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Περίληψη 
 

Τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας 

όσο και των καταναλωτών και παραγωγών η ευημερία των ζώων. Παρόλο που δεν υπάρχει 

καθολικά αποδεκτός ορισμός της ευημερίας, συνήθως αντιπροσωπεύει τη φυσική και 

ψυχολογική κατάσταση ενός ζώου σε σχέση με το περιβάλλον του. Η καταπόνηση (stress) 

μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διατάραξης της ευημερίας. Καταπόνηση 

ονομάζεται κάθε απειλή ή διαταραχή της ομοιόστασης και δεν είναι απαραίτητα επιβλαβής 

για τον οργανισμό. Αντίθετα, θεωρείται σαν μια μορφή προσαρμοστικής απόκρισης που 

προάγει την επιβίωση απέναντι σε επιβλαβείς ή απειλητικές καταστάσεις. Όταν όμως τα 

ψάρια εκτίθενται σε συνεχείς ή χρόνιους παράγοντες καταπόνησης, υποχωρεί η 

προσαρμοστική αξία της απόκρισης και μπορεί να εμφανιστούν αρνητικές συνέπειες. Τα 

τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος η ιδέα της αλλόστασης για την εξήγηση της σταθερότητας 

μέσω της μεταβολής, η οποία είναι μια βασική διαδικασία μέσω της οποίας οι οργανισμοί 

προσαρμόζονται ενεργά σε προβλεπόμενα και απρόβλεπτα γεγονότα. 

Η απόκριση στην καταπόνηση διακρίνεται σε πρωτογενή (ενδοκρινικό επίπεδο: έκκριση 

κορτιζόλης και κατεχολαμινών), δευτερογενή (επίπεδο μεταβολισμού και οσμωρύθμισης) 

και τριτογενή (επίπεδο συστημάτων και οργανισμού). Η αύξηση της συγκέντρωσης 

κορτιζόλης του πλάσματος είναι γενικά αξιόπιστος και εύκολα ανιχνεύσιμος δείκτης 

καταπόνησης, αλλά επηρεάζεται από τις συνθήκες εκτροφής, τη σύλληψη και την 

αιμοληψία, το είδος της καταπόνησης (οξύ ή χρόνιο) ή από φυσικούς παράγοντες 

(αναπαραγωγική ωρίμανση, ημερήσιοι, εποχιακοί και ετήσιοι κύκλοι και τροφικό πρότυπο).   

Πρόσφατα, η έρευνα στο πεδίο της καταπόνησης των εκτρεφομένων ιχθύων έχει στραφεί 

στην ανάπτυξη μη-επεμβατικών δεικτών καταπόνησης, όπως είναι ο προσδιορισμός της 

ελεύθερης κορτιζόλης στο νερό της δεξαμενής που περιέχει τα ψάρια. Η απελευθέρωση της 

ελεύθερης κορτιζόλης στο νερό αποτελεί παθητική «διαρροή» διαμέσου των βραγχίων, λόγω 

διαφοράς συγκέντρωσης μεταξύ πλάσματος και νερού. Πλεονεκτήματα της μη-επεμβατικής 

μεθόδου σε σχέση με τον προσδιορισμό της στο αίμα, είναι η μη διατάραξη των ψαριών (δεν 

απαιτεί αναισθησία, αιμοληψία ή χειρισμούς), η δυνατότητα επαναλαμβανόμενων 

δειγματοληψιών νερού από τον ίδιο πληθυσμό, η δυνατότητα ταυτόχρονης ηθολογικής και 

φυσιολογικής παρακολούθησης και η δυνατότητα πειραμάτων καταπόνησης σε ψάρια που 
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είναι πολύ μικρά σε μέγεθος ή/και σπάνια για τη λήψη αίματος. Τα μειονεκτήματα είναι η 

ενοποίηση της απελευθέρωσης κορτιζόλης όλων των μελών του πληθυσμού και ότι ο ρυθμός 

απελευθέρωσης κορτιζόλης πιθανότατα εξαρτάται από την επιφάνεια των βραγχίων, τη 

διαπερατότητα τους και τη βραγχιακή ροή αίματος και νερού, η οποία διαφέρει με το είδος, 

το μέγεθος του ψαριού και περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία του νερού.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η μελέτη της καταπόνησης και η ανάπτυξη και 

αξιολόγηση της μη-επεμβατικής μεθόδου προσδιορισμού της ελεύθερης κορτιζόλης στο 

θαλασσινό νερό για μεσογειακά είδη ψαριών, με έμφαση στο λαβράκι, Dicentrarchus 

labrax. 

Η διατριβή χωρίζεται σε δυο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά κυρίως στην ανάπτυξη 

μεθοδολογιών και πιο συγκεκριμένα:  

(i) στην ανάπτυξη και αξιολόγηση της μεθόδου προσδιορισμού της κορτιζόλης στο 

θαλασσινό νερό για το λαβράκι (Κεφάλαιο 2),  

(ii) στη μελέτη της επίδρασης του τρόπου δειγματοληψίας στην απόκριση έξι 

διαφορετικών ειδών (λαβράκι, τσιπούρα, Sparus aurata, λυθρίνι, Pagellus erythrinus, 

μυτάκι, Diplodus puntazzo, ροφός, Epinephelus marginatus και κρανιός, Argyrosomus 

regius, από 4 μεσογειακές οικογένειες (Κεφάλαιο 3), και  

(iii) στην αξιολόγηση της ειδο-ειδικότητας στην απόκριση καταπόνησης επτά 

μεσογειακών ειδών (λαβράκι, τσιπούρα, λυθρίνι, μυτάκι, ροφός, κρανιός και συναγρίδα, 

Dentex dentex) (Κεφάλαιο 4). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μη-επεμβατική μεθοδολογία, είναι αξιόπιστη για το 

θαλασσινό νερό και το λαβράκι, παρόλο που ο ρυθμός απελευθέρωσης της κορτιζόλης στο 

νερό ήταν χαμηλότερος από το αναμενόμενο με βάση τις υψηλές συγκεντρώσεις στο πλάσμα 

του λαβρακιού. Επίσης, φάνηκε ότι υπάρχει ειδο-ειδικότητα στην ανθεκτικότητα στη 

σύλληψη και ότι γενικά η σύλληψη με αγκίστρι, προκαλεί λιγότερη καταπόνηση από αυτή 

με απόχη. Τέλος, τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη σαφούς ειδο-ειδικότητας στην 

απόκριση σε οξεία καταπόνηση, για πρώτη φορά στα υπό μελέτη είδη, τόσο στην ένταση 

όσο και στο χρονικό πρότυπο της πρωτογενούς και δευτερογενούς απόκρισης, αλλά και στο 

ρυθμό απελευθέρωσης της κορτιζόλης στο νερό, τα επίπεδα του οποίου βρέθηκαν 

χαμηλότερα από αυτά των ειδών γλυκού νερού, σε σχέση με την κορτιζόλη πλάσματος.  
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Η δεύτερη ενότητα εστιάζεται στη διαλεύκανση σημαντικών παραμέτρων της απόκρισης 

καταπόνησης του λαβρακιού. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν: 

(i) η περιφερική ρύθμιση κορτιζόλης στο λαβράκι σε σχέση με το ροφό (δυο είδη με 

υψηλή και χαμηλή, αντίστοιχα, απόκριση κορτιζόλης στην καταπόνηση) (Κεφάλαιο 5), 

(ii) η διερεύνηση της ύπαρξης ατομικών διαφορών στην απόκριση καταπόνησης 

(παρουσία ατόμων υψηλής απόκρισης, High Responsive (HR) και χαμηλής απόκρισης, Low 

Responsive (LR) κορτιζόλης ) (Κεφάλαιο 6), 

(iii) η οντογένεση της απόκρισης στην καταπόνηση και το πρότυπο των μεταβολών της 

κορτιζόλης στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια (Κεφάλαιο 7), 

(iv) η επίδραση του μεγέθους των ψαριών στο ρυθμό απελευθέρωσης κορτιζόλης  στο 

νερό (Κεφάλαιο 8), και  

(v) η επίδραση του φύλου και της αναπαραγωγικής ωρίμανσης, στη συγκέντρωση 

κορτιζόλης στο πλάσμα και στο ρυθμό απελευθέρωσης της κορτιζόλης  στο νερό (Κεφάλαιο 

9). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το λαβράκι παρουσίασε γενικά υψηλότερες τιμές 

κορτιζόλης από το ροφό στους ιστούς που αναλύθηκαν, αλλά οι διαφορές αυτές ήταν 

στατιστικά σημαντικές μόνο για το ήπαρ και το σπλήνα. Όσον αφορά στη σταθερότητα της 

απόκρισης στην καταπόνηση, τα αποτελέσματα δεν επιβεβαίωσαν τη σταθερή παρουσία HR 

και LR ατόμων στο συγκεκριμένο πληθυσμό λαβρακιού. Η μελέτη της οντογένεσης της 

κορτιζόλης σε συνθήκες εντατικής εκτροφής, έδειξε ότι το λαβράκι παρουσιάζει παρόμοιο 

πρότυπο μεταβολών με αυτό άλλων ειδών, αλλά υψηλότερες συγκεντρώσεις κορτιζόλης 

σώματος και κυρίως μετά το στάδιο της κάμψης της νωτοχορδής (27η ημέρα μετά την 

εκκόλαψη, Day Post Hatching, DPH). Η κορτιζόλη μειώθηκε κατά τη διάρκεια της 

εμβρυογένεσης μέχρι την εκκόλαψη περίπου και στη συνέχεια άρχισε να αυξάνεται λόγω της 

έναρξης της ενδογενούς παραγωγής (11 DPH).  Η απόκριση στην καταπόνηση ξεκίνησε ήδη 

από το στάδιο του πρώτου ταΐσματος (11 DPH), όπου και σηματοδοτείται η λειτουργία του 

υποθαλαμικού – υποφυσιακού – μεσονεφρικού (Hypothalamus – Pituitary – Interrenal, HPI) 

άξονα, αλλά η ένταση της αυξήθηκε στα μεταγενέστερα αναπτυξιακά στάδια. Επίσης, 

ανώριμα άτομα λαβρακιού, κατά τη διάρκεια προσομοίωσης μεταφοράς για 24 ώρες σε δύο 

πυκνότητες (20 και 50 kg m-3) παρουσίασαν αυξημένους ρυθμούς απελευθέρωσης 

κορτιζόλης. Το μέγεθος των ψαριών επηρέασε το ρυθμό απελευθέρωσης κορτιζόλης μετά 
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από καταπόνηση, παρά τις παρόμοιες συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα και στα δύο 

μεγέθη που μελετήθηκαν.  Τα μεγαλύτερα άτομα απελευθέρωναν κορτιζόλη με τριπλάσιο 

ρυθμό από τα μικρότερα, όση ήταν περίπου και η διαφορά των μαζών τους. Τέλος, 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις κορτιζόλης πλάσματος 

στα ώριμα άτομα και των δύο φύλων σε σύγκριση με τα ανώριμα. Η κορτιζόλη πλάσματος 

των απομονωμένων, από τα θηλυκά, αρσενικών ατόμων ήταν υψηλότερη από αυτή των 

ανάμικτων αρσενικών (αναλογία φύλου 1:1), υποδεικνύοντας πιθανή καταπόνηση λόγω 

μεταβολής των κοινωνικών σχέσεων, είτε λόγω αυξημένου ανταγωνισμού, επιθετικότητας 

και δημιουργίας ιεραρχιών, λόγω και της χαμηλής πυκνότητας που επικρατούσε στη 

διάρκεια του πειράματος, είτε λόγω της απουσίας των θηλυκών ορμονών. 
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Abstract 

 

Τhe last decade, animal welfare is of increasing concern to scientists, consumers and 

producers. Although there is not a generally accepted definition of welfare, it refers to an 

animal’s physical and mental state with regard to its environment. Stress can be an important 

factor of welfare disturbance and it is considered to be a condition in which homeostasis is 

threatened or disturbed. Stress is not necessarily detrimental for the organism. On the 

contrary, the response to stress is considered an adaptive mechanism that allows the fish to 

cope with harmful or threatening situations. When fish are exposed to severe or persistent 

stressors and they are not capable of regaining homeostasis, then the responses themselves 

may become maladaptive and threaten the fish’s health and well-being. The allostasis 

concept has been introduced recently. Allostasis, i.e. stability through change, is a 

fundamental process through which organisms actively adjust to both predictable and 

unpredictable events. 

Physiological stress responses are divided into primary (endocrine level: release of 

cortisol and catecholamines), secondary (level of metabolism and osmoregulation) and 

tertiary (level of the organism). Increased plasma cortisol is a reliable and easily detected 

indicator but it is influenced by husbandry conditions, capture and bleeding, type of stress 

(acute or chronic), physical factors and the physiological state of the fish.. 

Recently, research has focused on the development of non-invasive methods for 

estimating stress response, such as water cortisol determination. Free cortisol release into the 

water represents a passive “leakage” through the gills, due to concentration differences 

between plasma and water. There are several advantages of the non-invasive procedure 

compared to blood sampling: (i) water sampling does not disturb the fish; (ii) repeated 

samples can be taken from the same population in time-course experiments reducing the 

numbers of tanks and animals required, and (iii) stress experiments can be carried out on 

fishes that are too small to be bled. In addition, behavioral and physiological monitoring can 

be performed at the same time. The disadvantages of the non-invasive procedure are that it 

effectively integrates the cortisol release of all members of a population and it is likely to 

depend not only upon the plasma cortisol concentration, but also on the rate of diffusion of 

cortisol through the gills. Diffusion of cortisol through the gills is influenced by a variety of 
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factors including gill surface area, permeability, branchial blood flow and ventilatory water 

flow and it may vary with species, fish size and environmental factors, such as water 

temperature. 

The overall aim of the present study was to investigate the stress response and to develop 

and evaluate a non-invasive method for the determination of free cortisol release into 

seawater in several Mediterranean fish species, with emphasis on the European sea bass, 

Dicentrarchus labrax.   

The study is divided in two sections. The first section mainly concerns methodological 

items and basic experimentation, and in particular the:  

(i) Development and evaluation of a non-invasive method for the determination of free 

cortisol released into seawater for European sea bass (Chapter 2),  

(ii) Determination of the effect of sampling on the stress response of six fish species 

(European sea bass, gilthead seabream, Sparus aurata, common Pandora, Pagellus 

erythrinus, sharpsnout seabream, Diplodus puntazzo, dusky grouper, Epinephelus marginatus 

and meager, Argyrosomus regius) of 4 Mediterranean families (Chapter 3), and  

(iii) Determination of the species-specificity in the acute stress response of seven 

Mediterranean fish species (European sea bass, gilthead seabream, common pandora, 

sharpsnout seabream, dusky grouper, meager and common dentex, Dentex dentex) (Chapter 

4). 

Results showed that the non-invasive method is reliable for the assessment of stress 

response for European sea bass maintained in sea water, although the cortisol release rate (ng 

g-1 h-1) was lower than expected based on the high plasma cortisol concentrations observed in 

this species. In addition, it was shown that there is species-specificity in capture tolerance 

and that capture with hook and line generally induced a lower stress response. Finally, for the 

first time in these species, results clearly showed species-specificity of the primary and 

secondary stress response both in the magnitude and the pattern of changes. Cortisol release 

rates into the water were lower than those of fresh water species with regard to the plasma 

cortisol concentrations.  

The second section of the study is focused on the investigation of significant parameters 

of the European sea bass stress response and in particular the:  
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(i) Peripheral regulation of cortisol (comparative approach: European sea bass and dusky 

grouper, species with high and low cortisol stress response, respectively) (Chapter 5), 

(ii) Consistency of the cortisol stress response: investigation into the presence of high 

(HR) and low (LR) stress-responsive fish (Chapter 6),  

(iii) Ontogeny of the cortisol stress response during early development (Chapter 7), 

(iv) Effect of fish size on the cortisol release rate (Chapter 8), and  

(v) Effect of sex and sexual maturation in plasma cortisol and cortisol release rate 

(Chapter 9). 

Results showed that European sea bass generally presented higher cortisol concentrations 

in the tissues studied, but only liver and spleen were statistically significantly different 

compared to the dusky grouper. In regard to the consistency of the stress response, results did 

not confirm the existence of consistently divergent plasma cortisol and glucose responses in 

European sea bass exposed to acute stress. Ontogenesis of cortisol in European sea bass 

under intensive farming conditions displayed a similar pattern to that of other fish species 

studied so far, but with higher whole-body cortisol concentrations, especially after the stage 

of flexion (27 Days Post Hatching, DPH). Whole-body cortisol content was decreased during 

the embryonic development to reach a minimum at hatching and then started to increase due 

to de novo cortisol synthesis (11 DPH). Stress response was activated at first feeding stage 

(11 DPH), when the Hypothalamus-Pituitary-Interrenal (HPI) axis became functional, though 

at a lower extent than subsequent stages. Transport simulation of juvenile European sea bass 

in two different densities (20 kg m-3 and 50 kg m-3) showed elevated cortisol release rates. 

Results indicate that there is a difference in cortisol release rate with size, although the two 

sizes studied had similar plasma cortisol concentrations. Larger individuals presented a 3-

fold higher cortisol release rate than smaller fish, in accordance to their body mass 

difference. Finally, results confirmed that plasma cortisol concentrations are increased in 

mature individuals of both sexes. In addition, plasma cortisol was higher in males reared 

isolated from females than in males in the mixed group (1:1 sex ratio), suggesting possible 

stress due to altered social relationships or due to the absence of female hormones. 
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1.1. Υδατοκαλλιέργειες και «Ευημερία» ιχθύων (welfare) 

Η παγκόσμια παραγωγή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας έχει φτάσει σήμερα σε επίπεδο 

ρεκόρ. Η παραγωγή ιχθύων είναι πολύ σημαντική, παρέχοντας περισσότερο από το 15% της 

ολικής ζωικής πρωτεΐνης. Οι υδατοκαλλιέργειες αναπτύσσονται γρηγορότερα από όλους 

τους άλλους τομείς παραγωγής τροφής (FAO, 2002). Τις τελευταίες δεκαετίες οι 

υδατοκαλλιέργειες έχουν εξαπλωθεί, διαφοροποιηθεί και εντατικοποιηθεί. Για την αύξηση 

της παραγωγής σε συνθήκες εκτροφής γίνεται επέκταση και πολλαπλασιασμός των μονάδων 

ιχθυοκαλλιέργειας αλλά και αύξηση της πυκνότητας εκτροφής. Επιπλέον, γίνεται 

προσπάθεια για την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης μέσω παροχής βελτιωμένων σιτηρεσίων 

καθώς και τεχνικών παροχής τροφής. Όλες αυτές οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην 

αύξηση της παραγωγής αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη το πώς τα ζώα θα αντιμετωπίσουν 

επιτυχώς αυτές τις καινούργιες συνθήκες διαβίωσης.  

Ο όρος ευημερία (welfare) στα ζώα άρχισε να κερδίζει ενδιαφέρον μόνο πολύ πρόσφατα 

(Almazán-Rueda, 2004). Παρόλο που δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός της 

ευημερίας, συνήθως αντιπροσωπεύει τη φυσική και πνευματική κατάσταση ενός ζώου σε 

σχέση με το περιβάλλον του (Appleby and Hughes, 1997; Duncan and Fraser, 1997). Η 

ευημερία ενός ζώου αναφέρεται στην ποιότητα ζωής και αυτό περικλείει τις έννοιες της 

υγείας, της ευτυχίας και της μακροζωίας (Duncan and Fraser, 1997). Οι περισσότεροι 

ορισμοί εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες ευρύτερες προσεγγίσεις (Duncan and Fraser, 

1997; Fraser et al., 1997), καμία από τις οποίες δεν είναι από επιστημονικής απόψεως σωστή 

ή λάθος, αλλά εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για το τι πρέπει να μας απασχολεί κατά την 

ενασχόληση μας με τα ζώα:  

α) Ορισμοί βασιζόμενοι σε συναισθήματα (αισθητηριακή προσέγγιση), οι οποίοι 

βασίζονται σε όρους υποκειμενικών ψυχολογικών καταστάσεων. Εδώ, οι απαιτήσεις για 

καλή ευημερία είναι ότι το ζώο θα πρέπει να νιώθει καλά, να είναι απαλλαγμένο από 

αρνητικές εμπειρίες, όπως πόνο ή φόβο και να έχει πρόσβαση σε θετικές εμπειρίες όπως 

συντροφικότητα στην περίπτωση των κοινωνικών ειδών. 

β) Ορισμοί βασιζόμενοι σε λειτουργίες (λειτουργική προσέγγιση), οι οποίοι επικεντρώνουν 

στην ικανότητα του ζώου να προσαρμόζεται στο εκάστοτε περιβάλλον. Εδώ, οι απαιτήσεις 

για καλή ευημερία είναι ότι το ζώο είναι υγιές, λειτουργεί φυσιολογικά και δεν αναγκάζεται 

να αποκρίνεται πέραν των δυνατοτήτων του. 

 9



γ) Ορισμοί βασιζόμενοι στη φύση (φυσιολατρική προσέγγιση), οι οποίοι θεωρούν ότι κάθε 

είδος ζώου κατέχει μια έμφυτη βιολογική φύση την οποία πρέπει να εκφράσει. Εδώ, οι 

απαιτήσεις για καλή ευημερία είναι ότι το ζώο πρέπει να ζει σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές 

στη φύση και να εκφράζει φυσιολογική συμπεριφορά. 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ευημερία των ιχθύων. Οι άνθρωποι 

μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία των ιχθύων μέσω της αλιείας, της ιχθυοκαλλιέργειας, 

του ψυχαγωγικού ψαρέματος, της επιστημονικής έρευνας ή της διατήρησης τους σαν 

κατοικίδια ζώα σε ενυδρεία (Huntingford et al., 2006). Τα ζώα αποκρίνονται σε διάφορα 

επίπεδα στις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης που ποικίλουν από ενδοκρινικές αλλαγές έως 

άτυπες συμπεριφορές. Ο όρος ευημερία συγχέεται με τον όρο καταπόνηση (stress). Αν και η 

έντονη καταπόνηση συνδέεται με μειωμένη ευημερία, οι δύο αυτοί όροι είναι διαφορετικοί 

και συμπληρωματικοί μεταξύ τους. Ενώ η ευημερία σχετίζεται με το αίσθημα της ευφορίας, 

ευτυχίας και/ή ευχαρίστησης, η καταπόνηση σχετίζεται με το αίσθημα του πόνου και του 

φόβου (Broom, 1998).  

Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα εκτρεφόμενα ζώα δεν πρέπει να υποφέρουν άσκοπα 

(Morzel et al., 2002). Η ευημερία αποτελείται από δύο μέρη: ευημερία σχετιζόμενη με την 

παραγωγή, που σημαίνει διατήρηση των ζώων στη ζωή και σε συνεχή αύξηση και ευημερία 

σχετιζόμενη με την ποιότητα ζωής, που σημαίνει αποτροπή από βασανισμό των ζώων λόγω 

φτωχών συνθηκών εκτροφής (Lymbery, 2002). Οι κοινές πρακτικές εκτροφής συνήθως 

επιτυγχάνουν την ευημερία που σχετίζεται με την παραγωγή, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα όσον αφορά στην ευημερία που σχετίζεται με την ποιότητα ζωής. Αυτό 

συμβαίνει λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών των περισσότερων συστημάτων εκτροφής 

όπως ο μαζικός και αφύσικος υπερ-συνωστισμός των ζώων (Almazán-Rueda, 2004). Οι 

παράμετροι για την εκτίμηση του αντίκτυπου των συνθηκών εκτροφής στην ευημερία των 

ζώων είναι οι βιολογικές επιδόσεις αλλά και οι φυσιολογικές και ηθολογικές αποκρίσεις 

τους. Στους ιχθείς η εκτίμηση της ευημερίας βρίσκεται σε πρώιμα στάδια. Σήμερα η 

εκτίμηση των δυνητικών παραγόντων καταπόνησης εκτροφής γίνεται μελετώντας τις 

βιολογικές επιδόσεις και/ή τις φυσιολογικές αποκρίσεις στην καταπόνηση. 

Η επιτροπή Brambell (1965) και αργότερα το Βρετανικό Συμβούλιο Ευημερίας 

Εκτρεφόμενων Ζώων (FAWC) (Keeling and Jensen, 2002), στοχεύοντας στη βελτίωση της 

ευημερίας των ζώων, διατύπωσε πέντε (5) ελευθερίες – απαλλαγές που πρέπει να έχουν τα 
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ζώα: 1) απαλλαγή από δίψα και πείνα, 2) κατάλληλες ανέσεις και καταφύγια, 3) αποφυγή ή 

ταχεία διάγνωση και θεραπεία τραυματισμών και ασθενειών, 4) ελευθερία να παρουσιάζουν 

τα «φυσικά» πρότυπα συμπεριφοράς και 5) απαλλαγή από το φόβο. Στην περίπτωση των 

ψαριών τα παραπάνω μπορούν να μεταφραστούν σε: επαρκή ποσότητα και ποιότητα τροφής, 

κατάλληλη θερμοκρασία, κατάλληλα επίπεδα οξυγόνου, καλή ποιότητα μέσου εκτροφής 

(νερό), ιχθυοφόρτιση που λαμβάνει υπόψη την κολυμβητική συμπεριφορά και τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις, καλές πιθανότητες για αποφυγή αντιλαμβανόμενου κινδύνου και καλή 

παρακολούθηση της υγείας τους (FAWC, 1996).  

Τα παραπάνω προϋποθέτουν ότι τα ψάρια αισθάνονται δυσφορία, δηλαδή 

συναισθηματική εμπειρία δυσάρεστων καταστάσεων, πόνο και φόβο, θέμα το οποίο 

παραμένει ακόμη ασαφές (Chandroo et al., 2004; Dawkins, 1998).  Κάποιοι ερευνητές 
ισχυρίζονται ότι λόγω έλλειψης βασικών περιοχών του φλοιού του εγκεφάλου, τα ψάρια δεν 

μπορούν να νιώσουν πόνο και φόβο (Rose, 2002), ενώ άλλοι  πιστεύουν ότι υπάρχουν 
ανατομικές, φυσιολογικές και ηθολογικές ενδείξεις ότι μπορούν να βιώσουν πόνο και φόβο 

(Braithwaite and Huntingford, 2004; Chandroo et al., 2004; Sneddon, 2002; Sneddon et al., 

2003). 

Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω συνθήκες διαβίωσης προκαλεί αρχικά 

καταπόνηση στα ψάρια, τα οποία αποκρίνονται σε αυτήν σε διάφορα επίπεδα με αποτέλεσμα 

την απώλεια της ευημερίας. Εύκολα μετρήσιμοι δείκτες ευημερίας που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το είδος, την εποχή, τις συνθήκες διαβίωσης και το στάδιο 

ανάπτυξης, είναι: μεταβολές στο χρώμα του δέρματος, μεταβολές στο ρυθμό αερισμού των 

βραγχίων μέσω των κινήσεων των επικαλυμμάτων τους, μεταβολές στην κολυμβητική 

συμπεριφορά και τη γενικότερη συμπεριφορά, μειωμένη πρόσληψη τροφής, απώλεια 

φυσικής κατάστασης, πτώση του αυξητικού ρυθμού, μορφολογικές ανωμαλίες, 

τραυματισμοί, ασθένειες, μειωμένη αναπαραγωγική απόδοση (Huntingford et al., 2006). 

Πρόσφατα, άρχισε να αμφισβητείται ο τρόπος μελέτης της ευημερίας με το επιχείρημα 

ότι στερείται επιστημονικής προσέγγισης και είναι περισσότερο ηθικής και 

ανθρωποκεντρικής προσέγγισης (Korte et al., 2007). Σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές, 

οι «πέντε ελευθερίες» που διατυπωθήκαν από το Βρετανικό Συμβούλιο Ευημερίας 

Εκτρεφόμενων Ζώων περιγράφουν κυρίως τις συνθήκες των χώρων εκτροφής και φροντίδας. 

Σήμερα, στους ευρωπαϊκούς νόμους τα ζώα ορίζονται ως «συναισθηματικά» (“sentient”) 
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όντα, υποδεικνύοντας ότι θεωρούνται ζώα με αισθήματα τα οποία έχουν αξία από μόνα τους 

και όχι απλά σαν αγροτικά προϊόντα.  

Σύμφωνα με τον Sterling (2004) ούτε η σταθερότητα ούτε οι ελευθερίες, αλλά η 

ικανότητα της μεταβολής είναι κρίσιμη για την υγεία και την ευημερία των ζώων. Η έννοια 

της αλλόστασης, που επινόησε ο Peter Sterling για την εξήγηση της σταθερότητας μέσω της 

μεταβολής έχει την δυναμική να αντικαταστήσει την ομοιόσταση ως τον πυρήνα της 

ρύθμισης της φυσιολογίας. Η αλλόσταση περιλαμβάνει μηχανισμούς που αλλάζουν τις 

ελεγχόμενες φυσιολογικές μεταβλητές προβλέποντας το επίπεδο που θα απαιτηθεί (Sterling 

and Eyer, 1988), έτσι οι οργανισμοί προσαρμόζονται ενεργά σε προβλεπόμενα και 

απρόβλεπτα γεγονότα (McEwen and Wingfield, 2003). Το συναισθηματικό τμήμα του 

εγκεφάλου παίζει κεντρικό ρόλο στην αλλόσταση (Koob and Le Moal, 2001) ελέγχοντας 

ταυτόχρονα όλους τους μηχανισμούς και ενισχύοντας την απόκριση ενσωματώνοντας 

παράγοντες όπως η εμπειρία, τα συναισθήματα, οι αναμνήσεις και επανεκτιμώντας τις 

απαιτήσεις. Μια μεταβολή στην πρόβλεψη των απαιτήσεων θα πρέπει να μεταβάλλει και την 

απόκριση (Sterling, 2004). Ένα υγιές ζώο κατέχει ένα ευρύ φάσμα αλλοστατικών 

μηχανισμών. Ενεργοποίηση αυτών των μηχανισμών πέρα των ορίων μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα: την αποτυχία εθισμού σε επαναλαμβανόμενες προκλήσεις, την αποτυχία 

παύσης της φυσιολογικής απόκρισης όταν παύσει το αίτιο ή την αποτυχία επαρκούς 

απόκρισης (Korte, 2001). 

Μια αλλοστατική κατάσταση αναφέρεται στα τροποποιημένα και σταθεροποιημένα 

επίπεδα δραστηριότητας των πρωτογενών μεσολαβητών (γλυκοκορτικοστεροειδή, 

κατεχολαμίνες), σαν απόκριση σε παράγοντες καταπόνησης, όπως μεταβολές του 

περιβάλλοντος και άλλες προκλήσεις. Τα αθροιστικά αποτελέσματα μιας αλλοστατικής 

κατάστασης είναι το αλλοστατικό φορτίο. Μέσα σε κάποια όρια ένας οργανισμός μπορεί να 

ανταπεξέλθει και να προσαρμοσθεί ή να ανεχθεί παράγοντες καταπόνησης, διατηρώντας την 

ομοιόσταση. Όταν όμως το σύστημα δεν ανταποκρίνεται καλά στον παράγοντα  διατάραξης, 

το αυξανόμενο αλλοστατικό φορτίο οδηγεί σε αλλοστατική υπερφόρτιση (McEwen and 

Wingfield, 2003; Varsamos et al., 2006).  
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1.2. Η έννοια της καταπόνησης 
Ο ορισμός της καταπόνησης και των παραγόντων καταπόνησης (stressors) έχει μακρά 

ιστορία, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλές αμφισβητήσεις (ανασκόπηση: Wendelaar 

Bonga, 1997). Ο διεθνώς αποδεκτός όρος stress (καταπόνηση) επροτάθη από τον Καναδό 

φυσιοπαθολόγο Selye το 1950 (Παπουτσόγλου, 1998). Είναι γενικά πολύ δύσκολο να δοθεί 

ένας κοινά αποδεκτός διεθνής ορισμός για την καταπόνηση. Ένας ορισμός που φαίνεται 

ικανοποιητικός για ερευνητικές εργασίες είναι ο ακόλουθος: καταπόνηση είναι μια 

κατάσταση που προκαλείται από περιβαλλοντικούς ή άλλους παράγοντες, η οποία εκτείνει 

τις προσαρμοστικές αποκρίσεις ενός ζώου πέρα από τα κανονικά όρια ή διαταράσσει την 

κανονική λειτουργία σε τέτοιο βαθμό που και στις δύο περιπτώσεις οι πιθανότητες επιβίωσης 

μειώνονται σημαντικά (Brett, 1958). Ένας άλλος πιο απλός ορισμός (Selye, 1973), ορίζει την 

καταπόνηση σαν την απόκριση ενός οργανισμού σε κάθε απαίτηση που εκτείνει τη 

φυσιολογική κατάσταση πέρα από την κανονική κατάσταση ηρεμίας. Άλλοι πάλι ορίζουν 

την καταπόνηση απλά σαν κάθε απειλή ή διαταραχή της ομοιόστασης (Munck et al., 1984; 

Hinkle, 1987). Οι τελευταίοι ορισμοί δεν θεωρούν απαραίτητο ότι η καταπόνηση είναι 

επιβλαβής για τον οργανισμό. Οι περισσότεροι μάλιστα ερευνητές που ασχολούνται με αυτό 

το πεδίο, θεωρούν την απόκριση στην καταπόνηση σαν μια μορφή προσαρμοστικής 

απόκρισης που προάγει την επιβίωση απέναντι σε επιβλαβείς ή απειλητικές καταστάσεις. 

Έτσι, οι φυσιολογικές και ηθολογικές αποκρίσεις του οργανισμού, έχουν συγχρονιστεί για να 

αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις καταστάσεις καταπόνησης. Πόροι όπως η ενέργεια, 

εκτρέπονται από μη βασικές διαδικασίες όπως ανάπτυξη και αναπαραγωγή για να ευνοηθεί η 

επιβίωση απέναντι στην πρόκληση ή την απειλή. Όταν όμως τα ψάρια εκτίθενται σε συνεχείς 

ή χρόνιους παράγοντες καταπόνησης από τους οποίους δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής, η 

προσαρμοστική αξία της απόκρισης υποχωρεί και μπορεί να εμφανιστούν επιβλαβείς 

πλευρικές συνέπειες. Οι Barton και Iwama (1991) θεώρησαν τα παραπάνω σαν «μη 

προσαρμόσιμη» συνιστώσα της ολικής απόκρισης στην καταπόνηση. Οι δράσεις των 

παραγόντων καταπόνησης έχουν διπλή σημασία: προκαλούν καταστάσεις που απειλούν ή 

διαταράσσουν την ομοιοστατική ισορροπία και έχουν σαν αποτέλεσμα ένα συντονισμένο 

σύνολο από ηθολογικές και φυσιολογικές αποκρίσεις με σκοπό την αντιστάθμιση ή/και 

προσαρμογή ώστε να μπορέσει το ζώο να υπερνικήσει την απειλή (ανασκόπηση: Wendelaar 

Bonga, 1997). Σύμφωνα με τον Selye (1985) η καταπόνηση πρέπει να χωριστεί σε 2 φάσεις: 
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την «ευκαταπόνηση» (“eustress”) ή «υγιή» καταπόνηση και την «αντικαταπόνηση» 

(“distress”) ή επιβλαβή καταπόνηση. Η ευκαταπόνηση συμβαίνει σαν απόκριση του 

οργανισμού υπό συνθήκες που προκαλούν φυσιολογικές αλλαγές που βελτιστοποιούν τη 

βιολογική του απόδοση, π.χ. άσκηση. Η αντικαταπόνηση συμβαίνει όταν κάποιος 

συγκεκριμένος παράγοντας προκαλεί φυσιολογικές αλλαγές σε ένα οργανισμό που μπορεί να 

απειλούν την ακεραιότητα του. Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς έρευνας μέχρι σήμερα 

έχει επικεντρωθεί στην αντικαταπόνηση (Martinez-Porchas et al., 2009).  

  
1.3. Πηγές καταπόνησης στην εντατική υδατοκαλλιέργεια 

Η έντονη καταπόνηση των ψαριών σε συνθήκες εντατικής εκτροφής μπορεί να οδηγήσει 

σε μαζική θνησιμότητα, ενώ υποθανατηφόρα καταπόνηση μπορεί να οδηγήσει, μέσω 

διαφόρων φυσιολογικών και ηθολογικών λειτουργιών, σε καταστολή της ανθεκτικότητας σε 

ασθένειες και του αναπτυξιακού ρυθμού, τα οποία συμβάλλουν σε μείωση της παραγωγής. Η 

αναγνώριση των καταστάσεων καταπόνησης και η διαχείριση της υγείας των ψαριών είναι 

σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία μιας ιχθυοκαλλιέργειας. Κάτω από τις συνθήκες 

έντονου συνωστισμού που είναι τυπικές στα συστήματα εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας, 

φυσιολογικές αποκρίσεις από αλλαγές στη χημεία του νερού, διαχειριστικές πρακτικές και 

ηθολογικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ψαριών προστίθενται στις συνηθισμένες απαιτήσεις 

του υδάτινου περιβάλλοντος. Τα ψάρια μπορούν, μέσα σε όρια, να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες 

φυσικές, χημικές και ηθολογικές προκλήσεις καταναλώνοντας ενέργεια (Barton and Iwama, 

1991). Όμως, τα εξασθενητικά αποτελέσματα πολλών τέτοιων παραγόντων καταπόνησης 

στη φυσιολογική κατάσταση των ψαριών αυξάνονται εκθετικά με αριθμητική μόνο αλλαγή 

σε κάθε ένα παράγοντα καταπόνησης, π.χ. θερμοκρασία ή απαιτούμενο οξυγόνο 

(Wedemeyer, 1996α). Ευτυχώς, με την κατάλληλη διαχείριση πολλών από τους δυνητικούς 

παράγοντες καταπόνησης στο εντατικό περιβάλλον εκτροφής μπορούμε να βελτιώσουμε την 

υγεία των ψαριών και τη φυσιολογική τους κατάσταση. Από αυτούς τους παράγοντες 

καταπόνησης σημαντικότεροι είναι: η ποιότητα του νερού, οι διαχειριστικές πρακτικές, οι 

βιολογικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.  

 
Α. Ποιότητα νερού: Ο προσδιορισμός βέλτιστων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του 

νερού, που θα εξασφαλίζουν άριστες περιβαλλοντικές συνθήκες σε συστήματα εντατικής 

καλλιέργειας είναι πολύπλοκο ζήτημα. Οι επιδράσεις των συνθηκών ποιότητας του νερού 
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στην υγεία και τη φυσιολογική κατάσταση ποικίλουν σημαντικά στα διάφορα είδη, μεγέθη, 

ηλικία και το παρελθόν των ψαριών. Επιπλέον, οι παράγοντες της ποιότητας του νερού από 

μόνοι τους (ειδικά η ολική σκληρότητα, το pH, η περιεκτικότητα σε οξυγόνο και η 

θερμοκρασία) μπορούν να αλλάξουν τις φυσιολογικές επιδράσεις άλλων παραμέτρων. 

Η θερμοκρασία του νερού έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ευημερία των ψαριών. 

Κάθε είδος έχει συγκεκριμένο εύρος ανοχής στη θερμοκρασία και μια βέλτιστη θερμοκρασία 

στην οποία αναπτύσσεται καλύτερα. Η θερμοκρασία είναι γνωστό ότι επηρεάζει τη 

λειτουργικότητα και τη δομή των πρωτεϊνών στα εξώθερμα ζώα όπως τα ψάρια. Τόσο το 

ενδιαίτημα, όσο και η αλλαγή θερμοκρασίας μπορούν να επηρεάσουν τις καταλυτικές 

ιδιότητες των ενζύμων (Klyachko and Ozernyuk, 1998). Πάντως, η προσαρμοστικότητα των 

ψαριών και η ικανότητα τους να επιδεικνύουν φυσιολογική δραστηριότητα σε ακραίες 

θερμοκρασίες, υποδεικνύει ότι οι κυτταρικές διεργασίες μπορούν να διατηρούνται σε 

κανονικά επίπεδα ακολουθώντας μια περίοδο θερμικής προσαρμογής (Gerlach et al., 1990). 

Στα ψάρια, η θερμική προσαρμογή καθορίζεται γενικότερα από μεταβολικές αλλαγές, κατά 

τη διάρκεια των οποίων μια αρχική περίοδος θερμικής καταπόνησης ακολουθείται από μια 

διαβαθμισμένη αντιστάθμιση. Όταν επιτευχθεί ένα σταθερό μεταβολικό επίπεδο, το ζώο 

θεωρείται ότι εγκλιματίσθηκε πλήρως (Maricondi-Massari et al., 1998). Σήμερα είναι 

γνωστό ότι και η θερμοκρασία εγκλιματισμού έχει σημασία στην απόκριση των ψαριών στην 

καταπόνηση από διάφορους παράγοντες (Strange, 1980; Cataldi et al., 1998; Lankford et al., 

2003; Lermen et al., 2004). 

 
Β. Διαχειριστικές (ιχθυοκαλλιεργητικές) πρακτικές: Διαχειριστικές πρακτικές όπως 

συνωστισμός, δηλαδή υψηλή πυκνότητα εκτροφής (Barton et al., 1980; Leatherland, 1993; 

Ortuño et al., 2002α), σύλληψη (Frisch and Anderson, 2000; Grutter and Pankhurst, 2000), 

περιορισμός (Barton et al., 1980; Clearwater and Pankhurst, 1996; Ruane et al., 2000, 

Grutter and Pankhurst, 2000), διάφοροι χειρισμοί (Barton et al., 1980; Thomas and 

Robertson, 1991; Frisch and Anderson, 2000; Grutter and Pankhurst, 2000), διαχωρισμός, 

διαλογή (Flos et al., 1988; Leatherland, 1993), μεταφορά (Barton et al., 1980; Davis and 

Parker, 1986; Frisch and Anderson, 2000), αναισθησία (Thomas and Robertson, 1991; Ross 

and Ross, 1999), μέτρηση βάρους ή μήκους, προκαλούν καταπόνηση στα ψάρια. 
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Καταπόνηση προκαλούν επίσης στην αλιευτική διαχείριση διάφορες μέθοδοι σύλληψης, 

σωματικά τραύματα και η έκθεση σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Σημαντική πηγή καταπόνησης στην ιχθυοκαλλιέργεια είναι η μεταφορά των ψαριών. 

Οικονομικές απαιτήσεις υπαγορεύουν ότι στο μικρότερο δυνατό όγκο νερού, θα πρέπει να 

μεταφερθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός ψαριών και ορθά σχεδιασμένα συστήματα είναι 

απαραίτητα για την αποφυγή αρνητικών αλλαγών στην ποιότητα του νερού. Η πιο 

σημαντική φυσιολογική απαίτηση είναι η συνεχής κυκλοφορία αερισμένου νερού σε όλα τα 

μέρη της δεξαμενής μεταφοράς (Wedemeyer, 1996β). Ένα σύστημα αερισμού που συνεχώς 

αντικαθιστά το απαιτούμενο οξυγόνο που καταναλώνεται από τα ψάρια είναι επίσης 

απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση της αναπνευστικής καταπόνησης. Η συσσώρευση 

αμμωνίας και διοξειδίου του άνθρακα στο νερό των δεξαμενών μεταφοράς των ψαριών, 

μπορεί να αποτελέσει μια επιπλέον πηγή καταπόνησης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

Αποτυχία απομάκρυνσης της περίσσειας διαλυμένου διοξειδίου του άνθρακα, έχει σαν 

αποτέλεσμα πρώτα υπερκαπνία και οξέωση, μετά αναπνευστική καταπόνηση λόγω του 

φαινομένου Bohr (ευκολότερη αποδέσμευση του οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη), ιστο-

υποξία και τελικά νάρκωση και θάνατο (Wedemeyer, 1996β). Διάφορες τεχνικές έχουν 

αναπτυχθεί για να μειώσουν τις αρνητικές φυσιολογικές επιδράσεις της μεταφοράς στην 

υγεία των ψαριών. Αυτές περιλαμβάνουν πρόσθετα νερού (αναισθητικά, ανόργανα άλατα 

και πολυμερή), νηστεία, υποθερμία, μειωμένη ένταση φωτός, ή/και ανανέωση νερού κατά τη 

διάρκεια της μεταφοράς. 

Η αναισθησία επίσης αποτελεί ένα διαδεδομένο χειρισμό στις ιχθυοκαλλιέργειες. Χημικά 

αναισθητικά χρησιμοποιούνται συχνά προκειμένου να διευκολύνουν το χειρισμό των 

ψαριών και να μειώσουν την καταπόνηση. Γενικά, τα αναισθητικά ηρεμούν τα ψάρια, αν και 

η φαρμακοδυναμική και φαρμακοκινητική τους δεν είναι αρκετά κατανοητές (Ross and 

Ross, 1999). Η αναισθησία αποτρέπει τον τραυματισμό και κάποια αναισθητικά μπορεί να 

μειώσουν ή να μπλοκάρουν την ενεργοποίηση της απόκρισης στην καταπόνηση. Αποτυχία 

στην καταστολή της ενεργοποίησης της απόκρισης κατά τη διάρκεια καταπόνησης έχει μη 

επιθυμητά αποτελέσματα (Rotllant et al., 2001; Skjervold et al., 2001). Το κατάλληλο 

αναισθητικό στην κατάλληλη δόση έχει κατά περίπτωση θετικά αποτελέσματα στη μείωση 

της καταπόνησης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκαλέσει επιπλέον καταπόνηση. 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου είναι επιθυμητή ελαφρά αναισθησία, παρά ολική 
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(Cooke et al., 2004). Για παράδειγμα, κατά τη μεταφορά, αν τα ψάρια είναι υπό ολική 

αναισθησία, η απώλεια ισορροπίας και η παύση της κολύμβησης μπορεί να προκαλέσει 

θάνατο από ασφυξία αν όλα τα άτομα πέσουν στον πυθμένα ή τραυματισμό από χτυπήματα 

στα τοιχώματα της δεξαμενής (Cooke, et al., 2004). Κατά την επιλογή αναισθητικού θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως αποτελεσματικότητα, κόστος, 

διαθεσιμότητα, ευκολία στη χρήση και παράπλευρες επιδράσεις σε ψάρια, ανθρώπους και 

περιβάλλον (Marking and Meyer, 1985).  

 
Γ. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ιχθύων: Οι ηθολογικές αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν 

χώρα μεταξύ των ψαριών στις εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες μπορούν να αποτελέσουν 

σημαντική πηγή καταπόνησης. Μια σειρά από συμπεριφορές έχουν εξελιχθεί στους άγριους 

πληθυσμούς οι οποίες ενισχύουν την επιτυχία του ατόμου στο συνεχή ανταγωνισμό για 

τροφή, χώρο, καλή ποιότητα νερού, κάλυψη για προστασία από θηρευτές και εύρεση 

συντρόφου. Η πιο ενδιαφέρουσα συμπεριφορά είναι η επιθετικότητα. Η επιθετικότητα 

χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των κυρίαρχων ατόμων σε δια-ειδικά ιεραρχικά 

κοινωνικά συστήματα και για την ενίσχυση της επιτυχίας σε ενδο-ειδικό ανταγωνισμό. 

Κάποιες επιθετικές συμπεριφορές, όπως δάγκωμα, εφόρμηση, καταδίωξη και εμβολισμοί 

μπορεί να επιφέρουν σοβαρούς σωματικούς τραυματισμούς. Άλλες, όπως πλευρικές 

εμφανίσεις, εκφοβίζουν τον ανταγωνιστή χωρίς να απαιτείται άμεση σωματική επαφή. Οι 

επιθετικές αλληλεπιδράσεις είναι συχνές και έντονες κατά την εγκαθίδρυση σε νέες περιοχές 

ή σε κοινωνικές ιεραρχίες. Προβλήματα υγείας οφειλόμενα σε κοινωνικές ιεραρχίες είναι 

σχετικά συχνά στις υδατοκαλλιέργειες. Οι κοινωνικές ιεραρχίες βασίζονται κυρίως στο 

μέγεθος των ψαριών και μπορούν να δημιουργηθούν σχετικά γρήγορα σε πολλά είδη, 

ιδιαίτερα σε χαμηλές πυκνότητες εκτροφής. Πληγωμένα πτερύγια, απώλεια λεπιών από 

εμβολισμούς, μειωμένη αύξηση, παθολογικές αλλαγές στο γαστρεντερικό ιστό, αυξημένη 

ευπάθεια σε μολυσματικές ασθένειες λόγω χρόνιας φυσιολογικής καταπόνησης μπορούν να 

παρατηρηθούν στα ηττημένα άτομα. Ο περιοδικός διαχωρισμός μεγεθών στα ιχθυοτροφεία 

στηρίζεται στο ότι τα μεγαλύτερα ψάρια τείνουν να είναι κυρίαρχα και αν απομακρυνθούν η 

αύξηση των υπόλοιπων μικρότερων ψαριών συνήθως βελτιώνεται. Τα παραπάνω βέβαια δεν 

ισχύουν για όλα τα είδη, δηλαδή ο διαχωρισμός μεγέθους δεν είναι πάντα ευνοϊκός. Η 

πρόκληση στην ιχθυοκαλλιέργεια είναι να αναγνωριστούν και να εξασφαλιστούν συνθήκες 
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εκτροφής κάτω από τις οποίες, συμπεριφορές όπως η επιθετικότητα ή η κοινωνική κυριαρχία 

δεν επηρεάζουν πλέον την κατάκτηση χώρου, την ευνοϊκή ποιότητα νερού, την τροφή ή 

άλλους πόρους (Wedemeyer, 1997). 

 
Δ. Αλληλεπιδράσεις ιχθύων με μικροοργανισμούς: Οι αλληλεπιδράσεις των ψαριών με 

τους μικροοργανισμούς στο περιβάλλον εκτροφής είναι συνήθως αβλαβείς. Όμως αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις λαμβάνουν χώρα σε ένα δυναμικό περιβάλλον και έτσι επηρεαζόμενες από 

παράγοντες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα του νερού και την καταπόνηση στις 

συνθήκες εκτροφής, μπορεί να εξελιχθούν σε μολυσματικές και επιζωοτικές ασθένειες 

(Wedemeyer, 1997). 

 
1.4. Απόκριση στην καταπόνηση 

Η καταπόνηση επηρεάζει τα ψάρια ατομικά αλλά και τους πληθυσμούς τους σε όλα τα 

επίπεδα οργάνωσης, από το μοριακό έως και το πληθυσμιακό. Η πρώτη σημαντική 

περιγραφική θεωρία για την καταπόνηση και τα αποτελέσματα της στον οργανισμό 

διατυπώθηκε από τον Hans Selye (1936; 1950). Ο Selye παρατήρησε ότι τα πειραματόζωα 

παρουσίαζαν μια μη ειδικότητα και ομοιότητα στις αποκρίσεις τους, ανεξάρτητα της 

διαταραχής, την οποία θεώρησε ως τη βάση ενός συνδρόμου γενικής απόκρισης, εκτός από 

τις ειδικές αποκρίσεις σε ατομικά ερεθίσματα. Αυτό ήταν ο πυρήνας του Συνδρόμου Γενικής 

Προσαρμογής (General Adaptation Syndrome, GAS). Το GAS έχει τρία στάδια: Πρώτον, 

υπάρχει μια αντίδραση συναγερμού που είναι η αρχική απόκριση στο ερέθισμα, η οποία 

ακολουθείται από ένα στάδιο αντίστασης καθώς ο οργανισμός προσαρμόζει ή εξισορροπεί 

τη διαταραχή ώστε να ανακτήσει την ομοιόσταση. Αν ο οργανισμός δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει επιτυχώς την προκύπτουσα καταπόνηση ακολουθεί το τρίτο στάδιο, δηλαδή 

εξάντληση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας παθολογικής κατάστασης ή το 

θάνατο (Selye, 1973). Άλλοι ερευνητές τάχθηκαν υπέρ και άλλοι κατά της θεωρίας του GAS. 

Ο Moberg (1985) εξέφρασε μια διαφορετική προσέγγιση στην κατανόηση της καταπόνησης 

και του GAS. Σύμφωνα με αυτήν, απλά το κεντρικό νευρικό σύστημα αντιλαμβάνεται ένα 

ερέθισμα, τον παράγοντα καταπόνησης, και οργανώνει μια βιολογική άμυνα απέναντι σε 

αυτό, την απόκριση στην καταπόνηση. Αν ο οργανισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 

επιτυχώς την αλλαγή στη βιολογική λειτουργία, ακολουθεί ένα προπαθολογικό στάδιο και 

τελικά αναπτύσσει μια παθολογική κατάσταση.  
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Οι ιχθυοκαλλιεργητές γνώριζαν εδώ και καιρό τη δραματική αύξηση του μεταβολικού 

ρυθμού των ψαριών μετά από διάφορους χειρισμούς, και κυρίως κατά τη μεταφορά, η οποία 

ήταν η πρώτη που παρατηρήθηκε λόγω της μεγάλης θνησιμότητας που προκαλούσε. Στη 

συνέχεια άρχισε να αυξάνεται το ενδιαφέρον και για άλλες παραμέτρους που μπορούσαν να 

προκαλέσουν καθυστερημένη θνησιμότητα μετά τη μεταφορά (Horton, 1956). Το γεγονός 

αυτό οδήγησε στην ανακάλυψη της σχετικά ταχείας αύξησης του γαλακτικού οξέος στο 

πλάσμα των μεταφερόμενων σαλμονοειδών (Black, 1956, 1957α, β, γ; Black and Barrett, 

1957). Αν και ο Black παραδέχτηκε ότι η ακριβής αιτία θανάτου δεν ήταν γνωστή, υπέθεσε 

ότι η συγκέντρωση γαλακτικού οξέος στην κυκλοφορία, οφειλόμενη σε μυϊκή 

δραστηριότητα σχετιζόμενη με μεταφορά, θα προκαλούσε έντονη οξεοβασική ανισορροπία. 

Αυτό θα μείωνε την ικανότητα του αίματος για μεταφορά οξυγόνου και διοξειδίου του 

άνθρακα, η οποία θα ήταν πιθανή αιτία θανάτου (Black, 1958). Κατά τη δεκαετία του ’70 και 

’80 άλλοι δευτερογενείς δείκτες καταπόνησης, όπως μεταβολές στη γλυκόζη ή στους 

ηλεκτρολύτες του αίματος, χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από το γαλακτικό οξύ για την 

εκτίμηση της καταπόνησης στην εντατική εκτροφή (Chavin and Young, 1970; Miles et al., 

1974; Aldrin et al., 1979; Carmichael et al., 1983; Nikinmaa et al., 1983).  

Με την εξέλιξη των γνώσεων για τις στεροειδείς ορμόνες στα ψάρια και της τεχνολογίας 

μέτρησης τους, η κορτιζόλη έγινε σύντομα ο δείκτης επιλογής για την καταπόνηση και έτσι 

αναγνωρίσθηκε η σημασία του υποθαλαμικού – υποφυσιακού – μεσονεφρικού 

(hypothalamic-pituitary-interrenal, HPI) άξονα στην απόκριση των ψαριών στην 

καταπόνηση (Εικόνα 1.1). Οι Mazeaud et al. (1977) παρουσίασαν την ιδέα των πρωτογενών 

και δευτερογενών επιδράσεων της καταπόνησης στα ψάρια. Οι πρωτογενείς επιδράσεις 

συμβαίνουν σε ενδοκρινικό επίπεδο και οι δευτερογενείς στο επίπεδο του μεταβολισμού και 

της οσμωρύθμισης. Επέκταση αυτών περιλαμβάνει τριτογενείς αποκρίσεις στην 

καταπόνηση, στο επίπεδο του οργανισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν δείκτες επιδόσεων, 

όπως ικανότητα κολύμβησης ή ανθεκτικότητα σε ασθένειες (Wedemeyer and McLeay, 

1981), αύξηση, αναπαραγωγική ικανότητα και ανοχή σε επικείμενους ή πρόσθετους 

παράγοντες καταπόνησης (ανασκόπηση: Wendelaar Bonga, 1997). Σήμερα είναι πλέον καλά 

τεκμηριωμένο ότι η κύρια απόκριση στην καταπόνηση είναι νευροενδοκρινικής φύσεως. Η 

ενδοκρινική απόκριση στην καταπόνηση περιλαμβάνει χαρακτηριστικές κορτικοστεροειδείς 

αποκρίσεις, μέσω του HPI άξονα (ανασκόπηση: Barton and Iwama, 1991; Wendelaar Bonga, 
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1997), και απελευθέρωση κατεχολαμινών, μέσω του άξονα υποθάλαμος – συμπαθητικές ίνες 

– χρωμιόφιλος ιστός (chromaffin cells) (ανασκόπηση: Mazeaud and Mazeaud, 1981; 

Gamperl et al., 1994; Wendelaar Bonga, 1997) (Εικόνα 1.1). Ο νευροενδοκρινικός έλεγχος 

των δυο αυτών ορμονικών αξόνων κατά τη διάρκεια της καταπόνησης φαίνεται να είναι 

αλληλοσχετιζόμενος (Axelrod and Reisine, 1984). Αν και έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 

στην κορτιζόλη και ίσως λιγότερη στις κατεχολαμίνες του πλάσματος σαν κύριους δείκτες 

καταπόνησης, πολλές άλλες ορμόνες έχει φανεί ότι αποκρίνονται στην καταπόνηση 

(Πίνακας 1.1). Παραδείγματα από πολλά δευτερογενή φυσιολογικά χαρακτηριστικά που 

έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί σαν δείκτες καταπόνησης στα ψάρια παρουσιάζονται στον 

πίνακα 1.2.  

 
Πίνακας 1.1. Πρωτογενείς νευροενδοκρινικοί παράγοντες, εκτός των κορτικοστεροειδών και των 

κατεχολαμινών, που αποκρίνονται σε παράγοντες καταπόνησης σχετιζόμενους με τις 
ιχθυοκαλλιέργειες. 
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Πίνακας 1.2. Δευτερογενείς αποκρίσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί σαν δείκτες καταπόνησης στα 
ψάρια. 
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Εικόνα 1.1. Νευροενδοκρινική ρύθμιση της καταπόνησης στους ιχθείς: Υποθαλαμικός – 

Υποφυσιακός – Μεσονεφρικός άξονας και άξονας Υποθαλάμου – Συμπαθητικών ινών – χρωμιόφιλου 
ιστού. Τα συνεχή βέλη αντιπροσωπεύουν θετικές (διεγερτικές) δράσεις, ενώ τα διακεκομμένα (κόκκινο 
χρώμα) αντιπροσωπεύουν αρνητικές (ανασταλτικές) δράσεις.  
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1.4.1. Ενδοκρινική απόκριση: Κατ’ αρχήν πρέπει να τονιστεί ότι δεν αποκρίνονται όλα 

τα ψάρια στην καταπόνηση με ένα κοινό πρότυπο ενδοκρινικών αλλαγών. Μια μεγάλη σειρά 

από εξωτερικούς (περιβαλλοντικούς) ή εσωτερικούς παράγοντες επηρεάζουν την 

ενδοκρινική απόκριση ενός ψαριού στην καταπόνηση. Παραδείγματα περιβαλλοντικών 

παραγόντων είναι η προηγούμενη έκθεση σε ρυπαντές (Hontela et al., 1992), η ποιότητα του 

νερού (Pickering and Pottinger, 1987β), η θερμοκρασία (Perry and Reid, 1994), ενώ 

παραδείγματα εσωτερικών παραγόντων είναι το στάδιο ανάπτυξης και η σεξουαλική 

ωρίμανση (Pottinger et al., 1995). Επιπλέον, υπάρχουν και ενδογενείς ενδοκρινικοί ρυθμοί, 

ημερήσιοι και εποχιακοί, στη συγκέντρωση τουλάχιστον κάποιων ορμονών απόκρισης στην 

καταπόνηση (Bry, 1982; Pickering and Pottinger, 1983). 

Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η καταπόνηση που οφείλεται σε ανοξία (Perry and Reid, 

1992), οξέωση (Brown and Whitehead, 1995), εξαντλητική άσκηση (Wood et al., 1990) και 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Sloman et al., 2002) στα ψάρια, συνοδεύεται από ταχύτατες 

αλλαγές στη βιοσύνθεση και τις συγκεντρώσεις των κατεχολαμινών στο πλάσμα. Οι 

κατεχολαμίνες προέρχονται κυρίως από τα κύτταρα του χρωμιόφιλου ιστού, τα οποία 

βρίσκονται διασκορπισμένα στα νεφρά και τα οπίσθια τοιχώματα της κεντρικής φλέβας 

(Reid et al., 1994). Η βιοσύνθεση των κατεχολαμινών έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των 

αποθεμάτων τους, παρά την απόκριση στην καταπόνηση, και έτσι εξασφαλίζεται η 

περαιτέρω απόκριση σε επιπλέον καταπόνηση. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι 

επαναλαμβανόμενη καταπόνηση μπορεί να οδηγήσει σε απευαισθητοποίηση (Reid et al., 

1994). Οι κατεχολαμίνες αυξάνονται πολύ γρήγορα μετά την καταπόνηση, ενώ οι τιμές 

αναφοράς σε μη καταπονημένα άτομα είναι γενικά μικρότερες των 5 nM. Αν η καταπόνηση 

έχει πολύ μικρή διάρκεια, οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα μπορεί να μειωθούν αντίστοιχα 

σύντομα (ο χρόνος ημιζωής των κατεχολαμινών στην κυκλοφορία είναι μερικά λεπτά) αλλά 

αν η καταπόνηση είναι παρατεταμένη μπορεί να παραμείνουν υψηλές για μακρές περιόδους, 

όπως για πολλές ώρες ή ημέρες (Brown and Whitehead, 1995; McDonald and Milligan 1992; 

Randall and Perry, 1992). Η απελευθέρωση των κατεχολαμινών ενεργοποιεί μια σειρά από 

ολοκληρωμένες αποκρίσεις σκοπός των οποίων είναι να ελαχιστοποιήσουν τις επιδράσεις 

της έντονης καταπόνησης στη φυσιολογία. Συγκεκριμένα, οι κατεχολαμίνες εξυπηρετούν 

στη βελτιστοποίηση των καρδιαγγειακών και αναπνευστικών λειτουργιών και κινητοποιούν 

ενεργειακά αποθέματα για τις αυξημένες μεταβολικές απαιτήσεις που είναι συνδεδεμένες με 
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την καταπόνηση (ανασκόπηση: Randall and Perry, 1992; Wendelaar Bonga, 1997). Η   

σχετιζόμενη με την καταπόνηση υπεργλυκαιμία που έχει αναφερθεί σε πολλά είδη 

τελεόστεων (Barton and Iwama, 1991) μεσολαβείται κυρίως από τις επιδράσεις των 

κατεχολαμινών στην απελευθέρωση γλυκόζης από το ήπαρ, την κύρια αποθήκη 

υδατανθράκων στα ψάρια (Van Raaij, et al., 1995). Η κύρια διεργασία απελευθέρωσης 

γλυκόζης από το ήπαρ μέσω των κατεχολαμινών, είναι η γλυκογενόλυση. Υπάρχουν επίσης 

ενδείξεις ότι οι κατεχολαμίνες εμπλέκονται και στην κινητικότητα των ελεύθερων λιπαρών 

οξέων, τα οποία είναι σημαντικά ενεργειακά υποστρώματα για τους ιχθείς (van der Boon, et 

al., 1991). Οξεία καταπόνηση έχει συχνά σαν αποτέλεσμα ταχεία αύξηση στις 

συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος στους μυς και το πλάσμα και μειωμένο pΗ αίματος και 

περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Τυπικά, αυτές οι αλλαγές σχετίζονται με μαζική απελευθέρωση 

κατεχολαμινών από τα κύτταρα του χρωμιόφιλου ιστού και ακολουθούνται από ραγδαία 

αύξηση της αναπνοής, της ροής αίματος στα βράγχια, της ανταλλαγής αερίων και της 

συγκεντρώσης γλυκόζης στο πλάσμα (Barton and Iwama, 1991; Brown, 1993; Mazeaud and 

Mazeaud, 1981; Pickering and Pottinger, 1995; Randall and Perry, 1992; Witters et al., 

1991). Η ακριβής μέτρηση των κατεχολαμινών παρουσιάζει δυσκολίες λόγω της 

ευαισθησίας και της ταχύτητας με την οποία αποκρίνονται στην καταπόνηση, ενώ η 

απόκριση κορτιζόλης είναι πιο αργή και έτσι ποσοτικοποιείται ευκολότερα. Έτσι, η 

κορτιζόλη έχει επικρατήσει σαν δείκτης καταπόνησης στους ιχθείς (Arends et al., 1999; 

Belanger et al., 2001; Pickering, 1992; Sumpter, 1997).  

O HPI άξονας είναι μια αλληλουχία από ορμόνες (Εικόνα 1.1) με σημαντικότερη την 

κορτιζόλη, η οποία είναι υπεύθυνη για τις επιδράσεις της καταπόνησης (Rotllant et al., 2000; 

Wendelaar Bonga, 1997). Η πρώτη ορμόνη στο μονοπάτι του HPI άξονα είναι η ορμόνη 

απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης (Corticotropin-Releasing Hormone, CRH). Οι νευρώνες 

που εκκρίνουν CRH είναι πολύ σημαντικοί για την απόκριση στην καταπόνηση γιατί εκτός 

της επιρροής τους στις συγκεντρώσεις κορτιζόλης μέσω του HPI άξονα, τροποποιούν επίσης 

την απελευθέρωση των κατεχολαμινών από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και 

επηρεάζουν την έκφραση διαφόρων ηθολογικών προτύπων μέσω κεντρικών νευρικών 

μονοπατιών. Ο κύριος ρόλος της CRH στον HPI άξονα είναι ο έλεγχος της απελευθέρωσης  

της αδρενοκορτικοτροπίνης (Adrenocorticotropic hormone, ACTH) από τα κορτικοτρόπα 

κύτταρα του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης. Η ACTH, όπως και η μελανοτρόπος ορμόνη 

 24



(melanocyte-stimulating hormones, MSH) και η β-ενδορφίνη, συντίθενται σαν μέρος ενός 

μεγαλύτερου πρόδρομου μορίου, της προ-οπιομελανοκορτίνης (Pro-opiomelanocortin, 

POMC) και επιδρά στο μεσονεφρικό ιστό διεγείροντας την απελευθέρωση 

κορτικοστεροειδών, ιδιαίτερα κορτιζόλης (Henderson and Garland, 1980). Η κορτιζόλη δεν 

αποθηκεύεται στο μεσονεφρικό ιστό, αλλά συντίθεται και απελευθερώνεται όταν χρειαστεί 

και έχει ένα ευρύ φάσμα δράσεων στα ψάρια. Ο τρόπος δράσης της κορτιζόλης χωρίζεται 

στον κλασικό γενωμικό και στο μη-γενωμικό τρόπο δράσης. Στον κλασικό γενωμικό τρόπο 

δράσης, ο οποίος είναι αργός αλλά τα αποτελέσματα του διαρκούν περισσότερο, η κορτιζόλη 

διαχέεται μέσω της πλασματικής μεμβράνης του κυττάρου και συνδέεται με 

κυτταροπλασματικούς υποδοχείς. Το ενεργοποιημένο σύμπλοκο κορτιζόλης – υποδοχέα 

μεταφέρεται στον πυρήνα του κυττάρου, όπου συνδέεται με παλίνδρομες αλληλουχίες DNA 

και μεταβάλει τη μεταγραφή γονιδίων και την πρωτεϊνική σύνθεση (Beato, and Sanchez-

Pacheco, 1996; Evans, 1988; Ing and O’Malley, 1995; Rousseau, 1984). Στο  μη-γενωμικό 

τρόπο δράσης, ο οποίος είναι γρήγορος και σύντομος, η κορτιζόλη δρα μέσω μεμβρανικών 

υποδοχέων, όπως στην περίπτωση των νευροδιαβιβαστών και των πεπτιδικών ορμονών. Η 

σύνδεση της κορτιζόλης με μεμβρανικούς υποδοχείς προκαλεί ένα μονοπάτι ενδοκυτταρικών 

αντιδράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν αλλαγές στο δυναμικό της μεμβράνης, ροή ιόντων 

και ενεργοποίηση δεύτερων μηνυμάτων, όπως τριφωσφορική ινοσιτόλη (IP3), κυκλική 

μονοφωσφορική αδενοσίνη (cAMP) και ιόντα ασβεστίου (Ca2+) ή ενεργοποίηση 

πρωτεϊνικών κινασών (Borski , 2000; Borski et al., 1991; Falkenstein et al., 2000; Hyde et 

al., 1998; Schmidt et al., 2000; Wehling, 1994). 

Από μεταβολικής άποψης, οι επιπτώσεις της κορτιζόλης μπορούν να θεωρηθούν ευρέως 

καταβολικές (ανασκόπηση: Mommsen et al., 1999). Τα βράγχια, το έντερο και το ήπαρ είναι 

σημαντικοί στόχοι για την κορτιζόλη στα ψάρια. Αυτά τα όργανα αντανακλούν τις δύο 

κύριες δράσεις της κορτιζόλης στα ψάρια, που είναι η ρύθμιση της υδρομεταλλικής 

ισορροπίας και του ενεργειακού μεταβολισμού. Άλλες δραστηριότητες της κορτιζόλης 

περιλαμβάνουν μείωση του ρυθμού αύξησης και καταστολή των αναπαραγωγικών και 

ανοσοποιητικών λειτουργιών (ανασκόπηση: Wendelaar Bonga, 1997). Η κορτιζόλη έχει 

διεγερτική δράση στη βραγχιακή αποβολή Να+ και Cl-, η οποία είναι βασική για τον 

υδρομεταλλικό έλεγχο στο θαλάσσιο περιβάλλον και προάγει τη διαφοροποίηση των 

κυττάρων χλωρίου, των κύριων ιοντο-μεταφορικών κυττάρων των βραγχίων, και αυξάνει τη 
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δραστικότητα της Να+-Κ+-ΑΤΡάσης στα βράγχια, το έντερο και τα νεφρά (Chester et al, 

1980; McCormick, 1995; Laurent and Perry, 1989). Στα ψάρια η κορτιζόλη έχει επιδράσεις 

στο μεταβολισμό των υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπών. Η υπεργλυκαιμία που ακολουθεί 

συχνά την οξεία καταπόνηση προκαλείται κυρίως ή αποκλειστικά από τη γλυκογενολυτική 

δράση των κατεχολαμινών, παρά αυτήν της κορτιζόλης. Οι αναφορές στην επίδραση της 

κορτιζόλης στα επίπεδα ηπατικού γλυκογόνου, ποικίλουν. Έχουν περιγραφεί και αυξήσεις 

και μειώσεις μετά από την επίδραση κορτιζόλης (Randall and Perry, 1992, van der Boon et 

al, 1991). Οι διεγερτικές δράσεις της κορτιζόλης στην παραγωγή ηπατικής γλυκόζης, ίσως 

περιορίζεται στη γλυκονεογένεση όπως έχει αναφερθεί για πολλά είδη και αυτό συμβάλει 

στην απώλεια βάρους που μπορεί να παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια χρόνιας καταπόνησης 

(Vijayan et al, 1991). Η κορτιζόλη επίσης ίσως να διεγείρει τα επίπεδα ελεύθερων λιπαρών 

οξέων στο πλάσμα προάγοντας τη λιπόλυση (Sheridan, 1988; Sheridan, 1994). 

Η αύξηση της κορτιζόλης του πλάσματος είναι γενικά αξιόπιστος και εύκολα 

ανιχνεύσιμος δείκτης, λόγω του ότι οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο πλάσμα μη 

καταπονημένων ατόμων (τιμές ηρεμίας) στα περισσότερα είδη είναι μεταξύ < 1 και 10 ng 

ml-1 (Pottinger and Moran, 1993) και αυξάνονται γρήγορα (5 – 10 min) σαν απόκριση σε 

οξεία καταπόνηση (παράγοντες όπως η θερμοκρασία του νερού επηρεάζουν το ρυθμό 

απόκρισης), ενώ συνεχίζουν να αυξάνονται όσο η καταπόνηση επιμένει για να φτάσουν 

10πλάσιες έως 100πλάσιες τιμές (Pottinger and Moran, 1993; Barton and Iwama, 1991). 

Ωστόσο, έχουν αναφερθεί και μεγαλύτερες τιμές ηρεμίας, όπως 50 ng ml-1 ή και υψηλότερες 

(Brown and Whitehead, 1995). Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από διαφορές στην ειδικότητα 

της μεθόδου προσδιορισμού, τις συνθήκες εκτροφής, τη διαδικασία σύλληψης ή σε φυσικούς 

παράγοντες (Barton and Iwama, 1991). Υψηλές συγκεντρώσεις κορτιζόλης έχουν 

παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια τελικών σταδίων αναπαραγωγικής ωρίμανσης και την 

απελευθέρωση αυγών. Άλλες πηγές φυσικής ποικιλότητας είναι οι ενδογενείς ημερήσιοι και 

εποχιακοί κύκλοι της κορτιζόλης του πλάσματος που έχουν παρατηρηθεί σε πολλά είδη. 

Επίσης έχουν παρατηρηθεί ετήσιοι κύκλοι, με υψηλότερες τιμές το χειμώνα. Οι 

συγκεντρώσεις κορτιζόλης μπορεί επίσης να διαφέρουν και με το τροφικό πρότυπο (Laidley 

and Leatherland, 1988α). Αυτό δείχνει ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις κορτιζόλης δεν 

μπορούν πάντα να αποδοθούν σε καταπόνηση και το αντίστροφο, ότι δηλαδή χαμηλές 

συγκεντρώσεις κορτιζόλης δεν εγγυώνται την απουσία παράγοντα καταπόνησης 

 26



(ανασκόπηση: Wendelaar Bonga, 1997). Σε οξεία καταπόνηση, όπως διάφοροι χειρισμοί και 

σύντομος περιορισμός, οι αυξημένες συγκεντρώσεις κορτιζόλης μπορεί να διαρκέσουν για 

λίγες ώρες (Pickering and Pottinger, 1989), ενώ σε περιπτώσεις χρόνιας ή 

επαναλαμβανόμενης καταπόνησης, όπως παρατεταμένο περιορισμό ή συνωστισμό, οι 

συγκεντρώσεις κορτιζόλης μπορεί να παραμείνουν υψηλές για πολλές μέρες ή και εβδομάδες 

(Pickering and Pottinger, 1989; Rotllant and Tort, 1997). Σε κάποιες περιπτώσεις χρόνιας 

καταπόνησης, οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης μπορεί να επιστρέψουν τελικά στο φυσιολογικό, 

παρά τη συνεχόμενη καταπόνηση. Αυτό αντικατοπτρίζει εθισμό στις συνθήκες 

καταπόνησης. Όσον αφορά στις φυσιολογικές επιπτώσεις της ενεργοποίησης του HPI άξονα 

(όπως αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες, μείωση του ρυθμού αύξησης, αυξημένη ευαισθησία 

στις ασθένειες), είναι άμεσες επιπτώσεις της αυξημένης κορτιζόλης, όμως και άλλοι 

μηχανισμοί μπορεί να είναι μερικώς ή ολοκληρωτικά υπεύθυνοι. Κατά τη διάρκεια 

παρατεταμένης έκθεσης σε κάποιο παράγοντα καταπόνησης, μια σειρά μηχανισμών μπορούν 

να βοηθήσουν στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αυξημένων συγκεντρώσεων 

κορτιζόλης στο πλάσμα. Αυτοί περιλαμβάνουν: (1) Την αρνητική ανάδραση της κορτιζόλης 

στο ρυθμό έκκρισης του ίδιου του μορίου της, αλλά και την αναστολή της απελευθέρωσης 

CRH και ACTH (Εικόνα 1.1) (Barton et al., 1987), (2) την απευαισθητοποίηση του 

μεσονεφρικού ιστού στη διέγερση από την ACTH (Barton and Iwama, 1991; Rotllant et al., 

2001), (3) τον αυξημένο ρυθμό αποικοδόμησης κορτιζόλης (Vijayan and Leatherland, 1990) 

και (4) την απευαισθητοποίηση των ιστών στόχων στην κορτιζόλη, μέσω της μείωσης της 

αφθονίας ή της συγγένειας των υποδοχέων κορτιζόλης (Pottinger, 1990; Pottinger et al., 

1994, 2000). 

Πρόσφατα, οι Van den Burg et al. (2005) κατάφεραν να οπτικοποιήσουν τη δράση του 

HPI άξονα in vivo στον κυπρίνο, Cyprinus carpio, σε μια υψηλής ανάλυσης απεικόνιση 

μαγνητικού συντονισμού (magnetic resonance imaging, MRI) μετά από ξαφνική πτώση της 

θερμοκρασίας (από 25οC σε 15οC εντός 5 min), με μεταφορά από μια δεξαμενή σε άλλη 

(Εικόνα 1.3). 
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Εικόνα 1.3. Λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού εξαρτώμενη από τα επίπεδα Ο2 
αίματος (Blood oxygen level dependent functional magnetic resonance imaging (BOLD-fMRI)) στον 
εγκέφαλο κυπρίνου (poa: πρόσθια οπτική περιοχή, mt: πρόσθια μεσεγκεφαλική καλύπτρα, th: φύμα 
υποθαλάμου, pd: περιφερική μοίρα υπόφυσης, pi: ενδιάμεση μοίρα υπόφυσης) μετά από μείωση 
10οC στο νερό. 
Α. μειωμένη (μπλε, mt) και αυξημένη (κόκκινη, poa) BOLD-αντίθεση, η θέση των CRH-κυττάρων 

(poa) είναι ενεργοποιημένη 
Β. φύμα υποθαλάμου, η περιοχή όπου περνάει η πλειονότητα των νευρικών μονοπατιών μεταξύ poa 
και υπόφυσης είναι ενεργοποιημένη 

C. υπόφυση, αντίθετες αποκρίσεις στην περιφερική μοίρα (κόκκινο) και την ενδιάμεση μοίρα (μπλε). 
Η κατανάλωση Ο2 αυξάνεται στην περιφερική μοίρα (ενεργοποίηση των ACTH-κυττάρων) 

D. σχηματική απεικόνιση της χρονικής σειράς με την οποία εξελίχθηκαν τα γεγονότα πριν την 
απελευθέρωση της κορτιζόλης μετά την καταπόνηση. οι παρατηρήσεις είναι σε συμφωνία με την 
προβλεπόμενη σειρά γεγονότων κατά την ενεργοποίηση του ενδοκρινικού HPI άξονα (Από Flik et 
al., 2006).  

 
 
Οι αδρενεργικές και HPI απόκρισεις στην καταπόνηση παρουσιάζουν αλληλεπιδράσεις. 

Η ικανότητα της αδρεναλίνης να προκαλεί αύξηση της κορτιζόλης in vivo (Gamperl et al., 

1994), υποδεικνύει ότι οι σχετιζόμενες με την απόκριση στην καταπόνηση αυξημένες 

συγκεντρώσεις αδρεναλίνης μπορεί να διεγείρουν τον HPI άξονα. Παρατηρείται όμως και το 

αντίθετο, δηλαδή η ενεργοποίηση του HPI άξονα κατά τη διάρκεια της καταπόνησης να 

ενισχύει την αδρενεργική απόκριση. 
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Τα ψάρια, όπως και οι υπόλοιποι οργανισμοί, παράγουν επίσης ποικιλία πρωτεϊνών 

καταπόνησης όταν εκτίθενται σε παράγοντες καταπόνησης, οι οποίες εμπλέκονται σε 

κυτταρική αποκατάσταση προσβεβλημένων λειτουργιών, προσδίδουν κυτταρική προστασία 

και αυξάνουν την ανοχή σε παράγοντες καταπόνησης. Από αυτές, οι μεταλλοθειονίνες και οι 

πρωτεΐνες θερμικού σοκ είναι οι πιο γνωστές (Sanders, 1993; Gornati et al., 2004; Iwama et 

al., 1999, 2004). 

   

1.4.2. Ηθολογική απόκριση: Όταν ένα ζώο εκτεθεί σε μια διαταραχή, η πρώτη γραμμή 

άμυνας είναι ηθολογική, η οποία είναι σχεδιασμένη να μειώσει την πιθανότητα θανάτου ή το 

μεταβολικό κόστος διατήρησης της ομοιόστασης (Olla et al., 1980; Scherer, 1992). Η 

νευρική απόκριση στην καταπόνηση προκαλεί ποικιλία ηθολογικών αποκρίσεων, οι οποίες 

μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο και τη φυσιολογική 

κατάσταση των ψαριών.  

Το πρότυπο κολύμβησης (ταχύτητα και κατεύθυνση) φαίνεται να μεταβάλλεται 

ανταποκρινόμενο σε πολλούς παράγοντες καταπόνησης (Juell and Fosseidengen, 2004). 

Μετά από επίθεση ατόμου του ιδίου είδους, ένα ψάρι μπορεί να απομακρυνθεί με ταχύτητα 

και να κρυφτεί ή να λάβει υποτελή θέση, συχνά με μεταβολή του χρώματος του σώματος 

(O’Connor et al., 2000; Sutor and Huntingford, 2002). Μετά από επίθεση θηρευτή, τα ψάρια 

μπορεί να αποκριθούν κοπαδιάζοντας  (Pitcher and Parrish, 1993), με ακινητοποίηση 

(Goodey and Liley, 1985) ή μπαίνοντας σε καταφύγια (Brown and Warburton, 1999) και 

πιθανόν αλλάζοντας χρωματισμό (Endler, 1986). Η λήψη τροφής μπορεί να κατασταλεί μετά 

από συμπλοκή με κάποιο θηρευτή ή μπορεί να υιοθετηθούν ανεπαρκείς στρατηγικές λήψης 

τροφής (Hart, 1993), αποφεύγοντας τις περιοχές που δέχτηκαν την επίθεση (Lima, 1998). 

Ειδικά πρότυπα προσαρμοστικών συμπεριφορών παρατηρούνται σε απόκριση παρασιτικών 

ασθενειών (Furevik et al., 1993) και τραυματισμό ιστού (Sneddon et al., 2003; Verheijen and 

Buwalda, 1988). Αυτές οι συμπεριφορές γενικά τροποποιούνται σχεδόν ακαριαία με την 

αντίληψη του παράγοντα καταπόνησης και μπορεί να απαιτούνται μερικά λεπτά έως μέρες ή 

εβδομάδες μετά την απομάκρυνση του για να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση.  

Γενικά, συμπεριφορές με πολύ υψηλή τιμή επιβίωσης, τείνουν να επιστρέφουν πιο 

γρήγορα. Στα θηλαστικά και τα πουλιά μπορούν να διακριθούν δύο διαφορετικές 

στρατηγικές επιβίωσης: προδραστική (proactive) και μεταδραστική (reactive). Αντίστοιχες 
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στρατηγικές έχουν βρεθεί και σε ψάρια (Fevolden et al., 1991; Pickering and Pottinger, 

1989; Pottinger et al., 1992α; Tort et al., 2001; Wang et al., 2004) (Βλέπε Κεφάλαιο 6). 

Επιπλέον, οι διαφορές στις αποκρίσεις στην καταπόνηση είναι κληρονομικές (van Oers et 

al., 2005; Øverli et al., 2005; Koolhaas et al., 2007).  

 Με την αύξηση της ανθεκτικότητας των ψαριών στην καταπόνηση, βελτιώνοντας έτσι 

κάποιες από τις επιπτώσεις της αναπόφευκτης καταπόνησης των υδατοκαλλιεργειών, μπορεί 

να είναι εφικτή η ανάπτυξη στελεχών ψαριών με βελτιωμένη απόδοση στο 

υδατοκαλλιεργητικό περιβάλλον δια μέσου επιλογής ενός αριθμού χαρακτηριστικών 

(Pottinger and Pickering, 1997). Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στη γενετική βελτίωση της 

ανθεκτικότητας σε ασθένειες, λόγω του τεράστιου αντίκτυπου των αιφνίδιων ασθενειών σε 

αποθέματα καλλιεργούμενων ψαριών (Fjalestad et al., 1993). Επειδή ο ρυθμός θνησιμότητας 

θεωρήθηκε ανεπαρκής δείκτης της ευαισθησίας σε ασθένειες και λόγω της καλά 

τεκμηριωμένης σχέσης μεταξύ καταπόνησης και ανοσοκαταστολής, προτάθηκε η απόκριση 

στην καταπόνηση σαν έμμεσο κριτήριο επιλογής για ανθεκτικότητα στις ασθένειες 

(Fevolden et al., 1991). Υπάρχει όμως και σημαντική ατομική διακύμανση στην απόκριση 

της κορτιζόλης και υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι, τουλάχιστον εν μέρει, γενετικά 

επηρεαζόμενη (Fevolden et al., 1991, 2002; Heath et al., 1993; Pottinger et al., 1992α, 1994). 

Πάντως, λίγα είναι γνωστά για τα λειτουργικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα του να είναι 

τα ψάρια υψηλής ή χαμηλής απόκρισης στην καταπόνηση (Trenzado et al., 2003).  

Συμπερασματικά, η καταπόνηση λόγω της πολυπλοκότητας και των αρνητικών 

επιπτώσεων που παρουσιάζει στις υδατοκαλλιέργειες, είναι ένα δύσκολο και ταυτόχρονα 

προκλητικό πεδίο των υδατοκαλλιεργειών και απαιτεί άμεση διερεύνηση και αντιμετώπιση. 

Σε εφαρμοσμένο επίπεδο η έρευνα περιλαμβάνει την ταυτόχρονη βελτίωση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, της παρεχόμενης τροφής και την πρόληψη ασθενειών για τη 

μείωση της καταπόνησης στα εκτρεφόμενα ψάρια, αλλά και τη γενετική βελτίωση των ειδών 

που ενδιαφέρουν τις υδατοκαλλιέργειες για τη δημιουργία ανθεκτικών στην καταπόνηση 

στελεχών, είτε με επιλεκτικές διασταυρώσεις είτε χρησιμοποιώντας τη βιοτεχνολογία και τη 

γενετική μηχανική για τη μεταφορά γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες που σχετίζονται 

με την ανθεκτικότητα στις ασθένειες.  
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1.5. Μη-επεμβατικοί δείκτες καταπόνησης  

Τα τελευταία χρόνια, λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την ευημερία των 

εκτρεφόμενων ψαριών (Anon., 1996α,β; Conte, 2004; FSBI, 2002; Huntingford et al., 2006; 

Kestin, 1994; Lymbery, 1992, 2002), υπάρχει ενδιαφέρον και για την ανάπτυξη μη-

επεμβατικών δεικτών καταπόνησης (Anon, 1996α; Ellis et al., 2004, 2005, 2007; Fanouraki 

et al., 2008; Scott et al., 2001, 2008; Sebire et al., 2007) καθώς η απαιτούμενη αιμοληψία για 

τον προσδιορισμό των δεικτών καταπόνησης στο πλάσμα είναι προβληματική. Πρώτον, η 

ίδια η διαδικασία της αιμοληψίας είναι δυνητικός παράγοντας καταπόνησης και αυξάνει τις 

συγκεντρώσεις κορτιζόλης. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί μερικώς λαμβάνοντας 

το δείγμα ταχύτατα και χρησιμοποιώντας αναισθητικό (Pottinger et al., 1992γ). Η 

εξασφάλιση των πραγματικών τιμών εκκίνησης όμως εξακολουθεί να είναι δύσκολη επειδή 

έχει ανιχνευθεί απόκριση της κορτιζόλης εντός 30 sec μετά από έκθεση σε οξεία 

καταπόνηση (Gerwick et al., 1999). Επιπλέον, η διατάραξη που σχετίζεται με την 

απομάκρυνση των ψαριών από τη δεξαμενή μπορεί να προκαλέσει αύξηση κορτιζόλης στα 

εναπομείναντα ψάρια (Pickering et al., 1982; Laidley and Leatherland, 1988α). Αυτό 

σημαίνει ότι σε πειράματα που απαιτούν μετρήσεις κορτιζόλης σε πολλές χρονικές στιγμές, 

απαιτούνται διαφορετικές δεξαμενές για κάθε χρονική στιγμή (Barton, 2000α). Τέλος, η 

αιμοληψία μπορεί να καταστεί θανατηφόρα λόγω χειρισμών και αναισθησίας (Laidley and 

Leatherland, 1988α) ή λόγω μικρού μεγέθους των ψαριών (Oliveira et al., 1999). 

Στα χερσαία σπονδυλωτά χρησιμοποιούνται μετρήσεις του ρυθμού έκκρισης των 

ελεύθερων ή συζευγμένων μεταβολιτών των στεροειδών στα ούρα (Graham, 2004), τα 

περιττώματα (Palme, 2005), το σίελο (Beerda et al., 1996) ή τις τρίχες (Koren et al., 2002). 

Στα ψάρια την αρχική ιδέα για τον προσδιορισμό της ελεύθερης κορτιζόλης στο νερό ως μη-

επεμβατικό δείκτη καταπόνησης πρότειναν οι Scott et al. (2001) και στη συνέχεια 

ακολούθησε αξιολόγηση της μεθόδου στην ιριδίζουσα πέστροφα, Oncorhynchus mykiss, από 

τους Ellis et al. (2004). Με την πρώτη ματιά η μη-επεμβατική μέθοδος στα ψάρια μπορεί να 

φαίνεται πολύ απλή. Αντί να μετράται η συγκέντρωση των στεροειδών στο πλάσμα, μπορεί 

να μετράται σε δείγμα νερού από τη δεξαμενή που ζουν τα ψάρια. Όμως, με μια απλή 

μέτρηση της συγκέντρωσης στεροειδών δεν μπορεί κανείς να εξάγει συμπεράσματα για το 

ποσό του στεροειδούς που απελευθερώνεται εκείνη τη στιγμή ή κάποια στιγμή στο παρελθόν 

και πόσο έχει χαθεί λόγω ανανέωσης του νερού, αποικοδόμησης ή επαναπορρόφησης του 
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από τα ψάρια. Η πληροφορία που είναι απαραίτητη σχετικά με την εξαγωγή συμπερασμάτων 

για την ορμονική κατάσταση των ψαριών είναι το πόσο στεροειδές απελευθερώνουν τα 

ψάρια στη μονάδα του χρόνου (Scott et al., 2008). Προς το παρόν υπάρχουν δύο τρόποι 

προσδιορισμού του ρυθμού απελευθέρωσης των στεροειδών στο νερό: (1) η «στατική 

μέθοδος  δειγματοληψίας», η οποία περιλαμβάνει προσωρινή απομάκρυνση του ψαριού από 

τη δεξαμενή και τοποθέτηση του σε δοχείο με καθαρό νερό για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και (2) η «δυναμική μέθοδος δειγματοληψίας», η οποία περιλαμβάνει τη 

διατήρηση των ψαριών σε ελεγχόμενες συνθήκες ανανέωσης νερού και λήψη τουλάχιστον 

δύο δειγμάτων νερού προκειμένου να προσδιορισθεί η απελευθέρωση του στεροειδούς στο 

μεσοδιάστημα (Scott and Ellis, 2007). Και οι δύο μέθοδοι ενοποιούν το ρυθμό 

απελευθέρωσης των στεροειδών στο χρόνο και έτσι τείνουν να ομαλοποιούν τις 

διακυμάνσεις που πιθανόν λαμβάνουν χώρα στις συγκεντρώσεις του πλάσματος (Goymann, 

2005).  

Τα ελεύθερα στεροειδή στο νερό εκπροσωπούν παθητική «διαρροή» των στεροειδών 

διαμέσου των βραγχίων σαν αποτέλεσμα της διαφοράς συγκέντρωσης μεταξύ πλάσματος και 

νερού (Scott and Ellis, 2007). Η κάθαρση των ελεύθερων και συζευγμένων στεροειδών 

γίνεται μέσω τριών οδών: μέσω της χολής, των ούρων και των βραγχίων (Pottinger et al., 

1992γ; Vermeirssen and Scott, 1996; Sorensen et al., 2000). Τα ελεύθερα στεροειδή 

απελευθερώνονται μέσω των βραγχίων, τα θειικά μέσω των νεφρών στα ούρα και τα 

γλυκουρονικά μέσω της χολής (Vermeirssen and Scott, 1996). Επιπλέον, οι Sorensen et al. 

(2000) και Ellis et al., (2005) έδειξαν ότι τα ελεύθερα στεροειδή απελευθερώνονται από την 

πρόσθια περιοχή των βραγχίων.  

Μια συνήθης παρανόηση που αφορά τη μη-επεμβατική μέθοδο είναι ότι οι ρυθμοί 

απελευθέρωσης των στεροειδών έχουν απόλυτη αντιστοιχία με τις συγκεντρώσεις των 

στεροειδών στο πλάσμα. Όμως αυτό απέχει μακράν από την πραγματικότητα. Παρόλο που οι 

ρυθμοί απελευθέρωσης των στεροειδών παρουσιάζουν ισχυρή θετική συσχέτιση με τις 

συγκεντρώσεις στο πλάσμα, τα χαρακτηριστικά των σχέσεων αυτών (intercepts & slopes) 

εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες:  

(1) Επιφάνεια βραγχίων: στα ψάρια, η επιφάνεια των βραγχίων σε σχέση με τη μάζα τους 

μπορεί να διαφέρει και 100 φορές μεταξύ των ειδών (Graham, 2006). Δεδομένου ότι η 

απελευθέρωση των ελεύθερων στεροειδών γίνεται από τα βράγχια, θα αναμένονταν 
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παρόμοιες διαφορές στους ρυθμούς απελευθέρωσης ανάμεσα στα είδη ή ακόμα και ανάμεσα 

σε διαφορετικά μεγέθη του ίδιου είδους.  Η διαθεσιμότητα οξυγόνου επίσης επηρεάζει την 

επιφάνεια των βραγχίων στα κυπρινοειδή (Nillson, 2007).  

(2) Μεταβολές στη διαπερατότητα και την ακεραιότητα των βραγχίων: η καταπόνηση 

θεωρείται ότι μεταβάλλει τη διαπερατότητα των βραγχίων (Sloman et al., 2004). Είναι 

επίσης πιθανόν, ο ρυθμός απελευθέρωσης των ελεύθερων στεροειδών να μεταβάλλεται από 

την ποιότητα του νερού και ασθένειες που επηρεάζουν την ακεραιότητα των βραγχίων (Ellis 

et al., 2004, 2007α) αλλά μένει να αποδειχθεί πειραματικά.  

(3) Συγγένεια των στεροειδών με πρωτεΐνες δέσμευσης στο πλάσμα: στεροειδή με υψηλή 

συγγένεια θα πρέπει θεωρητικά να απελευθερώνονται με πιο αργούς ρυθμούς από τα 

στεροειδή με χαμηλή συγγένεια. Επιπλέον, οι ρυθμοί επαναπορρόφησης των στεροειδών από 

τα ψάρια συσχετίζονται θετικά με το βαθμό συγγένειας (Scott et al., 2005).  

(4) Λιποδιαλυτότητα των στεροειδών: τα λιποδιαλυτά στεροειδή (ελεύθερα) 

απελευθερώνονται ελεύθερα μέσω των βραγχίων σε αντίθεση με τα συζευγμένα (Maren et 

al., 1968; Vermeirssen and Scott, 1996).  

(5) Μετατροπή των ελεύθερων στεροειδών: το πιθανότερο μονοπάτι που ακολουθούν τα 

ελεύθερα στεροειδή που βρίσκονται στο νερό είναι: σύνθεση → απελευθέρωση στην 

κυκλοφορία του αίματος → απελευθέρωση στο νερό με διάχυση μέσω των βραγχίων. Όμως, 

ενώ βρίσκονται στην κυκλοφορία είναι πιθανόν να μετατραπούν σε άλλα ελεύθερα 

στεροειδή. Π.χ. σε κάποια είδη ψαριών η κορτιζόλη μετατρέπεται σε κορτιζόνη (Pottinger 

and Moran, 1993).  

(6) Περιορισμός κίνησης: μελέτες έχουν δείξει ότι ψάρια σε ακινησία απελευθερώνουν 

μικρότερα (Cravedi et al., 1989; Maren et al., 1968) ή παρόμοια (Ellis et al., 2005) ποσά 

στεροειδών στο νερό σε σχέση με ελεύθερα κολυμβητικά άτομα.  

(7) Εμπλοκή άλλων πηγών απελευθέρωσης: παρόλο που η κύρια πηγή απελευθέρωσης 

ελεύθερων στεροειδών στα ψάρια είναι τα βράγχια, δεν είναι η μόνη πηγή. Τα ούρα επίσης 

περιέχουν μικρές ποσότητες ελεύθερων στεροειδών (τις περισσότερες φορές < 10 % των 

συζευγμένων) (Hirschenhauser et al., 2008; Moore and Scott, 1991, 1992; Scott et al., 

1991β; Scott and Canario, 1992; Scott and Liley, 1994; Sorensen et al., 2000; Vermeirssen 

and Scott, 1996). Εναλλακτικά τα ελεύθερα στεροειδή μπορεί να βρουν την έξοδο στο νερό 

μέσω της χολής (Pottinger et al., 1992γ), της βλέννης (Schultz et al., 2005), του σπέρματος 
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(Scott et al., 1991β), του ωοθηκικού υγρού (Schoonen et al., 1989) και πιθανόν μέσω του 

δέρματος (Ellis et al., 2005). Όμως δεν είναι γνωστή η σημασία της συνεισφοράς των πηγών 

αυτών σε σχέση με τα βράγχια. Τέλος, άλλοι παράγοντες που δυνητικά μεταβάλλουν το 

ρυθμό απελευθέρωσης των ελεύθερων στεροειδών περιλαμβάνουν τη θερμοκρασία, την 

τάση των ψαριών να επαναπροσλαμβάνουν τα στεροειδή (Vermeirssen and Scott, 1996), το 

μεταβολισμό και την απορρόφηση των στεροειδών από τη χλωρίδα και πανίδα και τα 

τοιχώματα του δοχείου συλλογής (Scott et al.2008). Το φαινόμενο της επαναπορρόφησης 

δεν είναι σημαντικό σε κυκλώματα με υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης νερού, αλλά μπορεί να 

γίνει σημαντικό σε στατικές συνθήκες ή συνθήκες χαμηλής ανανέωσης νερού όπου η 

κορτιζόλη συναθροίζεται (Ellis et al., 2004).  

Οι Ellis et al. (2004) βρήκαν σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων 

κορτιζόλης στο πλάσμα και στο νερό στην ιριδίζουσα πέστροφα. Έτσι, οι συγκεντρώσεις 

κορτιζόλης στο νερό (ng l-1) μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα, ως σχετική μέτρηση, στην 

ίδια δεξαμενή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ή σε δεξαμενές με παρόμοιες βιομάζες 

ψαριών και ρυθμούς ανανέωσης νερού. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 

ρυθμοί απελευθέρωσης κορτιζόλης (ng g-1 h-1) ως απόλυτη μέτρηση. Οι ρυθμοί 

απελευθέρωσης αντικατοπτρίζουν καλύτερα την κατάσταση του πλάσματος μετά από οξεία 

καταπόνηση, καθώς μπορεί να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στο μέγιστο της 

συγκέντρωσης κορτιζόλης, λόγω της απαραίτητης συσσώρευσης (Ellis et al., 2004). Πρέπει 

να υπενθυμίσουμε εδώ, ότι κατά τη μελέτη της συσχέτισης στεροειδούς στο πλάσμα και στο 

νερό δεν αναμένεται μια τέλεια γραμμική σχέση. Οι συγκεντρώσεις του πλάσματος 

παρέχουν μια στιγμιαία πληροφορία για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ τα δείγματα 

του νερού απεικονίζουν τις συγκεντρώσεις των στεροειδών για μια μεγαλύτερη χρονική 

περίοδο. Επίσης, οι συγκεντρώσεις του πλάσματος αντιπροσωπεύουν το δείγμα ενός ψαριού, 

ενώ οι συγκεντρώσεις του νερού ενοποιούν την απελευθέρωση όλων των ατόμων ενός 

πληθυσμού (Scott and Ellis, 2007). 

Η μη-επεμβατική μέθοδος προσδιορισμού της κορτιζόλης στο νερό προσφέρει διάφορα 

πλεονεκτήματα σε σχέση με την αιμοληψία, όπως: η δειγματοληψία νερού δεν διαταράσσει 

τα ψάρια (αφού δεν απαιτεί αναισθησία, αιμοληψία ή χειρισμούς), τα αποτελέσματα δεν 

επηρεάζονται από καταπόνηση δειγματοληψίας, επαναλαμβανόμενες δειγματοληψίες νερού 

μπορούν να ληφθούν από τον ίδιο πληθυσμό σε πειράματα χρονικής σειράς μειώνοντας τον 
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αριθμό των δεξαμενών και των ψαριών που απαιτούνται, επιτρέπει την ταυτόχρονη 

ηθολογική και φυσιολογική παρακολούθηση και καθίστανται εφικτά πειράματα 

καταπόνησης σε ψάρια που είναι πολύ μικρά σε μέγεθος ή/και πολύτιμα για να ληφθεί αίμα 

(Scott et al., 2001; Ellis et al., 2004; Scott and Ellis, 2007).  

Ένα πιθανό μειονέκτημα της μεθόδου είναι η ενοποίηση της απελευθέρωσης κορτιζόλης 

όλων των μελών του πληθυσμού. Σε είδη όπως η ιριδίζουσα πέστροφα, όπου είναι γνωστό 

ότι υπάρχουν ατομικές διαφορές στις συγκεντρώσεις κορτιζόλης του πλάσματος (Laidley 

and Leatherland, 1988α), τα άτομα υψηλής απόκρισης ίσως να συνεισφέρουν περισσότερο 

στις συγκεντρώσεις κορτιζόλης του νερού από το αναμενόμενο λόγω βιομάζας. Υπάρχει 

πάντως η δυνατότητα να προσδιορισθεί η απελευθέρωση κορτιζόλης ατομικά (Ellis et al., 

2004). Ένα άλλο πιθανό μειονέκτημα είναι ότι ο ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο 

νερό πιθανότατα εξαρτάται όχι μόνο από τις συγκεντρώσεις της στο πλάσμα αλλά και από το 

ρυθμό διόδου της διαμέσου των βραγχίων, ο οποίος επηρεάζεται από ποικιλία παραγόντων 

όπως η επιφάνεια των βραγχίων, η διαπερατότητα τους και η βραγχιακή ροή αίματος και 

νερού (Ellis et al., 2004; Scott and Ellis, 2007; Scott et al.2008). Άλλα δυνητικά προβλήματα 

είναι η διαδικασία εκχύλισης των στεροειδών από το νερό, η οποία είναι ακριβή και 

χρονοβόρα σε σχέση με τη εκχύλιση από το πλάσμα και απαιτεί περισσότερη διαδικασία 

αξιολόγησης (βλέπε Κεφάλαιο 2) και ο μεταβολισμός των στεροειδών μετά την 

απελευθέρωση τους στο νερό. Οι μέχρι τώρα μελέτες πάντως, υποδεικνύουν ότι τα 

στεροειδή είναι σταθερά ακόμα και σε στατικές συνθήκες και υφίστανται ελάχιστο 

μετασχηματισμό στη διάρκεια των σύντομων (0,5 – 2 h) πειραματικών χρονικών 

διαστημάτων δειγματοληψίας (Ellis et al., 2004; Scott et al., 2005). Η θερμοκρασία του 

νερού πιθανόν να είναι σημαντικός παράγοντας για τη σταθερότητα των στεροειδών 

(Sorensen et al., 2000). Για την κορτιζόλη πάντως, σε πείραμα γλυκού νερού και 

θερμοκρασία 12οC σε δεξαμενές που φιλοξενούσαν ψάρια για ένα μήνα (και θεωρητικά 

είχαν ενεργή μικροβιακή χλωρίδα), ο μέσος χρόνος ημιζωής ήταν 16 h (Ellis et al., 2004).  

Είναι γνωστό ότι ο λόγος επιφάνειας βραγχίων προς μάζα σώματος μειώνεται με την 

αύξηση του μεγέθους (Pauly, 1994). Έτσι, μικρότερα ψάρια θα απελευθέρωναν δυνητικά 

σχετικά περισσότερη κορτιζόλη στο νερό, για παρόμοιες συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο 

πλάσμα. Καθώς η θερμοκρασία και το οξυγόνο επηρεάζουν την αναπνευστική συχνότητα, 

πιθανόν να επηρεάζουν και το ρυθμό απελευθέρωσης κορτιζόλης. Η επιδερμική δομή των 
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βραγχίων, μπορεί επίσης να επηρεαστεί από την ποιότητα του νερού και να επηρεάσει 

μετέπειτα τη διαπερατότητα (Anderson and Mitchum, 1974). Η καταπόνηση είναι επίσης 

γνωστό ότι αυξάνει άμεσα τη βραγχιακή ροή αίματος, τον αναπνευστικό  ρυθμό και τη 

διαπερατότητα των βραγχιακών επιθηλίων (Mazeaud and Mazeaud, 1981; Wendelaar Bonga, 

1997).  

Γίνεται φανερό λοιπόν, ότι η απελευθέρωση της κορτιζόλης από τα βράγχια είναι 

πολύπλοκη και μπορεί να μην ανταποκρίνεται με άμεση σχέση στις μεταβολές των 

συγκεντρώσεων της στο πλάσμα (Ellis et al., 2004). Επί του παρόντος, προκειμένου να 

προσδιορισθεί ο ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό απαιτούνται ακριβή δεδομένα 

για τη βιομάζα, το ρυθμό ανανέωσης του νερού και τον όγκο της δεξαμενής. Αν κάποιο από 

τα παραπάνω δεδομένα είναι άγνωστο ή δεν είναι ίδιο για όλους τους χειρισμούς, όπως για 

παράδειγμα σε εμπορικούς κλωβούς, τότε η μέτρηση της κορτιζόλης στο νερό είναι 

περιορισμένης αξίας (Ellis et al., 2004, 2007β). Η λύση στο παραπάνω πρόβλημα μπορεί να 

είναι η χρήση κάποιου βασικού παράγοντα (housekeeping), ο οποίος θα παράγεται συνεχώς 

στο σώμα, σε ρυθμούς που δεν θα επηρεάζονται από την καταπόνηση και θα 

απελευθερώνεται στο νερό με τον ίδιο τρόπο όπως η κορτιζόλη (από τα βράγχια) (Ellis et al., 

2004). Ένας τέτοιος πιθανός υποψήφιος είναι η μελατονίνη (Ellis et al., 2005, 2007β), αλλά 

απαιτείται περεταίρω έρευνα. 

 

1.6. Σκοπός της διατριβής 

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της καταπόνησης και η αξιολόγηση της 

εναλλακτικής, μη-επεμβατικής μεθόδου προσδιορισμού της ελεύθερης κορτιζόλης στο 

θαλασσινό νερό σε μεσογειακά είδη ψαριών και ειδικότερα στο λαβράκι, Dicentrarchus 

labrax. 

Στην 1η ενότητα τα επιμέρους αντικείμενα ήταν: 

• Ανάπτυξη και αξιολόγηση της μη-επεμβατικής μεθόδου προσδιορισμού της ελεύθερης 

κορτιζόλης στο θαλασσινό νερό (Κεφάλαιο 2). 

• Η επίδραση της δειγματοληψίας (σύλληψη με απόχη και αναισθησία) στην απόκριση 

καταπόνησης σε έξι μεσογειακά είδη ιχθύων (Κεφάλαιο 3). 

• Ειδο-ειδική απόκριση σε οξεία καταπόνηση επτά μεσογειακών ειδών ψαριών (Κεφάλαιο 

4). 
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Στην 2η ενότητα, που επικεντρώθηκε στο λαβράκι, τα επιμέρους αντικείμενα ήταν:  

• Περιφερική ρύθμιση κορτιζόλης (Κεφάλαιο 5). 

• Σταθερότητα της απόκρισης κορτιζόλης σε ατομικό επίπεδο (Κεφάλαιο 6). 

• Πρότυπο μεταβολών κορτιζόλης στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια και οντογένεση της 

απόκρισης στην καταπόνηση (Κεφάλαιο 7). 

• Επίδραση του μεγέθους των ψαριών στο ρυθμό απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό 

(Κεφάλαιο 8). 

Επίδραση του φύλου και της αναπαραγωγικής ωρίμανσης στο ρυθμό απελευθέρωσης 

κορτιζόλης στο νερό (Κεφάλαιο 9). 
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2.1. Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την ευημερία των 

εκτρεφόμενων ψαριών υπάρχει ενδιαφέρον και για την ανάπτυξη μη-επεμβατικών δεικτών 

καταπόνησης όπως ο προσδιορισμός του ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό (Ellis 

et al., 2004, 2005, 2007; Fanouraki et al., 2008; Scott et al., 2001, 2008; Sebire et al., 2007). 

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι για την εκχύλιση και την μέτρηση των 

στεροειδών στο νερό. Σύμφωνα με τους Scott et al. (2008) η ελάχιστη αξιολόγηση που 

απαιτείται για την εφαρμογή της μη-επεμβατικής μεθόδου σε ένα νέο είδος περιλαμβάνει: (1) 

έλεγχο του νερού που χρησιμοποιείται για τυχόν ύπαρξη ποσότητας κορτιζόλης σε κάθε 

πείραμα, (2) έλεγχο ανάκτησης κορτιζόλης μετά από την εκχύλιση του δείγματος, 

προσθέτοντας γνωστές και κατάλληλες ποσότητες κορτιζόλης σε δείγμα νερού, (3) έλεγχο 

παραλληλισμού μεταξύ των εκχυλισμάτων και των προτύπων διαλυμάτων, (4) έλεγχο της 

ειδικότητας της μεθόδου διαχωρίζοντας τα εκχυλίσματα νερού σε χρωματογραφία λεπτής 

στιβάδας ή σε υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, (5) σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

δυνατότητα άμεσης εκχύλισης των δειγμάτων νερού πρέπει να ελεγχθεί για πόσο χρόνο 

μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο ή στην κατάψυξη χωρίς απώλειες κορτιζόλης, (6) 

έλεγχος της «σθεναρότητας» της μεθόδου υποβάλλοντας τα ψάρια σε καταπόνηση ή ένεση 

με ACTH προκειμένου να ελεγχθεί η ικανότητα φυσιολογικής απόκρισης τους (θετική 

ομάδα ελέγχου), (7) εκτέλεση πειραμάτων για τον έλεγχο της χρονικής διάρκειας της 

απόκρισης και της ανίχνευσης του μέγιστου, (8) σε περίπτωση που γίνεται πολλαπλή 

δειγματοληψία στα ίδια ψάρια είναι απαραίτητος ο έλεγχος της επίδρασης των χειρισμών (ή 

ύπαρξη νυχθημερήσιων διακυμάνσεων) που μπορεί να επηρεάζουν την απελευθέρωση των 

στεροειδών και (9) αν τα ψάρια διαφέρουν σε μέγεθος είναι απαραίτητη η μελέτη των 

ρυθμών απελευθέρωσης των στεροειδών σε σχέση με τη συγκέντρωση των στεροειδών στο 

πλάσμα και σε σχέση με το μέγεθος. 

Οι παραπάνω ερευνητές θεωρούν ότι παρόλο που η αξιολόγηση είναι χρονοβόρα και 

ακριβή όταν κάποιος εφαρμόζει τη μέθοδο σε κάποιο νέο είδος πρέπει να φέρει εις πέρας τα 

περισσότερα από τα παραπάνω βήματα αξιολόγησης. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει τεράστια 

απόκλιση στα βιοσυνθετικά μονοπάτια των στεροειδών στα ψάρια (Kime, 1993), στους 

ρυθμούς απελευθέρωσης (Scott and Ellis, 2007) και στις συνθήκες διαβίωσης των ψαριών. 
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Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι για την εκχύλιση και τη μέτρηση των 

στεροειδών από το νερό. Όλες οι ερευνητικές ομάδες που εργάζονται πάνω στο θέμα 

χρησιμοποιούν εκχύλιση στερεάς φάσης των στεροειδών και ακολουθεί ραδιο- ή ενζυμική-

ανοσολογική μέθοδος μέτρησης τους. 

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η αξιολόγηση της μεθόδου προσδιορισμού της 

κορτιζόλης στο θαλασσινό νερό στο λαβράκι.  

 

2.2. Υλικά και μέθοδοι 

 

2.2.1. Ανάκτηση κορτιζόλης από το θαλασσινό νερό και το πλάσμα. 

Ως ανάκτηση ορίζεται ο λόγος της μετρούμενης συγκέντρωσης της ορμόνης προς τη 

θεωρητική και εκτιμάται σαν ποσοστό (%). 

ησυγκέντρωσ Θεωρητική
100*ησυγκέντρωσ ΜετρούμενηΑνάκτηση =  (1). 

 Η ανάκτηση της κορτιζόλης στο πλάσμα και στο θαλασσινό νερό υπολογίσθηκε με την 

προσθήκη κορτιζόλης (Hydrocortisone, Sigma) σε δείγματα πλάσματος και νερού από τις 

δεξαμενές παραμονής των ψαριών. Η προσθήκη κορτιζόλης αφορούσε σε δύο 

συγκεντρώσεις (1,0 και 5,0 ng l-1) οι οποίες εμπίπτουν στα όρια της πρότυπης καμπύλης της 

μεθόδου προσδιορισμού. Ακολούθησε μέτρηση των δειγμάτων (n = 8), των διαλυμάτων 

κορτιζόλης (προσθήκες) και των δειγμάτων με τις προσθήκες και υπολογίσθηκε το ποσοστό 

ανάκτησης κορτιζόλης δια μέσου της εκχύλισης. 

 

2.2.2. Επαναληψημότητα της μεθόδου μέτρησης κορτιζόλης (EIA) 

Η επαναληψημότητα της μεθόδου προσδιορίσθηκε μετρώντας δείγματα (n = 6) τρεις 

φορές στην ίδια ανάλυση προκειμένου να υπολογισθεί ο ενδο-αναλυτικός συντελεστής 

μεταβλητότητας (intra-assay coefficient of variation) αλλά και σε διαφορετικές αναλύσεις 

προκειμένου να υπολογισθεί ο δια-αναλυτικός συντελεστής μεταβλητότητας (inter-assay 

coefficient of variation). 

 

2.2.3. Σταθερότητα της κορτιζόλης στο θαλασσινό νερό. 

Σκοπός του πειράματος ήταν ο προσδιορισμός του ρυθμού αποικοδόμησης της 

κορτιζόλης στο νερό μετά την απομάκρυνση της πηγής απελευθέρωσης. Για το σκοπό αυτό 
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χρησιμοποιήθηκε ένα άτομο λαβρακιού βάρους 248 g το οποίο αμέσως μετά τη σύλληψη του 

τοποθετήθηκε σε πλαστικό δοχείο με 15 l νερό για 20 min. Αμέσως μετά την απομάκρυνση 

του ψαριού ελήφθη δείγμα νερού (0 h) προκειμένου να προσδιοριστεί η ποσότητα της 

κορτιζόλης που απελευθερώθηκε από το ψάρι και στην συνέχεια ακολούθησαν 

δειγματοληψίες νερού (2x0,5 l) σε τακτά χρονικά διαστήματα (1, 2, 4, 8 και 24 h). Η 

θερμοκρασία του νερού παρέμεινε στους 27,2 ± 1οC σε όλη τη διάρκεια του πειράματος. 

 

2.2.4. Σταθερότητα της κορτιζόλης κατά την κατάψυξη των δειγμάτων νερού ή των 

φίλτρων εκχύλισης στερεής φάσης. 

Για την εκτίμηση της σταθερότητας της κορτιζόλης κατά την κατάψυξη των δειγμάτων 

νερού ή των φίλτρων εκχύλισης στερεής φάσης χρησιμοποιήθηκαν 10 δείγματα νερού, εις 

διπλούν (20 x 0,5 l), από τα οποία τα μισά εκχυλίσθηκαν και μετρήθηκαν την ίδια μέρα, ενώ 

τα υπόλοιπα παρέμειναν για 10 ημέρες στην κατάψυξη και στην συνέχεια, αφού πέρασαν 

από τα φίλτρα εκχύλισης, τα φίλτρα παρέμειναν επίσης για 5 ημέρες στην κατάψυξη και 

στην συνέχεια ακολούθησε η μέτρηση. 

 

2.2.5. Σταθερότητα της κορτιζόλης κατά τη συλλογή των δειγμάτων νερού σε 

γυάλινο ή πλαστικό δοχείο 

Για το σκοπό αυτό έγινε λήψη δειγμάτων (1 l) σε γυάλινο ή πλαστικό δοχείο (n = 4) και 

ακολούθησε εκχύλιση και μέτρηση των συγκεντρώσεων κορτιζόλης. 

 
2.2.6. Επίδραση του όγκου του δείγματος νερού κατά την εκχύλιση της κορτιζόλης. 

Για το σκοπό αυτό έγινε λήψη δειγμάτων νερού όγκου 0,5, 1 ή 2 l (n = 6)  και 

ακολούθησε εκχύλιση και μέτρηση των συγκεντρώσεων κορτιζόλης. 

 

2.2.7. Απελευθέρωση κορτιζόλης από το λαβράκι.  

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στις πειραματικές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 

Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε. και οι αναλύσεις στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιχθύων 

του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι πειραματικές πολυεστερικές κυλινδρικές δεξαμενές στις 

οποίες παρέμεναν τα ψάρια ήταν όγκου 2 m3 και εξοπλισμένες με συνεχή παροχή 

θαλασσινού νερού με εξόδους για την απομάκρυνση των αποβλήτων και παροχή αέρα και 
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οξυγόνου. Τα ψάρια παρέμεναν σε συνθήκες φυσικού φωτισμού και φωτοπεριόδου και 

κατανάλωναν εμπορική τεχνητή τροφή (Excel, Trouvit, Italy). Η αλατότητα κατά τη 

διάρκεια των πειραμάτων ήταν 39. Για το πείραμα χρησιμοποιήθηκαν λαβράκια μέσου 

βάρους ± SD, 216,2 g ± 35,3. Η πυκνότητα εκτροφής στις δεξαμενές παραμονής ήταν 4,1 ± 

0,9 kg m-3 (mean ± SD), η θερμοκρασία του νερού και τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου 

(mean ± SD) στις δεξαμενές ήταν  19,0 ± 1,6οC και 7,3 ± 0,5 mg l-1, αντίστοιχα. Πριν από τη 

διεξαγωγή της δειγματοληψίας τα ψάρια έμεναν σε ασιτία από το μεσημέρι της 

προηγούμενης μέρας.  

Κατά την έναρξη του πειράματος μειώθηκε ο όγκος του νερού της δεξαμενής κατά 2/3 

και ακολούθησε καταδίωξη των ψαριών με απόχη για 5-6 min μέσα στη δεξαμενή, σύλληψη 

και έκθεση στον αέρα για 1 – 2 min. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης των ψαριών στον αέρα 

έγινε μεταφορά τους σε 2 νέες πειραματικές δεξαμενές όγκου 200 l (5 άτομα/δεξαμενή). 

Πριν την τοποθέτηση των ψαριών στις πειραματικές δεξαμενές έγινε δειγματοληψία νερού 

(0 h) προκειμένου να υπολογισθεί η συγκέντρωση κορτιζόλης υπόβαθρου (background 

cortisol). Για τον προσδιορισμό της απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό της δεξαμενής 

ακολούθησαν δειγματοληψίες από τις πειραματικές δεξαμενές, σε τακτά χρονικά διαστήματα 

(0.5, 1, 2, 4, 8 και 24 h). Ο ρυθμός ανανέωσης του νερού των πειραματικών δεξαμενών (200 

l) ήταν 1 l min-1. Η δειγματοληψία των δειγμάτων νερού γινόταν σε πλαστικά μπουκάλια 

φορώντας πάντα γάντια για την αποφυγή επαφής των χεριών με το δείγμα προκειμένου να 

μην υπάρχουν προσμίξεις της κορτιζόλης του ερευνητή και με αυτόν τον τρόπο επηρεαστούν 

τα αποτελέσματα με ψευδώς υψηλότερες τιμές κορτιζόλης. 

 

Μέτρηση συγκέντρωσης κορτιζόλης στο θαλασσινό νερό και υπολογισμός του 

ρυθμού απελευθέρωσης. 

Οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης στα δείγματα νερού μετρήθηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο 

που είχε αναπτυχθεί και αξιολογηθεί από τους Scott et al. (2001) και Ellis et al. (2004) σε 

γλυκό νερό και συγκεκριμένα σε πειράματα με ιριδίζουσα πέστροφα, Oncorhynchus mykiss.  

Η εκχύλιση της ελεύθερης κορτιζόλης από το νερό έγινε χρησιμοποιώντας αιθυλ-οξικό 

εστέρα. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή τα δείγματα του νερού (0,5 – 1 l) περνούσαν από 

περισταλτική αντλία πολλαπλών θέσεων (Autoclude®, South Ockendon, Essex, U.K.) με 

ταχύτητα περί τα 10 ml min-1. Για τη μεταφορά του νερού στην αντλία χρησιμοποιούνταν 
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σωλήνες σιλικόνης στους οποίους είχαν προσαρτηθεί αρχικά προ-φίλτρα με μέγεθος πόρων 

0,45 μm (AcroCapTM, GelmanSciences, MI, USA) για την κατακράτηση άχρηστων 

συστατικών του νερού και στην συνέχεια ενεργοποιημένα φίλτρα εκχύλισης στερεής φάσης 

(Sep-pak® Plus C18, Waters Ltd., U.K.). Η ενεργοποίηση των φίλτρων εκχύλισης γινόταν με 

5 ml μεθανόλη (Riedel-deHaën) και ακολουθούσε ξέπλυμα με 5 ml απεσταγμένου νερού. 

Μετά την επεξεργασία τα δείγματα του νερού συλλέγονταν σε ζυγισμένα πλαστικά 

μπουκάλια και ο όγκος των δειγμάτων υπολογιζόταν βαρομετρικά (1 l ≈ 1020 g). Η 

παραλαβή της ελεύθερης κορτιζόλης από τα φίλτρα εκχύλισης γινόταν με τη διοχέτευση 

διαμέσου των φίλτρων 4 ml αιθυλ-οξικού εστέρα (Fluka) ο οποίος συγκρατεί τα ελεύθερα 

κορτικοστεροειδή. Ο αιθυλ-οξικός εστέρας στην συνέχεια εξατμίζονταν με αέριο άζωτο 

διαμέσου μιας μονάδας εξάτμισης (Reacti-VapTM, Pierce (evaporating unit)) στους 45 οC 

(Reacti-Therm I, Pierce (Heating Module)) και τα υπολείμματα επαναδιαλύονταν σε 1 ml 

διάλυμα εκχύλισης EIA.  

Ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων της ελεύθερης κορτιζόλης έγινε με εμπορική 

συσκευασία ενζυμικής ανοσομετρικής μεθόδου (EIA, Oxford Biomedical Research, USA) 

(Εικόνα 2.1). Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με αντιπαραβολή των μετρήσεων με 

μετρήσεις της ομάδας των Dr. A.P. Scott και Dr. T. Ellis (CEFAS U.K.) μετά από αποστολή 

των δειγμάτων στο εργαστήριο τους. Οι τιμές των συγκεντρώσεων μεταξύ των δύο μεθόδων 

προσδιορισμού κορτιζόλης παρουσίασαν ισχυρή θετική συσχέτιση με συντελεστή 

συσχέτισης 0,98 (P = 0,02). 
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Αντίσωμα 

Κορτιζόλη δείγματος 

Συζευγμένο ένζυμο 

Επώαση 1 h 

Υπόστρωμα 

Επώαση 0,5 h 

Μπλε χρώμα 
(650 nm) 

Πλάκα

Εικόνα 2.1. Πρωτόκολλο μέτρησης 
κορτιζόλης με την εμπορική συσκευασία 
ενζυμικής ανοσομετρικής μεθόδου (EIA, 
Oxford Biomedical Research, USA). Τα 
μαύρα βέλη υποδεικνύουν την χρονική 
ροή των βημάτων του πρωτοκόλλου.  

Ο υπολογισμός του ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης (ng g-1 h-1) έγινε σύμφωνα με 

τους Ellis et al. (2004). Η ποσότητα της ελεύθερης κορτιζόλης (H) σε ng που 

απελευθερώνεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (t) σε ώρες (h) υπολογίσθηκε από την 

εξίσωση 2: 

( )( )ktkt
tt eeCCVktH −− −−= 10   (2).  

Όπου V στην παραπάνω εξίσωση είναι ο όγκος του νερού (δηλαδή ο όγκος της 

δεξαμενής μείον τον όγκο που καταλαμβάνουν τα ψάρια ή για λόγους απλούστευσης μείον 

τη βιομάζα των ψαριών), C0 και Ct είναι οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης κατά την έναρξη 

και κατά το τέλος του χρονικού διαστήματος t, η μεταβλητή k είναι ο στιγμιαίος ρυθμός 

μείωσης λόγω αραίωσης από την ανανέωση του νερού της δεξαμενής, με τιμές που 

υπολογίζονται από τον τύπο 3: 
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V
Rk =  (3) 

όπου R είναι ο ρυθμός ανανέωσης του νερού της δεξαμενής. Στη συνέχεια ο ρυθμός 

απελευθέρωσης κορτιζόλης ανά μονάδα βάρους (ng g-1 h-1) υπολογίσθηκε από την ποσότητα 

της κορτιζόλης Ht και τη βιομάζα των ψαριών. 

 

2.2.8. Συσχέτιση μεταξύ συγκέντρωσης κορτιζόλης στο πλάσμα και ρυθμού 

απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό. 

Χρησιμοποιήθηκαν λαβράκια μέσου βάρους ± SD, 125,5 ± 31,6 g, από τον ίδιο 

πληθυσμό και τις ίδιες συνθήκες με το παραπάνω πείραμα. Κατά την έναρξη του πειράματος 

έγινε αιμοληψία από 5 άτομα (0 h) από την ουραία φλέβα μετά από σύλληψη με απόχη και 

αναισθητοποίηση (0,03 ml l-1 γαρυφαλέλαιο). Στη συνέχεια τα ψάρια εκτέθηκαν σε μείωση 

της στάθμης του νερού της δεξαμενής εκτροφής, καταδίωξη με απόχη για 5 – 6 min μέσα 

στη δεξαμενή, σύλληψη και έκθεση στον αέρα για 1-2 min. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης 

των ψαριών στον αέρα γινόταν μεταφορά τους σε έξι νέες πειραματικές δεξαμενές όγκου 

200 l (5 άτομα/δεξαμενή). Για τον προσδιορισμό της απόκρισης στην καταπόνηση 

ακολούθησαν δειγματοληψίες σε τακτά χρονικά διαστήματα (0,5, 1, 2, 4, 8 και 24 h) 

χρησιμοποιώντας μία δεξαμενή για κάθε δειγματοληψία. Οι δειγματοληψίες περιελάμβαναν 

αιμοληψία από όλα τα ψάρια της εκάστοτε δεξαμενής (5 ψάρια) από 2 χειριστές ταυτόχρονα 

προκειμένου να συντομευθεί η διαδικασία και να αποφευχθεί η επιπλέον καταπόνηση των 

ψαριών λόγω καθυστέρησης της δειγματοληψίας. Ο ρυθμός ανανέωσης του νερού των 

πειραματικών δεξαμενών (200 l) ήταν 1 l min-1. Το αίμα συλλέγονταν με σύριγγα μίας 

χρήσεως του 1 ml και μεταφέρονταν σε σωληνάρια με αντιπηκτικό (ηπαρίνη). Στη συνέχεια 

ακολουθούσε φυγοκέντρηση του αίματος σε θερμοκρασία 4οC, στις 13.000 rpm για 5 min. 

Μετά τη φυγοκέντρηση το πλάσμα φυλάσσονταν στους –20οC μέχρι την πραγματοποίηση 

των προσδιορισμών.  

 

Προσδιορισμός κορτιζόλης πλάσματος 

Ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων της κορτιζόλης στο πλάσμα έγινε με εμπορική 

συσκευασία ενζυμικής ανοσομετρικής μεθόδου (EIA, Oxford Biomedical Research, USA). 

Η εκχύλιση της κορτιζόλης από το πλάσμα έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εμπορικής 
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συσκευασίας. Σύμφωνα με αυτό 100 μl πλάσματος αναδεύονταν για 30 sec με 1 ml διαιθυλ-

αιθέρα και αφού διαχωρίζονταν οι δύο φάσεις (υδατική και οργανική) η οργανική φάση 

μεταφέρονταν σε καθαρό σωληνάριο και εξατμίζονταν κάτω από αέριο άζωτο. Τα 

υπολείμματα επαναδιαλύονταν στη συνέχεια σε 100 μl διάλυμα εκχύλισης και αραιώνονταν 

100 φορές με το ίδιο διάλυμα εκχύλισης πριν τη μέτρηση. Όλα τα δείγματα αναλύθηκαν εις 

διπλούν και οι τιμές των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται διορθωμένες σύμφωνα με την 

ανάκτηση της μεθόδου (120%).  

 

2.3. Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 

στατιστικού προγράμματος Sigma Stat 3.1 (SYSTAT Software Inc., Germany). Τα δεδομένα 

ελέγχθηκαν ως προς την κανονικότητα της κατανομής τους (Normality Test) και την ισότητα 

των διασπορών τους (Equal Variance Test). Αφού πληρούνταν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, 

γινόταν έλεγχος με ανάλυση διασποράς με ένα παράγοντα (One – Way Analysis of Variance, 

ANOVA και One – Way Repeated Measures Analysis of Variance, RM ANOVA). Σε 

περίπτωση που δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις της κανονικότητας και της ισότητας των 

διασπορών των πληθυσμών χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά τεστ (Mann-Whitney ή 

Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks). Στις περιπτώσεις που 

διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (P < 0,05), 

χρησιμοποιήθηκαν τα Tuckey’s, ή Holm-Sidak τεστ πολλαπλής σύγκρισης για την 

ταυτοποίηση των ομάδων που διέφεραν στατιστικά σημαντικά. Τέλος για τον έλεγχο του 

βαθμού συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε το τεστ πολλαπλής 

συσχέτισης κατά Pearson (Pearson Product Moment Correlation). 

 

2.4. Αποτελέσματα 

 

2.4.1. Ανάκτηση κορτιζόλης από το θαλασσινό νερό και το πλάσμα. 

Η ανάκτηση της κορτιζόλης στο πλάσμα και στο θαλασσινό νερό υπολογίσθηκε 120 ± 8 

% και 130 ± 12 % αντίστοιχα. 
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2.4.2. Επαναληψημότητα της μεθόδου μέτρησης κορτιζόλης (EIA). 

Ο ενδο-αναλυτικός συντελεστής μεταβλητότητας (intra-assay coefficient of variation), 

βρέθηκε 3,9 %, ενώ ο δια-αναλυτικός συντελεστής μεταβλητότητας (inter-assay coefficient 

of variation) 8,2 %.  

 

2.4.3. Σταθερότητα της κορτιζόλης στο θαλασσινό νερό. 

Τα επίπεδα κορτιζόλης κυμάνθηκαν από 5,10 έως 6,85 ng l-1 ένα εικοσιτετράωρο μετά 

την απελευθέρωση της από το λαβράκι στο θαλασσινό νερό (Εικόνα 2.2) διαφορές οι οποίες 

δεν ήταν στατιστικά σημαντικές  (P = 0,221). 
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Εικόνα 2.2. Συγκεντρώσεις κορτιζόλης μετά από απελευθέρωση σε θαλασσινό νερό (0 h). 
 

2.4.4. Σταθερότητα της κορτιζόλης κατά την κατάψυξη των δειγμάτων νερού ή των 

φίλτρων εκχύλισης στερεής φάσης. 

Τα επίπεδα της κορτιζόλης στο θαλασσινό νερό μετά από κατάψυξη των δειγμάτων 

νερού για 10 ημέρες και των φίλτρων εκχύλισης για 5 ημέρες παρουσίασαν μείωση κατά 

14,5 ± 5,3 % (mean ± SD) σε σχέση με τις τιμές τους χωρίς κατάψυξη. Οι διαφορές αυτές 

δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (P = 0,38). 

 

2.4.5. Σταθερότητα της κορτιζόλης κατά τη συλλογή των δειγμάτων νερού σε 

γυάλινο ή πλαστικό δοχείο. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επίπεδα της κορτιζόλης στο νερό ήταν ελαφρώς 

αυξημένα στο γυάλινο δοχείο σε σχέση με το πλαστικό δοχείο κατά 18,0 ± 8,0 %. Οι 

διαφορές αυτές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (P = 0,67). 
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2.4.6. Επίδραση του όγκου του δείγματος νερού κατά την εκχύλιση της κορτιζόλης. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι καθώς αυξάνεται ο όγκος του νερού που εκχυλίζεται (0,5, 

1 και 2 l) μειώνεται η συγκέντρωση της κορτιζόλης που ανακτάται από το δείγμα. Πιο 

συγκεκριμένα, με την εκχύλιση 1 l νερού ανακτήθηκε το 91 ± 3 % της κορτιζόλης που 

ανακτήθηκε με την εκχύλιση 0,5 l νερού, ενώ με την εκχύλιση 2 l νερού ανακτήθηκε το 75 ± 

5 % της κορτιζόλης που ανακτήθηκε με την εκχύλιση 0,5 l νερού. Αντίστοιχα, η εκχύλιση 2 l 

νερού ανάκτησε το 82 ± 5 % της κορτιζόλης που ανακτήθηκε με την εκχύλιση 1 l νερού. Οι 

διαφορές πάντως δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (P = 0,07). 

 

2.4.7. Απελευθέρωση κορτιζόλης από το λαβράκι.  

Ο ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο θαλασσινό νερό από το λαβράκι, παρουσίασε 

σημαντική αύξηση μετά την οξεία καταπόνηση και το μέγιστο ήταν μεταξύ 0,5 – 1 h μετά 

την καταπόνηση (Εικόνα 2.3). 
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Εικόνα 2.3. Ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης από το λαβράκι μετά από οξεία καταπόνηση (5 

min καταδίωξη και 1-2 min έκθεση στον αέρα). Οι τιμές έχουν σχεδιαστεί στο ενδιάμεσο χρονικό 
σημείο του χρονικού διαστήματος στο οποίο μετρήθηκαν οι ρυθμοί απελευθέρωσης. Π.χ. οι τιμές για 
0,25 και 0,75 h αντιπροσωπεύουν εκτιμήσεις για χρονικές περιόδους 30 min, δηλαδή από 0 – 0,5 h 
και 0,5 – 1 h, αντίστοιχα. 
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2.4.8. Συσχέτιση μεταξύ συγκέντρωσης κορτιζόλης στο πλάσμα και ρυθμού 

απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό. 

Τα επίπεδα κορτιζόλης στο πλάσμα (Εικόνα 2.4)  με τα επίπεδα του ρυθμού 

απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό (Εικόνα 2.3) παρουσιάζουν σημαντική θετική 

συσχέτιση με συντελεστή συσχέτισης 0,830 και P < 0,01. 

0

150

300

450

600

750

900

0 0.5 1 2 4 8 24

Χρόνος (h)

Κ
ορ

τι
ζό
λη

 π
λά

σ
μα

το
ς 

(n
g 

m
l -1

)

b

ac

a a

c
c c

 
Εικόνα 2.4. Συγκέντρωση κορτιζόλης στο πλάσμα λαβρακιού, μετά από οξεία καταπόνηση (5 min 

καταδίωξη και 1-2 min έκθεση στον αέρα). 
 

2.5. Συζήτηση  

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μη-επεμβατική μεθοδολογία, η οποία βασίζεται στην 

μέτρηση της κορτιζόλης στο νερό, είναι αξιόπιστη για το θαλασσινό νερό και το λαβράκι 

επιβεβαιώνοντας προηγούμενη μελέτη στον σολομό του Ατλαντικού, Salmo salar (Ellis et 

al., 2007) η οποία διεξάγετο ταυτόχρονα με τη δική μας μελέτη. Η κορτιζόλη 

απελευθερώνεται από το λαβράκι όπως και από το σολομό και μπορεί να εκχυλίζεται και να 

προσδιορίζεται από το θαλασσινό νερό.  

Οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο νερό εξαρτώνται από την ορμονική κατάσταση 

των ψαριών αλλά και τη βιομάζα τους και τη δυναμική διάλυσης της στη δεξαμενή. Έτσι, οι 

συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο νερό (ng l-1) είναι μια σχετική μέτρηση καταπόνησης η 

οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση σύγκριση των επιπέδων στις ίδιες δεξαμενές 

ανά χρονικά διαστήματα ή μεταξύ διαφορετικών δεξαμενών αν η βιομάζα, ο όγκος και ο 

ρυθμός ανανέωσης του νερού είναι ίδια (Ellis et al., 2007). Για την εξασφάλιση μιας 

απόλυτης μέτρησης της κατάστασης πρέπει να υπολογισθεί ο ρυθμός απελευθέρωσης 
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κορτιζόλης (ng g-1 h-1) (Ellis et al., 2004).  

Ο ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης επηρεάζεται εκτός από τα επίπεδα κορτιζόλης στο 

πλάσμα από πολλούς άλλους παράγοντες όπως η επιφάνεια των βραγχίων, η ροή του αίματος 

διαμέσου των βραγχίων, ο αναπνευστικός ρυθμός και η διαπερατότητα των βραγχίων (Ellis 

et al., 2004). Γίνεται λοιπόν φανερό ότι ενώ αποκλείεται μια τέλεια μαθηματική σχέση 

μεταξύ συγκεντρώσεων νερού και πλάσματος, η στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση 

που παρατηρήθηκε στην παρούσα εργασία υποδεικνύει ότι η μέθοδος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως δείκτης καταπόνησης στο λαβράκι. Σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των 

συγκεντρώσεων κορτιζόλης στο πλάσμα και του ρυθμού απελευθέρωσης έχουν βρεθεί 

επίσης σε προηγούμενες μελέτες σε άλλα είδη (Ellis et al., 2004, 2007; Scott and Ellis, 2007, 

Sebire et al., 2007) ενισχύοντας τη χρήση της μη-επεμβατικής μεθόδου. Από τα 

αποτελέσματα φαίνεται ότι το λαβράκι ανακάμπτει από την οξεία καταπόνηση μετά τις 4 h. 

Ο ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης μετά από καταπόνηση στο λαβράκι ήταν χαμηλότερος 

από αυτούς που έχουν παρατηρηθεί σε μελέτες στην ιριδίζουσα πέστροφα (ανασκόπηση 

Scott and Ellis, 2007) αλλά και στο σολομό του Ατλαντικού (Ellis et al., 2007) παρόλο που η 

συγκέντρωση κορτιζόλης στο πλάσμα ήταν υψηλότερη στο λαβράκι (Fanouraki et al., 2008). 

Η οξεία καταπόνηση στο λαβράκι είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης 

κορτιζόλης στο νερό κατά 7 φορές μέσα σε 30 min. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν βρεθεί 

και στην ιριδίζουσα πέστροφα υποδεικνύοντας ότι η χρονική διαφορά μεταξύ των 

συγκεντρώσεων της κορτιζόλης στο νερό και στο αίμα είναι της τάξης λίγων λεπτών (Ellis et 

al., 2004).  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία για την 

εκτίμηση της καταπόνησης στο λαβράκι σε χερσαίες εγκαταστάσεις. Ο απώτερος σκοπός 

όμως αυτής της εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας μη-επεμβατικής μεθόδου η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στην ιχθυοκαλλιέργεια (κλωβούς) χωρίς να απαιτείται διατάραξη ή 

θανάτωση των ψαριών. Το πρόβλημα για την εφαρμογή της μεθόδου σε κλωβούς είναι ότι 

δεν είναι γνωστή η ακριβής βιομάζα των ψαριών και ο ρυθμός ανανέωσης του νερού (Ellis et 

al., 2004). Ένας τρόπος να ξεπερασθεί το πρόβλημα είναι να βρεθεί κάποιο βασικό 

συστατικό (housekeeping) που απελευθερώνεται σταθερά από τα ψάρια, ανάλογο αυτών που 

χρησιμοποιούνται στις μοριακές μελέτες (Ellis et al., 2004, 2005, 2007). Σε αυτήν την 

κατεύθυνση έχουν γίνει μελέτες για τη μελατονίνη στο νερό στην ιριδίζουσα πέστροφα 
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(James et al., 2004) και το σολομό του Ατλαντικού (Ellis et al., 2007) όπου φάνηκε ότι η 

μελατονίνη απελευθερώνεται τη νύχτα και η απελευθέρωση είναι σταθερή. Επιπλέον, έχει 

δειχθεί ότι η απελευθέρωση της μελατονίνης γίνεται επίσης μέσω των βραγχίων (Ellis et al., 

2005) οπότε οι παράγοντες που επηρεάζουν τη βραγχιακή απελευθέρωση της κορτιζόλης στο 

νερό αναμένεται να επηρεάζουν ομοίως και την απελευθέρωση της μελατονίνης. 

Μειονεκτήματα στην χρήση της μελατονίνης είναι ότι τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται 

νυχτερινές ώρες ή νωρίς το πρωί (Ellis et al., 2005) και ότι ο ρυθμός απελευθέρωσης μπορεί 

να μεταβάλλεται εποχιακά με τις θερμοκρασιακές μεταβολές (Bromage et al., 2001). 

Τέλος, η συγκέντρωση κορτιζόλης παρέμεινε σταθερή για 24 h στο θαλασσινό νερό, ενώ 

αντίστοιχα σε δεξαμενές γλυκού νερού με ενεργή μικροβιακή χλωρίδα, ο μέσος χρόνος 

ημιζωής ήταν 16 h (Ellis et al., 2004). Η κατάψυξη  των δειγμάτων νερού ή των φίλτρων 

εκχύλισης, το δοχείο συλλογής (πλαστικό έναντι γυάλινου) και ο όγκος του νερού που 

αντλήθηκε δεν επηρέασαν σημαντικά τις συγκεντρώσεις κορτιζόλης. Παρόμοια 

αποτελέσματα βρέθηκαν και σε μετρήσεις γλυκού νερού (Ellis et al., 2004). 
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ΕΕππίίδδρραασσηη  ττηηςς  δδεειιγγμμααττοολληηψψίίααςς  ((σσύύλλλληηψψηη  μμεε  ααππόόχχηη  κκααιι  ααννααιισσθθηησσίίαα))  σσττηηνν  

ααππόόκκρριισσηη  κκααττααππόόννηησσηηςς    

 
 
 
 
 

 



 

3.1. Εισαγωγή  
 

Σε πολλές περιπτώσεις όπως η μέτρηση μορφομετρικών χαρακτηριστικών, ο έλεγχος 

ανάπτυξης και ευρωστίας, η λήψη αίματος ή η χορήγηση ενέσιμων χημικών ουσιών 

απαιτείται σύλληψη των ψαριών και ακινητοποίηση τους με αναισθησία (Summerfelt and 

Smith, 1990). Θανατηφόρες δόσεις αναισθητικών χρησιμοποιούνται επίσης για την 

ευθανασία των ψαριών (Stoskopf, 1992). Είναι γνωστό ότι η αιμοληψία προκαλεί 

καταπόνηση στα ψάρια λόγω της σύλληψης, της έκθεσης στον αέρα και της αναισθησίας που 

πρέπει να υποστούν πριν από αυτήν. Μια από τις επιθυμητές ιδιότητες των αναισθητικών 

είναι η ικανότητα να μετριάζουν την απόκριση στην καταπόνηση λόγω χειρισμών 

(Mommsen et al., 1999). Όμως και η ίδια η αναισθητοποίηση των ψαριών μπορεί να 

προκαλέσει καταπόνηση αν και είναι δύσκολος ο διαχωρισμός της άμεσης επίδρασης της 

μεθόδου αναισθητοποίησης από αυτήν της σύλληψης και των χειρισμών (Ross and Ross, 

1999). Μελέτες έχουν δείξει ότι η αναισθησία μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, αύξηση 

του αναπνευστικού ρυθμού αλλά και αύξηση της αρτηριακής πίεσης (Serfaty et al., 1959; 

Randall and Smith, 1967; Houston et al., 1971). Άλλες μελέτες έδειξαν ότι κάποια 

αναισθητικά έχουν διεγερτική επίδραση κατά την αρχική έκθεση και απορρόφηση τους από 

τα ψάρια (Barton and Peter, 1982; Davis et al., 1982). Επιπλέον, επειδή η απόκριση των 

διαφορετικών ειδών ψαριών μπορεί να διαφέρει ευρέως στο ίδιο αναισθητικό, συχνά είναι 

απαραίτητες οι μελέτες διαφόρων αναισθητικών σε διάφορες δόσεις για κάθε είδος 

ξεχωριστά (King et al., 2005). Ένας εναλλακτικός τρόπος αιμοληψίας είναι η χρόνια 

αιμοληψία μέσω ενός ενσωματωμένου καθετήρα (McDonald and Milligan 1992) η οποία 

ελαχιστοποιεί τις διαταραχές της δειγματοληψίας (Heisler, 1984).  

Η επίδραση του τρόπου σύλληψης παρουσιάζει ενδιαφέρον και στην αλιεία αναψυχής 

όπου μικρού μεγέθους ψάρια απελευθερώνονται μετά από σύλληψη με αγκίστρι, 

καταπονούνται και εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού και επανασύλληψης 

(Broadhurst et al., 2005; Chopin and Arimoto, 1995; Ricker, 1976).  Πειράματα που έχουν 

γίνει σε άλλα είδη έδειξαν ότι η σύλληψη με αγκίστρι προκαλεί ηπιότερη απόκριση 

καταπόνησης (Foo and Lam, 1993β; Chopin et al., 1996; Davidson et al., 1997).  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η επίδραση της δειγματοληψίας 

(σύλληψη με απόχη και αναισθησία) στους κλασσικούς δείκτες καταπόνησης σε σύγκριση 
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με άτομα που συνελήφθησαν με αγκίστρι και δεν υπέστησαν αναισθησία. Η ανάπτυξη 

μεθόδου δειγματοληψίας, όπως η σύλληψη με αγκίστρι, η οποία είναι πιο σύντομη και 

αναμένεται να προκαλεί ηπιότερη απόκριση καταπόνησης αφού παρακάμπτεται η οπτική 

επαφή με το χειριστή, η μείωση της στάθμης του νερού της δεξαμενής, η καταδίωξη των 

ψαριών στην δεξαμενή πριν από τη σύλληψη τους με την απόχη και η αναισθησία θα 

επιτρέψει την εκτίμηση των επιπέδων καταπόνησης που προκαλούνται αποκλειστικά από 

άλλους παράγοντες καταπόνησης. 

 

3.2. Υλικά και μέθοδοι 

 

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στις πειραματικές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 

Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε. στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι πειραματικές πολυεστερικές 

κυλινδρικές δεξαμενές ήταν όγκου 2 m3 και εξοπλισμένες με συνεχή παροχή θαλασσινού 

νερού με έξοδο για την απομάκρυνση των αποβλήτων και παροχή οξυγόνου. Το νερό πριν 

φτάσει στις δεξαμενές περνούσε από μηχανικό φίλτρο για την απομάκρυνση των μεγάλων 

αιωρούμενων συστατικών, από χώρο καταβύθισης των βαρέων αδιάλυτων συστατικών, 

καθώς επίσης και από βιολογικό φίλτρο για τη διάσπαση της αμμωνίας σε μη τοξικές 

ενώσεις. Τα ψάρια παρέμεναν σε συνθήκες φυσικού φωτισμού και φωτοπεριόδου και 

κατανάλωναν εμπορική τεχνητή τροφή (Excel, Trouvit, Italy). Η αλατότητα ήταν κατά τη 

διάρκεια όλων των πειραμάτων 39.  

 

Τα είδη των ψαριών που χρησιμοποιήθηκαν για το εν λόγω πείραμα ανήκουν σε 4 

οικογένειες και η επιλογή έγινε με βάση τα πρότυπα συμπεριφοράς και το ενδιαφέρον που 

παρουσιάζουν για τις ιχθυοκαλλιέργειες στη Μεσόγειο:  

1. Moronidae: Λαβράκι (Dicentrarchus labrax), μέσου βάρους (SD): 125,5 g (31,6)  

2. Sparidae: Τσιπούρα (Sparus aurata), μέσου βάρους (SD): 233,8 g (43,2) 

                    Λυθρίνι (Pagellus erythrinus), μέσου βάρους (SD): 180,6 g (36,0) 

                    Μυτάκι (Diplodus puntazzo), μέσου βάρους (SD): 253,6 g (62,8) 

3. Siaenidae: Κρανιός (Argyrosomus regius), μέσου βάρους (SD): 540,7 g (98,4) 

4. Epinephelinae: Ροφός (Epinephelus marginatus), μέσου βάρους (SD): 273,7 g (95,9).  
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Η πυκνότητα εκτροφής για όλα τα είδη ήταν 4,1 ± 0,9 kg m-3 (mean ± SD). Η 

θερμοκρασία του νερού και τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου (mean ± SD) στις δεξαμενές 

παραμονής ήταν  19,0 ± 1,6οC και 7,3 ± 0,5 mg l-1, αντίστοιχα. Πριν από τη διεξαγωγή της 

δειγματοληψίας τα ψάρια έμεναν σε ασιτία από το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας. 

Για την επίτευξη του στόχου του πειράματος έγινε αιμοληψία σε 5 άτομα του κάθε 

είδους με την κλασσική δειγματοληπτική μέθοδο: μείωση της στάθμης του νερού κατά τα 

2/3, σύλληψη των ψαριών με απόχη και μεταφορά σε  πλαστικά δοχεία (50 l) που περιείχαν 

αναισθητικό (0,03 ml l-1 γαρυφαλέλαιο, Μπακάκος). Όταν τα ψάρια ήταν πλέον 

αναισθητοποιημένα μεταφερόταν στον πάγκο εργασίας με το κεφάλι σκεπασμένο με μία 

πετσέτα και ακολουθούσε η αιμοληψία από την ουραία φλέβα και η μέτρηση βάρους. Όλη η 

διαδικασία διαρκούσε λιγότερο από 5 min. Για την ομάδα ελέγχου (control group) 

χρησιμοποιήθηκαν 6 άτομα από το κάθε είδος τα οποία συνελήφθησαν με αγκίστρι (no 10) 

από τη δεξαμενή εκτροφής χρησιμοποιώντας για δόλωμα πολύχαιτο του γένους Nereis sp. Η 

σύλληψη των ψαριών με αγκίστρι γινόταν 5 – 6 ημέρες πριν από την σύλληψη με απόχη. 

Αμέσως μετά τη σύλληψη τα ψάρια καλύπτονταν με μια πετσέτα και γινόταν η αιμοληψία 

από την ουραία φλέβα χωρίς αναισθησία. Στη συνέχεια αφαιρούνταν το αγκίστρι και τα 

ψάρια επέστρεφαν σε δεξαμενή ανάνηψης. Ολόκληρη η διαδικασία (σύλληψη, αιμοληψία, 

απομάκρυνση του αγκιστριού και επιστροφή στην δεξαμενή ανάνηψης) διαρκούσε 50 – 70 

sec για κάθε άτομο. Και στις δύο ομάδες το αίμα συλλέγονταν με σύριγγα μίας χρήσεως του 

1 ml, μεταφέρονταν σε σωληνάρια με αντιπηκτικό (ηπαρίνη) και ακολουθούσε ο 

προσδιορισμός της γλυκόζης και του γαλακτικού οξέος στο αίμα. Στη συνέχεια ακολουθούσε  

φυγοκέντρηση του αίματος σε θερμοκρασία 4οC στις 13.000 rpm για 5 min. Μετά τη 

φυγοκέντρηση το πλάσμα φυλάσσονταν στους –20οC μέχρι την πραγματοποίηση των 

προσδιορισμών. 

 

3.3. Αναλυτικοί προσδιορισμοί 

 

3.3.1. Προσδιορισμός γλυκόζης και γαλακτικού οξέος 

Ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων γλυκόζης στο αίμα των ζώων έγινε με φορητό 

μετρητή (AscensiaΤΜ, ContourΤΜ meter, Bayer HealthCare, Mishawaka, Indiana, USA) και 
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τη χρήση ταινιών καταγραφής (Ascensia microfill strips). Μια πολύ μικρή ποσότητα αίματος 

(0,6 μl) είναι απαραίτητη για τη μέτρηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης με τη 

συγκεκριμένη μέθοδο. Η μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση ηλεκτρικού ρεύματος που 

προκύπτει από την αντίδραση της γλυκόζης με τα αντιδραστήρια του ηλεκτροδίου της 

ταινίας καταγραφής. Το αίμα απορροφάται από το άκρο της ταινίας καταγραφής μέσω 

τριχοειδούς δράσης. Η γλυκόζη στην συνέχεια αντιδρά με PQQ γλυκόζη-δεϋδρογενάση 

(PQQ-GDH) και σιδηροκυανιούχο κάλιο. Από την αντίδραση αυτήν παράγονται ηλεκτρόνια 

τα οποία δημιουργούν ρεύμα ανάλογο με τη γλυκόζη του δείγματος. Η μέτρηση διαρκεί 15 

sec και το εύρος ανίχνευσης στο αίμα είναι 0,6 – 33,3 mmol l-1. 

Οι συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος προσδιορίσθηκαν επίσης χρησιμοποιώντας φορητό 

μετρητή (Accutrend® Lactate meter, Roche, Mannheim, Germany) και ταινίες καταγραφής 

(ΒΜ-Lactate test strips). Το αίμα (περίπου 15 μl) διαρρέει μέσω ενός προστατευτικού 

διχτυού σε μια επιφάνεια γυάλινων ινιδίων όπου συγκρατούνται τα ερυθροκύτταρα. Με 

αυτόν τον τρόπο μόνο το πλάσμα φτάνει στην επιφάνεια ανίχνευσης. Το γαλακτικό οξύ 

προσδιορίζεται με ανακλαστική φωτομετρία σε μήκος κύματος 657 nm μέσω μιας 

χρωματομετρικής αντίδρασης σε χρόνο 1 min. Το εύρος ανίχνευσης στο αίμα είναι 0,7 – 

26,0 mmol l-1. 

Για την αξιολόγηση των παραπάνω μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη 

φορά στα προς μελέτη είδη ψαριών χρησιμοποιήθηκαν 15 δείγματα (pool) τα οποία 

προσδιορίσθηκαν και με τις συνήθεις ενζυμικές χρωματομετρικές μεθόδους για τη γλυκόζη 

(GOD/PAP, Biosis, Greece) και το γαλακτικό οξύ (PAP, BioMérieux, France) και τα 

αποτελέσματα των δύο μεθόδων παρουσίασαν υψηλά θετικές συσχετίσεις μεταξύ τους 

(γλυκόζη: r = 0,967 και γαλακτικό οξύ: r = 0,944). 

 

3.3.2. Προσδιορισμός κορτιζόλης πλάσματος 

Ο  προσδιορισμός κορτιζόλης πλάσματος έγινε όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2. 

 

3.3.3. Προσδιορισμός ηλεκτρολυτών 

Ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων ιόντων καλίου και νατρίου (Κ+, Να+) έγινε με 

φλογοφωτομετρική μέθοδο (Sherwood, Flame Photometer 410). Τα δείγματα αραιώθηκαν 

1:600 με διάλυμα νιτρικού λιθίου συγκέντρωσης 15 mmol l-1. Με το ίδιο διάλυμα 
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παρασκευάσθηκαν τα πρότυπα διαλύματα (2,5, 5,0, 7,5 και 10 ppm) και το τυφλό (0,0 ppm). 

Αφού ρυθμίστηκε το όργανο με το τυφλό και τα πρότυπα διαλύματα μετρήθηκαν τα 

δείγματα τα οποία στην συνέχεια μετασχηματίσθηκαν από ppm (mg l-1) σε mmol l-1. 

Ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων ιόντων ασβεστίου (Cα++) και μαγνησίου (Μg++) 

έγινε με χρωματομετρικές μεθόδους (Calcium Arsenazo και Magnesium XL FS, dds, 

Diagnostic systems, Istanbul, Turkey). 

 

3.3.4. Προσδιορισμός οσμωτικής πίεσης 

Ο προσδιορισμός της οσμωτικής πίεσης έγινε με τη βοήθεια οσμόμετρου (Osmomat 

030D, Gonotech) το οποίο ρυθμίστηκε αρχικά με πρότυπο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 

συγκέντρωσης 300 mOsm Kg-1 και με διάλυμα φυσιολογικού ορού μηδενικής οσμωτικής 

πίεσης. Στην συνέχεια 50 μl δείγματος μετρούνταν στο όργανο. 

 

3.3.5. Προσδιορισμός ολικών πρωτεϊνών 

Ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων των ολικών πρωτεϊνών έγινε με χρωματομετρική 

μέθοδο (Biuret, Biosis, Greece). 

 

3.4. Στατιστική ανάλυση 

 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 

στατιστικού προγράμματος Sigma Stat 3.1 (SYSTAT Software Inc., Germany). Τα δεδομένα 

ελέγχθηκαν ως προς την κανονικότητα της κατανομής τους (Normality Test) και την ισότητα 

των διασπορών τους (Equal Variance Test) και σε περίπτωση που ήταν απαραίτητο 

εφαρμόστηκε μετασχηματισμός των τιμών σε λογαριθμικές (log10). Αφού πληρούνταν οι 

ανωτέρω προϋποθέσεις γινόταν έλεγχος με t-test. Σε περίπτωση που δεν πληρούνταν οι 

προϋποθέσεις της κανονικότητας και της ισότητας των διασπορών των πληθυσμών 

χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά τεστ (Mann-Whitney Rank Sum Test). 
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3.5. Αποτελέσματα 
 
Οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο πλάσμα παρουσίασαν τάση αύξησης στα άτομα που 

υπέστησαν σύλληψη με απόχη και αναισθησία σε σχέση με τα άτομα που συνελήφθησαν με 

αγκίστρι (Εικόνα 3.1). Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν σε τέσσερα από τα έξι 

είδη που μελετήθηκαν: τσιπούρα (P < 0,001), λυθρίνι (P = 0,016), ροφός (P < 0,001) και 

μυτάκι (P = 0,005). Στα αποτελέσματα επίσης φαίνεται ξεκάθαρα ότι το λαβράκι 

παρουσιάζει πολύ υψηλά επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη που 

μελετήθηκαν. 

0

50

100

150

200

D. labrax
S. aurata

P. erythrinus
E. Marginatus

D. puntazzo
A. regius

Κ
ορ
τιζ
όλ
η 

(n
g 

m
l-1

) Αγκίστρι

Απόχη

* **

*

 
Εικόνα 3.1. Συγκεντρώσεις κορτιζόλης (mean ± SD) στο αίμα ατόμων έξι μεσογειακών ειδών τα 

οποία συνελήφθησαν με αγκίστρι (n = 6) και με απόχη και χρήση αναισθητικού (n = 5). Οι αστερίσκοι 
υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών των δύο ομάδων στο ίδιο 
είδος (P < 0,05). 
 

Οι συγκεντρώσεις της γλυκόζης (Εικόνα 3.2) και του γαλακτικού οξέος (Εικόνα 3.3) στο 

πλάσμα επίσης παρουσίασαν τάση αύξησης στα άτομα που υπέστησαν σύλληψη με απόχη 

και αναισθησία σε σχέση με τα άτομα που συνελήφθησαν με αγκίστρι, με εξαίρεση τις 

συγκεντρώσεις γλυκόζης στον κρανιό. Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν στην 

τσιπούρα (P = 0,004), στον ροφό (P < 0,001) και το μυτάκι (P = 0,007) για τις 

συγκεντρώσεις γλυκόζης και το λαβράκι (P < 0,001), τον κρανιό (P = 0,006), το μυτάκι (P = 

0,042) και το λυθρίνι (P = 0,021) για τις συγκεντρώσεις του γαλακτικού οξέος. Αξίζει να 
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αναφερθεί ότι οι συγκεντρώσεις γλυκόζης στο πλάσμα των ατόμων του ροφού που 

συνελήφθησαν με απόχη βρέθηκαν επταπλάσιες από τις συγκεντρώσεις στα άτομα που 

συνελήφθησαν με αγκίστρι (αγκίστρι: 2,6 ± 0,8 mmol l-1; απόχη: 17,8 ± 5,4 mmol l-1). 
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Εικόνα 3.2. Συγκεντρώσεις γλυκόζης (mean ± SD) στο αίμα ατόμων έξι μεσογειακών ειδών τα οποία 
συνελήφθησαν με αγκίστρι (n = 6) και με απόχη και χρήση αναισθητικού (n = 5). Οι αστερίσκοι 
υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών των δύο ομάδων στο ίδιο 
είδος (P < 0.05). 
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Εικόνα 3.3. Συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος (mean ± SD) στο αίμα ατόμων έξι μεσογειακών ειδών 
τα οποία συνελήφθησαν με αγκίστρι (n = 6) και με απόχη και χρήση αναισθητικού (n = 5). Οι 
αστερίσκοι υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών των δύο ομάδων 
στο ίδιο είδος (P < 0.05). 
 
 
Οι συγκεντρώσεις των ιόντων καλίου (Εικόνα 3.4), νατρίου (Εικόνα 3.5), ασβεστίου (Εικόνα 

3.6) και μαγνησίου (Εικόνα 3.7) στο πλάσμα δεν παρουσίασαν σαφή τάση μεταξύ των δύο 
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πειραματικών ομάδων ανάμεσα στα διάφορα είδη. Τα ιόντα καλίου έδειξαν μια τάση 

αύξησης στα άτομα που συνελήφθησαν με αγκίστρι σε σχέση με τα άτομα που υπέστησαν 

σύλληψη με απόχη και αναισθησία με στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο στον κρανιό (P = 

0,040) και την τσιπούρα (P = 0,035). Τα ιόντα νατρίου έδειξαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά μόνο στο μυτάκι (P = 0,007) και την τσιπούρα (P = 0,012), με τα επίπεδα των 

ατόμων που συνελήφθησαν με απόχη να είναι υψηλότερα από αυτά των ατόμων που 

συνελήφθησαν με αγκίστρι. Τα ιόντα ασβεστίου έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην τσιπούρα (P = 0,008) και τον κρανιό (P = 0,039) με τα επίπεδα των ατόμων που 

συνελήφθησαν με απόχη να είναι υψηλότερα από αυτά των ατόμων που συνελήφθησαν με 

αγκίστρι. Τα ιόντα μαγνησίου έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά στο λαβράκι και στην 

τσιπούρα (P = 0,004) με τα επίπεδα των ατόμων που συνελήφθησαν με απόχη να είναι 

υψηλότερα από αυτά των ατόμων που συνελήφθησαν με αγκίστρι ενώ αντίθετα στον ροφό 

(P = 0,009) και το μυτάκι (P < 0,001) υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές με τις 

συγκεντρώσεις των ατόμων που συνελήφθησαν με αγκίστρι να είναι υψηλότερες από αυτές 

των ατόμων που συνελήφθησαν με απόχη. 
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Εικόνα 3.4. Συγκεντρώσεις ιόντων καλίου (mean ± SD) στο αίμα ατόμων έξι μεσογειακών ειδών τα 
οποία συνελήφθησαν με αγκίστρι (n = 6) και με απόχη και χρήση αναισθητικού (n = 5). Οι αστερίσκοι 
υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών των δύο ομάδων στο ίδιο 
είδος (P < 0,05). Η ένδειξη ND σημαίνει ότι το συγκεκριμένο δείγμα δεν προσδιορίσθηκε.  
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Εικόνα 3.5. Συγκεντρώσεις ιόντων νατρίου (mean ± SD) στο αίμα ατόμων έξι μεσογειακών ειδών τα 
οποία συνελήφθησαν με αγκίστρι (n = 6) και με απόχη και χρήση αναισθητικού (n = 5). Οι αστερίσκοι 
υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών των δύο ομάδων στο ίδιο 
είδος (P < 0,05). Η ένδειξη ND σημαίνει ότι το συγκεκριμένο δείγμα δεν προσδιορίσθηκε. 
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Εικόνα 3.6. Συγκεντρώσεις ιόντων ασβεστίου (mean ± SD) στο αίμα ατόμων έξι μεσογειακών ειδών 
τα οποία συνελήφθησαν με αγκίστρι (n = 6) και με απόχη και χρήση αναισθητικού (n = 5). Οι 
αστερίσκοι υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών των δύο ομάδων 
στο ίδιο είδος (P < 0,05). 
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Εικόνα 3.7. Συγκεντρώσεις ιόντων μαγνησίου (mean ± SD) στο αίμα ατόμων έξι μεσογειακών ειδών 
τα οποία συνελήφθησαν με αγκίστρι (n = 6) και με απόχη και χρήση αναισθητικού (n = 5). Οι 
αστερίσκοι υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών των δύο ομάδων 
στο ίδιο είδος (P < 0,05). 
 

Τα επίπεδα της οσμωτικής πίεσης (Εικόνα 3.8) στο πλάσμα κυμάνθηκαν από 353 έως 433,4 

mOsm kg-1 και παρουσίασαν επίσης τάση αύξησης στα άτομα που υπέστησαν σύλληψη με 

απόχη και αναισθησία σε σχέση με τα άτομα που συνελήφθησαν με αγκίστρι. Στατιστικά 

σημαντικές διαφορές βρέθηκαν σε δύο από τα έξι είδη που μελετήθηκαν: λαβράκι (P < 

0,001) και τσιπούρα (P = 0,004).  
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Εικόνα 3.8. Επίπεδα οσμωτικής πίεσης (mean ± SD) στο αίμα ατόμων έξι μεσογειακών ειδών τα 
οποία συνελήφθησαν με αγκίστρι (n = 6) και με απόχη και χρήση αναισθητικού (n = 5). Οι αστερίσκοι 
υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών των δύο ομάδων στο ίδιο 
είδος (P < 0,05). 
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Οι συγκεντρώσεις ολικών πρωτεϊνών (Εικόνα 3.9) στο πλάσμα παρουσίασαν επίσης τάση 

αύξησης στα άτομα που υπέστησαν σύλληψη με απόχη και αναισθησία σε σχέση με τα 

άτομα που συνελήφθησαν με αγκίστρι. Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν σε δύο 

από τα έξι είδη που μελετήθηκαν: λαβράκι (P = 0,001) και λυθρίνι (P = 0,006). 
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Εικόνα 3.9. Συγκεντρώσεις ολικών πρωτεϊνών (mean ± SD) στο αίμα ατόμων έξι μεσογειακών ειδών 
τα οποία συνελήφθησαν με αγκίστρι (n = 6) και με απόχη και χρήση αναισθητικού (n = 5). Οι 
αστερίσκοι υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών των δύο ομάδων 
στο ίδιο είδος (P < 0.05). 

 

3.6. Συζήτηση 

 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην χρήση των συγκεντρώσεων κορτιζόλης στο πλάσμα σαν 

δείκτη καταπόνησης είναι η υψηλή ευαισθησία και η ταχεία απόκριση του HPI άξονα. Είναι 

γνωστό ότι η αιμοληψία προκαλεί καταπόνηση στα ψάρια λόγω της σύλληψης, της έκθεσης 

στον αέρα και της αναισθησίας που πρέπει να υποστούν πριν από αυτήν (Ross and Ross, 

1999). Επιπλέον, η διαταραχή επηρεάζει και τα εναπομείναντα ψάρια στην δεξαμενή (Foo 

and Lam, 1993β). 

Οι Chopin et al. (1996) σε μια προσπάθεια να εκτιμήσουν τη φυσιολογική απόκριση και 

τη θνησιμότητα στην κόκκινη τσιπούρα, Pagrus major, που συλλαμβάνονταν με αγκίστρι 

και με δίχτυ έδειξαν ότι τα άτομα που συλλαμβάνονταν με αγκίστρι δεν παρουσίασαν 

αυξημένες συγκεντρώσεις κορτιζόλης πλάσματος τα πρώτα δέκα λεπτά μετά την σύλληψη 

και δεν εμφάνισαν θνησιμότητα για τις επόμενες 38 ημέρες σε αντίθεση με αυτά που 
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συλλαμβάνονταν με δίχτυ τα οποία παρουσίασαν σημαντικά αυξημένες συγκεντρώσεις 

κορτιζόλης στο πλάσμα σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης και συνέχιζαν να αυξάνονται με τη 

διάρκεια της σύλληψης ενώ η θνησιμότητα έφτασε συνολικά το 44% κατά τη διάρκεια της 

σύλληψης και 38 ημέρες αργότερα. Οι Davidson et al. (1997) επίσης έδειξαν ότι άγρια 

άτομα του είδους Arripis trutta παρουσίασαν χαμηλές τιμές κορτιζόλης στο πλάσμα αμέσως 

μετά από τη σύλληψη τους με αγκίστρι και ακαριαίο χτύπημα στο κεφάλι. Επιπλέον, η 

δειγματοληψία με αγκίστρι βρέθηκε να μην διαταράσσει τόσο τα εναπομείναντα ψάρια στην 

δεξαμενή. Σε πειράματα σύλληψης με αγκίστρι στην τιλάπια, Oreochromis mossambicus, η 

απομάκρυνση ενός ψαριού δεν εμπόδισε το επόμενο να τσιμπήσει το δόλωμα και τα ψάρια 

που συνελήφθησαν με αγκίστρι παρουσίασαν χαμηλές συγκεντρώσεις κορτιζόλης 

πλάσματος τουλάχιστον πριν το πέρας έξι λεπτών από την αρχική διαταραχή (Foo and Lam, 

1993β). Το ίδιο παρατηρήθηκε και στην παρούσα μελέτη, με εξαίρεση το λαβράκι, το οποίο 

φάνηκε να αντιλαμβάνεται συντομότερα τη διαταραχή. Αντίθετα, οι  Pottinger et al. (1998) 

έδειξαν ότι στον κυπρίνο, Cyprinus carpio, παρουσιάστηκαν σημαντικά υψηλότερες 

συγκεντρώσεις κορτιζόλης πλάσματος αμέσως μετά από τη σύλληψη των ατόμων από μικρές 

τεχνητές λίμνες με αγκίστρι και μετά από αναισθησία. Σε προηγούμενη μελέτη στο φαγκρί, 

Pagrus pagrus, κατά την οποία ελέγχθηκε η δειγματοληψία με σύλληψη με απόχη και με τη 

χρήση δύο τύπων αναισθητικού ή μη χρήση αναισθητικού δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές 

διαφορές στις συγκεντρώσεις κατεχολαμινών, κορτιζόλης, γλυκόζης, γαλακτικού οξέος, 

ηλεκτρολυτών και χρόνου προθρομβίνης πλάσματος (Fanouraki et al., 2007). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα θεωρήσαμε σημαντικό να ελέγξουμε την ειδο-ειδική 

απόκριση στην δειγματοληψία και την επίδραση της σε κλασσικούς δείκτες καταπόνησης. Η 

υπόθεση εργασίας ήταν ότι η σύλληψη με αγκίστρι και η μη χρήση χημικών ουσιών 

προκαλεί λιγότερη καταπόνηση αφού παρακάμπτεται η οπτική επαφή με το χειριστή, η 

μείωση της στάθμης του νερού της δεξαμενής, η καταδίωξη των ψαριών στην δεξαμενή πριν 

από τη σύλληψη τους με την απόχη και η αναισθησία. 

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν προηγούμενες μελέτες ότι υπάρχει ειδο-ειδικότητα 

στην ανθεκτικότητα στην σύλληψη (Broadhurst et al., 2005). Επιπλέον, τα αποτελέσματα 

της παρούσης μελέτης δείχνουν ότι υπάρχει επίδραση της δειγματοληψίας (σύλληψη με 

απόχη και αναισθησία) στους δείκτες καταπόνησης σε σχέση με τη σύλληψη με αγκίστρι και 

την μη αναισθητοποίηση των ψαριών, η οποία σύμφωνα και με προηγούμενες μελέτες 
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(Fanouraki et al., 2007), πιθανότατα οφείλεται στην αναισθησία. Τα επίπεδα των δεικτών 

καταπόνησης δείχνουν την τάση να είναι υψηλότερα στην μέθοδο σύλληψης με απόχη και τη 

χρήση αναισθησίας χωρίς όμως να υπάρχουν πάντα στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Επιπλέον, το κάθε είδος αποκρίνεται σε διαφορετικούς δείκτες καταπόνησης με διαφορετική 

ένταση. Η χρήση αναισθητικού πάντως θεωρείται απαραίτητη και για ηθικούς λόγους, λόγω 

της αναλγησίας που προσφέρει στα ζώα καθώς και για την αποφυγή πιθανών τραυματισμών 

κατά τους χειρισμούς. 
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4.1. Εισαγωγή 

 

Παρότι τα περισσότερα είδη ψαριών ακολουθούν ένα γενικευμένο πρότυπο απόκρισης 

στην καταπόνηση υπάρχει ειδο-ειδικότητα τόσο στην ένταση όσο και στη διάρκεια της 

απόκρισης (Barton and Iwama, 1991; Gamperl et al., 1994; Vijayan and Moon, 1994; 

Wendelaar Bonga, 1997; Iwama et al., 1999; Barton, 2000a,b; Congleton et al., 2000; 

Schreck et al. 2001; Barton, 2002; Conte, 2004; Ashley, 2006; Chatterjee, et al., 2006; Hur et 

al., 2007). Η ενδοκρινική απόκριση στην καταπόνηση επηρεάζεται από  γενετικούς, 

αναπτυξιακούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες αλλά και από το είδος της καταπόνησης 

(Pottinger and Pickering, 1997; Barton, 2002). Έτσι, εκτός από τις διαφορές μεταξύ των 

διαφορετικών ειδών, υπάρχουν διαφορές στην ενδοκρινική απόκριση και μεταξύ 

διαφορετικών αποθεμάτων, στελεχών (Iwama et al., 1992; Pottinger and Moran, 1993) ή 

υβριδίων του ίδιου είδους (Noga et al., 1994) αλλά και μεταξύ άγριων και εκτρεφόμενων 

ζώων (Woodward and Strange, 1987). Οι αυξήσεις των συγκεντρώσεων κορτιζόλης στο 

πλάσμα μπορεί να διαφέρουν μέχρι και δύο τάξεις μεγέθους μεταξύ ψαριών που υπέστησαν 

πανομοιότυπη καταπόνηση αλλά μπορεί να είναι και ακόμη μεγαλύτερες ανάλογα με το 

είδος (Barton, 2002). Οι διαφορές στην απόκριση στην καταπόνηση εντός ενός στελέχους ή 

ενός πληθυσμού έχει επίσης γενετική συνιστώσα (Heath et al., 1993) και κάποια άτομα 

μπορεί να είναι προδιατεθειμένα να παρουσιάζουν συνεχώς υψηλές ή χαμηλές αποκρίσεις 

κορτιζόλης στην καταπόνηση  (Pottinger et al., 1992α; Tort et al., 2001). Αυτή η τάση των 

διαφορετικών αποκρίσεων μεταξύ αλλά και εντός των ειδών είναι ένα χαρακτηριστικό το 

οποίο είναι τουλάχιστον εν μέρει κληρονομικό (Fevolden et al., 1991; Fevolden and Røed, 

1993; Pottinger et al., 1994). Παρόλα αυτά δεν είναι ξεκάθαρο προς το παρόν αν τα ψάρια 

που παρουσιάζουν σχετικά υψηλή ή χαμηλή κορτικοστεροειδή απόκριση είναι όντως 

περισσότερο ή λιγότερο καταπονημένα από άλλα ή απλά έχουν διαφορετική ικανότητα στην 

απόκριση στην καταπόνηση (Barton, 2002). 

Το αναπτυξιακό στάδιο των ψαριών μπορεί επίσης να επηρεάσει την απόκριση σε κάποιο 

παράγοντα καταπόνησης. Η ικανότητα των ψαριών να αποκρίνονται σε μια διατάραξη 

αναπτύσσεται πολύ νωρίς στην ζωή αλλά η ένταση της απόκρισης εμφανίζεται μεγαλύτερη 

στα μεγαλύτερα αναπτυξιακά στάδια (Barton, 2002). 
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Σχεδόν όλοι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που έχουν ελεγχθεί μπορούν να επηρεάσουν 

το βαθμό στον οποίο τα ψάρια αποκρίνονται στην καταπόνηση. Εξωτερικοί παράγοντες, 

όπως η θερμοκρασία (Strange, 1980; Davis et al., 1984; Barton and Schreck, 1987; Davis 

and Parker, 1990), η αλατότητα (Strange and Schreck, 1980; Mazik et al., 1991; Barton and 

Zitzow, 1995), η ώρα της ημέρας (Davis et al., 1984; Barton et al., 1986), το μήκος κύματος 

του φωτός (Volpato and Barreto, 2001), ακόμα και το χρώμα του υποστρώματος των 

δεξαμενών (Gilham and Baker, 1985) αλλά και εσωτερικοί παράγοντες όπως η διατροφική 

κατάσταση των ψαριών (Barton et al., 1988) και η παρουσία ασθενειών (Barton et al., 1986) 

μπορούν να επηρεάσουν την ένταση της απόκρισης στην καταπόνηση. Σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις ,όπως κακή ποιότητα νερού ή παρουσία τοξικών, τα οποία αποτελούν χρόνια 

καταπόνηση μπορεί να αυξήσουν (Barton et al., 1985) ή να εξασθενίσουν (Pickering and 

Pottinger, 1987β; Hontela, 1997; Wilson et al., 1998) την απόκριση κορτιζόλης σε ένα 

δεύτερο παράγοντα καταπόνησης.  

Είναι γνωστό ότι η θερμοκρασία του νερού επηρεάζει σχεδόν όλες τις φυσιολογικές 

λειτουργίες και τη ζωή των ψαριών (Beitinger et al., 2000; Poole and Berman, 2001) και η 

διατήρηση συγκεκριμένου εύρους θερμοκρασίας είναι κρίσιμη για τη διαχείριση τους. 

Επιπλέον, η θερμοκρασία επηρεάζει ηθολογικές και φυσιολογικές αποκρίσεις (Fry, 1967; 

Lutterschnidt and Hutchison, 1997) και μεταβολικές δραστηριότητες (Carveth et al., 2007). 

Η μεταβολική δραστηριότητα και η αύξηση είναι εξαρτώμενες από τη θερμοκρασία (Brett 

1976, Brett and Groves 1979). Η ικανότητα των ψαριών να αποκρίνονται στην οξεία 

καταπόνηση σχετίζεται με την ικανότητα τους να διατηρούν τη μεταβολική δραστηριότητα. 

Έτσι, μπορεί να υπάρχουν δυναμικές μεταβολές στην ικανότητα τους να αποκρίνονται στην 

οξεία καταπόνηση εντός της θερμοκρασιακής κλίμακας στην οποία μπορούν να επιβιώνουν 

επειδή η μέγιστη αεροβική ικανότητα εξαρτάται επίσης από τη θερμοκρασία (Brett and 

Groves 1979). Η θερμοκρασία του νερού μεταβάλει δραματικά την απόκριση στην 

καταπόνηση και τη δυναμική της ανάκαμψης (Davis, 2004). Ο μεταβολικός ρυθμός άρα και 

οι απαιτήσεις σε οξυγόνο των ψαριών και κατ’ επέκταση ο ρυθμός της αναπνοής εξαρτώνται 

από τη θερμοκρασία και μπορεί να μεταβάλλονται κατά μία ή και δύο τάξεις μεγέθους με τη 

μεταβολή της (Schmidt-Nielsen, 1984). Η κατανάλωση οξυγόνου στα ψάρια κατά τη 

διάρκεια της απόκρισης στην καταπόνηση απαιτεί αυξημένη ροή νερού διαμέσου των 

βραγχίων (McDonald and Milligan, 1997). Μελέτες έχουν δείξει ότι σε κάποιους 
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τελεόστεους όπως τον κυπρίνο, Carassius carassius, (Sollid and Nilsson, 2006), το 

χρυσόψαρο, Carassius auratus, (Nilsson, 2007) και το μανγκρόβιο είδος Kryptolebias 

marmoratus (Ong et al., 2007) κατά τη διάρκεια υποξίας σε υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή 

σε συνθήκες υψηλών απαιτήσεων σε οξυγόνο, η επιφάνεια των βραγχίων αυξάνεται με 

αντιστρέψιμο τρόπο (Nilsson, 2007). 

Επιπλέον, τα ψάρια έχουν την ικανότητα να παρουσιάζουν αθροιστική απόκριση σε 

επαναλαμβανόμενη καταπόνηση (Carmichael et al., 1983; Barton et al, 1986; Flos et al., 

1988; Maule et al., 1988; Mesa, 1994). Ωστόσο, επαναλαμβανόμενη έκθεση σε ήπια 

καταπόνηση μπορεί να απευαισθητοποιήσει και να εξασθενίσει τις νευροενδοκρινικές και 

μεταβολικές αποκρίσεις σε επακόλουθη καταπόνηση (Reid et al., 1998). Ανάλογη μείωση 

στην απόκριση της γλυκόζης του πλάσματος, η οποία υποδηλώνει την εμπλοκή της 

απόκρισης των κατεχολαμινών, υποδεικνύει ένα γενικό εθισμό στην επαναλαμβανόμενη 

καταπόνηση (Barton, 2002). Η συνεχόμενη δραστηριοποίηση του μεσόνεφρου θα ρυθμίσει 

αρνητικά (down-regulate) τον ΗΡΙ άξονα σαν αποτέλεσμα αρνητικής ανάδρασης από την 

κορτιζόλη η οποία προκαλεί εξασθένιση της απόκρισης σε επιπρόσθετους παράγοντες 

καταπόνησης (Hontela, 1997). 

Έτσι, οι συνήθεις βιοχημικοί και ορμονικοί δείκτες καταπόνησης που χρησιμοποιούνται 

δεν είναι εύκολο να ερμηνευτούν λόγω δια- και ενδο-ειδικών αποκλίσεων αλλά και λόγω 

έλλειψης δυνατότητας σύγκρισης με τις τιμές εκκίνησης σε πολλά είδη. Σκοπός του 

συγκεκριμένου πειράματος ήταν ο προσδιορισμός των ειδο-ειδικών προτύπων απόκρισης σε 

οξεία καταπόνηση επτά μεσογειακών ειδών μετά από έκθεση σε πανομοιότυπη οξεία 

καταπόνηση σε συνθήκες ιχθυοκαλλιέργειας και η εκτίμηση της επίδρασης της 

θερμοκρασίας στην απόκριση του ροφού, ο οποίος αναμένεται να είναι πιο δραστήριος σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες. Η υψηλότερη θερμοκρασία (25,5οC) αναμένεται ότι προκαλεί 

εντονότερη καταπόνηση λόγω αυξημένου μεταβολισμού και πιθανά αυξημένο ρυθμό 

απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό λόγω ενδεχόμενης αύξησης της επιφάνειας των 

βραγχίων και της ροής του αίματος στα βράγχια.  

 

4.2. Υλικά και μέθοδοι 

 

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στις πειραματικές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 
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Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε. στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι πειραματικές πολυεστερικές 

κυλινδρικές δεξαμενές στις οποίες παρέμεναν τα ψάρια ήταν όγκου 2 m3 και εξοπλισμένες 

με συνεχή παροχή θαλασσινού ύδατος με εξόδους για την απομάκρυνση των αποβλήτων και 

παροχή οξυγόνου. Το νερό πριν φτάσει στις δεξαμενές περνούσε από μηχανικό φίλτρο για 

την απομάκρυνση των μεγάλων αιωρούμενων συστατικών από χώρο καταβύθισης των 

βαρέων αδιάλυτων συστατικών καθώς επίσης και από βιολογικό φίλτρο για τη διάσπαση της 

αμμωνίας σε μη τοξικές ενώσεις. Τα ψάρια παρέμεναν σε συνθήκες φυσικού φωτισμού και 

φωτοπεριόδου και κατανάλωναν εμπορική τεχνητή τροφή (Excel, Trouvit, Italy). Η 

αλατότητα κατά τη διάρκεια όλων των πειραμάτων ήταν 39.  

 

Τα είδη των ψαριών που χρησιμοποιήθηκαν για το εν λόγω πείραμα ανήκουν σε 4 

οικογένειες και η επιλογή έγινε με βάση τα πρότυπα συμπεριφοράς και το ενδιαφέρον που 

παρουσιάζουν για τις ιχθυοκαλλιέργειες στη Μεσόγειο:  

1. Moronidae: Λαβράκι (Dicentrarchus labrax), μέσου βάρους (SD): 125,5 g (31,6)  

2. Sparidae: Τσιπούρα (Sparus aurata), μέσου βάρους (SD): 233,8 g (43,2) 

                    Λυθρίνι (Pagellus erythrinus), μέσου βάρους (SD): 180,6 g (36,0) 

                    Μυτάκι (Diplodus puntazzo), μέσου βάρους (SD): 253,6 g (62,8) 

                    Συναγρίδα (Dentex dentex) μέσου βάρους (SD): 191,6 g (32,2) 

3. Siaenidae: Κρανιός (Argyrosomus regius), μέσου βάρους (SD): 540,7 g (98,4) 

4. Epinephelinae: Ροφός (Epinephelus marginatus), μέσου βάρους (SD): 273,7 g (95,9).  

 

Η πυκνότητα εκτροφής στις δεξαμενές ήταν 4,1 ± 0,9 kg m-3 (mean ± SD) για όλα τα 

είδη. Η θερμοκρασία του νερού και τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου (mean ± SD) στις 

δεξαμενές παραμονής ήταν 19,0 ± 1,6οC και 7,3 ± 0,5 mg l-1, αντίστοιχα. Πριν από τη 

διεξαγωγή της δειγματοληψίας τα ψάρια έμεναν σε ασιτία από το μεσημέρι της 

προηγούμενης ημέρας. 

Κατά την έναρξη του πειράματος γινόταν αιμοληψία από 5 άτομα (0 h) από την ουραία 

φλέβα μετά από σύλληψη με απόχη και αναισθητοποίηση (0,03 ml l-1 γαρυφαλέλαιο). Στη 

συνέχεια κάθε είδος εκτίθετο στον ίδιο παράγοντα καταπόνησης και συγκεκριμένα σε 

μείωση της στάθμης του νερού της δεξαμενές εκτροφής (όγκου 2 m3), καταδίωξη με απόχη 

για 5 – 6 min μέσα στη δεξαμενή, σύλληψη και έκθεση στον αέρα για 1 – 2 min. Κατά τη 
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διάρκεια της έκθεσης των ψαριών στον αέρα γινόταν μεταφορά τους σε 6 νέες πειραματικές 

δεξαμενές όγκου 200 l (5 άτομα/δεξαμενή). Για τον προσδιορισμό της απόκρισης στην 

καταπόνηση ακολούθησαν δειγματοληψίες σε τακτά χρονικά διαστήματα (0,5, 1, 2, 4, 8 και 

24 h) χρησιμοποιώντας μία δεξαμενή για κάθε δειγματοληψία. Οι δειγματοληψίες 

περιελάμβαναν αρχικά τη λήψη δειγμάτων νερού από τις δεξαμενές (2 x 0,5 l) καθώς και 

αιμοληψία από όλα τα ψάρια της εκάστοτε δεξαμενής (5 ψάρια) από 2 χειριστές ταυτόχρονα 

προκειμένου να συντομευθεί η διαδικασία και να αποφευχθεί η επιπλέον καταπόνηση των 

ψαριών λόγω καθυστέρησης της δειγματοληψίας. Ο ρυθμός ανανέωσης του νερού των 

πειραματικών δεξαμενών (200 l) ήταν 1 l min-1. 

 Το αίμα συλλέγονταν με σύριγγα μίας χρήσεως του 1 ml και στη συνέχεια 

μεταφέρονταν σε σωληνάρια με αντιπηκτικό (ηπαρίνη). Ακολουθούσε ο προσδιορισμός της 

γλυκόζης και του γαλακτικού οξέος στο αίμα και μετά η φυγοκέντρηση του αίματος σε 

θερμοκρασία 4οC στις 13.000 rpm για 5 min. Μετά τη φυγοκέντρηση το πλάσμα 

φυλάσσονταν στους –20οC μέχρι την πραγματοποίηση των προσδιορισμών. Η 

δειγματοληψία των δειγμάτων νερού γινόταν σε πλαστικά μπουκάλια φορώντας πάντα 

γάντια για την αποφυγή επαφής των χεριών με το δείγμα προκειμένου να μην υπάρχουν 

προσμίξεις της κορτιζόλης που υπάρχει στα χέρια του χειριστή και με αυτόν τον τρόπο 

επηρεαστούν τα αποτελέσματα με ψευδώς υψηλότερες τιμές κορτιζόλης. 

Το παραπάνω πείραμα επαναλήφθηκε σε άτομα του ίδιου πληθυσμού του ροφού σε 

υψηλότερη θερμοκρασία νερού (mean ± SD, 25,5 ± 0,2οC) και συγκέντρωση διαλυμένου 

οξυγόνου 6,8 ± 0,3 mg l-1. Ο ροφός αναμένεται να είναι πιο δραστήριος και να αποκρίνεται 

εντονότερα λόγω αυξημένου μεταβολισμού σε υψηλότερες θερμοκρασίες. 

 

4.3. Αναλυτικοί προσδιορισμοί 

 

Ο προσδιορισμός της κορτιζόλης στο πλάσμα και στο νερό έγινε με τον τρόπο που 

περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 και ο προσδιορισμός της γλυκόζης, του γαλακτικού οξέος, του 

ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό, των ηλεκτρολυτών, της οσμωτικής πίεσης και 

των ολικών πρωτεϊνών έγινε με τον τρόπο που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3. 
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4.4. Στατιστική ανάλυση 

 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 

στατιστικού προγράμματος Sigma Stat 3.1 (SYSTAT Software Inc., Germany). Τα δεδομένα 

ελέγχθηκαν ως προς την κανονικότητα της κατανομής τους (Normality Test) και την ισότητα 

των διασπορών τους (Equal Variance Test) και σε περίπτωση που ήταν απαραίτητο 

εφαρμόστηκε λογαριθμικός μετασχηματισμός των τιμών (log10). Αφού πληρούνταν οι 

ανωτέρω προϋποθέσεις γινόταν έλεγχος με ανάλυση διασποράς με ένα ή δύο παράγοντες 

(One or Two – Way Analysis of Variance, ANOVA). Σε περίπτωση που δεν πληρούνταν οι 

προϋποθέσεις της κανονικότητας και της ισότητας των διασπορών των πληθυσμών 

χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά τεστ (Mann-Whitney ή Kruskal-Wallis One Way 

Analysis of Variance on Ranks). Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (P < 0,05) χρησιμοποιήθηκαν τα Tuckey’s ή 

Holm-Sidak τεστ πολλαπλής σύγκρισης για την ταυτοποίηση των ομάδων που διέφεραν 

στατιστικά σημαντικά. Τέλος, για τον έλεγχο του βαθμού συσχέτισης μεταξύ των 

μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε το τεστ πολλαπλής συσχέτισης κατά Pearson (Pearson 

Product Moment Correlation). 

 

4.5. Αποτελέσματα 

 

Παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των ειδών τόσο στην ένταση όσο και στο πρότυπο των 

μεταβολών στους δείκτες καταπόνησης που εξετάστηκαν. Οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης 

στο πλάσμα (mean ± S.E.M.) παρουσίασαν τρία διαφορετικά πρότυπα ως προς την ένταση 

της απόκρισης στην καταπόνηση και έξι πρότυπα ως προς το χρονισμό και τη διάρκεια του 

μεγίστου μεταξύ των ειδών που μελετήθηκαν (Εικόνα 4.1).  

Ως προς την ένταση της απόκρισης: (1) Οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα του 

λαβρακιού κυμάνθηκαν από 61,9 – 791,6 ng ml-1, ενώ (2) του ροφού, του κρανιού και της 

συναγρίδας κυμάνθηκαν από 5,9 – 11,1 ng ml-1, 1,5 – 38,9 ng ml-1 και 3,2 – 36,0 ng ml-1, 

αντίστοιχα. Τέλος (3) της τσιπούρας, του μυτακιού και του λυθρινιού κυμάνθηκαν από 9,4 – 

194,0 ng ml-1, 6,2 – 226,0 ng ml-1 και 26,5 – 277,2 ng ml-1, αντίστοιχα . 
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Ως προς το χρονισμό και το μέγιστο: Ο ροφός (1) παρουσίασε χαμηλές συγκεντρώσεις 

κορτιζόλης στο πλάσμα (7,8 ± 1,7 ng ml-1) οι οποίες δεν διέφεραν στη διάρκεια του 

πειράματος (24 h) ενώ το λαβράκι (2) παρουσίασε υψηλές τιμές για 4 h με μέγιστο στη 1 h 

(791,6 ± 50,2 ng ml-1). Η συναγρίδα (3) παρουσίασε αυξημένες τιμές για 8 h με μέγιστο 

(36,0 ± 5,4 ng ml-1) στην 0,5 h μετά την καταπόνηση ενώ το μυτάκι (4) παρουσίασε 

σημαντικά αυξημένες τιμές επίσης για 8 h με μέγιστο (388,2 ± 51,3 ng ml-1) στις 4 h μετά 

την καταπόνηση. Το λυθρίνι και η τσιπούρα (5) ακολούθησαν διαφορετικό πρότυπο 

απόκρισης με σημαντικά αυξημένες συγκεντρώσεις κορτιζόλης για 2 h μετά την καταπόνηση 

και μέγιστο στην 1 h (277,2 ± 63,1 ng ml-1) και στις 2 h (194,0 ± 23,8 ng ml-1), αντίστοιχα. Ο 

κρανιός (6) παρουσίασε το μέγιστο στις 2 h μετά την καταπόνηση (38,9 ± 13,8 ng ml-1) και 

είχε αυξημένες τιμές από 1 έως 2 h. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μέγιστες συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα του 

λαβρακιού βρέθηκαν 100 φορές μεγαλύτερες από αυτές του ροφού, 20 φορές μεγαλύτερες 

από αυτές του κρανιού και της συναγρίδας και 2 - 4 φορές μεγαλύτερες από του μυτακιού, 

της τσιπούρας και του λυθρινιού. 
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Εικόνα 4.1. Απόκριση των 
συγκεντρώσεων κορτιζόλης 
πλάσματος (mean ± S.E.M.) 
μετά από οξεία καταπόνηση 
(καταδίωξη για 5 min και 
έκθεση στον αέρα για 1-1,5 
min). Τα διαφορετικά 
γράμματα σηματοδοτούν 
στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των μέσων 
τιμών μέσα στο κάθε είδος 
(P < 0,05). Το χρώμα των 
γραμμάτων αντιστοιχεί στο 
εκάστοτε χρώμα γραμμής 
του κάθε είδους. 

Ο ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό της δεξαμενής παρουσίασε δύο 

διαφορετικά πρότυπα απόκρισης (Εικόνα 4.2). Οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης υποβάθρου, 

στο νερό άδειων δεξαμενών είχαν μέση τιμή ± SD, 0,27 ± 0,4 ng l-1.  (1) Ο ροφός  

παρουσίασε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό (mean 

± S.E.M.) με μέγιστο στο πρώτο ημίωρο μετά την καταπόνηση (0,013 ± 0,001 ng g-1 h-1). Το 

λαβράκι, το λυθρίνι και ο κρανιός παρουσίασαν μέγιστο στο δεύτερο ημίωρο μετά την 

καταπόνηση με το λαβράκι να παρουσιάζει 4 – 6 φορές υψηλότερα επίπεδα (1,3 ± 0,009 ng 

g-1 h-1, 0,23 ± 0,009 ng g-1 h-1 και 0,34 ± 0,014 ng g-1 h-1, αντίστοιχα). Η τσιπούρα είχε 
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επίσης υψηλό ρυθμό απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό με μέγιστο 0,5 – 2 h μετά την 

καταπόνηση (0,89 ± 0,011 ng g-1 h-1). Η συναγρίδα παρουσίασε χαμηλά επίπεδα ρυθμού 

απελευθέρωσης κορτιζόλης με μέγιστο 0,5 – 1 h μετά την καταπόνηση (0,17 ± 0,027 ng g-1 

h-1) και (2) το μυτάκι παρουσίασε μέγιστο στις 1 – 2 h (0,31 ± 0,012 ng g-1 h-1) αλλά ο 

ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό παρέμεινε στατιστικά υψηλότερος έως και τις 8 

h μετά την καταπόνηση. Οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο αίμα με τα επίπεδα του ρυθμού 

απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό παρουσίασαν σημαντική θετική συσχέτιση με 

συντελεστή συσχέτισης 0,704 (P < 0,001). 
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Εικόνα 4.2. Ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό (mean ± S.E.M.) μετά από οξεία 

καταπόνηση (καταδίωξη για 5 min και έκθεση στον αέρα για 1-1,5 min). Τα διαφορετικά γράμματα 
στον πίνακα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων τιμών των δειγματοληψιών (P 
< 0,05). Το χρώμα των γραμμάτων αντιστοιχεί στο εκάστοτε χρώμα γραμμής του κάθε είδους. Οι 
τιμές έχουν σχεδιαστεί στο ενδιάμεσο χρονικό σημείο, του χρονικού διαστήματος στο οποίο 
μετρήθηκαν οι ρυθμοί απελευθέρωσης. Π.χ. οι τιμές για 0,25 και 0,75 h αντιπροσωπεύουν εκτιμήσεις 
για χρονικές περιόδους 30 min, δηλαδή από 0 – 0,5 h και 0,5 – 1 h, αντίστοιχα. 
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Στην εικόνα 4.3.1. παρουσιάζονται οι συσχετίσεις της κορτιζόλης του πλάσματος έναντι 

του ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό στα είδη της παρούσας μελέτης αλλά και 

σε είδη γλυκού νερού προηγούμενων μελετών. Από την εικόνα γίνεται φανερό ότι υπάρχει 

διαφορά στην απελευθέρωση κορτιζόλης σε σχέση με τις συγκεντρώσεις στο πλάσμα μεταξύ 

των ψαριών γλυκού και θαλασσινού νερού (Εικόνα 4.3.2). 
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Εικόνα 4.3.1. Συνδυασμένο διάγραμμα των συσχετίσεων της κορτιζόλης πλάσματος έναντι του 

ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό για το λαβράκι, τον κρανιό, τη συναγρίδα, το ροφό, το 
μυτάκι, την τσιπούρα, το λυθρίνι και παλαιότερων δημοσιευμένων μελετών για την ιριδίζουσα 
πέστροφα, το σολομό Ατλαντικού, S. salar και το αγκαθόψαρο, G. aculeatus. 

 77



 

R2 = 0.5127

R2 = 0.6374

0

1

2

3

4

5

6

7

0 200 400 600 800

Κορτιζόλη πλάσματος (ng ml-1)

Ρ
υθ
μό

ς 
απ

ελ
ευ
θέ
ρω

ση
ς 
κο
ρτ
ιζ
όλ
ης

 (n
g 

g
-1

h-1
)

Είδη Θαλασσινού νερού
Είδη γλυκού νερού

 
Εικόνα 4.3.2. Συνδυασμένο διάγραμμα των συσχετίσεων της κορτιζόλης πλάσματος έναντι του 

ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό για τα είδη γλυκού και θαλασσινού νερού συνολικά. 
 

Οι συγκεντρώσεις της γλυκόζης στο πλάσμα (mean ± S.E.M.) (Εικόνα 4.4) παρουσίασαν 

τρία πρότυπα ως προς την ένταση της απόκρισης σε οξεία καταπόνηση και τρία διαφορετικά 

πρότυπα ως προς το χρονισμό και τη διάρκεια του μεγίστου μεταξύ των ειδών που 

μελετήθηκαν στην παρούσα μελέτη.  

Ως προς την ένταση της απόκρισης: Οι συγκεντρώσεις γλυκόζης στο πλάσμα του 

λυθρινιού (1) ήταν χαμηλές και κυμάνθηκαν από 1,6 – 3,7 mmol l-1, (2) το μυτάκι, ο κρανιός 

και η τσιπούρα παρουσίασαν μέτριες αποκρίσεις με τις συγκεντρώσεις της γλυκόζης στο 

πλάσμα να κυμαίνονται από 2,2 – 6,0, 3,6 – 8,2 και 2,6 – 9,7 mmol l-1, αντίστοιχα. Η 

συναγρίδα, το λαβράκι και ο ροφός παρουσίασαν υψηλές αποκρίσεις (3) με συγκεντρώσεις 

γλυκόζης στο πλάσμα που κυμαίνονταν από 2,7 – 11,7, 4,7 – 13,7 και 11,8 – 17,8 mmol l-1, 

αντίστοιχα. 

Ως προς το χρονισμό και το μέγιστο: (1) Ο ροφός παρουσίασε υψηλές συγκεντρώσεις 

γλυκόζης σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου (14,6 ± 2,5 mmol l-1) (mean ± S.E.M.). (2) Το 

λαβράκι είχε υψηλές συγκεντρώσεις γλυκόζης από την 0,5 h έως και τις 8 h μετά την 

καταπόνηση με μέγιστο στις 2 h ενώ τα υπόλοιπα είδη (κρανιός, λυθρίνι, τσιπούρα, 

συναγρίδα και μυτάκι) παρουσίασαν ένα πρότυπο απόκρισης (3) με το μέγιστο να 

εμφανίζεται από 0,5 – 4 h μετά την εφαρμογή της καταπόνησης και στη συνέχεια οι 
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συγκεντρώσεις επανέρχονται στις τιμές ηρεμίας. Το λυθρίνι και ο κρανιός είχαν μέγιστο στη 

0,5 h, η συναγρίδα στη 1 h, η τσιπούρα στις 4 h, ενώ το μυτάκι είχε υψηλές τιμές από τις 2 h 

έως τις 4 h με μέγιστο στις 4 h.  
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Εικόνα 4.4. Απόκριση των συγκεντρώσεων γλυκόζης στο πλάσμα (mean ± S.E.M.) μετά από 

οξεία καταπόνηση (καταδίωξη για 5 min και έκθεση στον αέρα για 1-1,5 min). Τα διαφορετικά 
γράμματα του πίνακα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών εντός 
του εκάστοτε είδους (P < 0,05). Το χρώμα των γραμμάτων αντιστοιχεί στο εκάστοτε χρώμα γραμμής 
του κάθε είδους. 

 
Οι συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος στο πλάσμα (mean ± S.E.M.) (Εικόνα 4.5) των 

ειδών που μελετήθηκαν παρουσίασαν τρία διαφορετικά πρότυπα ως προς την ένταση της 

απόκρισης σε οξεία καταπόνηση και τρία πρότυπα ως προς το χρονισμό και τη διάρκεια του 

μεγίστου.  

Ως προς την ένταση της απόκρισης: (1) Ο ροφός και ο κρανιός παρουσίασαν χαμηλές 

συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος στο πλάσμα, (2) η τσιπούρα και η συναγρίδα παρουσίασαν 

μέτριες συγκεντρώσεις και (3) το λαβράκι, το λυθρίνι και το μυτάκι παρουσίασαν υψηλές 

συγκεντρώσεις απόκρισης γαλακτικού οξέος στο πλάσμα. 

Ως προς το χρονισμό και το μέγιστο: (1) Ο ροφός παρουσίασε ένα πρότυπο στο οποίο οι 

συγκεντρώσεις του γαλακτικού οξέος στο πλάσμα παρέμειναν εξαιρετικά χαμηλές σε όλη τη 
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διάρκεια του πειράματος (0,9 ± 0,2 mmol l-1). (2) Το μυτάκι είχε υψηλές συγκεντρώσεις 

γαλακτικού οξέος από την 0,5 h έως και τις 8 h μετά την καταπόνηση με μέγιστο στις 2 h 

(22,3 ± 0,3 mmol l-1), ενώ (3) τα υπόλοιπα είδη (λαβράκι, κρανιός, λυθρίνι, τσιπούρα και 

συναγρίδα) παρουσίασαν ένα τρίτο πρότυπο απόκρισης κατά το οποίο οι συγκεντρώσεις του 

γαλακτικού οξέος ήταν αυξημένες για 4 h μετά την καταπόνηση. Ο κρανιός παρουσίασε 

χαμηλές συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος αλλά με μια μικρή αύξηση και ένα μέγιστο στην 

0,5 h (3,2 ± 0,5 mmol l-1) μετά την καταπόνηση. Η τσιπούρα εμφάνισε υψηλές 

συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος στο πλάσμα από την 0,5 h έως τις 2 h με μέγιστο στη 1 h 

(12,8 ± 4,1 mmol l-1)  ενώ η συναγρίδα, το λαβράκι και το λυθρίνι παρουσίασαν αυξημένες 

συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος από την 0,5 h έως και τις 4 h μετά την καταπόνηση. Η 

συναγρίδα και το λαβράκι είχαν μέγιστο στις 2 h μετά την καταπόνηση (15,6 ± 1,5 mmol l-1; 

19,5 ± 0,5 mmol l-1, αντίστοιχα) ενώ το λυθρίνι είχε μέγιστο (19,4 ± 4,4 mmol l-1) στις 4 h 

μετά την εφαρμογή της οξείας καταπόνησης.  
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Εικόνα 4.5. Απόκριση των συγκεντρώσεων γαλακτικού οξέος (mean ± S.E.M.) μετά από οξεία 
καταπόνηση (καταδίωξη για 5 min και έκθεση στον αέρα για 1-1,5 min). Τα διαφορετικά γράμματα 
στον πίνακα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών μέσα στο κάθε 
είδος (P < 0,05). Το χρώμα των γραμμάτων αντιστοιχεί στο εκάστοτε χρώμα γραμμής του κάθε 
είδους. 
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Οι συγκεντρώσεις των ηλεκτρολυτών στο πλάσμα (mean ± S.E.M.) (Εικόνα 4.6 – 4.9) 

παρουσίασαν διάφορα πρότυπα απόκρισης στην οξεία καταπόνηση μεταξύ των ειδών που 

μελετήθηκαν. Οι συγκεντρώσεις καλίου (Κ+) δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές σε 6 

από τα 7 είδη που μελετήθηκαν (Πίνακας 4.1) ενώ το λυθρίνι παρουσίασε αύξηση των 

συγκεντρώσεων καλίου στο πλάσμα από την 1 h έως και τις 8 h με μέγιστο στις 2 h μετά την 

καταπόνηση (Εικόνα 4.6). 

 
Πίνακας 4.1. Συγκεντρώσεις ηλεκτρολυτών (mean ± S.E.M.) στη διάρκεια του 24ώρου μετά από 

οξεία καταπόνηση (καταδίωξη για 5 min και έκθεση στον αέρα για 1-1,5 min). 
Είδη Κ+ (mmol l-1) Νa+ (mmol l-1) Ca2+ (mmol l-1) Mg2+ (mmol l-1) 

D. labrax 3,3 ± 0,3 Εικόνα 4.7 4,2 ± 0,1 Εικόνα 4.9 

S. aurata 2,8 ± 0,3 Εικόνα 4.7 3,8 ± 0,2 Εικόνα 4.9 

D. dentex 3,3 ± 0,3 Εικόνα 4.7 Εικόνα 4.8 Εικόνα 4.9 

D. puntazzo 4,1 ± 0,2 Εικόνα 4.7 Εικόνα 4.8 Εικόνα 4.9 

E. marginatus 3,3 ± 0,2 150,4 ± 3,3 0,9 ± 0,4 0,9 ± 0,1 

A. regius 4,0 ± 0,3 Εικόνα 4.7 3,1 ± 0,2 Εικόνα 4.9 

P. erythrinus Εικόνα 4.6 193,5 ± 2,8 1,6 ± 1,1 2,0 ± 0,4 
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Εικόνα 4.6. Απόκριση των συγκεντρώσεων καλίου (mean ± S.E.M.) στο πλάσμα του λυθρινιού 

μετά από οξεία καταπόνηση (καταδίωξη για 5 min και έκθεση στον αέρα για 1-1,5 min). Τα 
διαφορετικά γράμματα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές (P < 0,05).   

 

Οι συγκεντρώσεις νατρίου (Na+) παρουσίασαν τέσσερα πρότυπα απόκρισης στην οξεία 

καταπόνηση. (1) Ο ροφός και το λυθρίνι δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στις 
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συγκεντρώσεις καλίου στο πλάσμα (Πίνακας 4.1), ενώ (2) η συναγρίδα παρουσίασε μείωση 

των επιπέδων νατρίου μετά τις 8 h. (3) Το λαβράκι, η τσιπούρα και ο κρανιός παρουσίασαν 

αύξηση στη 0,5 h μετά την καταπόνηση με μέγιστο 220,8 ± 10,2, 205,2 ± 6,3 και 181,0 ± 3,1 

mmol l-1, αντίστοιχα, ενώ το μυτάκι (4) παρουσίασε αύξηση των συγκεντρώσεων νατρίου 

από την 0,5 h μέχρι και τις 4 h μετά την καταπόνηση με μέγιστο στη 0,5 h (216,5 ± 6,6 mmol 

l-1) μετά την καταπόνηση (Εικόνα 4.7). 
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Εικόνα 4.7. Απόκριση των συγκεντρώσεων νατρίου (mean ± S.E.M.) μετά από οξεία 

καταπόνηση (καταδίωξη για 5 min και έκθεση στον αέρα για 1-1,5 min). Τα διαφορετικά γράμματα 
στον πίνακα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών μέσα στο κάθε 
είδος (P < 0,05). Το χρώμα των γραμμάτων αντιστοιχεί στο εκάστοτε χρώμα γραμμής του κάθε 
είδους. 
 

Οι συγκεντρώσεις ασβεστίου (Ca2+) παρουσίασαν δύο πρότυπα απόκρισης. (1) Δεν 

παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε 5 από τα 7 είδη που μελετήθηκαν 

(Πίνακας 4.1), ενώ η συναγρίδα και το μυτάκι παρουσίασαν αύξηση των συγκεντρώσεων 

ασβεστίου στο πλάσμα με μέγιστο στη 0,5 h για τη συναγρίδα (4,0 ± 0,2 mmol l-1) και στη 1 

h μετά την καταπόνηση για το μυτάκι (4,1 ± 0,3 mmol l-1), το οποίο είχε αυξημένες 

συγκεντρώσεις ασβεστίου μέχρι και 2 h μετά την καταπόνηση (Εικόνα 4.8). 
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Εικόνα 4.8. Απόκριση των συγκεντρώσεων ασβεστίου (mean ± S.E.M.) στο πλάσμα μετά από 

οξεία καταπόνηση (καταδίωξη για 5 min και έκθεση στον αέρα για 1-1,5 min). Τα διαφορετικά 
γράμματα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών μέσα στο κάθε 
είδος (P < 0,05). Το χρώμα των γραμμάτων αντιστοιχεί στο εκάστοτε χρώμα γραμμής του κάθε 
είδους. 

 

Οι συγκεντρώσεις μαγνησίου (Mg2+) στο πλάσμα παρουσίασαν πέντε διαφορετικά 

πρότυπα απόκρισης. (1) Ο ροφός και το λυθρίνι δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στη διάρκεια του 24ώρου μετά την καταπόνηση (Πίνακας 4.1). (2) Ο κρανιός 

παρουσίασε αυξημένες συγκεντρώσεις μαγνησίου στη 0,5 h μετά την καταπόνηση (2,6 ± 0,1 

mmol l-1), ενώ η συναγρίδα (3) παρουσίασε αύξηση των συγκεντρώσεων μαγνησίου στο 

πλάσμα από την 0,5 h έως και τις 4 h μετά την καταπόνηση με μέγιστο στη 1 h (3,6 ± 0,1 

mmol l-1) (Εικόνα 4.9). (4) Η τσιπούρα και το λαβράκι εμφάνισαν αυξημένες συγκεντρώσεις 

μαγνησίου με μέγιστο στις 2 h  μετά την καταπόνηση (3,2 ± 0,1 mmol l-1 και 3,7 ± 0,1 mmol 

l-1, αντίστοιχα), ενώ το μυτάκι (5) είχε αυξημένες συγκεντρώσεις μαγνησίου από την 1 h έως 

και τις 8 h, όπου παρουσίασε και το μέγιστο (4,6 ± 0,4 mmol l-1). 
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Εικόνα 4.9. Απόκριση των συγκεντρώσεων μαγνησίου (mean ± S.E.M.) στο πλάσμα μετά από 

οξεία καταπόνηση (καταδίωξη για 5 min και έκθεση στον αέρα για 1-1,5 min). Τα διαφορετικά 
γράμματα στον πίνακα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών μέσα 
στο κάθε είδος (P < 0,05). Το χρώμα των γραμμάτων αντιστοιχεί στο εκάστοτε χρώμα γραμμής του 
κάθε είδους. 
 

Η οσμωτική πίεση στο πλάσμα (mean ± S.E.M.) (Εικόνα 4.10) παρουσίασε έξι 

διαφορετικά πρότυπα απόκρισης. (1) Ο ροφός δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στη διάρκεια του 24ώρου (427,3 ± 11,6 mOsm kg-1). Ο κρανιός (2) παρουσίασε 

σημαντικά αυξημένη οσμωτική πίεση μόνο στις 2 h μετά την καταπόνηση (456,0 ± 4,6 

mOsm kg-1) και το λαβράκι (3) μόνο στη 0,5 h (455,0 ± 12,4 mOsm kg-1). Η τσιπούρα και το 

λυθρίνι (4) παρουσίασαν αυξημένη οσμωτική πίεση από τη 0,5 h έως και τις 4 h με μέγιστο 

στη 1 h μετά την καταπόνηση (448,6 ± 8,1 mOsm kg-1 και 451,5 ± 8,9 mOsm kg-1, 

αντίστοιχα) ενώ το μυτάκι (5) είχε αυξημένη οσμωτική πίεση από τη 0,5 h έως και τις 4 h 

επίσης αλλά με μέγιστο στις 2 h (468,6 ± 17,4 mOsm kg-1). Τέλος, η συναγρίδα (6) 

παρουσίασε σημαντικά υψηλές τιμές από τη 0,5 h έως και τις 2 h με μέγιστο στη 0,5 h μετά 

την καταπόνηση (526,8 ± 12,4 mOsm kg-1). 
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Εικόνα 4.10. Απόκριση των επιπέδων οσμωτικής πίεσης (mean ± S.E.M.) στο πλάσμα μετά από 

οξεία καταπόνηση (καταδίωξη για 5 min και έκθεση στον αέρα για 1-1,5 min). Τα διαφορετικά 
γράμματα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών μέσα στο κάθε 
είδος (P < 0,05). Το χρώμα των γραμμάτων αντιστοιχεί στο εκάστοτε χρώμα γραμμής του κάθε 
είδους. 

 

Οι συγκεντρώσεις ολικών πρωτεϊνών στο πλάσμα (mean ± S.E.M.) παρουσίασαν τρία 

διαφορετικά πρότυπα απόκρισης (Εικόνα 4.11). (1) Η συναγρίδα, το μυτάκι, το λυθρίνι και ο 

κρανιός δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές κατά τη διάρκεια του 24ώρου, με 

το μυτάκι να παρουσιάζει μέση τιμή ± S.E.M. ολικών πρωτεϊνών 50,6 ± 0,6 και τα υπόλοιπα 

είδη 40,6 ± 0,3 mg ml-1. (2) Το λαβράκι και η τσιπούρα παρουσίασαν ένα δεύτερο πρότυπο 

απόκρισης κατά το οποίο οι συγκεντρώσεις των ολικών πρωτεϊνών μειώθηκαν από την 0,5 h 
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μέχρι και τις 2 h μετά την καταπόνηση με ελάχιστο στη 0,5 h για το λαβράκι (30,9 ± 0,6 mg 

ml-1) και στις 2 h για την τσιπούρα (30,1 ± 0,1 mg ml-1). (3) Ο ροφός παρουσίασε αύξηση 

των συγκεντρώσεων ολικών πρωτεϊνών στο πλάσμα με μέγιστο στις 2 h μετά την οξεία 

καταπόνηση (80,1 ± 0,2 mg ml-1). 

 

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Χρόνος (h)

Ο
λι
κέ
ς 
π
ρω

τε
ΐν
ες

 (m
g 

m
l 

-1
)

D. labrax

S. aurata

E. marginatus

a

a
a

ab

b

ab

b
ab

a
ab

b b
a a

b b

b
ab ab

a

a

 
Εικόνα 4.11. Απόκριση των συγκεντρώσεων ολικών πρωτεϊνών (mean ± S.E.M.) στο πλάσμα 

μετά από οξεία καταπόνηση (καταδίωξη για 5 min και έκθεση στον αέρα για 1-1,5 min). Τα 
διαφορετικά γράμματα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών μέσα 
στο κάθε είδος (P < 0,05). Το χρώμα των γραμμάτων αντιστοιχεί στο εκάστοτε χρώμα γραμμής του 
κάθε είδους. 

 
Απόκριση του ροφού στους 25,5οC: Οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης, γλυκόζης και 

γαλακτικού οξέος στο πλάσμα και ο ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό της 

δεξαμενής για το ροφό σε θερμοκρασία 25,5οC παρουσίασαν σημαντικές διαφορές σε σχέση 

με τους 19 οC (4.12. – 4.15). Πιο συγκεκριμένα, οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα 

του ροφού (mean ± SEM) δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά εντός της εκάστοτε 

θερμοκρασίας αλλά ήταν σημαντικά υψηλότερες στην υψηλή θερμοκρασία σε σχέση με τη 

χαμηλότερη από την 0,5 – 4 h μετά την καταπόνηση (Εικόνα 4.12). Ο ρυθμός 

απελευθέρωσης κορτιζόλης ήταν σημαντικά υψηλότερος στην υψηλή θερμοκρασία σε σχέση 

με τη χαμηλή σε όλη τη διάρκεια του πειράματος (Εικόνα 4.15). Επιπλέον, ο ρυθμός 

απελευθέρωσης κορτιζόλης παρέμεινε αυξημένος για 1 h μετά την καταπόνηση, με το 

μέγιστο μεταξύ 0 – 0,5 h στην υψηλή θερμοκρασία, ενώ στη χαμηλή θερμοκρασία ήταν 

αυξημένος μόνο κατά το πρώτο ημίωρο. Οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο αίμα με τα 

επίπεδα του ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό παρουσιάζουν σημαντική θετική 
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συσχέτιση με συντελεστή συσχέτισης 0,663 (P < 0,001). 
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Εικόνα 4.12. Συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα του ροφού (mean ± S.E.M.) μετά από οξεία 

καταπόνηση (καταδίωξη για 5 min και έκθεση στον αέρα για 1-1,5 min) σε δυο διαφορετικές 
θερμοκρασίες. Οι αστερίσκοι σηματοδοτούν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πειραματικών 
θερμοκρασιών στην εκάστοτε χρονική στιγμή (P < 0,05). 
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Εικόνα 4.13. Ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό της δεξαμενής από το ροφό (mean ± 

S.E.M.) μετά από οξεία καταπόνηση (καταδίωξη για 5 min και έκθεση στον αέρα για 1-1,5 min) σε δυο 
διαφορετικές θερμοκρασίες. Τα διαφορετικά γράμματα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των μέσων τιμών εντός της εκάστοτε θερμοκρασίας και οι αστερίσκοι σηματοδοτούν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πειραματικών θερμοκρασιών στην εκάστοτε χρονική στιγμή (P < 
0,05). Οι τιμές έχουν σχεδιαστεί στο ενδιάμεσο χρονικό σημείο, του χρονικού διαστήματος στο οποίο 
μετρήθηκαν οι ρυθμοί απελευθέρωσης.  
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Επιπλέον, στην υψηλότερη θερμοκρασία παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση στις 

συγκεντρώσεις του γαλακτικού οξέος στο πλάσμα του ροφού (P < 0,001) (Εικόνα 4.15) και 

μείωση των συγκεντρώσεων της γλυκόζης (P < 0,001) σε σχέση με τη χαμηλότερη 

θερμοκρασία. Οι συγκεντρώσεις της γλυκόζης πάντως δεν παρουσίασαν διαφορές στη 

διάρκεια του πειράματος σε καμία από τις δύο πειραματικές θερμοκρασίες (Εικόνα 4.14). 
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Εικόνα 4.14. Συγκεντρώσεις γλυκόζης στο πλάσμα του ροφού (mean ± S.E.M.) μετά από οξεία 

καταπόνηση (καταδίωξη για 5 min και έκθεση στον αέρα για 1-1,5 min) σε δυο διαφορετικές 
θερμοκρασίες (P < 0,05). 
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Εικόνα 4.15. Συγκεντρώσεις  γαλακτικού οξέος στο πλάσμα του ροφού (mean ± S.E.M.) μετά 

από οξεία καταπόνηση (καταδίωξη για 5 min και έκθεση στον αέρα για 1-1,5 min) σε δυο διαφορετικές 
θερμοκρασίες. Τα διαφορετικά γράμματα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
μέσων τιμών εντός της εκάστοτε θερμοκρασίας και οι αστερίσκοι σηματοδοτούν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των δύο πειραματικών θερμοκρασιών στην εκάστοτε χρονική στιγμή (P < 0,05). 
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4.6. Συζήτηση 

 

Σκοπός του πειράματος ήταν ο προσδιορισμός των ειδο-ειδικών προτύπων απόκρισης σε 

οξεία καταπόνηση επτά μεσογειακών ειδών μετά από έκθεση σε πανομοιότυπη οξεία 

καταπόνηση σε συνθήκες ιχθυοκαλλιέργειας και η εκτίμηση της επίδρασης της 

θερμοκρασίας στην απόκριση στο ροφό. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ειδο-

ειδικότητας στην απόκριση στην καταπόνηση των ειδών που μελετήθηκαν τόσο στο επίπεδο 

της πρωτογενούς όσο και σε αυτό της δευτερογενούς φυσιολογικής απόκρισης.  Επίσης, 

παρουσιάστηκε επίδραση της θερμοκρασίας στην απόκριση στην καταπόνηση στο ροφό.  

Όλα τα είδη που μελετήθηκαν, με εξαίρεση το ροφό στους 19οC, παρουσίασαν αύξηση 

των επιπέδων κορτιζόλης στο πλάσμα μετά από την οξεία καταπόνηση στην οποία 

υποβλήθηκαν. Στα περισσότερα είδη οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης ήταν σημαντικά 

αυξημένες από την πρώτη μισή ή μία ώρα μετά την καταπόνηση αλλά διέφεραν στην ένταση 

και στη διάρκεια της απόκρισης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με παλαιότερες 

μελέτες όπου τα περισσότερα είδη παρουσιάζουν το μέγιστο των συγκεντρώσεων 

κορτιζόλης εντός 0,5 – 1 h μετά την καταπόνηση (Barton and Iwama, 1991).  

Στο ροφό, οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στους 19οC παρέμειναν στα επίπεδα των μη 

καταπονημένων ατόμων σε όλη τη διάρκεια του πειράματος. Οι τιμές σε μη καταπονημένα 

άτομα του συγγενικού είδους Epinephelus malabaricus διπλάσιου βάρους από τα άτομα του 

ροφού στην παρούσα μελέτη και σε θερμοκρασία 24 – 26οC ήταν περίπου σε τριπλάσια 

επίπεδα (30 ng ml-1) και στη συνέχεια αυξήθηκαν δραματικά μετά από τον καθετηριασμό της 

νωτιαίας αορτής με μέγιστο τα 951 ng ml-1 τρεις έως πέντε μέρες μετά την επέμβαση (Yu 

Lo, et al., 2003). Στον κρανιό, οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης των μη καταπονημένων ατόμων 

ήταν πολύ χαμηλές (περίπου 6 φορές χαμηλότερες από το ροφό) αλλά παρουσιάστηκε 

απόκριση στην οξεία καταπόνηση. Το λυθρίνι παρουσίασε υψηλές συγκεντρώσεις 

κορτιζόλης στα μη καταπονημένα άτομα και έντονη απόκριση στην οξεία καταπόνηση. Αυτή 

ήταν η πρώτη φορά που έγινε τέτοια μελέτη και έτσι δεν υπάρχουν δεδομένα στη 

βιβλιογραφία για τα συγκεκριμένα είδη. Η συναγρίδα παρουσίασε σημαντικά χαμηλότερες 

τιμές από τα υπόλοιπα σπαροειδή. Οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο πλάσμα μη 

καταπονημένων ατόμων ήταν σε παρόμοια επίπεδα με παλαιότερες μελέτες (Pavlidis et al., 

1999; Bermejo-Nogales et al., 2007). Το μυτάκι παρουσίασε υψηλές συγκεντρώσεις 
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κορτιζόλης στα μη καταπονημένα άτομα αλλά και έντονη και χαρακτηριστικά μεγαλύτερης 

διάρκειας απόκριση της κορτιζόλης με μέγιστο 4 h μετά την καταπόνηση. Παρόμοια 

αποτελέσματα βρέθηκαν στο sea raven, Hemitripterus americanus (Vijayan and Moon, 

1994), το οποίο χρειάστηκε επίσης 4 h για να φτάσει τη μέγιστη συγκέντρωση κορτιζόλης 

μετά από οξεία καταπόνηση. Ο αργός ρυθμός της απόκρισης μπορεί να βοηθάει στη 

διατήρηση ενέργειας σε αυτό το αδρανές βενθικό είδος με χαμηλό μεταβολικό ρυθμό. Η 

τσιπούρα παρουσίασε υψηλές συγκεντρώσεις κορτιζόλης στα μη καταπονημένα άτομα και 

αρκετά έντονη απόκριση στην οξεία καταπόνηση. Σε παλαιότερη μελέτη με μικρότερα 

ψάρια οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης μετά από τρία λεπτά έκθεση στον αέρα βρέθηκαν 

διπλάσιες από αυτές της παρούσης μελέτης κατά το πρώτο ημίωρο μετά την καταπόνηση 

(Arends et al., 1999). Αντίθετα, παρόμοιες τιμές με την παρούσα μελέτη βρέθηκαν σε άτομα 

τσιπούρας μετά από χειρισμό και περιορισμό (Rotllant et al., 2001), μετά από δύο ώρες 

συνωστισμού (Ortuno et al., 2001) και μετά από έκθεση στον αέρα (Barton et al., 2005; 

Tintos et al., 2006).  

Το λαβράκι παρουσίασε τις υψηλότερες συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα σε όλη 

τη διάρκεια του πειράματος. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα του 

λαβρακιού βρέθηκαν 2 – 100 φορές υψηλότερες από αυτές των υπολοίπων ειδών της 

παρούσας μελέτης. Το λαβράκι είναι γνωστό ότι παρουσιάζει σημαντικά υψηλές 

συγκεντρώσεις κορτιζόλης ακόμα και σε ηρεμία (Roche and Bogé, 1996; Marino et al., 

2001; Rotllant et al., 2003α, 2006; Peruzzi et al., 2005) σε σχέση με άλλα είδη, όπως η 

τσιπούρα, (Rotllant et al., 2000, 2006; Tort et al., 2001), η κόκκινη τσιπούρα, Pagrus major 

(Biswas et al., 2006), το φαγκρί (Rotllant and Tort, 1997; Rotllant et al., 2003b; Fanouraki et 

al., 2007), η ιριδίζουσα πέστροφα (Barton et al., 1980; Ruane et al., 1999, 2000; Ellis et al., 

2004), το paddlefish, Polyodon spathula (Barton et al., 1998) και η τιλάπια, Oreochromis 

mossambicus (Quabius et al., 1997). Οι συγκεντρώσεις που παρουσιάζει όμως εμπίπτουν στα 

όρια που έχουν δημοσιευθεί για τις κιχλίδες (Balm et al., 1994), τα κυπρινοειδή (Pottinger et 

al., 2000; Ruane et al., 2001) και το ραβδωτό λαβράκι, Morone saxatilis (Mazik et al., 1991; 

Noga et al., 1994) αντανακλώντας τη μεγάλη ποικιλότητα που παρατηρείται ανάμεσα στους 

τελεόστεους. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες μελέτες στις οποίες το λαβράκι παρουσιάζει 

σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε ηρεμία από την παρούσα μελέτη (Centra-Reverter et al., 

1998; Vazzana et al., 2002; Rotllant et al., 2003β; Caruso et al., 2005; Tintos et al., 2006; Di 
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Marco et al., 2008; Sammouth et al., 2009). Οι υψηλές συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο 

λαβράκι μπορούν να αποδοθούν είτε στην αυξημένη δραστικότητα του μεσονεφρού που 

εμφανίζει (Rottlant et al., 2003β), είτε στην ύπαρξη χαμηλής συγγένειας υποδοχέων 

κορτικοστεροειδών όπως την περίπτωση του κέφαλου του γλυκού νερού, Leuciscus cephalus 

(Pottinger et al., 2000).  

Είναι γνωστό από παλαιότερες μελέτες ότι πολύ συγγενικά είδη παρουσιάζουν διαφορές 

στην απόκριση στην κορτιζόλη και οι διαφορές αυτές είναι σταθερές. Για παράδειγμα η καφέ 

πέστροφα, Salmo trutta, παρουσίασε εντονότερη απόκριση κορτιζόλης σε σχέση με την 

ιριδίζουσα πέστροφα μετά από οξεία καταπόνηση (Ruane et al., 1999; Barton, 2000α). Το 

ίδιο συνέβη και με την λιμνήσια πέστροφα, Salvelinus namaycush σε σχέση με την brook 

trout, Salvelinus fontinalis (McDonald et al., 1993; Barton, 2000), αλλά και την coral trout, 

Plectropomus maculates, σε σχέση με την Plectropomus leopardus (Frisch and Anderson, 

2005). 

Ο ροφός από την άλλη πλευρά παρουσιάζεται ανθεκτικός στην καταπόνηση αλλά το 

γεγονός ότι παρουσιάζει πολύ υψηλές συγκεντρώσεις γλυκόζης σε όλο το 24ωρο και στις 

δύο θερμοκρασίες (19 και 25,5οC) ενδεχομένως δηλώνει τη συμμετοχή των κατεχολαμινών 

στην απόκριση του οι οποίες δεν προσδιορίστηκαν στην παρούσα μελέτη και μένει να 

ερευνηθεί η υπόθεση της εμπλοκής τους. Είναι γνωστό ότι οι κατεχολαμίνες προκαλούν 

υπεργλυκαιμία σε πολλά είδη ψαριών (ανασκόπηση Fabbri et al., 1998), κυρίως μέσω β-

αδρενεργικών υποδοχέων, όπου διεγείρουν τη γλυκογενόλυση και αναστέλλουν τη 

γλυκόλυση στο ήπαρ (Birnbaum et al., 1976; Janssens and Lowrey, 1987; Mommsen et al., 

1988; Wright et al., 1989; Reid et al., 1992; Van Raaij, et al., 1995).  

Επιπλέον, η ειδο-ειδικότητα στην απόκριση της κορτιζόλης στο πλάσμα αντανακλάται 

και στα επίπεδα του ρυθμού απελευθέρωσης της στο νερό αφού υπάρχει σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων της κορτιζόλης στο πλάσμα και το νερό. Ανάλογα 

αποτελέσματα έχουν παρουσιαστεί και για την ιριδίζουσα πέστροφα (Ellis et al., 2004; Scott 

and Ellis, 2007), το σολομό του Ατλαντικού, Salmo salar (Ellis et al., 2007) και το 

αγκαθόψαρο, Gasterosteus aculeatus, (Sebire et al., 2007) με σημαντικά θετική συσχέτιση 

μεταξύ των επιπέδων της κορτιζόλης στο πλάσμα και το νερό. Το λαβράκι παρουσίασε τον 

υψηλότερο ρυθμό απελευθέρωσης κορτιζόλης σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη της παρούσης 

μελέτης όπως ήταν αναμενόμενο λόγω των υψηλότερων επιπέδων κορτιζόλης στο πλάσμα. 

 91



 

Παρόλα αυτά ο ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό στο λαβράκι ήταν σχετικά 

χαμηλός σε σχέση με το αναμενόμενο λόγω της συγκέντρωσης της κορτιζόλης στο πλάσμα. 

Αντίθετα, η τσιπούρα παρουσίασε υψηλό ρυθμό απελευθέρωσης αναλογικά με τις σχετικά 

χαμηλές συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη της παρούσης 

μελέτης ο οποίος ήταν παρόμοιος με αυτόν που παρουσίασε ο σολομός Ατλαντικού. Μέτρια 

επίπεδα ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό παρουσίασαν ο κρανιός, το λυθρίνι, η 

συναγρίδα και το μυτάκι ενώ τέλος ο ροφός, όπως ήταν αναμενόμενο λόγω των χαμηλών 

συγκεντρώσεων κορτιζόλης στο πλάσμα, είχε ελάχιστη απελευθέρωση κορτιζόλης. Γενικά, 

φαίνεται ότι τα θαλασσινά είδη απελευθερώνουν μικρότερες ποσότητες κορτιζόλης στο νερό 

σε σχέση με τις συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα σε σύγκριση με τα είδη γλυκού 

νερού. Οι διαφορές στο μέγεθος των ψαριών μεταξύ των ειδών (κυρίως του κρανιού και του 

λαβρακιού) δεν επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ των επιπέδων του ρυθμού απελευθέρωσης 

κορτιζόλης στο νερό ανάμεσα στα διαφορετικά είδη.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο ρυθμός απελευθέρωσης των στεροειδών δεν έχει απόλυτη 

αντιστοιχία με τη συγκέντρωση στο πλάσμα (Scott et al., 2008). Στην πραγματικότητα, αν 

και οι ρυθμοί απελευθέρωσης συσχετίζονται ισχυρά με τις συγκεντρώσεις στο πλάσμα σε 

εξισώσεις της μορφής y = α + βx, όπου  y: ο ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό 

και x: η συγκέντρωση της κορτιζόλης στο πλάσμα, οι συντελεστές α και κάποιες φορές ίσως 

και οι συντελεστές β (Εικόνα 4.3) των συσχετίσεων αυτών εξαρτώνται από ποικιλία 

παραγόντων όπως η επιφάνεια των βραγχίων, μεταβολές στη διαπερατότητα και την 

ακεραιότητα των βραγχίων, μετατροπή της ελεύθερης κορτιζόλης περιφερικά και εμπλοκή 

και άλλων πηγών απελευθέρωσης (βλέπε κεφάλαιο 1, Γενική Εισαγωγή). Επιπλέον 

παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την απελευθέρωση της κορτιζόλης στο νερό είναι η 

θερμοκρασία, η τάση των ψαριών να επαναπορροφούν την κορτιζόλη, ο μεταβολισμός και η 

απορρόφηση της από τη χλωρίδα και πανίδα και τα τοιχώματα των δοχείων (Scott et al., 

2008). Είναι συνήθης πρακτική οι ρυθμοί απελευθέρωσης κορτιζόλης (ανά μονάδα χρόνου) 

να διορθώνονται με τη μάζα του σώματος (Scott and Ellis, 2007). Αυτή θεωρείται έγκυρη 

προσέγγιση όταν όλα τα ψάρια έχουν παρόμοια μεγέθη. Όταν όμως υπάρχει σημαντική 

διαφορά στο μέγεθος, η πιθανή επίδραση του μεγέθους στην απελευθέρωση κορτιζόλης 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη (Scott et al., 2008) (βλέπε Κεφάλαιο 8). Επιπλέον, οι Lower et 

al. (2005) έχουν παρατηρήσει ότι ο κυπρίνος, Cyprinus carpio και η πλατίκα, Rutilus rutilus, 
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μετά από οξεία καταπόνηση χειρισμού και εμφύτευσης ακουστικών μαρκών στην 

περιτοναϊκή κοιλότητα έδειξαν παρόμοιο πρότυπο απόκρισης του ρυθμού απελευθέρωσης 

κορτιζόλης στο νερό αλλά η απόκριση ήταν πιο άμεση και περίπου τέσσερις φορές 

εντονότερη στην πλατίκα (κυπρίνος: 0,46 ng g-1 h-1; πλατίκα: 2,1 ng g-1 h-1). Τα μέγιστα 

παρουσιάστηκαν στις πρώτες δύο ώρες και ο ρυθμός απελευθέρωσης επανέρχονταν σε τιμές 

ηρεμίας μετά τις τέσσερις ώρες όπως και την παρούσα μελέτη. Σημειώνεται ότι τα άτομα 

πλατίκας ήταν δυόμιση φορές μεγαλύτερα από τα άτομα κυπρίνου στην παραπάνω μελέτη 

οπότε δεν είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα. Η ιριδίζουσα πέστροφα παρουσίασε 

υψηλότερο ρυθμό απελευθέρωσης κορτιζόλης ενώ είχε μικρότερη συγκέντρωση κορτιζόλης 

στο πλάσμα μετά από οξεία καταπόνηση και παρόμοιο μέγεθος με τα άτομα της παρούσης 

μελέτης (Ellis et al., 2004; Scott and Ellis, 2007). Το ίδιο συνέβη και με το αγκαθόψαρο 

(Sebire et al., 2007) αλλά και με το μοναδικό θαλασσινό είδος που έχει μελετηθεί μέχρι 

τώρα, το σολομό του Ατλαντικού (Ellis et al., 2007) (βλέπε Εικόνα 4.3). Τα μέγιστα 

παρουσιάστηκαν στις πρώτες δύο ώρες και ο ρυθμός απελευθέρωσης επανέρχονταν σε τιμές 

ηρεμίας μετά τις τέσσερις ώρες σε όλες τις μελέτες οξείας καταπόνησης όπως και στην 

παρούσα μελέτη. Επιπλέον, στην παρούσα μελέτη αλλά και στις παλαιότερες (Ellis et al., 

2004; Wysocki et al., 2006; Ellis et al., 2007) οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο νερό 

αυξάνονται από το πρώτο ημίωρο μετά την εφαρμογή της οξείας καταπόνησης, όπως και στο 

πλάσμα, υποδηλώνοντας ότι η χρονική υστέρηση μεταξύ αύξησης κορτιζόλης πλάσματος 

και κορτιζόλης νερού είναι της τάξης λίγων λεπτών. Ο χαμηλός ρυθμός απελευθέρωσης της 

κορτιζόλης στο λαβράκι, παρά τις υψηλές συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα, 

αντικατοπτρίζει ειδο-ειδικές διαφορές. Οι διαφορές αυτές μπορεί να αντικατοπτρίζουν 

διαφορές στο λόγο επιφάνειας βραγχίων προς μάζα σώματος ή στο ρυθμό διαρροής της 

κορτιζόλης μέσω των βραγχίων λόγω της διαπερατότητας των βραγχίων, του ρυθμού ροής 

του αίματος στα βράγχια ή του αναπνευστικού ρυθμού (Ellis et al., 2004).  

Είναι γνωστό ότι η ολική βραγχιακή επιφάνεια σε σχέση με τη μάζα του σώματος 

διαφέρει πάνω από μία τάξη μεγέθους σε 31 είδη θαλάσσιων τελεόστεων με τα πιο νωθρά 

είδη να έχουν τη μικρότερη και τα πιο κινητικά να έχουν τη μεγαλύτερη βραγχιακή 

επιφάνεια (Gray, 1954). Η συσχέτιση της μεγάλης βραγχιακής επιφάνειας με την απαίτηση 

υψηλών ρυθμών εισαγωγής οξυγόνου και την ανοχή στην υποξία έχουν επιβεβαιωθεί σε 

διάφορα είδη (Fernandes et al., 1994; Chapman et al., 2000; Bernal et al., 2001; Chapman 
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and Hulen, 2001; Chapman et al., 2002). Αυτό δείχνει ότι θα πρέπει να υπάρχει επιλεκτική 

πίεση ενάντια στη μεγάλη αναπνευστική επιφάνεια στα λιγότερο δραστήρια είδη ή σε αυτά 

που δεν αντέχουν την υποξία υπονοώντας την ύπαρξη μειονεκτημάτων στην κατοχή 

μεγάλων βραγχίων. Τέτοια είναι: (1) αυξημένη ροή νερού και ιόντων, (2) αυξημένος 

κίνδυνος εισαγωγής τοξικών ουσιών που μπορεί να υπάρχουν στο νερό, (3) αυξημένος 

κίνδυνος εισαγωγής παθογόνων και παρασίτων που προσκολλώνται στα βράγχια, (4) 

αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού των βραγχίων και (5) τα βράγχια καταλαμβάνουν χώρο 

στη στοματική κοιλότητα και δυσκολεύουν τη τροφοληψία (Nilsson, 2007). Όταν τα ψάρια 

αντιμετωπίζουν μεταβολές στην απαίτηση οξυγόνου, όπως στη διάρκεια καταπόνησης, είναι 

γνωστό ότι έχουν δύο στρατηγικές για να τις αντιμετωπίσουν: (1) να μεταβάλλουν τον 

αερισμό των βραγχίων (δηλαδή τη ροή του νερού στα βράγχια) μέσω της άντλησης νερού 

από το στόμα ή (2) να μεταβάλλουν τη λειτουργική αναπνευστική επιφάνεια (δηλαδή το 

ρυθμό με τον οποίο τα βράγχια διαπερνώνται από αίμα). Τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί 

επίσης ότι τουλάχιστον κάποια είδη ψαριών μπορούν να μεταβάλλουν δραστικά τη 

μορφολογία των βραγχίων τους με γρήγορο και αναστρέψιμο τρόπο σε απόκριση μεταβολών 

του περιβάλλοντος όπως επίπεδα οξυγόνου και θερμοκρασία νερού (Nilsson, 2007).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης ο ρυθμός απελευθέρωσης της 

κορτιζόλης στο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αξιόπιστος μη-επεμβατικός δείκτης 

οξείας καταπόνησης. Επισημαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης του πλάσματος 

προσφέρουν μια στιγμιαία εκτίμηση ενώ τα δείγματα νερού αντιπροσωπεύουν μια 

μακρύτερη χρονική περίοδο. Επίσης, οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης του πλάσματος 

αντιπροσωπεύουν ένα δείγμα ενός ατόμου ενώ οι συγκεντρώσεις του νερού ενοποιούν την 

απελευθέρωση όλων των ατόμων σε ένα πληθυσμό (Ellis et al., 2004). 

Οι συγκεντρώσεις της γλυκόζης στο πλάσμα αποκρίθηκαν με αύξηση σε όλα τα είδη με 

εξαίρεση το ροφό, ο οποίος παρουσίασε υψηλές συγκεντρώσεις γλυκόζης σε όλη τη διάρκεια 

του πειράματος χωρίς σημαντικές διαφορές. Στα περισσότερα είδη οι συγκεντρώσεις της 

γλυκόζης ήταν σημαντικά αυξημένες από την πρώτη μισή ώρα μετά την καταπόνηση αλλά 

διέφεραν στην ένταση και στη διάρκεια της απόκρισης. Ο κρανιός και το λυθρίνι 

παρουσίασαν τη συντομότερη απόκριση γλυκόζης με μέγιστο στη μισή ώρα ενώ το μυτάκι, η 

συναγρίδα και η τσιπούρα είχαν μεγαλύτερης διάρκειας απόκριση γλυκόζης μέχρι και τις 4 h 

μετά την καταπόνηση. Τέλος, το λαβράκι είχε τη μεγαλύτερης διάρκειας απόκριση γλυκόζης 
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μέχρι και τις 8 h μετά την καταπόνηση και παρουσίασε παρόμοιες συγκεντρώσεις γλυκόζης 

στο πλάσμα με προηγούμενες μελέτες (Roche and Boge, 1996; Centra-Reverter et al., 1998; 

Peres et al., 1999; Marino et al., 2001; Caruso et al., 2005; Peruzzi et al., 2005; Tintos et al., 

2006; Di Marco et al., 2008; Sammouth et al., 2009). Η συναγρίδα σε παλαιότερες μελέτες 

παρουσίασε ελαφρώς υψηλότερες (Pavlidis et al., 1999), παρόμοιες (Morales et al., 2005) ή 

και χαμηλότερες (Bermejo-Nogales et al., 2007) συγκεντρώσεις γλυκόζης στα μη 

καταπονημένα άτομα. Αντίθετα παρουσίασε σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις 

γλυκόζης μετά από οξεία καταπόνηση σε σχέση με μικρότερου μεγέθους ψάρια (Morales et 

al., 2005). Η τσιπούρα παρουσίασε παρόμοιες (Arends et al., 1999; Rotllant et al., 2000; 

Ortuno et al., 2002β, 2003; Barton et al., 2005; Tintos et al., 2006; Bermejo-Nogales et al., 

2007) ή χαμηλότερες (Peres et al., 1999; Van Anholt, et al., 2004β; Laiz-Carrion et al., 2005) 

συγκεντρώσεις γλυκόζης σε μη καταπονημένα άτομα σε σχέση με προηγούμενες μελέτες. Οι 

συγκεντρώσεις γλυκόζης στα καταπονημένα άτομα τσιπούρας είχαν παρόμοιες τιμές με 

προηγούμενες μελέτες (Arends et al., 1999; Rotllant et al., 2001; Ortuno et al., 2002β; 

Caruso et al., 2005) αλλά το μέγιστο παρουσιάστηκε νωρίτερα στις προηγούμενες μελέτες 

(Arends et al., 1999; Rotllant et al., 2001). Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έγινε τέτοια μελέτη 

για το λυθρίνι, το μυτάκι, το ροφό και τον κρανιό και έτσι δεν υπάρχουν δεδομένα στη 

βιβλιογραφία. Συμπερασματικά, η γλυκόζη παρουσίασε αύξηση από το πρώτο ημίωρο μετά 

την καταπόνηση σε όλα τα είδη με εξαίρεση το μυτάκι, το οποίο είχε καθυστερημένη αλλά 

και παρατεταμένη απόκριση γλυκόζης σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη και το ροφό, ο οποίος 

είχε υψηλές συγκεντρώσεις γλυκόζης στο πλάσμα σε όλη τη διάρκεια του πειράματος, 

πιθανόν λόγω εμπλοκής των κατεχολαμινών αφού μόνο τα άτομα που συνελήφθησαν με 

αγκίστρι (βλέπε Κεφάλαιο 3) παρουσίασαν χαμηλές τιμές γλυκόζης στο πλάσμα. 

Οι συγκεντρώσεις του γαλακτικού οξέος στο πλάσμα επίσης αποκρίθηκαν στην οξεία 

καταπόνηση σε όλα τα είδη με εξαίρεση το ροφό, του οποίου οι τιμές παρέμειναν σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια του πειράματος στους 19οC. Η μη απόκριση του 

γαλακτικού οξέος στο ροφό μπορεί να εξηγηθεί από τη μειωμένη αντίδραση και 

κινητικότητα των ζώων κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της οξείας καταπόνησης. Στα 

υπόλοιπα είδη οι συγκεντρώσεις του γαλακτικού οξέος ήταν σημαντικά αυξημένες από την 

πρώτη μισή ώρα μετά την καταπόνηση αλλά διέφεραν στην ένταση και στη διάρκεια της 

απόκρισης. Ο κρανιός είχε τη συντομότερη απόκριση γαλακτικού οξέος με μέγιστο στη 0,5 h 
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ενώ η τσιπούρα και το λαβράκι είχαν μεγαλύτερης διάρκειας απόκριση γαλακτικού οξέος 

μέχρι και τις 2 h μετά την καταπόνηση. Η συναγρίδα και το λυθρίνι είχαν τη μεγαλύτερης 

διάρκειας απόκριση γαλακτικού οξέος μέχρι και τις 4 h μετά την καταπόνηση ενώ το μυτάκι 

μέχρι και τις 8 h μετά την καταπόνηση. Η τσιπούρα παρουσίασε παρόμοιες (Arends et al., 

1999; Rotllant et al., 2000; Bermejo-Nogales et al., 2007) ή χαμηλότερες (Van Anholt, et al., 

2004β; Laiz-Carrion et al., 2005; Tintos et al., 2006) συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος σε μη 

καταπονημένα άτομα σε σχέση με προηγούμενες μελέτες. Επιπλέον, σε προηγούμενες 

εργασίες οι συγκεντρώσεις του γαλακτικού οξέος μετά από οξεία καταπόνηση ήταν 

χαμηλότερες σε σχέση με την παρούσα εργασία (Arends et al., 1999; Rotllant et al., 2001; 

Van Anholt, et al., 2004β; Barton et al., 2005; Tintos et al., 2006). Η συναγρίδα αντίστοιχα 

παρουσίασε παρόμοιες (Morales et al., 2005) ή χαμηλότερες (Bermejo-Nogales et al., 2007) 

συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος στο πλάσμα μη καταπονημένων ατόμων σε σχέση με 

παλαιότερες μελέτες αλλά σημαντικά υψηλότερες μετά από οξεία καταπόνηση (Morales et 

al., 2005). Το λαβράκι παρουσίασε υψηλές συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος στο πλάσμα μη 

καταπονημένων ατόμων σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη αλλά και δημοσιευμένες μελέτες με 

λαβράκι (Peruzzi et al., 2005; Tintos et al., 2006; Acerete et al., 2009). Αυτή ήταν η πρώτη 

φορά που έγινε τέτοια μελέτη για το λυθρίνι, το μυτάκι, το ροφό και τον κρανιό και έτσι δεν 

υπάρχουν δεδομένα στη βιβλιογραφία. Συμπερασματικά, το γαλακτικό οξύ παρουσίασε 

αύξηση από το πρώτο ημίωρο μετά την καταπόνηση σε όλα τα είδη με εξαίρεση το ροφό ο 

οποίος είχε χαμηλές συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος στο πλάσμα σε όλη τη διάρκεια του 

πειράματος, πιθανόν λόγω της νωθρότητας που παρουσίασε. 

Οι ηλεκτρολύτες που αποκρίθηκαν στην πλειονότητα των ειδών που μελετήθηκαν ήταν 

το νάτριο και το μαγνήσιο. Ο ροφός δεν αποκρίθηκε σε κανέναν από τους ηλεκτρολύτες που 

προσδιορίστηκαν και παρουσίασε χαμηλότερες συγκεντρώσεις νατρίου και ασβεστίου από 

τα υπόλοιπα είδη. Το λυθρίνι ήταν το μόνο είδος που παρουσίασε απόκριση καλίου με τις 

συγκεντρώσεις του να αυξάνονται σημαντικά μετά από οξεία καταπόνηση με μέγιστο στις 2 

h. Οι συγκεντρώσεις του καλίου και νατρίου ήταν παρόμοιες με αυτές προηγούμενων 

εργασιών (Pavlidis et al., 1997, 1999; Rotllant et al., 2000, 2001; Van Anholt, et al., 2004β; 

Fanouraki et al., 2007). Οι συγκεντρώσεις καλίου στο πλάσμα της τσιπούρας δεν 

αποκρίθηκαν ούτε σε παλαιότερες μελέτες μετά από οξεία καταπόνηση (Rotllant et al., 

2001) ενώ αποκρίθηκαν σε προηγούμενη μελέτη όπου τα άτομα τσιπούρας έπασχαν από το 
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«χειμερινό σύνδρομο» (Gallardo et al., 2003). Οι συγκεντρώσεις καλίου στο λαβράκι ήταν 

παρόμοιες (Marino et al., 2001; Peruzzi et al., 2005) ή χαμηλότερες (Sammouth et al., 2009) 

από αυτές προηγούμενων μελετών. Ο ροφός και το λυθρίνι δεν παρουσίασαν απόκριση 

νατρίου με το ροφό να έχει χαμηλότερες συγκεντρώσεις νατρίου από όλα τα υπόλοιπα είδη. 

Τα υπόλοιπα πέντε από τα επτά είδη που μελετήθηκαν παρουσίασαν απόκριση νατρίου και 

όλα είχαν το μέγιστο στο ημίωρο μετά την καταπόνηση. Το λαβράκι παρουσίασε παρόμοιες 

συγκεντρώσεις νατρίου μετά από οξεία καταπόνηση σε προηγούμενη μελέτη (Marino et al., 

2001) αλλά αυξημένες σε σχέση με άλλες μελέτες (Peruzzi et al., 2005; Sammouth et al., 

2009). Απόκριση ασβεστίου βρέθηκε μόνο στη συναγρίδα και το μυτάκι με παρόμοιες 

συγκεντρώσεις αλλά με τη συναγρίδα να παρουσιάζει μέγιστο στο ημίωρο ενώ το μυτάκι στη 

1 h μετά την καταπόνηση και να διαρκεί μέχρι και τις 2 h. Και στην περίπτωση του 

ασβεστίου ο ροφός είχε χαμηλότερες συγκεντρώσεις από τα άλλα είδη. Το λαβράκι 

παρουσίασε είτε παρόμοιες (Marino et al., 2001) είτε αυξημένες συγκεντρώσεις ασβεστίου 

στο πλάσμα σε σχέση με προηγούμενες μελέτες (Peruzzi et al., 2005) ενώ η τσιπούρα είχε 

μειωμένες συγκεντρώσεις ασβεστίου σε σχέση με παλαιότερη μελέτη (Gallardo et al., 2003). 

Ο ροφός και το λυθρίνι δεν παρουσίασαν απόκριση μαγνησίου ενώ τα υπόλοιπα είδη 

παρουσίασαν αύξηση των συγκεντρώσεων μαγνησίου μετά την οξεία καταπόνηση με 

διαφορές στην ένταση και τη διάρκεια της απόκρισης. Ο κρανιός είχε σύντομη απόκριση με 

το μέγιστο στο ημίωρο μετά την καταπόνηση. Η συναγρίδα παρουσίασε μέγιστο στη 1 h, το 

λαβράκι και η τσιπούρα στις 2 h, ενώ το μυτάκι παρουσίασε και πάλι μια παρατεταμένη 

απόκριση με αυξημένες συγκεντρώσεις από την 1 h και μέγιστο στις 8 h μετά την 

καταπόνηση. Τα λαβράκι είχε υψηλότερες συγκεντρώσεις μαγνησίου σε σχέση με 

προηγούμενη μελέτη (Peruzzi et al., 2005) ενώ η τσιπούρα είχε μειωμένες συγκεντρώσεις 

μαγνησίου σε σχέση με παλαιότερη μελέτη (Gallardo et al., 2003). 

Η αύξηση των ηλεκτρολυτών στον ορό του αίματος στα θαλασσινά είδη ιχθύων 

οφείλεται στη δράση της επινεφρίνης. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να οφείλεται σε αυξημένη 

εισροή ιόντων από τα βράγχια, μειωμένες απώλειες ιόντων από τα ούρα, συγκέντρωση λόγω 

απώλειας ύδατος από το αίμα. Ο κυριότερος παράγοντας είναι η αυξημένη εισροή ιόντων 

από τα βράγχια. Η επινεφρίνη αυξάνει την πίεση του αίματος με συνέπεια την αύξηση της 

διάχυσης από τα κανάλια ανάμεσα στα κύτταρα. Η αύξηση των ηλεκτρολυτών μπορεί να 

είναι παράγοντας καταπόνησης και να επιτείνει την αρχική απόκριση κορτιζόλης με 
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αποτέλεσμα επιπλέον αύξηση των συγκεντρώσεων της (McDonald and Milligan, 1997). Η 

κορτιζόλη έχει διεγερτική επίδραση στη βραγχιακή εξώθηση ιόντων νατρίου και χλωρίου 

που είναι βασική για τον υδρομεταλλικό έλεγχο στο θαλάσσιο περιβάλλον (Wendelaar 

bonga, 1997). Συμπερασματικά, από τους ηλεκτρολύτες που μελετήθηκαν, μόνο το νάτριο 

και το μαγνήσιο είναι αξιόπιστοι δείκτες καταπόνησης αποκρινόμενοι με αύξηση των 

συγκεντρώσεων τους στο πλάσμα από το πρώτο ημίωρο το νάτριο και τις πρώτες δύο ώρες 

το μαγνήσιο. Ο ροφός παρουσίασε χαμηλές τιμές νατρίου και μαγνησίου στο πλάσμα σε όλη 

τη διάρκεια του πειράματος. 

Η οσμωτική πίεση αυξήθηκε μετά από οξεία καταπόνηση σε όλα τα είδη με εξαίρεση το 

ροφό. Τα επίπεδα της οσμωτικής πίεσης στο πλάσμα βρέθηκαν παρόμοια (Van der Salm et 

al., 2004; Laiz-Carrion et al., 2005; Biswas et al., 2006) ή υψηλότερα (Pavlidis et al., 1997; 

Marino et al., 2001; Van Anholt, et al., 2004β; Wang et al., 2004; Barton et al., 2005; 

Peruzzi et al., 2005) σε σχέση με προηγούμενες μελέτες στα ίδια ή συγγενικά είδη. Σε όλα τα 

είδη με εξαίρεση τον κρανιό, η οσμωτική πίεση αυξήθηκε από το πρώτο ημίωρο και 

διήρκησε μέχρι και τις 2 ή και 4 h μετά την καταπόνηση. Εντονότερη απόκριση οσμωτικής 

πίεσης παρουσίασε η συναγρίδα με μέγιστο στο ημίωρο μετά την οξεία καταπόνηση. Η 

τσιπούρα παρουσίασε επίσης αύξηση της οσμωτικής πίεσης μετά από οξεία καταπόνηση σε 

προηγούμενη μελέτη (Barton et al., 2005). Λόγω της ταχείας αύξησης των ιόντων και της 

οσμωτικής πίεσης μετά από την καταπόνηση είναι πιθανόν, έστω και κατά ένα μέρος, η 

διατάραξη της οσμωρυθμιστικής ομοιόστασης να οφείλεται στην έκκριση κατεχολαμινών 

(Pic et al., 1974; Waring et al., 1992; Marino et al., 2001). 

Αντίστοιχα, οι συγκεντρώσεις των ολικών πρωτεϊνών στο πλάσμα βρέθηκαν παρόμοιες 

(Pavlidis et al., 1997; Marino et al., 2001; Rotllant et al., 2001; Gallardo et al., 2003; Laiz-

Carrion et al., 2005; Biswas et al., 2006) ή υψηλότερες (Rotllant et al., 2000; Wang et al., 

2004; Peruzzi et al., 2005; Sammouth et al., 2009) από αυτές προηγούμενων μελετών στα 

ίδια ή συγγενικά είδη. Οι συγκεντρώσεις των ολικών πρωτεϊνών στο πλάσμα αποκρίθηκαν 

μόνο στο λαβράκι, την τσιπούρα και το ροφό. Το λαβράκι και η τσιπούρα παρουσίασαν 

μείωση των επιπέδων ολικών πρωτεϊνών στο πλάσμα από το πρώτο ημίωρο μέχρι και τις 2 h 

μετά την οξεία καταπόνηση ενώ αντίθετα ο ροφός παρουσίασε αύξηση των ολικών 

πρωτεϊνών στο πλάσμα από τις 2 h έως τις 4 h μετά την καταπόνηση με μέγιστο στις 2 h. 

Αυξημένες συγκεντρώσεις ολικών πρωτεϊνών παρουσίασαν και άτομα τσιπούρας που 
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έπασχαν από το «χειμερινό σύνδρομο» (Gallardo et al., 2003).  Το μυτάκι, το λαβράκι και ο 

ροφός είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις ολικών πρωτεϊνών σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη σε 

ηρεμία. Οι συγκεντρώσεις των ολικών πρωτεϊνών στο πλάσμα δεν αποκρίθηκαν σε 

προηγούμενη μελέτη με τσιπούρα (Rotllant et al., 2001) ενώ αντίθετα μειώθηκαν μετά από 

οξεία καταπόνηση στο ραβδωτό λαβράκι (Wang et al., 2004). Τα κορτικοστεροειδή 

μεσολαβούν στην πρωτεϊνική σύνθεση και την αποικοδόμηση στο ήπαρ (Klasing, 1985; 

Kaplan, 2000). 

Η ερμηνεία των μεταβολών που παρατηρούνται στις φυσιολογικές μεταβλητές είναι 

δύσκολη για δύο κυρίως λόγους (Barton, 2002). Πρώτον, διάφοροι γενετικοί, αναπτυξιακοί 

και περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να διαφοροποιήσουν την ένταση και τη διάρκεια της 

απόκρισης στην καταπόνηση. Χωρίς να γνωρίζει κανείς το βαθμό που μπορεί να έχουν 

επηρεάσει αυτοί οι παράγοντες την απόκριση είναι δύσκολο να ερμηνεύσει τη βιολογική 

σημασία αυτής της απόκρισης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεύτερον, παρατηρείται 

απόκλιση και εμφανής ασυνέπεια μεταξύ των διαφόρων ειδών ψαριών στις αποκρίσεις των 

διαφορετικών χημικών χαρακτηριστικών του αίματος. Για παράδειγμα, ένα είδος το οποίο 

δείχνει την εντονότερη απόκριση κορτιζόλης στο πλάσμα σε σχέση με άλλα είδη μπορεί να 

μην παρουσιάζει και την εντονότερη αύξηση στη δευτερογενή απόκριση όπως η γλυκόζη ή 

το γαλακτικό οξύ όταν υπόκεινται σε πανομοιότυπη καταπόνηση. Έτσι, ένα είδος το οποίο 

φαίνεται πολύ καταπονημένο σύμφωνα με ένα δείκτη καταπόνησης δεν αντανακλά 

απαραίτητα τον ίδιο βαθμό καταπόνησης σε κάποιον άλλο δείκτη καταπόνησης. Οι 

γενετικοί, αναπτυξιακοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να αποφευχθούν 

διατηρώντας τους όσο το δυνατόν όμοιους αλλά η απόκριση στην καταπόνηση είναι μια 

δυναμική διαδικασία και οι φυσιολογικές μετρήσεις που γίνονται στη διάρκεια της 

αντιπροσωπεύουν απλά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της διαδικασίας. Μπορεί να 

υπάρξει μια καθυστέρηση, ανάλογα με το επίπεδο και τον τύπο της απόκρισης, από την 

αρχική αντίληψη της καταπόνησης από το κεντρικό νευρικό σύστημα μέχρι να φτάσει ο 

δείκτης καταπόνησης το μέγιστο επίπεδο απόκρισης. Η εκτίμηση των παραγόντων που 

επηρεάζουν την ένταση, τη διάρκεια και την ανάκαμψη των φυσιολογικών μεταβολών στα 

ψάρια κατά την απόκριση στην καταπόνηση είναι σημαντική για τη σωστή ερμηνεία 

πειραματικών δεδομένων και το σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων βιολογικής 
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παρακολούθησης (Barton, 2002). Μια τέτοια προσπάθεια στο επίπεδο της απελευθέρωσης 

της κορτιζόλης στο νερό έγινε για το λαβράκι και παρουσιάζεται στα κεφάλαια 7-9.  

Όσον αφορά στη θερμοκρασία, τα αποτελέσματα έδειξαν καθαρά την επίδραση της 

στην απόκριση των δεικτών καταπόνησης στο ροφό. Οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο 

πλάσμα και ο ρυθμός απελευθέρωσης της στο νερό ήταν σημαντικά αυξημένα στην 

υψηλότερη θερμοκρασία. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν κατά μέσο όρο, 2,5 φορές 

αυξημένες συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα και 11,5 φορές αυξημένα επίπεδα ρυθμού 

απελευθέρωσης κορτιζόλης στην υψηλότερη θερμοκρασία. Αυξημένες συγκεντρώσεις 

κορτιζόλης πλάσματος σε υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν βρεθεί επίσης στο φαγκρί 

(Fanouraki et al., 2007), στον οξύρυγχο, Acipenser naccarii (Cataldi et al., 1998), το 

ραβδωτό λαβράκι (Davis and Parker, 1990) και το Arctic char, Salvelinus alpinus σε ηρεμία 

(Lyytikainen et al., 2002). Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και στο υβρίδιο ραβδωτού 

λαβρακιού, Morone chrysops x Morone saxatilis (Davis, 2004) όπου παρατηρήθηκαν 

υψηλότερες αποκρίσεις κορτιζόλης στις υψηλότερες πειραματικές θερμοκρασίες. Η αύξηση 

των συγκεντρώσεων κορτιζόλης με την αύξηση της θερμοκρασίας εξηγείται λόγω του ότι οι 

φυσιολογικές διαδικασίες τείνουν να επιταχύνονται με την αύξηση της θερμοκρασίας 

(Lyytikainen et al., 2002). Οι μεταβολές της κορτιζόλης στις χαμηλότερες θερμοκρασίες 

πιθανότατα οφείλονται σε συνδυασμό χαμηλότερης σύνθεσης και χαμηλότερης έκκρισης 

κορτιζόλης, λόγω μειωμένης μεταβολικής δραστηριότητας (Lankford et al., 2003; Davis, 

2004) αλλά και μειωμένου ρυθμού κάθαρσης κορτιζόλης (Barton and Schreck, 1987; 

Lankford et al., 2003). Όσον αφορά στους ρυθμούς απελευθέρωσης, λόγω του ότι η διάχυση 

της κορτιζόλης από τα βράγχια είναι παθητική διαδικασία, είναι γνωστό ότι με την αύξηση 

της θερμοκρασίας αυξάνεται και η κινητικότητα των διαχεόμενων μορίων (Davis and Parker, 

1990). Επιπλέον, οι διαφορές μπορεί να οφείλονται σε διαφορές στο ρυθμό ροής του αίματος 

στα βράγχια και στη ροή του νερού στα βράγχια λόγω αυξημένου ρυθμού αναπνοής στην 

υψηλότερη θερμοκρασία όπου οι συγκεντρώσεις οξυγόνου είναι χαμηλότερες (Ellis et al., 

2004). Ο ροφός γενικά παρουσίασε υψηλότερη μεταβολική δραστηριότητα στην υψηλότερη 

θερμοκρασία και απόκριση του γαλακτικού οξέος στην καταπόνηση παρόλο που πρόκειται 

για ένα νωθρό είδος.  

Οι συγκεντρώσεις γλυκόζης ήταν υψηλότερες στη χαμηλότερη θερμοκρασία και δεν 

παρουσίασαν απόκριση στην καταπόνηση σε καμία από τις πειραματικές θερμοκρασίες. 
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Αντίθετα, οι συγκεντρώσεις του γαλακτικού οξέος ήταν υψηλότερες και αποκρίθηκαν με 

περαιτέρω αύξηση στην οξεία καταπόνηση. Στο φαγκρί οι συγκεντρώσεις γλυκόζης και 

γαλακτικού οξέος ήταν υψηλότερες σε άτομα προσαρμοσμένα στην υψηλή θερμοκρασία 

(25οC) σε σχέση με χαμηλότερες θερμοκρασίες (19 και 15οC) (Fanouraki et al., 2007). 

Αυξημένη γλυκόζη και γαλακτικό οξύ σε υψηλή θερμοκρασία βρέθηκαν επίσης στο 

γατόψαρο (Lermen et al., 2004). Στο ραβδωτό λαβράκι (Davis and Parker, 1990) και το 

υβρίδιο ραβδωτού λαβρακιού (Davis, 2004) η γλυκόζη του πλάσματος μειώθηκε στις 

υψηλότερες θερμοκρασίες και αποκρίθηκε στην καταπόνηση με αύξηση κυρίως στις 

υψηλότερες θερμοκρασίες. Αντίθετα, στον οξύρυγχο οι συγκεντρώσεις της γλυκόζης στο 

πλάσμα δεν διέφεραν μεταξύ των πειραματικών θερμοκρασιών σε ηρεμία και η απόκριση 

ήταν εντονότερη στη χαμηλότερη θερμοκρασία ενώ το γαλακτικό οξύ ήταν αυξημένο στην 

υψηλή θερμοκρασία σε ηρεμία και η απόκριση ήταν παρόμοια και στις δύο πειραματικές 

θερμοκρασίες (Lankford et al., 2003). Η φυσιολογική σημασία των αυξημένων 

συγκεντρώσεων γαλακτικού οξέος  σε υψηλές θερμοκρασίες είναι άγνωστη. Πιθανόν να 

σχετίζεται με τη μεγαλύτερη ευερεθιστότητα σε υψηλότερες θερμοκρασίες (Lankford et al., 

2003). Οι υψηλές συγκεντρώσεις και η μη απόκριση της γλυκόζης στην καταπόνηση πιθανόν 

να οφείλεται σε μειωμένους ρυθμούς πρόσληψης της γλυκόζης από τους ιστούς στη χαμηλή 

θερμοκρασία ή σε αυξημένη κατανάλωση της ελεύθερης γλυκόζης σχετιζόμενη με τους 

αυξημένους μεταβολικούς ρυθμούς στην υψηλή θερμοκρασία (Brett and Groves, 1979). 
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5.1. Εισαγωγή 

 

Είναι γνωστό ότι η κορτιζόλη είναι το κύριο κορτικοστεροειδές στα ψάρια και οι 

συγκεντρώσεις της στο πλάσμα αυξάνονται δραματικά κατά την καταπόνηση. Η κορτιζόλη 

όμως είναι πάντα παρούσα στα ψάρια, ακόμα και σε περιόδους ηρεμίας, παίζοντας 

σημαντικό ρόλο σε βασικές λειτουργίες (housekeeping). Παρόλα αυτά οι δράσεις της τείνουν 

να γίνονται αντιληπτές όταν οι συγκεντρώσεις της ξεπερνάνε τα επίπεδα αναφοράς 

(Mommsen et al., 1999). Πάντως, υψηλές ή χαμηλές συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο αίμα 

μπορεί να μην αποτελούν αξιόπιστο δείκτη της απόκρισης των ιστών στη διέγερση από 

αυτήν. Στη διάρκεια χρόνιας καταπόνησης οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης μειώνονται στα 

επίπεδα ηρεμίας ακόμα και αν τα ψάρια μπορεί να συνεχίζουν να αποκρίνονται στην 

καταπόνηση (Vijayan and Leatherland, 1990). Οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα 

αντικατοπτρίζουν το συνδυασμό παραγωγής και κάθαρσης της ορμόνης. Η παραγωγή της 

κορτιζόλης λαμβάνει χώρα στα κύτταρα του μεσονεφρού με ενζυματική μετατροπή της 

χοληστερόλης σε κορτιζόλη, ενώ η κάθαρση της από το πλάσμα εξαρτάται από συνδετικές 

πρωτεΐνες, τους υποδοχείς των ιστών στόχων, την εισαγωγή στους ιστούς και τον 

καταβολισμό της κορτιζόλης (Mommsen et al., 1999). Η εισαγωγή της κορτιζόλης στους 

ιστούς, λόγω της λιπόφιλης φύσης του μορίου της, θεωρείται ότι γίνεται με παθητική 

διάχυση. Παρόλα αυτά έχει βρεθεί ότι σε απομονωμένα ηπατοκύτταρα ιριδίζουσας 

πέστροφας υπάρχει μίας χαμηλής συγγένειας μεταφορική πρωτεΐνη στην κυτταρική 

μεμβράνη (Porthe-Nibelle and Lahlou, 1981; Vijayan et al., 1997). Μετά την εισαγωγή στο 

κύτταρο η κορτιζόλη είτε δεσμεύεται σε κάποιο υποδοχέα και ενεργοποιείται, είτε 

μεταβολίζεται και απενεργοποιείται. Η ορμόνη που συνδέεται στους υποδοχείς τελικά θα 

απελευθερωθεί και θα υποστεί στη συνέχεια καταβολισμό (Mommsen et al., 1999). Το ήπαρ 

είναι όργανο κλειδί για την απομάκρυνση της κορτιζόλης με το ηπατο-χολικό σύστημα να 

αποτελεί την κύρια οδό για την κάθαρση της κορτιζόλης (Idler and Truscott, 1972; Vijayan 

and Leatherland, 1990; Vijayan and Moon, 1994; Wilson et al., 1998). Η νεφρική και η 

βραγχιακή οδός παίζουν δευτερεύοντα ρόλο στην εξάλειψη των στεροειδών (Idler and 

Truscott, 1972; Cravedi et al., 1993).  

Παρά το ενδιαφέρον και την έντονη ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο της 

καταπόνησης και τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης κορτιζόλης στο πλάσμα και των 
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υποδοχέων  των γλυκοκορτικοειδών στους ιστούς (Πίνακας 5.1.) δεν έχουν γίνει μελέτες 

προσδιορισμού των συγκεντρώσεων της κορτιζόλης στους ιστούς και κατά συνέπεια της 

περιφερικής της ρύθμισης. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των 

συγκεντρώσεων της κορτιζόλης στους ιστούς του λαβρακιού σε σχέση με το ροφό σε 

ηρεμία. Σύμφωνα με την προηγούμενη μελέτη (Κεφάλαιο 4) τα είδη αυτά (λαβράκι και 

ροφός) αποτελούν τα δύο άκρα όσον αφορά στη συγκέντρωση της κορτιζόλης στο πλάσμα 

τόσο σε ηρεμία όσο και μετά από οξεία καταπόνηση. Η υπόθεση εργασίας ήταν ότι η 

διαφορές στο πλάσμα θα αντανακλούν και διαφορές στο επίπεδο των ιστών στόχων.  

 

5.2 Υλικά και μέθοδοι 

 

Χρησιμοποιήθηκαν 2 άτομα από το κάθε είδος ψαριών μέσου βάρους ± SD για το 

λαβράκι: 162,3 ± 9,0 g και για το ροφό: 120,8 ± 5,0 g. Τα άτομα αυτά συνελήφθησαν από τις 

δεξαμενές 2 m3 με τη χρήση απόχης και μετά το θάνατο τους με τη χρήση παρατεταμένης 

αναισθησίας (γαρυφαλέλαιο) έλαβε χώρα η δειγματοληψία των ιστών. Η θερμοκρασία, η 

συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου και το pH του νερού στις δεξαμενές παραμονής 

ήταν 24,0oC, 6,8 mg l-1 και 7,27, αντίστοιχα. Οι ιστοί που ελήφθησαν ήταν εγκέφαλος, 

βράγχια, μυς, ήπαρ, έντερο, καρδιά, γονάδα και σπλήνα. Οι ιστοί αμέσως μετά τη λήψη τους 

τοποθετούνταν στους -80oC.   

 

5.3. Αναλυτικοί προσδιορισμοί 

 

Προσδιορισμός κορτιζόλης στους ιστούς 

Η εκχύλιση της κορτιζόλης από τους ιστούς έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο των de 

Jesus et al. (1991). Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό οι ιστοί βάρους 0,2 – 0,6 g 

ομογενοποιούνταν σε πενταπλάσιο όγκο αλατούχου φωσφορικού ρυθμιστικού διαλύματος 

(PBS, 10 mM PB, pH 7,3, 140 mM NaCl) (5ml PBS g-1 δείγματος). Στη συνέχεια 

ακολούθησε εκχύλιση 250 μl από το ομογενοποίημα σε 3 ml διαιθυλ-αιθέρα (Riedel-

deHaën) με έντονη ανάδευση (vortex) εις διπλούν. Η υδάτινη φάση του παραπάνω μίγματος 

πάγωνε ακαριαία στους -80οC και η στιβάδα του διαιθυλ-αιθέρα μεταφέρονταν και από τα 

δύο σωληνάρια σε ένα καθαρό δοκιμαστικό σωληνάριο από το οποίο εξατμίζονταν ο 
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διαιθυλ-αιθέρας με αέριο άζωτο στους 45οC. Ακολούθησε επαναδιάλυση σε 250 μl PBS το 

οποίο περιείχε 0,1% ζελατίνη και στη συνέχεια αφού χωρίζονταν σε ποσότητες των 120 μl 

τοποθετούνταν στους -20οC μέχρι τον προσδιορισμό της κορτιζόλης. 

Ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων της ελεύθερης κορτιζόλης έγινε με εμπορική 

συσκευασία ενζυμικής ανοσομετρικής μεθόδου (EIA, Oxford Biomedical Research, USA). 

Όλα τα δείγματα αναλύθηκαν εις διπλούν και οι τιμές των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται 

διορθωμένες σύμφωνα με την ανάκτηση της μεθόδου (120%). 

 

5.4. Στατιστική ανάλυση 

 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 

στατιστικού προγράμματος Sigma Stat 3.1 (SYSTAT Software Inc., Germany). Τα δεδομένα 

ελέγχθηκαν ως προς την κανονικότητα της κατανομής τους (Normality Test) και την ισότητα 

των διασπορών τους (Equal Variance Test). Αφού πληρούνταν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, 

γινόταν έλεγχος με ανάλυση διασποράς με δύο παράγοντες (Two – Way Analysis of 

Variance, ANOVA). Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε 

επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (P<0,05), χρησιμοποιήθηκε το Holm-Sidak τεστ πολλαπλής 

σύγκρισης για την ταυτοποίηση των ομάδων που διέφεραν στατιστικά σημαντικά. Τέλος για 

τον έλεγχο του βαθμού συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών που προσδιορίσθηκαν 

χρησιμοποιήθηκε το τεστ πολλαπλής συσχέτισης κατά Pearson (Pearson Product Moment 

Correlation). 

 

5.5. Αποτελέσματα 

 

Το λαβράκι παρουσίασε γενικά υψηλότερες τιμές κορτιζόλης από το ροφό (P = 0,003) 

στους ιστούς που αναλύθηκαν αλλά μόνο το ήπαρ (Λαβράκι: 36,6 ± 7,0 ng g-1 ιστού, Ροφός: 

1,3 ± 0,01 ng g-1 ιστού) και ο σπλήνας (Λαβράκι: 42,6 ± 10,4 ng g-1 ιστού, Ροφός: 11,5 ± 0,6 

ng g-1 ιστού) παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (P < 0,001) (Εικόνα 5.1). Οι 

συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στους ιστούς των δύο ειδών παρουσίασαν σημαντική θετική 

συσχέτιση με συντελεστή συσχέτισης 0,83 (P < 0.001). 
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Τις υψηλότερες συγκεντρώσεις κορτιζόλης παρουσίασε η καρδιά και στα δύο είδη με 

στατιστικά σημαντική διαφορά από όλους τους υπόλοιπους ιστούς (P < 0,001) και 

ακολούθησε ο σπλήνας με στατιστικά σημαντική διαφορά από το μυ, τη γονάδα, το έντερο 

και τον εγκέφαλο (P < 0,001) (Εικόνα 5.1). 

Μεταξύ των ιστών του ροφού υψηλότερες τιμές παρουσίασε η καρδιά με στατιστικά 

σημαντική διαφορά από όλους τους υπόλοιπους ιστούς (P < 0,001). Μεταξύ των ιστών του 

λαβρακιού υψηλότερες τιμές παρουσίασε επίσης η καρδιά με στατιστικά σημαντική διαφορά 

από όλους τους υπόλοιπους ιστούς (P < 0,001), ακολούθησε ο σπλήνας με στατιστικά 

σημαντική διαφορά από τη γονάδα, το μυ, το έντερο, τον εγκέφαλο και τα βράγχια (P < 

0,001) και μετά το ήπαρ με στατιστικά σημαντική διαφορά από τη γονάδα, το μυ, το έντερο 

(P < 0,001) και τον εγκέφαλο (P = 0,003) (Εικόνα 5.1). 
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Εικόνα 5.1. Συγκεντρώσεις κορτιζόλης στους ιστούς ροφού και λαβρακιού (mean ± SΕΜ). Ο 

αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων τιμών στον ίδιο ιστό μεταξύ 
των δύο ειδών, ο σταυρός (+) υποδηλώνει στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων τιμών μεταξύ 
των ιστών στο ροφό, ενώ η δίεση (#) υποδηλώνει στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων τιμών 
μεταξύ των ιστών στο λαβράκι. Τα γράμματα υποδηλώνουν διαφορές των ιστών γενικά και στα δύο 
είδη (P < 0,05).  
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5.6. Συζήτηση 
 

Η κορτιζόλη είναι το γλυκοκορτικοειδές το οποίο ουσιαστικά δρα σε όλους τους ιστούς 

και επηρεάζει ένα μεγάλο εύρος βιολογικών αποκρίσεων συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου 

του ενδιάμεσου μεταβολισμού, την ιοντική και οσμωτική ρύθμιση, την αύξηση, την 

αναπαραγωγή και τις ανοσολογικές λειτουργίες (Mommsen et al., 1999; Vazzana et al., 

2002). Τα βράγχια, το έντερο και το ήπαρ αποτελούν σημαντικούς στόχους της κορτιζόλης. 

Αυτά τα όργανα αντανακλούν τις δύο σημαντικότερες δράσεις της κορτιζόλης στα ψάρια: τη 

ρύθμιση της υδρομεταλλικής ισορροπίας και τον ενεργειακό μεταβολισμό (Wendelaar 

Bonga et al., 1997). Είναι ξεκάθαρο ότι η ευαισθησία ενός ιστού στα κορτικοστεροειδή 

εξαρτάται από τον τύπο και τα επίπεδα του υποδοχέα που εκφράζεται σε αυτόν και 

επηρεάζεται είτε από την υπο- ή την υπερ-ρύθμιση της έκφρασης του (Mommsen et al., 

1999). Υποδοχείς κορτιζόλης στα ψάρια υπάρχουν σε μεγάλο αριθμό ιστών οι οποίοι 

αποτελούν στόχους για την ορμόνη (Πίνακας 5.1). Η αυτορύθμιση του υποδοχέα εξαρτάται 

από τον ιστό ή τον τύπο του κυττάρου, το αναπτυξιακό στάδιο και την προϋπάρχουσα 

ιστορία των κορτικοστεροειδών στον ιστό (Mommsen et al., 1999). Γενικά στα ψάρια 

παρατηρείται μια αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων κορτιζόλης στο 

πλάσμα και του αριθμού των υποδοχέων στους ιστούς (Pottinger, 1990; Lee et al., 1992; 

Weyts et al., 1998). 

Η υψηλότερη συγκέντρωση κορτιζόλης βρέθηκε και στα δύο είδη στον καρδιακό ιστό με 

σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους ιστούς. Επιπλέον, τα είδη παρουσίασαν παρόμοιες 

συγκεντρώσεις κορτιζόλης στους ιστούς με εξαίρεση το ήπαρ και τη σπλήνα όπου το 

λαβράκι είχε στατιστικά σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις κορτιζόλης επιβεβαιώνοντας 

την υπόθεση εργασίας ότι η διαφορές στο πλάσμα θα αντανακλούν και διαφορές στο επίπεδο 

των ιστών. 

Η ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων κορτιζόλης στον καρδιακό ιστό εξηγείται λόγω του 

ότι η ορμόνη παίζει σημαντικό ρόλο στην καρδιαγγειακή λειτουργία (Yagil and Krakoff, 

1988). Στο λαβράκι έχει βρεθεί ότι ο υποδοχέας DlGR1 εκφράζεται στους πυρήνες και 

βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα των καρδιακών μυικών ινών (Vazzana et al., 2008). Έκφραση 

του υποδοχέα της κορτιζόλης έχει βρεθεί επίσης στην καρδιά ατόμων λαβρακιού ίδιας 

προέλευσης με την παρούσα εργασία (Μπαρσάκης, αδημοσίευτα δεδομένα).  
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Τα γλυκοκορτικοειδή δρουν στο μεταβολισμό των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και 

των αμινοξέων. Στο ήπαρ εκτός από τη δράση της κορτιζόλης, η οποία προάγει τη 

γλυκονεογένεση και τον καταβολισμό των πρωτεϊνών και των λιπιδίων, γίνεται και ο 

καταβολισμός της κορτιζόλης (Mommsen et al., 1999) και μετατροπή της κορτιζόλης σε 

κορτιζόνη (Kime, 1978; Mommsen et al., 1999). Η ύπαρξη του υποδοχέα DlGR1 στα 

ηπατοκύτταρα του λαβρακιού επιβεβαιώνει τη δράση της κορτιζόλης στη ρύθμιση του 

μεταβολισμού της ηπατικής γλυκόζης (Vazzana et al., 2008). Η ύπαρξη σημαντικά 

υψηλότερων συγκεντρώσεων κορτιζόλης στο ήπαρ του λαβρακιού σε σχέση με το ροφό 

μπορεί να εξηγηθεί λόγω αυξημένων μεταβολικών αναγκών και λόγω των υψηλότερων 

συγκεντρώσεων κορτιζόλης στο αίμα του λαβρακιού τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να 

καταβολιστούν στο ήπαρ.  

Ο σπλήνας είναι λεμφικό όργανο πλούσιο σε ελεύθερα μονοκύτταρα ή μακροφάγα 

(Zapata, 1982). Επιπλέον, ο σπλήνας έχει βρεθεί ότι σε αρκετά είδη τελεόστεων λειτουργεί 

ως δεξαμενή ερυθροκυττάρων τα οποία απελευθερώνονται στην κυκλοφορία σε περίπτωση 

καταπόνησης, αυξάνοντας τον αιματοκρίτη και την ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου στο αίμα 

(Nilsson et al., 1996). Ο σπλήνας αποτελεί στόχο της κορτιζόλης μιας και έχουν βρεθεί 

υποδοχείς (DlGR1) στο λαβράκι (Vazzana et al., 2008). Η παρουσία των υποδοχέων 

γλυκοκορτικοειδών (DlGR1) στα νεφρά και το σπλήνα στο λαβράκι, αλλά και των σχετικά 

υψηλών συγκεντρώσεων κορτιζόλης στο σπλήνα και στα δύο είδη της παρούσης μελέτης, 

δείχνει το σημαντικό ρόλο της κορτιζόλης στην ανοσολογική απόκριση (Verburg-van 

Kemenade et al., 1999). Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο σπλήνα στο λαβράκι 

σε σχέση με το ροφό υποδηλώνουν ότι ίσως το λαβράκι να είναι πιο ευαίσθητο σε ασθένειες. 

Έκφραση του υποδοχέα της κορτιζόλης έχει βρεθεί επίσης στο ήπαρ και το σπλήνα 

λαβρακιού ίδιας προέλευσης με την παρούσα εργασία σε μικρότερο βαθμό από την καρδιά 

(Μπαρσάκης, αδημοσίευτα δεδομένα).  

Στα βράγχια η κορτιζόλη παίζει σημαντικό ρόλο στην προσαρμοστική οσμωρύθμιση 

διεγείροντας τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των ιοντο-μεταφορικών κυττάρων 

(χλωροκύτταρα) και τη ρύθμιση της Na+/K+-ATPάσης (McCormick, 1990, 1995; Flick and 

Perry, 1989; Seidelin et al., 1999). Η ύπαρξη υποδοχέων DlGR1 στο λαβράκι σε 

αδιαφοροποίητα κύτταρα υποστηρίζει την υπόθεση ότι η κορτιζόλη μπορεί να ρυθμίζει τη 

λειτουργική διαφοροποίηση του βραγχιακού επιθηλίου, των περιφερειακών κυττάρων και 
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των χλωροκυττάρων, όπως έχει δειχθεί στο σολομό, Oncorhynchus keta (Uchida et al., 

1998).  

Στα ψάρια το έντερο όπως και τα βράγχια είναι σημαντικό όργανο οσμωρύθμισης. Η 

κορτιζόλη μέσω των γλυκοκορτικοειδών και των μεταλλοκορτικοειδών υποδοχέων παίζει 

ένα ρυθμιστικό ρόλο κλειδί στην οσμωρύθμιση (Prunet et al., 2006) προάγοντας την 

εντερική απορρόφηση ιόντων και νερού (Collie and Hirano, 1987; Loretz, 1995; Karnaky, 

1998) και την προσαρμογή στο θαλασσινό νερό των ευρύαλων τελεόστεων με σημαντική 

αύξηση του mRNA των γλυκοκορτικοειδών υποδοχέων στο έντερο (Takahashi et al., 2006). 

Έτσι, η παρουσία της κορτιζόλης στο έντερο αλλά και του υποδοχέα DlGR1 στον πυρήνα 

και το κυτταρόπλασμα των κυττάρων του εντέρου στο λαβράκι μπορεί να σχετίζεται με την 

οσμωρύθμιση (Vazzana et al., 2008). Σύμφωνα με τους Barton et al. (1987) η παρουσία της 

κορτιζόλης στους λευκούς μυς σχετίζεται με προτεολυτική δράση.  

Στα ψάρια, όπως και σε άλλα σπονδυλωτά, οι ηθολογικές και φυσιολογικές αποκρίσεις 

στην καταπόνηση είναι συνδεδεμένες με ελεγκτικούς μηχανισμούς του εγκεφάλου (Øverli et 

al., 2005). Συμπεριφορές όπως η επιθετικότητα, η κινητικότητα και η πρόσληψη τροφής 

αλλά και η γνωστική λειτουργία επηρεάζονται από την απόκριση κορτιζόλης στα ψάρια 

(Moreira et al., 2004; Øverli et al., 2002; 2005). Επιπλέον, η κορτιζόλη παρουσιάζει 

αυτορύθμιση μέσω αρνητικής ανάδρασης στον HPI άξονα (Wendelaar Bonga, 1997), τα 

όργανα του οποίου στον εγκέφαλο αποτελούν ιστούς στόχους της κορτιζόλης και εκφράζουν 

τον υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών (Πίνακας 5.1). Μειωμένα επίπεδα του υποδοχέα στον 

εγκέφαλο προκάλεσαν βλάβη στη λειτουργία του HPI άξονα κατά την καταπόνηση στο 

σολομό, Salvelinus alpinus (Aluru et al., 2004).  

Η παρουσία κορτιζόλης στη γονάδα είναι αποτέλεσμα της ικανότητας των ωοθηκών και 

των όρχεων να παράγουν τα κυριότερα κορτικοστεροειδή (κορτιζόλη, 11-δεοξυκορτιζόλη, 

κορτικοστερόνη και 11-δεοξυκορτικοστερόνη) αφού κατέχουν όλα τα υπεύθυνα ένζυμα για 

τη σύνθεση τους (Kobayashi et al., 1998; Kusakabe et al., 2002; Kazeto et al., 2003; Li et 

al., 2003; Socorro et al., 2007; Zhou et al., 2007). Τα 11-δεοξυκορτικοστεροειδή έχει βρεθεί 

ότι είναι σημαντικά προϊόντα της ωοθηκικής και/ή της ορχικής στεροειδογένεσης (Colombo 

et al., 1973, 1978; Tesone and Charreau, 1980; Kime et al., 1992) και η κορτιζόλη και η 11-

δεοξυκορτιζόλη είναι παρούσες στις ωοθήκες, το σπέρμα και το σπερματικό υγρό (Canario 

and Scott, 1990; Scott et al., 1991α, β). Έκφραση του υποδοχέα της κορτιζόλης έχει βρεθεί 
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σε λαβράκια ίδιας προέλευσης με την παρούσα εργασία στους περισσότερους ιστούς που 

αναφέρονται παραπάνω (Μπαρσάκης, αδημοσίευτα δεδομένα). Επίσης, η κορτιζόλη πιθανά 

σχετίζεται με την αναπαραγωγική ωρίμανση των ψαριών, υπόθεση που εξετάζεται στο 

κεφάλαιο 9. 

 
Πίνακας 5.1. Ιστοί και όργανα στα οποία έχει προσδιορισθεί η ύπαρξη υποδοχέων 

γλυκοκορτικοειδών στα ψάρια. 
Όργανο-ιστός Είδος Αναφορές 

Oncorhynchus nerka kennerlyi (Σολομός) Carruth et al., 2000 
Oncorhynchus tshawtscha (Σολομός) Knoebl et al., 1996 

Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα Πέστροφα) Takeo et al., 1996; Bury, et al., 2003; 
Sturm et al., 2005; Doyon et al., 2006 

O. mossambicus X O. niloticus (Κόκκινη Τιλάπια) Chen et al., 1997 
Haplochromis burtoni Greenwood et al., 2003 

Carassius auratus (Χρυσόψαρο) Fryer et al., 1984 
Oreochromis mossambicus (Τιλάπια Μοζαμβίκης) Park et al., 2007 

Εγκέφαλος 

Sparus aurata (Τσιπούρα) Acerete et al., 2007 
Ιριδίζουσα Πέστροφα Takeo et al., 1996; Vijayan et al., 1997, 

2003; Lee et al., 1992; Bury, et al., 2003; 
Sturm et al., 2005 

Τιλάπια Μοζαμβίκης Kloas et al., 1998; Park et al., 2007 
Κόκκινη Τιλάπια Chen et al., 1997; Tagawa et al., 1997 

H. burtoni Greenwood et al., 2003 
Cyprinus carpio (Κυπρίνος) Kloas et al., 1998 

Paralichthys olivaceus (Ιαπωνική Γλώσσα) Tokuda et al., 1999 
Τσιπούρα Acerete et al., 2007 

Ήπαρ 

 

Dicentrarhus labrax (Λαβράκι) Terova et al., 2005; Vazzana, et al., 2008 
Ιριδίζουσα Πέστροφα Bury, et al., 2003; Sturm et al., 2005 

Oncorhynchus kisutch (Σολομός) Shrimpton et al., 1995 
Salvelinus fontinalis (πέστροφα) Chakraborti et al., 1987 

Τιλάπια Μοζαμβίκης Tagawa et al., 1997; Kloas et al., 1998; 
Dean et al., 2003 

Κυπρίνος Kloas et al., 1998 
Oncorhynchus keta (Σολομός) Uchida et al., 1998 

H. burtoni Greenwood et al., 2003 
Salmo salar (Σολομός Ατλαντικού) Shrimpton & McCormick, 1998, 2003; 

Dang et al., 2001; Kiilerich et al., 2007 
Τσιπούρα Acerete et al., 2007 

Βράγχια 

Λαβράκι Vazzana, et al., 2008 
Στομάχι Ιριδίζουσα Πέστροφα Takeo et al., 1996; Sturm et al., 2005 

Ιριδίζουσα Πέστροφα Ducouret et al., 1995; Bury, et al., 2003 
Τιλάπια Μοζαμβίκης Takahashi et al., 2006 

Τσιπούρα Acerete et al., 2007 

Έντερο 

Λαβράκι Vazzana, et al., 2008 
Τιλάπια Μοζαμβίκης Tagawa et al., 1997 

H. burtoni Greenwood et al., 2003 
Ιριδίζουσα Πέστροφα Takeo et al., 1996; Bury, et al., 2003; 

Sturm et al., 2005 
Τσιπούρα Acerete et al., 2007 

Σπλήνας 

Λαβράκι Vazzana, et al., 2008 
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H. burtoni Greenwood et al., 2003 
Κυπρίνος Kloas et al., 1998 

Ιριδίζουσα Πέστροφα Ducouret et al., 1995; Bury, et al., 2003 
Τσιπούρα Acerete et al., 2007 

Μεσονεφρό 

Λαβράκι Vazzana, et al., 2008 
Τιλάπια Μοζαμβίκης Tagawa et al., 1997 

H. burtoni Greenwood et al., 2003 
Ιριδίζουσα Πέστροφα Takeo et al., 1996; Bury, et al., 2003; 

Sturm et al., 2005 
Τσιπούρα Acerete et al., 2007 

Καρδιά 

Λαβράκι Vazzana, et al., 2008 
Ιριδίζουσα Πέστροφα Ducouret et al., 1995; Bury, et al., 2003; 

Sturm et al., 2005 
Τιλάπια Μοζαμβίκης Tagawa et al., 1997 

Μύες 

Τσιπούρα Acerete et al., 2007 
Μάτι Ιριδίζουσα Πέστροφα Sturm et al., 2005 

Δέρμα Ιριδίζουσα Πέστροφα Takeo et al., 1996; Bury, et al., 2003; 
Sturm et al., 2005 

Ιριδίζουσα Πέστροφα Takeo et al. 1996; Colombe et al., 2000; 
Greenwood et al. 2003; Sturm et al., 2005; 

Milla et al., 2006; 2008  
Τιλάπια Μοζαμβίκης Park et al., 2007 

Γονάδες 

Τσιπούρα Acerete et al., 2007 
Κυπρίνος Weyts et al., 1998 

Τιλάπια Μοζαμβίκης Tagawa et al., 1997 
Oncorhynchus tshawtscha (Σολομός) Maule & Schreck, 1991 

Λευκοκύτταρα 

Λαβράκι Vizzini et al., 2007 
Ερυθροκύτταρα Ιριδίζουσα Πέστροφα Pottinger & Brierley, 1997 
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6.1. Εισαγωγή 

 

Κατά την τελευταία δεκαετία, έχει γίνει αποδεκτό ότι άτομα διαφόρων ειδών ζώων  

εμφανίζουν διαφορές στη φύση της απόκρισης στις διάφορες προκλήσεις. Τέτοιες διαφορές 

μπορεί να περιλαμβάνουν ομάδες συσχετιζόμενων φυσιολογικών και ηθολογικών 

χαρακτηριστικών και αναφέρονται ως «στρατηγικές επιβίωσης» (“coping strategies”) 

(Koolhaas et al.,1999). Στα θηλαστικά και τα πουλιά μπορούν να διακριθούν δύο 

διαφορετικές στρατηγικές επιβίωσης. Στο ένα άκρο, ζώα με στρατηγική επιβίωσης 

προδραστική (proactive), τείνουν να δείχνουν απόκριση μάχης-φυγής (fight-flight), να είναι 

πιο επιθετικά και ριψοκίνδυνα και να έχουν χαμηλότερα επίπεδα κορτικοστεροειδών στο 

πλάσμα. Αντίθετα, στο άλλο άκρο, μεταδραστικά (reactive) ζώα, δείχνουν απόκριση 

ακινησίας-απόκρυψης (freeze-hide), τείνουν να είναι ντροπαλά και λιγότερο επιθετικά, με 

μια πιο ευέλικτη συμπεριφορά από τα προδραστικά άτομα. Η φυσιολογική απόκριση των 

μεταδραστικών ατόμων στην καταπόνηση περιλαμβάνει σχετικά υψηλότερα επίπεδα 

κορτιζόλης στο πλάσμα και διαφορές σε άλλα νευρο-ενδοκρινικά συστήματα (Koolhaas et 

al., 1999; Korte et al., 2005). Επιπλέον, σε πολλά είδη έχει δειχθεί ότι τέτοιες διαφορές σε 

φυσιολογικές και ηθολογικές αποκρίσεις στην καταπόνηση είναι κληρονομικές (van Oers et 

al., 2005; Øverli et al., 2005; Koolhaas et al., 2007). Λόγω της αρνητικής επίδρασης της 

καταπόνησης στην αύξηση, την αναπαραγωγή και την ανθεκτικότητα σε ασθένειες, έχει γίνει 

σημαντική προσπάθεια για την εκτίμηση της απόκρισης στην καταπόνηση σε ζώα 

οικονομικού ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένου του κοτόπουλου (Carsia and Weber, 

1986), της γαλοπούλας (Brown and Nestor, 1973) και του χοίρου (Hennessy et al., 1988). 

Στο περιβάλλον των υδατοκαλλιεργειών η καταπόνηση είναι αναπόφευκτη. Ένα μεγάλο 

εύρος αποκρίσεων σε παράγοντες καταπόνησης έχουν αναφερθεί και μεταξύ στελεχών 

(strains) σαλμονοειδών (Pickering and Pottinger, 1989; McGeer et al., 1991) αλλά και 

μεταξύ των διαφορετικών ατόμων του ίδιου στελέχους (Pottinger et al., 1992). 

Αποτελέσματα πειραμάτων περιορισμού στην ιριδίζουσα πέστροφα Oncorhynchus mykiss, 

(Pottinger et al., 1992), το σολομό του Ατλαντικού, Salmo salar, (Fevolden et al., 1991), 

αλλά και την τσιπούρα, Sparus aurata, (Tort et al., 2001) και το ραβδωτό λαβράκι, Morone 

saxatilis, (Wang et al., 2004) έδειξαν ότι η απόκριση κορτιζόλης στην καταπόνηση στους 

τελεόστεους αποτελεί έντονα ατομικό χαρακτηριστικό. Κάποια άτομα παρουσιάζουν 
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σταθερά υψηλή απόκριση (High-Responsive, HR) κορτιζόλης στην καταπόνηση, ενώ άλλα 

παρουσιάζουν σταθερά χαμηλή απόκριση (Low-Responsive, LR) κορτιζόλης μετά από 

καταπόνηση. Οι λόγοι για αυτές τις διαφορές δεν είναι ξεκάθαροι προς το παρόν. Επιπλέον, 

προγράμματα επιλεκτικών διασταυρώσεων έχουν υποδείξει, ότι η απόκριση στην 

καταπόνηση είναι κληρονομική και ότι η ατομική απόκριση είναι σταθερή στο χρόνο 

(Fevolden et al., 1991; Pottinger and Carrick, 1999α).  

Έχει προταθεί ότι τα LR ψάρια, με χαμηλότερο βαθμό απόκρισης στην καταπόνηση, 

μπορεί να αποδίδουν καλύτερα στην αύξηση, την αναπαραγωγή ή την ανθεκτικότητα σε 

ασθένειες από τα ψάρια με την υψηλότερη απόκριση. Αυτή η υπόθεση είναι ελκυστική, 

αφού τα LR ψάρια πιθανόν να έχουν περισσότερη ενέργεια διαθέσιμη για αύξηση ή 

αναπαραγωγή από τα HR ψάρια.  

Τα επίπεδα γλυκόζης στο πλάσμα αυξάνονται επίσης κατά την απόκριση στην 

καταπόνηση στα ψάρια. Η βραχυπρόθεσμη υπεργλυκαιμία μεσολαβείται κυρίως από τη 

γρήγορη αύξηση των κατεχολαμινών, η οποία πραγματοποιείται στην πρώτη φάση της 

απόκρισης (Wendelaar Bonga, 1997), ενώ η μακροπρόθεσμη αύξηση μπορεί να οφείλεται 

στην εξαρτώμενη από την κορτιζόλη γλυκονεογένεση (van Raaij et al., 1996). Η μέτρηση 

των επιπέδων γλυκόζης στο πλάσμα μετά την καταπόνηση, προσφέρει έναν έμμεσο 

εναλλακτικό δείκτη του μεγέθους της νευροενδοκρινικής απόκρισης στην καταπόνηση 

(Pottinger and Carrick, 1999α).  

Επιπλέον, στην ιριδίζουσα πέστροφα έχουν αναφερθεί μια σειρά από ηθολογικές 

διαφορές μεταξύ των επιλεγμένων στελεχών για υψηλή και χαμηλή απόκριση κορτιζόλης 

(Øverli et al., 2005; Schjolden and Winberg, 2007). Τα περισσότερα ηθολογικά 

χαρακτηριστικά των HR ψαριών, συμφωνούν με προηγούμενα αναφερθείσες επιπτώσεις της 

κορτιζόλης σε σπονδυλωτά ζώα (Gregory and Wood, 1999; Øverli et al., 2002; DiBattista et 

al., 2005), αλλά φαίνεται απίθανο η κορτιζόλη μόνη της να ευθύνεται για τον έλεγχο όλων 

των ηθολογικών αποκρίσεων στην καταπόνηση (Koolhaas et al., 2007; Øverli et al., 2007). 

Τα HR άτομα ιριδίζουσας πέστροφας παρουσιάζουν ένα συνδυασμό νευροενδοκρινικών και 

ηθολογικών χαρακτηριστικών τα οποία παρομοιάζουν το μεταδραστικό μοντέλο επιβίωσης 

των θηλαστικών, ενώ τα LR άτομα ιριδίζουσας πέστροφας αντιστοιχούν περισσότερο στο 

προδραστικό μοντέλο επιβίωσης των θηλαστικών (Overli et al., 2002, 2005; Pottinger and 

Carrick, 2001; Schjolden et al., 2005).  
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Σκοπός του πειράματος ήταν να ελεγχθεί η σταθερότητα της απόκρισης κορτιζόλης στο 

λαβράκι. Η υπόθεση εργασίας ήταν ότι, λόγω των υψηλών αποκλίσεων των συγκεντρώσεων 

της κορτιζόλης στο πλάσμα στο λαβράκι, θα υπάρχουν HR και LR άτομα, όπως και την 

πέστροφα. 
 

6.2. Υλικά και Μέθοδοι 

 

Το πείραμα άρχισε στις 29/2/2007 και διήρκησε 4 μήνες στη διάρκεια των οποίων 

έλαβαν χώρα 4 δειγματοληψίες (1 δειγματοληψία/μήνα). Σε κάθε δειγματοληψία τα ψάρια 

υπέστησαν σύλληψη και έκθεση στον αέρα για 1 min. Μετά την καταπόνηση, τα ψάρια 

ελευθερώνονταν σε δεξαμενές όγκου 500 l και στη συνέχεια γινόταν αιμοληψία από την 

ουραία φλέβα μετά από 1 h, όπου αναμένεται το μέγιστο της κορτιζόλης στο πλάσμα, 

σύμφωνα με προηγούμενα πειράματα οξείας καταπόνησης (βλέπε Κεφάλαιο 4). Κατά την 

αιμοληψία, τα ψάρια συλλαμβάνονταν με απόχη και αναισθητοποιούνταν (0,03 ml l-1 

γαρυφαλέλαιο). Μετά την αιμοληψία ακολουθούσε μέτρηση του βάρους και του μήκους των 

ψαριών και στη συνέχεια ελευθερώνονταν σε δεξαμενές ανάνηψης. Το αίμα συλλέγονταν με 

σύριγγα μίας χρήσεως του 1 ml και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε σωληνάρια με 

αντιπηκτικό (ηπαρίνη). Ακολουθούσε ο προσδιορισμός της γλυκόζης σε ολικό αίμα και μετά 

η φυγοκέντρηση του αίματος σε θερμοκρασία 4οC, στις 13.000 rpm, για 5 min. Μετά τη 

φυγοκέντρηση, το πλάσμα φυλάσσονταν στους –20οC μέχρι την πραγματοποίηση των 

υπόλοιπων προσδιορισμών. Στη διάρκεια της πρώτης δειγματοληψίας, ελήφθησαν 60 άτομα 

λαβρακιού από τον ίδιο πληθυσμό, στα οποία εισήχθησαν μαγνητικές μάρκες. Μετά τον 

προσδιορισμό των συγκεντρώσεων της κορτιζόλης στο πλάσμα, τα άτομα τα οποία 

παρουσίασαν τις υψηλότερες τιμές κορτιζόλης (7 άτομα ≈ 11%) διαχωρίστηκαν από τα 

άτομα που παρουσίασαν τις χαμηλότερες τιμές κορτιζόλης (9 άτομα = 15%) σε διαφορετικές 

δεξαμενές. Τα ψάρια παρέμειναν σε ηρεμία και η δειγματοληψία επαναλαμβάνονταν με 

πανομοιότυπο τρόπο κάθε μήνα για 3 ακόμα μήνες.  

 
Αναλυτικοί προσδιορισμοί 

 

Ο προσδιορισμός της κορτιζόλης και της γλυκόζης στο πλάσμα έγινε όπως περιγράφεται 

 116



 

στο Κεφάλαιο 2 και 3, αντίστοιχα. 

 

6.3. Στατιστική ανάλυση 

 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 

στατιστικού προγράμματος Sigma Stat 3.1 (SYSTAT Software Inc., Germany). Τα δεδομένα 

ελέγχθηκαν ως προς την κανονικότητα της κατανομής τους (Normality Test) και την ισότητα 

των διασπορών τους (Equal Variance Test) και σε περίπτωση που ήταν απαραίτητο 

εφαρμόστηκε μετασχηματισμός των τιμών σε λογαριθμικές (log10). Αφού πληρούνταν οι 

ανωτέρω προϋποθέσεις, γινόταν έλεγχος με ανάλυση διασποράς με ένα ή δύο παράγοντες 

(One or Two – Way Repeated Measures Analysis of Variance, RM ANOVA). Σε περίπτωση 

που δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις της κανονικότητας και της ισότητας των διασπορών 

των πληθυσμών χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά τεστ (Kruskal-Wallis One Way 

Analysis of Variance on Ranks). Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (P<0,05), χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα τα 

Dunn’s ή Holm-Sidak τεστ πολλαπλής σύγκρισης για την ταυτοποίηση των ομάδων που 

διέφεραν στατιστικά σημαντικά. Τέλος για τον έλεγχο του βαθμού συσχέτισης μεταξύ των 

μεταβλητών που προσδιορίσθηκαν χρησιμοποιήθηκε το τεστ πολλαπλής συσχέτισης κατά 

Pearson (Pearson Product Moment Correlation). 

 
 
6.4. Αποτελέσματα 
 

Τα αποτελέσματα του πειράματος (Πίνακας 6.1), έδειξαν ότι τα επίπεδα της κορτιζόλης 

στις δύο ομάδες απόκρισης κορτιζόλης διέφεραν σημαντικά με τα επίπεδα κορτιζόλης των 

μη καταπονημένων ατόμων μόνο κατά τον 1ο και 2ο μήνα στην ομάδα υψηλής απόκρισης 

κορτιζόλης (HR) και κατά τον 2ο μήνα στην ομάδα χαμηλής απόκρισης κορτιζόλης (LR). 

Μέσα στην ομάδα LR, τα επίπεδα κορτιζόλης ήταν σημαντικά αυξημένα κατά τον 2ο μήνα 

του πειράματος, ενώ μέσα στην ομάδα HR ήταν σημαντικά αυξημένα κατά τον 1ο και 2ο 

μήνα του πειράματος, ενώ μειώθηκαν σημαντικά κατά τον 3ο μήνα. Στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων απόκρισης υπήρξε μόνο κατά τον 1ο μήνα, όπου και έγινε ο 

διαχωρισμός των ατόμων ανάλογα με την απόκριση που επέδειξαν μετά την οξεία 
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καταπόνηση. Αντίστοιχα, τα επίπεδα της γλυκόζης στο πλάσμα στις δύο ομάδες απόκρισης 

κορτιζόλης διέφεραν σημαντικά με τα επίπεδα γλυκόζης στα μη καταπονημένα άτομα. Μέσα 

στην ομάδα LR, τα επίπεδα γλυκόζης ήταν αυξημένα κατά τον 2ο και 3ο μήνα του 

πειράματος, όπως και μέσα στην ομάδα HR, ενώ στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

δύο ομάδων απόκρισης παρουσιάστηκε μόνο κατά τον 3ο μήνα του πειράματος. Επιπλέον τα 

αποτελέσματα δεν παρουσίασαν συσχετίσεις μεταξύ των διαφορετικών μηνών. Τέλος, τα 

ψάρια σύμφωνα με το βάρος (g), δεν αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια των 4 μηνών του 

πειράματος. 
 

Πίνακας 6.1. Βάρος και συγκεντρώσεις γλυκόζης και κορτιζόλης πλάσματος (mean ± S.E.M.) των 
ομάδων υψηλής (HR) και χαμηλής (LR) απόκρισης κορτιζόλης κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών 
του πειράματος. Τα διαφορετικά γράμματα, συμβολίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
μέσων τιμών της γλυκόζης ή της κορτιζόλης ανάμεσα στις δύο ομάδες απόκρισης κορτιζόλης του 
εκάστοτε μήνα. Η δίεση σηματοδοτεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών της 
γλυκόζης ή της κορτιζόλης ανάμεσα στους διαφορετικούς μήνες μέσα στην ίδια ομάδα απόκρισης 
κορτιζόλης. Οι αστερίσκοι σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές της γλυκόζης ή της 
κορτιζόλης με τις αντίστοιχες τιμές στα μη καταπονημένα άτομα (n = 6) (P < 0,05). 

 Βάρος 
(g) 

Γλυκόζη 
(mmol l-1) 

LR 

Γλυκόζη (mmol 
l-1) 
HR 

Κορτιζόλη  
(ng ml-1) 

LR 

Κορτιζόλη  
(ng ml-1) 

HR 
Μη 

καταπονημένα 116 ± 44 2,7 ± 0,9 102,8 ± 33,0 

1ος μήνας 111 ± 29 6,4 ± 0,7 * # 5,3 ± 0,8 # 135,4 ± 27,0 a # 355 ± 30,1 b *  #

2ος μήνας  111 ± 31 9,3 ± 0,7 * # # 11,3 ± 0,8 * # # 540 ± 27,0 * # # 600 ± 30,1 * # #

3ος μήνας  111 ± 30 9,3 ± 0,8 a * # # 12,4 ± 0,8 b * # # 128,5 ± 30,1 # 174,6 ± 33,0 # # #

4ος μήνας  116 ± 32 6,6 ± 0,7 * # 8,4 ± 0,8 * # # # – – 
 
6.5. Συζήτηση 
 

Οι συγκεντρώσεις γλυκόζης και κορτιζόλης στο πλάσμα των ψαριών ήταν σχετικά 

υψηλότερες στα υψηλής απόκρισης επιλεγμένα άτομα σε σχέση με τα χαμηλής απόκρισης 

επιλεγμένα άτομα συνολικά αλλά δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους 

εκάστοτε μήνες δειγματοληψίας. Τα αποτελέσματα των συγκεντρώσεων κορτιζόλης και 

γλυκόζης στο πλάσμα, δεν επιβεβαίωσαν την ύπαρξη σταθερότητας της απόκρισης στο 

χρόνο και την ξεκάθαρη ύπαρξη HR και LR ατόμων στο συγκεκριμένο πληθυσμό 

λαβρακιού. Η μείωση των επιπέδων κορτιζόλης κατά τον τρίτο μήνα του πειράματος και η 

ελαφρά αύξηση του βάρους τους στη συνέχεια ίσως να υποδεικνύει εθισμό στο 

συγκεκριμένο είδος καταπόνησης. Φαινόμενο εθισμού παρατηρήθηκε και στο ραβδωτό 

λαβράκι μετά τον τέταρτο μήνα καταπόνησης (Wang et al., 2004). Αντίθετα, δημοσιευμένα 
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αποτελέσματα στην τσιπούρα δείχνουν ότι παρουσιάζει σταθερότητα της απόκρισης 

κορτιζόλης στο χρόνο. Επιπλέον, τα HR άτομα τσιπούρας παρουσίασαν και υψηλότερα 

επίπεδα γλυκόζης, γαλακτικού οξέος και οσμωτικής πίεσης σε σχέση με τα LR άτομα (Tort 

et al., 2001). Παρόμοια αποτελέσματα παρουσίασαν και αρσενικά άτομα ραβδωτού 

λαβρακιού, με ατομικές διαφορές στην απόκριση κορτιζόλης και σταθερότητα στο χρόνο 

(Wang et al., 2004) καθώς και σε άλλα είδη, όπως η ιριδίζουσα πέστροφα (Fevolden et al., 

1991; Pottinger et al., 1992, 1994; Pottinger and Carrick, 1999α,β) και ο σολομός του 

Ατλαντικού (Fevolden et al., 1991; Pottinger and Carrick, 2001; Trenzado et al., 2003; 

Schjolden et al., 2005). Οι διαφορές αυτές στην απόκριση κορτιζόλης στα HR και LR άτομα 

ιριδίζουσας πέστροφας δεν οφείλονται σε μεταβολές στα επίπεδα της ACTH, αλλά σε 

μεταβολές στην ευαισθησία του μεσόνεφρου στην ACTH, στη στεροειδογενετική ικανότητα 

του μεσόνεφρου, στην ποσότητα του μεσονεφρικού ιστού ή σε διαφορές στην κάθαρση της 

κορτιζόλης (Pottinger and Carrick, 2001).  

Παρόλο που οι συγκεντρώσεις γλυκόζης στο πλάσμα του ραβδωτού λαβρακιού 

παρουσίασαν παρόμοια τάση με αυτήν της κορτιζόλης, δεν υπήρξαν διαφορές μεταξύ των 

HR και LR ατόμων. Είναι πιθανόν, η λήψη δείγματος 1 h μετά την καταπόνηση να μην 

επέτρεψε την ανίχνευση των μέγιστων επιπέδων γλυκόζης στην παραπάνω μελέτη. 

Επιπλέον, άλλοι παράγοντες, όπως η διατροφή, μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τα επίπεδα 

γλυκόζης στο αίμα. Τα επίπεδα του αιματοκρίτη, των ολικών πρωτεϊνών, της οσμωτικής 

πίεσης και των ιόντων χλωρίου στο πλάσμα του ραβδωτού λαβρακιού, δεν αποδείχθηκαν 

χρήσιμοι δείκτες για το διαχωρισμό HR από LR άτομα (Wang et al., 2004). Οι Trenzado et 

al. (2003) παρατήρησαν ότι η μεταβολική απόκριση (απόκριση γλυκόζης) των LR ατόμων 

ιριδίζουσας πέστροφας ήταν εντονότερη από αυτήν των HR ατόμων. Αντίθετα οι Pottinger 

and Carrick (1999β), παρατήρησαν ότι η απόκριση κορτιζόλης δεν επηρέασε την απόκριση 

της γλυκόζης. Οι παραπάνω ερευνητές επίσης προσδιόρισαν τη γλυκόζη μόνο σε ένα σημείο, 

μετά από 3 ώρες περιορισμού των ζώων και πιθανόν να παρέβλεψαν τις διαφορές. Στην 

παρούσα μελέτη πάντως, το διάστημα μίας ώρας μετά την καταπόνηση αντιστοιχεί στη 

μέγιστη απόκριση κορτιζόλης αλλά και σε υψηλά επίπεδα γλυκόζης, της οποίας το μέγιστο 

παρατηρείται στις 2 h μετά την καταπόνηση (βλέπε Κεφάλαιο 4). Οι μεταβολές της 

κορτιζόλης στο πλάσμα μετά την καταπόνηση θεωρούνται πιο άμεσος δείκτης της 

δραστικότητας του HPI άξονα από ότι οι μεταβολές της γλυκόζης. Οι συγκεντρώσεις της 
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κορτιζόλης στο πλάσμα καταπονημένων ατόμων ιριδίζουσας πέστροφας μπορεί να αυξηθούν 

100 φορές σε σχέση με αυτές των μη καταπονημένων ατόμων (Barton and Iwama, 1991). 

Αντίθετα, τα επίπεδα της γλυκόζης στο πλάσμα ατόμων ιριδίζουσας πέστροφας μπορεί να 

αυξηθούν μόνο 2 φορές μετά από καταπόνηση και επιπλέον, επηρεάζονται από τη δίαιτα και 

τη διατροφική κατάσταση των ψαριών (Barton et al., 1988; Jayaram and Beamish, 1992; 

Vijayan and Moon, 1992; Holloway et al., 1994). Έτσι, η απόκριση κορτιζόλης και γλυκόζης 

στην καταπόνηση σε ατομικό επίπεδο, μπορεί να ρυθμίζεται ανεξάρτητα και δεν αποτελούν 

ισοδύναμους δείκτες απόκρισης στην καταπόνηση (Pottinger and Carrick, 1999α). Οι 

Fevolden et al. (2002) υποστηρίζουν ότι υπάρχει σημαντική ατομική ποικιλότητα στα 

επίπεδα κορτιζόλης που διεγείρει η καταπόνηση και αυτό έχει γενετική βάση.  

Πάντως, λίγα είναι γνωστά επί του παρόντος για τα λειτουργικά πλεονεκτήματα ή το 

κόστος του να είναι κάποιο άτομο υψηλής ή χαμηλής απόκρισης σε παράγοντες 

καταπόνησης. Σε κάποιες μελέτες, τα LR άτομα ιριδίζουσας πέστροφας αυξήθηκαν με 

μεγαλύτερους ρυθμούς από τα HR άτομα (Fevolden et al., 2002), ενώ σε άλλες μελέτες 

συνέβη το αντίθετο (Pottinger and Carrick, 1999α). Ο Pottinger (2006) δημοσίευσε ότι τα LR 

άτομα ιριδίζουσας πέστροφας, δεν διέφεραν σε αυξητικούς ρυθμούς από τα HR άτομα όταν 

εκτρέφονταν χωριστά, αλλά όταν εκτρέφονταν μαζί (συνκαλλιέργεια), τα LR άτομα 

παρουσίασαν μεγαλύτερο βάρος από τα HR. Οι Øverli et al. (2006), επίσης παρατήρησαν ότι 

η αύξηση ήταν χαμηλότερη στα HR άτομα ιριδίζουσας πέστροφας. Στα αρσενικά άτομα 

ραβδωτού λαβρακιού δεν βρέθηκαν διαφορές στον αυξητικό ρυθμό ανάμεσα στα LR και HR 

άτομα (Wang et al., 2004), ενώ στην τσιπούρα, τα αρσενικά HR άτομα είχαν υψηλότερο 

αυξητικό ρυθμό από τα αρσενικά LR άτομα (Tort et al., 2001). Άλλη μελέτη υπέδειξε, ότι η 

επιλογή της ιριδίζουσας πέστροφας για υψηλή ή χαμηλή απόκριση στην καταπόνηση, δεν 

προσέφερε σημαντικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα στην αναπαραγωγική απόδοση, 

παρόλο που τα ψάρια δεν υπέστησαν καταπόνηση στη διάρκεια της ωοτοκίας και 

γονιμοποίησης των αυγών (Pottinger and Carrick, 2000). Χρόνια καταπόνηση ατόμων 

ιριδίζουσας πέστροφας, με τη μορφή υψηλών πυκνοτήτων εκτροφής για 4 εβδομάδες, είχε 

σαν αποτέλεσμα τα LR άτομα να παρουσιάσουν καλύτερο ρυθμό αύξησης, πρόσληψη 

τροφής, αποδοτικότητα τροφής καθώς και προσθήκη βάρους από τα HR άτομα, ενώ η 

γλυκόζη βρέθηκε αυξημένη και το γλυκογόνο μειωμένο στα HR άτομα σε σχέση με τα LR 

άτομα (Trenzado et al., 2006).  
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Η πρώτη ηθολογική μελέτη που διεξήχθει σε αυτά τα στελέχη κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι τα LR ψάρια καθίστανται κυρίαρχα επί των HR ψαριών (Pottinger and Carrick, 2001). Οι 

Øverli et al. (2005) βρήκαν ότι η επιλογή της ιριδίζουσας πέστροφας με βάση την απόκριση 

κορτιζόλης, συνδέονταν με ταυτόχρονες μεταβολές και στη συμπεριφορά και στο κεντρικό 

σύστημα σήμανσης, αφού η σύνθεση και ο μεταβολισμός των νευροδοαβιβαστών, όπως η 

σεροτονίνη, η ντοπαμίνη και νορεπινεφρίνη ήταν σημαντικά εντονότερα αυξημένα μετά από 

καταπόνηση στα άτομα HR από τα άτομα LR της ιριδίζουσας πέστροφας. Επιπλέον, έχει 

βρεθεί ότι τα LR άτομα της ιριδίζουσας πέστροφας αποκρίνονται στην καταπόνηση με 

μεγαλύτερη αύξηση της επινεφρίνης του πλάσματος και της δραστικότητας της σεροτονίνης 

στον τελεγκέφαλο και το στέλεχος του εγκεφάλου, από τα HR άτομα (Schjolden et al., 

2006). Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες στα 

θηλαστικά και επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι οι HR και LR σειρές της ιριδίζουσας 

πέστροφας, είναι ισοδύναμες με τις προδραστικές και μεταδραστικές στρατηγικές επιβίωσης 

των θηλαστικών (Schjolden et al., 2006). Τέλος, οι Ruiz-Gomez et al. (2008), ανέφεραν ότι 

στην ιριδίζουσα πέστροφα, οι γενετικές διαφορές καθορίζουν την κοινωνική θέση των 

ατόμων μόνο στην πρώιμη ανάπτυξη. Κάποιες ηθολογικές συνιστώσες των στρατηγικών 

επιβίωσης στην καταπόνηση μπορεί να τροποποιηθούν στη συνέχεια λόγω εμπειρίας. 
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7.1. Εισαγωγή 

 

Είναι γνωστό ότι τα αυγά των τελεόστεων περιέχουν ποικιλία ορμονών μητρικής 

προέλευσης (Brown and Bern, 1989). Σε πολλά είδη ψαριών οι συγκεντρώσεις της 

κορτιζόλης στο πλάσμα αυξάνονται κατά τα τελικά στάδια της λεκιθογένεσης και κατά την 

ωορρηξία και τελικά περνούν στο αυγό (Feist et al. 1990). Επίσης, είναι γνωστό ότι τα 

έμβρυα των ψαριών μεταβολίζουν τη μητρικής προέλευσης κορτιζόλη (Hwang et al. 1992; 

Barry et al. 1995; Sampath- Kumar et al., 1995; Szisch et al., 2005). Η κορτιζόλη είναι 

παρούσα στα αυγά και στις νύμφες πολλών ειδών τελεόστεων ψαριών και εμπλέκεται σε 

διαδικασίες όπως η εκκόλαψη, η αύξηση (Yeoh et al., 1996) και η μεταμόρφωση (de Jesus et 

al., 1990). Πρώτη φορά μετρήθηκε στην Ιαπωνική γλώσσα, Paralichthys olivaceus (de Jesus 

et al., 1991) και στη συνέχεια έχει ανιχνευθεί στο χέλι, Conger myriaster (Yamano et al., 

1991), στο σολομό, Oncorhynchus keta (de Jesus and Hirano, 1992), στην τιλάπια, 

Oreochromis mossambicus (Hwang et al., 1992; Ayson et al., 1995), στο Ασιατικό λαβράκι, 

Lates calcarifer (Sampath-Kumar et al., 1995), στην ιριδίζουσα πέστροφα, Oncorhynchus 

mykiss  (Barry et al., 1995), στον κυπρίνο, Cyprinus carpio (Stouthart et al., 1998), στο 

ροφό, Epinephelus coioides (de Jesus et al., 1998), στην τσιπούρα, Sparus aurata (Szisch et 

al., 2005) και στο λευκό οξύρυγχο, Acipenser transmontanus (Simontacchi et al., 2009). Σε 

αυτές τις μελέτες η κορτιζόλη μειώνονταν κατά τη διάρκεια της εμβρυογένεσης μέχρι την 

εκκόλαψη περίπου όπου άρχιζε να αυξάνεται. Αυτή η αύξηση θεωρείται ότι είναι 

αποτέλεσμα της έναρξης της ενδογενούς παραγωγής κορτιζόλης μετά την εκκόλαψη (de 

Jesus et al., 1991; Barry et al., 1995; Ayson et al., 1995) αν και για τα σαλμονοειδή τα 

δεδομένα είναι αντικρουόμενα. Επιπλέον, έχει αναφερθεί η παρουσία mRNA 

γλυκοκορτικοειδή υποδοχέα σε έμβρυα τιλάπιας (Tagawa et al. 1997; Shiraishi et al., 1999), 

zebrafish, Danio rerio (Alsop and Vijayan 2008) και λαβρακιού (Di Bella, 2008).  

Παρόλο που είναι γνωστό ότι η κορτιζόλη εμπλέκεται στην εκκόλαψη, την αύξηση και 

την απόκριση στην καταπόνηση στη διάρκεια της πρώιμης ανάπτυξης, ο HPI άξονας 

αναπτύσσεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ανάμεσα στα διαφορετικά είδη: πριν την 

εκκόλαψη, λίγες ώρες μετά την εκκόλαψη ή κοντά στη μεταμόρφωση (de Jesus et al. 1991; 

de Jesus and Hirano 1992; Hwang et al. 1992; Sampath-Kumar et al. 1995; Stouthart et al. 

1998). Διάφοροι χειρισμοί μπορεί να έχουν μικρότερη επίδραση στα πρώιμα αναπτυξιακά 
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στάδια από ότι στα μεγαλύτερα λόγω απουσίας πλήρως λειτουργικού HPI άξονα (Wendelaar 

Bonga, 1997). Επίσης, οι υψηλές συγκεντρώσεις κορτιζόλης στα αυγά μπορεί να 

επηρεάσουν την ποιότητα των νυμφών (McCormick, 1998, 1999). Καθώς τα ψάρια 

ωριμάζουν, η πρωτογενής απόκριση πιθανόν μειώνεται σε ένταση λόγω μείωσης του ορίου 

για την έναρξη ρυθμιστικής αρνητικής ανάδρασης (Pottinger et al., 1995). 

Η μεταφορά γενικά θεωρείται τραυματική εμπειρία, η οποία εκθέτει τα ψάρια σε 

διάφορα αρνητικά ερεθίσματα όπως την αρχική σύλληψη, τη φόρτωση στα δοχεία 

μεταφοράς, τη μεταφορά, το ξεφόρτωμα και την απελευθέρωση στο τελικό σημείο, τα οποία 

προκαλούν ορμονικές, μεταβολικές, ιοντικές και αιματολογικές διαταραχές στα ψάρια 

(Robertson et al., 1988; Barton and Iwama 1991; Weirich and Tomasso 1994; Carneiro and 

Urbinati 2001, 2002). Σύμφωνα με τον Berka (1986), η επιτυχία της μεταφοράς εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες όπως η διάρκεια της μεταφοράς, η θερμοκρασία του νερού, η 

ποιότητα του νερού, το μέγεθος και η πυκνότητα των ψαριών, η φυσική κατάσταση των 

ψαριών και η διάρκεια της περιόδου κάθαρσης του γαστρεντερικού συστήματος. Η επιβίωση 

των ψαριών είναι επίσης άμεσα συνδεδεμένη με τη διαθεσιμότητα διαλυμένου οξυγόνου στο 

νερό (Wedemeyer, 1996β) και τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα και αμμωνίας τα οποία 

καθώς συσσωρεύονται μπορεί να φτάσουν σε τοξικές συγκεντρώσεις (Erikson et al. 1997; 

Grottum et al. 1997; Gomes et al. 1999; Ross and Ross, 1999). Η αμμωνία αποτελεί το κύριο 

(75–90%) αζωτούχο προϊόν που εκκρίνεται από τους τελεόστεους (Forster and Goldstein, 

1969; Handy and Poxton, 1993). Η αμμωνία εκκρίνεται κυρίως σε μη ιονισμένη μορφή 

(NH3) αλλά στο θαλασσινό νερό ιονίζεται και παράγει ιόντα αμμωνίου (NH4
+). Η αναλογία 

μεταξύ των δύο μορφών εξαρτάται κυρίως από το pH και τη θερμοκρασία και λιγότερο από 

την αλατότητα (Whitfield, 1974; Bower and Bidwell, 1978).  

Τις περισσότερες φορές η απόκριση στην καταπόνηση προσδιορίζεται αναλύοντας 

δείγματα αίματος για υψηλές συγκεντρώσεις κορτιζόλης. Δυστυχώς, τα μικρότερου μεγέθους 

ψάρια έχουν πολύ μικρό όγκο αίματος καθιστώντας αδύνατη την αιμοληψία. Τα επίπεδα 

πολλών φυσιολογικών παραμέτρων στο σώμα προσδιοριζόμενα από ομογενοποιήματα των 

ψαριών έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση των επιπτώσεων της καταπόνησης 

στα ψάρια (Pottinger et al., 2002). 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός του χρόνου έναρξης ενδογενούς 

παραγωγής κορτιζόλης και λειτουργίας του HPI άξονα, η οντογένεση της απόκρισης στην 
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καταπόνηση σε συνθήκες εντατικής εκτροφής αλλά και ο έλεγχος της αξιοπιστίας της 

μέτρησης του ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό ως δείκτη καταπόνησης σε 

διαχειριστικές πρακτικές όπως η μεταφορά σε ανήλικα άτομα λαβρακιού.  

 

7.2. Υλικά και μέθοδοι 

  

ΠΕΙΡΑΜΑ Α: Πρότυπο μεταβολών κορτιζόλης στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια στο 

λαβράκι 

 

Εκτροφή νυμφών  

Τα αυγά λαβρακιού που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από αυθόρμητη ωοτοκία 

αποθέματος γεννητόρων στο εκκολαπτήριο της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. κάτω από φυσικές 

συνθήκες φωτοπεριόδου και θερμοκρασίας. Τα αυγά μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του 

Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης και τοποθετήθηκαν σε 

κυλινδροκωνικές πολυεστερικές δεξαμενές των 500 l με κλειστό σύστημα ανακύκλωσης σε 

αρχική πυκνότητα 100 αυγά l-1 όπου διεξήχθη η εκκόλαψη και η εκτροφή. Η νυμφική 

εκτροφή διήρκησε 92 ημέρες μετά από τις οποίες έγινε η μεταφορά των ψαριών στις 

εγκαταστάσεις της προπάχυνσης του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών. Οι νύμφες 

παρέμειναν σε φωτοπερίοδο 12D:12L (έναρξη φωτεινής περιόδου στις 07:00), θερμοκρασία 

17,5 ± 0,8°C (mean ± SD), αλατότητα 37 και pH 8,2 ± 0,1. Το θαλασσινό νερό που 

χρησιμοποιήθηκε για την εκτροφή των νυμφών είχε προηγουμένως φιλτραριστεί και η 

ανανέωση (5% – 10% h-1) γινόταν με νερό που είχε περάσει από βιολογικό φίλτρο. Ο ρυθμός 

ανανέωσης αυξάνονταν σταδιακά μέχρι το 40% h-1 στις 35 ημέρες μετά την εκκόλαψη. Στον 

πυθμένα των  δεξαμενών είχε τοποθετηθεί ξύλινος διαχυτής για την παροχή αέρα και τα 

επίπεδα οξυγόνου παρέμειναν στα 7,8 ± 0,3 mg l-1. 

Κατά την εκτροφή εφαρμόστηκε η τεχνική 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) μέχρι 15 ημέρες μετά την εκκόλαψη. Χρησιμοποιήθηκε το 

είδος Chlorella minutissima, που παράγεται μαζικά από φωτοαντιδραστήρες του Ινστιτούτο 
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Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία των Sanmartin et 

al. (1995).  

Η διατροφή των νυμφών περιελάμβανε αρχικά εμπλουτισμένα με πρωτεΐνες και 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα τροχόζωα, Brachionus plicatilis (INVE Aquaculture S.A., 

Belgium) (5 άτομα ml-1). Τα τροχόζωα αποτελούν την κύρια τροφή των νυμφών στα αρχικά 

στάδια σε συνθήκες εκτροφής λόγω της καταλληλότητας του μεγέθους τους (80-150 μm). Τη 

15η ημέρα μετά την εκκόλαψη (Day Post Hatching, DPH) η διατροφή των ιχθυονυμφών 

συμπληρώθηκε με εμπλουτισμένους ναύπλιους αρτέμιας, Artemia nauplii (0,5 – 1,0 άτομα 

ml-1) (Instar ΙΙ, EG, Artemia Systems S.A., Belgium). Το βραγχιόποδο Artemia sp. αποτελεί 

δεύτερο κατά σειρά οργανισμό που χρησιμοποιείται στην εκτροφή ψαριών (Sorgeloos and 

Léger, 1990). Προοδευτικά η χορηγούμενη ποσότητα των τροχοζώων μειωνόταν και η 

ποσότητα των ναύπλιων αρτέμιας αυξάνονταν. Τέλος, την 28 DPH, ξεκίνησε η διατροφή με 

βιομηχανική τροφή (PROTON 3/5, INVE Aquaculture S.A., Belgium) με αυτόματες 

ταΐστρες. Οι δεξαμενές ήταν εφοδιασμένες με μια διάταξη απομάκρυνσης της λιπαρής 

επιφανειακής μεμβράνης (air-blower skimmer) για την εξασφάλιση της πλήρωσης της 

νηκτικής κύστης με αέρα. Επιπλέον, μετά το άνοιγμα του στόματος και την ανάπτυξη του 

ματιού, οι νύμφες εκτείθεντο σε συνθήκες φωτισμού χαμηλής έντασης (5 – 10 lux) και 

απουσίας φαγητού για 2 – 4 ημέρες. Ακολούθως, η παροχή τροφής περιορίζονταν σε μικρές 

ποσότητες μέχρι την πλήρωση της νηκτικής κύστης με αέρα στην πλειονότητα (πάνω από 

80%) του πληθυσμού. 

 

Δειγματοληψίες ιχθυονυμφών  

Ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων κορτιζόλης σώματος (whole body concentration) 

στο λαβράκι πραγματοποιήθηκε στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια τα οποία επιλέχθηκαν με 

βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του Πίνακα 7.1 (Szisch et al., 2005). 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 τη μέτρηση 

του συνολικού μήκους των ατόμων. Όταν οι ιχθυονύμφες έφτασαν στα επιθυμητά 

αναπτυξιακά στάδια γίνονταν δειγματοληψίες νωρίς το πρωί πριν τη χορήγηση της τροφής 

και η επιθυμητή ποσότητα ατόμων (1 – 2 g) συλλέγονταν από τη δεξαμενή είτε με χρήση 
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ενός ογκομετρικού δοχείου 2 l (στα πρώτα 5 στάδια) ή με απόχη. Τα δείγματα 

τοποθετούνταν σε πλαστικά δοχεία και στους –80°C μέχρι την ανάλυση.  

 
Πίνακας 7.1. Δειγματοληψίες και μορφολογικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων λαβρακιού κατά 

την οντογένεση. 
Στάδια 

δειγματοληψιών 

Περιγραφή Ημέρες μετά την 

εκκόλαψη (DPH) 

Μέσο ολικό 

μήκος (mm) 

1.   Γονιμοποιημένο 
αυγό  

70% των αυγών 
είναι έμβρυα 1/2 -2 – 

2.   Εκκόλαψη  0 4,6 

3.   Πρώτο τάϊσμα 

Ολοκληρωτική 
απορρόφηση του 
λεκιθοφόρου 

σάκου 

11 5,0 

4.   Κάμψη 
νωτοχορδής   

Κάμψη της 
νωτοχορδής στο 

65% του 
πληθυσμού  

27 9,5 

5.   Ραχιαίο και 
εδρικό πτερύγιο 

Πρώτη εμφάνιση 
ραχιαίου και 

εδρικού πτερυγίου
40 13,6 

6.   Όλα τα πτερύγια 
Σχηματισμός 
όλων των 
πτερυγίων 

54 16,0 

7.   Μελανοφόρα 

Εμφάνιση 
άφθονων 

μελανοφόρων σε 
όλο το σώμα 

92 30,0 

 

 
ΠΕΙΡΑΜΑ Β: Οντογένεση της απόκρισης κορτιζόλης στην καταπόνηση  

 

Τα ψάρια υπέστησαν ήπια καταπόνηση σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά στάδια. Η 

καταπόνηση περιελάμβανε ισχυρό αερισμό στις δεξαμενές ο οποίος δημιουργούσε δυνατά 

ρεύματα. Σε κανονικές συνθήκες, οι δεξαμενές έχουν ρυθμό ανανέωσης νερού 30 – 40% ανά 

ώρα και αερισμό (περίπου 200 ml min-1) δημιουργώντας επιφανειακά ρεύματα που 

ποικίλουν από 2,5 έως 4,5 cm s-1. Στη διάρκεια της καταπόνησης ο αερισμός αυξάνονταν σε 

1.350 ml min-1 περίπου προκαλώντας ρεύματα μεταξύ 6,5 – 8,5 cm s-1.  Οι δειγματοληψίες 
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γίνονταν μία ώρα μετά την εφαρμογή της καταπόνησης και τα δείγματα τοποθετούνταν σε 

πλαστικά δοχεία στους –80°C μέχρι τον προσδιορισμό της κορτιζόλης.  

 

ΠΕΙΡΑΜΑ Γ: Απόκριση ιχθυδίων στην μεταφορά 

 

Το πείραμα έλαβε χώρα στη διάρκεια της προγραμματισμένης μεταφοράς των ατόμων 

λαβρακιού, μετά τη μεταμόρφωση (92 DPH), από τις εγκαταστάσεις της εντατικής εκτροφής 

στις εγκαταστάσεις της προπάχυνσης του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

Κρήτης. Για τον προσδιορισμό της απόκρισης στη μεταφορά των ψαριών χρησιμοποιήθηκαν 

2 πλαστικά δοχεία των 10 l. Αρχικά έγινε δειγματοληψία ψαριών (1 g) από τη δεξαμενή της 

εντατικής εκτροφής (0,5 m3) πριν τη μεταφορά. Στη συνέχεια και αφού τοποθετήθηκαν 9 l 

νερού στα πλαστικά δοχεία έγινε η δειγματοληψία νερού από αυτά (2 x 0,5 l) και 

ακολούθησε η τοποθέτηση των ψαριών, 134,7 g και 108,4 g, αντίστοιχα. Μετά από 10 min 

ακολούθησαν οι αντίστοιχες δειγματοληψίες νερού και ιχθυδίων λαβρακιού. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ Δ: Οξεία καταπόνηση σε ιχθύδια λαβρακιού 

 

Χρησιμοποιήθηκαν 35 ιχθύδια λαβρακιού (138 DPH) τα οποία βρισκόταν σε δεξαμενές 

προπάχυνσης (10 m3) του ινστιτούτου υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, μέσου 

βάρους ± SD, 1,8 ± 0,5 g. Κατά την έναρξη του πειράματος έγινε δειγματοληψία 5 μη 

καταπονημένων ατόμων (0 h). Στη συνέχεια έγινε σύλληψη 30 ατόμων τα οποία υπέστησαν 

καταπόνηση με τη μορφή έκθεσης στον αέρα για 1 min. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης των 

ψαριών στον αέρα γινόταν μεταφορά τους σε 6 πλαστικά δοχεία όγκου 1 l (5 άτομα/δοχείο). 

Για τον προσδιορισμό της απόκρισης στην καταπόνηση γινόταν δειγματοληψία των ατόμων 

από ένα δοχείο ανά τακτά χρονικά διαστήματα (0.5, 1, 2, 4 και 8 h). Σε κάθε δειγματοληψία 

λαμβάνονταν τα ιχθύδια, το καθένα χωριστά σε πλαστικό σωληνάριο και τοποθετούνταν 

στους –80οC και το νερό από το αντίστοιχο δοχείο (2 x 0,5 l). Τα άτομα του 6ου δοχείου (24 

h) απεβίωσαν και δεν ελήφθησαν δείγματα. Η θερμοκρασία (22,7 ± 0,7οC) και η 

συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου (7,9 ± 3,7 mg l-1) παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα 

καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος (24 h). 
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ΠΕΙΡΑΜΑ Ε: Επίδραση της ιχθυοφόρτισης κατά τη μεταφορά ανήλικων ατόμων 

λαβρακιού 

 

Το πείραμα αφορούσε στην προσομοίωση των συνθηκών μεταφοράς σε δύο πυκνότητες 

(20 kg m-3 και 50 kg m-3) και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν ογδόντα τέσσερα 

ανήλικα άτομα λαβρακιού μέσου βάρους σώματος (mean ± SD) 30,0 ± 7,1 g. 

Τα ψάρια διανεμήθησαν σε έξι πλαστικά δοχεία όγκου 12 l. Τρία από τα δοχεία 

περιείχαν από 8 ψάρια έκαστο (20 kg m-3) και τα υπόλοιπα τρία δοχεία περιείχαν είκοσι 

ψάρια έκαστο (50 kg m-3). Προκειμένου να διατηρηθούν σταθερές οι συνθήκες 

θερμοκρασίας (21,0 ± 0,3oC), διαλυμένου οξυγόνου (14,7 ± 3,0 mg l-1) και σκότους καθ’ όλη 

τη διάρκεια του πειράματος (24 h), τα δοχεία ήταν βυθισμένα σε δεξαμενή 2 m3 με ροή 

νερού, είχαν παροχή οξυγόνου και ήταν καλυμμένα με μαύρες πλαστικές σακούλες στην 

επιφάνεια. Η συγκέντρωση αμμωνίας προσδιορίστηκε κατά την έναρξη του πειράματος (5 

min μετά την τοποθέτηση των ψαριών στα δοχεία), στη διάρκεια (8 h και 15 h αργότερα) και 

στο τέλος του πειράματος (24 h) (NH4/NH3, Sera kit, Germany). 

Τα δείγματα νερού (0,5 l) ελήφθησαν πριν την τοποθέτηση των ψαριών στα δοχεία (0 h) 

και 1, 2, 4, 8, 15 και 24 h μετά την τοποθέτηση των ψαριών στα δοχεία. Ο όγκος του νερού 

που απομακρύνονταν με τη δειγματοληψία αντικαθίσταντο με καθαρό θαλασσινό νερό από 

την ίδια πηγή που ελήφθη και το αρχικό (0 h), προκειμένου να διατηρηθούν οι αρχικές 

πυκνότητες. Αυτή η μικρή ανανέωση του νερού ελήφθη υπόψη κατά τον υπολογισμό του 

ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό. 

 

Αναλυτικοί προσδιορισμοί 

 

Ο προσδιορισμός της κορτιζόλης στα αυγά και τις νύμφες (whole body cortisol) έγινε 

όπως τον προσδιορισμό της κορτιζόλης στους ιστούς, ο οποίος περιγράφεται στο Κεφάλαιο 

5 και ο προσδιορισμός της κορτιζόλης στο θαλασσινό νερό, όπως περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο 2. 
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Προσδιορισμός ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο θαλασσινό νερό σε στατικές 

συνθήκες 

Η ποσότητα κορτιζόλης που απελευθερώθηκε για ένα χρονικό διάστημα (min) στο νερό 

από μια βιομάζα ψαριών Β (g) σε στατικές συνθήκες έγινε με τον τύπο 1:  

( )( ) BCVCVCVCV stStt /**** 011 +−− −−   (1) 

Όπου V = όγκος του δοχείου (l) 

          Ct  = συγκέντρωση κορτιζόλης τη χρονική στιγμή t 

Ct-1 = συγκέντρωση κορτιζόλης τη χρονική στιγμή t - 1 (προηγούμενη 

δειγματοληψία) 

Vs = όγκος του δείγματος (l) 

C0 = αρχική συγκέντρωση κορτιζόλης (υπόβαθρο) (ng l-1) 

B = βιομάζα (g) 

Στη συνέχεια, ο ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης (ng g-1 h-1) υπολογίσθηκε με 

αναγωγή του χρόνου στη 1 h. 

 

7.3. Στατιστική ανάλυση 

 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 

στατιστικού προγράμματος Sigma Stat 3.1 (SYSTAT Software Inc., Germany). Τα δεδομένα 

ελέγχθηκαν ως προς την κανονικότητα της κατανομής τους (Normality Test) και την ισότητα 

των διασπορών τους (Equal Variance Test) και σε περίπτωση που ήταν απαραίτητο 

εφαρμόστηκε μετασχηματισμός των τιμών σε λογαριθμικές (log10). Αφού πληρούνταν οι 

ανωτέρω προϋποθέσεις ελάμβανε χώρα είτε t-test, είτε έλεγχος με ανάλυση διασποράς με 

έναν ή δύο παράγοντες (One or Two – Way Analysis of Variance, ANOVA και Two – Way 

Repeated Measures Analysis of Variance, RM ANOVA). Όπου δεν πληρούνταν οι 

παραπάνω προϋποθέσεις, χρησιμοποιήθηκε μη παραμετρικό τεστ (Kruskal-Wallis One Way 

Analysis of Variance on Ranks). Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (P<0,05) χρησιμοποιήθηκε το Tukey ή Holm-

Sidak τεστ πολλαπλής σύγκρισης για την ταυτοποίηση των ομάδων που διέφεραν στατιστικά 

σημαντικά. 
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7.4. Αποτελέσματα 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ Α: Πρότυπο μεταβολών κορτιζόλης στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια στο 

λαβράκι 

Οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης (mean ± SEM) στο δείγμα των γονιμοποιημένων αυγών 

λαβρακιού ήταν σε χαμηλά επίπεδα (1,71 ± 0,67 ng g-1 ιστού) και στη συνέχεια μειώθηκαν 

περαιτέρω κατά την εκκόλαψη (0,12 ± 0,01 ng g-1 ιστού). Μετά την εκκόλαψη, κατά το 

πρώτο τάϊσμα (11 DPH), άρχισε μια αύξηση των συγκεντρώσεων κορτιζόλης στις νύμφες με 

μέγιστο στο στάδιο της κάμψης της νωτοχορδής (48,18 ± 10,32 ng g-1 ιστού) (Εικόνα 7.1). 
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Εικόνα 7.1. Συγκεντρώσεις κορτιζόλης σε αυγά και νύμφες κατά την πρώιμη ανάπτυξη στο 

λαβράκι (mean ± SEM). Τα διαφορετικά γράμματα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των μέσων τιμών κάθε αναπτυξιακού σταδίου (P < 0,05). 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ Β: Οντογένεση της απόκρισης κορτιζόλης στην καταπόνηση 

Οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης (mean ± SEM) στα καταπονημένα άτομα ήταν αυξημένες 

σε σχέση με τα μη καταπονημένα (P < 0,001) αλλά οριακά δεν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά σε κάποια αναπτυξιακά στάδια λόγω μεγάλων τυπικών αποκλίσεων 

(Εικόνα 7.2). Το γεγονός ότι υπήρχε διαφορά μεταξύ καταπονημένων και μη νυμφών από το 

στάδιο του πρώτου ταΐσματος (11 DPH) υποδεικνύει την έναρξη της ενδογενούς παραγωγής 

κορτιζόλης. Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο στάδιο του πρώτου ταΐσματος ήταν 

σημαντικά χαμηλότερες από τα επόμενα στάδια (P < 0,05) που μελετήθηκαν.  
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Εικόνα 7.2. Συγκεντρώσεις κορτιζόλης νυμφών στα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια λαβρακιού σε 

ηρεμία και μετά από οξεία καταπόνηση (mean ± SEM). Τα διαφορετικά γράμματα σηματοδοτούν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών κάθε αναπτυξιακού σταδίου και ο 
αστερίσκος σηματοδοτεί διαφορές μεταξύ καταπονημένων και μη νυμφών του εκάστοτε αναπτυξιακού 
σταδίου (P < 0,05). 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ Γ: ΠΕΙΡΑΜΑ Γ: Απόκριση ιχθυδίων στην μεταφορά 

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ιχθυδίων λαβρακιού (92 DPH) οι συγκεντρώσεις της 

κορτιζόλης στο σώμα αυξήθηκαν σημαντικά (Εικόνα 7.3). Τα επίπεδα απελευθέρωσης 

κορτιζόλης στο νερό για το ίδιο χρονικό διάστημα βρέθηκαν (mean ± SEM), 2,2 ± 0,8 ng g-1 

h-1. 
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Εικόνα 7.3. Συγκεντρώσεις κορτιζόλης σώματος (mean ± SEM) πριν και κατά τη διάρκεια (10 

min) της μεταφοράς των ιχθυδίων λαβρακιού (92 DPH) στην προπάχυνση. Τα διαφορετικά γράμματα 
σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές (P < 0,05). 
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ΠΕΙΡΑΜΑ Δ: Οξεία καταπόνηση σε ιχθύδια λαβρακιού 

Οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης σώματος των ιχθυδίων λαβρακιού παρουσίασαν 

σημαντική αύξηση μέχρι και τις 4 h μετά την καταπόνηση, με μέγιστο στις 2 h (266,2 ± 23,3 

ng g ιστού-1) (Εικόνα 7.4). 
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Εικόνα 7.4. Συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο σώμα ιχθυδίων λαβρακιού (mean ± SΕΜ) μετά από 

οξεία καταπόνηση. Τα διαφορετικά γράμματα υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των μέσων τιμών των χρονικών σημείων δειγματοληψίας (P < 0,05). 

 
Ο ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό που παρέμεναν τα ιχθύδια λαβρακιού 

παρουσίασε σημαντική αύξηση στη διάρκεια του πειράματος (8 h) με μέγιστο (5,9 ± 0,1 ng 

g-1 h-1) μεταξύ 2 και 4 h μετά την καταπόνηση (Εικόνα 7.5).  

0

2

4

6

8

0 2 4 6

Χρόνος (h)

Ρυ
θμ
ός

 α
π
ελ
ευ
θέ
ρω

σ
ης

 κ
ορ

τι
ζό
λη
ς 

 (n
g 

g
-1

 h
-1

)

a
ab

b
ab

ab

 
Εικόνα 7.5. Ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό ιχθυδίων λαβρακιού (mean ± SΕΜ). Τα 

διαφορετικά γράμματα υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών των 
χρονικών σημείων δειγματοληψίας (P < 0,05). Οι τιμές έχουν σχεδιαστεί στο ενδιάμεσο χρονικό 
σημείο, του χρονικού διαστήματος στο οποίο μετρήθηκαν οι ρυθμοί απελευθέρωσης.  
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ΠΕΙΡΑΜΑ Ε: Επίδραση της ιχθυοφόρτισης κατά τη μεταφορά ανήλικων ατόμων 

λαβρακιού 

Οι συγκεντρώσεις αμμωνίας στην ομάδα των 50 kg m-3 έφτασαν τη μέγιστη δυνατή 

ανιχνεύσιμη τιμή της μεθόδου (5 mg l-1) κατά τις πρώτες 8 h του πειράματος, ενώ η ομάδα 

των 20 kg m-3 έφτασε στα ίδια επίπεδα μετά από 24 h. Η ομάδα υψηλής πυκνότητας (50 kg 

m-3) παρουσίασε 2 – 3 φορές υψηλότερες συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο νερό σε σχέση με 

την ομάδα χαμηλής πυκνότητας (20 kg m-3) και ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες από 

την πρώτη δειγματοληψία (1 h) και καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος (24 h) (Εικόνα 

7.6). Επιπλέον παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ του χρόνου και 

της πυκνότητας εκτροφής (P < 0,001). Στην ομάδα χαμηλής πυκνότητας οι συγκεντρώσεις 

της κορτιζόλης βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά αυξημένες μετά από 2 h από την έναρξη του 

πειράματος, ενώ στην ομάδα υψηλής πυκνότητας οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά αυξημένες από την πρώτη ώρα (1 h) (Εικόνα 7.6) 
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Εικόνα 7.6. Συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο νερό (mean ± SEM) κατά τη διάρκεια προσομοίωσης 

των συνθηκών μεταφοράς σε δύο πυκνότητες (20 kg m-3 και 50 kg m-3) ανώριμων ατόμων λαβρακιού. 
Τα διαφορετικά γράμματα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών 
των συγκεντρώσεων κορτιζόλης στην ίδια ομάδα και ο αστερίσκος σηματοδοτεί διαφορές μεταξύ των 
συγκεντρώσεων κορτιζόλης στην ίδια χρονική στιγμή ανάμεσα στις δύο πυκνότητες (P < 0.05). 

 
Ο ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό βρέθηκε αυξημένος για 2 h στην ομάδα 

χαμηλής πυκνότητας (20 kg m-3) και για 1 h στην ομάδα υψηλής πυκνότητας (50 kg m-3) και 

διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων μόνο κατά τις πρώτες 2 h (Εικόνα 
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7.7). Εντός της ομάδας χαμηλής πυκνότητας ο ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης είχε 

μέγιστο μεταξύ 1 – 2 h μετά την έναρξη του πειράματος, ενώ εντός της ομάδας υψηλής 

πυκνότητας το μέγιστο παρουσιάστηκε μεταξύ 0 – 1 h και στη συνέχεια μειώθηκε δραματικά 

μεταξύ 1 – 2 h μετά την έναρξη του πειράματος (Εικόνα 7.7). 
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Εικόνα 7.7. Ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό (mean ± SEM) κατά τη διάρκεια 

προσομοίωσης των συνθηκών μεταφοράς σε δύο πυκνότητες (20 kg m-3 και 50 kg m-3) σε ανώριμα 
άτομα λαβρακιού. Τα διαφορετικά γράμματα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των μέσων τιμών στην ίδια ομάδα και ο αστερίσκος σηματοδοτεί διαφορές μεταξύ των δύο 
πυκνοτήτων στην ίδια χρονική στιγμή (P < 0,05). Οι τιμές του ρυθμού απελευθέρωσης έχουν 
τοποθετηθεί στο ενδιάμεσο σημείο του χρονικού διαστήματος στο οποίο είχαν προσδιορισθεί. Π.χ. οι 
τιμές για 0,5 και 1,5 h αντιπροσωπεύουν εκτιμήσεις για χρονικές περιόδους 60 min, δηλαδή από 0 – 1 
h και 1 – 2 h, αντίστοιχα. 

 

7.5. Συζήτηση 
 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης για το πρότυπο μεταβολών κορτιζόλης στα 

πρώτα αναπτυξιακά στάδια υποδεικνύουν ότι το λαβράκι παρουσιάζει παρόμοιο πρότυπο με 

εκείνο άλλων ειδών όπου τα επίπεδα των συγκεντρώσεων της κορτιζόλης στα αυγά είναι 

υψηλότερα από τα επίπεδα κατά την εκκόλαψη (de Jesus et al., 1991; de Jesus and Hirano, 

1992; Hwang et al., 1992; Barry et al., 1995; Sampath-Kumar et al., 1995; Stouthart et al., 

1998; Jentoft et al., 2002) και στη συνέχεια αρχίζουν να αυξάνονται ξανά σαν αποτέλεσμα 

ενδογενούς παραγωγής κορτιζόλης από τις νύμφες (de Jesus et al., 1991; Barry et al., 1995; 

Ayson et al., 1995). Ο χρόνος έναρξης παραγωγής κορτιζόλης είναι γνωστό ότι παρουσιάζει 

ειδο-ειδικότητα. Τα περισσότερα είδη έχουν την ικανότητα να παράγουν κορτιζόλη πολύ 
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σύντομα μετά την εκκόλαψη (Barry et al., 1995a; de Jesus et al., 1991; Hwang et al., 1992; 

Jentoft et al., 2002; Sampath-Kumar et al., 1995; Szisch et al., 2005). Πάντως, αυξήσεις στις 

συγκεντρώσεις κορτιζόλης έχουν αναφερθεί και πριν την εκκόλαψη στο σολομό (de Jesus 

and Hirano, 1992) και τον κυπρίνο (Stouthart et al., 1998). Η παραγωγή κορτιζόλης στο 

λαβράκι άρχισε γύρω στις 11 DPH, δηλαδή κοντά στην αλλαγή από την ενδογενή στην 

εξωγενή διατροφή, όπως και σε άλλα είδη θαλάσσιων τελεόστεων (Deane and Woo, 2003; 

Pérez-Domínguez et al., 1999; Pérez-Domínguez and Holt, 2006; Szisch et al., 2005). Η 

ενεργοποίηση της βιοσύνθεσης της κορτιζόλης μπορεί να είναι σημαντική για την 

προσαρμογή σε διαφορετικές πηγές πρωτεϊνών και υδατανθράκων κατά τη μετάβαση στην 

εξωγενή τροφή. Το λαβράκι πάντως παρουσίασε εντονότερη αύξηση των συγκεντρώσεων 

της κορτιζόλης στα νυμφικά στάδια και κυρίως μετά το στάδιο της κάμψης της νωτοχορδής 

(27 DPH). Ενώ οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης στα έμβρυα λαβρακιού (1,71 ± 0,67 ng g-1) 

ήταν εντός των δημοσιευμένων ορίων για άλλα θαλασσινά είδη με σύντομες εμβρυικές 

περιόδους όπως η τσιπούρα (0,83 ± 0,67 ng g-1, Szisch et al., 2005), το Ασιατικό λαβράκι 

(0,6 – 2,25 ng g-1, Sampath-Kumar et al., 1995), την Ιαπωνική γλώσσα (2,5 ng g-1, de Jesus 

et al., 1991) και το κοκκινόψαρο, Sciaenops ocellatus (0,21 ng g-1, Applebaum et al. 2009), 

οι συγκεντρώσεις στο στάδιο της κάμψης της νωτοχορδής και τα επόμενα αναπτυξιακά 

στάδια ήταν από τις υψηλότερες που έχουν αναφερθεί στα ψάρια (32 – 48 ng g-1). Οι 

μέγιστες συγκεντρώσεις κορτιζόλης που αναφέρθηκαν για την Ιαπωνική γλώσσα ήταν 11 ng 

g-1 (de Jesus et al., 1991), για το Ασιατικό λαβράκι ήταν 6,1 ng g-1 (Sampath-Kumar et al., 

1995), για την κίτρινη πέρκα, Perca flavescens ήταν 7,0 ng g-1 (Jentoft et al. 2002) και για 

την τιλάπια ήταν 5,5 ng g-1 (Hwang et al. 1992). Οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο λαβράκι 

ήταν παρόμοιες μόνο με αυτές που έχουν αναφερθεί για το σολομό (30 ng g-1, de Jesus and 

Hirano, 1992). Έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις κορτιζόλης 

στο λαβράκι οφείλονται σε αυξημένη ενδογενή παραγωγή της ορμόνης σε σχέση με άλλα 

είδη. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν την έναρξη της 

απόκρισης στην καταπόνηση από το στάδιο του πρώτου ταΐσματος (11 DPH) όπου και 

σηματοδοτείται η λειτουργία του HPI άξονα έστω και σε χαμηλότερο βαθμό από τα επόμενα 

στάδια. Σε προηγούμενες μελέτες οι Pottinger και Mosuwe (1994) βρήκαν ότι ο HPI άξονας 

στην ιριδίζουσα και την καφέ πέστροφα (Salmo trutta trutta) ανταποκρίνονταν στην έντονη 
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καταπόνηση από την 5η εβδομάδα μετά την εκκόλαψη. Αργότερα οι Barry et al. (1995), 

ανίχνευσαν λανθάνοντα κορτικοστεροειδή και απόκριση στην καταπόνηση στην ιριδίζουσα 

πέστροφα κατά τη διάρκεια της πρώιμης νυμφικής ανάπτυξης και παρατήρησαν ότι τα ψάρια 

παρουσίαζαν μια χαρακτηριστική αύξηση της κορτιζόλης σε ένα έντονο παράγοντα 

καταπόνησης 2 εβδομάδες μετά την εκκόλαψη, δηλαδή 1 εβδομάδα πριν το εξωγενές τάϊσμα. 

Επίσης, επεσήμαναν ότι αν και τα ψάρια δεν ανταποκρίνονταν αμέσως μετά την εκκόλαψη 

στην καταπόνηση, ο μεσονεφρικός ιστός σε αυτό το στάδιο ήταν ικανός να εκκρίνει 

κορτιζόλη μετά από διέγερση με αδρενοκορτικοτρόπο ορμόνη (ACTH) in vitro υπονοώντας 

ότι μπορεί να υπάρχει μια σύντομη μετα-εκκολαπτική περίοδος υποευαίσθητη στην 

καταπόνηση κατά την οποία ο HPI άξονας δεν είναι λειτουργικός. Νύμφες καλκανιού, 

Scophthalmus maximus, 23 μέρες μετά την εκκόλαψη και πριν τη μεταμόρφωση έδειξαν 

επίσης αυξημένες συγκεντρώσεις κορτιζόλης σώματος μετά από έκθεση σε αργό πετρέλαιο 

σε συνθήκες εργαστηρίου (Stephens et al., 1997). Νύμφες τσιπούρας 28 και 50 DPH 

αποκρίθηκαν στην καταπόνηση με αύξηση της κορτιζόλης σώματος εντός 20 min (Van 

Anholt et al., 2004α). Επιπλέον, κύτταρα παραγωγής α-MSH, ACTH και στεροειδών έχουν 

παρατηρηθεί σε νύμφες τσιπούρας εντός 1 εβδομάδας μετά την εκκόλαψη (Power and 

Canario, 1992; Villaplana et al., 2002). Έτσι, θεωρείται ότι οι νύμφες τσιπούρας 28 και 50 

DPH κατέχουν λειτουργικό HPI άξονα, με τις νεότερες νύμφες να παρουσιάζονται πιο 

ευαίσθητες στην οξεία καταπόνηση (Van Anholt et al., 2004α). Στην κίτρινη πέρκα 

παρατηρήθηκε απόκριση στην καταπόνηση 1 εβδομάδα μετά την εκκόλαψη. Η ικανότητα 

σύνθεσης κορτιζόλης ξεκινάει μεταξύ της 5ης ημέρας μετά τη γονιμοποίηση και της 8ης μέρας 

μετά την εκκόλαψη (18ης ημέρας μετά τη γονιμοποίηση) και η ολοκλήρωση και ωρίμανση 

του HPI άξονα συμβαίνει 2 – 8 DPH (Jentoft et al., 2002). Στο γάδο του Ατλαντικού, η 

απόκριση κορτιζόλης σε οξεία καταπόνηση παρατηρήθηκε εντός 8 DPH (King and 

Berlinsky, 2006). Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η έναρξη λειτουργίας της αρνητικής ανάδρασης 

στη σύνθεση της κορτιζόλης συμβαίνει μεταξύ 7 και 21 DPH στη γλώσσα, Paralichthys 

dentatus (Veillette et al., 2007) και στην 8 DPH στην κίτρινη πέρκα (Jentoft et al., 2002). 

Ψάρια με γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης ίσως είναι ικανά να παρουσιάζουν απόκριση στην 

καταπόνηση νωρίτερα. Οι Stouthart et al. (1998) παρατήρησαν ότι ο HPI άξονας σε έμβρυα 

κυπρίνου ενεργοποιήθηκε και παρήγαγε κορτιζόλη 50 ώρες μετά τη γονιμοποίηση και 6 

ώρες πριν από την εκκόλαψη μετά από υποβολή των αυγών σε μηχανική πίεση.  
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Η ένταση της απόκρισης στην καταπόνηση πιθανόν να αυξάνει με την ανάπτυξη αν και 

οι ενδείξεις είναι πολύ περιστασιακές. Στην παρούσα μελέτη τα ιχθύδια λαβρακιού (1,8 ± 0,5 

g) παρουσίασαν υπερδιπλάσιες συγκεντρώσεις κορτιζόλης σώματος αλλά και ρυθμού 

απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό σε σχέση με τα άτομα του λαβρακιού κατά το στάδιο 

των μελανοφόρων, όπου και ολοκληρώνεται η μεταμόρφωση, μετά από οξεία καταπόνηση. 

Πάντως, αυτή η πιθανή αύξηση στην ικανότητα απόκρισης στην καταπόνηση σχετιζόμενη με 

την ανάπτυξη ίσως να μην αντανακλάται στα ενήλικα ψάρια, τουλάχιστον για τις 

πρωτογενείς αποκρίσεις. Οι Pottinger et al. (1995) ανέφεραν ότι το ώριμο αρσενικό της 

ιριδίζουσας πέστροφας παρουσίασε μικρότερες αποκρίσεις και στην κορτιζόλη και στην 

ACTH σε έντονη καταπόνηση, σε σύγκριση με ανώριμα άτομα, υπονοώντας ότι το «σημείο 

ενεργοποίησης» του HPI άξονα ίσως μειώνεται με την έναρξη της ωριμότητας. Η έλλειψη 

απόκρισης στα πρώιμα νυμφικά στάδια παρά την ικανότητα παραγωγής ενδογενούς 

κορτιζόλης από τις νύμφες πιθανόν να οφείλεται σε μη ανάπτυξη κάποιου μέρους του HPI 

άξονα ή σε πιθανή καταστολή του λειτουργικού HPI άξονα σε αυτά τα στάδια της 

ανάπτυξης. Είναι πιθανόν η έλλειψη απόκρισης να προστατεύει τις νύμφες από αυξημένες 

μεταβολικές απαιτήσεις λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων κορτιζόλης. Πάντως, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το λαβράκι στο στάδιο της κάμψης της νωτοχορδής κατέχει 

πλήρως λειτουργικό HPI άξονα. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν επίσης την ικανότητα της 

απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό από τα ιχθύδια λαβρακιού και μάλιστα σε υψηλά 

επίπεδα σε σχέση με τα μεγαλύτερα άτομα (βλέπε Κεφάλαιο 4). Οι διαφορές του ρυθμού 

απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό μεταξύ ιχθυδίων, ανώριμων και ώριμων ατόμων μπορεί 

να αντικατοπτρίζουν διαφορές στο λόγο επιφάνειας βραγχίων προς μάζα σώματος ή στη 

διαπερατότητα των βραγχίων, το ρυθμό ροής του αίματος στα βράγχια ή τον αναπνευστικό 

ρυθμό μεταξύ των ατόμων διαφορετικού μεγέθους (Ellis et al., 2004). Στο πείραμα οξείας 

καταπόνησης των ιχθυδίων φαίνεται ότι υπήρξε μια μικρή υστέρηση στο μέγιστο του ρυθμού 

απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό σε σχέση με το μέγιστο στην κορτιζόλη σώματος. Οι 

συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο νερό και το σώμα δεν είχαν καλή συσχέτιση γεγονός το 

οποίο πιθανόν να οφείλεται σε ατομικές διαφορές των ψαριών και στο ότι η λήψη των 

δειγμάτων νερού έγινε από διαφορετικά δοχεία κάθε χρονική στιγμή. 
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Στο πείραμα για την επίδραση της ιχθυοφόρτισης κατά τη μεταφορά ανήλικων ατόμων 

λαβρακιού, τα επίπεδα αμμωνίας βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερα στην ομάδα υψηλής 

πυκνότητας αλλά δεν φαίνεται να επηρέασαν σημαντικά το ρυθμό απελευθέρωσης της 

κορτιζόλης στο νερό αν και δεν είναι γνωστό αν έφτασαν τα τοξικά όρια στη διάρκεια του 

πειράματος. Τα επίπεδα αμμωνίας που προτείνονται από τον Wedemeyer (1996β) για 

εγγυημένα καλή υγεία στα ψάρια είναι < 0,02 mg l-1. Η αμμωνία εισέρχεται στο ψάρι εντός 

15 min από την έκθεση (Person-Le Ruyet et al., 1998) και αποτελεί παράγοντα καταπόνησης 

ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, ενώ οι επιπτώσεις της είναι άμεσες, γραμμικές και 

δοσοεξαρτώμενες (Lemarie et al., 2004). Θανατηφόρα δόση για το 50% του πληθυσμού (96-

h LC50) έχει βρεθεί ότι είναι τα 40,0 mg l-1 σε ανώριμα άτομα λαβρακιού (Person-Le Ruyet 

et al., 1995).  

Οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο νερό ήταν σημαντικά υψηλότερες στην ομάδα 

υψηλής πυκνότητας (50 kg m-3) σε σχέση με την ομάδα χαμηλής πυκνότητας (20 kg m-3), 

όπως ήταν αναμενόμενο λόγω της μεγαλύτερης βιομάζας. Οι ρυθμοί απελευθέρωσης  

κορτιζόλης ήταν αυξημένοι για περισσότερο χρονικό διάστημα (2 h) και το μέγιστο 

παρατηρήθηκε αργότερα (1–2 h) στην ομάδα χαμηλής πυκνότητας σε σχέση με την ομάδα 

υψηλής πυκνότητας που ανέκαμψε γρηγορότερα (1 h και 0–1 h, αντίστοιχα). Το γεγονός ότι 

οι ρυθμοί απελευθέρωσης  κορτιζόλης στο νερό μειώθηκαν και δεν διέφεραν μεταξύ των δύο 

ομάδων μετά τις 4 h υποδεικνύει ότι τα ψάρια ήταν καταπονημένα μόνο τις πρώτες 4 h 

(λόγω των χειρισμών και της αλλαγής περιβάλλοντος) αλλά στη συνέχεια άρχισαν να 

ανακάμπτουν και να εγκλιματίζονται στις νέες συνθήκες. Η παρατήρηση αυτή είναι σε 

συμφωνία με προηγούμενες μελέτες στο σολομό, Oncorhynchus kisutch, (Specker and 

Schreck, 1980). Μελέτη σε ανώριμα άτομα λαβρακιού έχει δείξει ότι ο ρυθμός αύξησης τους 

αυξάνεται με την αύξηση της πυκνότητας εκτροφής (Papoutsoglou et al., 1998). Τα 

αποτελέσματα αυτά πιθανόν να οφείλονται στη συμπεριφορά κοπαδιάσματος και την 

έλλειψη επιθετικότητας στις υψηλές πυκνότητες παρόλο που η ποιότητα του νερού ήταν 

χειρότερη (Papoutsoglou et al., 1998). Γενικά, οι χαμηλές πυκνότητες μπορεί να 

διευκολύνουν την εγκαθίδρυση χωρικών και κυριαρχικών ιεραρχιών (North et al., 2006). Η 

μειωμένη επιθετικότητα θα μπορούσε να εξηγήσει και τη γρηγορότερη ανάκαμψη του 

ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό στα άτομα της υψηλής πυκνότητας της 

παρούσας εργασίας.  
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Οι πληροφορίες για τις επιπτώσεις της καταπόνησης μεταφοράς στα ανώριμα άτομα 

είναι περιορισμένες σε λίγα είδη (Barton, 2000; Shrimpton et al., 2001; Barton et al., 2003; 

Gomes et al., 2003, 2006; Urbinati et al., 2004; Sulikowski et al., 2005, 2006; King and 

Berlinsky, 2006) και δείχνουν ότι οι χειρισμοί και ο περιορισμός λόγω μεταφοράς 

επηρεάζουν τις βιολογικές επιδόσεις και μειώνουν την ικανότητα επιβίωσης στα ανώριμα 

άτομα (Serafy et al. 1999; Shrimpton et al. 2001; Gomes et al., 2003, 2006; Urbinati et al. 

2004; Sulikowski et al., 2005, 2006; King and Berlinsky, 2006). Ψάρια τα οποία 

μεταφέρονται σε υψηλές πυκνότητες, υποβάλλονται σε μηχανική τριβή λόγω επαφής μεταξύ 

τους, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα καταπόνησης (Ross and Ross, 1999) και 

μπορεί να προκαλέσει απώλεια λεπιών και βλέννης με αποτέλεσμα τη μόλυνση και την 

πρόκληση ασθενειών (Wedemeyer, 1996β). Αποτέλεσμα της καταπόνησης μεταφοράς είναι 

η γρήγορη και παροδική αύξηση της κορτιζόλης του πλάσματος (Barton and Iwama 1991), 

που συνήθως δεν διαρκεί πάνω από 24 h. Οι επιπτώσεις της πυκνότητας μεταφοράς στην 

υγεία των ανώριμων ατόμων φαίνεται ότι παρουσιάζει ειδο-ειδικότητα (Sulikowski et al., 

2005).  

Οι αναφορές στη βιβλιογραφία για τη σχέση της πυκνότητας με τη συγκέντρωση 

κορτιζόλης πλάσματος είναι αντιφατικές. Στην ιριδίζουσα πέστροφα, κάποιες μελέτες 

παρατήρησαν μείωση της κορτιζόλης πλάσματος με την αύξηση της πυκνότητας 

(Leatherland and Cho, 1985; Procarione et al., 1999), άλλες δεν παρατήρησαν επίπτωση της 

πυκνότητας στις συγκεντρώσεις κορτιζόλης πλάσματος (Laidley and Leatherland, 1988β; 

Kebus et al., 1992; Leatherland, 1993) και άλλες παρατήρησαν αύξηση της κορτιζόλης με 

την αύξηση της πυκνότητας (Pickering and Pottinger, 1987α; Pickering et al., 1991). 

Αντίστροφη σχέση μεταξύ κορτιζόλης και πυκνότητας έχει αναφερθεί επίσης και στο είδος 

Salvelinus fontinalis (Vijayan and Leatherhead, 1990). Οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις 

κορτιζόλης στις υψηλότερες πυκνότητες ίσως αποτελούν προσαρμοστική απόκριση σε 

χρόνια καταπόνηση (Pickering and Pottinger, 1987α; Vijayan and Leatherhead, 1990; North 

et al., 2006). In vitro δεδομένα σε σαλμονοειδή όπου ο μεσονεφρός ψαριών που ήταν 

εγκλιματισμένα σε υψηλότερες πυκνότητες εκτροφής είχε υψηλότερα επίπεδα έκκρισης 

κορτιζόλης υποστηρίζουν την παραπάνω υπόθεση (Patiño et al., 1986; Vijayan and 

Leatherland, 1990). Αυτά τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι τα κύτταρα του μεσονεφρού 

κάποιων σαλμονοειδών σε υψηλή πυκνότητα είναι πιο δραστήρια αλλά και ο μεταβολικός 
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ρυθμός κάθαρσης της κορτιζόλης μέσω του ήπατος αυξάνεται επίσης, με αποτέλεσμα τη 

φαινομενική προσαρμογή των συγκεντρώσεων κορτιζόλης πλάσματος (Vijayan and 

Leatherland, 1990). 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το λαβράκι στα πρώτα αναπτυξιακά 

στάδια έχει υψηλότερες συγκεντρώσεις κορτιζόλης από άλλα είδη και η απόκριση στην 

καταπόνηση ξεκινά ήδη 11 ημέρες μετά την εκκόλαψη. Επιπλέον, ο ρυθμός απελευθέρωσης 

κορτιζόλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης καταπόνησης σε ιχθύδια και ανήλικα 

άτομα λαβρακιού σε καταπόνηση και διαχειριστικές πρακτικές όπως η μεταφορά.
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8.1. Εισαγωγή 

 

Καθώς τα ψάρια αυξάνονται σε μέγεθος αυξάνονται και οι μεταβολικές απαιτήσεις 

καθώς και οι απαιτήσεις σε οξυγόνο. Οι απαιτήσεις αυτές εκπληρώνονται μέσω της 

σταδιακής αύξησης της αναπνευστικής επιφάνειας κατά την αύξηση (Ojha and Singh, 1987). 

Για τη μελέτη της αναπνοής και της όσμωσης οι σημαντικότερες διαστάσεις είναι η 

βραγχιακή επιφάνεια για την ανταλλαγή αερίων και ιόντων και η απόσταση αίματος – νερού 

(Hughes and Morgan, 1973). Μεταξύ των διαφόρων ειδών ψαριών υπάρχουν διαφορές στον 

αριθμό των βραγχιακών τόξων, στον αριθμό και το μήκος των πρωτογενών και 

δευτερογενών βραγχιακών ελασμάτων. Έτσι, υπάρχουν διαφορές και στη βραγχιακή 

επιφάνεια ανά μονάδα μεγέθους των ψαριών. Η βραγχιακή επιφάνεια αυξάνεται 

αλλομετρικά με την αύξηση της μάζας του σώματος (Price, 1931). Επιπλέον, έχουν βρεθεί 

διαφορές στη βραγχιακή επιφάνεια ανάλογα με τη δραστηριότητα και το ενδιαίτημα που 

ζουν τα ψάρια (Gray, 1954; Hughes, 1966). Πολύ δραστήρια είδη έχουν μεγάλες βραγχιακές 

επιφάνειες και μικρή απόσταση αίματος – νερού ενώ τα νωθρά είδη έχουν πολύ μικρότερες 

βραγχιακές επιφάνειες και μεγαλύτερη απόσταση αίματος – νερού (Hughes and Morgan, 

1973). Μεγάλες βραγχιακές επιφάνειες επιτυγχάνονται μέσω μεγάλων αριθμών σχετικά 

μικρών δευτερογενών ελασμάτων οι οποίοι επιτυγχάνονται με μεγαλύτερο ολικό μήκος των 

πρωτογενών ελασμάτων και με πυκνότερο πακετάρισμα των δευτερογενών κατά μήκος των 

πρωτογενών ελασμάτων (Hughes, 1966; Hughes and Morgan, 1973). Για το λαβράκι έχει 

βρεθεί ότι η συνολική αναπνευστική επιφάνεια διαφέρει και συσχετίζεται αρνητικά με τη 

διαθεσιμότητα οξυγόνου στο νερό παρόλο που δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στο 

συνολικό μήκος των πρωτογενών ελασμάτων ή τη συχνότητα των δευτερογενών ελασμάτων 

(Saroglia et al., 2002). 

Οι ρυθμοί έκκρισης κορτιζόλης από τα ψάρια αναμένεται να σχετίζονται με τη μάζα του 

σώματος αλλά και με το γεγονός ότι ο λόγος της βραγχιακής επιφάνειας προς τη μάζα 

σώματος μειώνεται με την αύξηση του μεγέθους (Pauley, 1994). Είναι σταθερή πρακτική, οι 

φυσιολογικές μετρήσεις σχετιζόμενες με το μεταβολισμό των ζώων να διορθώνονται με το 

μέγεθος του σώματος του ατόμου (West and Brown, 2005). Αυτή θεωρείται αποτελεσματική 

προσέγγιση όταν όλα τα ψάρια είναι παρόμοιου μεγέθους. Όταν όμως τα ψάρια διαφέρουν 
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σημαντικά σε μέγεθος, οι δυνητικές επιπτώσεις του μεγέθους στην απελευθέρωση των 

στεροειδών πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για οποιοδήποτε τρισδιάστατο αντικείμενο με 

σταθερές σχετικές διαστάσεις, δηλαδή με σταθερό σχήμα, μια αύξηση του μήκους κατά ένα 

παράγοντα Χ θα συνοδευθεί με μια αύξηση της επιφάνειας κατά Χ2 και μια αύξηση του 

όγκου (≈ μάζα) κατά Χ3. Έτσι, η επιφάνεια των βραγχίων θα αναμένονταν να είναι σε 

αναλογία με τη μάζα2/3. Για παράδειγμα όταν ένα ψάρι αυξάνεται από 4 σε 10 g (αύξηση 

250%), η επιφάνεια των βραγχίων του αυξάνεται μόνο κατά 184%. Σύμφωνα με τα 

προηγούμενα, ψάρια των 10 g θα έπρεπε να απελευθερώνουν στεροειδή με διπλάσιο ρυθμό 

περίπου από τα ψάρια των 4 g (Scott et al., 2008). Υπάρχουν μόνο δύο εργασίες (Bender et 

al., 2006, 2008) στο είδος Neolamprologus pulcher στις οποίες έχει εφαρμοσθεί η μη-

επεμβατική μέθοδος μέτρησης στεροειδών στο νερό σε ψάρια με σημαντική διαφορά στο 

μέγεθος (3 έναντι 12 g). Τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών δεν παρείχαν αποδείξεις ότι 

τα ψάρια των 12 g απελευθέρωναν διπλάσιες ποσότητες στεροειδών από τα ψάρια των 3 g. 

Αντιθέτως, και οι δύο ομάδες φαίνεται ότι απελευθέρωναν παρόμοιες ποσότητες στεροειδών 

στο ίδιο χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα αυτά όμως στερούνται δεδομένων για τις 

συγκεντρώσεις των στεροειδών στο πλάσμα και έτσι δεν αποτελούν απόδειξη ότι οι ρυθμοί 

απελευθέρωσης των στεροειδών δεν αυξάνονται σε σχέση με το μέγεθος (Scott et al., 2008).  

 Σκοπός του πειράματος ήταν η εκτίμηση της επίδρασης του μεγέθους των ψαριών στο 

ρυθμό απελευθέρωσης κορτιζόλης στο λαβράκι. Η υπόθεση εργασίας ήταν ότι τα 

μεγαλύτερα άτομα θα απελευθέρωναν κορτιζόλη με μεγαλύτερο ρυθμό από τα μικρότερα σε 

σχέση με τη μάζα τους. 

 

8.2. Υλικά και μέθοδοι 

 

Χρησιμοποιήθηκαν ψάρια προερχόμενα από εντατικές συνθήκες εκτροφής στους 

κλωβούς του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης (Χανιά) σε συνθήκες 

φυσικής φωτοπεριόδου και θερμοκρασίας. Τα ψάρια χωριστήκαν σε δύο ομάδες ανάλογα το 

μέγεθος: Μικρά (n = 40) μέσου βάρους σώματος ± SD, 127,0 ± 23,5 g και Μεγάλα (n = 40) 

351,5 ± 79,0 g. Την ημέρα διεξαγωγής του πειράματος η θερμοκρασία του νερού ήταν  

17,5°C και το διαλυμένο οξυγόνο, 7,4 mg l-1. Κατά την έναρξη του πειράματος ανυψώθηκαν 

τα δίχτυα των δύο κλωβών και συνελήφθησαν με απόχη πέντε ψάρια από κάθε ομάδα 
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μεγέθους (0 h, ομάδα ελέγχου). Αμέσως μετά τη σύλληψη ακολούθησε αναισθησία με 

γαρυφαλέλαιο (0,03 ml l-1) και δειγματοληψία αίματος και βραγχίων. Τα υπόλοιπα ψάρια 

από κάθε ομάδα μεγέθους συνελήφθησαν και τοποθετήθηκαν σε 14 πλαστικά δοχεία με 

καπάκι (5 ψάρια ανά δοχείο). Τα 12 δοχεία χρησιμοποιήθηκαν για τις αιμοληψίες και τη 

λήψη βραγχίων (6 δοχεία ανά ομάδα) και τα δύο δοχεία χρησιμοποιήθηκαν μόνο για τη 

λήψη δειγμάτων νερού (1 δοχείο ανά ομάδα). Ο όγκος του νερού που περιείχαν τα δοχεία 

ήταν προσαρμοσμένος έτσι ώστε να διατηρείται παρόμοια πυκνότητα (περίπου 35 kg m-3). 

Συγκεκριμένα στα δοχεία τα οποία τοποθετήθηκαν τα μικρά ψάρια περιέχονταν 15 l 

θαλασσινού νερού και στα δοχεία τα οποία τοποθετήθηκαν τα μεγάλα ψάρια περιέχονταν 60 

l θαλασσινού νερού. Τα πειραματικά δοχεία ήταν εφοδιασμένα με οξυγόνο σε όλη τη 

διάρκεια του πειράματος (24 h). Στη συνέχεια ακολούθησαν δειγματοληψίες σε τακτά 

χρονικά διαστήματα (0,5, 1, 2, 4, 8 και 24 h μετά την έναρξη του πειράματος), όπου 

ελάμβανε χώρα δειγματοληψία αίματος και βραγχίων στα πέντε ψάρια ενός δοχείου για κάθε 

ομάδα και νερού από τα δύο δοχεία δειγματοληψίας νερού. Το νερό που απομακρύνονταν 

κατά τη δειγματοληψία (2 x 0,5 l) αντικαθίσταντο αμέσως με θαλασσινό νερό προκειμένου 

να διατηρηθεί σταθερή η πυκνότητα στα δοχεία. Αυτή η μικρή ανανέωση λαμβάνονταν 

υπόψη κατά τον υπολογισμό του ρυθμού απελευθέρωσης της κορτιζόλης. Σε όλη τη διάρκεια 

του πειράματος οι συμμετέχοντες στις δειγματοληψίες φορούσαν γάντια για την αποφυγή 

επιμόλυνσης των δειγμάτων του νερού με ανθρώπινη κορτιζόλη. Τα δείγματα τοποθετούνταν 

στον πάγο σε φορητό ψυγείο. Ο χρόνος από τη σύλληψη έως την αιμοληψία δεν ξεπερνούσε 

τα δύο λεπτά.  

Τις πρώτες τέσσερις ώρες του πειράματος τα δοχεία παρέμειναν πάνω στους διαδρόμους 

των εγκαταστάσεων των κλωβών και στη συνέχεια ξεκίνησε η μεταφορά τους στο 

εργαστήριο Φυσιολογίας Ιχθύων του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία διήρκησε τέσσερις 

ώρες. Στο εργαστήριο συνεχίστηκαν οι δειγματοληψίες των 8 και 24 ωρών, έγινε μέτρηση 

των επιπέδων αμμωνίας στο νερό των δοχείων και άρχισε η ανάλυση των δειγμάτων. 

 

Αναλυτικοί προσδιορισμοί 

 

Ο προσδιορισμός κορτιζόλης πλάσματος και νερού έγινε όπως περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο 2 και ο προσδιορισμός ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό σε στατικές 
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συνθήκες έγινε όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7. 

 

8.3. Στατιστική ανάλυση 

 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 

στατιστικού προγράμματος Sigma Stat 3.1 (SYSTAT Software Inc., Germany). Τα δεδομένα 

ελέγχθηκαν ως προς την κανονικότητα της κατανομής τους (Normality Test) και την ισότητα 

των διασπορών τους (Equal Variance Test) και ακολούθησε έλεγχος με ανάλυση διασποράς 

με έναν ή δύο παράγοντες (One or Two – Way Analysis of Variance, ANOVA και One or 

Two – Way Repeated Measures Analysis of Variance, RM ANOVA). Στις περιπτώσεις που 

διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (P < 0,05), 

χρησιμοποιήθηκε το Tukey ή το Holm-Sidak τεστ πολλαπλής σύγκρισης για την 

ταυτοποίηση των ομάδων που διέφεραν στατιστικά σημαντικά. Τέλος για τον έλεγχο του 

βαθμού συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών που προσδιορίσθηκαν χρησιμοποιήθηκε το τεστ 

πολλαπλής συσχέτισης κατά Pearson (Pearson Product Moment Correlation). 

 

8.4. Αποτελέσματα 

  

Οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα (mean ± SEM) δεν διέφεραν μεταξύ των δύο 

μεγεθών λαβρακιού σε καμία χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του πειράματος (24 h). Και οι 

δύο πειραματικές ομάδες παρουσίασαν υψηλές συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα για 

τις πρώτες 8 h μετά την έναρξη του πειράματος, χρονικό σημείο που αντιπροσωπεύει τη 

λήξη της 4ωρης μεταφοράς και στη συνέχεια ακολούθησε πτώση των συγκεντρώσεων 

κορτιζόλης στις  24 h (Εικόνα 8.1). Στην ομάδα των μικρών ατόμων οι συγκεντρώσεις  

κορτιζόλης στο πλάσμα των μη καταπονημένων ατόμων ήταν 72,3 ± 16,3 ng ml-1 και το 

μέγιστο εμφανίστηκε στις 4 h (466,2 ± 38,1 ng ml-1) ενώ στην ομάδα των μεγάλων ατόμων 

οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις ήταν 93,1 ± 47,4 ng ml-1 και 471,0 ± 7,0 ng ml-1 και το μέγιστο 

παρουσιάστηκε στις 8 h (κατά τη λήξη της μεταφοράς). 
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Εικόνα 8.1. Συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα (mean ± SEM) κατά τη διάρκεια συνθηκών 

περιορισμού και μεταφοράς σε δύο μεγέθη (mean ± (SD), 127,0 (23,5) g και 351,5 (79,0) g) 
λαβρακιού (n = 5). Τα διαφορετικά γράμματα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των μέσων τιμών στην ίδια ομάδα (P < 0,05). Η γκρι μπάρα υποδεικνύει τη διάρκεια της μεταφοράς. 
 

Οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο νερό (mean ± SEM) αυξάνονταν σε όλη τη διάρκεια 

του πειράματος (24 h) και στις δύο ομάδες λαβρακιού και διέφεραν σημαντικά μεταξύ των 

δύο μεγεθών μόνο στις 8 και στις 24 h μετά την έναρξη του πειράματος (Εικόνα 8.2). 

Ο ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό των δοχείων ήταν σημαντικά 

υψηλότερος στην ομάδα των μεγάλων ατόμων μεταξύ 1 – 2 h και 4 – 8 h σε σχέση με τα 

μικρά άτομα. Το μέγιστο του ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό (2,8 ± 0,4 ng g-1 

h-1) στην ομάδα των μεγάλων ατόμων παρουσιάστηκε μεταξύ 1 – 2 h μετά την έναρξη του 

πειράματος, ενώ στην ομάδα των μικρών ατόμων το μέγιστο (1,9 ± 0,2 ng g-1 h-1) ήταν 

χαμηλότερο και παρουσιάστηκε αργότερα, μεταξύ 2 – 4 h (Εικόνα 8.3). Επιπλέον, βρέθηκε 

σημαντικά υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων κορτιζόλης στο πλάσμα και 

του ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό, με συντελεστή συσχέτισης 0,66 (P < 

0,001). 
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Εικόνα 8.2. Συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο νερό (mean ± SEM) κατά τη διάρκεια συνθηκών 

περιορισμού και μεταφοράς σε δύο μεγέθη (mean ± (SD), 127,0 (23,5) g και 351,5 (79,0) g) 
λαβρακιού (n = 5). Τα διαφορετικά γράμματα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των μέσων τιμών στην ίδια ομάδα και ο αστερίσκος σηματοδοτεί διαφορές μεταξύ των δύο μεγεθών 
στην ίδια χρονική στιγμή (P < 0,05). Η γκρι μπάρα υποδεικνύει τη διάρκεια της μεταφοράς. 
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Εικόνα 8.3. Ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό (mean ± SEM) κατά τη διάρκεια 

συνθηκών περιορισμού και μεταφοράς σε δύο μεγέθη (mean ± (SD), 127,0 (23,.5) g και 351,5 (79.0) 
g) λαβρακιού (n = 5). Τα διαφορετικά γράμματα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των μέσων τιμών στην ίδια ομάδα και ο αστερίσκος σηματοδοτεί διαφορές μεταξύ των δύο 
μεγεθών στην ίδια χρονική στιγμή (P < 0,05). Οι τιμές του ρυθμού απελευθέρωσης έχουν τοποθετηθεί 
στο ενδιάμεσο σημείο του χρονικού διαστήματος στο οποίο είχαν προσδιορισθεί. Π.χ. οι τιμές για 0,25 
και 0,75 h αντιπροσωπεύουν εκτιμήσεις για χρονικές περιόδους 30 min, δηλαδή από 0 – 0,5 h και 0,5 
– 1 h, αντίστοιχα. Η γκρι μπάρα υποδεικνύει τη διάρκεια της μεταφοράς. 
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8.5. Συζήτηση 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης υποδεικνύουν ότι υπάρχει διαφορά στο ρυθμό 

απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό ανάμεσα σε άτομα διαφορετικού μεγέθους λαβρακιού 

μετά από καταπόνηση παρόλο που οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα ήταν 

παρόμοιες και στα δύο μεγέθη ψαριών που μελετήθηκαν. Η διαφορά αυτή πιθανόν να 

οφείλεται είτε σε διαφορές στο λόγο της βραγχιακής επιφάνειας προς τη μάζα του σώματος, 

είτε σε διαφορές στο ρυθμό διόδου της κορτιζόλης από τα βράγχια λόγω διαφορών στη 

διαπερατότητα των μεμβρανών τους, στο ρυθμό ροής του αίματος στα βράγχια και στη ροή 

του νερού στα βράγχια λόγω αναπνοής ανάμεσα στα δύο μεγέθη (Ellis et al., 2004). Τα 

αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την υπόθεση εργασίας και τα μεγαλύτερα άτομα 

απελευθερώνουν περισσότερη κορτιζόλη στο νερό. Το μέγιστο του ρυθμού απελευθέρωσης 

κορτιζόλης των μεγαλύτερων ατόμων βρέθηκε σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο των 

μικρότερων ατόμων όπως ήταν αναμενόμενο και από την διαφορά στη μάζα των ψαριών. Τα 

αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα προηγούμενων εργασιών στο 

είδος Neolamprologus pulcher (Bender et al., 2006, 2008) όπου τα επίπεδα κορτιζόλης στο 

νερό ήταν παρόμοια ανάμεσα σε άτομα των 3 και 12 g. Στις εργασίες αυτές όμως δεν 

υπήρχαν δεδομένα συγκεντρώσεων κορτιζόλης στο πλάσμα οπότε είναι δύσκολη η 

σύγκριση. Επιπλέον, οι διαφορές στα μεγέθη των ψαριών μεταξύ των προηγούμενων και της 

παρούσης μελέτης είναι μεγάλες και τα είδη των ψαριών πολύ διαφορετικά (γλυκού έναντι 

θαλασσινού νερού). 

Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης επίσης έδειξαν ότι τα μικρότερου μεγέθους 

άτομα λαβρακιού είναι πιο ανθεκτικά στην καταπόνηση μεταφοράς σε σχέση με τα 

μεγαλύτερου μεγέθους άτομα αφού και οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα αλλά και 

οι ρυθμοί απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό εμφάνισαν τις μέγιστες τιμές τους στις 4 h 

μετά την έναρξη του πειράματος και την εφαρμογή οξείας καταπόνησης με τη μορφή 

σύλληψης, έκθεσης στον αέρα και περιορισμού αλλά πριν την έναρξη της μεταφοράς και 

ακολούθησε μείωση των παραπάνω στις 8 h (τέλος μεταφοράς) σε αντίθεση με τα 

μεγαλύτερου μεγέθους άτομα, τα οποία παρουσίασαν μια μείωση των συγκεντρώσεων 

κορτιζόλης στο πλάσμα και των ρυθμών απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό στις 4 h (πριν 

την έναρξη της μεταφοράς) αλλά αυξήθηκαν πάλι στις 8 h (τέλος μεταφοράς). Ούτε οι 
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συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα αλλά ούτε και οι ρυθμοί απελευθέρωσης κορτιζόλης 

στο νερό έφτασαν στα αρχικά επίπεδα μετά το πέρας του πειράματος (24 h) προφανώς λόγω 

της πρόσθετης καταπόνησης μεταφοράς. Τέλος, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη σημαντικής θετικής συσχέτισης μεταξύ συγκεντρώσεων κορτιζόλης στο πλάσμα και 

του ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό (βλέπε Κεφάλαιο 4, Fanouraki et al., 

2008). 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το μέγεθος των ψαριών επηρεάζει 

σημαντικά το ρυθμό απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό στο λαβράκι και αυτός ο 

παράγοντας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη σχεδίαση πειραμάτων ή την 

επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε ψάρια διαφορετικών μεγεθών.
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9.1.  Εισαγωγή 

 

Η επιτυχής αναπαραγωγή στα ψάρια εξαρτάται από πολύπλοκους μηχανισμούς που 

σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις γενετικών, νευροενδοκρινικών, ηθολογικών και 

περιβαλλοντικών παραμέτρων (Wendelaar Bonga, 1997; Schreck, 2001). Στις 

ιχθυοκαλλιέργειες λόγω διαφορετικών συνθηκών διαβίωσης και καταπόνηση λόγω 

αιχμαλωσίας, σχεδόν όλα τα ψάρια παρουσιάζουν αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες (Zohar 

and Mylonas, 2001). Στα ψάρια, η ανάπτυξη των γονάδων και η γαμετογένεση βρίσκεται υπό 

τον έλεγχο του εγκεφάλου μέσω του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-γονάδες (Hypothalamus-

Pituitary-Gonads, HPG axis) (Pankhurst and Van Der Kraak., 1997). Τα όργανα του 

παραπάνω άξονα αποτελούν στόχους της κορτιζόλης και εκφράζουν τον υποδοχέα των 

γλυκοκορτικοειδών (Takeo et al. 1996; Colombe et al., 2000; Greenwood et al. 2003; Sturm 

et al., 2005; Milla et al., 2006; 2008; Acerete et al., 2007; Park et al., 2007). 

Το λαβράκι είναι γονοχωριστικό είδος, του οποίου το γενετικό σύστημα καθορισμού του 

φύλου δεν είναι ξεκάθαρο (Blázquez et al., 1999). Η κρίσιμη περίοδος για την αρρενοποίηση 

που οφείλεται στα ανδρογόνα βρίσκεται ανάμεσα στις 96 – 126 ημέρες μετά τη 

γονιμοποίηση (Blázquez et al., 2001; Chatain et al., 1999). Επιπλέον, η αναλογία φύλου 

μπορεί να μεταβληθεί μέσω της θερμοκρασίας επώασης στη διάρκεια των πρώτων τριών 

μηνών της ζωής του λαβρακιού με τις υψηλότερες θερμοκρασίες (20 – 21°C) να ευνοούν την 

αρρενοποίηση και τις χαμηλότερες (13 – 15°C) να ευνοούν πιο ισορροπημένες αναλογίες 

φύλου (Blázquez et al., 1998; Koumoundouros et al., 2002; Pavlidis et al., 2000; 

ανασκόπηση Piferrer et al., 2005).  

Οι γονάδες των τελεόστεων είναι ικανές να παράγουν αλλά και να αποκρίνονται σε 

διέγερση από κορτικοστεροειδή. Η κορτιζόλη κυρίως παρουσιάζει άμεσες αρνητικές 

επιπτώσεις στη γαμετογένεση και των δύο φύλων. Όμως, οι παρατηρήσεις αυτών των 

αρνητικών επιπτώσεων ίσως σχετίζονται με αυξημένες συγκεντρώσεις στο πλάσμα. Η σχέση 

μεταξύ κορτικοστεροειδών και αναπαραγωγικών στεροειδών δείχνει ότι τα 

κορτικοστεροειδή εμπλέκονται και έμμεσα με τον HPG άξονα και στα δύο φύλα. Από την 

άλλη πλευρά, εμφανίζουν ένα φάσμα από άμεσες θετικές επιδράσεις κατά τη διάρκεια των 

τελικών σταδίων ειδικά στα θηλυκά άτομα (ωρίμανση ωοκυττάρων και ωορρηξία). Οι 

μεταβολές στις συγκεντρώσεις των κορτικοστεροειδών που παρατηρούνται αυτή την περίοδο 
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μπορεί να σχετίζονται με αυτές τις πολλαπλές λειτουργίες. Συνολικά, οι διαθέσιμες 

πληροφορίες υποδεικνύουν ότι οι κορτικοστεροειδείς ορμόνες μπορεί να συμμετέχουν 

έντονα στη διαμόρφωση του αναπαραγωγικού ενδοκρινικού ελέγχου (ανασκόπηση Milla et 

al., 2009). 

Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις για τη σχέση μεταξύ των συγκεντρώσεων των 

κορτικοστεροειδών στο πλάσμα και την ερωτοτροπία με κάποια είδη να παρουσιάζουν 

υψηλότερες συγκεντρώσεις κορτιζόλης στα επικρατή άτομα (Bender et al., 2006) και κάποια 

άλλα είδη το αντίθετο (Fox et al., 1997; Elofsson et al., 2000). Όμως είναι δύσκολο να 

διαπιστωθεί αν αυτές οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα είναι το αποτέλεσμα ή η 

αιτία της κοινωνικής θέσης. Όντως, η κορτιζόλη μπορεί να προσφέρει ενέργεια για την 

αντιμετώπιση των συγκρούσεων με τα άλλα αρσενικά ή για τη διαφυγή. Διαφορετικά, 

μπορεί να αντικατοπτρίζει την ικανότητα των ψαριών να επικοινωνούν κατά την 

ερωτοτροπία αφού είναι γνωστό ότι τα κορτικοστεροειδή απελευθερώνονται στο νερό σε 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις κατά την περίοδο της αναπαραγωγής (Scott and Sorensen, 1994; 

Lower et al., 2004; Ellis et al., 2005; Bender et al., 2006, 2008; Sebire, et al., 2007) και το 

οσφρητικό επιθήλιο των ώριμων ατόμων είναι ευαίσθητο σε θειικά κορτικοστεροειδή 

(Sorensen et al., 1995) υποδηλώνοντας έτσι πιθανή εμπλοκή τους ως φερομονικούς 

παράγοντες (Milla et al., 2009). Τέλος, αποσπασματικές είναι οι εργασίες που αφορούν στην 

απόκριση καταπόνησης σε σχέση με το φύλο (Campbell et al., 1994; Clements, 1996; 

Pottinger and Carrick, 1999β). 

Σκοπός του πειράματος ήταν η εκτίμηση της επίδρασης του φύλου και της  

αναπαραγωγικής ωρίμανσης στις συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο αίμα και στο ρυθμό 

απελευθέρωσης της κορτιζόλης στο νερό σε ηρεμία. 

 

9.2. Υλικά και μέθοδοι 

 

Χρησιμοποιήθηκαν λαβράκια μέσου βάρους ± SD, 315,8 ± 73,3 τα οποία παρέμεναν σε 

δεξαμενές 2 m3 στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

Κρήτης. Τα ψάρια ήταν χωρισμένα σε τρεις πειραματικές ομάδες εις διπλούν. Στη μία ομάδα 

υπήρχαν μόνο αρσενικά άτομα (Ομάδα αρσενικών), στην άλλη ομάδα υπήρχαν μόνο θηλυκά 

άτομα (Ομάδα θηλυκών) και στην τρίτη ομάδα υπήρχαν και αρσενικά και θηλυκά άτομα σε 
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αναλογία φύλου 1:1 (Ομάδα ανάμικτα). Το πείραμα ξεκίνησε το Μάιο του 2007 οπότε και 

χωρίστηκαν τα ψάρια στις παραπάνω ομάδες. Κάθε μήνα πραγματοποιείτο η λήψη 

σωματομετρικών στοιχείων και δειγμάτων αίματος, νερού και γονάδων για ιστολογική 

μελέτη σε πέντε άτομα από κάθε δεξαμενή (10 άτομα ανά ομάδα). Για το σκοπό του 

παρόντος πειράματος χρησιμοποιήθηκαν οι δειγματοληψίες του Οκτωβρίου (Θερμοκρασία: 

22,4 ± 0,3οC και διαλυμένο οξυγόνο: 6,0 ± 0,1 mg l-1 (mean ± SEM)), όπου τα ψάρια ήταν 

ανώριμα σύμφωνα με τις ιστολογικές αναλύσεις (Αρσενικά: 80% ανώριμα και 20% στη 

φάση της σπερματογένεσης; Θηλυκά: 40% στη φάση των πυρηνίσκων και 60% στη φάση 

των λιπιδίων) και του Δεκεμβρίου (Θερμοκρασία: 17,6 ± 0,4οC και διαλυμένο οξυγόνο: 5,6 

± 0,2 mg l-1), όπου τα ψάρια ήταν ώριμα σύμφωνα με τις ιστολογικές αναλύσεις (Αρσενικά: 

100% στη φάση σπερμίασης (S2-ροή: αυτά που απελευθέρωναν αρκετή ποσότητα 

σπέρματος με την πρώτη προσπάθεια πίεσης); Θηλυκά: 50% στη φάση των φλοιϊκών 

κυψελίδων και 50% στη φάση της λεκιθογένεσης) (Σταύρου, 2009) (Εικόνα 9.1).  

Κάθε μήνα, μία ημέρα πριν τη δειγματοληψία και αφού λαμβάνονταν δείγματα νερού 

από τις 6 δεξαμενές (0 h), διακόπτονταν η ανανέωση του νερού των δεξαμενών και μετά από 

μία ώρα λαμβάνονταν και το δεύτερο δείγμα νερού (1 h) για τον προσδιορισμό του ρυθμού 

απελευθέρωσης κορτιζόλης.  

 

 154



 

 

 155



 

Αναλυτικοί προσδιορισμοί 

 

Ο προσδιορισμός της κορτιζόλης πλάσματος και νερού έγινε όπως περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο 2 και ο προσδιορισμός του ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό σε 

στατικές συνθήκες έγινε με τον τρόπο που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7. 

 

9.3. Στατιστική ανάλυση 

 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 

στατιστικού προγράμματος Sigma Stat 3.1 (SYSTAT Software Inc., Germany). Τα δεδομένα 

ελέγχθηκαν ως προς την κανονικότητα της κατανομής τους (Normality Test) και την ισότητα 

των διασπορών τους (Equal Variance Test) και ακολούθησε έλεγχος με t-test και ανάλυση 

διασποράς με τρεις παράγοντες (Three – Way Analysis of Variance, ANOVA) (Φύλο, 

αναπαραγωγική ωρίμανση και παρουσία άλλου φύλου). Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (P < 0,05), 

χρησιμοποιήθηκε το Tukey ή το Holm-Sidak τεστ πολλαπλής σύγκρισης για την 

ταυτοποίηση των ομάδων που διέφεραν στατιστικά σημαντικά. Τέλος για τον έλεγχο του 

βαθμού συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών που προσδιορίσθηκαν χρησιμοποιήθηκε το τεστ 

πολλαπλής συσχέτισης κατά Pearson (Pearson Product Moment Correlation). 

 

9.4. Αποτελέσματα 

 

Οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο πλάσμα δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (P = 0,802), ενώ παρουσίασαν διαφορές μεταξύ ώριμων και 

ανώριμων ατόμων (P < 0,001) (Εικόνα 9.2) και μεταξύ απομονωμένων από το άλλο φύλο 

και ανάμικτων ατόμων (αναλογία φύλου 1:1) (P < 0,001). Υψηλότερες συγκεντρώσεις 

κορτιζόλης πλάσματος εμφανίστηκαν στα απομονωμένα από το άλλο φύλλο, αρσενικά και 

θηλυκά άτομα λαβρακιού σε σχέση με τα άτομα του αντίστοιχου φύλου της ομάδας των 

ανάμικτων, αλλά μόνο στα αρσενικά οι διαφορές αυτές ήταν στατιστικά σημαντικές, τόσο 

στα ανώριμα όσο και στα ώριμα άτομα (Εικόνα 9.3). 
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Εικόνα 9.2. Συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα ώριμων και ανώριμων απομονωμένων από 

το άλλο φύλο αρσενικών και θηλυκών και ανάμικτων (σε αναλογία φύλου 1:1) ατόμων λαβρακιού  
(mean ± S.E.M.). Τα διαφορετικά γράμματα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των μέσων τιμών (P < 0,05).  
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Εικόνα 9.3. Συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα ώριμων και ανώριμων αρσενικών και 

θηλυκών ατόμων λαβρακιού (mean ± S.E.M.) τα οποία παρέμειναν απομονωμένα ή αναμεμιγμένα με 
άτομα του άλλου φύλου. Τα διαφορετικά γράμματα σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
των μέσων τιμών εντός του εκάστοτε φύλου (P < 0,05).  
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Οι ρυθμοί απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό των δεξαμενών του λαβρακιού σε 

ηρεμία ήταν υψηλότεροι στα ώριμα άτομα και στις τρεις πειραματικές ομάδες (θηλυκά, 

αρσενικά και ανάμικτα) αλλά οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (Εικόνα 9.4). Οι 

συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο αίμα με τα επίπεδα του ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης 

στο νερό παρουσίασαν στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με συντελεστή συσχέτισης 

0,850 (P = 0,002). 
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Εικόνα 9.4. Ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό της δεξαμενής από θηλυκά, αρσενικά 

και ανάμικτα ώριμα και ανώριμα άτομα λαβρακιού  (mean ± S.E.M.).  
 

9.5. Συζήτηση 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης επιβεβαίωσαν την αύξηση των συγκεντρώσεων 

κορτιζόλης πλάσματος στα ώριμα άτομα και των δύο φύλων σε ηρεμία. Οι ρυθμοί 

απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό ήταν επίσης αυξημένοι στα ώριμα άτομα αλλά λόγω 

των χαμηλών επιπέδων κατά την ηρεμία και την χαμηλότερη θερμοκρασία του νερού κατά 

την περίοδο ωρίμανσης δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Οι 

συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο αίμα με τα επίπεδα του ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης 

στο νερό παρουσίασαν στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση. Τέλος, τα απομονωμένα 

από το άλλο φύλο αρσενικά άτομα παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά αυξημένες 

συγκεντρώσεις κορτιζόλης πλάσματος σε σχέση με τα αρσενικά της ομάδας ανάμικτα, 
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υποδεικνύοντας πιθανή καταπόνηση λόγω μεταβολής των κοινωνικών σχέσεων, είτε λόγω 

αυξημένου ανταγωνισμού, επιθετικότητας και δημιουργίας ιεραρχιών, λόγω και της χαμηλής 

πυκνότητας που επικρατούσε στη διάρκεια του πειράματος, είτε λόγω της απουσίας των 

θηλυκών ορμονών. Είναι γνωστό ότι οι χαμηλές πυκνότητες εκτροφής διευκολύνουν την 

εγκαθίδρυση χωρικών και κυριαρχικών ιεραρχιών (North et al., 2006). Η πιθανότητα 

καταπόνησης των απομονωμένων από το άλλο φύλο αρσενικών ατόμων πάντως δεν 

επιβεβαιώνεται από τις συγκεντρώσεις  της γλυκόζης και του γαλακτικού οξέος στο πλάσμα 

(Σταύρου, 2009). Επιπλέον, ούτε τα θηλυκά ούτε τα αρσενικά άτομα των δύο ομάδων 

διέφεραν στην αναπαραγωγική ωριμότητα και το γοναδοσωματικό δείκτη (Σταύρου, 2009).  

Είναι γνωστό ότι οι συγκεντρώσεις των κορτικοστεροειδών στο πλάσμα των ψαριών 

διαφέρουν σημαντικά στη διάρκεια του αναπαραγωγικού κύκλου. Με εξαίρεση την 

κορτιζόλη, οι συγκεντρώσεις των περισσοτέρων κορτικοστεροειδών στο πλάσμα, 

εμφανίζονται χαμηλές ή μη ανιχνεύσιμες εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου. Ωστόσο, την 

περίοδο του ζευγαρώματος μετρήθηκαν σημαντικές ποσότητες κορτικοστεροειδών στο 

πλάσμα κάποιων ειδών ψαριών χωρίς ξεκάθαρη επιρροή του φύλου (Milla et al., 2009). Σε 

κάθε περίπτωση, η μέγιστη αύξηση τους είναι σε συγχρονισμό με την αύξηση στο αίμα των 

στεροειδών που προκαλούν την ωρίμανση (MIS; Maturation-Inducing Steroid) και 

επιβεβαιώνει το ρόλο αυτών των κορτικοστεροειδών στα τελικά στάδια της αναπαραγωγής 

(Noaksson et al., 2005; Milla et al., 2008).  

Κάποια είδη ψαριών παρουσιάζουν ευρεία αύξηση της κορτιζόλης του πλάσματος και 

στα δύο φύλα πριν και κατά τη διάρκεια της απόθεσης των αυγών και του σπέρματος 

(Wingfield and Grimm, 1977; Pickering and Christie, 1981; Kusakabe et al., 2003; Noaksson 

et al., 2005; Westring et al., 2008). Στην ιριδίζουσα πέστροφα, Oncorhynchus mykiss, την 

καφέ πέστροφα, Salmo trutta, το χρυσόψαρο, Carassius auratus, και τον κυπρίνο, Cyprinus 

carpio, μια απότομη αύξηση στην κορτιζόλη του πλάσματος παρατηρείται τη στιγμή της 

ωορρηξίας (Cook et al., 1980; Pickering and Christie, 1981; Bry, 1985; Kime and 

Dolben,1985). Από προηγούμενες μελέτες φαίνεται ότι, τουλάχιστον στα σαλμονοειδή, αυτή 

η αύξηση της κορτιζόλης ξεκινάει νωρίτερα στα αρσενικά αλλά είναι εντονότερη στα 

θηλυκά άτομα (Pickering and Christie, 1981; Milla et al., 2009). 

Στα θηλυκά άτομα των σαλμονοειδών τα κορτικοστεροειδή επηρεάζουν τα οιστρογόνα 

και πιθανά διακόπτουν τη δράση της ορμόνης απελευθέρωσης γοναδοτροπίνης και των 
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γοναδοτροπινών. Έτσι, φαίνεται ότι τα κορτικοστεροειδή ίσως προκαλούν καταστολή της 

λεκιθογένεσης στα σαλμονοειδή (Milla et al., 2009). Αντίστροφα, τα αναπαραγωγικά 

στεροειδή ρυθμίζουν (θετικά ή αρνητικά) την παραγωγή των κορτικοστεροειδών 

υποστηρίζοντας περαιτέρω την αμοιβαία αλληλεπίδραση κατά τον αναπαραγωγικό κύκλο 

και ίσως να δρουν σε ιστούς που εμπλέκονται στην παραγωγή κορτιζόλης για να 

διαμορφώνουν τη συνολική φυσιολογική κορτικοστεροειδή απόκριση (Milla et al., 2009). Η 

παροδική αύξηση των κορτικοστεροειδών στο πλάσμα των ώριμων θηλυκών που 

παρατηρήθηκε στην παρούσα μελέτη, ενισχύει την άποψη για τη βιολογική τους δράση 

στους μηχανισμούς ωορρηξίας. 

Αντίστοιχα, στα αρσενικά άτομα τα κορτικοστεροειδή επηρεάζουν την αναπαραγωγή με 

τις περισσότερες έρευνες να εστιάζουν στην κορτιζόλη. Οι ασυμφωνίες που παρατηρούνται 

στις μελέτες, με αρνητικές ή θετικές επιπτώσεις της κορτιζόλης μπορεί να οφείλονται στις 

δόσεις της κορτιζόλης που χρησιμοποιούνται και/ή σε ειδο-ειδικότητες στην απόκριση και 

υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα της εξαγωγής ισχυρών συμπερασμάτων για τις 

αρνητικές επιπτώσεις της κορτιζόλης στη σπερματογένεση των ψαριών (Milla et al., 2009). 

Η κορτιζόλη αναστέλλει την έκκριση των αναπαραγωγικών στεροειδών (ανδρογόνων), 

τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σπερματογένεσης (Pickering et al., 1987; Carragher et al., 

1989; Pottinger, 1999; Goos and Consten, 2002; Consten et al., 2002; Lister et al., 2008). 

Κατά την περίοδο απελευθέρωσης σπέρματος η κορτιζόλη έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις 

σε κάποιες αναπαραγωγικές παραμέτρους όπως για παράδειγμα η αύξηση των όρχεων 

(Carragher et al., 1989). Άτομα υψηλής απόκρισης κορτιζόλης ραβδωτού λαβρακιού, 

Morone saxatilis, είχαν την τάση να ξεκινούν την απελευθέρωση σπέρματος νωρίτερα και 

παρουσίασαν επιμηκυσμένη περίοδο απελευθέρωσης σπέρματος (Castranova et al., 2005), 

ενώ στην ιριδίζουσα πέστροφα παρατηρήθηκε άμεση αρνητική επίπτωση της κορτιζόλης 

στην παραγωγή στεροειδών που προκαλούν την ωρίμανση (MIS) από τους όρχεις (Milla et 

al., 2008) γεγονός που υποστηρίζει την υπόθεση ότι η κορτιζόλη επηρεάζει την επιτυχία των 

τελικών σταδίων της αναπαραγωγής στα αρσενικά άτομα.  

Τέλος, είναι γνωστό ότι οι θηλυκές και αρσενικές γονάδες ίσως έχουν την ικανότητα να 

παράγουν τα κυριότερα κορτικοστεροειδή (κορτιζόλη, 11-δεοξυκορτιζόλη, κορτικοστερόνη 

και 11-δεοξυκορτικοστερόνη). Αυτό γιατί κατέχουν όλα τα ένζυμα που είναι υπεύθυνα για 

τη σύνθεση τους (Kobayashi et al., 1998; Kusakabe et al., 2002; Kazeto et al., 2003; Li et 
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al., 2003; Socorro et al., 2007; Zhou et al., 2007), τα 11-δεοξυκορτικοστεροειδή έχει βρεθεί 

ότι είναι σημαντικά προϊόντα της ωοθηκικής και/ή της ορχικής στεροειδογένεσης (Colombo 

et al., 1973, 1978; Tesone and Charreau, 1980; Kime et al., 1992) και η κορτιζόλη και η 11-

δεοξυκορτιζόλη είναι παρούσες στις ωοθήκες, το σπέρμα και το σπερματικό υγρό (Canario 

and Scott, 1990; Scott et al., 1991α, β). 
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• Η μη-επεμβατική μεθοδολογία μέτρησης κορτιζόλης στο νερό είναι αξιόπιστη για το 

θαλασσινό νερό και το λαβράκι. Η στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των 

ρυθμών απελευθέρωσης και των συγκεντρώσεων κορτιζόλης στο πλάσμα υποδεικνύει ότι η 

μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης καταπόνησης στο λαβράκι. 

• Η επίδραση της δειγματοληψίας (σύλληψη με απόχη και αναισθησία) στους δείκτες 

καταπόνησης είναι σημαντική και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει ειδο-ειδικότητα 

στην ανθεκτικότητα στη σύλληψη. Τα επίπεδα των δεικτών καταπόνησης ήταν υψηλότερα 

στη μέθοδο σύλληψης με απόχη και τη χρήση αναισθησίας χωρίς όμως να υπάρχουν πάντα 

στατιστικά σημαντικές διαφορές.  

• Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ειδο-ειδικότητας στην 

απόκριση στην καταπόνηση των ειδών που μελετήθηκαν τόσο στο επίπεδο της πρωτογενούς 

όσο και στο επίπεδο της δευτερογενούς φυσιολογικής απόκρισης. Όλα τα είδη που 

μελετήθηκαν, με εξαίρεση το ροφό, παρουσίασαν αύξηση των συγκεντρώσεων κορτιζόλης 

στο πλάσμα από την πρώτη μισή ή μία ώρα μετά την καταπόνηση αλλά διέφεραν στην 

ένταση και στη διάρκεια της απόκρισης. 

• Η ειδο-ειδικότητα στην απόκριση της κορτιζόλης αντανακλάται και στα επίπεδα του 

ρυθμού απελευθέρωσης της κορτιζόλης στο νερό αφού υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση 

μεταξύ των συγκεντρώσεων της κορτιζόλης στο πλάσμα και το νερό. Τα μέγιστα 

παρουσιάστηκαν στις πρώτες δύο ώρες και ο ρυθμός απελευθέρωσης επανέρχονταν σε τιμές 

ηρεμίας εντός τεσσάρων ωρών. Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο νερό 

αυξάνονταν από το πρώτο ημίωρο μετά την εφαρμογή οξείας καταπόνησης όπως και στο 

πλάσμα, υποδηλώνοντας ότι η χρονική υστέρηση μεταξύ αύξησης κορτιζόλης πλάσματος 

και κορτιζόλης νερού είναι θέμα ολίγων λεπτών. 

• Οι μέγιστες συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα του λαβρακιού βρέθηκαν από 2 έως 

100 φορές υψηλότερες από αυτές των υπολοίπων ειδών. Οι υψηλές συγκεντρώσεις 

κορτιζόλης στο λαβράκι μπορούν να αποδοθούν είτε στην αυξημένη δραστικότητα του 

μεσονεφρού που εμφανίζει, η οποία επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της 

οντογένεσης κορτιζόλης στην παρούσα μελέτη, είτε στην ύπαρξη χαμηλής συγγένειας 

υποδοχέων κορτικοστεροειδών, υπόθεση που μένει να ερευνηθεί.  

• Ο ρυθμός απελευθέρωσης κορτιζόλης μετά από καταπόνηση στο λαβράκι ήταν 

χαμηλότερος από το αναμενόμενο με βάση τις συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα. 
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Αντίθετα, η τσιπούρα παρουσίασε σχετικά υψηλό ρυθμό απελευθέρωσης σε σχέση με τις 

χαμηλές συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο πλάσμα. Γενικά, φαίνεται ότι τα θαλασσινά είδη 

απελευθερώνουν μικρότερες ποσότητες κορτιζόλης στο νερό σε σχέση με τις συγκεντρώσεις 

κορτιζόλης στο πλάσμα σε σύγκριση με τα είδη γλυκού νερού. Οι διαφορές αυτές μπορεί να 

αντικατοπτρίζουν διαφορές στο λόγο επιφάνειας βραγχίων προς μάζα σώματος ή στο ρυθμό 

διαρροής της κορτιζόλης μέσω των βραγχίων λόγω της διαπερατότητας των βραγχίων, του 

ρυθμού ροής του αίματος στα βράγχια, του αναπνευστικού ρυθμού, της θερμοκρασίας, της 

ποιότητας νερού ή της έντασης της καταπόνησης. 

• Ο ροφός παρουσιάστηκε ανθεκτικός στην καταπόνηση και η θερμοκρασία του νερού 

επηρέασε τη μεταβολική δραστηριότητα και την απόκριση του ροφού στην καταπόνηση 

συμπεριλαμβανομένου και του ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης, ο οποίος βρέθηκε 

υψηλότερος στη μεγαλύτερη θερμοκρασία.  

• Οι συγκεντρώσεις της γλυκόζης στο πλάσμα του ροφού δεν αποκρίθηκαν στην 

καταπόνηση αλλά ήταν υψηλές και στις δύο πειραματικές θερμοκρασίες, γεγονός που 

ενδεχομένως εμπλέκει την απόκριση των κατεχολαμινών, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί 

πειραματικά. 

• Οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στους ιστούς του λαβρακιού ήταν παρόμοιες με αυτές 

του ροφού, με εξαίρεση το ήπαρ και το σπλήνα όπου το λαβράκι είχε στατιστικά σημαντικά 

υψηλότερες συγκεντρώσεις κορτιζόλης. Η υψηλότερη συγκέντρωση κορτιζόλης βρέθηκε 

στον καρδιακό ιστό και στα δύο είδη. 

• Οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης και γλυκόζης στο πλάσμα δεν επιβεβαίωσαν την ύπαρξη 

σταθερότητας της απόκρισης στο χρόνο και την ξεκάθαρη ύπαρξη HR και LR ατόμων στο 

συγκεκριμένο πληθυσμό λαβρακιού.  

• Οι μεταβολές της κορτιζόλης στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια στο λαβράκι παρουσίασε 

παρόμοιο πρότυπο με εκείνο άλλων ειδών, όπου τα μητρικής προέλευσης επίπεδα των 

συγκεντρώσεων της κορτιζόλης στα αυγά είναι υψηλότερα από τα επίπεδα κατά την 

εκκόλαψη και στη συνέχεια αρχίζουν να αυξάνονται ξανά σαν αποτέλεσμα ενδογενούς 

παραγωγής κορτιζόλης από τις νύμφες. Η παραγωγή κορτιζόλης στο λαβράκι άρχισε 11 DPH 

όπως και σε άλλα είδη θαλάσσιων τελεόστεων. Στο λαβράκι πάντως παρουσιάστηκε 

εντονότερη αύξηση των συγκεντρώσεων της κορτιζόλης στα νυμφικά στάδια και κυρίως 

μετά το στάδιο της κάμψης της νωτοχορδής (27 DPH) από άλλα είδη. Έτσι, μπορούμε να 
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υποθέσουμε ότι τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο λαβράκι οφείλονται σε αυξημένη 

ενδογενή παραγωγή της ορμόνης σε σχέση με άλλα είδη.  

• Τα αποτελέσματα υπέδειξαν την έναρξη της απόκρισης στην καταπόνηση από το στάδιο 

του πρώτου ταΐσματος (11 DPH) όπου και σηματοδοτείται η λειτουργία του HPI άξονα έστω 

και σε χαμηλότερο βαθμό από τα επόμενα στάδια. 

• Η ικανότητα της απελευθέρωσης κορτιζόλης στο νερό παρατηρήθηκε ήδη αμέσως μετά τη 

μεταμόρφωση (92 DPH) και μάλιστα σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με μεγαλύτερα άτομα 

λαβρακιού.  

• Υψηλά επίπεδα ρυθμού απελευθέρωσης κορτιζόλης, σε σχέση με μεγαλύτερα άτομα, 

παρουσίασαν τα ιχθύδια λαβρακιού μετά από οξεία καταπόνηση. Οι διαφορές αυτές μπορεί 

να αντικατοπτρίζουν διαφορές στο λόγο επιφάνειας βραγχίων προς μάζα σώματος ή στη 

διαπερατότητα των βραγχίων λόγω του ρυθμού ροής του αίματος στα βράγχια ή του 

αναπνευστικού ρυθμού μεταξύ των ατόμων διαφορετικού μεγέθους. Η υπόθεση μένει να 

ερευνηθεί προσδιορίζοντας τις επιφάνειες των βραγχίων σε διάφορα μεγέθη και αναπτυξιακά 

στάδια του είδους. 

• Οι ρυθμοί απελευθέρωσης κορτιζόλης των ανώριμων ατόμων λαβρακιού κατά την 

προσομοίωση μεταφοράς σε δύο διαφορετικές πυκνότητες ήταν αυξημένοι για περισσότερο 

χρονικό διάστημα (2 h) και το μέγιστο παρατηρήθηκε αργότερα (1–2 h) στην ομάδα χαμηλής 

πυκνότητας (20 kg m-3) σε σχέση με την ομάδα υψηλής πυκνότητας (50 kg m-3) που 

ανέκαμψε γρηγορότερα (1 h και 0–1 h, αντίστοιχα).  

• Το μέγεθος των ψαριών επηρεάζει σημαντικά το ρυθμό απελευθέρωσης κορτιζόλης στο 

νερό στο λαβράκι και αυτός ο παράγοντας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη σχεδίαση 

πειραμάτων ή την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε ψάρια διαφορετικών μεγεθών. 

Τα μεγαλύτερα άτομα απελευθέρωσαν περισσότερη κορτιζόλη στο νερό με το μέγιστο να 

έχει σχεδόν διπλάσια τιμή από το αντίστοιχο των μικρότερων ατόμων όπως αναμένονταν 

από τη διαφορά των μαζών τους.  

• Οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο πλάσμα βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερες στα 

ώριμα σε σχέση με τα ανώριμα άτομα λαβρακιού και στα δύο φύλα. Επιπλέον, οι 

συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο πλάσμα των απομονωμένων από το άλλο φύλο 

αρσενικών ατόμων λαβρακιού ήταν υψηλότερες από αυτές της ομάδας των ανάμικτων τόσο 

στα ανώριμα όσο και στα ώριμα άτομα υποδεικνύοντας πιθανή καταπόνηση λόγω μεταβολής 
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των κοινωνικών σχέσεων είτε λόγω αυξημένου ανταγωνισμού, επιθετικότητας και 

δημιουργίας ιεραρχιών, λόγω και της χαμηλής πυκνότητας που επικρατούσε στη διάρκεια 

του πειράματος, είτε λόγω της απουσίας των θηλυκών ορμονών. Οι ρυθμοί απελευθέρωσης 

κορτιζόλης στο νερό των δεξαμενών του λαβρακιού σε ηρεμία ήταν υψηλότεροι στα ώριμα 

άτομα και στις τρεις πειραματικές ομάδες (θηλυκά, αρσενικά και ανάμικτα) αλλά οι 

διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές, λόγω των χαμηλών επιπέδων κατά την ηρεμία και 

της χαμηλότερης θερμοκρασίας που επικρατούσε την περίοδο της ωρίμανσης. 
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	Κεφάλαιο 1
	Γενική Εισαγωγή
	 1.1. Υδατοκαλλιέργειες και «Ευημερία» ιχθύων (welfare)
	Η παγκόσμια παραγωγή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας έχει φτάσει σήμερα σε επίπεδο ρεκόρ. Η παραγωγή ιχθύων είναι πολύ σημαντική, παρέχοντας περισσότερο από το 15% της ολικής ζωικής πρωτεΐνης. Οι υδατοκαλλιέργειες αναπτύσσονται γρηγορότερα από όλους τους άλλους τομείς παραγωγής τροφής (FAO, 2002). Τις τελευταίες δεκαετίες οι υδατοκαλλιέργειες έχουν εξαπλωθεί, διαφοροποιηθεί και εντατικοποιηθεί. Για την αύξηση της παραγωγής σε συνθήκες εκτροφής γίνεται επέκταση και πολλαπλασιασμός των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας αλλά και αύξηση της πυκνότητας εκτροφής. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια για την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης μέσω παροχής βελτιωμένων σιτηρεσίων καθώς και τεχνικών παροχής τροφής. Όλες αυτές οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αύξηση της παραγωγής αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη το πώς τα ζώα θα αντιμετωπίσουν επιτυχώς αυτές τις καινούργιες συνθήκες διαβίωσης. 
	Ο όρος ευημερία (welfare) στα ζώα άρχισε να κερδίζει ενδιαφέρον μόνο πολύ πρόσφατα (Almazán-Rueda, 2004). Παρόλο που δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός της ευημερίας, συνήθως αντιπροσωπεύει τη φυσική και πνευματική κατάσταση ενός ζώου σε σχέση με το περιβάλλον του (Appleby and Hughes, 1997; Duncan and Fraser, 1997). Η ευημερία ενός ζώου αναφέρεται στην ποιότητα ζωής και αυτό περικλείει τις έννοιες της υγείας, της ευτυχίας και της μακροζωίας (Duncan and Fraser, 1997). Οι περισσότεροι ορισμοί εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες ευρύτερες προσεγγίσεις (Duncan and Fraser, 1997; Fraser et al., 1997), καμία από τις οποίες δεν είναι από επιστημονικής απόψεως σωστή ή λάθος, αλλά εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για το τι πρέπει να μας απασχολεί κατά την ενασχόληση μας με τα ζώα: 
	Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ευημερία των ιχθύων. Οι άνθρωποι μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία των ιχθύων μέσω της αλιείας, της ιχθυοκαλλιέργειας, του ψυχαγωγικού ψαρέματος, της επιστημονικής έρευνας ή της διατήρησης τους σαν κατοικίδια ζώα σε ενυδρεία (Huntingford et al., 2006). Τα ζώα αποκρίνονται σε διάφορα επίπεδα στις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης που ποικίλουν από ενδοκρινικές αλλαγές έως άτυπες συμπεριφορές. Ο όρος ευημερία συγχέεται με τον όρο καταπόνηση (stress). Αν και η έντονη καταπόνηση συνδέεται με μειωμένη ευημερία, οι δύο αυτοί όροι είναι διαφορετικοί και συμπληρωματικοί μεταξύ τους. Ενώ η ευημερία σχετίζεται με το αίσθημα της ευφορίας, ευτυχίας και/ή ευχαρίστησης, η καταπόνηση σχετίζεται με το αίσθημα του πόνου και του φόβου (Broom, 1998). 
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