβολές στα 

επίπεδα του mRNA. Ο χαμηλότερος σχετικός αριθμός μεταγράφων παρατηρείται στα 

γονιμοποιημένα αυγά και μετά από μια μικρή αύξηση η έκφραση του dio3 παραμένει 

σχετικά σταθερή καθ΄όλη την πρώτη ανάπτυξη της τσιπούρας (Εικόνα 3.5.5).  

 

1 γονιμοποιημένο αυγό, 2 εκκόλαψη, 3 πρώτο τάισμα, 4 πρώτες ακτίνες ουρά, 
5 κάμψη νωτοχορδής, 6 ραχιαίο και εδρικό πτερύγιο, 7 άφθονα μελανοφόρα, 8 λέπια 

Εικόνα 3.5.6.:  
Πρότυπο γονιδιακής 
έκφρασης του dio3 σε 
σχέση με τις ολικές 
συγκεντρώσεις (whole 
body concentrations) 
των θυρεοειδικών 
ορμονών Τ3 και Τ4 
κατά την οντογένεση 
της τσιπούρας. 

Εικόνα 3.5.5: Πρότυπο 
γονιδιακής έκφρασης του 
dio3 κατά την οντογένεση 
της τσιπούρας. Κάθε 
μπάρα αντιστοιχεί στη 
μέση τιμή δύο δειγμάτων 
και τριών επαναλήψεων 
(x ± SEM).  
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3.5.4. Σύγκριση των επιπέδων mRNA των τριών τύπων αποϊωδινασών ανά 

οντογενετική φάση 

 

Για να συγκριθούν τα επίπεδα των μεταγράφων των τριών τύπων αποϊωδινασών 

μεταξύ τους ανά αναπτυξιακή φάση υπολογίστηκαν οι σχετικοί λόγοι (Εικόνα 3.5.7). 

Από αυτούς προκύπτει ότι το γονίδιο dio3 είναι εκείνο που παρουσιάζει τα υψηλότερα 

επίπεδα καθ΄όλη την οντογένεση της τσιπούρας (λόγος dio1:dio3 και dio2:dio3). Όσον 

αφορά στη σύγκριση των σχετικών αριθμών μεταγράφων των dio1 και dio2 (λόγος 

dio1:dio2) φαίνεται ότι μέχρι τη φάση της κάμψης της νωτοχορδής, που συμπίπτει με 

την έναρξη της μεταμόρφωσης, ο τύπος ΙI εκφράζεται περισσότερο από τον τύπο Ι. Αυτό 

αλλάζει μετά από αυτή τη φάση και μέχρι το τέλος της οντογένεσης η έκφραση του 

τύπου Ι υπερβαίνει αυτήν του τύπου ΙΙ. Συγκρίνοντας τον σχετικό αριθμό μεταγράφων 

του dio1 με αυτόν του dio3 φαίνεται 

ότι όπως αναφέρθηκε, η έκφραση του 

dio3 υπερβαίνει καθ΄όλη την 

οντογένεση αυτή του dio1, έχει όμως 

τάση να ισορροπείται σταδιακά μέχρι 

που ολοκληρώνεται η νυμφική 

ανάπτυξη και ο λόγος τείνει προς το 1 

όταν οι νύμφες περνούν στο ανήλικο 

στάδιο.  

Τέλος, ο λόγος dio2:dio3 επίσης 

πλησιάζει το 1 στη φάση 3 (πρώτο 

τάισμα), ενώ κρατάει τιμή σαφώς 

μικρότερη του 1 σε όλα τα υπόλοιπα 

μελετημένα στάδια.  

 

Εικόνα 3.5.7: Λόγοι των σχετικών 
επιπέδων mRNA dio1:dio2 (α), dio1:dio3 
(β) και dio2:dio3 (γ) κατά την οντογένεση 
της τσιπούρας. 
 
 
 
 
1 γονιμοποιημένο αυγό, 2 εκκόλαψη, 
3 πρώτο τάισμα, 4 πρώτες ακτίνες ουρά, 
5 κάμψη νωτοχορδής, 6 ραχιαίο και 
εδρικό πτερύγιο, 7 άφθονα μελανοφόρα, 
8 λέπια 
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3.6. Μεταβολή της γονιδιακής έκφρασης των υποδοχέων των θυρεοειδικών 

ορμονών κατά την οντογένεση 

3.6.1. Υποδοχέας α (tr-α) 

 

Όσον αφορά στον α υποδοχέα των θυρεοειδικών ορμονών διαπιστώθηκε η ύπαρξη 

μεταγράφων του αντίστοιχου γονιδίου σε όλες τις υπό μελέτη αναπτυξιακές φάσεις. Η 

χαμηλότερη έκφραση βρέθηκε στο στάδιο του αυγού με σημαντική διαφορά 

συγκριτικά με τις φάσεις 4, 5, 6, 7 και 8. Στη συνέχεια ο σχετικός αριθμός mRNA 

αυξάνεται σταδιακά μέχρι τη κάμψη της νωτοχορδής, όπου φτάνει και στο μέγιστο των 

τιμών με περίπου πενταπλάσια τιμή σε σχέση με τη χαμηλότερη (4,7 ± 1,1). Αυτή η 

φάση καθώς και οι επόμενες διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από τις πρώτες τρεις. 

Από τη κάμψης της νωτοχορδής μέχρι το τέλος της νυμφικής φάσης, τα επίπεδα 

μεταγράφων τείνουν να ελαττώνονται βαθμιαία (Εικόνα 3.6.1 και Πίνακας 3.6.1.).  

Δεν βρέθηκε συσχέτιση με την μεταβολή των ολικών συγκεντρώσεων των 

θυρεοειδικών ορμονών.  
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1    • • • • • 

2     • •   

3     • •   
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6         
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Αναπτυξιακή φάση 

Πίνακας 3.6.1: Οι 
κουκίδες 
υποδηλώνουν 
στατιστικά σημαντικές 
διαφορές της 
έκφρασης του tr-α στις 
διαφορετικές 
αναπτυξιακές φάσεις 
(p<0,05). 
 

1 γονιμοποιημένο αυγό, 2 εκκόλαψη, 3 πρώτο τάισμα, 4 πρώτες ακτίνες ουρά, 
5 κάμψη νωτοχορδής, 6 ραχιαίο και εδρικό πτερύγιο, 7 άφθονα μελανοφόρα, 8 λέπια 
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3.6.2. Υποδοχέας β (tr-β) 

 

Γενικότερα, το πρότυπο μεταβολής της γονιδιακής έκφρασης του TR-β είναι όμοιο 

με αυτό του α υποδοχέα: ξεκινώντας από το χαμηλότερο επίπεδο στο γονιμοποιημένο 

αυγό, που διαφέρει στατιστικά σημαντικά από τις φάσεις 4, 5 και 6, σημειώνεται 

ανοδική τάση μέχρι την κάμψη της νωτοχορδής (7,0 ± 1,2). Το μέγιστο αυτό 

ακολουθείται από την πτώση των τιμών έκφρασης στις επόμενες δύο φάσεις για να 

φτάσει την μέγιστη τιμή στο τέλος της οντογένεσης, όταν έχουν σχηματιστεί τα λέπια 

(8,3 ± 1,9). Η έκφραση του tr-β σε αυτή τη φάση διαφέρει στατιστικά σημαντικά όχι 

μόνο από το πρώτο στάδιο, αλλά και από το στάδιο της εκκόλαψης καθώς και από τη 

φάση όπου εμφανίζονται άφθονα μελανοφόρα (Εικόνα 3.6.1).  

Όσον αφορά στη συσχέτιση της γονιδιακής έκφρασης του β υποδοχέα με τις 

μεταβολές των θυρεοειδικών ορμονών παρατηρείται ότι όταν δεν ληφθεί υπόψιν το 

πρώτο στάδιο υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου mRNA 

του TR-β με την Τ , όχι όμως με την Τ4 3. Περαιτέρω, αν δεν ληφθεί υπόψιν επίσης η 

φάση 7, οι τιμές συσχέτισης αυξάνονται κατά πολύ και υπάρχει επίσης σημαντική 

συσχέτιση και με την Τ  (Πίνακας 3.6.3.).  3
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Αναπτυξιακή φάση 

Εικόνα 3.6.2: 
Πρότυπο γονιδιακής 
έκφρασης του tr-β κατά 
την οντογένεση της 
τσιπούρας. Κάθε 
μπάρα αντιστοιχεί στη 
μέση τιμή δύο 
δειγμάτων και τριών 
επαναλήψεων (x ± 
SEM).  
 
 
 

Πίνακας 3.6.2: Οι 
κουκίδες 
υποδηλώνουν 
στατιστικά σημαντικές 
διαφορές της 
έκφρασης του tr-β στις 
διαφορετικές 
αναπτυξιακές φάσεις 
(p<0,05). 
 

1 γονιμοποιημένο αυγό, 2 εκκόλαψη, 3 πρώτο τάισμα, 4 πρώτες ακτίνες ουρά, 
5 κάμψη νωτοχορδής, 6 ραχιαίο και εδρικό πτερύγιο, 7 άφθονα μελανοφόρα, 8 λέπια 
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Εικόνα 3.6.2: Πρότυπο 
γονιδιακής έκφρασης του 
(α) tr-α και (β) tr-β σε 
σχέση με τις ολικές 
συγκεντρώσεις (whole 
body concentrations) 
των θυρεοειδικών 
ορμονών Τ  και Τ3 4 κατά 
την οντογένεση της 
τσιπούρας.  

  
  
  

  
  
  
  1 γονιμοποιημένο αυγό  2 εκκόλαψη 

 3 πρώτο τάισμα, 
 4 πρώτες ακτίνες ουρά 

5 κάμψη νωτοχορδής, 
6 ραχιαίο και εδρικό 
  πτερύγιο 
7 άφθονα μελανοφόρα 
8 λέπια 
 

Πίνακας 3.6.3: Συσχέτιση της γονιδιακής έκφρασης του β υποδοχέα με τη μεταβολή των 
θυρεοειδικών ορμονών κατά τη οντογένεση. Με μπλε χρώμα επισημαίνονται οι στατιστικά 
σημαντικές συσχετίσεις. 
 
 TR-β – Τ ,Τ  χωρίς το στάδιο 1 (γονιμοποιημένο αυγό) 1 4 3

TR-β – Τ ,Τ2 4 3 χωρίς το στάδιο 1 (γονιμοποιημένο αυγό) και τη φάση 7 (εμφάνιση άφθονων 
μελανοφόρων) 

Pearson Product Moment Correlation  

TR-β TR-β  
-T4 -T3

1TR-β- 
T4

1TR-β- 
T3

2TR-β 2TR-β 
-T -T4 3

Συντελεστής συσχέτισης 0,698 0,507 0,795 0,985 0,845 0,752 

Επίπεδο σημαντικότητας 
(p <0,05) 0,054 0,200 0,033 0,000 0,034 0,051 
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dio1 
 
 
 

dio2 
 
 
 
 

dio3 
 
 
 
 

tr-α 
 
 
 
 

tr-β 

Αναπτυξιακή φάση 
 

1       2         3         4        5        6        7        8  

 
Εικόνα 3.6.3: Έκφραση των υπό μελέτη γονιδίων κατά την 
οντογένεση στην τσιπούρα. Εμφάνιση των RT-PCR 
προϊόντων σε πήκτωμα ακρυλαμίδης. 

1 γονιμοποιημένο αυγό, 2 εκκόλαψη, 3 πρώτο τάισμα, 4 πρώτες ακτίνες ουρά, 
5 κάμψη νωτοχορδής, 6 ραχιαίο και εδρικό πτερύγιο, 7 άφθονα μελανοφόρα, 8 λέπια 
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3.6.3. Σύγκριση των επιπέδων mRNA των δύο υποδοχέων των θυρεοειδικών 

ορμονών ανά αναπτυξιακή φάση 

 

Σε αντίθεση με τους λόγους των σχετικών επιπέδων mRNA των αποϊωδινασών, δεν 

υπάρχει μια τόσο ξεκάθαρη τάση στο λόγο των θυρεοειδικών TRs. Στην παρούσα 

περίπτωση διακρίνονται τέσσερεις φάσεις: στο στάδιο του εμβρύου το επίπεδο 

μεταγράφων του ΤR-α είναι υψηλότερο από αυτό του ΤR-β. Στη επόμενη φάση αυτό 

ανατρέπεται προσωρινά, ενώ έπειτα ο β υποδοχέας υπερισχύει μέχρι την έναρξη της 

μεταμόρφωσης (κάμψη νωτοχορδής). Τότε ανατρέπεται και πάλι η κατάσταση και 

υπάρχουν περισσότερα μετάγραφα του α υποδοχέα σε σχέση με το ΤR-β. Αυτή η τάση 

συνεχίζεται μέχρι το τέλος της οντογένεσης, αν εξαιρεθεί το στάδιο, όπου ο λόγος 

ξεπερνάει κατά λίγο την απόλυτη ισορροπία. 

Εικόνα 3.6
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3.7. Επίδραση της θερμοκρασίας του νερού στην γονιδιακή έκφραση κατά τα 

πρώτα στάδια της οντογένεσης 

3.7.1. Οι τρεις τύποι αποϊωδινασών (dio1, dio2, dio3) 

 

Στην περίπτωση του τύπου Ι 

αποϊωδινάσης παρατηρείται ότι στο 

στάδιο της εκκόλαψης η γονιδιακή 

έκφραση ελαττώνεται όσο αυξάνεται η 

θερμοκρασία του νερού. Και στο επόμενο 

στάδιο παρατηρείται μια πτώση της 

έκφρασης του dio1 συγκρίνοντας την 

ομάδα που εκτέθηκε στους 16°C με τις 

άλλες δύο που παρουσιάζουν όμοια 

επίπεδα. Καμία διαφορά όμως δεν 

θεωρείται στατιστικά σημαντική (Εικόνα 

3.7.1).  
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Κατά τη εκκόλαψη φαίνεται να έχει 

αυξηθεί η έκφραση τόσο του τύπου ΙΙ 

όσο και του τύπου ΙΙΙ αποϊωδινάσης. 

Στην δεύτερη περίπτωση η αύξηση αυτή 

παρατηρείται συγκρίνοντας και τις τρεις 

διαφορετικές θερμοκρασίες, ενώ στην 

πρώτη ανεβαίνει ο σχετικός αριθμός 

μεταγράφων σε στατιστικά σημαντικό 

βαθμό μόνο στους 22°C (Εικόνα 3.7.1). 

Μια ήπια αύξηση της έκφρασης του dio2 

καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία νερού 

παρατηρείται επίσης στο πρώτο τάισμα, 

πράγμα που δεν ισχύει για την μεταβολή 

των σχετικών αριθμών μεταγράφων του 

dio3. Εκεί παρατηρείται η χαμηλότερη 

τιμή στους 19°C, ενώ στους 16°C και 

22°C οι τιμές έκφρασης είναι περίπου 

ίδιες. Οι διαφορές όμως αυτές δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές.  

Πειραματική ομάδα Πειραματική ομάδα 

 
 
 
Εικόνα 3.7.1: Έκφραση των γονιδίων 
των αποϊωδινασών τύπου Ι (dio1), ΙΙ 
(dio2) και ΙΙΙ (dio3) κατά την εκκόλαψη 
και το πρώτο τάισμα σε σχέση με τη 
θερμοκρασία του νερού.  
Οι αστερίσκοι (*) υποδεικνύουν 
στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05). 
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3.7.2. Οι δύο υποδοχείς των θυρεοειδικών ορμονών (tr-α και tr-β) 

 

Το εύρος θερμοκρασιών που 

μελετήθηκε δε φαίνεται να επιδρά στην 

έκφραση του α υποδοχέα των 

θυρεοειδικών ορμονών κατά την 

εκκόλαψη, οπού τα επίπεδα mRNA ήταν 

ίδια και στις τρεις θερμοκρασίες. Στο 

στάδιο του πρώτου ταΐσματος αυξάνεται η 

σχετική έκφραση του TR-α στους 19°C σε 

σχέση με τις άλλες δύο θερμοκρασίες σε 

στατιστικά σημαντικό επίπεδο.  
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Στην εκκόλαψη τα επίπεδα 

μεταγράφων του β υποδοχέα ήταν 

στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα στους 

19°C από ότι στους 16° και 22°C, όπου 

σημειώθηκαν παρόμοια επίπεδα. Και στο 

πρώτο τάισμα παρατηρείται μεγαλύτερη 

μεταβολή στην γονιδιακή έκφραση του TR-

β και οι τιμές και των τριών πειραματικών 

ομάδων διαφέρουν στατιστικά σημαντικά 

(Εικόνα 3.7.2).  

Πειραματική ομάδα 

Εικόνα 3.7.2: Έκφραση των γονιδίων των 
υποδοχέων των θυρεοειδικών ορμονών (tr-α 
και tr-β) κατά την εκκόλαψη και το πρώτο 
τάισμα σε σχέση με τη θερμοκρασία του 
νερού.  

 Οι αστερίσκοι (*) καθώς και τα γράμματα 
υποδεικνύουν στατιστικά σημαντική 
διαφορά (p<0,05). 
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dio1 
 
 
 

dio 2 
 
 
 

dio 3 
 
 
 

tr-α 
 
 
 

tr-β 
 

Εκκόλαψη                          Πρώτο τάισμα 
 

 
           16°C    19°C    22°C             16°C    19°C    22°C 

Εικόνα 3.7.3: Έκφραση των υπο μελέτη γονιδίων (dio1, 
dio2, dio3, tr-α, tr-β) σε δύο κρίσιμα στάδια της οντογένεσης 
της τσιπούρας σε συνάρτηση με την επίδραση της 
θερμοκρασίας του νερού. Εμφάνιση των RT-PCR προϊόντων 
σε πήκτωμα ακρυλαμίδης. 

 



 85

3.8. Γονιδιακή έκφραση κατά την αναστροφή του φύλου 

 

3.8.1. Μεταβολή της έκφρασης των γονιδίων των τριών τύπων αποϊωδινασών 

(dio1, dio2 και dio3) σε ορχικό και ωοθηκικό τμήμα της γονάδας κατά την 

αναστροφή του φύλου 
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Φάση αναστροφής 
 
Εικόνα 3.8.1: Έκφραση των γονιδίων των αποϊωδινασών τύπου Ι (dio1), ΙΙ (dio2) και ΙΙΙ (dio3) 
κατά την αναστροφή του φύλου στο ορχικό και ωοθηκικό τμήμα γονάδας. Κάθε μπάρα 
αντιστοιχεί σε δύο δείγματα και δύο επαναλήψεις RT-PCR (Χ ± SEM). Τα γράμματα καθώς 
και οι αστερίσκοι (*) υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά.  
 

S1 = 0-20%♀, S2 = 21-40%♀, S3 = 41-60%♀, S4 = 61-80%♀, S5 = 81-100%♀ 
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Στο ορχικό τμήμα των γονάδων που βρίσκονταν στην διαδικασία της αναστροφής 

παρατηρήθηκε μια σταδιακή αύξηση γονιδιακής έκφρασης του τύπου Ι αποϊωδινάσης 

με χαμηλότερη τιμή (1,1 ± 0,03) στη φάση S1, όπου τα άτομα είναι ακόμα 100% 

αρσενικά και μεγαλύτερη και στατιστικά σημαντική σε σχέση με την αρχική στη 

τελευταία φάση S4 (1,6 ± 0,12). Στο ωοθηκικό τμήμα δεν φάνηκαν διαφορές ως προς 

την έκφραση του dio1 εκτός από μια μικρή άνοδο στη τελευταία φάση (S5). Το ίδιο 

πρότυπο έκφρασης παρατηρήθηκε και για το dio2 στο ωοθηκικό τμήμα, όπου επίσης 

δεν υπήρχε καμιά στατιστικά σημαντική διαφορά. Όσον αφορά στην έκφραση του 

τύπου ΙΙ αποϊωδινάση στο ορχικό τμήμα κατά την αναστροφή, η γονιδιακή έκφραση 

δεν άλλαζε σε σχέση με την πρόοδο της αναστροφής.  

Διαφορετικό πρότυπο έκφρασης παρατηρήθηκε για το dio3 τόσο στο ορχικό όσο και 

στο ωοθηκικό τμήμα της γονάδας. Στο ορχικό, στη φάση S1 σημειώθηκε ο 

μεγαλύτερος σχετικός αριθμός μεταγράφων (3,4 ± 0,49) που διέφερε στατιστικά 

σημαντικά από τις φάσεις S2 (1,2 ± 0,11) και S3 (1,3 ± 0,07), όχι όμως και από την 

S4 (2,0 ± 0,21). Στο ωοθηκικό τμήμα η έκφραση του dio3 έδειξε πιο ομαλό πρότυπο, 

με τις μεγαλύτερες τιμές στη φάση S2 (1,6 και S4 ± 0,12) και S4 (1,7 ± 0,20) και 

μικρότερη τιμή στη τελευταία φάση (S5, 1,1 ± 0,03 (Εικόνα 3.8.1).  

 
 
3.8.2. Μεταβολή της έκφρασης των γονιδίων των υποδοχέων των 

θυρεοειδικών ορμονών (tr-α και tr-β) στη γονάδα σε διαφορετικές φάσεις της 

αναστροφής του φύλου 

 

Κατά την αναστροφή του φύλου η έκφραση του α υποδοχέα ελαττώνεται σταδιακά 

από το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο στα ορχικά τμήματα της γονάδας, ενώ στα 

ωοθηκικά τμήματα παρατηρήται το ακριβώς αντίθετο φαινόμενο. Εκεί, όσο προχωρά η 

αναστροφή, αυξάνεται ο σχετικός αριθμός των μεταγράφων μέχρι τη τρίτη φάση (S4), 

για να σταθεροποιηθεί στη τελευταία, όπου είναι σε περίπου ίδια επίπεδα με τη 

προηγούμενη φάση.  

Παρομοίο πρότυπο εμφάνισε και η έκφραση του β υποδοχέα. Στα ορχικά τμήματα 

της γονάδας, η έκφραση σημειώνει πτωτική τάση όσο προχωρά η αναστροφή, 

ξεκινώντας στη φάση S1 με τιμή 1,9 ± 0,10 και φτάνοντας στην S4 σε τιμή 1,3 ± 0,09. 

Η διαφορά αυτή θεωρείται στατιστικά σημαντική. Σχετικά με τα επίπεδα mRNA του β 

υποδοχέα στα ωοθηκικά τμήματα της γονάδας, παρατηρείται μια σταθερή έκφραση 

καθ΄όλη την αναστροφή, με εξαίρεση η φάση S4, όπου σημειώθηκε η μεγαλύτερη τιμή 

(1,6 ± 0,06), η οποία διαφέρει και στατιστικά σημαντικά από τη φάση S3 (1,1 ± 0,04) 

καθώς και S5 (1,1 ± 0,03) (Εικόνα 3.8.2). 
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Ορχικό τμήμα 
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Εικόνα 3.8.3: Έκφραση των υπό μελέτη γονιδίων στα ωοθηκικά και ορχικά τμηματα των 
γονάδων σε διαφορετικές φάσεις της αναστροφής του φύλου στην τσιπούρα. Eφάνιση των RT-
PCR προϊόντων σε πήκτωμα ακρυλαμίδης. 

Φάση αναστροφής 
 
Εικόνα 3.8.2: Έκφραση των υποδοχέων των γονιδίων των θυρεοειδικών ορμονών TR-α (tr-α) 
και TR-β (tr-β) κατά την αναστροφή του φύλου στο ορχικό και ωοθηκικό τμήμα γονάδας. 
Κάθε μπάρα αντιστοιχεί σε δύο δείγματα και δύο επαναλήψεις RT-PCR (Χ ± SEM). Τα 
γράμματα υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά.  
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3.8.3. Μεταβολή της έκφρασης των υπό μελέτη γονιδίων σε σχέση με τις 

συγκεντρώσεις των ΤΗ στη γονάδα σε διαφορετικές φάσεις της αναστροφής 

του φύλου 

 

Όσον αφορά στην συσχέτιση της έκφρασης των μελετούμενων γονιδίων με τις 

συγκεντρώσεις των θυρεοειδικών ορμονών, στις γονάδες που βρίσκονται στη φάση της 

αναστροφής όπως προέκυψε από μετα-ανάλυση προηγούμενων δεδομένων 

(Αποστολίδη, 2007), μόνο σε δύο περιπτώσεις βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση. Η μία αφορά στην αρσενική γονάδα, όπου η μεταβολή των συγκεντρώσεων 

της Τ3 συσχετίζεται αρνητικά με το πρότυπο έκφρασης του dio3 που σημαίνει ότι όσο 

αυξάνεται η μία μεταβλητή, μειώνεται η άλλη και αντιστρόφως. Δηλαδή, όσο πέφτει το 

επίπεδο έκφρασης του dio3 στο αρσενικό τμήμα της γονάδας, τόσο αυξάνεται εκεί η 

συγκέντρωση της Τ3. Η δεύτερη περίπτωση είναι το ωοθηκικό τμήμα, όπου βρέθηκε 

μία στατιστικά σημαντική συσχέτιση των επιπέδων mRNA με την συγκέντρωση της Τ4 

(Εικόνα 3.8.4.) 

 

 

Πίνακας 3.8.1: Συσχέτιση της συγκέντρωσης της Τ3 με το επίπεδο έκφρασης του dio3 στο 
ορχικό τμήμα και της συγκέντρωσης της Τ4 με το επίπεδο έκφρασης του tr-β στο ωοθηκικό 
τμήμα γονάδα της τσιπούρας κατά την αναστροφή του φύλου. 

Pearson Product Moment Correlation 

 – dio3 στο   –tr-β στο συσχέτιση T συσχέτιση T3 4 ορχικό τμήμα της γονάδας  ωοθηκικό τμήμα της γονάδας 

συντελεστής συσχέτισης -1,00 0,97 

επίπεδο σημαντικότητας 0,007 0,034 (p <0,05) 
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Εικόνα 3.8.4: Πρότυπο έκφρασης των γονιδίων των αποϊωδινασών (dio1, dio2, dio3) σε 
σχέση με τις μεταβολές των συγκεντρώσεων των ΤΗ στα ωοθηκικά και ορχικά τμήματα των 
γονάδων κατά την αναστροφή του φύλου της τσιπούρας. 
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Αναφέρεται ότι οι αναλυτικές τιμές όλων των αποτελεσμάτων καταγράφονται στο 
Παράρτημα Α. 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.8.5: Πρότυπο έκφρασης των γονιδίων των υποδοχεών των θυρεοειδικών ορμονών 
(tr-α, tr-β) σε σχέση με τις μεταβολές των συγκεντρώσεων των ΤΗ στα ωοθηκικά και ορχικά 
τμήματα των γονάδων κατά την αναστροφή του φύλου της τσιπούρας. 
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4.1. Απομόνωση και κλωνοποίηση μερικής αλληλουχίας του γονιδίου που 

κωδικοποιεί τον τύπο ΙΙ αποϊωδινάσης της τσιπούρας 

 

Για την διεκπεραίωση της μελέτης έκφρασης του τύπου ΙΙ αποϊωδινάσης χρειάστηκε 

πρώτα να αναγνωριστεί η αλληλουχία του αντίστοιχου γονιδίου της τσιπούρας για την 

δημιουργία μοριακών εργαλείων που καθιστούν δυνατή την μελέτη αυτή.  

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης λοιπόν χαρακτηρίστηκε για πρώτη φορά ένα 

μέρος της αλληλουχίας του γονιδίου αυτού που παρουσιάζει μεγάλο βαθμό ομοιότητας 

με αντίστοιχες αλληλουχίες του dio2 άλλων οργανισμών. Το αποτέλεσμα αυτό επιτρέπει 

το συμπέρασμα, ότι πράγματι πρόκειται για το αναζητούμενο γονίδιο, αφού ο βαθμός 

ομοιότητας έφτασε παραδειγματικά το 86% με τις αντίστοιχες αλληλουχίες των 

τελεόστεων ειδών Scophtalmus maximus και Sander vitreus, και είναι όμοιο κατά 78% 

με την μερική αλληλουχία του dio2 που έχει δημοσιευτεί για τον άνθρωπο.  

Ο μεγάλος βαθμός ομοιότητας καθώς και η φυλογενετική ανάλυση, που κατατάσσει 

την τσιπούρα στην ομάδα των τελεόστεων συνηγορεί υπέρ της γενικής άποψης, ότι τα 

γονίδια που κωδικοποιούν τις αποϊωδινάσες στα Σπονδυλωτά είναι συντηρημένα σε 

όλες τις ομάδες που έχουν μελετηθεί (θηλαστικά, πτηνά, αμφίβια, και ιχθύς) και 

υποστηρίζουν την υπόθεση ότι ενδεχόμενες διαφορές που έχουν προκύψει εξελικτικά 

αφορούν κυρίως στη λειτουργία (Bianco et al., 2001).  

 

 

4.1.1. Γενικά συμπεράσματα για την απομόνωση μερικής αλληλουχίας του 

γονιδίου του τύπου ΙΙ αποϊωδινάσης στην τσιπούρα 

 

• Για πρώτη φορά χαρακτηρίστηκε ένα μέρος της νουκλεϊκής αλληλουχίας του 

γονιδίου του τύπου ΙΙ αποϊωδινάσης της τσιπούρας, γεγονός που καθιστά δυνατή 

την δημιουργία μοριακών εργαλείων για την μελέτη της έκφρασης του γονιδίου 

αυτού. 

• Ο μεγάλος βαθμός ομοιότητας με αλληλουχίες του αντίστοιχου γονιδίου άλλων 

οργανισμών επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι πρόκειται για ένα γονίδιο με μεγάλο 

βαθμό συντήρησης μεταξύ των διαφορετικών ομάδων Σπονδυλωτών και πιθανώς 

οι διαφορές που έχουν προκύψει κατά την εξέλιξη των οργανισμών αφορούν 

κυρίως στο λειτουργικό επίπεδο.  
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4.2. Ιστο-ειδική έκφραση των γονιδίων που κωδικοποιούν τους τρεις τύπους 

αποϊωδινασών (dio1, dio2, dio3) και τους υποδοχείς των θυρεοειδικών 

ορμονών (tr-α και tr-β) 

 

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η ιστο-ειδική έκφραση των υπό μελέτη γονιδίων 

σε ανώριμο αρσενικό άτομο τσιπούρας ηλικίας ενός ετών. Με εξαίρεση το γονίδιο του 

TR-β, όπου είχε πραγματοποιηθεί η μελέτη της ιστο-ειδικής έκφρασης στο ίδιο είδος 

(Nowell et al., 2001), δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα εργασίες που να έχουν εξετάσει την 

έκφραση των άλλων υπό μελέτη γονιδίων στην τσιπούρα. Τονίζεται, ότι η εικόνα τις 

ιστο-ειδικής έκφρασης που παρουσιάζεται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης εκφράζει 

μια στιγμαία κατάσταση και για το λόγο αυτό δεν θα δοθεί έμφαση στην ερμηνεία των 

επιπέδων έκφρασης των εκάστοτε γονιδίων, άλλα περισσότερο στην παρουσία ή 

απουσία mRNA των dio1, dio2, dio3, tr-α και tr-β στους διαφορετικούς ιστούς και τον 

πιθανό γενικό ρόλο που ενδεχομένως έχουν αναλάβει οι αντίστοιχες πρωτεΐνες στους 

διαφορετικούς ιστούς.  

 

Συγκρίνοντας τους τρεις τύπους των ένζυμων μεταξύ τους, μία είναι η κύρια 

διαφορά στην έκφραση των γονιδίων τους: οι τύποι Ι και ΙΙ εκφράζονται σε όλους τους 

εξεταζόμενους ιστούς, ενώ του τύπου ΙΙΙ δεν βρέθηκε καθόλου mRNA στην ανώριμη 

αρσενική γονάδα και στο δέρμα.  

Οι θυρεοειδικοί υποδοχείς δείχνουν ένα διαφορετικό πρότυπο ιστο-ειδικής 

έκφρασης από ότι οι αποϊωδινάσες. Το γονίδιο του TR-α εκφράζεται σε όλους τους 

εξεταζόμενους ιστούς με αυξημένες τιμές στα όργανα του νευρικού συστήματος, στα 

βράγχια, στη γονάδα και στην καρδιά. Αξιοσημείωτη είναι η διαφορά της ιστο-ειδικής 

έκφρασης του tr-β, που εκφράζεται σε όλους τους ιστούς εκτός από το έντερο. 

Απαντάται σε υψηλό βαθμό στο στομάχι και στη σπλήνα, ενώ στο μάτι, στη γονάδα και 

στο δέρμα βρέθηκαν οι χαμηλότερες τιμές έκφρασης.  

 

Η έλλειψη έκφρασης του dio3 στην ανώριμη γονάδα συγκεντρώνει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, μιας που βρέθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μετάγραφα του 

γονιδίου αυτού τόσο στον όρχι όσο και στην ωοθήκη ατόμων τσιπούρας που 

βρισκόντουσαν στην φάση της αναστροφής του φύλου (§ 5.6.), γεγονός που μπορεί να 

θεωρηθεί ένδειξη τόσο για την ιστο-ειδική όσο και για την σταδιο-ειδική δράση των ΤΗ. 

Το γεγονός ότι οι άλλοι δύο τύποι αποϊωδινασών αλλά και οι δύο τύποι των υποδοχέων 

των θυρεοειδικών ορμονών εκφράζονται στη γονάδα αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο 

συμπέρασμα ότι οι ΤΗ μεσολαβούν κυρίως στα πλαίσια της γενικότερης διατήρησης 

του ιστού αυτού. Έτσι, και η σχετικά χαμηλή έκφραση του dio2 μπορεί να εξηγηθεί με 
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μειωμένη ανάγκη της ανώριμης γονάδας από την ιστο-ειδική δράση των ΤΗ. Πιθανώς, 

να ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση του δέρματος, όπου η έκφραση όλων των 

υπόλοιπων γονιδίων ήταν σχετικά χαμηλή σε σχέση με αυτήν στους άλλους ιστούς. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι στο συκώτι η έκφραση του dio1 είναι 

χαμηλότερη από ότι ήταν ίσως αναμενόμενο, δεδομένου του ότι θεωρείται κύρια «οικία» 

της DIO1 στα περισσότερα σπονδυλωτά που έχουν μελετηθεί έως σήμερα 

συμπεριλαμβανομένων των ψαριών. Ενδεχομένως να εμπλέκεται και ο τύπος ΙΙ για την 

παραγωγή περιφερικής Τ3, αφού το ήπαρ είναι από τους ιστούς με την υψηλότερη 

έκφραση σε σχέση με τους άλλους ιστούς, και ξεπερνιέται στη συγκεκριμένη 

περίπτωση μόνο από την έκφραση στη σπλήνα. Όμως, η ερμηνείες σχετικά με την 

ποσοτική έκφραση πρέπει να γίνονται πάντα με προσοχή, για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η σχετικά υψηλή έκφραση του dio2 συγκριτικά με την 

έκφραση του στους άλλους ιστούς θα μπορούσε επίσης να αποδοθεί στον ρόλο των ΤΗ 

στα μεταβολικά μονοπάτια που διαπραγματεύονται στο συκώτι, όπως είναι για 

παράδειγμα η λιπογένεση και η λιπόλυση. Στα θηλαστικά έχει αποδειχθεί ότι στο 

συκώτι, γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα όπως η γλυκόζη-6-φωσφατάση-

αφυδρογενάση, η συνθετάση των λιπαρών οξέων αλλά και το μαλικό ένζυμο αποτελούν 

γονίδια στόχους των ΤΗ στο συγκεκριμένο ιστό (Yen, 2001). Οι Plisetskaya et al. 

περιέγραψαν ήδη από 1983 το ρόλο των θυρεοειδικών ορμονών στη ρύθμιση του 

μεταβολισμού των λιπιδίων και των πρωτεϊνών στους κυκλόστομους και στους 

τελεόστεους.  

Ενδιαφέρον έχει το αποτέλεσμα, ότι στην παρούσα περίπτωση ο τύπος Ι έχει 

έκφραση στους ιστούς που συνδέονται με το πεπτικό σύστημα, δηλαδή το έντερο και το 

στομάχι, όπου στο τελευταίο παρατηρήθηκε 12πλάσια έκφραση σε σχέση με τη 

χαμηλότερη σχετική τιμή έκφρασης (μάτι και δέρμα). Οι Raine et al. (2005) 

αναφέρουν ότι τα επίπεδα έκφρασης των TRs στο συκώτι και στο έντερο ανήλικων 

ατόμων πέστροφας σημείωσαν σημαντική πτώση κατόπιν νηστείας, γεγονός που οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση διατροφής έχει άμεσες επιδράσεις στους παράγοντες 

που συνδέονται με το θυρεοειδικό σύστημα, και κατά συνέπεια στον γενικό 

μεταβολισμό. Πέρα από αυτόν τον ρόλο, εικάζεται ότι οι ΤΗ εμπλέκονται επίσης τόσο 

στην ανάπτυξη του γαστρεντερικού συστήματος όσο και στην διατήρηση του, αλλά και 

στην παραγωγή πεπσιγόνου που είναι πρόδρομη μορφή πεπτικών ένζυμων υπεύθυνων 

για τον μεταβολισμό πρωτεϊνών (Miwa et al., 1992; Huang et al., 1998).  

Όμοια επίπεδα έκφρασης με αυτά παρατηρήθηκαν και στην καρδιά και στα 

βράγχια. Οι Klaren et al. (2005) υποστηρίζουν ότι ο τύπος Ι εμπλέκεται στην 

οσμωρύθμιση στην τσιπούρα και έδειξαν ότι σε χαμηλότερη αλατότητα πέφτει η 

rT3ORD ενεργότηττα του ένζυμου στα βράγχια. Μελέτες που αφορούσαν στην 
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ενεργότητα των αποϊωδινασών στο σολομό έδειξαν διαφορετικά αποτελέσματα, και 

συγκεκριμένα ότι δεν άλλαζε η ORD ενεργότητα η οποία παρέμεινε σχετικά χαμηλή 

κατά την μετάβαση smolt-parr, μετά την οποία φεύγουν τα άτομα από το γλυκό νερό 

για να μεταναστεύουν στη θάλασσα. Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε αυξημένη IRD 

ενεργότητα στα βράγχια (Hulbert et al., 2000). Τα παρούσα αποτελέσματα συμφωνούν 

περισσότερο με αυτό το πρότυπο, με βάση το οποίο μπορεί να δικαιολογηθεί η 

παρουσία του τύπου I αλλά και του τύπου ΙΙΙ στον ιστό αυτό, με ταυτόχρονα σχετικά 

χαμηλή έκφραση του dio2. Είναι σημαντικό να τονιστεί σε αυτό το σημείο, ότι η 

τσιπούρα είναι ένα είδος ευρύαλο και ότι στην παρούσα περίπτωση η αλατότητα δεν 

ήταν μεταβλητή παράμετρος και η τιμή της βρισκόταν στα συνηθισμένο για το είδος 

επίπεδο. Έτσι, ο ρόλος που θα μπορούσε να αποδοθεί σχετικά με την οσμωρύθμιση 

αφορά τη γενικότερη προσαρμογή του οργανισμού στην αλατότητα του νερού σε σχέση 

με το εσωτερικό του περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σχετικά επίπεδα έκφρασης 

των tr-α και tr-β, που σε σύγκριση με την έκφρασή τους στους άλλους ιστούς ήταν 

σχετικά υψηλή, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι θυρεοειδικές ορμόνες όντως εκδηλώνουν 

ιστο-ειδική δράση, όπως υποστηρίζεται από τους Klaren et al. (2005).  

 Όσον αφορά στην καρδιά, είναι γνωστό, ότι στα θηλαστικά, οι ΤΗ έχουν άμεση 

επίδραση στη λειτουργία του οργάνου αυτού, ρυθμίζοντας την έκφραση γονιδίων που 

είναι καθοριστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της καρδιάς όπως είναι 

πρωτεΐνες του καρδιακού μυ (myosin heavy chain, MHC), αλλά και αντλίες ιόντων, 

που είναι η Ca+-ATPάση και Na+-K+ATPάση. Επιπλέον επηρεάζει τον αριθμό των β-

αδρενεργικών υποδοχέων της καρδιάς και συνεπώς την ευαισθησία της στις 

κατεχολαμίνες (Yen, 2001). Έτσι δεν κάνει εντύπωση ότι και τα πέντε μελετημένα 

γονίδια έχουν μια μεσαία έως έντονη έκφραση και στην καρδιά της τσιπούρας. 

Επίσης σχετικά άφθονα είναι τα μετάγραφα του dio2 στους μυς, που κατά πάσα 

πιθανότητα συνδέεται με τις ενεργειακές ανάγκες που χαρακτηρίζει την φυσιολογία των 

μυών. Αν και σχετικές αναφορές για την ακριβή επίδραση των ΤΗ στην κατανάλωση 

οξυγόνου στο μυϊκό ιστό, είναι αντικρουόμενες, όλες έδειξαν ότι οι μεταβαλλόμενες 

συγκεντρώσεις των ΤΗ επηρέαζαν τις τιμές κατανάλωσης οξυγόνου στους μύες. Πέρα 

από τον μεταβολισμό του οξυγόνου, βρέθηκε και επίδραση των ΤΗ στη δομή των μυών 

ρυθμίζοντας την έκφραση των γονιδίων που κωδικοποιούν διαφορετικές ισομορφές της 

τροπονίνης Τ, μιας πρωτεΐνης που αποτελεί δομικό λίθο των μυών καθώς και της 

ελαφριάς αλυσίδας της μυοσίνης (myosin light chain, MLC) των λευκών μυών που 

ανήκει επίσης στα δομικά υλικά των μυών σε διάφορα είδη τελεόστεων αλλά και 

συγκεκριμένα στην τσιπούρα (Letherland et al., 1982; Yamano et al., 1991a; Moutou 

et al., 2001; Campinho et al., 2006). Ακολουθώντας αυτή την υπόθεση, ο β υποδοχέας 

ενδεχομένως να είναι εκείνος, που να μεσολαβεί στην συγκεκριμένη δράση των ΤΗ 
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στην τσιπούρα, αφού στο προφίλ της ιστο-ειδικής έκφρασης του, ο μυς είναι από τους 

ιστούς όπου εκφράζεται περισσότερο ενώ στην περίπτωση του tr-α, ο μυς ανήκει στην 

ομάδα χαμηλότερης έκφρασης σε σχέση με τους υπόλοιπους ιστούς. Μια θετική 

επίδραση των ΤΗ στο μυϊκό σύστημα μπορεί να εξηγήσει και την αυξημένη παρουσία 

του dio2 σε σχέση με τους άλλους ιστούς, γεγονός που δεν ισχύει για το dio1 αλλά ούτε 

για το dio3.  

Μία από τις πιο γνωστές δράσεις των ΤΗ περιλαμβάνει την ανάπτυξη του νευρικού 

συστήματος σε όλες τις ομάδες των σπονδυλωτών (Oppenheimer & Schwartz, 1997; 

Koibuchi & Chin, 2000; Yen, 2001). Όμως και σε ενήλικα άτομα το θυρεοειδικό 

σύστημα παίζει σημαντικό ρόλο στην γενική δράση τόσο του κεντρικού όσο και του 

περιφερικού νευρικού συστήματος. Στα πλαίσια αυτά έχει αποδειχθεί η εμπλοκή των 

ΤΗ στο γενικότερο σύστημα των κατεχολαμινών στον εγκέφαλο και συγκεκριμένα στη 

ρύθμιση της ενεργότητας του ένζυμου τυροσίνη υδροξυλάση (tyrosine hydroxylase) στο 

είδος Heteropneustes fossilis (Chaube & Joy, 2003) που αποτελεί βασικό ένζυμο 

βιοσύνθεσης της ντοπαμίνης. Όσον αφορά στα επίπεδα της έκφρασης των υπό μελέτη 

γονιδίων στον εγκέφαλο της τσιπούρας, αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι το γεγονός 

ότι και οι τρεις τύποι αποϊωδινασών εκφράζονται σε σχετικά χαμηλό επίπεδο, ενώ η 

έκφραση των δύο υποδοχέων κατατάσσεται στην ομάδα ιστών με σχετικά υψηλή 

έκφραση. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στην υπόθεση ότι δεν πραγματοποιείται σε 

μεγάλο βαθμό τοπικός μεταβολισμός των ΤΗ και συνεπώς η ανάγκη του εγκεφάλου 

από ΤΗ φαίνεται να είναι περιορισμένη σε σχέση με άλλους ιστούς ή να καλύπτεται 

από την κυκλοφορία του αίματος. Η δε ύπαρξη των υποδοχέων των θυρεοειδικών 

ορμονών θα μπορούσε να σχετίζεται και πέρα από ενδεχόμενες ιστοειδικές ανάγκες και 

με το σύστημα ανάδρασης που παίζει καθοριστικό ρόλο για την ρύθμιση της 

ενεργότητας του θυρεοειδούς.  

Το μάτι ήταν ένας από τους ιστούς, όπου η έκφραση όλων των υπό μελέτη γονιδίων 

ήταν σχετικά χαμηλή συγκρτικά με τους άλλους ιστούς, με εξαίρεση το dio3 και το tr-α. 

Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με άλλες μελέτες όπου είχαν μελετηθεί οι ORD και 

IRD ενεργότητες στον αμφιβληστροειδή σε πέστροφα (Oncorhynchus mykiss) και 

σολομό (Oncorhynchus nerka) αλλά και η επίδραση των ΤΗ στα επιθηλιακά χρωστικά 

κύτταρα της ρετίνας στο Oncorhynchus kisutch (Alexander et al., 2001; Plate et al., 

2002). Και οι δύο μελέτες υποστηρίζουν την υπόθεση αρνητικής επίδρασης των 

θυρεοειδικών ορμονών, αφού αφενός οι T3IRD και T4IRD ήταν σημαντικά μεγαλύτερες 

από την T4ORD και αφετέρου η in vitro χορήγηση Τ3 οδήγησε σε μειωμένη παραγωγή 

διδεϋδρορετινοειδών (didehydroretinoids), που είναι από τα βασικά χρωμοφόρα των 

φωτοϋποδοχέων στο σολομό. Είναι πιθανό ότι και στην τσιπούρα υπάρχει αντίστοιχη 

επίδραση των ΤΗ στη ρετίνα, μιας που η έκφραση των dio1, dio2 και tr-β ήταν σχετικά 
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χαμηλή σε αντίθεση με την έκφραση του dio3. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε ο 

TR-α, του οποίου το γονίδιο του σημείωσε αρκετά υψηλή έκφραση σε σχέση με τους 

υπόλοιπους ιστούς, να επιτελεί αρνητική ρύθμιση σε γονίδια στόχου. Αναφέρεται ότι 

στο είδος Fundulus hetreoclitus βρέθηκε σχετικά υψηλή ενεργότητα της DIO2, όμως 

στη συγκεκριμένη έρευνα δεν μελετήθηκαν και οι ενεργότητες των DIO1 και DIO3 

(Orozco et al., 2000).  

Με ένα μεγάλο ερωτηματικό σημειώνεται η εντυπωσιακά υψηλή έκφραση των dio2, 

dio3 και tr-β στη σπλήνα. Η σπλήνα είναι αιμοποιητικό όργανο, το όποιο στα 

θηλαστικά χάνει σε μεγάλο βαθμό την ενεργότητα της με την ενηλικίωση των ατόμων 

(Silbernagl & Despopoulos, 2001). Πάντως, στο είδος Gardus morhua τόσο η ORD όσο 

και η IRD ενεργότητα στη σπλήνα ήταν σχεδόν μηδενική, αν και δεν μετρήθηκαν οι 

ενεργότητες των ένζυμων που μελετήθηκαν στην παρούσα μελέτη, το αποτέλεσμα 

έρχεται σε αντίθεση με τα δικά μας αποτελέσματα.  

 

Τέλος, συγκρίνοντας το προφίλ της ιστο-ειδικής έκφρασης του tr-β με προηγούμενη 

μελέτη (Nowell et al., 2001), τα παρούσα αποτελέσματα διαφέρουν ως προς την 

έλλειψη έκφρασης στο έντερο. Όμως, είναι δύσκολο να συγκριθούν οι δύο μελέτες λόγο 

του ότι οι Nowell et al. δεν παρέχουν γενικές πληροφορίες όπως είναι η συγκεκριμένη 

ηλικία και το φύλο, αλλά αναφέρονται απλά σε ενήλικο άτομο. Οι δύο μελέτες 

συμφωνούν στο σημείο που αφορά την σχετική ποσότητα του mRNA του 

συγκεκριμένου γονιδίου που ήταν σε ίδια περίπου επίπεδα στους ιστούς που 

εξετάστηκαν από την ομάδα τους (μυς, καρδιά, έντερο, εγκέφαλος, συκώτι, βράγχια).  

 

 

4.2.1. Γενικά συμπεράσματα για την ιστο-ειδική έκφραση των υπό μελέτη 

γονιδίων σε ενήλικο ανώριμο αρσενικό άτομο τσιπούρας 

 

• Εκτός από τον τύπο ΙΙΙ των αποϊωδινασών καθώς και του TR-β, μετάγραφα όλων 

των γονιδίων βρέθηκαν σε όλους τους ιστούς που μελετήθηκαν.  

• Τα ποσοτικά πρότυπα έκφρασης του κάθε γονιδίου ήταν διαφορετικά τόσο για 

τις αποϊωδινάσες όσο και για τους υποδοχείς των θυρεοειδικών υποδοχέων 

συγκρίνοντας τους ιστούς μεταξύ τους, αντανακλώντας τον διαφοροποιημένο 

ρόλο δράσης των ΤΗ στη φυσιολογία του κάθε ιστού.  

• Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν για πρώτη φορά την ιστο-ειδική έκφραση των 

υπό μελέτη γονιδίων (με εξαίρεση του TR-β), όμως πρέπει να τονιστεί ότι 

αντανακλούν μια εικόνα συγκεκριμένης κατάστασης. Περαιτέρω πειράματα με 

μεταβλητές όπως είναι η θερμοκρασία του νερού, η διατροφή, η φωτοπερίοδος 



 97

αλλά και η κατάσταση σεξουαλικής ωρίμανσης (φυλο-ειδική έκφραση) θα 

μπορούσαν να δώσουν σημαντικές λεπτομέρειες για την σημασία των ΤΗ.  

 

 

4.3. Γονιδιακή έκφραση κατά την οντογένεση 

 

Το γεγονός ότι υπάρχουν μετάγραφα των αποϊωδινασών καθώς και των 

θυρεοειδικών υποδοχέων ήδη από το στάδιο του γονιμοποιημένου αυγού και ότι τα 

επίπεδα τους αυξάνονται σταδιακά στα επόμενα στάδια μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη ότι 

οι ΤΗ μητρικής προέλευσης αξιοποιούνται τόσο από τα έμβρυα όσο και από τις 

εκκολαφθείσες νύμφες και δεν καταβολίζονται απλά. Το ερώτημα αυτό ήταν από τα 

βασικά που προέκυψαν από προηγούμενη μελέτη της ομάδας μας (Szisch et al. 

2005), όπου απεδείχθει η ύπαρξη θυρεοειδικών ορμονών στα πρώτα αναπτυξιακά 

στάδια, όπου δεν έχει σχηματιστεί ακόμα ο θυρεοειδικός ιστός. Θα μπορούσε να 

θεωρηθεί, ότι και τα μετάγραφα που βρέθηκαν στο εμβρυϊκό στάδιο είναι μητρικής 

προέλευσης και ότι ίσως να μη μεταφραστούν σε λειτουργική πρωτεΐνη, όμως τότε θα 

ήταν αναμενόμενη η πτώση των επιπέδων τους ομοίως με αυτή των συγκεντρώσεων των 

ΤΗ. Όμως, το ενδεχόμενο αυτό μπορεί να απορριφθεί με μεγάλη πιθανότητα, αφού το 

σχετικό επίπεδο του mRNA όλων των υπό μελέτη γονιδίων αυξάνεται μέχρι την 

εκκόλαψη, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει έκφραση των γονιδίων αυτών από το ίδιο το 

έμβρυο έστω λίγο πριν την εκκόλαψη.  

 

 

4.3.1. Πρότυπο έκφρασης των γονιδίων των αποϊωδινασών (dio1, dio2, dio3) 

κατά την οντογένεση της τσιπούρας 

 

Όσον αφορά στην έκφραση των γονιδίων που κωδικοποιούν τους τρεις τύπους των 

αποϊωδονασών, dio1, dio2 και dio3, από τα βασικότερα αποτελέσματα είναι το γεγονός 

ότι βρέθηκαν μετάγραφα και των τριών τύπων σε όλα τα μελετημένα στάδια και το κάθε 

ένα σημειώνει διαφορετικό πρότυπο έκφρασης. 

Ξεκινώντας από τον τύπο Ι, παρατηρήθηκε ένα πρότυπο έκφρασης όμοιο με αυτό 

των ολικών συγκεντρώσεων των ΤΗ, αν εξαιρεθεί το εμβρυϊκό στάδιο. Βρέθηκε μάλιστα 

μία στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της έκφρασης του dio1 με τις 

συγκεντρώσεις της Τ4, αποτέλεσμα που υποστηρίζει την υπόθεση ότι το dio1 ανήκει στα 

γονίδια στόχους των ΤΗ, δηλαδή η ρύθμιση της έκφρασής του πραγματοποιείται άμεσα 

από τις ίδιες τις ΤΗ. Μελέτες σε θηλαστικά έχουν δείξει την ύπαρξη δύο TREs στο 

γονίδο dio1, στα οποία προσδένονται οι TRs και συνεπώς συμβάλλουν στην απόκριση 
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του υποκινητή του dio1 (Jakobs et al., 1997; Zhang et al., 1998; Bianco et al., 2002). 

Μια τέτοια δομή του γονιδίου είναι πιθανό να υπάρχει και στην τσιπούρα, όμως 

περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες για να διευκρινιστεί η ακριβή μοριακή δομή του 

dio1 της τσιπούρας που δεν έχει χαρακτηριστεί μέχρι σήμερα πλήρως.  

Όσον αφορά στο φυσιολογικό ρόλο της τύπου Ι αποϊωδινάσης θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε ότι ο κύριως ρόλος της είναι η κάθαρση (clearance) του οργανισμού από 

rT3, αν και δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής η ύπαρξη της rT3 στην τσιπούρα. Όμως, ο 

Klaren et al. (2005) έδειξαν ότι η DIO1 της τσιπούρας έχει 20 φορές υψηλότερη 

συγγένεια υποστρώματος-ένζυμου στην rT3 από ότι στην Τ4, αποτέλεσμα που συμφωνεί 

με άλλες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στην τιλάπια αλλά και σε θηλαστικά 

(Sanders et al., 1997, Köhrle, 1999; Klaren et al. 2005).  

Στους περισσότερους οργανισμούς που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα, η DIO1 

πρωτεΐνη εντοπίζεται στην πλασματική μεμβράνη των κυττάρων με το ενεργό της 

κέντρο να βρίσκεται στην κυτταροπλασματική πλευρά. Αυτός ο υποκυτταρικός 

εντοπισμός ενδεχομένως προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα μόρια rΤ3 και Τ4 από την 

κυκλοφορία καθώς επίσης θα διευκόλυνε την είσοδο της παραγόμενης Τ3 στο 

κυτταρόπλασμα από όπου απελευθερώνεται πάλι στην περιφέρεια/κυκλοφορία 

(Bianco et al., 2002). Αντιθέτως, η DIO2 που ναι μεν απαντάται στους ίδιους τύπους 

κυττάρων όπου απαντάται και η DIO1 και ανήκει στην κατηγορία των ενσωματωμένων 

μεμβρανικών πρωτεϊνών, εντοπίζεται στη μεμβράνη του ενδοπλασματικού δικτυού 

(Baqui et al., 2000). Ο διαφορετικός υποκυτταρικός εντοπισμός της DIO1 και της 

DIO2 θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί μικρή μόνο ποσότητα του συνόλου της Τ3 που 

φτάνει στον ενδοπυρηνικό χώρο παράγεται από την DIO1, ενώ η πλειονότητα της Τ3 

που φτάνει στον πυρήνα και επιδρά στη γονιδιακή έκφραση προέρχεται από την δράση 

της DIO2 (Bianco et al., 2002). Τα δεδομένα αυτά έχουν οδηγήσει σήμερα στην 

γενικότερη άποψη ότι η DIO2 είναι ιδιαίτερα σημαντική για την δημιουργία της Τ3 με 

ιστο-ειδικό τρόπο δράσης και ότι δεν συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή 

πλασματικής Τ3. Τον ρόλο αυτό φαίνεται να έχει αναλάβει κυρίως ο τύπος Ι. Με βάση 

τη πληροφορία αυτή αλλά και τις κινητικές ιδιότητες της DIO1 που έχουν περιγραφτεί 

από τους Klaren et al., θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι και στη διάρκεια της 

πρώτης ανάπτυξης της τσιπούρας η DIO2 μεσολαβεί στην ιστο- και στάδιο-ειδική 

μετατροπή της Τ4 σε Τ3. 

Αν και τα πρότυπα έκφρασης των δύο τύπων αποϊωδινασών μοιάζουν μεταξύ τους, 

η μεταβολή της έκφρασης του τύπου ΙΙ είναι σαφώς εντονότερη από αυτήν του τύπου Ι 

που παρουσιάζει με μικρές αυξομειώσεις συνεχή ανοδική τάση. Το στάδιο της 

εκκόλαψης όπου τα σχετικά επίπεδα mRNA του dio2 διπλασιάζονται για να πέσουν 

στη συνέχεια πάλι στο αρχικό επίπεδο είναι και εκείνο που το διαφοροποιεί 
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περισσότερο από το πρότυπο έκφρασης του dio1. Λαμβάνοντας υπ’όψιν την υπόθεση 

ότι ο τύπος ΙΙ είναι ο υπεύθυνος για την σταδιο- και ιστο-ειδική ρύθμιση της 

παραγωγής Τ3 από Τ4 κατά την πρώτη ανάπτυξη της τσιπούρας θα μπορούσαμε να 

συμπεράνουμε ότι η θυροξίνη μητρικής προέλευσης μετατρέπεται κυρίως από την dio2 

στην βιολογικά ενεργή της μορφή, διαθέτοντας στο αναπτυσσόμενο έμβρυο που είναι 

έτοιμο να εκκολαφθεί την απαραίτητη ποσότητα Τ3 στους σχηματιζόμενους ιστούς και 

αναλαμβάνοντας την πιο λεπτή ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων στόχων σε αυτή 

την κρίσιμη αναπτυξιακή φάση. Το συμπέρασμα αυτό συμβαδίζει με το γεγονός, ότι 

όσο προχωράει η εμβρυϊκή ανάπτυξη προς την εκκόλαψη η συγκέντρωση της Τ4 πέφτει 

προφανώς λόγω μετατροπής της σε Τ3, η οποία με τη σειρά της έχει επίσης πτωτική 

τάση λόγω αξιοποίησης της από τον αναπτυσσόμενο οργανισμό. Όμως και στις 

επόμενες αναπτυξιακές φάσεις ο τύπος ΙΙ φαίνεται να παίζει ιδιαίτερο ρόλο, μιας που η 

σχετική ποσότητα των μεταγράφων του επικρατεί σε σχέση με αυτήν του τύπου Ι. Η 

ισορροπία αυτή αλλάζει στη φάση 6 (ανάπτυξη του ραχιαίου και εδρικού πτερυγίου), 

όπου παρατηρείται πτώση της έκφρασης και των δύο τύπων, πράγμα που συμβαδίζει 

με τη πτώση και των δύο θυρεοειδικών ορμονών. Από εκείνο το στάδιο μέχρι εκείνο 

όπου οι νύμφες θα ολοκληρώσουν την μεταβατική φάση και θεωρούνται ανήλικα 

άτομα, ο σχετικός αριθμός του mRNA του dio1 είναι μεγαλύτερος από αυτόν του τύπου 

ΙΙ. Ενδεχομένως, η διατήρηση των περιφερικών συγκεντρώσεων της Τ3 να αποκτά 

μεγαλύτερη σημασία και κατά συνέπεια να αυξάνεται και η ανάγκη από DIO1. Είναι 

επίσης πιθανό οι ενεργειακές απαιτήσεις των νυμφών να έχουν αυξηθεί λόγω και της 

σημαντικής ανάπτυξης του μήκος σώματος και συνεπώς και του εντονότερου ρυθμού 

του γενικού μεταβολισμού. Συνεπώς απαιτείται αυξημένη δράση για DIO1 για να 

διατηρηθεί μια σχετική ομοιόσταση του συστήματος και να εξασφαλιστεί η αναγκαία 

συγκέντρωση της Τ3, που σημειώνει ιδιαίτερα στις τελευταίες δύο φάσεις μια 

σημαντική άνοδος.  

Ο τύπος ΙΙΙ των αποϊωδινασών είναι ο μόνος από τους τρεις τύπους που δείχνει μια 

σχετικά σταθερή έκφραση καθ’ όλη την οντογένεση της τσιπούρας. Στην πρώτη 

ανάπτυξη και ιδιαίτερα κατά την ανάπτυξη του νευρικού και σκελετικού συστήματος 

όλων των σπονδυλωτών, η έλλειψη αλλά και τα υψηλά επίπεδα ΤΗ έχουν 

καταστροφικές συνέπειες για την ομαλή ανάπτυξη του οργανισμού (Leatherland, 

1982; Hulbert, 2000; Koibuchi & Chin, 2000). Έτσι, η ρύθμιση των επιπέδων και 

ειδικά η προστασία του οργανισμού από την έκθεση υψηλών συγκεντρώσεων είναι 

ζωτικής σημασίας για τον αναπτυσσόμενο οργανισμό. Ο λόγος αυτός δικαιολογεί την 

παρουσία του DIO3 με σχετικά μεγάλο αριθμό μεταγράφων σε όλες τις αναπτυξιακές 

φάσεις, ιδιαίτερα στο στάδιο του γονιμοποιημένου αυγού αλλά και κατά την εκκόλαψη, 

όπου η έκφραση του dio3 είναι ελαφρώς αυξημένη. Είναι γνωστό ότι η DIO3 των 
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θηλαστικών έχει σχετικά μικρό χρόνο ημιζωής (Bianco et al., 2002). Σε περίπτωση που 

αυτό ισχύει και για την αντίστοιχη πρωτεΐνη της τσιπούρας, τότε τα επίπεδα έκφρασης 

της αντιστοιχούν στην ακριβή ανάγκη του οργανισμού στην κάθε δεδομένη 

αναπτυξιακή φάση του κύκλου ζωής.  

Ο λόγος dio1:dio3 έχει τις μικρότερες τιμές του στα πρώτα 2/3 της πρώτης 

ανάπτυξης γεγονός που υποδηλώνει ότι ο κύριος απενεργοποιητής των ΤΗ είναι η 

DIO3 και όχι η DIO1, πράγμα που συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης, ότι η DIO1 σε αυτή 

τη φάση είναι υπεύθυνη κυρίως για την κάθαρση του οργανισμού από rΤ3 παρά την 

παραγωγή της. Ο δε λόγος dio2:dio3 έχει την χαμηλότερη τιμή στο εμβρυϊκό στάδιο 

και στη συνέχεια οι σχετικοί αριθμοί των mRNA των dio2 και dio3 φτάνουν σχεδόν σε 

ισορροπία μέχρι που μεταμόρφωση έχει ολοκληρωθεί (φάση 6). Οι παρατηρήσεις 

αυτές συμφωνούν με μελέτες σε άλλους οργανισμούς, όπου εικάζεται ότι κατά την 

πρώτη ανάπτυξη ο τύπος ΙΙ και ο τύπος ΙΙΙ είναι εκείνοι που ευθύνονται κυρίως για την 

ρύθμιση των συγκεντρώσεων της Τ3 στα πλαίσια προγραμματισμένης δράσης των ΤΗ, 

τόσο σε σταδιο-ειδικό όσο και σε ιστο-ειδικό επίπεδο (Bates et al., 1999; Marsh-

Armstrong et al., 1999; Bianco et al., 2002).  

 

 

4.3.2. Πρότυπο έκφρασης των γονιδίων των θυρεοειδικών υποδοχέων (tr-α και 

tr-β) κατά την οντογένεση της τσιπούρας 

 

Όπως και στην περίπτωση των αποϊωδινασών, έτσι και με τα γονίδια των υποδοχέων 

των θυρεοειδκών ορμονών βρέθηκαν μετάγραφα ήδη στο στάδιο της εμβρυογένεσης. Το 

αποτέλεσμα αυτό δεν υπογραμμίζει μόνο την υπόθεση ότι οι ΤΗ αξιοποιούνται από το 

αναπτυσσόμενο έμβρυο, αλλά αποκλείει και την πιθανότητα ότι οι αποϊωδινάσες που 

βρέθηκαν στο στάδιο αυτό αναλαμβάνουν απλά το ρόλο του καταβολισμού των 

θυρεοειδικών ορμονών μητρικής προέλευσης.  

 

Όσον αφορά στα πρότυπα έκφρασης των δύο θυρεοειδικών υποδοχέων (TR-α, TR-β) 

φαίνεται, ότι υπάρχει μεγαλύτερη μεταβολή του β υποδοχέα σε σχέση με τον α. 

Ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται να παίζουν και οι δύο τύποι κατά την εκκόλαψη, όπου ειδικά 

τα επίπεδα mRNA του tr-β ανεβαίνουν σημαντικά. Ενδεχομένως, ο TR-β φαίνεται να 

παίζει ιδιαίτερα ουσιαστικό ρόλο κατά την εκκόλαψη, μιας που είναι από τις ελάχιστες 

στιγμές στη διάρκεια της οντογένεσης που ο σχετικός αριθμός των μεταγράφων του 

είναι υψηλότερος από αυτόν του TR-α, δηλαδή η έκφρασή του είναι έντονα 

ενισχυμένη. Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός, ότι η έντονη αύξηση συμπίπτει με τις 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις των ΤΗ. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να ερμηνευτεί αφενός 
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με την ιδιαίτερα αυξημένη ανάγκη από μόρια του β υποδοχέα για την πετυχημένη 

εκκόλαψη και αφετέρου με το γεγονός, ότι η ρύθμιση της έκφρασης του σε αυτή τη 

φάση είναι σταδιο-ειδική. 

Μέγιστα έκφρασης και των δύο υποδοχέων παρατηρήθηκαν στην φάση όπου 

παρατηρείται η κάμψη της νωτοχορδής (φάση 5) που στην τσιπούρα θεωρείται και το 

αποκορύφωμα της μεταμόρφωσης (Κουμουνδούρος, 1993). Η παρατήρηση αυτή 

συμφωνεί με αποτελέσματα σχετικών ερευνών σε άλλα είδη τελεόστεων. Έτσι 

αναφέρεται για τον τόννο μέγιστα έκφρασης του tr-β στα στάδια αμέσως μετά την 

κάμψη της νωτοχορδής, ενώ τα μετάγραφα του tr-α έχουν μεγαλύτερες μεταβολές στα 

στάδια πριν την μεταμόρφωση και επίσης στο χέλι και στο σολομό όπου βρέθηκαν 

σημαντικά εντονότερες μεταβολές της έκφρασης του γονιδίου του β υποδοχέα κυρίως 

στα στάδια της μεταμόρφσης (Kawakami et al., 2003; 2007; Harada et al., 2008). Σε 

άλλα είδη τελεόστεων έχει παρατηρηθεί βέβαια να ισχύει το αντίθετο, δηλαδή να 

υπάρχουν μεγαλύτερες μεταβολές του α υποδοχέα από ότι του β κατά τη φάση της 

μεταμόρφωσης. Στο είδος Scophtalmus maximus για παράδειγμα η ρύθμιση της 

έκφρασης του TR-α δείχνει μεγαλύτερη διαφοροποίηση, ενώ αυτή του TR-β παραμένει 

σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης, ενώ τα πρότυπα γονιδιακής 

έκφρασης των TRs στο flounder ήταν αρκετά διαφορετικά συγκρίνοντας το πρότυπο 

του tr-α με αυτό του tr-β (Yamano & Miwa, 1998; Marchand et al., 2004). Η 

διαφοροποιημένη εικόνα των πρότυπων έκφρασης των δύο υποδοχέων δεν αποτελεί 

έκπληξη, δεδομένου του ότι μεταξύ των διαφορετικών ειδών τελεόστεων είναι πολλές οι 

διαφορές, ιδιαίτερα κατά την πρώτη ανάπτυξη. Έτσι είναι δύσκολο να συγκριθούν 

αναπτυξιακά πρότυπα «κλασσικών» πελαγικών θαλάσσιων ειδών όπως είναι η τσιπούρα 

με είδη του γλυκού νερού, όπως σαλμονοειδών που μεταναστεύουν κατά την ανάπτυξη 

τους από το γλυκό νερό στη θάλασσα ή ειδών όπως τα πλατύψαρα και το χέλι που 

χαρακτηρίζονται για την εντυπωσιακά έντονη μεταμόρφωση. Σε κάθε περίπτωση, όλες 

οι μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα πρότυπα έκφρασης των ΤRs κατά την 

ανάπτυξη των τελεόστεων υπογραμμίζουν ακόμα περισσότερο την εξαιρετικά σημαντική 

εμπλοκή των θυρεοειδικών ορμονών στην φάση της μεταμόρφωσης, είτε σε είδη που 

εκδηλώνεται με εντυπωσιακό τρόπο ή σε είδη που η μετάβαση των νυμφών σε ανήλικα 

άτομα πραγματοποιείται πιο διακριτικά.  

 Στην παρούσα μελέτη ο TR-β φαίνεται να δρα και προς το τέλος της 

μεταμόρφωσης με περισσότερο στάδιο-ειδικό και ίσως και ιστο-ειδικό τρόπο, αφού τα 

επίπεδα έκφρασης του πέφτουν σημαντικά κατά την εμφάνιση άφθονων μελανοφόρων 

σε όλο το σώμα. Τα αποτέλεσμα αυτό συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μιας που μία 

από τις φυσιολογικές δράσεις που αποδίδονται στις θυρεοειδικές ορμόνες είναι η 

ρύθμιση του χρώματος του δέρματος. Αναφέρεται ότι στα είδη Channa punctatus και 
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Oncorhynchus keta η χορήγηση θυροξίνης μείωσε τον αριθμό των μελανοφόρων 

κυττάρων στο δέρμα, ενώ η θυρεοεκτομή ή η χορήγηση αντιθυρεοειδικών φαρμάκων 

έδειξε το αντίθετο αποτέλεσμα, καταλήγοντας σε αυξημένους αριθμούς μελανοφόρων 

(Letherland, 1982; Reddy & Lam, 1992). Τα δεδομένα αυτά συνηγορούν υπέρ της 

υπόθεσης, ότι υπάρχει μια αρνητική σχέση μεταξύ των επιπέδων ΤΗ και της 

μελανοποίησης του δέρματος, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για την υπόθεση, ότι στην 

παρούσα περίπτωση ο ΤR-β παρουσία ΤΗ ίσως να ρυθμίζει κατασταλτικά τα γονίδια 

που σχετίζονται με τον σχηματισμό και την δημιουργία μελανοφόρων στο δέρμα. Έτσι 

η μείωση της έκφρασης του TR-β με ταυτόχρονα σταθερά επίπεδα ΤΗ θα μπορούσε να 

επιτρέψει τον σχηματισμό άφθονων μελανοφόρων κυττάρων σε ολόκληρο το σώμα των 

νυμφών, όπως παρατηρείται στην τσιπούρα. 

Το γενικότερο αποτέλεσμα ότι ο σχετικός αριθμός μεταγράφων του tr-α επικρατεί 

αυτόν του tr-β κατά όλη τη διάρκεια της οντογένεσης (με εξαίρεση το στάδιο της 

εκκόλαψης και του σχηματισμού των λεπιών) επιβεβαιώνεται και από άλλες μελέτες, 

τόσο στα ψάρια όσο και στα αμφίβια και έρχεται σε αντίθεση με άλλες. Έτσι 

αναφέρεται υψηλότερο επίπεδο έκφρασης του TR-α στην πρώτη ανάπτυξη του τόννου, 

στο καλκάνι (Scophtalmus maximus) και τον ιππόγλωσσο (Hippoglossus 

hippoglossus), ενώ το αντίθετο φαινόμενο παρατηρήθηκε στο flounder και στο χέλι 

(Yamano & Miwa, 1998; Kawakami et al., 2003; Marchand et al., 2004; Kawakami 

et al., 2007; Galay-Burgos et al., 2008).  

Το γεγονός ότι τα επίπεδα έκφρασης του tr-β δείχνουν μια θετική συσχέτιση με την 

μεταβολή της ολικής συγκέντρωσης της Τ4 υποστηρίζει την υπόθεση ότι το γονίδιο αυτό 

είναι ένα από τα γονίδια στόχου των ΤΗ και συνεπώς η έκφραση του να ρυθμίζεται 

άμεσα από τα επίπεδα των ΤΗ. Αν και δεν έχουν αναφερθεί TREs στις αλληλουχίες των 

ΤΗ+TR-α 

γονίδια που ανταποκρίνονται 
νωρίς (early responsive genes) 

 

γονίδια που ανταποκρίνονται 
νωρίς (early responsive genes) TR-β 

ανάπτυξη 
ενήλικων ιστών 

απορρόφηση 
νυμφικών 
ιστών 

Εικόνα 5.1.: Απλοποιημένη απεικόνιση του μοντέλου για μονοπάτια γονιδιακής ρύθμισης 
από τις ΤΗ. Από: Berry et al., 1998a,b 
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γονιδίων που κωδικοποιούν τους TRs όπως στην περίπτωση του dio2 η άποψη αυτή 

υποστηρίζεται από έρευνες που αφορούν στην μεταμόρφωση αμφιβίων και ιχθύων 

(Marchand et al., 2004). Έτσι προτείνεται από τους Berry et al. (1998a, b) ένα μοντέλο 

που περιγράφει ένα μονοπάτι ρύθμισης γονιδίων στόχων των ΤΗ που απεικονίζεται 

στην Eικόνα 5.1. Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι ο TR-α μεσολαβεί στην ρύθμιση 

γονιδίων που ανταποκρίνονται νωρίς (early responsive genes, ERG) και ότι σε αυτή την 

κατηγορία ανήκει και το tr-β, ενώ ο TR-β με τη σειρά του ρυθμίζει γονίδια με αργή 

ανταπόκριση (late responsive genes, LRG). Αναφέρεται επίσης ότι το μοντέλο αυτό 

περιλαμβάνει τα ΕRGs γονίδια που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ενηλίκων ιστών 

(π.χ. μεταγραφικοί παράγοντες όπως είναι και ο TR-β αλλά και η DIO3) ενώ στα LRGs 

ανήκουν γονίδια που εμπλέκονται με την απορρόφηση νυμφικών ιστών (π.x. 

πρωτεάσες όπως είναι η κολαγονάση 3).  

 

 

4.3.3. Γενικά συμπεράσματα για την μεταβολή της γονιδιακής έκφρασης των 

αποϊωδινασών και των υποδοχέων των θυρεοειδικών ορμονών κατά την 

οντογένεση της τσιπούρας 

 

• Όλα τα υπό μελέτη γονίδια μεταγράφονται σε όλες τις εξετασθείσες φάσεις της 

οντογένεσης της τσιπούρας. Η ύπαρξη mRNA αυτών των γονιδίων υποστηρίζει 

την υπόθεση, ότι οι θυρεοειδικές ορμόνες μητρικής προέλευσης στα πρώτα 

αναπτυξιακά στάδια (έμβρυο και εκκόλαψη) αξιοποιούνται από το 

αναπτυσσόμενο έμβρυο έτσι ώστε οι ΤΗ να μπορούν να εκδηλώνουν τη δράση 

τους σε αυτή την κρίσιμη φάση της ανάπτυξης.  

• Τα πρότυπα μεταβολής όλων των γονιδίων υποδηλώνουν ότι και στην τσιπούρα 

οι θυρεοειδικές ορμόνες είναι ιδιαίτερα σημαντικές κυρίως κατά την εμβρυϊκή 

ανάπτυξη καθώς και στη φάση της μεταμόρφωσης, όπου είναι γνωστό ότι στους 

τελεόστεους είναι εξαρτώμενη από την δράση των ΤΗ.  

• Ο TR-β παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβολή κατά την οντογένεση σε σχέση με τον 

TR-α, ο οποίος με τη σειρά του επικρατεί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της πρώτης 

ανάπτυξης σε βαθμό έκφρασης. Πιθανώς οι δύο υποδοχείς να εναλλάσσονται ως 

προς την μεσολάβηση σε σταδιο- και ιστο-ειδικό επίπεδο της δράσης των ΤΗ.  

• Το γεγονός ότι η μεταβολή της έκφρασης του dio1 καθώς και του β υποδοχέα 

κατά την οντογένεση συσχετίζονται θετικά σε σημαντικό βαθμό με την μεταβολή 

των ολικών συγκεντρώσεων της Τ4, συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης ότι τα γονίδια 

αυτά ανήκουν στα γονίδια στόχους των ΤΗ, οι οποίες ρυθμίζουν άμεσα την 

έκφρασή τους. 
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• Ο τύπος ΙΙ αποϊωδινάσης φαίνεται να είναι εκείνος που μετατρέπει την θυροξίνη 

σε Τ3 με περισσότερο σταδιο- ή/και ιστο-ειδικό τρόπο από τον τύπο Ι, που με τη 

σειρά του πιθανώς είναι υπεύθυνος για την παραγωγή Τ3 στο πλάσμα καθώς και 

για την κάθαρση του οργανισμού από rΤ3.  

• Η περισσότερο διαφοροποιούμενη δράση της DIO2 πιθανώς να ισχύει μέχρι την 

αποκορύφωση της μεταμόρφωσης. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η σχετική αφθονία 

των μεταγράφων του dio2 επικρατεί συγκριτικά με αυτήν του τύπου Ι, όμως η 

ισορρoπία αντιστρέφεται από εκείνο το στάδιο και έπειτα.  

• Το γονίδιο της αποϊωδινάσης τύπου ΙΙΙ είναι το μοναδικό που καθ’ όλη την 

οντογένεση εκφράζεται σε σταθερό επίπεδο. Είναι όμως εκείνος ο τύπος του 

οποίου βρέθηκε ο μεγαλύτερος σχετικός αριθμός μεταγράφων σε όλη τη 

διάρκεια της πρώτης ανάπτυξης συγκριτικά με τους άλλους δύο τύπους των υπό 

μελέτη ένζυμων. Ενδεχομένως είναι ο τελικός ρυθμιστής των ακριβών 

συγκεντρώσεων των ΤΗ, στα οποία εκτίθονται οι νύμφες καθ’ όλη τη διάρκεια 

της οντογένεσης. 

 

 

4.4. Η επίδραση της θερμοκρασίας του νερού στην ανάπτυξη των νυμφών 

 

Δεδομένου του ότι η πλειονότητα των τελεόστεων ειδών είναι εξώθερμα, δηλαδή δεν 

διατηρούν μία σταθερή θερμοκρασία σώματος, η θερμοκρασία του νερού αποτελεί έναν 

περιβαλλοντικό παράγοντα με ευρείς και εντυπωσιακές επιδράσεις στην φυσιολογία 

τους. Ουσιαστικά, ο μόνος τρόπος θερμορύθμισης τους είναι η μετακίνηση σε περιοχές 

με την «κατάλληλη» θερμοκρασία του νερού, σε περίπτωση που πρόκειται για 

στενόθερμα είδη. Άλλα είδη τελεόστεων είναι ευρύθερμα και συνεπώς έχουν την 

ικανότητα να προσαρμοστούν σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασίας. Σε αυτήν την 

κατηγορία ανήκει και η τσιπούρα, της οποίας το βέλτιστο εύρος θερμοκρασίας σε 

συνθήκες εκτροφής κυμαίνεται από 14°C έως 26°C (Polo & Pascual, 1991). Όπως 

φαίνεται λογικό, πριν την εκκόλαψη τα έμβρυα των τελεόστεων δεν έχουν καμία 

δυνατότητα να επιλέγουν το εξωτερικό τους περιβάλλον και εκτίθενται αναγκαστικά σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορούν να μεταβάλλονται, όπως είναι η 

αλατότητα, το pH του νερού, το οξυγόνο και φυσικά η θερμοκρασία. Μεταβολές αυτών 

των παραγόντων μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες στην μορφολογία, φυσιολογία 

και συμπεριφορά των νυμφών και να οδηγήσουν μέχρι και σε αυξημένες θνησιμότητες 

(Campinho et al., 2004; Georgakopoulou et al., 2007; Johnston, 2006). Βέβαια, αν 

οι διακυμάνσεις των περιβαλλοντικών μεταβλητών παραμένουν σε φυσιολογικά για το 

κάθε είδος όρια, ενδέχεται να επιδρούν και θετικά στην φυσιολογία των ιχθύων. Έτσι 
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έχουν αναφερθεί αυξημένοι ρυθμοί ανάπτυξης σε διάφορα είδη τελέοστεων που 

εκτράφηκαν σε υψηλότερες, πάντα μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια, θερμοκρασίες 

(Blaxter, 1988; Cyr et al., 1998).  

Συνεπώς, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η υψηλότερη θερμοκρασία του νερού στην 

παρούσα εκτροφή, που ήταν και η μόνη παράμετρος που διέφερε σε σχέση με 

προηγούμενη μελέτη στο ίδιο είδος (Szisch, 2003), είχε ως αποτέλεσμα τη 

γρηγορότερη αύξηση των νυμφών. Η μετα-ανάλυση των δεδομένων μήκος σώματος σε 

σχέση με τη θερμοκρασία του νερού με εφαρμογή του μοντέλου των βαθμοημερών 

προέβλεψε την θετική επίδραση της θερμοκρασίας στην αύξηση των νυμφών τσιπούρας 

και επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι η θερμοκρασία του νερού είναι από τους 

σημαντικότερους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιδρούν στο ρυθμό αύξησης των 

νυμφών τσιπούρας.  

Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να εκδηλώνεται κυρίως στα ετερότροφα στάδια, ενώ 

ενδεχομένως η φάση κλειδί στην οποία εξασκείται η επίδραση της θερμοκρασίας είναι 

η προηγούμενη φάση, δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο μετά την εκκόλαψη, όταν και 

σημειώθηκε η υψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με την προηγούμενη εκτροφή.  

Σημειώνεται, ότι η θερμοκρασία δεν επηρέασε απλά στην ανάπτυξη όσον αφορά την 

αύξηση του σώματος, αλλά και την ανάπτυξη των διάφορων μορφολογικών 

χαρακτηριστικών που ήταν κριτήρια για την παρούσα σταδιοποίηση. Δηλαδή, οι 

νύμφες εμφάνισαν και στις δύο εκτροφές τα ζητούμενα χαρακτηριστικά στο ίδιο μήκος 

σώματος, όμως στην εκτροφή με την υψηλότερη θερμοκρασία, η ανάπτυξη 

πραγματοποιούταν με σαφώς γρηγορότερο ρυθμό. Όπως αναφέρθηκε, το αποτέλεσμα 

αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, μιας που η επίδραση της θερμοκρασίας του νερού στον 

ρυθμό ανάπτυξης των ψαριών είναι ένα φαινόμενο, το οποίο έχει μελετηθεί εκτενώς 

εδώ και αρκετές δεκαετίες. Έτσι έχει παρατηρηθεί αυξημένος αριθμός μιτοχονδρίων 

στους μύες εμβρύων του είδος Clupea harengus αλλά και η γενικότερη ενίσχυση της 

ανάπτυξης του μυϊκού συστήματος στα έμβρυα (Vieira & Johnston, 1992). Επίσης 

αναφέρεται η πρώιμη έκφραση γονιδίων που κωδικοποιούν ορμόνες ανάπτυξης και 

IGF-1, σε έμβρυα πέστροφας που εκτράφηκαν σε υψηλότερη θερμοκρασία από αυτήν 

σε κανονικές συνθήκες (Li et al., 2007). Ένας ακόμα λόγος στον όποιο αποδίδεται η 

αυξανόμενη ανάπτυξη σε υψηλότερες θερμοκρασίες είναι η γενικότερη επιτάχυνση του 

μεταβολισμού με αποτέλεσμα αυξημένη λήψη τροφής και ικανότητας του οργανισμού 

να τη μετατρέπει στα κατάλληλα ενεργειακά προϊόντα (Russel et al., 1996). Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον αποτελούν οι έρευνες που είχαν ως αντικείμενο την σχέση της 

θερμοκρασίας, του θυρεοειδικού συστήματος και της ανάπτυξης των νυμφών σε 

διάφορα είδη. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών θα αναφερθούν αναλυτικότερα 

στην επόμενη παράγραφο.  
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4.5. Επίδραση της θερμοκρασίας του νερού στην έκφραση των γονιδίων που 

κωδικοποιούν τις αποϊωδινάσες (dio1, dio2, dio3) και τους υποδοχείς των 

θυρεοειδικών ορμονών (tr-α και tr-β) 

 

Δεν είναι λίγες οι αναφορές που αφορούν στην επίδραση της θερμοκρασίας στην 

ενεργότητα του θυρεοειδούς, όμως τα αποτελέσματα είναι ποικίλα όσο είναι και τα είδη 

που ανήκουν στην κλάση των τελόστεων. O Fortune (1953) αναφέρει μειωμένη 

ενεργότητα του θυρεοειδούς σε χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένη ενεργότητα σε 

υψηλές θερμοκρασίες τόσο σε ένα τροπικό είδος (Lebistes reticulatus), όσο και για το 

είδος Phoxinos laevis, που ζει σε εύκρατες περιοχές. H έκθεση ανήλικων ατόμων 

πέστροφας σε διαφορετικές θερμοκρασίες δεν έδειξε να επιδρά στις συγκεντρώσεις των 

ΤΗ (Buchman et al., 2007), αποτέλεσμα που είναι αντίθετο με αυτό που είχε 

αναφερθεί από τους Eales et al. (1982), οι οποίοι παρατήρησαν αυξημένη 

συγκέντρωση της Τ4 στο πλάσμα πέστροφας που είχε εκτεθεί σε υψηλότερη 

θερμοκρασία. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται από ιστολογικές αναλύσεις της 

πέστροφας, όπου παρατηρήθηκε πρώιμη ανάπτυξη θυρεοειδικών θυλακίων σε άτομα 

που εκτέθηκαν σε υψηλότερη θερμοκρασία (Raine & Letherland, 1999). Στο είδος 

Morone saxatilis σε νύμφες που ήταν αναπτυξιακά λίγο πριν την μεταμόρφωση, η 

ολική συγκέντρωση της Τ4 ήταν υψηλότερη σε άτομα, ατ οποία εκτέθηκαν σε χαμηλή 

θερμοκρασία, ενώ κατά την μεταμόρφωση δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά στις 

συγκέντρωσεις της Τ3 και της Τ4, γεγονός που υπογραμμίζει την σημασία της 

αναπτυξιακής φάσης κατά την όποια εκδηλώνεται η επίδραση της θερμοκρασίας 

(Parker & Specker, 1990). Οι Cyr et al. (1998) διαπίστωσαν αυξημένη T4ORD 

ενεργότητα στο συκώτι του γάδου ο οποίος εκτέθηκε σε υψηλή θερμοκρασία και 

ταυτόχρονα ίδιες συγκεντρώσεις Τ3 στο πλάσμα σε άτομα της ομάδας χαμηλής 

θερμοκρασίας. 

 Όσον αφορά σε μελέτες που να διαπραγματεύονται την επίδραση της 

θερμοκρασίας στην έκφραση των υπό μελέτη γονιδίων, οι αναφορές είναι ελάχιστες έως 

ανύπαρκτες. Έτσι, η παρούσα μελέτη αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην διελεύκανση του 

ερωτήματος αυτού. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, φαίνεται η θερμοκρασία του νερού να επιδρά στην 

έκφραση όλων των γονιδίων σε ένα τουλάχιστον από τα δύο στάδια που μελετήθηκαν 

και με συγκριτικά διαφορετικό πρότυπο για το κάθε γονίδιο. Στην έκφραση των 

γονιδίων που κωδικοποιούν τους τρεις τύπους των αποϊωδινασών η θερμοκρασία 

φαίνεται να επιδρά περισσότερο στο στάδιο τις εκκόλαψης, ενώ το αντίθετο συμβαίνει 

στην περίπτωση των υποδοχέων.  



 107

Όσον αφορά συγκεκριμένα στις αποϊωδινάσες, ξεχωρίζει περισσότερο ο τύπος Ι 

συγκριτικά με τους τύπους ΙΙ και ΙΙΙ, αφού είναι και ο μόνος από τους τρεις όπου τα 

σχετικά επίπεδα mRNA πέφτουν όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία του νερού στο στάδιο τις 

εκκόλαψης. Βέβαια, παρόμοια τάση διαπιστώθηκε και στο στάδιο του πρώτου 

ταίσματος, όμως τότε μόνο η χαμηλότερη θερμοκρασία έδειξε να έχει επίδραση στην 

γονιδιακή έκφραση, η οποία ήταν σημαντικά υψηλότερη. Αν και η στατιστική 

επεξεργασία δεν δίνει σημαντικές διαφορές, δε μπορεί να αγνοειθεί η ξεκάθαρα 

πτωτική τάση στην έκφραση όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία στην περίπτωση του dio1. 

Αντίθετα αποτελέσματα προέκυψαν για τις περιπτώσεις των dio2 και dio3, όπου με την 

αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνονται γενικά και τα επίπεδα των σχετικών mRNA 

γενικότερα με εξαίρεση τον τύπου ΙΙΙ κατά το στάδιο του πρώτου ταίσματος.  

Ιn vivo μελέτες στην πέστροφα που εξέταζαν τις Τ4ORD και Τ4IRD ενεργότητες στο 

ήπαρ ατόμων που εκτράφηκαν σε διαφορετικές θερμοκρασίες έδειξαν, ότι η Τ4ORD 

ενεργότητα αυξανόταν με την αύξηση της θερμοκρασίας (Johnston & Eales, 1995). 

Δεδομένου του ότι ο τύπος Ι θεωρείται ο επικρατέστερος στο ήπαρ σε όλα τα 

σπονδυλωτά θα μπορούσε μια ενδεχομένως αυξημένη ενεργότητα των πρωτεϊνών να 

αντισταθμίζεται με τη μείωση της έκφρασης του γονιδίου και συνεπώς και με την 

μείωση της παραγωγής της αντίστοιχης πρωτεΐνης. Έτσι θα διατηρηθεί και η 

γενικότερη ομοιόσταση των περιφερικών συγκεντρώσεων των ΤΗ, που όπως 

αναφέρθηκε και σε άλλο σημείο φαίνεται να επιτελείται κυρίως από τον τύπο Ι και όχι 

τόσο από τον τύπο ΙΙ, τουλάχιστον κατά τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια και σύμφωνα με 

την παρούσα μελέτη. Η μεγαλύτερη έκφραση του dio2 και dio3 στις υψηλότερες 

θερμοκρασίες θα μπορούσε να εξηγήσει τα σταθερά επίπεδα Τ3 πλάσματος με 

ταυτόχρονα αυξημένη Τ4ORD ενεργότητα που είχε περιγραφτεί από τους Cyr et al. 

(1998) για έμβρυα πέστροφας.  

Ο α υποδοχέας των θυρεοειδικών ορμονών δεν έδειξε καμία μεταβολή στην 

έκφραση του στο στάδιο της εκκόλαψης, και στο στάδιο του πρώτου ταΐσματος βρέθηκε 

αυξημένο επίπεδο mRNA μόνο στην θερμοκρασία των 19°C. Αναφέρεται, ότι η 

θερμοκρασία αυτή θεωρείται ιδανική για την βέλτιστη ανάπτυξη της τσιπούρας σε 

συνθήκες εκτροφής, μιας που δίνει τις καλύτερες αποδόσεις όσον αφορά στην 

επιβίωση και ομαλή ανάπτυξη των νυμφών. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται τόσο τα 

υψηλότερα ποσοστά εκκόλαψης (91-95%) όσο και τα μεγαλύτερα μήκη σώματος, 

δηλαδή ο μεγαλύτερος ρυθμός αύξησης των νυμφών (Polo & Pascual, 1991). 

Αναφέρεται επίσης ότι στο είδος Tanichthys albonubes η χρήση αντιθυρεοειδκών 

φαρμάκων κατέστησε τα ψάρια περισσότερο ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες που 

πλησίαζαν το άνω όριο για αυτό το είδος και έχουν, συνήθως, αρνητική επίδραση στο 

ποσοστό επιβίωσης (Cheverie & Lynn, 1963). Πάντως, το γονίδιο του TR-α φαίνεται να 
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μένει σχετικά ανεπηρέαστο από διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του νερού, πράγμα 

που δεν ισχύει για την περίπτωση του TR-β. Εκεί στο στάδιο του πρώτου ταΐσματος το 

σχετικό επίπεδο του mRNA μειώνεται όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία του νερού, πράγμα 

που έρχεται σε αντίθεση με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στην πέστροφα, όπου 

η έκφραση του tr-β ήταν ελαφρώς αυξημένη στην υψηλότερη θερμοκρασία νερού (Li et 

al., 2007). Όμως, τα δεδομένα αυτά σχετίζονται με διαφορετικό αναπτυξιακό στάδιο 

(έμβρυο) και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα.  

Γενικότερα μπορεί να θεωρηθεί, ότι η θερμοκρασία του νερού επιδρά στην έκφραση 

των υπό μελέτη γονιδίων, γεγονός που υποστηρίζει την γενική υπόθεση ότι η 

θερμοκρασία του νερού επιδρά στο θυρεοειδικό σύστημα. Έτσι, θα μπορούσε να 

οφείλεται η επιτάχυνση της ανάπτυξης των νυμφών που εκτρέφονται σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες του νερού στην γενικότερη δραστηριοποίηση της ενισχυτικής δράσης των 

θυρεοειδκών ορμονών κατά τις πρώτες φάσεις της οντογένεσης. Σίγουρα, περισσότερες 

έρευνες σε επίπεδο λειτουργίας θα μπορούσαν να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για 

την επίδραση της θερμοκρασίας στο σύστημα του θυρεοειδούς και κατά συνέπεια στην 

ανάπτυξη των νυμφών, ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για τον χώρο των 

υδατοκαλλιεργειών. 

 

 

4.5.1. Γενικά συμπεράσματα για την επίδραση της θερμοκρασίας του νερού 

στην αύξηση των νυμφών καθώς και την έκφραση των γονιδίων που 

κωδικοποιούν τις αποϊωδινάσες και τους υποδοχείς των θυρεοειδικών 

ορμονών 

 

• Η θερμοκρασία του νερού επιδρά σημαντικά στην ανάπτυξη των νυμφών, τόσο 

στην επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης τους, όσο και στο ρυθμό σχηματισμού 

των διαφόρων ιστών και μορφολογικών χαρακτηριστικών. 

• Παρατηρήθηκε επίσης επίδραση της θερμοκρασίας σε επίπεδο γονιδιακής 

έκφρασης, μεταβάλλοντας τα επίπεδα των μεταγράφων των γονιδίων που 

κωδικοποιούν τις αποϊωδινάσες καθώς και τους υποδοχείς των θυρεοειδικών 

ορμονών.  

• Στην περίπτωση της έκφρασης των DIOs, η θερμοκρασία είχε περισσότερη 

επίπτωση στο στάδιο της εκκόλαψης ενώ η έκφραση των TRs επηρεάστηκε 

κυρίως κατά το στάδιο του πρώτου ταΐσματος. Το αποτέλεσμα αυτό θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως μία ακόμα ένδειξη για την πολυπλοκότητα 

λειτουργίας του θυρεοειδικού συστήματος και τη δυνατότητα του να απαντά σε 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα. 
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4.6. Πρότυπο έκφρασης των γονιδίων που κωδικοποιούν τους τρεις τύπους 

αποϊωδινασών (dio1, dio2, dio3) και τους υποδοχείς των θυρεοειδικών 

ορμονών (tr-α και tr-β) στη γονάδα κατά την αναστροφή του φύλου στην 

τσιπούρα 

 

Είναι γνωστό ότι η ρύθμιση της σεξουαλικής ωρίμανσης των τελεόστεων επιτελείται 

κατά κύριο λόγο στο επίπεδο του ενδοκρινικού συστήματος με πρωταγωνιστές τα 

γοναδικά στεροειδή καθώς και τις γοναδοτροπίνες και σαφώς λιγότερα είναι τα 

δεδομένα που υπάρχουν για τον ενδοκρινικό έλεγχο της αναστροφής του φύλου. Μέχρι 

σήμερα, λίγες είναι οι προσπάθειες που εξέταζαν το ενδεχόμενο της εμπλοκής και των 

θυρεοειδικών ορμονών στη διαδικασία αυτή. Έτσι, η παρούσα μελέτη αποτελεί μια από 

τις πρώτες προσπάθειες στην απάντηση του ερωτήματος αυτού. Με σκοπό να θέσει τη 

βάση για πιο λεπτομερές μελέτες όσον αφορά το επίπεδο της λειτουργίας των ΤΗ, 

περιγράφτηκαν τα πρότυπα έκφρασης των γονιδίων που κωδικοποιούν τις 

αποϊωδινάσες (dio1, dio2, dio3) καθώς και τους υποδοχείς των θυρεοειδικών 

υποδοχέων (tr-α και tr-β) στον όρχι και στην ωοθήκη της τσιπούρας κατά την 

αναστροφή του φύλου.  

 

Συγκρίνοντας την έκφραση των τριών διαφορετικών γονιδίων των αποϊωδινασών 

(dio1, dio2, dio3) στους όρχεις και στις ωοθήκες στις διαφορετικές φάσεις της 

αναστροφής, μία από τις βασικότερες παρατηρήσεις είναι ότι τα πρότυπα έκφρασης 

είναι όμοια και στους δύο ιστούς και ότι οι μεταβολές έκφρασης μεταξύ των φάσεων 

είναι σχετικά μικρές με εξαίρεση την έκφραση του dio3.  

Όσον αφορά στην έκφραση του dio2, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 

ούτε συγκρίνοντας τις φάσεις αναστροφής αλλά ούτε συγκρίνοντας τους δύο ιστούς. 

Ένα από τα γενικά συμπεράσματα που δηλώνει το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι δεν 

φαίνεται να υπάρχει διαφοροποιημένη παραγωγή Τ3 από την DIO2 συγκρίνοντας τον 

ορχικό με τον ωοθηκικό ιστό. 

Σε αντίθεση με τα πρότυπα έκφρασης των γονιδίων που κωδικοποιούν τις 

αποϊωδινάσες, οι μεταβολές των TRs μοιάζουν μεν, συγκρίνοντας τους δύο τύπους 

μεταξύ τους, έχουν όμως διαφορετικά πρότυπα συγκρίνοντας την έκφρασή τους στη 

ωοθήκη με αυτή στον όρχι. 
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Ωοθήκη 

 Η σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης της Τ3 στην ωοθήκη με παράλληλα 

σταθερή συγκέντρωση της Τ4 συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης ότι η ενζυμική μετατροπή 

της Τ4 σε Τ3 γίνεται ιστο-ειδικά (αφού και οι συγκεντρώσεις των ΤΗ του πλάσματος 

παρέμειναν ίδιες, Αποστολίδη, 2003). Αν και η αύξηση της έκφρασης του dio2 είναι 

σχετικά μικρή συγκρίνοντας τις φάσεις S2 και S3, ενδεχομένως να συνδέεται με την 

τοπική παραγωγή Τ3. Επίσης, δεδομένου του ότι η DIO2 έχει σχετικά μικρό χρόνο 

ημιζωής σε σχέση με την DIO1 (Bianco et al., 2002), η συνεχής έκφραση του dio2 

αντανακλά την ανάγκη της ύπαρξής της στον ιστό σε κάθε φάση της αναστροφής. 

Σίγουρα, με βάση τις συγκεντρώσεις των ΤΗ αναμενόταν μία περισσότερο έντονη 

αύξηση της έκφρασης του dio2 και παράλληλα και μεγαλύτερη πτώση της 

συγκέντρωσης της Τ4. 

H μεταβολή της έκφρασης του τύπου Ι στην ωοθήκη σημειώνει μια αύξηση στην 

τελευταία φάση της αναστροφής, δηλαδή όταν η ωοθήκη φτάνει στην τελευταία της 

ωρίμανση. Τότε η συγκέντρωση της Τ4 πέφτει στη μισή τιμή στην φάση S5 σε σχέση με 

τη φάση S4 και σημειώνεται μια ελαφριά αύξηση της συγκέντρωσης της Τ3. Δεδομένου 

του ότι οι συγκεντρώσεις πλάσματος των ΤΗ παραμένουν ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια της 

αναστροφής του φύλου, η πτώση της Τ4 μπορεί να συσχετιστεί με αυξημένη τοπική 

μετατροπή της σε Τ3 και ταυτόχρονη κατανάλωση της Τ3 που στην προκειμένη φάση 

μπορεί να σχετίζεται με την τελική αύξηση των ωοκυττάρων.  

Με βάση το συμπέρασμα αυτό φαίνεται λογικό η έκφραση του dio3 να πέφτει στις 

φάσεις όπου αυξάνεται η έκφραση των dio1 και dio2 (S3 και S5), και αντιστρόφως να 

ανεβαίνει στις φάσεις που οι τύποι Ι και ΙΙ δείχνουν να εκφράζονται λιγότερα (S2 και 

S4).  

Όπως αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα, τόσο η έκφραση του tr-α όσο και του tr-β 

σημειώνουν τα μέγιστα τους στην φάση αναστροφής S4, δηλαδή αμέσως μετά από το 

σημείο που παρατηρείται η υψηλότερη συγκέντρωση της Τ3 στην ωοθήκη. Bέβαια, η 

μεταβολή έκφρασης είναι εντονότερη στην περίπτωση του tr-β, αφού η σχετική 

έκφραση του γονιδίου αυτού σημειώνει πτώση στο αρχικό επίπεδο, ενώ το γονίδιο του 

TR-α σημειώνει μια αυξητική τάση μέχρι να φτάσει στο μέγιστο και έπειτα παραμένει 

στο ίδιο περίπου επίπεδο.  

Από τα σημαντικότερα αποτελέσματα είναι το γεγονός, ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση της έκφρασης του tr-β με την μεταβολή της συγκέντρωσης 

της Τ4 στην ωοθήκη κατά την αναστροφή του φύλου. Αυτό οδηγεί – όπως και στην 

περίπτωση της οντογένεσης – στο συμπέρασμα ότι το γονίδιο που κωδικοποιεί τον TR-β 

είναι από τα γονίδια στόχους των θυρεοειδικών ορμονών. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και σε 

αυτό το σημείο ότι οι περιφερικές συγκεντρώσεις των θυρεοειδικών ορμονών 
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παραμένουν σταθερές κατά όλη τη διάρκεια της αναστροφής του φύλου, το 

συμπέρασμα της ιστο-ειδικής έκφρασης και κατά συνέπεια ανάγκης του ιστού αυτού 

για Τ3 φαίνεται μόνο λογικό. 

Εν περιλήψει, οι ΤΗ φαίνεται να μεσολαβούν στον σχηματισμό της ωοθήκης κατά 

την αναστροφή του φύλου της τσιπούρας γενικότερα και συγκεκριμένα επιτελούν τη 

δράση τους ενδεχομένως στον αρχικό σχηματισμό ωοκυττάρων που στην φάση S3 

βρίσκονται κυρίως σε περιπυρηνική φάση, καθώς και στην τελική ωρίμανση σε ώριμα 

ωοκύτταρα, αφού αυτά είναι οι δύο φάσεις που παρατηρείται τόσο μία έστω ήπια 

μεταβολή της έκφρασης των δύο ένζυμων «ενεργοποιητές» (DIO1 και DIO2) όσο και των 

συγκεντρώσεων των ΤΗ. Τα δε πρότυπα έκφρασης των TRs υποδηλώνουν ότι το 

θυρεοειδικό σύστημα αναλαμβάνει κάποιο ρυθμιστικό ρόλο στα πλαίσια της 

ανάπτυξης και ωρίμανσης της ωοθήκης στην τσιπούρα, ρυθμίζοντας την έκφραση 

γονιδίων που πιθανώς είναι καθοριστικές για τη διαδικασία της φυσιολογικής αυτής 

διαδικασίας.  

 

Όρχις 

Στον όρχι η έκφραση του dio1 ανεβαίνει σταδιακά για να φτάσει στην τελευταία 

φάση της αναστροφής (S4) σε σημαντική διαφορά επιπέδου σε σχέση με την αρχή. 

Αναφέρεται ότι και οι συγκεντρώσεις των ΤΗ στον όρχι ανεβαίνουν στη φάση 

αναστροφής S1 σε σύγκριση με τη S2 και S3, που συμπίπτει τόσο με την αύξηση της 

έκφρασης του dio1 όσο και του dio2. Αξίζει να αναφερθεί επίσης σε αυτό το σημείο ότι 

ιδιαίτερα οι τιμές έκφρασης του dio2 και η συγκέντρωση της Τ3 έχουν συντελεστή 

συσχέτισης 0,98, χωρίς όμως να είναι στατιστικά σημαντικά (p<0,093).  

Αντιθέτως, η μεταβολή της έκφρασης του dio3 η οποία σημειώνει μια εντυπωσιακή 

πτώση μετά την S1, καθώς και η συγκέντρωση της Τ3 συσχετίζονται αρνητικά σε 

σημαντικό επίπεδο, που στην παρούσα περίπτωση σημαίνει ότι όσο πέφτει η έκφραση 

του τύπου ΙΙΙ αποϊωδινάσης τόσο ανεβαίνει η συγκέντρωση της Τ3 στον όρχι που όσο 

προχωράει η αναστροφή του φύλου τόσο εκφυλίζεται με αποτέλεσμα να παύει να είναι 

λειτουργικός.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μεταβολές της έκφρασης των τριών τύπων αποϊωδινασών 

αλλά και τις αλλαγές της συγκέντρωσης ιδιαίτερα της Τ3 στον όρχι θα μπορούσε κανείς 

να συμπεράνει ότι οι δράσεις των ΤΗ είναι απαραίτητες για τις όποιες φυσιολογικές και 

μορφολογικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τον εκφυλισμό του όρχι στα πλαίσια της 

αναστροφής του φύλου.  

Σε αξιοσημείωτη αντίθεση με τα πρότυπα μεταβολής της έκφρασης των TRs στην 

ωοθήκη έρχεται η έκφραση των γονιδίων αυτών στον όρχι, όπου μειώνεται όσο 

προχωράει η αλλαγή του φύλου. Αυτό συμβαίνει μάλιστα και στις δύο περιπτώσεις 
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στον ίδιο βαθμό. Το αποτέλεσμα αυτό καθαυτό δεν θα αποτελούσε και τόσο μεγάλη 

έκπληξη, δεδομένου ότι είναι γνωστό πως οι ΤΗ εμπλέκονται κυρίως στο επίπεδο της 

σπερματογένεσης κατά την ωρίμανση των αρσενικών ατόμων. Δεδομένου του ότι στην 

παρούσα μελέτη ο όρχις ήταν ο ιστός που βρισκόταν σε διαδικασία υποχώρησης, 

φαίνεται μόνο λογικό να μην υπάρχει διεργετικός ρόλος του θυρεοειδικού συστήματος. 

Για αυτό τον λόγο δεν εντυπωσιάζει τόσο η πτώση της έκφρασης των ΤRs, όσο το 

προφίλ έκφρασης των αποϊωδινασών που συμβαδίζουν με τα πρότυπα μεταβολής των 

συγκεντρώσεων των ΤΗ στον όρχι.  

Είναι γνωστό, ότι οι θυρεοειδικές ορμόνες λόγο του λιπόφιλου τους χαρακτήρα 

περνούν παθητικά από την κυτταρική μεμβράνη χωρίς να εξαρτάται η μεταφορά τους 

από τρόπους ενεργητικής μεταφοράς (Yen, 2001). Ενδεχομένως, η Τ3 που παράγεται 

στον όρχι να περνά στην γειτονική ωοθήκη με απλή διάχυση εμπλουτίζοντας την με 

ακόμα υψηλότερη συγκέντρωση Τ3. Σημειώνεται ότι η σημαντική αύξηση της 

συγκέντρωσης της Τ3 στον όρχι στην φάση S3 συμπίπτει με την ακόμα πιο έντονη 

αύξησή της στην ωοθήκη της ίδιας φάσης αναστροφής. Εκεί, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, οι μεταβολές της γονιδιακής έκφρασης των dio1 και dio2 είναι σχετικά 

ήπιες.  

Τέλος, η πτώση της έκφρασης των TRs στον όρχι θα μπορούσε να δείξει ότι πέρα 

από τις ερμηνείες που αφορούν τις ειδικές ρυθμίσεις που αναλαμβάνει ο κάθε τύπος 

ξεχωριστά, η δράση των ΤΗs σε γενωμικό επίπεδο δεν είναι πια τόσο πρωτεύουσα και 

ίσως οι ΤΗs επιτελούν τη δράση τους σε μη-γενομικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια 

συγκεντρώνεται όλο και περισσότερη πληροφορία για της μη-γενωμικές δράσεις των 

ΤΗ στα θηλαστικά (Davis & Davis, 1996; Yen, 2001), όμως για τους τελεόστεους δεν 

έχουν δημοσιευτεί ακόμη σχετικές αναφορές. Σε κάθε περίπτωση, στις μη-γενωμικές 

δράσεις των θυρεοειδικών ορμονών στα ανώτερα σπονδυλωτά, αναφέρονται η επίδραση 

τους σε στοιχεία της πλασματικής μεμβράνης των κυττάρων, όπως είναι η Ca+-ATPάση 

και μεταφορείς γλυκόζης. Επίσης αναφέρονται ξεχωριστοί υποδοχείς ειδικοί για τις ΤΗ 

στις μεμβράνες των μιτοχονδρίων μέσω των οποίων διεγείρουν την παραγωγή ενέργειας 

που ως γνωστών είναι ο κύριος ρόλος τους στα πλαίσια της φυσιολογίας των κυττάρων. 

Βέβαια, οι διαδικασίες που εικάζεται ότι πραγματοποιούνται από την μη-γενωμική 

δράση των ΤΗ θα ταίριαζε ίσως καλύτερα σε έναν ιστό ενεργό, και όχι στον όρχι που 

κατά την αναστροφή του φύλου παύει να είναι λειτουργικός και εκφυλίζεται σταδιακά.  
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4.6.1. Γενικά συμπεράσματα για την έκφραση των γονιδίων που κωδικοποιούν 

τους τρεις τύπους αποϊωδινασών (dio1, dio2, dio3) και τους υποδοχείς των 

θυρεοειδικών ορμονών (tr-α και tr-β) στη γονάδα κατά την αναστροφή του 

φύλου στην τσιπούρα 

 

• Από όσο γνωρίζουμε η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη απόπειρα να 

σχηματιστεί μία εικόνα της συμπεριφοράς του θυρεοειδικού συστήματος κατά 

την αναστροφή του φύλου στην τσιπούρα και στους τελεόστεους γενικότερα, που 

να μην περιορίζεται στις συγκεντρώσεις των ΤΗ στη γονάδα και στο πλάσμα, 

αλλά να συμπεριλαμβάνει και την έκφραση των γονιδίων των αποϊωδινασών και 

των υποδοχέων των θυρεοειδκών ορμονών. Αξίζει να τονιστεί, ότι οι μελέτες που 

σχετίζονται με την εμπλοκή των θυρεοειδικών ορμονών στην αναπαραγωγή των 

ιχθύων αφορούν μόνο στην σεξουαλική ωρίμανση όχι όμως και στην παύση της 

λειτουργίας της γονάδας στα πλαίσια της αναστροφής, που στην παρούσα 

περίπτωση είναι ο όρχις.  

• Όσον αφορά στο προφίλ έκφρασης των υπό μελέτη γονιδίων σε σχέση με τις 

συγκεντρώσεις των θυρεοειδικών ορμονών φαίνεται να υπάρχει μια θετική 

σχέση μεταξύ αυτών των παραγόντων και της ωρίμανση της ωοθήκης. Το 

συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλα 

είδη τελεόστεων, όπου παρατηρήθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ΤΗ στην 

ωοθήκη κατά την σεξουαλική ωρίμανση θηλυκών ατόμων.  

• Η εικόνα του προφίλ έκφρασης των μελετημένων γονιδίων στον όρχι κατά την 

αναστροφή του φύλου της τσιπούρας είναι ίσως αντιφατική αλλά εντυπωσιακή: 

δείχνει αυξημένες συγκεντρώσεις των ΤΗ και των mRNA των dio1 και dio2 και 

πτώση του dio3 καθώς και της έκφρασης των TRs, όσο προχωράει η αναστροφή. 

Ειδικά τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν την ανάγκη για περαιτέρω μελέτες 

που να εξετάζουν τον συγκεκριμένο ρόλο των θυρεοειδικών ορμονών στα 

πλαίσια της αναστροφής του φύλου των τελέοστεων, η μοναδική ομάδα των 

σπονδυλωτών όπου παρατηρείται το συναρπαστικό φαινόμενο της αλλαγής του 

φύλου.  



 
 
 
 
 
 
 

5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ABSTRACT 
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Περίληψη 

 

Οι θυρεοειδικές ορμόνες θυροξίνη και τριϊωδοθυρονίνη (ΤΗ, Τ4, Τ3) είναι γνωστές 

για το ρυθμιστικό τους ρόλο σε πληθώρα φυσιολογικών διαδικασίων, όπως είναι η 

ανάπτυξη, ο μεταβολισμός και η αναπαραγωγή σε όλες τις ομάδες των σπονδυλωτών.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικές κατά την οντογένεση και απουσία τους οι περισσότεροι 

οργανισμοί δεν μπορούν να αναπτυχθούν φυσιολογικά και να φτάσουν στην ενήλικη 

τους μορφή. Έτσι, είναι καθοριστικές και κατά την πρώτη ανάπτυξη των ιχθύων με πιο 

εντυπωσιακό παράδειγμα τη μεταμόρφωση των πλατύψαρων, ένα φαινόμενο που 

εξαρτάται πλήρως από τη δράση των ΤΗ. Όσον αφορά στην σεξουαλική ωρίμανση των 

ιχθύων, ο ρόλος τους δεν έχει διελευκανθεί άκομα σε ικανοποιητικό επίπεδο, όμως 

εικάζεται ότι εμπλέκονται και σε αυτή τη διαδικασία. Μεταξύ όλων των ομάδων των 

σπονδυλωτών, οι τελεόστεοι είναι η μοναδική που φιλοξενεί είδη που παρουσιάζουν το 

συναρπαστικό φαινόμενο της αλλαγής του φύλου. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η 

τσιπούρα (Sparus aurata) που είναι πρώτανδρο ερμαφρόδιτο είδος, και που μπορεί να 

θεωρηθεί οργανισμός μοντέλο της οικογένειας των Sparidae λόγω των γνώσεων που 

υπάρχουν σήμερα για τη γενικότερη της βιολογία.  

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του ρόλου του θυρεοειδή 

κατά την οντογένεση και την αλλαγή του φύλου στην τσιπούρα, δύο εξαιρετικά 

κρίσιμες φάσεις του κύκλου ζωής της. Η ερευνητική προσέγγιση περιελάμβανε για 

πρώτη φορά την ταυτόχρονη μελέτη των μεταβολών των συγκεντρώσεων των ΤΗ καθώς 

και της γονιδιακής έκφρασης δύο καθοριστικών παραγόντων για την δράση των ΤΗ, 

που είναι: (1) Οι τρεις τύποι των αποϊωδινασων (DIO1, DIO2, DIO3) που είναι τα 

ένζυμα που ρυθμίζουν τα περιφερικά επίπεδα της βιολογικά δραστικής μορφής των 

ΤΗ, τριϊωδοθυρονίνη (Τ3), και (2) οι οι δύο τύποι των υποδοχέων των θυρεοειδικών 

ορμονών (TR-α, TR-β), που ανήκουν στην κατηγορία των νουκλεϊκών υποδοχέων και 

μέσω των οποίων επιτελείται η δράση των ΤΗ ρυθμίζοντας την έκφραση γονιδίων 

στόχους.  

Όσον αφορά στην οντογένεση, οι συγκεντρώσεις των ΤΗ αλλά και τα πρότυπα 

έκφρασης των υπό εξέταση γονιδίων υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι θυρεοειδικές 

ορμόνες είναι ιδιαίτερα σημαντικές κατά τα πρώτα στάδια της οντογένεσης (έμβρυο και 

εκκόλαψη) καθώς και την μεταμόρφωση της τσιπούρας, εκδηλώνοντας τη δράση τους 

σε στάδιο-ειδικό επίπεδο. Τα παρούσα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν επίσης την 

υπόθεση της επίδρασης της θερμοκρασίας του νερού στη λειτουργία του θυρεοειδικού 

συστήματος στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια των ιχθύων. Παρατηρήθηκαν διαφορές 

στην έκφραση τόσο των DIOs όσο και των TRs και ταυτόχρονα αλλαγές του ρυθμού 
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ανάπτυξης των νυμφών τσιπούρας εκτρεφόμενες σε διαφορετικές θερμοκρασίες του 

νερού.  

Κατά την αλλαγή του φύλου στην τσιπούρα, το ορχικό τμήμα της γονάδας 

εκφυλίζεται και τα άτομα παύουν να είναι λειτουργικά αρσενικά, ενώ το ωοθηκικό 

τμήμα αναπτύσσεται με αποτέλεσμα την ωρίμανση των ατόμων ως αναπαραγωγικά 

δραστήρια θηλυκά. Τα πρότυπα έκφρασης των γονιδίων που κωδικοποιούν τις 

αποϊωδινάσες και τους θυρεοειδικούς υποδοχείς σε σχέση με τις μεταβολές των 

συγκεντρώσεων των θυρεοειδικών ορμονών  στο ωοηικικό τμήμα της γονάδας οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι οι ΤΗ συμβάλλουν στην ωρίμανση της ωοθήκης. Αντιθέτως, τα 

αποτλέσματα που αφορούν τα την μεταβολή των εξεταζόμενων παραγόντων είναι μεν 

αντιφατικά, αλλά ενδιαφέρον: όσο εκφυλίζεται ο ορχικός ιστός, τα επίπεδα των 

«ενεργοποιητών» του θυρεοειδικού συστήματος (TH, DIO1, DIO2) ανεβαίνουν με 

ταυτόχρονη πτώση της έκφρασης των ΤRs.  

Στο σύνολό τους, τα παρούσα αποτελέσματα συνηγορούν υπέρ υποθέσεων και 

ταυτόχρονα θέτουν νέα ερωτήματα όσον αφορά στην λειτουργία του θυρεοειδικού 

συστήματος. Σε κάθε περίπτωση θέτουν τη βάση για περαιτέρω μελέτες για την 

βαθύτερη κατανόηση του ρόλου των θυρεοειδικών ορμονών στα πλαίσια της 

οντογένεσης και αναπαραγωγής των τελεόστεων.  
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Abstract 

 

It is well known, that the thyroid hormones thyroxine and triiodothyronine 

(TH, T4, T3) have important effects on many physiological processes, such as 

development, metabolism and reproduction in all vertebrates.  

They play a crucial role during ontogeny and without TH most organisms will 

not develop into the physiological adult form. As in all vertebrates, TH are essential 

also during the early development of fishes, with the most striking example the 

metamorphosis of flatfish, which is known to be TH-dependent. As far as the the 

regulation of sexual maturation of teleosts is concerned, it seems that thyroid 

hormones are involved, but further studies are necessary. Among all vertebrates, 

teleosts are the only group where the fascinating phenomenon of sex reversal 

occurs. The gilthead sea bream (Sparus aurta) belongs to those species, being a 

protandrous hermaphrodite and which could be considered as a model organism for 

the sparid family because of the wide range of knowledge as far as the general 

biology of this species is concerned.  

The aim of the present study was to determine the role of the thyroid system 

during ontogeny and sex reversal in the gilthead sea bream, two very important 

stages in the life-cycle of this species. To achieve this goal, the pattern of changes of 

thyroid hormone concentrations in combination with two important factors of the 

thyroid system were investigated for the first time: (1) the three types of deiodinases 

(DIO1, DIO2, DIO3), enzymes which regulate the peripheral levels of the biologically 

active form T3, and (2) the two types of thyroid hormone receptors (TR-α, TR-β), 

which are nuclear receptors through which TH excert their physiological action by 

regulating gene expression. 

Concerning the impact of TH on ontogeny in sea ream, TH concentrations as 

well as gene expression patterns support the hypothesis that thyroid hormones are 

essential especially during the first stages of early development (embryo, hatching) 

but also during metamorphosis, excerting their action in a stage-dependent 

manner. The present results support also the hypothsis, that water temperature 

influences the function of thyroid system in fish, since changes in gene expression 

of both, DIOs as well as TRs were observed in larvae held in different temperatures. 

Water temperature also affected growth rate in sea bream larvae, with a different 

growth performance in different temperatures.  

During sex reversal, the testis degenrates and at the same time the gonad 

develops into a functional ovary resulting in sexual mature females. The gene 

expression profiles of the deiodinases and thyroid hromone receptors in correlation 
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with the pattern of changes in the ovary leads to the conclusion, that TH are 

involved in ovary development and maturation. In contrast, the results of all 

parameters studied in testis seem to be confusing, since the levels of the 

«activators» of the thyroid system (TH, DIO1, DIO2) increase, while thyroid hormone 

receptor expression decreases.  

In conclusion, the present results agree with some hypotheses, while they 

arise new ones concerning the functional level of thyroid hormone action. In any 

case the present results set the basis for further investigations leading to a deeper 

understanding of thyroid hormone action during ontogeny and sex reversal in 

teleosts.  
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Παράρτημα Α: Αποτελέσματα 

 

A.1. Πείραμα 1: Ιστο-ειδική έκφραση των γονιδίων των αποϊωδινασών (dio1, 

dio2, dio3) και των υποδοχέων των θυρεοειδικών ορμονών (tr-α και tr-β) 

 
Πίνακας A.1.1: Ιστο-ειδική έκφραση των τριών τύπων αποϊωδινάσεων (dio1, 2 και 3) σε 
ενήλικο αρσενικό άτομο (ανώριμο, αδιαφοροποίητη γονάδα). Κάθε τιμή δίνει τον μέσο όρο (av) 
δύο επαναλήψεων του ίδιου δείγματος καθώς και το τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής (SEM). 

 

Σχετικό επίπεδο mRNA 

dio1 dio2 dio3 Ιστός 

av SEM av SEM av SEM 

Εγκέφαλος 1,8 ± 0,12 1,3 ± 0,08 1,0 ± 0,00 

Μάτι 1,0 ± 0,00 1,3 ± 0,19 2,0 ± 0,19 

Βράγχια 5,8 ± 0,69 1,0 ± 0,02 1,2 ± 0,07 

Γονάδα 3,4 ± 0,57 1,5 ± 0,08 0,0 ± 0,00 

Καρδιά 5,7 ± 0,74 2,5 ± 0,26 2,1 ± 0,14 

Έντερο 6,4 ± 0,54 2,7 ± 0,24 1,8 ± 0,14 

Ήπαρ 2,6 ± 0,28 9,3 ± 0,91 1,8 ± 0,26 

 Μυς 2,8 ± 0,06 6,4 ± 1,28 1,9 ± 0,04 

Δέρμα 1,1 ± 0,04 4,9 ± 1,16 0,0 ± 0,00 

Σπλήνα 4,0 ± 0,05 12,7 ± 3,19 3,9 ± 0,41 

Στομάχι 11,9 ± 0,62 2,9 ± 0,70 1,9 ± 0,04 
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Πίνακας A.1.2: Ιστο-ειδική έκφραση των δύο θυρεοειδικών υποδοχέων (tr-α και tr-β) σε 
ενήλικο αρσενικό άτομο (ανώριμο, *αδιαφοροποίητη γονάδα). Κάθε   τιμή δίνει τον μέσο όρο (av) 
δύο επαναλήψεων του ίδιου δείγματος καθώς και το τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής (SEM) 
 

Σχετικό επίπεδο mRNA 

tr-α tr-β Ιστός 

av SEM av SEM 

Εγκέφαλος 2,5 ± 0,85 4,9 ± 0,97 

Μάτι 3,2 ± 1,15 1,0 ± 0,03 

Βράγχια 2,2 ± 1,07 4,8 ± 0,86 

Γονάδα 2,7 ± 0,78 2,2 ± 0,27 

Καρδιά 2,0 ± 0,65 4,5 ± 0,71 

Έντερο 1,3 ± 0,34 0,0 ± 0,00 

Ήπαρ 1,4 ± 0,23 4,2 ± 0,31 

 Μυς 1,4 ± 0,20 5,0 ± 0,53 

Δέρμα 1,0 ± 0,02 1,0 ± 0,02 

Σπλήνα 1,2 ± 0,18 6,2 ± 0,03 

Στομάχι 1,0 ± 0,00 7,5 ± 1,24 
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Α.2. Πείραμα 2: Οντογένεση του θυρεοειδικού συστήματος 

 
Α.2.1: Τιμές των βαθμοημερών κατά την παρούσα εκτροφή και την εκτροφή του 2003 

 

Πίνακας Α.2.1: Σύγκριση θερμοκρασίας του νερού (T) και βαθμοημερών (TD) με βάση τις 
ημέρες δειγματοληψίας της παρούσας μελέτης (dph). 
 

Αναπτυξιακή φάση δειγματοληψία Παρούσα μελέτη Szisch, 2003 

 dph T (°C) TD T (°C) TD 

Εκκόλαψη 1 19,8 19,8 17,2 17,2 

Πρώτο τάισμα 4 21,0 80,4 17,2 69,0 

Ακτίνες ουρά 16 21,5 340,9 17,7 285,4 

Κάμψη νωτοχορδής 20 21,5 426,9 17,8 356,4 

Ραχ.+εδρ. πτερύγιο 29 21,0 619,4 19,7 523,9 

Άφθονα μελανοφόρα 41 22,0 882,4 23,4 796,1 

Λέπια 52 22,0 1124,4 24,0 1031,9 

 
 
 
Α.2.2: Ολικές συγκεντρώσεις των θυρεοειδικών ορμονών (whole body conentrations) 

κατά την οντογένεση 

 
Πίνακας Α.2.2: Σύγκριση των επιπέδων των ολικών θυρεοειδικών ορμονών σε άτομα 
τσιπούρας εκτρεφόμενα κατά την παρούσα μελέτη και προηγούμενης (Szisch, 2003).  
 

Szisch, 
2003 

Παρούσα 
μελέτη Szisch, 2003 Παρούσα 

μελέτη 
T4 (ng/g) 

αναπτυξιακό  
στάδιο 

T3 (ng/g) 

1,63 2,50 Αυγό 4,16 4,44 

1,02 0,91 Εκκόλαψη 1,51 2,21 

1,87 2,15 Πρώτο τάισμα 0,19 1,49 

3,20 2,74 Ακτίνες ουρά 0,52 2,19 

3,21 4,72 Κάμψη νωτοχορδής 1,49 3,81 

4,65 3,69 Ραχ.+εδρ. πτερύγιο 2,48 2,94 

9,59 4,24 Άφθονα μελανοφόρα 5,04 3,76 

9,78 7,66 Λέπια 15,89 12,55 
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Α.2.3: Έκφραση των γονιδίων των αποϊωδινασών (dio1, dio2, dio3) και των υποδοχέων 

των θυρεοειδικών ορμονών (tr-α και tr-β) κατά την οντογένεση της τσιπούρας 

 

Πίνακας Α.2.3: Έκφραση των γονιδίων των αποϊωδινάσεων τύπου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ κατά την 
οντογένεση της τσιπούρας. Οι τιμές αντιστοιχούν στη μέση τιμή δύο δειγμάτων και τριών 
επαναλήψεων RT-PCR  (av) καθώς και το τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής (SEM) 
 

Σχετικό επίπεδο mRNA 

dio1 dio2 dio3 Aναπτυξιακή φάση 

av SEM av SEM av SEM 

Αυγό 1,1 ± 0,1 1,4 ± 0,2 1,0 ± 0,0 

Εκκόλαψη 2,3 ± 0,8 2,8 ± 0,4 1,5 ± 0,1 

Πρώτο τάισμα 2,3 ± 0,3 1,5 ± 0,1 1,3 ± 0,1 

Ακτίνες ουρά 3,1 ± 0,7 1,5 ± 0,2 1,3 ± 0,1 

Κάμψη νωτοχορδής 4,0 ± 0,6 2,2 ± 0,2 1,4 ± 0,2 

Ραχ.+εδρ. πτερύγιο 3,5 ± 0,3 1,9 ± 0,2 1,3 ± 0,1 

Άφθονα μελανοφόρα 4,7 ± 0,9 3,1 ± 0,2 1,3 ± 0,1 

Λέπια 4,9 ± 0,7 2,6 ± 0,3 1,3 ± 0,2 

 

 
 

Πίνακας Α.2.4: Λόγοι των σχετικών επιπέδων mRNA dio1:dio2, dio1:dio3 και dio2:dio3 κατά 
την οντογένεση της τσιπούρας 
 

Λόγος mRNA 
Aναπτυξιακή φάση 

dio1:dio2 dio1:dio3 dio2:dio3 

Αυγό 0,73 0,19 0,26 

Εκκόλαψη 0,42 0,25 0,60 

Πρώτο τάισμα 0,69 0,57 0,83 

Ακτίνες ουρά 0,71 0,54 0,77 

Κάμψη νωτοχορδής 0,57 0,42 0,74 

Ραχ.+εδρ. πτερύγιο 1,46 0,88 0,60 

Άφθονα μελανοφόρα 1,37 0,68 0,49 

Λέπια 1,21 0,95 0,78 
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Πίνακας Α.2.5: Έκφραση των γονιδίων των θυρεοειδικών υποδοχέων α και β κατά την 
οντογένεση της τσιπούρας. Οι τιμές αντιστοιχούν στη μέση τιμή δύο δειγματοληψιών και τριών 
επαναλήψεων  (av) καθώς και το τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής (SEM) 
 

Σχετικό επίπεδο mRNA 

tr-α tr-β Aναπτυξιακή φάση 

av SEM av SEM 

Αυγό 1,1 ± 0,1 1,4 ± 0,2 

Εκκόλαψη 2,3 ± 0,8 2,8 ± 0,4 

Πρώτο τάισμα 2,3 ± 0,3 1,5 ± 0,1 

Ακτίνες ουρά 3,1 ± 0,7 1,5 ± 0,2 

Κάμψη νωτοχορδής 4,0 ± 0,6 2,2 ± 0,2 

Ραχ.+εδρ. πτερύγιο 3,5 ± 0,3 1,9 ± 0,2 

Άφθονα μελανοφόρα 4,7 ± 0,9 3,1 ± 0,2 

Λέπια 4,9 ± 0,7 2,6 ± 0,3 

 

 
Πίνακας Α.2.6: Λόγοι των σχετικών επιπέδων mRNA tr-α:tr-β κατά την οντογένεση της 
τσιπούρας 

Λόγος mRNA 

Aναπτυξιακή φάση 
tr-α: : tr-β 

Αυγό 1,2 

Εκκόλαψη 0,8 

Πρώτο τάισμα 1,1 

Ακτίνες ουρά 1,3 

Κάμψη νωτοχορδής 0,9 

Ραχ.+εδρ. πτερύγιο 0,7 

Άφθονα μελανοφόρα 1,1 

Λέπια 0,5 
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Α.3. Πείραμα 3: Η επίδραση της θερμοκρασίας στην γονιδιακή έκφραση των αποϊωδινασών (dio1, dio2, dio3) 

και των υποδοχέων των θυρεοειδικών ορμονών (tr-α και tr-β) σε κρίσιμα αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας 

 

Πίνακας Α.3.1: Έκφραση των γονιδίων των αποϊωδινάσεων dio1, dio2 και dio3 καθώς και θυρεοειδικών υποδοχέων tr-
α και tr-β κατά την εκκόλαψη και το στάδιο του πρώτου ταΐσματος στην τσιπούρα εκτρεφόμενη σε τρεις διαφορετικές 
θερμοκρασίες του νερού. Οι τιμές αντιστοιχούν στη μέση τιμή σχετικού επιπέδου mRNA από δείγματα δύο 
δειγματοληψιών και δύο επαναλήψεων RT-PCR (av) καθώς και το τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής (SEM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικό επίπεδο mRNA 

dio1 dio2 dio3 tr-α tr-β 
Πειραματική 

ομάδα 

av SEM av SEM av SEM av SEM av SEM 

16°C 1,6 ± 0,31 1,0 ± 0,02 1,0 ± 0,00 1,09 ± 0,06 1,6 ± 0,14 

19°c 1,2 ± 0,23 1,0 ± 0,01 1,5 ± 0,24 1,04 ± 0,04 1,0 ± 0,0 

Ε
κκ

όλ
αψ

η 

22°C 0,5 ± 0,50 1,7 ± 0,14 1,9 ± 0,44 1,16 ± 0,02 1,9 ± 0,06 

16°C 4,9 ± 0,99 1,4 ± 0,03 2,4 ± 0,67 1,89 ± 0,06 5,0 ± 0,2 

19°c 3,9 ± 0,74 1,7 ± 0,11 1,9 ± 0,43 2,42 ± 0,09 4,1 ± 0,17 

Π
ρώ

το
 

τά
ισ
μα

 

22°C 3,9 ± 0,74 1,8 ± 0,23 2,3 ± 0,56 1,91 ± 0,09 3,0 ± 0,08 
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Α.4. Πείραμα 4: Ο ρόλος του θυρεοειδικού συστήματος κατά την αναστροφή 

του φύλου στην τσιπούρα 

 

Πίνακας A.4.1: Έκφραση των γονιδίων των αποϊωδινάσεων dio1, dio2 και dio3 κατά την 
αναστροφή του φύλου σε ορχικά και ωοθηκικά τμήματα γονάδας. Οι τιμές αντιστοιχούν στη 
μέση τιμή σχετικού επιπέδου mRNA από δείγματα δύο δειγματοληψιών και δύο επαναλήψεων 
RT-PCR (av) καθώς και το τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής (SEM) 
 

Σχετικό επίπεδο mRNA 

dio1 dio2 dio3 Πειραματική ομάδα 

av SEM av SEM av SEM 

S1 
(0-20%♀) 1,1 ± 0,03 1,2 ± 0,03 3,4 ± 0,49 

S2 
(21-40%♀) 1,2 ± 0,05 1,3 ± 0,056 1,2 ± 0,11 

S3 
(41-60%♀) 1,4 ± 0,12 1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

± 0,04 1,3 ± 0,07 

S4 
(61-80%♀) 1,6 ± 0,12 1,2 ± 0,13 2,0 ± 0,21 

Ο
ρχ

ικ
ό 
τμ
ήμ

α 
γο

νά
δα

ς 

S5 
(81-100%♀) 

- - - - - - 

S1 
(0-20%♀) - - - - - - 

S2 
(21-40%♀) 1,3 ± 0,12 1,1 ± 0,02 1,6 ± 0,12 

S3 1,4 ± 0,09 1,2 ± 0,06 1,3 ± 0,08 (41-60%♀) 
S4 

(61-80%♀) 1,3 ± 0,14 1,1 ± 0,04 1,7 ± 0,20 

Ω
οθ

ηκ
ικ
ό 
τμ
ήμ

α 
γο

νά
δα

ς 

S5 1,6 1,3 1,1 ± 0,17 ± 0,10 (81-100%♀) ± 0,03 
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Πίνακας A.4.2: Έκφραση των γονιδίων των θυρεοειδικών υποδοχέων tr-α και tr-β κατά την 
αναστροφή του φύλου σε ορχικά και ωοθηκικά τμήματα γονάδας. Οι τιμές αντιστοιχούν στη 
μέση τιμή σχετικού επιπέδου mRNA από δείγματα δύο δειγματοληψιών και δύο επαναλήψεων 
RT-PCR (av) καθώς και το τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής (SEM) 
 

Σχετικό επίπεδο mRNA 

tr-α tr-β Πειραματική ομάδα 

av SEM av SEM 

S1  
(0-20%♀) 1,8 ± 0,12 1,9 ± 0,10 

S2 
(21-40%♀) 1,7 ± 0,29 1,6 ± 0,12 

S3 
(41-60%♀) 1,5 ± 0,09 1,5 ± 0,06 

S4 
(61-80%♀) 1,4 ± 0,14 1,3 ± 0,09 

Ο
ρχ

ικ
ό 
τμ
ήμ

α 
γο

νά
δα

ς 

S5 
(81- %♀) 100

- - - - 

S1 
(0-20%♀) - - - - 

S2 
(21-40%♀) 1,1 ± 0,05 1,2 ± 0,07 

S3 
(41-60%♀) 1,2 ± 0,06 1,1 ± 0,04 

S4 
(61-80%♀) 1,5 ± 0,06 1,6 ± 0,06 

Ω
οθ

ηκ
ικ
ό 
τμ
ήμ

α 
γο

νά
δα

ς 

S5 
(81-100%♀) 1,4 ± 0,14 1,1 ± 0,03 
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Παράρτημα Β: Αλληλουχίες των τμημάτων των γονίδιων που μελετήθηκαν στην 

παρούσα μελέτη 

 

Πίνακας Β.1: Μερική νουκλεϊκή αλληλουχία των πέντε υπό μελέτη γονιδίων 

Γονίδιο νουκλεϊκή αλληλουχία (5’ → 3’) 

dio1 

CTGATGGCCTACTGTTCGCTAGCAGGCATATTTTGCTTCATGGTAGGAATCAGTCTCACAATCCAGA
TCCTTCGCTTAATTTGTCCAAGCCTCGCCAAGAAGATAGTTCTCAAACTGGGTGAAAGTTCCACCAT
GACCCAGAATCCCAACTTTAAGTTTGAGGATTGGGGTCCAACATTTGGCTCGAAAGAGTTCATCAAA
ACCGCCTCCCATCACTTGTGGATGTCTCTAGGACAAGAGGCTTTTGTGGGAGGCAAAGCGCCAGACT
CGCCTGTGGTCACCATGAAGGGGGAGACAAAGAACATCTGCAAGTATTTAAACGGCAACAGGCCGCT
GGTGCTGAGTTTTGGAAGTTGCACCTGACCCCCGTTTATCTTCAAACTTGAGGAGTTCAAGCGACTC
GTCAGGGACTTCAGCGATGTAGCTGACTTTCTTGTGGTCTACATCGCGGAAGCACATTCAACAGATG
GTTGGGCCTTTGCCAGCAACATCGATATCAGCAAGCACCAGAGCCTGGAGGACAGGCTGTCTGCA 
GCACAGATCTTGGTTCAGAAGGAGCCCCTGTGCCC 

dio2 
TGAAAGAGCAAGAGCCCATAGGAGGGGCCACCCAGCCATCAGATGGGTGAGCCTCATCAATGTACAC
TAACAGGAAATCAGCGACATCACTGAAGTCCTCAACCAACTGCCGGAAAGCTGGCAGGTGGCTGATG
AAGGGGGGTCAGGTGGCTGAGCCGAAGTTGACCACCAGAGGGCGATCTGATGACTCGAAATCCAGGA
GGTTGCACTCATCTCCATTTCGAATTCTGGCACCAGGTGGCACAT 

dio3 

GATGATGCACGACTCCGGCGGTGTCCAAATGGCGAGGGCGCTGAAACATGCAGCCCTGTGCCTGATG
CTGCTGCCCCGGTTCCTGCTGGCCGCCGTCATGCTGTGGCTCCTGGATTTCTTGTGCATTAGGAAAA
AAGTGCTGCTGAAAATGGGAGAGAGGCAGGACGGGCCGGACGACCCCCCGGTGTGCGTCTCTGACTC
CAATAAGATGTTCACCTTGGAGTCCCTCAGGGCCGTGTGGTACGGCCAGAAACTGGACTTTCTCAAA
TCCGCGCACCTCGGGCGCACTGCGCCCAACACCGAGGTGATGCTGGTCCAGGAGCGGAGACAGGTCC
GGATCCTGGACTGCATGAAAGGGAAGAGACCGCTCATCCTTAACTTTGGG 

tr-α 

GAGGAAGAGGGAGGAGATGGTGCGGACGTTGCAGACGAGGCCGGAGCCAAACACGGCAGAGTGGGAG
CTGATCAGGATGGTAACCGAGGCCCACCGGCACACCAACGCCCAGGGCTCCAGCTGGAAACAGAAGC
GCAAGTTCCTGTCGGATGATATCGGCCAGGGTCCGGTGGTGCCCACCTCCGAGGGAGATAAGGTGGA
CCTGGAAGCCTTCAGCGAGTTCACCAAGATCATGACTCCTGCAATCACACGTGTCGTCGACTTCGCC
AAGAAATTGCCCATGTTCTCTGAGCTGCCTTGTGAAGACCAGATC 

tr-β 

GCTGCTCACCCGATACACAAAACAAGACATTGTTAGTGATCCGTTAGCCTTTCTCCCACCCGCTCGA
CTTTACGGGACCCATTAGTTTGTTAATATTAACTGTCATCTAGTCAAGTCATCTATCTGGGCAGTGT
CTGAACAGTTCAGTTTCTTACCATCATACTGTGACCCGACCCTCTAACAGCCACCCTTATTGTAATG
GACAGAAGCTCACAAGACTTTGTAAGTATCATGGTAGCCACACATCACAATGTAGTAGTGCTGCGTT
CCAGAGATAATGGAAAAATCTGAATTTATAAGAAAATCTCAAAGCAGAATTTTGCGTAAGAAACTGT
GTTGCAAGATTTGCAACATCACCTTTCTGAAAAGCTTTACTTGACATCATATCCGCATG 
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Παράρτημα Γ: Χημικά και αντιδραστήρια
 

• Διάλυμα μεθανόλης μεθυλική αμμωνία (CH3OH-NH3, 99 : 1 v/v) + 1 
mM 6-N-propyl-2-thiouracil (PTU) 

• Διάλυμα μεθανόλης-χλωροφορμίου μεθυλική αμμωνία + 1 mM PTU, χλωροφόρμιο 
(1: 6 v/v) 

• Βarbital buffer 50 mM pH 8,6, CaCl2 (0,05%) 

• Βarbital buffer+BSA 50 mM, pH 8,6 + BSA (0,1%) 

• Διάλυμα #1 (για όγκο 500 ml)    4,5 g γλυκόζη 

 12,5 ml Tris (1M, pH 8,0) 

 10,0 ml EDTA (0,5M) 

• Διάλυμα #2 (για όγκο 50 ml) 1,0 ml NaOH (10N) 

2,5 ml SDS (20%) 

46,5 ml H2O 

• Διάλυμα #3 (για όγκο 100 ml) 60,0 ml potassium acetate (5M) 

11,5 ml acetic acid 

28,5 ml H2O 

• ΤΒΕ (1Χ) (για όγκο 10 l) 55,0 g Boric acid 

108,0 g Tris 

40,0 ml EDTA (xM) 

• Διάλυμα ακρυλαμίδης  46,6 ml acryl 
(για πήκτωμα πυκνότητας 7% και 40 ml TBE (5X) 

113,4 ml H2O 
 όγκο 200 ml) 

• LB (για όγκο 1 l) 10 g tryptone 

5 g yeast extract 

10 g NaCl 

• LB* (για όγκο 1 l) 10 g tryptone 

5 g yeast extract 

2 g NaCl 

• Διάλυμα φόρτωσης DNA σε πήκτωμα 
αγαρόζης (6X) 

0,25% (w/v) bromophenol blue 

0,25% (w/v) xylene cyanol FF 

30% glycerol (v/v) in H2O  

• Διάλυμα φόρτωσης RNA σε πήκτωμα 
αγαρόζης 

95% (v/v) deiodinized formamide 

0,025% (w/v) bromophenol blue 

0,025% (w/v) xylene cyanol FF 

5mM EDTA (pH 8) 

0,025% SDS 
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