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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Φυσιολογίας Ιχθύων του 

Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. από τον Σεπτέμβριο του 2004 μέχρι τον 

Μάϊο του 2006.   

Πρώτα απ’ όλους πρέπει να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Μυλωνά, Ερευνητή Β΄ του 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για την ανάθεση της εργασίας, συνεχή επίβλεψη, ουσιαστική καθοδήγηση και 

σημαντική βοήθεια κατά τη διάρκεια τόσο του πειραματικού μέρους της, όσο και κατά τη 

συγγραφή της.  Επιπλέον φρόντισε να χρηματοδοτηθεί αυτή η προσπάθεια με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο.  Πρέπει να σημειώσω ότι εκτός από την επιστημονική καθοδήγηση και την 

οικονομική βοήθεια, παρείχε ηθική στήριξη που μετέτρεψαν την σχέση του φοιτητή με τον 

υπεύθυνό του σε φιλική, αφού ήταν διαθέσιμος να ακούσει για οποιοδήποτε πρόβλημα 

δημιουργήθηκε κατά την περίοδο παραμονής μου στο συγκεκριμένο εργαστήριο.  Επίσης, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τον Μιχάλη Παυλίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας 

του Πανεπιστημίου Κρήτης που δέχθηκε να είναι επιβλέπων αυτής της εργασίας, όπως επίσης 

για τις διορθώσεις και τα χρήσιμα σχόλια. 

Η εργασία αυτή λόγω του όγκου της δουλειάς που απαιτούσε δεν θα ολοκληρωνόταν αν 

δεν συμμετείχαν ενεργά και άλλα άτομα.  Ξεκινώ από την Μαρία Παπαδάκη, τεχνικό του 

εργαστηρίου, που με βοήθησε στην εφαρμογή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν.  

Ωστόσο, η ουσιαστική της βοήθεια ήταν στις ατελείωτες ώρες που ήταν διαθέσιμη να ακούει 

και να συζητά οποιοδήποτε θέμα, με ειλικρίνεια, χωρίς ποτέ να κουραστεί.  Επίσης, η Ειρήνη 

Συγγελάκη, υπεύθυνη για τη διαχείριση των ψαριών, με βοήθησε κατά τις δειγματοληψίες και 

την εφαρμογή των μεθόδων, ενώ συμμετείχε σε όλα τα πειράματα της εργασίας.  Ακόμη, ο 

Mario Zaiss και η Kerstin Sarter βοήθησαν σε κάποιες από τις δειγματοληψίες. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου για την επιμονή, υπομονή και το 

σθένος που έδειξαν για να ολοκληρώσω τις σπουδές, παρά τις δύσκολες συνθήκες που 

υπήρχαν.  Η εργασία είναι αφιερωμένη σε αυτούς. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την αναπαραγωγική βιολογία του μυλοκοπιού (Umbrina 

cirrosa) και έγινε με στόχο την: α) μελέτη του ετήσιου αναπαραγωγικού κύκλου, β) 

συγκριτική εκτίμηση της ποιότητας του σπέρματος ψαριών διαφορετικών ηλικιών, γ) 

πρόκληση ωοτοκίας με τη χρήση συνθετικών αναλόγων γοναδοεκλυτίνης (gonadotropin 

releasing hormone agonist, GnRHa) και δ) πρόκληση σπερμίασης με τη χρήση ανθρώπινης 

χοριονικής γοναδοτροπίνης (human chorionic gonadotropin, hCG) και GnRHa. 

Τα μυλοκόπια φάνηκε να αντιμετωπίζουν προβλήματα φυσιολογικής ωρίμανσης των 

γαμετών τους, αφού τα θηλυκά παρήγαγαν αυγά μόνο τρεις φορές κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγικής περιόδου, εκ των οποίων μόνο μία φορά γονιμοποιημένα, ενώ τα αρσενικά 

αν και έφεραν σπέρμα καλής ποιότητας οι παραγόμενες ποσότητες ήταν σχετικά μικρές.  Πιο 

συγκεκριμένα, αν και οι ωοθήκες των θηλυκών ατόμων εισέρχονταν στο στάδιο της 

λεκιθογένεσης από τον Μάρτιο, τα ωοκύτταρά τους δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα 600 

μm - διάμετρος που αναφέρεται στην τελική φάση της λεκιθογένεσης - ακόμα και στην 

αναπαραγωγική περίοδο που προσδιορίστηκε τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο.  Από την άλλη, τα 

αρσενικά ψάρια παρήγαγαν σπέρμα από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο με τον δείκτη 

σπερμίασης να μη ξεπερνά την τιμή 2 και ποσότητες που κυμάνθηκαν στα 0,2 – 1,6 ml kg-1 

σωματικού βάρους.  Η πυκνότητα του σπέρματος εκτιμήθηκε στα 15 - 22 x 109 

σπερματοζωάρια ml-1, ενώ το ποσοστό και η διάρκεια κινητικότητας του σπέρματος 

κυμάνθηκαν στα 60 – 90% και 1,7 – 3,5 min, αντίστοιχα.  

Από τη συγκριτική εκτίμηση της ποιότητας του σπέρματος ψαριών διαφορετικών 

ηλικιών προέκυψε ότι δεν υπήρχαν σπερμιάζοντα αρσενικά 1 χρόνου, παρόλο που έφεραν 

ενδοορχικά σπερματοζωάρια.  Τα ψάρια παρουσίασαν σημαντικές διαφορές  όσον αφορά τον 

γοναδοσωματικό δείκτη (GSI), με αυτά των 3 χρόνων να εμφανίζουν τις μεγαλύτερες τιμές.  

Από τις ποιοτικές παραμέτρους του σπέρματος που εκτιμήθηκαν δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφορές ενώ δεν υπήρχαν διαφορές ούτε στην παραγόμενη ποσότητα 

σπέρματος. 
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Η σύγκριση των μεθόδων πρόκλησης ωοτοκίας έδειξε ότι στο μυλοκόπι τρεις ενέσεις 

GnRHa έχουν περίπου τα ίδια αποτελέσματα με την θεραπεία με ένα εμφύτευμα GnRHa.  

Προέκυψε ο ίδιος μέσος αριθμός ωοτοκιών (4), ενώ δεν βρέθηκαν διαφορές στις 

παραμέτρους ποιότητας αυγών ποσοστό γονιμοποίησης, σχετική γονιμότητα, ποσοστό 

εκκόλαψης και επιβίωση 4 ημερών των αυγών μεταξύ των δύο μεθόδων πρόκλησης 

ωοτοκίας. 

Όσον αφορά την πρόκληση απελευθέρωσης σπέρματος, οι θεραπείες με ενέσεις GnRHa 

δεν φάνηκε να βελτιώνουν την παραγωγή ή την ποιότητα του σπέρματος.  Αντίθετα, οι 

θεραπείες με ενέσεις hCG και εμφυτεύματα GnRHa προκάλεσαν μεγαλύτερη παραγωγή 

σπέρματος σε σχέση με τα ψάρια του μάρτυρα, ιδιαίτερα τις πρώτες μέρες του πειράματος, 

ωστόσο με μειωμένες τιμές πυκνότητας σπέρματος η πρώτη θεραπεία και με αυξημένες τιμές 

τις ημέρες 17 και 24 μετά την χορήγηση της θεραπείας η δεύτερη.  Το ποσοστό 

κινητικότητας του σπέρματος δεν παρουσίασε διαφορές μεταξύ των θεραπειών, ενώ η 

διάρκεια κινητικότητας του σπέρματος ήταν μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες την ημέρα 24 

μετά από τη χορήγηση εμφυτευμάτων GnRHa.  

Συμπερασματικά, το μυλοκόπι αντιμετωπίζει αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες που 

συνοψίζονται στην αποτυχία των θηλυκών να φθάσουν στο στάδιο της τελικής ωρίμανσης 

των ωοκυττάρων τους και τις μειωμένες ποσότητες σπέρματος των αρσενικών.  Η χρήση των 

τεχνητών μεθόδων πρόκλησης της αναπαραγωγής είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή αυγών 

για τα θηλυκά και μεγαλύτερων ποσοτήτων σπέρματος για τα αρσενικά.  Ωστόσο χρειάζεται 

περαιτέρω μελέτη για την κατανόηση των ενδοκρινολογικών διαδικασιών του είδους ώστε να 

βελτιστοποιηθούν και οι μέθοδοι τεχνητής πρόκλησης της αναπαραγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  Το είδος και η καλλιέργειά του 

Οι ιχθυοκαλλιέργειες στη Μεσόγειο βασίζονται κυρίως στην παραγωγή τσιπούρας 

(Sparus aurata) και λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) (Abellan and Basurco, 1999).  

Ωστόσο, λόγω της παραγωγής σχετικά μεγάλων ποσοτήτων των παραπάνω δύο ειδών 

δημιουργήθηκαν προβλήματα στην εμπορία και πώλησή τους.  Επίσης, οι καταναλωτές 

φαίνεται να επιθυμούν μεγαλύτερη ποικιλία ειδών, και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται 

οι μονάδες παραγωγής ιχθύων τα τελευταία περίπου 10 χρόνια, με τη λεγόμενη 

‘διαφοροποίηση’ της παραγωγής.  Το μυλοκόπι (Umbrina cirrosa, Linnaeus, 1758) 

εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια και αποτελεί υποψήφιο είδος για την ιχθυοκαλλιέργεια. 

Το μυλοκόπι ανήκει στην (Chao, 1984):  Κλάση Actinopterygii, Διαίρεση Teleostei, 

Τάξη Perciformes, Οικογένεια Sciaenidae.  Μπορεί να φθάσει σε μέγιστο μήκος τα 70 cm, με 

συχνότερη τιμή τα 40 cm.  Συναντάται σε όλη τη Μεσόγειο, όπως επίσης στη Μαύρη 

Θάλασσα αλλά και στις ανατολικές ακτές του Ατλαντικού, από τον Βισκαϊκό κόλπο μέχρι τη 

Σενεγάλη.  Βρίσκεται σε παράκτιες περιοχές με αμμώδη ή βραχώδη υποστρώματα μέχρι 

βάθους 100 m, και τρέφεται στον πυθμένα κυρίως με ασπόνδυλα.  Στο χώρο της Μεσογείου 

και της Μαύρης Θάλασσας αναπαράγεται την άνοιξη και το καλοκαίρι (Chao, 1984). 

Προσπάθειες καλλιέργειας του μυλοκοπιού έχουν γίνει στην Κύπρο (Mylonas, et al., 

2000b) και στην Ιταλία (Barbaro, et al., 2002) δεδομένου ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον ως 

προς την καλλιέργειά του, λόγω της υψηλής τιμής πώλησής του, των υψηλών ρυθμών 

ανάπτυξης και της εύκολης προσαρμογής του στην αιχμαλωσία (Fabi and Fiorentini, 1993; 

Mylonas, et al., 2000a).  Από τα επίσημα στοιχεία του FAO (FAO databases) παραγωγή 

υπήρξε μόνο στην Κύπρο τις χρονιές 1999 και 2002, με τις παραγόμενες ποσότητες να 

περιορίζονται στον 1 tn για κάθε χρονιά.  Η κατάσταση αυτή οφείλεται στα προβλήματα που 

εμφανίζονται κατά την καλλιέργειά του, όπως π.χ. στον έλεγχο της αναπαραγωγής του, στις 
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μορφολογικές ανωμαλίες και στην προσαρμογή του σε θαλάσσια κλουβιά, τομείς που 

αποτελούν πεδία προς διερεύνηση. 

Παρόλα τα προβλήματα που παρουσιάζει η καλλιέργειά του, η αύξηση του βάρους του 

το καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρον είδος, αφού στη φύση φαίνεται να έχει τους υψηλότερους 

ρυθμούς ανάπτυξης στα 3 πρώτα χρόνια της ζωής του (Fabi and Fiorentini, 1993), ενώ σε 

ιδανικές συνθήκες καλλιέργειας μπορεί να φθάσει τα 700 g σε 15 μήνες (Mylonas, et al., 

2004b).  Από τις μετρήσεις υγρού βάρους που έγιναν σε ψάρια 1 χρόνου, 2 χρόνων και 3 

χρόνων, στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. την περίοδο Οκτώβριος 2004 – Οκτώβριος 

2005 προέκυψαν παρόμοια συμπεράσματα, αν και τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο θετικά 

(Εικόνα 1), κυρίως λόγω ασθενειών.  Τα ψάρια έφθασαν τα 700 g στους 19 μήνες.  Ψάρια 

ηλικίας 25 μηνών είχαν βάρος 1,5 kg δεδομένου ότι αυτή η ηλικιακή κλάση δεν 

ταλαιπωρήθηκε από ασθένειες, γεγονός που αναδεικνύει τον υψηλό ρυθμό αύξησης του 

μυλοκοπιού. 

1.2  Αναπαραγωγή 

Τα ψάρια διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο που 

αναπαράγονται, αν και η ποικιλομορφία και πλαστικότητα που παρατηρείται κάνει δύσκολη 

οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση.  Υπάρχουν τα γονοχωριστικά είδη όπου τα άτομα ωριμάζουν 

σαν θηλυκά ή αρσενικά και διατηρούν αυτό το φύλο για όλη τους τη ζωή, σε αντίθεση με τα 

ερμαφρόδιτα όπου μπορούν να παράγουν θηλυκούς και αρσενικούς ώριμους γαμέτες κάποια 

στιγμή στη ζωή τους, ταυτόχρονα (simultaneously) ή διαδοχικά (sequentially) (Sadovy and 

Shapiro, 1987; Devlin and Nagahama, 2002).  Οι περισσότεροι τελεόστεοι είναι ωοτόκοι 

(oviparous), δηλαδή απελευθερώνουν τα αυγά στο περιβάλλον όπου και συμβαίνει η 

γονιμοποίησή τους.  Επίσης, υπάρχουν τα ωοζωοτόκα (ovoviparous) και τα ζωοτόκα ψάρια 

(viviparous).   
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1.2.1  Γαμετογένεση στα θηλυκά 

Οι ωοθήκες αλλάζουν μέγεθος και κατά συνέπεια βάρος κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγικής περιόδου.  Η αλλαγή αυτή εκφράζεται από τον γοναδοσωματικό δείκτη 

(GSI = [βάρος της γονάδας /βάρος του ψαριού] * 100).  Κατά την αναπαραγωγή στα θηλυκά 

ψάρια υπάρχουν μεγάλες μεταβολικές απαιτήσεις για την παραγωγή των αυγών, δεδομένου 

ότι πρέπει να τα εφοδιάσουν με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των 

εμβρύων, όπως η λέκιθος (Tyler and Sumpter, 1996). 

Το φαινόμενο της δημιουργίας ενός αυγού αποτελείται από διάφορες φάσεις της 

ανάπτυξης των ωοκυττάρων.  Γενικά, μπορούν να διακριθούν σε έξι διαφορετικές φάσεις: 

ωογένεση, ανάπτυξη πρωτογενών ωοκυττάρων, φάση φλοιοικών κυστιδίων (cortical 

alveolus), λεκιθογένεση, ωρίμανση και ωοτοκία.  Ωστόσο, η διάκριση των φάσεων ποικίλει 

ανάλογα με τα φυσιολογικά, βιοχημικά, μορφολογικά, ιστολογικά κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται (Selman, et al., 1993; Tyler and Sumpter, 1996; Patiño and Sullivan, 2002). 

Η ωογένεση αναφέρεται στην κατάσταση που τα ωογόνια, δηλαδή τα διαφοροποιημένα 

αρχέγονα βλαστικά κύτταρα (differentiated primordial germ cells) που τις περισσότερες 

φορές είναι οργανωμένα σε ομάδες (nests), μετατρέπονται σε πρωτογενή ωοκύτταρα 

(Wallace and Selman, 1990; Selman, et al., 1993; Tyler and Sumpter, 1996).  Πολλοί 

αναφέρουν σαν ωογένεση όλο το φαινόμενο της γαμετογένεσης των θηλυκών (Redding and 

Patino, 1993; Dahle, et al., 2003), ωστόσο είναι περισσότερο ακριβής ο όρος όταν 

τοποθετείται στη γένεση των πρωτογενών ωοκυττάρων.  Ακολουθεί η ανάπτυξη των 

πρωτογενών ωοκυττάρων (primary oocytes), όπου σχηματίζονται τα οργανίδια του 

κυτταροπλάσματος (μιτοχόνδρια, στοιχεία Golgi, κτλ.), ενώ παράλληλα συμβαίνει η 

επικάλυψη του κυττάρου με μια μεμβράνη που ονομάζεταιακτινωτή ζώνη (zona radiata) ή 

χόριο (chorion).  Στο τέλος αυτής της φάσης, τα ωοκύτταρα οργανώνονται ανά ένα στα 

ωοθυλάκια.  Στην φάση φλοιοικών κυστιδίων εμφανίζονται τα ομώνυμα σωματίδια, τα 

οποία κατά την λεκιθογένεση εκτοπίζονται στην περιφέρεια του κυττάρου με σκοπό να 

παρεμποδίσουν την πολυσπερμία.  Παράλληλα, στους περισσότερους τελεόστεους 
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σχηματίζονται κυστίδια - σταγόνες λιπιδίων (lipid vesicles), που είναι δύσκολο να 

διαχωριστούν από τα σωματίδια cortical alveolus.  Η φάση της λεκιθογένεσης 

(vitellogenesis) είναι η κυρίαρχη διαδικασία της ανάπτυξης των ωοκυττάρων προκαλώντας 

μεγάλη αύξηση στο μέγεθός τους.  Αναφέρεται στην συγκέντρωση του λεκιθογόνου 

(vitellogenin) από τα ωοκύτταρα, ουσία που παράγεται κυρίως στο συκώτι αλλά και στα 

ωοκύτταρα και μεταφέρεται με το αίμα.  Ακολουθεί η φάση της ωρίμανσης κατά την οποία 

συνεχίζεται η παραγωγή πρωτεϊνών, διαδικασία που σταματά ταυτόχρονα με την 

απελευθέρωση του υλικού του προμειωτικού πυρήνα (germinal vesicle breakdown), ενώ η 

φάση ολοκληρώνεται με την ενυδάτωση του ωοκυττάρου.  Αφού έχει ολοκληρωθεί η 

γαμετογένεση ακολουθεί η ωοτοκία, φάση κατά την οποία απελευθερώνονται τα αυγά 

(Selman, et al., 1993; Tyler and Sumpter, 1996; Goetz and Garczynski, 1997; Patiño and 

Sullivan, 2002). 

Τα ψάρια όσον αφορά τον αριθμό των ωοτοκιών τους κατατάσσονται σε σύγχρονα και 

ασύγχρονα (Tyler and Sumpter, 1996), ενώ κατά άλλους διακρίνονται τρεις ομάδες, τα 

σύγχρονα, τα ομαδικά σύγχρονα (group-synchronous) και τα ασύγχρονα ή ομαδικά σύγχρονα 

με πολλές ομάδες ωοκυττάρων σε διαφορετική ανάπτυξη (Wallace and Selman, 1981; 

Pankhurst, 1998; Davis and Ludwig, 2004).  Ωστόσο, στην δεύτερη προτεινόμενη 

κατηγοριοποίηση τα όρια μεταξύ των ομαδικά σύγχρονων και ασύγχρονων δεν είναι 

ευδιάκριτα.  Για παράδειγμα, το λαβράκι θεωρείται ομαδικά σύγχρονο ψάρι έχοντας μερικές 

ωοτοκίες το χρόνο, ενώ η τσιπούρα ασύγχρονο γεννώντας πολλές φορές σε ένα χρόνο.  Όμως 

δεν υπάρχει ένας ακριβής αριθμός που να διακρίνει το “πολλές” ωοτοκίες από το “μερικές”, 

για αυτό στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται ο διαχωρισμός που πρότειναν οι Tyler και 

Sumpter (1996) δεδομένου ότι είναι περισσότερο ακριβής και δυσκολότερο να 

παρερμηνευτεί.  Επομένως, σύγχρονα είναι αυτά που φέρουν στις γονάδες τους ωοκύτταρα 

που βρίσκονται κυρίως σε δύο φάσεις: πρωτογενή και ‘συγχρόνως’ αναπτυσσόμενα 

ωοκύτταρα, δηλαδή όλα βρίσκονται στην ίδια φάση.  Τα ψάρια αυτά ωοτοκούν μία φορά 
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κάθε χρόνο, όπως η πέστροφα (Salmo trutta) ή στη ζωή τους, όπως οι ανάδρομοι σολομοί του 

Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.) και τα κατάδρομα χέλια (Anguila spp.).  Τα ασύγχρονα 

φέρουν ωοκύτταρα σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης και ωοτοκούν αρκετές φορές κατά την 

αναπαραγωγική τους περίοδο, όπως το λαβράκι και η τσιπούρα (Wallace and Selman, 1981; 

Redding and Patino, 1993; Tyler and Sumpter, 1996; Davis and Ludwig, 2004). 

Τέλος, κατά την ανάπτυξη των ωοκυττάρων, πολλά από αυτά εκφυλίζονται.  Το 

φαινόμενο αυτό ονομάζεται απόπτωση (apoptosis) ή ατρησία (atresia) και συμβαίνει σε μικρό 

ή μεγάλο βαθμό σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης των ωοκυττάρων.  Ωστόσο, φαίνεται να 

ενισχύεται η ένταση του φαινομένου σε συνθήκες καταπόνησης (stress) (Tyler and Sumpter, 

1996). 

1.2.2  Γαμετογένεση στα αρσενικά 

Η γαμετογένεση στα αρσενικά αποτελείται από τρεις κύριες φάσεις: τον μιτωτικό 

πολλαπλασιασμό των σπερματογονίων, την μείωση των σπερματοκυττάρων και την 

σπερμιογένεση.  Τελικό προϊόν αυτής της διαδικασίας είναι η παραγωγή των αρσενικών 

ώριμων γαμετών, των σπερματοζωαρίων (Schulz and Miura, 2002). 

Κατά τη σπερματογένεση διακρίνονται διαφορετικοί τύποι σπερματοκυττάρων, όπως τα 

σπερματογόνια (spermatogonia), τα σπερματοκύτταρα (spermatocytes), οι σπερματίδες 

(spermatids) και τα σπερματοζωάρια (spermatozoa).  Οι κυρίαρχοι τύποι των κυττάρων που 

περιέχονται σε έναν όρχι είναι ενδεικτικοί της φάσης του αναπαραγωγικού κύκλου που 

βρίσκεται το ψάρι.  Αρχικά, τα σπερματογόνια προκύπτουν από τη διαφοροποίηση των 

αρχέγονων βλαστικών κυττάρων.  Ακολουθεί ο πολλαπλασιασμός των σπερματογονίων 

ανάλογα με τον αριθμό των μιτωτικών διαιρέσεων που συμβαίνουν, ο αριθμός των οποίων 

εξαρτάται από το είδος του ψαριού.  Ο μετασχηματισμός των σπερματογονίων σε 

σπερματοκύτταρα τύπου Α γίνεται κατά την τελευταία μιτωτική διαίρεση.  Η πρώτη φάση 

της μείωσης έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή των δευτερογενών σπερματοκυττάρων ή 

σπερματοκυττάρων τύπου Β, όπου συμβαίνει ο διπλασιασμός του DNA.  Κατά τη δεύτερη 
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φάση της μείωσης τα δευτερογενή σπερματοκύτταρα μετατρέπονται στις σπερματίδες.  Ο 

μορφολογικός μετασχηματισμός των σπερματίδων σε μαστιγοφόρα σπερματοζωάρια είναι το 

τελικό στάδιο της γαμετογένεσης στα αρσενικά ψάρια και ονομάζεται σπερμιογένεση .  Η 

απελευθέρωση των σπερματοζωαρίων στο περιβάλλον είναι η αντίστοιχη διαδικασία της 

ωοτοκίας στα θηλυκά και ονομάζεται σπερμίαση (Schulz and Miura, 2002). 

1.2.3  Αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες 

Τα περισσότερα ψάρια στις ιχθυοκαλλιέργειες παρουσιάζουν αναπαραγωγικές 

δυσλειτουργίες.  Αυτό οφείλεται εν μέρει σε περιβαλλοντικούς και διαχειριστικούς 

παράγοντες που δεν μπορούν να προσομοιωθούν σε συνθήκες καλλιέργειας.  Στις εύκρατες 

περιοχές κυρίαρχοι ρυθμιστικοί παράγοντες της αναπαραγωγικής ωρίμανσης φαίνονται να 

είναι η θερμοκρασία και η φωτοπερίοδος, ενώ την επηρεάζουν κοινωνικοί και διατροφικοί 

λόγοι σε μικρότερο βαθμό (Zohar and Mylonas, 2001). 

Τα προβλήματα κατά την αναπαραγωγική διαδικασία είναι περισσότερο συνηθισμένα 

στα θηλυκά ψάρια.  Η πιο συνηθισμένη δυσλειτουργία που παρουσιάζεται είναι η ανεπιτυχής 

τελική ωρίμανση των ωοκυττάρων (final oocyte maturation) ή η μη προβλέψιμη εκδήλωση 

της ωοτοκίας.  Δηλαδή, αν και ολοκληρώνεται η φάση της λεκιθογένεσης τα ωοκύτταρα δεν 

ωριμάζουν με αποτέλεσμα στη συνέχεια να εμφανίζουν απόπτωση ή αν και ωριμάζουν, 

απελευθερώνονται σε χρόνο που δεν είναι προβλέψιμος από τους ιχθυοκαλλιεργητές.  

Λιγότερο συνηθισμένη περίπτωση, αλλά και πιο σοβαρή από άποψη αντιμετώπισης, είναι 

αυτή που τα ωοκύτταρα αποτυγχάνουν να αρχίσουν ή να ολοκληρώσουν τη φάση της 

λεκιθογένεσης (Mylonas and Zohar, 2001b; a; Zohar and Mylonas, 2001). 

Στα αρσενικά ψάρια οι αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες είναι λιγότερο σοβαρές σε 

σχέση με τα θηλυκά, δεδομένου ότι στα περισσότερα είδη η σπερματογένεση ολοκληρώνεται 

με αποτέλεσμα την παραγωγή σπέρματος.  Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην ποσότητα 

του σπέρματος που παράγεται κατά την σπερμίαση, δηλαδή μικρότερες ποσότητες του 

αναμενόμενου.  Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις το σπέρμα είναι υπερβολικά παχύρρευστο, 
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με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαλυθεί όταν αναμιγνύεται στο νερό και τα 

σπερματοζωάρια να μην απελευθερώνονται ώστε να γονιμοποιήσουν τα αυγά (Mylonas and 

Zohar, 2001b; Zohar and Mylonas, 2001). 

1.3  Ενδοκρινολογία της αναπαραγωγής 

Η αναπαραγωγική λειτουργία, από την γαμετογένεση μέχρι την αναπαραγωγική 

συμπεριφορά, ρυθμίζεται ενδοκρινολογικά.  Εξαρτώνται από την ρυθμιστική ικανότητα 

κυρίως των γοναδοτροπινών και των στεροειδών ορμονών μέσω του άξονα εγκεφάλου–

υπόφυσης–γονάδων (brain-pituitary-gonad axis) (Redding and Patino, 1993; Nagahama, 

1994).  Στους τελεόστεους, όπως και στα σπονδυλωτά γενικότερα, η αναπαραγωγή ελέγχεται 

από τον εγκέφαλο ως απόκριση των ερεθισμάτων που προκαλούν οι φυσιολογικές και 

περιβαλλοντικές συνθήκες.  Αυτό γίνεται με την έκκριση ορμονών από τον υποθάλαμο και 

την υπόφυση, οι οποίες μέσω του αίματος μεταφέρονται στις γονάδες, που λαμβάνει χώρα η 

παραγωγή των στεροειδών ορμονών.  Τα τρία μέρη του άξονα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

ανάλογα με την φάση ανάπτυξης του ψαριού (Redding and Patino, 1993; Yu, et al., 1995; 

Yaron, et al., 2003). 

Πιο συγκεκριμένα, οι υποθαλαμικές εκλυτικές ορμόνες των γοναδοτροπινών 

(gonadotropin releasing hormones – GnRH) προκαλούν την έκλυση των υποφυσικών 

γοναδοτροπινών ορμονών (gonadotropin hormones – GtH).  Οι γοναδοτροπίνες είναι δύο: η 

ωοθυλακιοτρόπος (follicle stimulating hormone – FSH) ή GtHI και η ωχρινοποιητική 

(luteinizing hormone – LH) ή GtHII.  Η FSH φαίνεται να επάγει την ωογένεση και 

σπερματογένεση και η LH την τελική ωρίμανση των ωοκυττάρων και σπερμίαση (Redding 

and Patino, 1993; Mylonas and Zohar, 2001b; Yaron, et al., 2003). 

Στα θηλυκά ψάρια σημαντικό ρόλο παίζει η παραγωγή του οιστρογόνου 17β-

οιστραδιόλη (Ε2).  Η παραγωγή της ρυθμίζεται από τις ορμόνες FSH ή LH κατά την φάση της 

λεκιθογένεσης.  Αποτέλεσμα είναι η παραγωγή λεκιθογόνου στο συκώτι, το οποίο 

συγκεντρώνεται από τα ωοκύτταρα και συμβάλει στην ανάπτυξή τους.  Προς το τέλος της 
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λεκιθογένεσης και κατά την έναρξη της ωρίμανσης των ωοκυττάρων, που συνήθως συμβαίνει 

με τη μετανάστευση του πυρήνα, παρατηρείται μείωση της Ε2 και παράλληλη αύξηση του 

στεροειδούς υπεύθυνου για την ωρίμανση (maturation inducing steroid – MIS), το οποίο 

ρυθμίζεται από την LH (Nagahama, 1994; Yaron, et al., 2003). 

Στα αρσενικά ψάρια σημαντικό ρόλο παίζει η παραγωγή των ανδρογόνων 

τεστοστερόνης (testosterone – T) και κυρίως της 11-κετοτεστοστερόνης (11-ketotestosterone 

– 11-KT) (Borg, 1994).  Η FSH προκαλεί την παραγωγή αυτών των ορμονών, οι οποίες είναι 

υπεύθυνες για την σπερματογένεση.  Ωστόσο, κατά τη σπερμιογένεση στην αναπαραγωγική 

περίοδο αυξάνονται τα επίπεδα της LH με ταυτόχρονη μείωση της FSH, προκαλώντας 

αύξηση σε διάφορα στεροειδή όπως Τ, 11-ΚΤ και MIS (Schulz and Miura, 2002), ενώ άλλοι 

υποστηρίζουν την παραγωγή μόνο της MIS (Nagahama, 1994).  Η τελευταία φαίνεται να 

είναι υπεύθυνη για την αύξηση του pH του σπερματικού υγρού, διαδικασία που προσδίδει 

την ικανότητα κίνησης στο σπέρμα (Nagahama, 1994; Schulz and Miura, 2002). 

1.4  Τεχνητή πρόκληση ωοτοκίας και σπερμίασης 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πολλές φορές σε συνθήκες καλλιέργειας τα ψάρια 

αποτυγχάνουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τον κύκλο της αναπαραγωγής τους.  Για να 

ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα έχουν εφαρμοστεί διάφορες τεχνικές ορμονικών 

θεραπειών που επιδρούν σε διάφορα επίπεδα του άξονα εγκεφάλου-υπόφυσης-γονάδων 

(Mylonas and Zohar, 2001b; Zohar and Mylonas, 2001).  Αρχικά, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές 

με σκοπό η θεραπεία να παρέχει την απαραίτητη LH, όπως ομογενοποιημένες υποφύσεις 

ψαριών, ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη (human chorionic gonadotropin – hCG) 

αποσπώμενη από τα ούρα εγκύων γυναικών και καθαρή LH μετά από επεξεργασία 

υποφύσεων.  Ωστόσο, οι τεχνικές αυτές – πλην της χορήγησης hCG που χρησιμοποιείται 

ακόμη και σήμερα - είχαν μεγάλο κόστος παρασκευής, παρουσίαζαν πολλές φορές επιτυχία 

μόνο σε ειδο-ειδικές περιπτώσεις, ενώ η επαναλαμβανόμενη θεραπεία σε διαφορετικές 
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αναπαραγωγικές περιόδους είχε ως αποτέλεσμα την απενεργοποίησή τους, δεδομένου ότι τα 

ψάρια παρήγαγαν αντισώματα (Mylonas and Zohar, 2001b; Zohar and Mylonas, 2001). 

Η επόμενη γενιά ορμονικών μεθόδων πρόκλησης ωοτοκίας και σπερμίασης που 

χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν στη χορήγηση συνθετικά παραγομένων GnRHa (gonadotropin 

releasing hormone agonists).  Αυτό έγινε δεδομένου ότι οι φυσικές GnRH καταλύονται από 

ενζυμική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να είναι ανενεργές μετά από μικρό χρονικό 

διάστημα.  Αντίθετα, η χρήση συνθετικών GnRHa αυξάνει το χρόνο παραμονής στο 

κυκλοφορικό σύστημα.  Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούν GnRHa είτε σε διάλυμα, είτε σε 

σφαιρίδια-εμφυτεύματα με διαφορετικούς ρυθμούς απελευθέρωσης.  Βασικό τους 

πλεονέκτημα έναντι των μεθόδων που χρησιμοποιούν LH είναι η επίδρασή τους στο επίπεδο 

της υπόφυσης, όπου και προκαλούν άμεσα την έκλυση των απαραίτητων ορμονών για την 

ωρίμανση θηλυκών ή αρσενικών γαμετών.  Επίσης, δεν προκαλούν αντίδραση του 

ανοσοποιητικού συστήματος των ψαριών δεδομένου ότι πρόκειται για μικρά δεκαπεπτίδια, 

ενώ είναι βιοασφαλή αφού είναι συνθετικά παρασκευασμένες (Mylonas and Zohar, 2001b; 

Zohar and Mylonas, 2001). 

1.5  Σκοπός της εργασίας 

Το μυλοκόπι θεωρείται υποψήφιο νέο είδος για την ιχθυοκαλλιέργεια.  Αν και έχουν 

γίνει κάποιες μελέτες όσον αφορά τον τομέα της αναπαραγωγής του, δεν έχει παρουσιαστεί 

κάποια μελέτη μέχρι σήμερα όσον αφορά τον ετήσιο αναπαραγωγικό του κύκλο.  Οι έρευνες 

που έχουν γίνει επικεντρώθηκαν στην αναπαραγωγική περίοδο και τεχνητή πρόκληση 

ωοτοκίας εξετάζοντας κυρίως την κατάσταση των θηλυκών ατόμων και λιγότερο των 

αρσενικών (Barbaro, et al., 1996; Mylonas, et al., 2000b; Mylonas, et al., 2004b) ή μόνο στην 

τεχνητή πρόκληση ωοτοκίας (Libertini, et al., 1998; Barbaro, et al., 2002).  Ωστόσο, οι 

παραπάνω μελέτες έγιναν με άγρια ψάρια που διατηρούνταν σε αιχμαλωσία χωρίς να έχει 

παρουσιαστεί μέχρι σήμερα κάποια μελέτη για την αναπαραγωγή μυλοκοπιών που αποτελούν 

προϊόν ιχθυοκαλλιέργειας.  Επίσης, τα διαθέσιμα στοιχεία περιορίζονται κυρίως μέσα στην 
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αναπαραγωγική περίοδο (Μάιος - Αύγουστος (Barbaro, et al., 1996; Libertini, et al., 1998) ή 

περιλαμβάνοντας και μικρό χρονικό διάστημα πριν από αυτήν (Απρίλιος – τέλη 

Ιουλίου)(Mylonas, et al., 2004b), χωρίς να είναι γνωστή η κατάσταση των γονάδων του 

μυλοκοπιού τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου, αν και αυτό είναι σημαντικό για τη 

διαχείριση των γεννητόρων.  Ακόμη, δεν έχει γίνει μελέτη της τεχνητής πρόκλησης 

σπερμίασης αν και έχει επισημανθεί το φαινόμενο παραγωγής μικρών ποσοτήτων σπέρματος 

από τα αρσενικά μυλοκόπια (Mylonas, et al., 2004b).  Για τους παραπάνω λόγους 

σχεδιάστηκαν τέσσερα πειράματα με σκοπό να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για την 

αναπαραγωγική βιολογία του είδους, τομέας ιδιαίτερης σημασίας για την επιτυχή παραγωγή 

ψαριών στην ιχθυοκαλλιέργεια. 

Πιο συγκεκριμένα, έγινε παρακολούθηση του ετήσιου αναπαραγωγικού κύκλου δύο 

ηλικιακών κλάσεων (δύο και τριών χρόνων) γεννητόρων μυλοκοπιού.  Επίσης, εκτιμήθηκε η 

ποιότητα του σπέρματος σε σχέση με την ηλικία ψαριών ενός, δύο και τριών χρόνων.  Τέλος, 

έγιναν θεραπείες με ορμόνες με σκοπό την πρόκληση ωοτοκίας από τη μία, και την πρόκληση 

σπερμίασης από την άλλη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο – ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΥΟ 

ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 

2.1  Εισαγωγή 

Το μυλοκόπι είναι υποψήφιο είδος για την μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια δεδομένης της 

ανάγκης για διαφοροποίηση της παραγωγής , η οποία προέκυψε από τα προβλήματα που 

δημιουργήθηκαν από την αυξημένη παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού (Abellan and 

Basurco, 1999).  Το μυλοκόπι έχει ενδιαφέρον γιατί παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης και μπορεί να φτάσει τα 700g σε 15 μήνες, έχει υψηλή τιμή πώλησης και 

προσαρμόζεται εύκολα στην αιχμαλωσία (Fabi and Fiorentini, 1993; Mylonas, et al., 2000b; 

Mylonas, et al., 2004b).  Αν και έχουν γίνει προσπάθειες καλλιέργειάς του στην Κύπρο και 

την Ιταλία, η παραγωγή του, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του FAO, ήταν μόνο 1 tn για 

τις χρονιές 1999 και 2002 (FAO databases).  Αυτό οφείλεται στα προβλήματα που 

εμφανίζονται κατά την καλλιέργειά του, όπως π.χ. στον έλεγχο της αναπαραγωγής, στις 

μορφολογικές ανωμαλίες και στην προσαρμογή του σε θαλάσσια κλουβιά, τομείς που 

αποτελούν πεδία προς διερεύνηση.  

Το μυλοκόπι είναι μεσογειακό ψάρι και συναντάται σε παράκτιες περιοχές μέχρι βάθους 

100 m, τρεφόμενο κυρίως με ασπόνδυλα από τον πυθμένα (Chao, 1984).  Είναι 

γονοχωριστικό ψάρι (αδημοσίευτα δεδομένα) και θεωρείται ασύγχρονο (asynchronous) όσον 

αφορά την ανάπτυξη των ωοκυττάρων του, φέροντας ομάδες ωοκυττάρων που βρίσκονται 

στην ίδια φάση ανάπτυξης, με την αναπαραγωγική του περίοδο να εντάσσεται στην περίοδο 

Ιουνίου – Αυγούστου (Barbaro, et al., 1996) σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 17 – 

28ºC (Mylonas, et al., 2004b).  Τα θηλυκά ψάρια φαίνεται να ωριμάζουν αναπαραγωγικά στα 

τρία χρόνια, με αυτά των δύο χρόνων να παρουσιάζουν μικρό αριθμό ωοκυττάρων σε φάση 

λεκιθογένεσης, ενώ τα αρσενικά είναι αναπαραγωγικά ώριμα στα δύο χρόνια (Mylonas, et al., 

2000b).  Ωστόσο, οι φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν στα ψάρια κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγικής ωρίμανσης πολλές φορές συνοδεύονται από σταθεροποίηση ή μείωση του 
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βάρους τους, κάτι που είναι οικονομικά ασύμφορο για τις μονάδες παραγωγής, όπως 

συμβαίνει στη γλώσσα (Solea senegalensis)(Dinis, et al., 1999).  Επομένως είναι χρήσιμη η 

διερεύνηση των αλλαγών που συμβαίνουν στις γονάδες των ψαριών σε ετήσια βάση, 

παράλληλα με την παρακολούθηση της αύξησης των ψαριών ώστε να διαπιστωθεί η 

καλύτερη περίοδος για την εξαλίευσή τους. 

Η αποσαφήνιση των φυσιολογικών μηχανισμών της αναπαραγωγής στους τελεόστεους 

απαιτεί γνώση των αλλαγών που συμβαίνουν στις γονάδες κατά τη διάρκεια του 

αναπαραγωγικού κύκλου των ψαριών.  Συχνά δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστούν οι 

κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες για την αναπαραγωγή των ψαριών στην 

ιχθυοκαλλιέργεια, κάνοντας απαραίτητη την τεχνητή πρόκληση της αναπαραγωγής (Wen, et 

al., 2003).  Μέχρι σήμερα οι προσπάθειες που έχουν γίνει για την αναπαραγωγή του 

μυλοκοπιού χρησιμοποιούν ορμονικές μεθόδους πρόκλησης ωοτοκίας, δεδομένου ότι αν και 

παρατηρείται φυσιολογική λεκιθογένεση τα θηλυκά αποτυγχάνουν να φτάσουν στο στάδιο 

της τελικής ωρίμανσης των ωοκυττάρων (Melotti, et al., 1995; Barbaro, et al., 1996; Mylonas, 

et al., 2000b; Barbaro, et al., 2002; Mylonas, et al., 2004b).  Αντίστοιχα, τα αρσενικά 

παρουσιάζουν μικρές ποσότητες σπέρματος σε συνθήκες ιχθυοκαλλιέργειας (Mylonas, et al., 

2004b).  Ωστόσο, προαπαιτούμενη είναι η γνώση του φυσικού αναπαραγωγικού κύκλου έτσι 

ώστε να εφαρμοστούν με επιτυχία ή να βελτιστοποιηθούν οι τεχνικές πρόκλησης ωοτοκίας 

και σπερμίασης (Wen, et al., 2003), όπως π.χ. με την ακριβή χρονική περίοδο έναρξης της 

θεραπείας. 

Κεντρικό θέμα στην ιχθυοκαλλιέργεια είναι η παραγωγή καλής ποιότητας γαμετών, 

τόσο αυγών όσο και σπέρματος (Bromage, 1995; Rurangwa, et al., 2004).  Αν και έχουν 

παρατηρηθεί τυχαίες φυσικές ωοτοκίες στην Κύπρο από άγριους γεννήτορες (προσωπική 

επικοινωνία Κ.Μυλωνάς) δεν έχει μελετηθεί η δυνατότητα καλλιεργούμενων γεννητόρων 

μυλοκοπιού (F1 γενιά) να παράγει αυγά.  Στον μπακαλιάρο (Gadus morhua) έχει δειχθεί ότι 

τα αυγά που προέρχονται από καλλιεργούμενους γεννήτορες είναι χαμηλότερης ποιότητας σε 
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σχέση με τα αυγά που προέρχονται από άγριους γεννήτορες (Salze, et al., 2005).  Επίσης, 

έχουν παρατηρηθεί διακυμάνσεις σε παραμέτρους ποιότητας σπέρματος των ψαριών που 

χρησιμοποιούνται συχνά στις μελέτες, όπως η κινητικότητα, η πυκνότητα και η διάρκεια 

κινητικότητας των σπερματοζωαρίων, δείχνοντας υψηλές τιμές στην αρχή της 

αναπαραγωγικής περιόδου ακολουθούμενες από μείωση μετά τα μέσα της αναπαραγωγικής 

περιόδου (Suquet, et al., 1992a; Suquet, et al., 1998; Shangguan and Crim, 1999).  Στοιχεία 

για την ποιότητα του σπέρματος είναι απαραίτητα τόσο για την εξήγηση των 

αναπαραγωγικών δυσλειτουργιών όσο και για τις τεχνικές διαχείρισης του σπέρματος και 

τεχνητής γονιμοποίησης.  Επομένως, είναι απαραίτητη η μελέτη της ποιότητας των γαμετών 

του μυλοκοπιού, ιδιαίτερα γεννητόρων που έχουν αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου στην 

αιχμαλωσία. 

Οι σκοποί του παρόντος πειράματος ήταν: α) να περιγραφεί η γαμετογένεση σε ετήσια 

βάση σε καλλιεργούμενους γεννήτορες μυλοκοπιού (F1) δύο και τριών χρόνων έτσι ώστε να 

προσδιοριστούν με ακρίβεια οι διάφορες φάσεις της, τόσο με παρακολούθηση βιοψιών όσο 

και ιστολογικά, β) να ελεγχθεί η ποιότητα των αυγών μετά από φυσική ωοτοκία και γ) να 

εκτιμηθεί η ποιότητα και η ποσότητα σπέρματος κατά τη διάρκεια της περιόδου σπερμίασης 

των αρσενικών. 

2.2  Υλικά και μέθοδοι 

Χρησιμοποιήθηκαν άτομα ηλικίας δύο χρόνων (2003 class) από τις δεξαμενές M10, 

M13, M14, SEV1, και τριών χρόνων (2002 class) από τη R2b (Παράρτημα 1) και οι 

δειγματοληψίες (Παράρτημα 2) διήρκεσαν ένα χρόνο.   

Ψάρια 3 χρόνων:  Όλα τα ψάρια τριών χρόνων ήταν μαρκαρισμένα με PIT tag (AVID, 

Μ. Βρετανία).  Σε κάθε δειγματοληψία γινόντουσαν μετρήσεις υγρού βάρους (wet weight) 

από 13-16 ψάρια.  Όταν ήταν εφικτό, από τα θηλυκά άτομα λαμβάνονταν βιοψίες από τις 

ωοθήκες τόσο για την επιτόπου παρατήρηση των τμημάτων και της διαμέτρου των 

μεγαλύτερων ωοκυττάρων (Παράρτημα 3) όσο και για την ιστολογική επεξεργασία τους 
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(Παράρτημα 5).  Αντίστοιχα, στα αρσενικά γινόταν εκτίμηση της κατάστασης σπερμίασης 

και συλλογή σπέρματος, με σκοπό να εκτιμηθούν οι ποιοτικές παράμετροι ποσοστό και 

διάρκεια κινητικότητας, πυκνότητα και επιβίωση του σπέρματος (Παράρτημα 4).  Ένα 

θηλυκό ψάρι θανατωνόταν, ώστε να υπολογιστεί ο γοναδοσωματικός δείκτης (GSI = [βάρος 

γονάδας/βάρος ψαριού]*100) και να ληφθεί τμήμα της γονάδας για ιστολογία (Παράρτημα 

5), ενώ για τον ίδιο λόγο θανατώθηκαν και ορισμένα αρσενικά.  Την περίοδο 30/5 – 12/8 

2005 τοποθετήθηκαν συλλέκτες υπερχείλισης για τη συλλογή των αυγών στην εκροή των 

δεξαμενών, οι οποίοι ελέγχονταν καθημερινά, και όταν υπήρχαν αυγά γινόταν εκτίμηση της 

γονιμότητας, του ποσοστού γονιμοποίησης και του σταδίου ανάπτυξης (Παράρτημα 6).  Στην 

περίπτωση που υπήρχε παραγωγή ζωντανών αυγών ακολουθήθηκε η διαδικασία με τις 

πλάκες μικροτιτλοδότησης (Panini, et al., 2001), έτσι ώστε να εκτιμηθεί το ποσοστό 

εκκόλαψης και το ποσοστό επιβίωσης μετά από 4 ημέρες (Παράρτημα 6). 

Ψάρια 2 χρόνων:  Σε κάθε δειγματοληψία θανατώνονταν οχτώ ψάρια.  Γινόντουσαν 

συμπληρωματικές δειγματοληψίες στην περίπτωση όπου δεν υπήρχαν αρκετά άτομα από 

κάποιο φύλο.  Γίνονταν μετρήσεις υγρού βάρους (wet weight) και πρότυπου μήκους 

(standard length) και στη συνέχεια αφαίρεση της γονάδας για υπολογισμό του GSI.  Τμήμα 

της γονάδας λαμβανόταν για ιστολογία (Παράρτημα 5).  Στα αρσενικά άτομα, όταν ήταν 

εφικτό, γινόταν συλλογή ολικής ποσότητας σπέρματος και εκτίμηση του δείκτη σπερμίασης 

(Παράρτημα 4). 

Για τον υπολογισμό των μέσων τιμών του ποσοστού κινητικότητας και διάρκειας 

κινητικότητας του σπέρματος εξαιρέθηκαν οι μηδενικές τιμές από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων.  Η κινητικότητα του σπέρματος ελεγχόταν σε οπτικό μικροσκόπιο στο χώρο 

της δειγματοληψίας αμέσως μετά τη συλλογή του σπέρματος από τα ψάρια, ενώ μετά το 

πέρας της δειγματοληψίας γινόταν η εκτίμηση των παραμέτρων ποιότητας του σπέρματος 

στο εργαστήριο. 
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Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως μέσες τιμές ± τυπικό σφάλμα (mean ± standard 

error).  Για την διαπίστωση σημαντικών διαφορών στις παραμέτρους που ελέγχθηκαν, τα 

δεδομένα υποβλήθηκαν σε ανάλυση διακύμανσης για ένα παράγοντα (ANOVA) και στη 

συνέχεια στο test Duncan’s New Multiple Range (DNMR), σε επίπεδο σημαντικότητας p< 

0.05.  Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το λογισμικό SuperAnova (Abacus 

Inc., USA) και τα γραφήματα δημιουργήθηκαν με το λογισμικό Statistica ver. 6.0 (StatSoft, 

USA).   

2.3  Αποτελέσματα 

2.3.1  Γαμετογένεση των θηλυκών 

Στην Εικόνα 2Α παρουσιάζονται οι τιμές του GSI των θηλυκών ψαριών 2 χρόνων (n = 

3-7 για κάθε δειγματοληψία) και 3 χρόνων (n = 1 για κάθε δειγματοληψία), οι οποίες 

κυμάνθηκαν μεταξύ 0,5 – 8,4%.  Πιο συγκεκριμένα, τα ψάρια εμφάνισαν τιμές GSI 

μικρότερες του 1% στο διάστημα Οκτώβριος 2004 - Μάρτιος 2005.  Αυτά των δύο χρόνων 

παρουσίασαν παρόμοιες τιμές GSI και τον Απρίλιο, σε αντίθεση με των τριών χρόνων όπου 

αυξήθηκε κατακόρυφα στο 4,5%.  Στους γεννήτορες 3 ετών συνεχίστηκε η αύξηση μέχρι τον 

Ιούλιο, όπου και υπήρχε η μέγιστη τιμή (8,4%), ακολουθούμενη από πτώση τους επόμενους 

μήνες, μέχρι την επαναφορά στα επίπεδα του 1% τον Οκτώβριο του 2005.  Από την άλλη, 

στα ψάρια 2 χρόνων η αύξηση ήταν μικρότερη τόσο σε απόλυτη τιμή, όσο και σε ρυθμό σε 

σχέση με τους μήνες που ακολούθησαν τον Απρίλιο, εμφανίζοντας την μέγιστη μέση τιμή 

GSI τον Ιούλιο με 4,5 ± 0,5%.  Παρόμοια με τους γεννήτορες 3 χρόνων, ακολούθησε μείωση 

του GSI με τη μέση τιμή να επανέρχεται στα επίπεδα του 1% τον Οκτώβριο του 2005.  Από 

την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, προέκυψε σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών 

GSI των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες 

δειγματοληψίας. 

Οι υψηλές τιμές του GSI στα μέσα της αναπαραγωγικής περιόδου για τους γεννήτορες 3 

χρόνων, είχαν άμεση σχέση με τις τρεις ωοτοκίες που παρατηρήθηκαν, στις 28 Ιουνίου, 19 
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και 20 Ιουλίου (Πίνακας 1).  Από αυτές, η σχετική γονιμότητα είχε τη μεγαλύτερη τιμή κατά 

την τελευταία ωοτοκία (111,4 x 1000 αυγά kg-1), αν και ζωντανά αυγά υπήρχαν μόνο στην 

πρώτη ωοτοκία, με ποσοστό γονιμοποίησης 87%.  Τα αυγά εκκολάφτηκαν σε ποσοστό 57,3% 

επί των ζωντανών που τοποθετήθηκαν στις πλάκες μικροτιτλοδότησης, ενώ το ποσοστό 

επιβίωσης μετά από τέσσερις ημέρες ήταν 36,5%.   

Από την ιστολογική επεξεργασία των γονάδων και των βιοψιών οι διαφορετικοί τύποι 

ωοκυττάρων που βρέθηκαν κατατάχθηκαν σε κατηγορίες (Εικόνα  3Α).  Έτσι, στην πρώτη 

φάση υπήρξαν τα πρωτογενή ωοκύτταρα (primary oocytes - PO), κατηγορία στην οποία 

συμπεριλήφθηκαν οι αρχικές μορφές της ωογένεσης, όπως τα ωογόνια, η φάση χρωματίνης 

πυρηνίσκων (chromatin nucleolus) και οι φάσεις αρχική και τελική perinucleolus.  Στην 

δεύτερη φάση, η οποία ονομάζεται φάση cortical alveoli (CA), εμφανίστηκαν τα ομώνυμα 

σωματίδια, ενώ παράλληλα σε αυτή τη φάση συμπεριλήφθηκε και ο σχηματισμός των 

σταγονιδίων λίπους (lipid vesicle), μιας και τα φαινόμενα αυτά συνέβαιναν ουσιαστικά 

παράλληλα.  Ακολούθησε η φάση αρχικής λεκιθογένεσης (early vitellogenesis - eVg), όπου 

λαμβάνει χώρα ο σχηματισμός της λεκίθου, όπως επίσης και η μετατόπιση των cortical 

alveoli στην περιφέρεια του ωοκυττάρου, ενώ οι πυρηνίσκοι είναι περιφερειακά 

τοποθετημένοι στον πυρήνα.  Η γαμετογένεση συνεχίστηκε με τη φάση της κύριας 

λεκιθογένεσης (vitellogenesis - Vg), όπου στους πυρήνες των ωοκυττάρων οι πυρηνίσκοι 

τοποθετούνται ακανόνιστα στο πυρηνόπλασμα και τη φάση της ωρίμανσης (maturation – M), 

στην οποία συμπεριλαμβάνονται η συγχώνευση των σταγόνων λίπους (lipid droplets 

coalescence), η μετανάστευση του προμειωτικού πυρήνα (germinal vesicle migration), η 

ενυδάτωση του ωοκυττάρου (oocyte hydration), η διάλυση της πυρηνικής μεμβράνης και 

επανέναρξη της μείωσης (germinal vesicle breakdown) και η ωοτοκία (ovulation).  Πρέπει να 

επισημανθεί ότι οι σταγόνες λίπους (lipid droplets) είναι πολύ μεγαλύτερες από τα σταγονίδια 

λίπους (lipid vesicle) που αναφέρθηκαν νωρίτερα, αφού κατά την διάρκεια της 

γαμετογένεσης τα σταγονίδια συγχωνεύονται σε μεγαλύτερου μεγέθους σώματα, με τελικό 
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σκοπό την δημιουργία ενός.  Τέλος, η φάση της απόπτωσης (apoptosis) η οποία συμβαίνει 

καθόλη τη διάρκεια της γαμετογένεσης και περιλαμβάνει τόσο την αποσύνθεση των 

ωοκυττάρων που δεν ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους. 

Μετά την ιστολογική επεξεργασία των γονάδων των γεννητόρων 3 χρόνων (Εικόνα 4) 

φάνηκε τα ωοκύτταρα των ψαριών να είναι σε πρωτογενή και cortical alveoli στάδια από τον 

Οκτώβριο 2004 μέχρι τον Φεβρουάριο 2005, και τα μεγαλύτερα από αυτά δεν ξεπέρασαν σε 

διάμετρο τα 160 μm (Εικόνες 4Α και 4Β).  Τον Μάρτιο 2005 (Εικόνα 4C) παρατηρήθηκε 

αύξηση τόσο της διαμέτρου (max = 300 μm), ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της 

λεκιθογένεσης.  Ωστόσο, αυτό συνέβαινε σε λίγα ωοκύτταρα, αφού τα περισσότερα ήταν σε 

πιο πρώιμα στάδια (PO και CA).  Τον Απρίλιο – Μάιο 2005 παρατηρήθηκαν ωοκύτταρα που 

η διάμετρός τους έφθανε τα 600 μm, αν και πολλά είχαν διάμετρο γύρω από τα 500 μm.  

Πολλά ωοκύτταρα ήταν σε φάση λεκιθογένεσης κάτι που φάνηκε και από τις βιοψίες 

(Εικόνες 5Α, 5Ε και 5Η).  Ωστόσο, τους μήνες Ιούνιο – Αύγουστο 2005 φάνηκε ότι οι 

γονάδες ήταν στη φάση της λεκιθογένεσης, αφού υπήρχαν πολύ λιγότερα ωοκύτταρα σε πιο 

πρώιμα στάδια, ενώ οι διάμετροι των μεγαλύτερων ωοκυττάρων ήταν στα ίδια επίπεδα με 

τους προηγούμενους μήνες (Εικόνες 4Ε, 4Β, 4F και 4I).  Ιδιαίτερα τον Αύγουστο 

παρατηρήθηκε να αυξάνεται ο αριθμός των ωοκυττάρων που ήταν σε φάση απόπτωσης, ενώ 

βρέθηκαν και νεκρά αυγά (Εικόνες 4Ε, 5C, 5G και 5J), γεγονός που έδειξε το πέρασμα από 

τη φάση της ωρίμανσης.  Τέλος, τον Οκτώβριο 2005 η γονάδα έδειχνε να έχει επανέλθει στη 

μορφή του Οκτωβρίου 2004, όπου κυριαρχούσαν τα πρωτογενή και cortical alveoli 

ωοκύτταρα (Εικόνες 4F, 5D και 5Κ).  Από την άλλη, τα ψάρια ηλικίας 2 ετών (Εικόνα 6) 

ακολούθησαν το ίδιο πρότυπο με αυτά των 3 ετών, με τη διαφορά ότι η διαδικασία της 

λεκιθογένεσης ξεκίνησε τον Απρίλιο 2005, ενώ μέχρι τότε τα ωοκύτταρα ήταν στα 200 μm, 

όλα στις φάσεις PO και CA.   
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2.3.2  Γαμετογένεση των αρσενικών 

Οι τιμές του γοναδοσωματικού δείκτη (GSI) των αρσενικών γεννητόρων ηλικίας 2 ετών 

(n = 1-9 για κάθε δειγματοληψία) και 3 ετών (n = 1 για κάθε δειγματοληψία εκτός του 

Ιουλίου όπου n = 4) κυμαίνονταν στα 0,1 – 1,3% (Εικόνα 2Β).  Στα αρσενικά ψάρια τριών 

χρόνων φάνηκε η αύξηση του GSI να αρχίζει από τον Φεβρουάριο, παρουσιάζοντας τις 

μεγαλύτερες τιμές μετά τον Απρίλιο, ενώ την περίοδο του Ιουλίου έφθασε το 1,3 ± 0,2%.  Τα 

ψάρια 2 χρόνων παρουσίασαν μέσες τιμές μικρότερες του 1%, ακολουθώντας βέβαια 

παρόμοιο πρότυπο με αυτά των 3 χρόνων όσον αφορά την αύξηση του GSI.  Η μέγιστη μέση 

τιμή ήταν 0,9% τον Ιούλιο, ενώ η ελάχιστη τον Οκτώβριο του 2004 γύρω στο 0,1%.  

Προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, οι οποίες διαχώρισαν τους μήνες 

δειγματοληψίας σε τρεις διακριτές ομάδες ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη: α) Ιούνιος-

Ιούλιος, β) Μάιος και Αύγουστος και γ) Οκτώβριος-Απρίλιος. 

Όσον αφορά την κατάσταση σπερμίασης (Εικόνα 7Α), παραδόξως κάποια από τα ψάρια 

3 χρόνων παρήγαγαν σπέρμα από τον Οκτώβριο 2004, έστω και σε μικρές ποσότητες, ενώ 

τον επόμενο Οκτώβριο η κατάσταση σπερμίασης ήταν 0 για όλα τα ψάρια.  Η περίοδος που 

εμφανίστηκαν οι υψηλότερες τιμές του δείκτη σπερμίασης ήταν από τον Απρίλιο μέχρι τον 

Αύγουστο, περίοδος που η μέση κατάσταση σπερμίασης ήταν αυξημένη σημαντικά σε σχέση 

με τους υπόλοιπους μήνες.  Αντίστοιχο πρότυπο παρατηρήθηκε και στα ψάρια 2 χρόνων, με 

τη διαφορά ότι η παραγωγή σπέρματος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο (Εικόνα 7Α), ενώ εφικτή 

ήταν η συλλογή σπέρματος στο 50% των ψαριών για πρώτη φορά τον Απρίλιο.  Από  τα 

στοιχεία της μέσης ολικής συλλεγόμενης ποσότητας σπέρματος (Εικόνα 7Β) για τους 

γεννήτορες 2 χρόνων, φάνηκε η μέση παραγωγή σπέρματος να κυμαίνεται γύρω από 0,2 ml 

kg-1 τον Απρίλιο, ενώ τον Ιούνιο ήταν 1,6 ± 0,3 ml kg-1.  Για τα ψάρια 3 ετών η μέση 

πυκνότητα σπέρματος (Εικόνα 7C) τους μήνες Μάιο – Αύγουστο ήταν 22 ± 1 x 109 

σπερματοζωάρια ml-1, ενώ τον Απρίλιο ήταν 15 ± 2 x 109 σπερματοζωάρια ml-1 και το 

ποσοστό κινητικότητας των σπερματοζωαρίων εμφάνισε μέσες τιμές υψηλότερες του 60%, 
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με αυτή του Αυγούστου να φθάνει το 89 ± 11% (Εικόνα 7D), χωρίς να υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών δειγματοληψιών.  Η διάρκεια κινητικότητας 

των σπερματοζωαρίων (Εικόνα 7Ε), φάνηκε να ακολουθεί αντίστροφο πρότυπο με αυτό της 

πυκνότητας (Εικόνα 7C).  Δηλαδή, τον Απρίλιο η μέση διάρκεια της κινητικότητας ήταν 

στατιστικά μεγαλύτερη σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες, καθώς εμφάνισε μέση τιμή 3,5 ± 

0,7 min με τις αντίστοιχες των άλλων μηνών να είναι 1,9 ± 0,1 min.  Τέλος, το σπέρμα 

κάποιων ψαριών παρουσίασε μηδενικές τιμές ποσοστού και διάρκειας κινητικότητας κατά 

την εκτίμηση της ποιότητάς του στο εργαστήριο.  Οι τιμές αυτές εξαιρέθηκαν από την 

στατιστική ανάλυση, δεδομένου ότι δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.  Η 

κινητικότητα του σπέρματος ελεγχόταν αμέσως μετά τη συλλογή του από τα ψάρια, και σε 

κανένα δεν βρέθηκε να μην υπάρχει κινητικότητα των σπερματοζωαρίων. 

Από την ιστολογική επεξεργασία των δειγμάτων έγινε κατηγοριοποίηση της 

αναπαραγωγικής φάσης των γονάδων ανάλογα με τον κυρίαρχο τύπο αρσενικών βλαστικών 

κυττάρων (Εικόνα 3C και 3D).  Έτσι, τα στάδια που διακρίθηκαν ήταν αυτά των 

σπερματογονίων (spermatogonia - SG), των σπερματοκυττάρων (spermatocytes - SC), των 

σπερματίδων (spermatids - ST) και των σπερματοζωαρίων (spermatozoa - SZ).  Tα δεδομένα 

για τα ψάρια 3 χρόνων για τον Δεκέμβριο 2004 έδειξαν ότι κυριαρχούσαν τα σπερματογόνια 

(Εικόνα 8Α), κατάσταση που διαφοροποιήθηκε τον Μάρτιο 2005, όπου τα σπερματοκύτταρα 

ήταν η κυρίαρχη μορφή (Εικόνα 8Β).  Τον Απρίλιο - Μάιο 2005, αν και τα σπερματοκύτταρα 

κατελάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος της γονάδας, αυξήθηκε ο αριθμός των σπερματίδων και 

σπερματοζωαρίων (Εικόνα 8C), ενώ τον Ιούνιο - Ιούλιο 2005 που τα ψάρια ήταν σε φάση 

σπερμίασης κυριαρχούσαν τα σπερματοζωάρια (Εικόνα 8D).  Τα ψάρια 2 χρόνων φάνηκε να 

ακολουθούν το ίδιο πρότυπο σπερματογένεσης (Εικόνα 9) με αυτά των 3 χρόνων, με 

πληρέστερη παρουσίαση του ετήσιου κύκλου τους, μιας και ήταν εφικτή η θανάτωση 

περισσότερων ατόμων.  Διαφορετική οπτική της αρσενικής γονάδας ήταν αυτή του 
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Οκτωβρίου 2005 (Εικόνα 9F) όπου φαίνονταν χαρακτηριστικά τα εναπομείναντα 

σπερματοζωάρια, μετά το πέρας της περιόδου σπερμίασης. 

2.4  Συζήτηση 

Στην μελέτη του GSI υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μηνών δειγματοληψίας 

τόσο στα θηλυκά όσο και στα αρσενικά, επομένως προσδιορίστηκε η αναπαραγωγική 

περίοδος στους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο, που οι τιμές του GSI ήταν μεγαλύτερες.  Το 

συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από την ιστολογική μελέτη των γονάδων, που στα θηλυκά αν 

και δεν βρέθηκαν ωοκύτταρα σε στάδιο της τελικής ωρίμανσης τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο, 

υπήρχαν τα περισσότερα λεκιθογενή ωοκύτταρα, ενώ στα αρσενικά την ίδια περίοδο οι 

όρχεις περιείχαν σε μεγάλο ποσοστό σπερματοζωάρια.  Στα θηλυκά υπήρχαν σημαντικά 

υψηλές τιμές GSI και τον Αύγουστο παρόμοιες με αυτές του Ιουνίου - Ιουλίου, ωστόσο η 

ιστολογική μελέτη των ωοθηκών που λήφθηκαν τον Αύγουστο έδειξε την ύπαρξη πολλών 

αποπτωτικών ωοκυττάρων και οι βιοψίες κάποιων ψαριών περιείχαν νεκρά αυγά, επομένως ο 

μήνας του Αυγούστου θεωρήθηκε εκτός ή προς το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν και τα μυλοκόπια της παρούσας μελέτης δεν παρουσίασαν 

φυσιολογική αναπαραγωγική λειτουργία, οι θερμοκρασίες που φάνηκε να είναι ευνοϊκές για 

την αναπαραγωγή είναι μεταξύ 20 – 23ºC.  Το συμπέρασμα αυτό είναι περισσότερο ακριβές 

σε σχέση με μελέτη για το μυλοκόπι στην Κύπρο όπου η θερμοκρασία που αναπαράγεται 

προσδιορίστηκε μεταξύ 17 – 28ºC (Mylonas, et al., 2004b), ενώ διαφέρει με την θερμοκρασία 

που προτείνεται (23 - 26ºC) ως βέλτιστη για την αναπαραγωγή στην Ιταλία (Barbaro, et al., 

2002).  Ωστόσο, οι παραπάνω έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως στην τεχνητή πρόκληση 

ωοτοκίας, χωρίς να εξετάσουν τον ετήσιο αναπαραγωγικό κύκλο του μυλοκοπιού σε 

συνδυασμό με τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας.  Η θερμοκρασία έχει δειχθεί να παίζει 

σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή πολλών ψαριών, όπως το μυτάκι (Diplodus puntazzo) 

που αναπαράγεται τους φθινοπωρινούς μήνες μόλις η θερμοκρασία βρεθεί κάτω των 21ºC 

 



 

 

 26

(Papadaki et al, σε επεξεργασία), γι’ αυτό χρειάζεται περισσότερη μελέτη για την επίδραση 

της θερμοκρασίας στην αναπαραγωγή του μυλοκοπιού.   

Τα σημαντικότερα αναπτυξιακά γεγονότα που συμβαίνουν στις ωοθήκες των ψαριών 

είναι παρόμοια για όλους τους τελεόστεους, δηλαδή τα ωοκύτταρα από πρωτογενή στα 

αρχικά στάδια αναπτύσσουν σωματίδια cortical alveoli, εισέρχονται στη φάση της 

λεκιθογένεσης και μετά την τελική ωρίμανση απελευθερώνονται σαν αυγά για να 

γονιμοποιηθούν (Selman, et al., 1993).  Οι διαφορές εστιάζονται περισσότερο στο χρόνο που 

παρουσιάζει κάθε είδος τις ανάλογες φάσεις ανάπτυξης των ωοκυττάρων, και πόσο διαρκούν 

αυτές.  Το μυλοκόπια από τον Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο παρουσίαζαν ωοκύτταρα 

διαμέτρου < 160 μm όπου σε αυτή την χρονική περίοδο η θερμοκρασία κυμάνθηκε από τους 

21 μέχρι τους 16οC, ενώ παρατηρήθηκε δύο φορές διπλασιασμός του μεγέθους των 

ωοκυττάρων στα ψάρια 3 χρόνων, αρχικά τον Μάρτιο και στη συνέχεια τον Απρίλιο 

φθάνοντας τα 600 μm, όταν η θερμοκρασία άρχισε να αυξάνεται.  Τα ψάρια 2 χρόνων 

παρουσίασαν ωοκύτταρα στα 600 μm μετά τον Μάιο, γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στις 

χαμηλότερες θερμοκρασίες (< 16οC) σε αυτή την ομάδα γεννητόρων σε σχέση με τους 

γεννήτορες 3 χρόνων λόγω παροχής μόνο επιφανειακού θαλασσινού νερού, ενώ ρόλο ίσως να 

είχε στην καθυστέρηση έναρξης της λεκιθογένεσης και το stress από την μεταφορά των 

ψαριών στα τέλη Μαρτίου (Murayama, et al., 1994), ωστόσο δεν φάνηκε να ωριμάζουν όπως 

έχει δειχθεί και σε άλλη μελέτη (Mylonas, et al., 2000b).  Η θερμοκρασία και η φωτοπερίοδος 

είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που έχουν μελετηθεί περισσότερο και έχει παρατηρηθεί 

ότι επηρεάζουν τον αναπαραγωγικό κύκλο των ψαριών (Zohar, 1989; Bye, 1991; Bromage, et 

al., 2001), όπως έχει δειχθεί στο φαγκρί (Pagrus pagrus) που η λεκιθογένεση ξεκινά το 

φθινόπωρο με την μείωση της θερμοκρασίας του θαλασσινού νερού (Kokokiris, et al., 2001).  

Επομένως, για το μυλοκόπι είναι σημαντικό συμπέρασμα ότι η έναρξη της λεκιθογένεσης 

φαίνεται να συμβαίνει με την αύξηση της θερμοκρασίας του θαλασσινού νερού, κάτι που δεν 

είχε διευκρινιστεί σε προηγούμενες μελέτες (Mylonas, et al., 2000b; Barbaro, et al., 2002; 
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Mylonas, et al., 2004b) και θα μπορούσε να είναι χρήσιμο στην τεχνητή ρύθμιση των 

περιβαλλοντικών συνθηκών της αναπαραγωγής, ώστε να υπάρχει παραγωγή γόνου 

μυλοκοπιού καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Ωστόσο, αν και η διαδικασία της λεκιθογένεσης ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό 

διάστημα σε σχέση με άλλα ψάρια, όπως το φαγκρί (Kokokiris, et al., 2001) και τη συναγρίδα 

(Dentex dentex)(Pavlidis, et al., 2000) που διαρκεί 3 μήνες, τα ωοκύτταρα παρέμειναν με 

μέγιστη διάμετρο 600μm μέχρι το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου και για τις δύο 

ηλικιακές κλάσεις, ενώ σταδιακά αυξανόταν το ποσοστό των αποπτωτικών ωοκυττάρων 

δεδομένου ότι τα λεκιθογενή ωοκύτταρα δεν έφθαναν στο στάδιο της τελικής ωρίμανσης, 

γεγονός που ερμηνεύθηκε σαν αναπαραγωγική δυσλειτουργία (Zohar and Mylonas, 2001).  Η 

αποτυχία των θηλυκών γεννητόρων να φθάσουν στο στάδιο της τελικής ωρίμανσης των 

ωοκυττάρων και στην ωοτοκία είναι συνηθισμένη αναπαραγωγική δυσλειτουργία στην 

ιχθυοκαλλιέργεια (Zohar and Mylonas, 2001) και έχει παρατηρηθεί σε πολλά ψάρια, όπως η 

τσιπούρα (Zohar, et al., 1995), ο βλάχος (Polyprion americanus)(Suquet, et al., 2001), ο 

ροφός (Epinephelus marginatus)(Marino, et al., 2003) και το μαγιάτικο (Seriola 

dumerili)(Mylonas, et al., 2004a), λόγω πιθανότατα της απουσίας του κατάλληλου 

περιβάλλοντος για την αναπαραγωγή και της καταπόνησης (stress) από την αιχμαλωσία.  

Υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως το λαβράκι, που παρατηρείται απρόβλεπτη ωοτοκία, 

χαμηλή γονιμότητα και μειωμένη ποιότητα αυγών (Forniés, et al., 2001).  Στο μυλοκόπι έχει 

επισημανθεί και παλιότερα η ανεπιτυχής ωρίμανση των ωοκυττάρων, για αυτό και έχουν 

χρησιμοποιηθεί τεχνητές μέθοδοι πρόκλησης ωοτοκίας (Barbaro, et al., 2002; Mylonas, 2003; 

Mylonas, et al., 2004b), αν και έχουν παρατηρηθεί σποραδικές φυσικές ωοτοκίες, όπως και 

στην παρούσα μελέτη.  Η μελέτη της ενδοκρινολογίας της αναπαραγωγής του μυλοκοπιού σε 

ετήσια βάση παράλληλα με τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης για την κατάσταση των 

γονάδων και την ποιότητα των γαμετών θα βοηθούσε στην κατανόηση των αναπαραγωγικών 

δυσλειτουργιών που εμφανίζονται στο μυλοκόπι. 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά παρουσιάζονται δεδομένα για την ποιότητα 

των αυγών μυλοκοπιού μετά από φυσική ωοτοκία.  Με βάση την πολύ μικρή σχετική 

γονιμότητα φαίνεται ότι τα αυγά ήταν από 1 ψάρι ωοτοκία-1.  Το συμπέρασμα αυτό 

προκύπτει σε συνδυασμό με ατομικά πειράματα πρόκλησης ωοτοκίας που έχουν γίνει στο 

μυλοκόπι, όπου η μεγαλύτερη τιμή σχετικής γονιμότητας ήταν 165.300 αυγά kg-1 (βλ. 

Κεφάλαιο 4), ενώ η αντίστοιχη τιμή στην παρούσα μελέτη ήταν 111.400 αυγά kg-1.  Στο 

λαβράκι, που είναι ασύγχρονο ψάρι (Tyler and Sumpter, 1996) η μέση σχετική γονιμότητα 

ήταν 250.000 αυγά kg-1, με μέσο ποσοστό γονιμοποίησης 68,1% (Prat, et al., 1990), ενώ οι 

αντίστοιχες τιμές σε άλλη μελέτη για το ίδιο ψάρι ήταν 279.000 αυγά kg-1 και 78,3% 

(Carrillo, et al., 1989).  Το λαβράκι παρουσιάζει μεγαλύτερες τιμές σχετικής γονιμότητας 

πιθανότατα λόγω της μίας ή μικρού αριθμού ωοτοκιών ανά θηλυκό το χρόνο (Mayer, et al., 

1990; Asturiano, et al., 2002), δηλαδή ωοτοκεί λίγες φορές αλλά πολλά αυγά.  Το μυλοκόπι 

μάλλον έχει την δυνατότητα να παράγει περισσότερες ωοτοκίες ανά θηλυκό το χρόνο, αφού 

με τεχνητή πρόκληση ωοτοκίας χρησιμοποιώντας ενέσεις και εμφυτεύματα GnRHa 

παρουσίασε 4,3 ωοτοκίες θηλυκό-1 κατά μέσο όρο (βλ. Κεφάλαιο 4), ενώ το λαβράκι σε 

πείραμα με επαναλαμβανόμενες ενέσεις GnRHa παρουσίασε 2,8 ωοτοκίες ανά θηλυκό 

(Mylonas, et al., 2003b).  Οι περισσότερες ωοτοκίες θηλυκό-1 με μικρότερο αριθμό αυγών 

είναι πλεονέκτημα για το μυλοκόπι έναντι του λαβρακιού (με δεδομένο ότι και τα δύο ψάρια 

είναι ασύγχρονα με ομάδες ωοκυττάρων στην ίδια φάση ανάπτυξης), αφού σε συνθήκες 

φυσιολογικής αναπαραγωγικής λειτουργίας η παραγωγή αυγών θα είναι περισσότερο 

προβλέψιμη για τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς.  Επιπλέον, δεν θα είναι μειονέκτημα η 

μεγάλη παραγωγή αυγών ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται ημιεντατικές μέθοδοι νυμφικής 

καλλιέργειας, όπως η μέθοδος του μεσόκοσμου.  Όσον αφορά την ποιότητα αυγών άγριων 

μυλοκοπιών, δεν υπάρχουν στοιχεία για σύγκριση με την παρούσα μελέτη. 

Τέλος, σύμφωνα με τον ορισμό των Tyler και Sumpter (1996) και από την ιστολογική 

επεξεργασία των γονάδων των μυλοκοπιών, όσον αφορά το μοντέλο της ωοτοκίας – 
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ανάπτυξης των ωοκυττάρων του μυλοκοπιού, φαίνεται να είναι ασύγχρονο φέροντας ομάδες 

ωοκυττάρων έτοιμες να εισέλθουν στην φάση της τελικής ωρίμανσης, δεδομένου ότι στις 

γονάδες βρέθηκαν και ωοκύτταρα σε άλλες φάσεις ανάπτυξης.  Η διαφορά με τις παλιότερες 

έρευνες που παρουσιάζουν το μυλοκόπι ως ομαδικό σύγχρονο (Barbaro, et al., 1996; 

Mylonas, et al., 2000b; Mylonas, et al., 2004b) οφείλεται στην διαφορετική κατηγοριοποίηση 

και όχι σε διαφορετικά αποτελέσματα όσον αφορά τις ιστολογικές τομές των γονάδων.  

Θεωρούμε ότι η κατηγοριοποίηση των ψαριών πρέπει να περιοριστεί στις κύριες κατηγορίες 

‘σύγχρονα’ και ‘ασύγχρονα’, σύμφωνα πάντα με τους Tyler και Sumpter (1996). 

Το αυξημένο βάρος των όρχεων στην αναπαραγωγική περίοδο δεν είχε το ανάλογο 

αποτέλεσμα και στην παραγωγή σπέρματος, αφού τόσο για τον δείκτη σπερμίασης όσο και 

την ολική συλλεγόμενη ποσότητα σπέρματος δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες.  Το γεγονός αυτό μάλλον οφείλεται σε αναπαραγωγική 

δυσλειτουργία των αρσενικών, τα οποία αν και είναι ώριμα αναπαραγωγικά από την ηλικία 

των 2 χρόνων δεν παράγουν μεγάλες ποσότητες σπέρματος (Mylonas and Zohar, 2001b; 

Zohar and Mylonas, 2001), που μπορεί να σχετίζεται τόσο με τις αναπαραγωγικές 

δυσλειτουργίες των θηλυκών (Stacey, et al., 1994) όσο και με το stress που δημιουργείται 

από τις συνθήκες καλλιέργειας.  Αυτό έχει δειχθεί και σε προηγούμενη μελέτη για το 

μυλοκόπι, όπου ο δείκτης σπερμίασης είχε μέγιστη τιμή 2 κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγικής περιόδου (Mylonas, et al., 2004b).  Οι τιμές του GSI κυμάνθηκαν κάτω του 

1% και είναι αρκετά μικρότερες σε σύγκριση με άλλα ψάρια, όπως το walleye (Stizostedion 

vitreum) με τιμές μέχρι 3,2% (Malison, et al., 1994), η ευρωπαϊκή πέρκα (Perca fluviatilis) με 

τιμές μέχρι 8,5% (Sulistyo, et al., 2000), ο κυπρίνος (Cyprinus carpio) με τιμές > 6% (Billard, 

et al., 1992) ή ίδιες όπως το γλήνι (Tinca tinca) 0.2 – 0.7% (Pinillos, et al., 2003).  Από την 

άλλη, η ολική παραγόμενη ποσότητα σπέρματος για τα ψάρια 2 χρόνων έδειξε μία τάση 

αύξησης μέχρι τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο, αν και δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές, με τις τιμές να κυμαίνονται στα 0,2 – 1,6 ml kg-1.  Στα ψάρια έχει δειχθεί να 
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υπάρχει αύξηση της παραγόμενης ποσότητας σπέρματος όταν πλησιάζουν την 

αναπαραγωγική περίοδο, όπως στο φαγκρί με ποσότητες από 2 σε 5 ml kg-1 (Mylonas, et al., 

2003a) και στο winter flounder (Pleuronectes americanus) από 0,5 σε 10 ml kg-1 (Shangguan 

and Crim, 1999).  Άλλα ψάρια παράγουν παρόμοιες ποσότητες με το μυλοκόπι, όπως είναι το 

white bass (Morone chrysops) με 1,2 ml kg-1 (Mylonas, et al., 1997c) και το λαβράκι με 1-2 

ml kg-1 (Sorbera, et al., 1996), ή μεγαλύτερες όπως το καλκάνι (Scophthalmus maximus) με 

2,2 ml kg-1 (Suquet, et al., 1992b) και το striped bass (Morone saxatilis) με 2-4 ml kg-1 

(Mylonas, et al., 1997a).  Συμπερασματικά, τα αρσενικά μυλοκόπια αν και φαίνεται να 

ωριμάζουν φυσιολογικά, δεν παράγουν μεγάλες ποσότητες σπέρματος κατά την 

αναπαραγωγική τους περίοδο.  Βέβαια, η έλλειψη δεδομένων για την αναπαραγωγική 

κατάσταση του μυλοκοπιού στη φύση δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στην εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων.  Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, πολλά ψάρια εμφανίζουν 

αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες σε συνθήκες καλλιέργειας (Zohar and Mylonas, 2001), και 

κάτι τέτοιο φαίνεται να συμβαίνει και στο μυλοκόπι, τουλάχιστο από τη μελέτη του GSI, της 

κατάστασης σπερμίασης και της ποσότητας σπέρματος.  Επομένως, επιβάλλεται από τη μία η 

μελέτη της αναπαραγωγικής βιολογίας του μυλοκοπιού στη φύση, και από την άλλη η 

ανάπτυξη μεθόδων τεχνητής πρόκλησης σπερμίασης σε καλλιεργούμενα μυλοκόπια ώστε να 

εξασφαλίζεται η παραγωγή αρσενικών γαμετών για την ιχθυοκαλλιέργεια. 

Οι δειγματοληψίες για τον έλεγχο της ποιότητας του σπέρματος έδειξαν ότι το σπέρμα 

του μυλοκοπιού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην επαφή με άλλα σωματικά υγρά, αν και 

ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία συλλογής σπέρματος που έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλα 

ψάρια, όπως το φαγκρί (Mylonas, et al., 2003a), το λαβράκι (Rainis, et al., 2003) και το 

μυτάκι (Papadaki et al., σε επεξεργασία), στα οποία δεν παρουσιάστηκε το ίδιο πρόβλημα.  

Μάλλον, το σπέρμα του μυλοκοπιού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην επαφή με άλλα 

σωματικά υγρά, πιθανότατα του απεκκριτικού συστήματος, όπως έχει παρατηρηθεί στον 

κυπρίνο (Perchec, et al., 1995), με αποτέλεσμα να μηδενίζεται το ποσοστό και η διάρκεια 
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κινητικότητας του σπέρματος λίγη ώρα μετά τη συλλογή του.  Επομένως, χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή κατά την συλλογή του σπέρματος του μυλοκοπιού, ειδικά σε περιπτώσεις 

που οι παραγόμενες ποσότητες σπέρματος είναι μικρές. 

Το ποσοστό κινητικότητας του σπέρματος κυμάνθηκε σε επίπεδα μεγαλύτερα του 60% 

με μέση τιμή το 70 ± 6%, ενώ υψηλότερες τιμές γύρω στο 80% έχουν βρεθεί σε προηγούμενη 

έρευνα (Mylonas, et al., 2004b).  Παρόμοιες τιμές κινητικότητας έχουν βρεθεί και σε μελέτες 

με άλλα ψάρια όπως τον σολομό του Ατλαντικού (Salmo salar) (Aas, et al., 1991), ενώ 

μεγαλύτερες ήταν οι τιμές που βρέθηκαν για το φαγκρί (Mylonas, et al., 2003a) .  Στην 

παρούσα μελέτη δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στο ποσοστό κινητικότητας του σπέρματος 

μεταξύ των μηνών δειγματοληψίας, σε αντίθεση με την ιριδίζουσα πέστροφα (Salmo 

gairdneri) όπου έχει δειχθεί να υπάρχουν μεγαλύτερες τιμές στην αρχή και μέση της 

αναπαραγωγικής περιόδου (Büyükhatipoglu and Holtz, 1984) και το φαγκρί, όπου το 

ποσοστό κινητικότητας αυξανόταν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου 

(Mylonas, et al., 2003a).  Η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων έχει δειχθεί να είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας επίδρασης στην ικανότητα γονιμοποίησης του σπέρματος 

(Rurangwa, et al., 2004; Hadi Alavi and Cosson, 2005).  Στο μυλοκόπι δεν παρουσιάστηκε 

πρόβλημα κινητικότητας των σπερματοζωαρίων, αν εξαιρεθεί η περίπτωση που το σπέρμα 

ήρθε σε επαφή με άλλα σωματικά υγρά.  Επίσης, το παραγόμενο σπέρμα παρουσιάζει τις 

ίδιες τιμές κινητικότητας καθόλη τη διάρκεια της περιόδου σπερμίασης, δεδομένο που είναι 

πλεονέκτημα για την γονιμοποίηση αυγών σε περιόδους εκτός της αναπαραγωγικής, δηλαδή 

εκτός από τους μήνες Ιούνιος - Ιούλιος. 

Η μέση διάρκεια κινητικότητας του σπέρματος του μυλοκοπιού ήταν μέγιστη τον 

Απρίλιο με μέση τιμή 3,5 ± 0,7 λεπτά, ενώ τους άλλους μήνες ήταν 1,9 ± 0,1 λεπτά.  Η 

διαφορά μεταξύ των τιμών για τους διαφορετικούς μήνες πιθανότατα δεν οφείλεται στην 

διαφορετική χρονική ενεργοποίηση της κίνησης των σπερματοζωαρίων, όπως έχει δειχθεί να 

συμβαίνει αλλού (Billard and Cosson, 1992; Geffen, 1999), δηλαδή να μην ενεργοποιούνται 
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ταυτόχρονα όλα τα σπερματοζωάρια, δεδομένου ότι όλη η διαδικασία έγινε από έναν 

παρατηρητή με τις ίδιες συνθήκες για το κάθε δείγμα.  Οι τιμές διάρκειας κινητικότητας της 

παρούσας μελέτης ήταν μεγαλύτερες από τα 26-40 δευτερόλεπτα που έχουν παρατηρηθεί στο 

μυλοκόπι σε παλαιότερες έρευνες (Mylonas, et al., 2004b) και βρίσκονται στο εύρος των 

τιμών που έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα ψάρια, όπως τα 1 - 3 λεπτά στον ιππόγλωσσο 

(Hippoglossus hippoglossus)(Billard, et al., 1993; Tvedt, et al., 2001), τα 3 λεπτά στο 

λαβράκι (Sorbera, et al., 1996) και τα 2,6 – 3,9 λεπτά στο φαγκρί (Mylonas, et al., 2003a), 

ενώ σε άλλα είδη έχουν παρατηρηθεί μικρότερες τιμές, όπως τα 1,5 λεπτά στην κουτσομούρα 

(Mullus barbatus) (Lahnsteiner and Patzner, 1998), και σε κάποια άλλα μεγαλύτερες, όπως 

στον σαργό (Diplodus sargus) και τη γόπα (Boops boops) που ποσοστό 10-20% των 

σπερματοζωαρίων κινούνταν για ώρες μετά την ενεργοποίηση με το κύριο ποσοστό των 

σπερματοζωαρίων να σταματά 1,5 λεπτά μετά την ενεργοποίηση.  Επομένως, από τα 

δεδομένα της παρούσας μελέτης φαίνεται η διάρκεια κινητικότητας σπέρματος του 

μυλοκοπιού να είναι σε επίπεδα παρόμοια με άλλα καλλιεργούμενα είδη και δεν φαίνεται να 

αποτελεί πρόβλημα για την γονιμοποίηση των αυγών.  Εξάλλου, έχει δειχθεί να αυξάνει η 

διάρκεια κινητικότητας των σπερματοζωαρίων με την ταυτόχρονη παρουσία αυγών (Geffen, 

1999; Turner and Montgomery, 2002), ενώ σε περιπτώσεις τεχνητής γονιμοποίησης του 

μυλοκοπιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυξημένη αναλογία σπέρματος : αυγά, ώστε να 

διασφαλιστεί η γονιμοποίηση των αυγών (Fauvel, et al., 1999). 

Η πυκνότητα του σπέρματος κυμάνθηκε στα 15 – 22 x 109 σπερματοζωάρια ml-1, 

στοιχείο που επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα προηγούμενης μελέτης όπου η πυκνότητα ήταν 

13 – 26 x 109 σπερματοζωάρια ml-1 (Mylonas, et al., 2004b).  Τέτοιες τιμές έχουν 

παρατηρηθεί και σε άλλα ψάρια, όπως 8,6 – 23,7 στο φαγκρί (Mylonas, et al., 2003a), 5 – 60 

στο λαβράκι (Sorbera, et al., 1996; Fauvel, et al., 1999), 4 – 29 στον μπακαλιάρο  (Rakitin, et 

al., 1999), 4,5 – 10,9 στον σολομό του Ατλαντικού (Aas, et al., 1991), 20 – 54,6 στο καλκάνι 

(Suquet, et al., 1992a)(όλες οι παραπάνω τιμές εκφρασμένες σε 109 σπερματοζωάρια ml-1), 
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αλλά και μεγαλύτερες όπως 12 x 1010 σπερματοζωάρια ml-1 στο μαγιάτικο (Mylonas, et al., 

2004a) και 2 – 6 x 1011 σπερματοζωάρια ml-1 στον ιππόγλωσσο (Vermeirssen, et al., 2003).  

Έχει παρατηρηθεί μείωση της πυκνότητας του σπέρματος μετά από επαναλαμβανόμενη 

συλλογή (Aas, et al., 1991), ωστόσο κάτι τέτοιο δεν βρέθηκε στο μυλοκόπι δεδομένου ότι οι 

ποσότητες (50 μl) που συλλέγονταν ήταν σχετικά μικρές.  Δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία 

από τη φύση για την πυκνότητα του σπέρματος του μυλοκοπιού ώστε να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα, αν και οι τιμές πυκνότητας που βρέθηκαν στην παρούσα μελέτη ήταν σε 

πλαίσια παρόμοια με τιμές που έχουν βρεθεί για άλλα ψάρια. 

Η ποιότητα του σπέρματος στα ψάρια φαίνεται να μειώνεται κατά το πέρας της 

αναπαραγωγικής περιόδου (Rana, 1995; Suquet, et al., 1998).  Κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε 

στο μυλοκόπι, αφού ακόμη και τον Αύγουστο που τα θηλυκά έφεραν πολλά αποπτωτικά 

ωοκύτταρα, οι παράμετροι ποιότητας του σπέρματος εμφάνισαν παρόμοιες τιμές με τις 

προηγούμενες δειγματοληψίες.  Επίσης, η συχνή αφαίρεση ποσοτήτων σπέρματος έχει 

παρατηρηθεί να μειώνει την περίοδο σπερμίασης και την παραγωγή σπέρματος στην 

ιριδίζουσα πέστροφα (Büyükhatipoglu and Holtz, 1984) και το καλκάνι (Suquet, et al., 

1992b).  Στο μυλοκόπι δεν φάνηκε να συμβαίνει κάτι τέτοιο, που όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, 

ίσως οφείλεται στην προσεκτική αφαίρεση μικρών ποσοτήτων σπέρματος, χωρίς να 

εξαντλούνται οι ποσότητες σπέρματος που υπάρχουν στους όρχεις. 

Συμπερασματικά, η βέλτιστη θερμοκρασία για την αναπαραγωγή του μυλοκοπιού 

φαίνεται να είναι 20-23ºC και η λεκιθογένεση των θηλυκών να ξεκινά με την αύξηση της 

θερμοκρασίας που συμβαίνει τον Μάρτιο και να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό 

διάστημα.  Βέβαια, τα θηλυκά δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την φάση της 

τελικής ωρίμανσης των ωοκυττάρων τους με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μόνο 

σποραδικές ωοτοκίες, χωρίς να παράγονται οι ποσότητες αυγών που αναμένονταν.  Τα 

αρσενικά ψάρια παρήγαγαν σπέρμα, που ήταν εφικτό να συλλεχθεί, από τον Απρίλιο μέχρι 

τον Αύγουστο.  Η ποιότητα του σπέρματος κρίθηκε ικανοποιητική, αν και οι ποσότητες 
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μάλλον ήταν περιορισμένες.  Ωστόσο, χρειάζεται μελέτη του αναπαραγωγικού κύκλου του 

μυλοκοπιού στη φύση ώστε να συγκριθεί η ποιότητα των γαμετών σε σχέση με αυτήν των 

καλλιεργούμενων γεννητόρων, ενώ η ενδοκρινολογική μελέτη του ετήσιου κύκλου του 

μυλοκοπιού θα βοηθούσε στην κατανόηση των διαδικασιών που δεν επιτρέπουν την 

φυσιολογική αναπαραγωγή του ψαριού σε συνθήκες καλλιέργειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

3.1  Εισαγωγή 

Οι φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν στα ψάρια ώστε να γίνουν αναπαραγωγικά 

ώριμα πολλές φορές συνοδεύονται από μειωμένη αύξηση ή σταθεροποίηση του βάρους τους 

λόγω της δαπάνης ενέργειας στην ανάπτυξη της γονάδας (Bye, 1991) κάτι που είναι 

οικονομικά ασύμφορο για τις μονάδες παραγωγής (Holland, et al., 1996), όπως συμβαίνει στη 

γλώσσα (Dinis, et al., 1999).  Άρα είναι ιδιαίτερης σημασίας για λόγους παραγωγής να 

καθοριστεί η ηλικία πρώτης ωρίμανσης και η επίδραση της γαμετογένεσης στην αύξηση, 

ώστε να καθοριστεί η βέλτιστη περίοδος εξαλίευσής τους όταν δεν προορίζονται για 

γεννήτορες. 

Κεντρικό θέμα στην ιχθυοκαλλιέργεια είναι η παραγωγή καλής ποιότητας γαμετών, 

τόσο αυγών όσο και σπέρματος (Bromage, 1995).  Ωστόσο, οι πιο πολλές έρευνες έχουν 

επικεντρωθεί κυρίως στην ποιότητα των αυγών και των νυμφών, παρά στην ποιότητα του 

σπέρματος, αν και είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας της αναπαραγωγικής διαδικασίας 

(Rurangwa, et al., 2004).  Αν και σε πολλές μελέτες έχουν περιγραφεί διακυμάνσεις σε 

παραμέτρους ποιότητας σπέρματος, όπως η κινητικότητα, η πυκνότητα και η διάρκεια, σε 

σχέση με τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου (Suquet, et al., 1992a; Suquet, et al., 

1998; Shangguan and Crim, 1999), λίγες είναι οι μελέτες που συγκρίνουν την ποιότητα του 

σπέρματος σε σχέση με την ηλικία των ψαριών.  Στο λαβράκι έχει δειχθεί να μην υπάρχουν 

διαφορές στην ποιότητα του σπέρματος μεταξύ πρώιμων ηλικιακά και φυσιολογικά ώριμων 

ψαριών {Schiavone, 2006 #3224}, ενώ αντίθετα ήταν τα αποτελέσματα σε ψάρια 1, 3 και 12 

χρόνων για το striped bass (Vuthiphandchai and Zohar, 1999).  Επομένως, είναι ιδιαίτερης 

σημασίας η σύγκριση της ποιότητας του σπέρματος ψαριών διαφορετικών ηλικιών, τόσο για 

λόγους διαχείρισης γεννητόρων όσο και για λόγους παραγωγής (Holland, et al., 1996; 

Vuthiphandchai and Zohar, 1999), αφού το κόστος της διατήρησης μεγάλου αριθμού 
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αρσενικών γεννητόρων είναι υψηλό, ιδιαίτερα όταν η διατήρησή τους γίνεται σε μακρόχρονη 

βάση (Rzemieniecki, et al., 2004).  Συγκεκριμένα, η δυνατότητα χρήσης αρσενικών 

γεννητόρων μικρής ηλικίας και φυσικού μεγέθους, θα απαιτούσε μικρότερες ή λιγότερες 

δεξαμενές.  Επίσης, η χρήση πρώιμων αρσενικών 1 χρόνου θα μείωνε τον χρόνο γενιάς σε 

προγράμματα γενετικής βελτίωσης (Schiavone, et al., 2006).  Στην παρούσα μελέτη 

εξετάστηκε η παραγωγή και ποιότητα του σπέρματος μυλοκοπιών τριών ηλικιακών κλάσεων 

(1, 2 και 3 χρόνων) για τις παραμέτρους κατάσταση σπερμίασης, ολική συλλεγόμενη 

ποσότητα σπέρματος, πυκνότητα, κινητικότητα και διάρκεια κινητικότητας σπέρματος, ενώ 

έγινε ιστολογική επεξεργασία των όρχεων. 

3.2  Υλικά και μέθοδοι 

Χρησιμοποιήθηκαν 8 ψάρια ηλικίας ενός χρόνου (2004 class) από τη δεξαμενή Μ13 

(Παράρτημα 1), 8 ψάρια δύο χρόνων (2003 class) από τη δεξαμενή SEV1 (Παράρτημα 1) και 

4 ψάρια τριών χρόνων (2002 class) από τη δεξαμενή R2a (Παράρτημα 1).  Τα ψάρια στα 

μέσα Ιουλίου 2005 αναισθητοποιήθηκαν (Παράρτημα 2) και έγινε εκτίμηση της κατάστασης 

σπερμίασης, συλλογή σπέρματος για την εκτίμηση ποιοτικών παραμέτρων και συλλογή 

ολικής ποσότητας σπέρματος (Παράρτημα 4).  Αφού θανατώθηκαν, έγιναν μετρήσεις 

πρότυπου μήκους (standard length) και υγρού βάρους (wet weight), ενώ λήφθηκαν οι γονάδες 

των ψαριών με σκοπό τον υπολογισμό του γοναδοσωματικού δείκτη (GSI) και ένα τμήμα από 

αυτές αποθηκεύτηκε για ιστολογική επεξεργασία (Παράρτημα 5). 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως μέσες τιμές ± τυπικό σφάλμα (mean ± standard 

error).  Για την διαπίστωση σημαντικών διαφορών στις παραμέτρους που ελέγχθηκαν, τα 

δεδομένα υποβλήθηκαν σε ανάλυση διακύμανσης για ένα παράγοντα (ANOVA) και στη 

συνέχεια στο test Duncan’s New Multiple Range (DNMR), σε επίπεδο σημαντικότητας p< 

0.05.  Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το λογισμικό SuperAnova (Abacus 

Inc., USA) και τα γραφήματα δημιουργήθηκαν με το λογισμικό SPSS ver. 13 (Apache, USA). 
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3.3  Αποτελέσματα 

Το μέσο υγρό βάρος των ψαριών διέφερε σημαντικά μεταξύ των τριών ηλικιακών 

κλάσεων (p < 0,05)(Εικόνα 10 Α).  Τα ψάρια 3 χρόνων είχαν μέσο βάρος 2,1 ± 0,1 kg, των 2 

χρόνων 0,65 ± 0,05 kg και του 1 χρόνου 0,145 ± 0,006 kg.  Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση για 

τη μέση τιμή του GSI, όπου τα ψάρια 3 χρόνων είχαν μέση τιμή 1,3 ± 0,2%, των 2 χρόνων 

0,9 ± 0,1% ενώ του 1 χρόνου εμφάνισαν πολύ μικρές τιμές GSI (< 0,1%)(Εικόνα 10 Β).  Η 

κατάσταση σπερμίασης όλων των ψαριών 2 και 3 χρόνων εκτιμήθηκε στο 2, ενώ κανένα ψάρι 

1 χρόνου δεν ήταν σπερμιάζων.  Στην μέση ολική ποσότητα σπέρματος δεν προέκυψαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ψαριών 2 και 3 χρόνων, όπου τα ψάρια 2 

χρόνων είχαν μέση τιμή ολικής ποσότητας σπέρματος 1,1 ± 0,2 ml kg-1 και των 3 χρόνων 0,8 

± 0,1 ml kg-1 (Εικόνα 10C).  Σημαντικές διαφορές δεν βρέθηκαν και στην πυκνότητα του 

σπέρματος μεταξύ των δύο ηλικιακών κλάσεων, όπου τα ψάρια 2 χρόνων είχαν μέση τιμή 

πυκνότητας σπέρματος 27 ± 2 x 109 σπερματοζωάρια x ml-1  

και των 3 χρόνων 23 ± 1 x 109 σπερματοζωάρια x ml-1 (Εικόνα 10D).  Το ποσοστό 

κινητικότητας παρουσίασε μέση τιμή 71 ± 15% για τα ψάρια 2 χρόνων και 73 ± 21% για τα 

ψάρια 3 χρόνων χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ψαριών των δύο 

διαφορετικών ηλικιών (Εικόνα 10E).  Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση όσον αφορά τις 

διαφορές μεταξύ των δύο ηλικιών για τη διάρκεια της κινητικότητας του σπέρματος, όπου τα 

ψάρια 2 χρόνων είχαν μέση τιμή διάρκειας κινητικότητας του σπέρματος 1,3 ± 0,3 λεπτά, ενώ 

τα ψάρια 3 χρόνων 1,5 ± 0,5 λεπτά (Εικόνα 10F). 

Η ιστολογική επεξεργασία των γονάδων έδειξε για τα ψάρια 3 χρόνων (Εικόνα 11Α και 

11Β) και 2 χρόνων (Εικόνα 11C και 11D) ότι αν και το μεγαλύτερο ποσοστό των γονάδων 

τους καλυπτόταν από σπερματοζωάρια, υπήρχαν πολλά σπερματοκύτταρα και σπερματίδες.  

Από την άλλη, στις γονάδες δύο ψαριών ενός χρόνου (Εικόνα 11Ε και 11F) βρέθηκαν 

ενδοορχικά σπερματοζωάρια σε μεγάλο ποσοστό, αλλά από τις δειγματοληψίες δείχθηκε ότι 

δεν ήταν σπερμιάζοντα.  Τέλος, από όλες τις τομές φάνηκε ότι συνυπήρχαν όλοι οι τύποι των 

βλαστικών κυττάρων. 
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3.4  Συζήτηση 

Δεν υπήρχαν ώριμα μυλοκόπια 1 χρόνου σε αντίθεση με άλλη έρευνα που ένας μικρός 

αριθμός μυλοκοπιών της ίδιας ηλικίας με βάρος 200 g παρήγαγε σπέρμα (Mylonas, et al., 

2000b).  Στην παρούσα μελέτη το μεγαλύτερο βάρος που βρέθηκε για τα μυλοκόπια 1 χρόνου 

ήταν 159 g, άρα θεωρείται λογικό να μην βρεθεί σπερμιάζων αρσενικό αυτής της ηλικίας 

σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη.  Η ύπαρξη σε μεγάλο ποσοστό ενδοορχικού σπέρματος 

(Εικόνα 11Ε) στο 25% των ψαριών 1 χρόνου χωρίς ταυτόχρονα να παρατηρηθεί σπερμίαση 

δημιούργησε πρόβλημα στην κατανόηση της φυσιολογικής αναπαραγωγικής λειτουργίας και 

ερμηνείας των αποτελεσμάτων.  Είναι γνωστό ότι η μετανάστευση του σπέρματος στον 

σπερματοφόρο αγωγό ελέγχεται από το ενδοκρινικό σύστημα των ψαριών (Schulz and Miura, 

2002), όπου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου αυξάνονται τα επίπεδα των 

ορχικών στεροειδών (τεστοστερόνη, 11 κετοτεστοστερόνη), αύξηση που προκαλείται από τις 

γοναδοτροπίνες (gonadotropins, GTHs), κυρίως την ωχρινοποιητική ορμόνη (luteinizing 

hormone, LH)(Billard, et al., 1982).  Ωστόσο, αν και η μετανάστευση των σπερματοζωαρίων 

σχετίζεται με τα επίπεδα των GTHs και των στεροειδών, δεν είναι γνωστοί οι μηχανισμοί 

δράσης των παραπάνω ορμονών, δηλαδή πως ακριβώς επηρεάζουν την μετανάστευση των 

σπερματοζωαρίων (Schulz and Miura, 2002).  Ίσως, στην περίπτωση του μυλοκοπιού 

μειωμένες συγκεντρώσεις είτε των GTHs ή των στεροειδών, να μην ευνόησαν τη 

μετανάστευση των σπερματοζωαρίων στον σπερματοφόρο αγωγό, κάτι που χρειάζεται 

περαιτέρω μελέτη.  Με βάση τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος τα ψάρια 1 χρόνου δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γεννήτορες, δεδομένου ότι και σε βάρος 200 g οι ποσότητες 

σπέρματος που παράγουν είναι πολύ μικρές (Mylonas, et al., 2000b). 

Κανένα μυλοκόπι 2 και 3 χρόνων στα μέσα της αναπαραγωγικής περιόδου δεν 

εκτιμήθηκε πλήρως σπερμιάζων όσον αφορά την κατάσταση σπερμίασης, κάτι που έχει 

δειχθεί και αλλού (Mylonas, et al., 2004b).  Αν και δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με ψάρια 

της φύσης για το μυλοκόπι, αφού δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα δεδομένα, το πιθανότερο είναι 

να παρουσιάζει αναπαραγωγική δυσλειτουργία, όπως συμβαίνει με πολλά ψάρια που 
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βρίσκονται σε συνθήκες αιχμαλωσίας (Mylonas and Zohar, 2001b).  Αυτό οφείλεται στην 

απουσία του κατάλληλου αναπαραγωγικού περιβάλλοντος και στις συνθήκες καταπόνησης 

(stress) που αναπτύσσονται λόγω των συνθηκών καλλιέργειας, (Zohar and Mylonas, 2001).  

Το συμπέρασμα της αναπαραγωγικής δυσλειτουργίας των μυλοκοπιών ενισχύεται και από τα 

ιστολογικά ευρήματα της παρούσας μελέτης, όπου αν και οι όρχεις έφεραν σε μεγάλο 

ποσοστό σπερματοζωάρια υπήρχε μεγάλος αριθμός βλαστικών κυττάρων σε πιο πρώιμα 

στάδια στα μέσα της αναπαραγωγικής περιόδου.  Επίσης, τα ψάρια του πειράματος 

εξαλιεύτηκαν από δεξαμενές που συνυπήρχαν με θηλυκά.  Στην μειωμένη σπερμίαση των 

αρσενικών ίσως να είχε επίδραση και η αποτυχία των θηλυκών ψαριών να ολοκληρώσουν 

την ωρίμανση των ωοκυττάρων τους, μιας και έχει δειχθεί η αλληλεπίδραση των δύο φύλων 

μέσω φερομονών (Stacey, et al., 1994).  Η έλλειψη φυσιολογικής σπερμίασης που 

παρατηρήθηκε στα μυλοκόπια και των δύο ηλικιακών κλάσεων μπορεί να αντιμετωπιστεί με 

τη χρήση τεχνητών μεθόδων πρόκλησης σπερμίασης, όπως η χορήγηση συνθετικών 

αναλόγων GnRHa, κάτι που έχει δειχθεί σε πολλά ψάρια, όπως το λαβράκι (Sorbera, et al., 

1996; Rainis, et al., 2003), ο ιππόγλωσσος (Mazorra de Quero, et al., 2000) και ο σολομός 

του Ατλαντικού (Goren, et al., 1995). 

Μειωμένες ήταν και οι ποσότητες σπέρματος που παρήγαγαν τα ψάρια 2 και 3 χρόνων, 

1,1 ± 0,2 ml kg-1 και 0,8 ± 0,1 ml kg-1, αντίστοιχα, συγκρινόμενες με άλλα είδη, όπως το 

φαγκρί 2 – 5 ml kg-1 (Mylonas, et al., 2003a) και στο winter flounder 0,5 – 10 ml kg-1  

(Shangguan and Crim, 1999).  Στη σύγκριση των ψαριών 2 και 3 χρόνων όσον αφορά την 

ολική παραγόμενη ποσότητα σπέρματος δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές (p = 0.15), αλλά 

τα ψάρια των 2 χρόνων είχαν την τάση να παράγουν περισσότερο σπέρμα σε σχέση με το 

βάρος τους από τα ψάρια των 3 χρόνων.  Στην ιριδίζουσα πέστροφα, ψάρι που όπως και το 

μυλοκόπι ωριμάζει αναπαραγωγικά στα 2 χρόνια, τα ψάρια 3 χρόνων παρήγαγαν τριπλάσιες 

ποσότητες σπέρματος ανά ψάρι σε σχέση με τα ψάρια 2 χρόνων (Büyükhatipoglu and Holtz, 

1984), ενώ για το ίδιο ψάρι έχει δειχθεί η παραγωγή σπέρματος σε σχέση με την ηλικία να μη 

 



 

 

 40

διαφέρει όταν η αναγωγή γίνεται στο βάρος του ψαριού (Liley, et al., 2002).  Στην παρούσα 

μελέτη τα μυλοκόπια 3 χρόνων παρήγαγαν διπλάσιες ποσότητες σπέρματος ανά ψάρι σε 

σχέση με τα ψάρια 2 χρόνων.  Από τις παραπάνω συγκρίσεις προκύπτει το πρόβλημα της 

αναγωγής της ποσότητας του σπέρματος σε συγκεκριμένες μονάδες μέτρησης, αφού στην 

περίπτωση του μυλοκοπιού όταν η σύγκριση αναφέρεται στη μέτρηση ποσότητας σπέρματος 

ανά ψάρι τα ψάρια 3 χρόνων παρήγαγαν διπλάσιες ποσότητες, ενώ όταν η αναφορά γίνεται 

σε ml kg-1, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των παραγόμενων ποσοτήτων 

σπέρματος των δύο ηλικιακών κλάσεων.  Για να εξαλειφθεί αυτή η ανακολουθία προτείνουμε 

εφεξής την μέτρηση της ποσότητας του σπέρματος σε ml kg-1, ενώ στην περίπτωση που 

υπάρχουν δεδομένα για το βάρος των όρχεων των ψαριών σημαντικό θα ήταν να 

παρουσιάζεται συμπληρωματικά και ο λόγος παραγόμενη ποσότητα σπέρματος : βάρος 

γονάδας (ml g-1).  Η χρήση του λόγου αυτού επιτρέπει κυρίως την σύγκριση μεταξύ 

διαφορετικών ειδών, αφού η σχέση του βάρους της γονάδας είναι μάλλον γραμμική με την 

ποσότητα του παραγόμενου σπέρματος, ενώ το βάρος των ψαριών δεν είναι απαραίτητα 

ανάλογο της παραγόμενης ποσότητας σπέρματος.  Για παράδειγμα, το ευρωπαϊκό χέλι 

(Anguilla anguilla) που αναπαράγεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του εμφανίζει 

όρχεις σχετικά μεγάλου βάρους άρα και μεγάλες τιμές GSI όταν πρόκειται να αναπαραχθεί , 

με τις παραγόμενες ποσότητες σπέρματος να είναι πολύ υψηλές (Asturiano, et al., 2005).  

Αντίθετα, το φαγκρί που αναπαράγεται κάθε μέρα για διάστημα δύο μηνών το χρόνο 

εμφανίζει μικρότερες σε βάρος γονάδες άρα και μικρότερες τιμές GSI, με τις παραγόμενες 

ποσότητες σπέρματος να βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα (Kokokiris, et al., 2001; 

Mylonas, et al., 2003a).  Στην περίπτωση που τα ψάρια των δύο παραπάνω ειδών έχουν ίδιο 

βάρος, οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ τους υποβαθμίζει το φαγκρί ως παραγωγό σπέρματος.  

Επίσης, η χρήση του λόγου παραγόμενη ποσότητα σπέρματος : βάρος γονάδας επιτρέπει την 

σύγκριση ψαριών του ίδιου είδους όσον αφορά το αναπαραγωγικό δυναμικό τους, αφού 

αποτελεί ενδιάμεση μέτρηση μεταξύ GSI και ολικής παραγόμενης ποσότητας που εκφράζεται 
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σε ml kg-1, ενώ δεν περιέχει το βάρος του ψαριού που υπό προϋποθέσεις μπορεί να 

δημιουργήσει λανθασμένα συμπεράσματα .  Για παράδειγμα, δύο μυλοκόπια έχουν το ίδιο 

βάρος όρχεων (έστω 10 g), με το πρώτο να έχει σωματικό βάρος 1,5 kg και το δεύτερο 2 kg 

και οι αντίστοιχες παραγόμενες ποσότητες σπέρματος είναι 10 ml ή 6,6 ml kg-1 και 13,3 ml ή 

6,6 ml kg-1, ενώ με τη χρήση του λόγου οι τιμές που προκύπτουν είναι 1 ml g-1 και 1,33 ml g-

1.  Είναι φανερό ότι με τη χρήση του λόγου αναδεικνύεται η διαφορά στην παραγόμενη 

ποσότητα σπέρματος μεταξύ των δύο ψαριών.  Επιπλέον, η βιολογική σημασία του λόγου 

παραγόμενη ποσότητα σπέρματος : βάρος γονάδας όταν η σύγκριση αφορά σε όρχεις του 

ίδιου βάρους από ψάρια του ίδιου είδους είναι ότι μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η έννοια της 

αναπαραγωγικής δυσλειτουργίας, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος ‘λιγότερο 

αναπαραγωγικά λειτουργικό’ για το ψάρι που παράγει μικρότερες ποσότητες σπέρματος.  Με 

τη χρήση του λόγου παραγόμενη ποσότητα σπέρματος : βάρος γονάδας τα μυλοκόπια 2 

χρόνων εμφάνισαν σχεδόν διπλάσιες τιμές από τα ψάρια 3 χρόνων, με αποτέλεσμα τα ψάρια 

2 χρόνων να θεωρηθούν περισσότερο αναπαραγωγικά λειτουργικά σε σχέση με τα ψάρια 3 

χρόνων.  Όσον αφορά την ολική ποσότητα σπέρματος που παρήγαγαν τα ψάρια 2 και 3 

χρόνων φάνηκε τα ψάρια 2 χρόνων να παράγουν ποσότητες παρόμοιες με τα ψάρια των 3 

χρόνων, δηλαδή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως γεννήτορες από την πρώτη 

αναπαραγωγική τους περίοδο.  Το συμπέρασμα αυτό είναι σημαντικό για τις μονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας, αφού θα μπορούν να μειώσουν το κόστος συντήρησης των γεννητόρων 

μυλοκοπιού, που είναι αυξημένο όταν απαιτείται μακρόχρονη διαχείριση των ψαριών αλλά 

και να εφαρμόσουν ταχύτερα προγράμματα γενετικής επιλογής μεταξύ των ψαριών.  Ίσως 

βέβαια να χρειάζεται μεγαλύτερη αναλογία αρσενικών : θηλυκών ψαριών όταν 

χρησιμοποιούνται αρσενικά ψάρια 2 χρόνων έναντι των ψαριών 3 χρόνων, αφού οι 

παραγόμενες ποσότητες σπέρματος ψάρι-1 των ψαριών 2 χρόνων είναι υποδιπλάσιες. 

Στην παρούσα μελέτη οι τιμές GSI για τα ψάρια 1 χρόνου ήταν πολύ μικρές 

πιστοποιώντας έτσι την αναπαραγωγική ανωριμότητα των ψαριών, ενώ τα ψάρια 3 χρόνων 
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είχαν κατά 1,5 φορά μεγαλύτερες τιμές GSI σε σχέση με τα ψάρια 2 χρόνων.  Σε αντίστοιχη 

μελέτη για την ιριδίζουσα πέστροφα φάνηκε οι τιμές του GSI των πρόωρα ώριμων 

(precocious) αρσενικών να μην διαφέρουν σημαντικά από αυτές των ώριμων (Liley, et al., 

2002).  Ωστόσο, το GSI των μυλοκοπιών δεν φαίνεται να αποτυπώνει την αναπαραγωγική 

κατάσταση των ψαριών, αφού τα ψάρια 2 χρόνων αν και είχαν μικρότερες τιμές GSI 

παρήγαγαν ίδιες ποσότητες σπέρματος με τα ψάρια 3 χρόνων σε σχέση με το βάρος τους.  

Επομένως, πρέπει να δίνεται μικρότερη βαρύτητα στις τιμές GSI σε σχέση με την 

παραγόμενη ποσότητα σπέρματος, ιδιαίτερα σε μελέτες που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια 

αφού ένα από τα ζητούμενα στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς είναι η παραγωγή αρσενικών 

γαμετών με το μικρότερο δυνατό κόστος, γεγονός που στην περίπτωση του μυλοκοπιού 

γίνεται πράξη με τη χρήση ψαριών 2 χρόνων. 

Έχουν δειχθεί σχέσεις της ηλικίας των ψαριών με την πυκνότητα του σπέρματος σε 

παλιότερες μελέτες, όπως στην ιριδίζουσα πέστροφα, όπου σε ψάρια 4 χρόνων παρατηρήθηκε 

αύξηση της πυκνότητας του σπέρματος στην περίοδο σπερμίασης, σε αντίθεση με ψάρια 2 

και 3 χρόνων (Chechun, et al., 1994).  Διαφορές μεταξύ ψαριών διαφορετικών ηλικιών 

παρατηρήθηκαν και στο stripped bass, όπου τα ψάρια 3 χρόνων παρουσίασαν μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις σπερματοζωαρίων από αυτά του 1 και 12 χρόνων (Vuthiphandchai and Zohar, 

1999).  Διαφορές μεταξύ των ψαριών 2 και 3 χρόνων δεν παρατηρήθηκαν στο μυλοκόπι στα 

μέσα της αναπαραγωγικής περιόδου, άρα η χρήση των ψαριών 2 χρόνων για γεννήτορες 

φαίνεται να είναι ισάξια σε σχέση τη χρήση ψαριών 3 χρόνων. 

Η παράμετρος που επηρεάζει περισσότερο την γονιμοποίηση των αυγών είναι η 

κινητικότητα του σπέρματος (Rurangwa, et al., 2004; Hadi Alavi and Cosson, 2005).  Το 

ποσοστό κινητικότητας κυμάνθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα για τα μυλοκόπια 2 και 3 

χρόνων, όπως επίσης η διάρκεια κινητικότητας δεν έδειξε να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των 

δύο ηλικιακών κλάσεων.  Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα της μελέτης για το stripped bass 

(Vuthiphandchai and Zohar, 1999), όπως και για την ιριδίζουσα πέστροφα (Büyükhatipoglu 
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and Holtz, 1984).  Αντίθετα, στα είδη σολομού Salmo salar (Gage, et al., 1995) και S. nerca 

(Hoysak and Liley, 2001) έχει δειχθεί το ποσοστό κινητικότητας του σπέρματος να είναι 

μεγαλύτερο στις μικρές ηλικιακές κλάσεις. 

Συμπερασματικά, από την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι τα αρσενικά μυλοκόπια 1 

χρόνου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γεννήτορες παρά το γεγονός ότι φέρουν 

ενδοορχικό σπέρμα, σε αντίθεση με τα ψάρια 2 χρόνων.  Τα ψάρια 2 χρόνων παράγουν 

σπέρμα ίδιας ποιότητας και ποσότητας (σε ml kg-1) σε σχέση με τα ψάρια 3 χρόνων, 

επομένως είναι τόσο οικονομικά όσο και από άποψη γενετικής επιλογής προτιμότερο να 

χρησιμοποιούνται ψάρια 2 χρόνων στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς.  Επίσης, πρόταση της 

παρούσας μελέτης είναι να γίνεται χρήση του λόγου παραγόμενη ποσότητα σπέρματος : 

βάρος γονάδας στις μελέτες που ασχολούνται με την ποσότητα σπέρματος των ψαριών, γιατί 

παρέχει πληρέστερη παρουσίαση των δεδομένων και μπορεί να είναι χρήσιμη στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την αναπαραγωγική λειτουργία διαειδικά και ενδοειδικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΩΟΤΟΚΙΑΣ 

4.1  Εισαγωγή 

Τα θηλυκά μυλοκόπια φαίνεται να ωριμάζουν αναπαραγωγικά στα τρία χρόνια, με αυτά 

των δύο χρόνων να παρουσιάζουν μικρό αριθμό ωοκυττάρων σε φάση λεκιθογένεσης, ενώ τα 

αρσενικά είναι αναπαραγωγικά ώριμα στα δύο χρόνια (Κεφάλαιο 2).  Ωστόσο, 

παρατηρούνται αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες στην γαμετογένεση των θηλυκών αφού 

αποτυγχάνουν να φτάσουν στο στάδιο της τελικής ωρίμανσης των ωοκυττάρων.  Επομένως, 

είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν αξιόπιστες μέθοδοι ελέγχου της αναπαραγωγής ώστε να 

υπάρχει παροχή γόνου προς τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.  

Η αποτυχία των θηλυκών γεννητόρων να φθάσουν στο στάδιο της τελικής ωρίμανσης 

των ωοκυττάρων και στην ωοτοκία είναι συνηθισμένη αναπαραγωγική δυσλειτουργία στην 

ιχθυοκαλλιέργεια (Zohar and Mylonas, 2001) και έχει παρατηρηθεί σε πολλά ψάρια, όπως το 

μαγιάτικο (Mylonas, et al., 2004a), ο βλάχος (Suquet, et al., 2001) και ο ροφός (Marino, et al., 

2003).  Υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως το λαβράκι, που παρατηρείται απρόβλεπτη ωοτοκία, 

χαμηλή γονιμότητα και μειωμένη ποιότητα αυγών (Forniés, et al., 2001).  Ωστόσο, 

περισσότερο σοβαρή από άποψη αντιμετώπισης είναι η παντελής απουσία γαμετογένεσης, 

όπως συμβαίνει στα χέλια (Ohta, et al., 1997; Tesch, 2003).  Οι αναπαραγωγικές 

δυσλειτουργίες οφείλονται στην έλλειψη του κατάλληλου περιβάλλοντος για τα ψάρια, 

παράλληλα με την αναπόφευκτη καταπόνηση (stress) που δημιουργείται από τις συνθήκες 

καλλιέργειας (Mylonas and Zohar, 2001b; Zohar and Mylonas, 2001).  Για να ξεπεραστούν 

τέτοια προβλήματα χρησιμοποιούνται τεχνητές μέθοδοι πρόκλησης ωοτοκίας με τη χρήση 

ορμονών (Zohar and Mylonas, 2001).  Από τις διαθέσιμες ορμόνες, τα συνθετικά ανάλογα 

γοναδοεκλυτίνης (GnRH agonists) εμφανίζουν πλεονεκτήματα λόγω της υψηλής 

δραστικότητάς τους, την απουσία εξάρτησης από το είδος που χορηγούνται και την 

πρόκληση της αύξησης της ενδογενούς ωχρινοποιητικής ορμόνης (LH) στον οργανισμό, 

δηλαδή της υπεύθυνης γοναδοτροπίνης για την τελική ωρίμανση των ωοκυττάρων 
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(Nagahama, et al., 1994; Crim and Bettles, 1997; Yaron, et al., 2003).  Η θεραπεία με GnRHa 

γίνεται με τη χορήγηση ενέσεων ή εμφυτευμάτων (Mylonas and Zohar, 2001b).  Τα 

εμφυτεύματα GnRHa πλεονεκτούν έναντι των ενέσεων GnRHa ιδιαίτερα στην περίπτωση 

των ασύγχρονων ψαριών (Mylonas and Zohar, 2001b), δεδομένου ότι προκαλούν την αύξηση 

των επιπέδων της LH για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις ενέσεις GnRHa που 

στην καλύτερη περίπτωση παραμένουν στο κυκλοφορικό σύστημα των ψαριών για λίγες 

ώρες ή ημέρες (Crim, et al., 1988a; Gothilf and Zohar, 1991), όπως π.χ. στην τσιπούρα για 12 

ώρες (Zohar, et al., 1995), ενώ η χρήση πολλαπλών ενέσεων GnRHa προκαλεί την 

καταπόνηση των ψαριών από τις συνεχείς διαχειρίσεις (Mylonas and Zohar, 2001b).  

Ωστόσο, σε κάποιες μελέτες για το μυλοκόπι η χορήγηση ενέσεων GnRHa σε σύγκριση με τα 

εμφυτεύματα GnRHa είχαν καλύτερα αποτελέσματα (Mylonas, et al., 2004b), ενώ σε κάποιες 

η χρήση μικροσφαιρών GnRHa φάνηκε να υπερτερεί έναντι των ενέσεων GnRHa (Mylonas, 

et al., 2000b; Barbaro, et al., 2002).  Παρόλα αυτά δεν έχει γίνει η σύγκριση των 

διαφορετικών τρόπων χορήγησης GnRHa σε ατομικό επίπεδο, ώστε οι εκτιμήσεις να 

βασίζονται σε περισσότερο ασφαλή αποτελέσματα, μιας και όλες οι παραπάνω μελέτες 

αφορούσαν στην χορήγηση ορμονών σε θηλυκά ψάρια που βρίσκονταν σε κοινές δεξαμενές 

με επακόλουθο τα συμπεράσματα να αφορούν όλο τον πληθυσμό.  Επομένως, δεν μπορούσε 

να γίνει εκτίμηση για την απόδοση των θεραπειών, τον αριθμό ωοτοκιών ανά ψάρι, την 

γονιμότητα ανά ψάρι, κτλ. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να συγκρίνει δύο μεθόδους για την πρόκληση 

πολλαπλών ωοτοκιών (ενέσεις και εμφυτεύματα GnRHa), τόσο με την εκτίμηση της  

ποιότητας των αυγών σε παραμέτρους όπως η γονιμότητα, η γονιμοποίηση, η εκκόλαψη και η 

επιβίωση των νυμφών, όσο και με τη συλλογή βιοψιών σε τακτά χρονικά διαστήματα.   

4.2  Υλικά και μέθοδοι 

Στις 15 Ιουνίου του 2005 επιλέχτηκαν έξι θηλυκά ψάρια τριών χρόνων (R2a) που η 

διάμετρος των μεγαλύτερων ωοκυττάρων τους κυμαινόταν στα 520-550 μm.  Αφού 
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ζυγίστηκαν (1,9 ± 0,1 kg) και λήφθηκε βιοψία από τις γονάδες τους (Παράρτημα 3) σε τρία 

από τα θηλυκά χορηγήθηκε ένεση GnRHa (injection GnRHa)(10 μg kg-1), και τοποθετήθηκαν 

ανά ένα στις δεξαμενές Μ1, Μ2 και Μ3, οι οποίες ήταν όγκου 2000 l και τροφοδοτούνταν με 

επιφανειακό θαλασσινό νερό.  Στα υπόλοιπα τρία θηλυκά ψάρια έγινε θεραπεία με 

εμφύτευμα GnRHa (implant GnRHa)(100 mg ανά ψάρι) και τοποθετήθηκαν ανά ένα στις 

δεξαμενές Μ4, Μ5 και Μ6.  Η GnRHa ήταν desGly10, DAla6, Pro9-NEthylamide mGNRH 

(Bachem, Ελβετία) και τα εμφυτεύματα ήταν μεγέθους 2 mm χρησιμοποιώντας ethylene-

vinyl acetate συμπολυμερές (EVAc)(Mylonas and Zohar, 2001b).  Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν 

18 σπερμιάζοντα αρσενικά ψάρια δύο χρόνων (6 από SEV1 και 12 από R3a) (Παράρτημα 1).  

Στα αρσενικά ψάρια από τη SEV1 έγινε θεραπεία με εμφύτευμα GnRHa (100 mg ψάρι-1), με 

σκοπό την βελτίωση της απελευθέρωσης σπέρματος.  Σε κάθε δεξαμενή μαζί με το θηλυκό 

τοποθετήθηκε ένα αρσενικό από τη SEV1 και τρία αρσενικά από τη R3a.  Τα ψάρια 

ταΐζονταν με βιομηχανοποιημένη τροφή (Vitalis Repro, Hendrix, s.p.a, Italy), ενώ νήστευαν 

για τρεις ημέρες πριν τις δειγματοληψίες.  Η δεξαμενή R2a χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας 

του πειράματος. 

Στα ψάρια έγιναν επιπλέον δειγματοληψίες μετά από 10, 19 και 30 ημέρες από την 

αρχική θεραπεία, όπου λαμβάνονταν βιοψίες (Παράρτημα 3).  Σε κάθε δειγματοληψία – 

εκτός της τελευταίας – χορηγούνταν ένεση GnRHa της ίδιας δόσης στα ψάρια των δεξαμενών 

Μ1, Μ2 και Μ3. 

Για τη συλλογή αυγών, στις δεξαμενές τοποθετήθηκαν συλλέκτες επιφανειακού νερού, 

οι οποίοι ελέγχονταν καθημερινά κατά τη διάρκεια του πειράματος (Παράρτημα 6).  Στην 

περίπτωση που υπήρχαν αυγά ακολουθήθηκε η διαδικασία με τις πλάκες μικροτιτλοδότησης, 

έτσι ώστε να εκτιμηθεί το ποσοστό εκκόλαψης των αυγών και το ποσοστό επιβίωσης 4 

ημερών των νυμφών (Παράρτημα 6) (Panini, et al., 2001).  Οι παράμετροι που ελέγχθηκαν 

ήταν η γονιμότητα, το ποσοστό γονιμοποίησης, το ποσοστό εκκόλαψης και το ποσοστό 

επιβίωσης μετά από 4 ημέρες (Παράρτημα 6).  Για τον υπολογισμό του μέσου ποσοστού 
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γονιμοποίησης σε κάθε περίπτωση εξαιρέθηκαν οι μηδενικές τιμές, δεδομένου ότι τα μη 

γονιμοποιημένα αυγά θεωρήθηκε ότι δεν μπορούσαν να γονιμοποιηθούν κατά την 

απελευθέρωσή τους στο νερό, δηλαδή ήταν νεκρά εκ των προτέρων.  Επίσης, στις 

περιπτώσεις όπου τα ποσοστά εκκόλαψης ήταν μηδενικά εξαιρέθηκαν και οι τιμές για τα 

ποσοστά γονιμοποίησης, αφού η μέτρηση γονιμοποιημένων αυγών αποδόθηκε σε λάθος 

εκτίμηση. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως μέσες τιμές ± τυπικό σφάλμα (mean ± standard 

error).  Για την διαπίστωση σημαντικών διαφορών στις παραμέτρους που ελέγχθηκαν, τα 

δεδομένα υποβλήθηκαν σε ανάλυση διακύμανσης για ένα παράγοντα (ANOVA) και στη 

συνέχεια στο test Duncan’s New Multiple Range (DNMR), σε επίπεδο σημαντικότητας p< 

0.05.  Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το λογισμικό SuperAnova (Abacus 

Inc., USA) και τα γραφήματα δημιουργήθηκαν με το λογισμικό SPSS ver. 13 (Apache, USA). 

4.3  Αποτελέσματα 

Όλα τα ψάρια του πειράματος ωοτόκησαν για πρώτη φορά δύο ημέρες μετά τις 

θεραπείες, ενώ τα ψάρια που τους χορηγήθηκε ένεση GnRHa ωοτοκούσαν κάθε φορά δύο 

ημέρες μετά την θεραπεία.  Στα μυλοκόπια στα οποία χορηγήθηκαν εμφυτεύματα GnRHa η 

περίοδος ωοτοκίας είχε διάρκεια 6 ημερών (17 – 22 Ιουνίου).  Δεν παρατηρήθηκε ωοτοκία 

από τα ψάρια του μάρτυρα.  Μετά από τη χρήση ενέσεων GnRHa η μέση ολική γονιμότητα 

ήταν 115 ± 22 x 1000 αυγά ανά ωοτοκία και η μέση σχετική γονιμότητα 55 ± 11 x 1000 αυγά 

kg-1, ενώ οι αντίστοιχες τιμές μετά από τη χρήση των εμφυτευμάτων GnRHa ήταν 137 ± 26 x 

1000 αυγά ανά ωοτοκία και 77 ± 14 x 1000 αυγά kg-1 (Πίνακας 2).  Η μέθοδος ‘ένεση 

GnRHa’ είχε μέσο ποσοστό γονιμοποίησης 57 ± 2% ενώ η μέθοδος ‘εμφύτευμα GnRHa’ 74 

± 5% (Πίνακας 2).  Τα ποσοστά εκκόλαψης και επιβίωσης 4 ημερών ήταν 80 ± 6% και 47 ± 

9% για την 1η μέθοδο και 56 ± 15% και 72 ± 7% για τη 2η μέθοδο, αντίστοιχα (Πίνακας 2).  

Ο μέσος αριθμός ωοτοκιών ανά ψάρι της 1ης μεθόδου ήταν 4,3 ± 0,9 ωοτοκίες ανά ψάρι και 

της 2ης 4 ± 0,7 ωοτοκίες ανά ψάρι (δεν παρουσιάζονται τα στοιχεία).  Δεν βρέθηκαν 
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στατιστικά σημαντικές διαφορές για τις μέσες τιμές των παραμέτρων που εκτιμήθηκαν 

μεταξύ των δύο μεθόδων τεχνητής πρόκλησης ωοτοκίας. 

Η πρώτη ένεση GnRHa είχε ως αποτέλεσμα 2 ± 0,6 ωοτοκίες ανά ψάρι με μέση 

γονιμότητα 137 ± 16 x 1000 αυγά ανά ωοτοκία και μέση σχετική γονιμότητα 65 ± 5 x 1000 

αυγά kg-1 (Πίνακας 2).  Ωστόσο, μόνο σε 3 ωοτοκίες εμφανίστηκαν γονιμοποιημένα αυγά με 

μέσο ποσοστό γονιμοποίησης 60 ± 5%.  Το μέσο ποσοστό εκκόλαψης και το μέσο ποσοστό 

επιβίωσης 4 ημερών ήταν 72 ± 1% και 47 ± 12%, αντίστοιχα.  Η δεύτερη ένεση GnRHa 

απέδωσε 1 ωοτοκία ανά ψάρι με μέση γονιμότητα 154 ± 52 x 1000 αυγά ανά ωοτοκία και 

μέση σχετική γονιμότητα 74 ± 25 x 1000 αυγά kg-1.  Από τις 3 ωοτοκίες η μία είχε 

γονιμοποιημένα αυγά σε ποσοστό 66%, ενώ τα ποσοστά εκκόλαψης και επιβίωσης 4 ημερών 

ήταν 95 και 44%, αντίστοιχα.  Τέλος, η τρίτη ένεση GnRHa είχε ως αποτέλεσμα 1,3 ± 0,3 

ωοτοκίες ανά ψάρι με μέση γονιμότητα 54 ± 26 x 1000 αυγά ανά ωοτοκία και μέση σχετική 

γονιμότητα 27 ± 14 x 1000 αυγά kg-1.  Δεν υπήρχαν γονιμοποιημένα αυγά μετά την τρίτη 

ένεση GnRHa (Πίνακας 2). 

Τα τρία ψάρια που τους χορηγήθηκαν εμφυτεύματα GnRHa, είχαν τρεις, τέσσερις και 

πέντε ωοτοκίες, αντίστοιχα (Πίνακας 2).  Για τις ωοτοκίες από την πρώτη μέχρι την πέμπτη, η 

μέση γονιμότητα ήταν 199 ± 65 x 1000 αυγά ανά ωοτοκία, 217 ± 40 x 1000 αυγά ανά 

ωοτοκία, 125 ± 8 x 1000 αυγά ανά ωοτοκία, 67 ± 10 x 1000 αυγά ανά ωοτοκία και 28 x 1000 

αυγά ανά ωοτοκία, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για την μέση σχετική γονιμότητα ήταν 108 ± 30 x 

1000 αυγά kg-1, 122 ± 22 x 1000 αυγά kg-1, 71 ± 9 x 1000 αυγά kg-1, 40 ± 8 x 1000 αυγά kg-1 

και 18 x 1000 αυγά kg-1.  Από τις πέντε ωοτοκίες στις τέσσερις βρέθηκαν γονιμοποιημένα 

αυγά με μέσο ποσοστό γονιμοποίησης 81 ± 10% για δύο ωοτοκίες, 68 ± 10% για τρεις 

ωοτοκίες, 73% και 81% για μία ωοτοκία.  Το μέσο ποσοστό εκκόλαψης ήταν 37 ± 36% για 

την πρώτη ωοτοκία, 87 ± 9% για την δεύτερη ωοτοκία, 50% για την τρίτη ωοτοκία και 6% 

για την τέταρτη ωοτοκία, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για το μέσο ποσοστό επιβίωσης 4 ημερών 

ήταν 88 ±12%, 78 ±2%, 44% και 50% (Πίνακας 2). 
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Η σχετική γονιμότητα φάνηκε να είναι ιδιαίτερα υψηλή για τα περισσότερα ψάρια στην 

αρχή του πειράματος (Εικόνα 12).  Ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις των ψαριών στις δεξαμενές 

Μ4 (18 Ιουνίου) και Μ5 (17 Ιουνίου),  στα οποία χορηγήθηκε εμφύτευμα GnRHa όπου 

ξεπέρασαν τα 160.000 αυγά kg-1, με τα ποσοστά γονιμοποίησης να είναι στο 71 και 90%, 

αντίστοιχα, ενώ η παραγωγή αυγών για τα ψάρια αυτής της μεθόδου σταμάτησε στις 22 

Ιουνίου, με το ψάρι της δεξαμενής Μ5 να έχει σχετική γονιμότητα 58.000 αυγά kg-1 χωρίς να 

είναι γονιμοποιημένα τα αυγά.  Το ψάρι της δεξαμενής Μ6 ήταν αυτό με τις περισσότερες 

ωοτοκίες (6) σε σχέση με τα υπόλοιπα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν εμφυτεύματα.  Αντίθετα, 

τα ψάρια που τους χορηγήθηκε ένεση GnRHa παρήγαγαν αυγά μετά από κάθε ένεση, με 

μεγαλύτερη σχετική γονιμότητα αυτή του ψαριού της Μ1 δεξαμενής 124.000 αυγά kg-1, τόσο 

μετά από την πρώτη, όσο και μετά από τη δεύτερη ένεση.  Τα άλλα δύο ψάρια είχαν 

μικρότερες τιμές σχετικής γονιμότητας, αν και το ψάρι της Μ3 ήταν το μόνο που έδωσε 

γονιμοποιημένα αυγά μετά τη δεύτερη ένεση (27 Ιουνίου) σε ποσοστό 66%.  Το ψάρι της Μ1 

παρήγαγε γονιμοποιημένα αυγά 2 φορές μετά την πρώτη ένεση, σε ποσοστά 61 (17 Ιουνίου) 

και 79% (18 Ιουνίου). 

Στις Εικόνες 13 και 14 παρουσιάζεται η κατάσταση των ωοκυττάρων, των ψαριών που 

τους χορηγήθηκε ένεση ή εμφύτευμα GnRHa.  Αρχικά, πριν τη χορήγηση ορμονικής 

θεραπείας, τα ψάρια φαίνεται να βρίσκονταν στη φάση της λεκιθογένεσης (Εικόνες 13Α, 

13Β, 13C, 14A, 14C) με τα ωοκύτταρα τους να έχουν μέγιστη διάμετρο 520 – 560 μm.  Στην 

βιοψία του ψαριού της Μ4 δεξαμενής βρέθηκαν ωοκύτταρα σε φάση μετανάστευσης του 

πυρήνα, με ταυτόχρονη συγχώνευση των λιπιδίων (Εικόνα 14C), που η διάμετρός τους ήταν 

570 μm.  Δέκα ημέρες αργότερα (25 Ιουνίου) στις βιοψίες που έγιναν βρέθηκαν νεκρά αυγά 

σε κάποια ψάρια και των δύο μεθόδων (Εικόνες 13D, 14E), ενώ κυριαρχούσαν τα λεκιθογενή 

ωοκύτταρα με διαμέτρους που δεν ξεπερνούσαν τα 560 μm (Εικόνες 13E, 14F).  Ωστόσο, σε 

κάποια άτομα βρέθηκαν ωοκύτταρα σε στάδιο μετανάστευσης του πυρήνα με ταυτόχρονη 

συγχώνευση των λιπιδίων (Εικόνες 13F, 14F).  Δεκαεννιά ημέρες μετά την έναρξη του 
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πειράματος (4 Ιουλίου) και εννιά ημέρες μετά τη δεύτερη ένεση GnRHa στις βιοψίες φάνηκε 

να υπάρχουν ακόμη αρκετά λεκιθογενή ωοκύτταρα (Εικόνες 13Η, 13Ι, 14G), ενώ βρέθηκαν 

και ωοκύτταρα σε πιο προχωρημένα στάδια, όπως το στάδιο της διάλυσης της πυρηνικής 

μεμβράνης (Εικόνες 13Η, 13Ι, 14Η, 14Ι).  Με το τέλος του πειράματος (15 Ιουλίου) 

βρέθηκαν νεκρά αυγά και αποπτωτικά ωοκύτταρα (Εικόνα 13Κ), ενώ αν και υπήρχαν αρκετά 

λεκιθογενή ωοκύτταρα, αυξήθηκε ο αριθμός των μικρότερων σε μέγεθος ωοκυττάρων σε 

φάση PO και CA και παράλληλα περιορίστηκε στο ελάχιστο ο αριθμός των ωοκυττάρων σε 

φάση συγχώνευσης των λιπιδίων (Εικόνες 13J, 13L, 14J).  Γενικά η διάμετρος των 

ωοκυττάρων μειώθηκε στα 480 – 520 μm. 

4.4  Συζήτηση 

Στην παρούσα μελέτη από τη σύγκριση των μεθόδων τεχνητής πρόκλησης ωοτοκίας με 

τη χρήση ενέσεων και εμφυτευμάτων GnRHa προέκυψε ότι τα μυλοκόπια ολοκληρώνουν με 

επιτυχία την τελική ωρίμανση των ωοκυττάρων τους μετά την χορήγηση ορμονών, σε 

αντίθεση με τα ψάρια του μάρτυρα που δεν κατάφεραν να ωοτοκήσουν καθ’όλη τη διάρκεια 

του πειράματος.  Η αποτυχία των θηλυκών μυλοκοπιών να ολοκληρώσουν με επιτυχία τον 

αναπαραγωγικό τους κύκλο έχει δειχθεί και σε άλλες μελέτες (Mylonas, et al., 2000b; 

Barbaro, et al., 2002; Mylonas, et al., 2004b), κάτι που συμβαίνει και σε άλλα ψάρια όπως το 

μαγιάτικο (Mylonas, et al., 2004a), ο βλάχος (Suquet, et al., 2001) και ο ροφός (Marino, et al., 

2003).  Οι αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες οφείλονται στην έλλειψη του κατάλληλου 

περιβάλλοντος για τα ψάρια, παράλληλα με την αναπόφευκτη καταπόνηση (stress) που 

δημιουργείται από τις συνθήκες καλλιέργειας (Mylonas and Zohar, 2001b; Zohar and 

Mylonas, 2001).  Επομένως, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός της παραγωγής αυγών από το 

μυλοκόπι, που είναι υποψήφιο ψάρι για την μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια.   

Τόσο με την χορήγηση ενέσεων GnRHa όσο και με τη χορήγηση εμφυτευμάτων GnRHa 

τα μυλοκόπια γέννησαν για πρώτη φορά δύο ημέρες μετά από τις θεραπείες, επομένως 

φάνηκε η παραγωγή αυγών να μπορεί να συντονιστεί χρονικά.  Τα αποτελέσματα της 
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παρούσας μελέτης είναι σε συμφωνία με παλαιότερες έρευνες, που σε πειράματα πρόκλησης 

της ωοτοκίας του μυλοκοπιού οι ωοτοκίες συνέβαιναν δύο ημέρες μετά τις θεραπείες 

(Mylonas, et al., 2000b; Barbaro, et al., 2002; Mylonas, et al., 2004b).  Ωστόσο, ο χρόνος της 

ωοτοκίας μετά από την χορήγηση θεραπειών ποικίλει ανάλογα με το είδος, όπως π.χ. 36 ώρες 

στο μαγιάτικο (Mylonas, et al., 2004a) και τρεις ημέρες στο λαβράκι (Mylonas, et al., 2003b), 

κάτι που οφείλεται στη θερμοκρασία της αναπαραγωγικής περιόδου, η οποία επιδρά στον 

ρυθμό μεταβολισμού των ορμονών (Crim, et al., 1988a; Gothilf and Zohar, 1991; Zohar, et 

al., 1995).  Στο λαβράκι η αναπαραγωγική περίοδος είναι τους μήνες Ιανουάριο – 

Φεβρουάριο (Mayer, et al., 1990), ενώ στο μυλοκόπι τους μήνες Ιούνιο – Αύγουστο (Barbaro,  

et al., 1996) και στο μαγιάτικο τους μήνες Μάιο – Ιούνιο (Mylonas, et al., 2004a).  Η ακριβής 

χρονική περίοδος ωοτοκίας των ψαριών είναι ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για τους 

ιχθυογεννητικούς σταθμούς, επομένως η ταυτόχρονη πρόκληση της ωοτοκίας σε όλα τα 

ψάρια του πειράματος δύο ημέρες μετά τις θεραπείες αποτελεί χρήσιμο στοιχείο για την 

καλλιέργειά του, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η τεχνητή γονιμοποίηση των 

αυγών. 

Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις παραμέτρους ποιότητας αυγών που εκτιμήθηκαν 

στην παρούσα μελέτη όσον αφορά τις δύο μεθόδους τεχνητής πρόκλησης ωοτοκίας που 

χρησιμοποιήθηκαν.  Σε αντίστοιχη έρευνα στο μυλοκόπι έχει δειχθεί τα ψάρια να 

αποκρίνονται καλύτερα στη χρήση ενέσεων GnRHa, αφού η χρήση εμφυτευμάτων GnRHa 

είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή μη γονιμοποιημένων αυγών (Mylonas, et al., 2004b).  

Παρόμοια είναι τα συμπεράσματα και για το λαβράκι, όπου η επιτυχία μετά από χρήση 

εμφυτευμάτων GnRHa (Forniés, et al., 2001) στην ποιότητα των αυγών ήταν μικρότερη σε 

σχέση με την χρήση επαναλαμβανόμενων ενέσεων GnRHa, με διάστημα 7 ημερών (Mylonas, 

et al., 2003b).  Ωστόσο, τα εμφυτεύματα GnRHa αναπτύχθηκαν για να ξεπεράσουν το 

πρόβλημα της βραχείας αύξησης των επιπέδων της LH στο αίμα των ψαριών που 

προκαλείται από τις ενέσεις με GnRHa (Crim, et al., 1988a; Zohar, et al., 1995), που είχε ως 
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αποτέλεσμα την αποτυχία πολλαπλών ωοτοκιών (Mylonas and Zohar, 2001b).  Τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αποδεικνύουν ότι για το μυλοκόπι είναι προτιμότερη η 

χρήση εμφυτευμάτων GnRHa σε σχέση με τις ενέσεις GnRHa, αφού δεν βρέθηκαν διαφορές 

μεταξύ των δύο μεθόδων.  Επιπλέον, η χορήγηση ενός εμφυτεύματος GnRHa είχε ίδια 

αποτελέσματα με τη χορήγηση τριών ενέσεων GnRHa, με διάστημα χορήγησης τις 9-10 

ημέρες.  Επομένως, ενδείκνυται η χρήση εμφυτευμάτων GnRHa στο μυλοκόπι αφού η 

καταπόνησή (stress) τους είναι μικρότερη σε σχέση με την χορήγηση των 

επαναλαμβανόμενων ενέσεων GnRHa, λόγω του μικρότερου αριθμού δειγματοληψιών που 

χρειάζονται. 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να αναφέρουν τον αριθμό 

ωοτοκιών του μυλοκοπιού ανά ψάρι σε μία αναπαραγωγική περίοδο.  Ο αριθμός των 

ωοτοκιών ήταν ίδιος για τις δύο μεθόδους τεχνητής πρόκλησης ωοτοκίας που 

χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή 4,3 ± 0,9 ωοτοκίες ανά ψάρι για την μέθοδο με χρήση ενέσεων 

GnRHa και 4 ± 0,7 ωοτοκίες ανά ψάρι για τη μέθοδο με χρήση εμφυτευμάτων GnRHa.  Σε 

συνδυασμό με την ιστολογική μελέτη των βιοψιών των ωοθηκών τα μυλοκόπια δεν φάνηκε 

να μπορούν να παράγουν αρκετές ωοτοκίες επιπλέον.  Άλλα ασύγχρονα ψάρια έχουν δειχθεί 

να παράγουν ποικίλο αριθμό ωοτοκιών, όπως 2,8 ± 1,0 ωοτοκίες ανά ψάρι το λαβράκι 

(Mylonas, et al., 2003b).  Το snapper (Pagrus auratus) φαίνεται να γεννά κάθε μέρα για 

διάρκεια 5 μηνών στη φύση (Scott, et al., 1993) ενώ η τσιπούρα ωοτοκεί καθημερινά για 

διάστημα 4 μηνών (Zohar, et al., 1995).  Ο συνολικός αριθμός ωοτοκιών ενός ψαριού σε 

συνδυασμό με τις παραμέτρους ποιότητας των αυγών είναι σημαντικό στοιχείο τόσο για την 

ιχθυοκαλλιέργεια, όσο και για την βιολογία του είδους.  Στην ιχθυοκαλλιέργεια είναι 

απαραίτητη η γνώση του συνολικού αριθμού αυγών που μπορεί να παράγει ένα ψάρι σε μια 

αναπαραγωγική περίοδο ώστε να διατηρούνται τα ανάλογα αποθέματα γεννητόρων.  Στην 

βιολογία ο αριθμός των ωοτοκιών ενός ψαριού σε συνδυασμό με την ιστολογική μελέτη των 

γονάδων του βοηθάει στην κατάταξή του όσον αφορά τον τρόπο ωοτοκίας (ασύγχρονο, 
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σύγχρονο, κτλ.), ενώ τα μεσοδιαστήματα που παρεμβάλλονται μεταξύ των ωοτοκιών είναι 

χρήσιμα στην κατανόηση των ενδοκρινολογικών διαδικασιών του είδους και στη χρήση των 

ανάλογων τεχνητών μεθόδων πρόκλησης ωοτοκίας.  Επομένως, τα ατομικά στοιχεία της 

παρούσας μελέτης για την πρόκληση ωοτοκίας του μυλοκοπιού, έδειξαν ότι τα θηλυκά 

ολοκληρώνουν με επιτυχία την τελική ωρίμανση των ωοκυττάρων τους σε σύντομο χρονικό 

διάστημα (1 ημέρα) όταν υπάρχουν υψηλά επίπεδα της LH στο αίμα. 

Η σχετική γονιμότητα μετά από ενέσεις GnRHa κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα με 

εξαίρεση δύο ωοτοκίες ενός ψαριού, όπου οι τιμές έφθασαν τα 258.000 αυγά ανά ψάρι 

(124.000 αυγά x kg-1).  Ανάλογα υψηλές τιμές γονιμότητας σε μεμονωμένες ωοτοκίες έχουν 

βρεθεί και σε άλλες μελέτες (Barbaro, et al., 2002), ωστόσο η μέση τιμή ήταν η μισή (29.200 

αυγά x kg-1) της παρούσας μελέτης.  Σε άλλη μελέτη μετά από ένεση GnRHa της ίδιας δόσης 

η μέγιστη παραγωγή αυγών ήταν 640.000 αυγά ανά δεξαμενή, στην οποία υπήρχαν 4 θηλυκά 

(Mylonas, et al., 2004b), δηλαδή περίπου 160.000 αυγά ανά ψάρι ή 46.200 αυγά kg-1 (οι 

υπολογισμοί βασίζονται στα δεδομένα της μελέτης).  Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά 

από τη χρήση εμφυτευμάτων GnRHa στην παρούσα μελέτη είναι περισσότερο ενθαρρυντικά, 

αφού η μέση σχετική γονιμότητα ήταν μεγαλύτερη συγκρινόμενη με αντίστοιχες έρευνες για 

το μυλοκόπι (Barbaro, et al., 2002; Mylonas, et al., 2004b).  Η μέγιστη γονιμότητα ήταν 

324.000 αυγά ανά ψάρι ανά ωοτοκία, η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί για μυλοκόπι.  Το 

γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι τόσο υψηλές τιμές παρατηρήθηκαν σε 

δύο ψάρια του πειράματος.  Η σχετική γονιμότητα του μυλοκοπιού είναι μικρότερη από του 

λαβρακιού που κυμαίνεται στα 420.000 – 638.000 αυγά kg-1 (Forniés, et al., 2001; Mylonas, 

et al., 2003b) και μεγαλύτερη από του μαγιάτικου που κυμαίνεται στα 3.500 – 30.000 αυγά 

kg-1 (Mylonas, et al., 2004a).  Η σχετική γονιμότητα φαίνεται να μειώνεται μετά την πρώτη 

ωοτοκία, σε ασύγχρονα ψάρια όπως το λαβράκι (Mylonas, et al., 2003b), το Asian sea bass 

(Lates calcarifer)(Garcia, 1989), το American shad (Alosa sapidissima)(Mylonas, et al., 

1995) και το striped trumpeter (Latris lineata)(Morehead, et al., 1998), κάτι που φάνηκε να 
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συμβαίνει και στο μυλοκόπι.  Η παρούσα μελέτη εκτός από την συνεισφορά της στην 

κατανόηση των διαδικασιών τεχνητής πρόκλησης ωοτοκίας σε ατομικό επίπεδο στο 

μυλοκόπι, είναι σημαντική λόγω των υψηλών τιμών σχετικής γονιμότητας που ανέδειξε 

συγκρινόμενη με παλαιότερες έρευνες για το ίδιο είδος. 

Όσον αφορά τα ποσοστά γονιμοποίησης μετά από τη χρήση ενέσεων GnRHa στην 

παρούσα μελέτη η μέση τιμή για τρεις θεραπείες ήταν 57 ± 2%, ενώ οι αντίστοιχες τιμές μετά 

από μία θεραπεία με δόση 5 μg kg-1 ήταν 25% (Barbaro, et al., 2002).  Σε άλλη μελέτη το 

ποσοστό γονιμοποίησης ήταν υψηλότερο (65%) μετά από την πρώτη θεραπεία με ένεση 

GnRHa της ίδιας δόσης σε σύγκριση με την παρούσα μελέτη, αλλά δεν υπήρχαν 

γονιμοποιημένα αυγά μετά από την δεύτερη θεραπεία (Mylonas, et al., 2004b), σε αντίθεση 

με την παρούσα μελέτη που σε ένα ψάρι μετά από τη δεύτερη θεραπεία βρέθηκαν 

γονιμοποιημένα αυγά σε ποσοστό 66%.  Οι θεραπείες με εμφυτεύματα GnRHa παρουσίασαν 

ποσοστά γονιμοποίησης 74 ± 5%, τιμή που δεν έχει επιτευχθεί σε άλλες μελέτες για το 

μυλοκόπι τόσο με τη χρήση εμφυτευμάτων όσο και με μικροσφαίρες.  Σε μελέτη μετά από 

χορήγηση εμφυτευμάτων GnRHa με δόση 50 μg kg-1 όλα τα αυγά ήταν νεκρά (Mylonas, et 

al., 2004b), ενώ με τη χρήση μικροσφαιρών GnRHa με δόσεις 40 μg kg-1 τα ποσοστά 

γονιμοποίησης σε δύο ωοτοκίες κυμάνθηκαν στα 20 – 43% (Mylonas, et al., 2000b).  

Καλύτερα ήταν τα ποσοστά γονιμοποίησης (40%) με τη χρήση μικροσφαιρών GnRHa με 

δόσεις 40 – 80 μg kg-1 (Barbaro, et al., 2002).  Τα ποσοστά γονιμοποίησης μετά την 

χορήγηση ορμονών σε άλλα ασύγχρονα ψάρια, όπως το λαβράκι ήταν 6 – 58% (Prat, et al., 

2001), < 30% (Forniés, et al., 2001) και 67% (Mylonas, et al., 2003b) και στο μαγιάτικο 15 – 

50% (Mylonas, et al., 2004a).  Η χρήση μεθόδων ελεγχόμενης έκλυσης GnRHa παρουσιάζει 

το πλεονέκτημα της επίδρασης στην αύξηση της LH στο αίμα για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, επομένως σε ψάρια που είναι ασύγχρονα όπως το μυλοκόπι είναι πιθανό να 

προκαλούν πολλαπλές ωοτοκίες (Mylonas and Zohar, 2001b).  Λόγω της αποτυχίας των 

εμφυτευμάτων GnRHa να προκαλέσουν παραγωγή γονιμοποιημένων αυγών στο παρελθόν, 
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προτάθηκε η χορήγηση επαναλαμβανόμενων ενέσεων GnRHa ως καλύτερη μέθοδος τεχνητής 

πρόκλησης ωοτοκίας για το μυλοκόπι, κάτι που έχει δειχθεί να συμβαίνει και στο λαβράκι, 

που είναι επίσης ασύγχρονο ψάρι, λόγω της παλμικής αύξησης των επιπέδων της LH 

(Mylonas, et al., 2003b).  Ωστόσο στην παρούσα μελέτη, οι ενέσεις GnRHa απέδωσαν 

γονιμοποιημένα αυγά μόνο μετά την πρώτη θεραπεία κάτι που έχει παρατηρηθεί και αλλού 

(Mylonas, et al. 2004), με την εξαίρεση ενός ψαριού που είχε γονιμοποιημένα αυγά μετά και 

από τη δεύτερη θεραπεία, ενώ τα εμφυτεύματα GnRHa απέδωσαν γονιμοποιημένα αυγά σε 2 

– 5 ωοτοκίες ανά ψάρι.  Είναι φανερό δηλαδή ότι η πρόκληση παλμικής αύξησης της LH με 

τη χρήση επαναλαμβανόμενων ενέσεων GnRHa δεν λειτουργεί το ίδιο αποδοτικά με την 

διαρκή παρουσία της LH μετά από χρήση εμφυτευμάτων GnRHa στο μυλοκόπι.  

Περισσότερη έρευνα χρειάζεται για την κατανόηση των ενδοκρινολογικών διαδικασιών που 

συμβαίνουν στο μυλοκόπι, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.  

Τα ποσοστά εκκόλαψης των αυγών μετά την χορήγηση ενέσεων GnRHa ήταν 

υψηλότερα σε σχέση με τις τιμές 42% και 76% που παρατηρήθηκαν σε αντίστοιχο πείραμα 

δύο συνεχόμενες χρονιές, χρησιμοποιώντας την ίδια δόση ορμόνης (Mylonas, et al., 2004b).  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για σύγκριση για το μυλοκόπι όσον αφορά τα ποσοστά 

εκκόλαψης των αυγών μετά από χορήγηση εμφυτευμάτων GnRHa.  Η επιβίωση μετά από 4 

ημέρες ήταν 47% μετά από τη χορήγηση ενέσεων GnRHa, ενώ 54% και 80% ήταν οι τιμές 

που βρέθηκαν σε αντίστοιχη μελέτη για δύο συνεχόμενες χρονιές (Mylonas, et al., 2004b).  

Ωστόσο, οι διαφορές αυτές ίσως να οφείλονται στην διαφορετική θερμοκρασία του νερού, 

δεδομένου ότι υψηλότερες θερμοκρασίες προκαλούν ταχύτερο μεταβολισμό των ψαριών, 

συνεπώς και γρηγορότερη ανάπτυξη, με αποτέλεσμα οι νύμφες ίσως να πεθαίνουν από 

έλλειψη τροφής ή οξυγόνου.  Τα ποσοστά εκκόλαψης των αυγών και τα ποσοστά επιβίωσης 

των νυμφών μετά από χορήγηση ορμονών σε άλλα ασύγχρονα ψάρια, όπως το λαβράκι ήταν 

60 και 65%, αντίστοιχα (Mylonas, et al., 2003b).  
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Συμπερασματικά, για πρώτη φορά παρουσιάζονται ατομικά στοιχεία για την τεχνητή 

πρόκληση ωοτοκίας του μυλοκοπιού.  Στην παρούσα μελέτη φάνηκε η χορήγηση 

εμφυτευμάτων GnRHa να είναι προτιμότερη μέθοδος σε σύγκριση με την επαναλαμβανόμενη 

χορήγηση ενέσεων GnRHa, δεδομένου ότι αν και δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στις 

παραμέτρους ποιότητας αυγών που εκτιμήθηκαν, η πρώτη μέθοδος ίσως να προκαλεί σε 

μικρότερο βαθμό καταπόνηση (stress) στα ψάρια, λόγω μικρού αριθμού διαχειρίσεων των 

ψαριών.  Επίσης, η πρώτη μέθοδος βρέθηκε να προκαλεί περισσότερες ωοτοκίες με 

γονιμοποιημένα αυγά.  Τέλος, σε σύγκριση με αντίστοιχες έρευνες για το μυλοκόπι βρέθηκαν 

υψηλότερες τιμές σχετικής γονιμότητας και ποσοστών γονιμοποίησης.  Σίγουρο είναι ότι 

χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για την κατανόηση των ενδοκρινολογικών διαδικασιών που 

συμβαίνουν στο μυλοκόπι την περίοδο της αναπαραγωγής, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή 

στο μέλλον τεχνητών μεθόδων πρόκλησης ωοτοκίας με μεγαλύτερη επιτυχία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο - ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΠΕΡΜΙΑΣΗΣ 

5.1  Εισαγωγή 

Σε προηγούμενες μελέτες δεν βρέθηκαν καλλιεργούμενα μυλοκόπια να είναι σε 

κατάσταση πλήρους σπερμίασης ακόμα και στα μέσα της αναπαραγωγικής περιόδου Ιουνίου-

Αυγούστου, παράγοντας σχετικά μικρές ποσότητες σπέρματος (Mylonas, et al., 2004b), κάτι 

που φαίνεται να συμβαίνει σε πολλά ψάρια σε συνθήκες καλλιέργειας (Suquet, et al., 1992a; 

Clearwater and Crim, 1998; Mylonas and Zohar, 2001b).  Αντίστοιχα, τα θηλυκά μυλοκόπια 

δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την ωρίμανση των ωοκυττάρων τους 

(Mylonas, et al., 2000b; Barbaro, et al., 2002; Mylonas, et al., 2004b). Αυτό οφείλεται κυρίως 

στις συνθήκες διαχείρισης των γεννητόρων και της καταπόνησης (stress) που τους 

δημιουργείται από την απουσία των βάλτιστων συνθηκών αναπαραγωγής (Mylonas and 

Zohar, 2001b; Zohar and Mylonas, 2001).  Επίσης, το σπέρμα του μυλοκοπιού φαίνεται να 

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην επαφή του με άλλα σωματικά υγρά των ψαριών, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται δραματικά η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων του, ένα 

πρόβλημα που μεγεθύνεται όταν υπάρχουν μικρές παραγόμενες ποσότητες σπέρματος 

(Κεφάλαιο 2).  Η κατάσταση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ορμονικών 

θεραπειών, ενώ η παροχή ικανοποιητικών ποσοτήτων σπέρματος είναι χρήσιμο εργαλείο σε 

προσπάθειες τεχνητής γονιμοποίησης στα μυλοκόπια, δεδομένου ότι και τα θηλυκά ψάρια 

παρουσιάζουν αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες. 

Η χρήση ορμονικών θεραπειών χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της αναπαραγωγής στα 

ψάρια (Mylonas and Zohar, 2001b; Zohar and Mylonas, 2001).  Από τις διαθέσιμες ορμόνες, 

η ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη (human chorionic gonadotropin – hCG) έχει δειχθεί 

να αυξάνει την παραγόμενη ποσότητα σπέρματος των ψαριών στις περισσότερες των 

περιπτώσεων (Pankhurst, 1994).  Ωστόσο, οι πλέον σύγχρονες ορμονικές θεραπείες 

βασίζονται στην χορήγηση συνθετικών αναλόγων γοναδοεκλυτίνης (gonadotropin releasing 

hormone agonist - GnRHa), τα οποία προκαλούν την έκλυση των γοναδοτροπινών του ίδιου 
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του ψαριού (Donaldson, 1996; Crim and Bettles, 1997; Zohar and Mylonas, 2001).  Ωστόσο, 

η αύξηση των επιπέδων της ωχρινοποιητικής ορμόνης (luteinizing hormone - LH), είναι 

μικρής διάρκειας μετά από ένεση με GnRHa (Crim, et al., 1988a; Gothilf and Zohar, 1991), 

όπως π.χ. στην τσιπούρα παραμένει για 12 ώρες (Zohar, et al., 1995), ενώ η χρήση 

πολλαπλών ενέσεων GnRHa προκαλεί την καταπόνηση των ψαριών από τις συνεχείς 

διαχειρίσεις (Mylonas and Zohar, 2001b).  Λύση δόθηκε από την ανάπτυξη των συστημάτων 

ελεγχόμενης έκλυσης GnRHa ή εμφυτευμάτων GnRHa, με τα οποία εξασφαλίζεται η 

απελευθέρωση της ορμόνης για χρονικό διάστημα που διαρκεί από ημέρες μέχρι εβδομάδες 

(Mylonas and Zohar, 2001b).  Αν και η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων έχει δείξει την αύξηση 

της ποσότητας του σπέρματος σε πολλά ψάρια, κάτι τέτοιο δεν έχει ελεγχθεί στο μυλοκόπι. 

Σκοπός του παρόντος πειράματος ήταν: α) να ελεγχθεί η απόκριση του μυλοκοπιού σε 

ορμονικές θεραπείες πρόκλησης σπερμίασης και β) να συγκριθούν οι μέθοδοι πρόκλησης 

σπερμίασης με κριτήρια ποιότητας και παραγωγής σπέρματος, αλλά και από ιστολογική 

παρακολούθηση των όρχεων.  Για πρώτη φορά παρουσιάζεται τέτοια μελέτη για το μυλοκόπι, 

για το οποίο υπάρχουν λίγα δημοσιευμένα στοιχεία όσον αφορά την ποιότητα του σπέρματός 

του. 

5.2  Υλικά και μέθοδοι 

Αρσενικά ψάρια ηλικίας 2 χρόνων, βάρους 636 ± 19 g (μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα), 

διατηρούνταν σε συνθήκες θερμοκρασίας 25.3 ± 0.3 οC και φυσικής φωτοπεριόδου.  Την 

ημέρα 0 (18 Ιουλίου 2005) χωρίστηκαν σε 4 ομάδες (n=8) και τους χορηγήθηκαν ενδομυϊκά, 

300 μl kg-1 φυσιολογικός ορός (control), 1.000 IU kg-1 ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη 

(human Chorionic Gonadotropin) σε διάλυμα φυσιολογικού ορού (hCG), 20 μg kg-1 

γοναδοεκλυτίνη (Gonadotropin-Releasing Hormone agonist) σε διάλυμα φυσιολογικού ορού 

(injection GnRHa) και 100 μg ανά ψάρι GnRHa με εμφυτεύματα ελεγχόμενης έκλυσης 

(implant GnRHa).  Τοποθετήθηκαν σε δύο δεξαμενές 2.000 l (στη μία οι ομάδες control και 

hCG και στην άλλη οι injection και implant), οι οποίες τροφοδοτούνταν με επιφανειακό 
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θαλασσινό νερό.  Οι ημέρες συλλογής του σπέρματος ήταν οι 0, 3, 10, 17 και 24 μετά την 

θεραπεία (Παράρτημα 4), με σκοπό την εκτίμηση των παραμέτρων: κατάσταση σπερμίασης, 

ολική ποσότητα σπέρματος, πυκνότητα σπέρματος, ποσοστό και διάρκεια κινητικότητας 

σπέρματος (Παράρτημα 4).  Τις ημέρες 10 και 24 θανατώθηκαν 2 ψάρια ανά θεραπεία για 

τον υπολογισμό του γοναδοσωματικού δείκτη (GSI) και την ιστολογική εξέταση των 

γονάδων (Παράρτημα 5). 

Για τον υπολογισμό των μέσων τιμών του ποσοστού κινητικότητας και διάρκειας 

κινητικότητας του σπέρματος εξαιρέθηκαν οι μηδενικές τιμές από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.  Η κινητικότητα 

του σπέρματος ελεγχόταν σε μικροσκόπιο αμέσως μετά τη συλλογή του σπέρματος από τα 

ψάρια και σε κανένα δεν βρέθηκε νεκρό σπέρμα, οπότε οι μηδενικές τιμές που βρέθηκαν 

κατά την εκτίμηση του ποσοστού κινητικότητας στο εργαστήριο αποδόθηκαν στη συλλογή 

και άλλων υγρών ταυτόχρονα με τη συλλογή του σπέρματος. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως μέσες τιμές ± τυπικό σφάλμα (mean ± standard 

error).  Για την διαπίστωση σημαντικών διαφορών στις παραμέτρους που ελέγχθηκαν, τα 

δεδομένα υποβλήθηκαν σε ανάλυση διακύμανσης για δύο παράγοντες (2 way ANOVA) και 

στη συνέχεια στο test Duncan’s New Multiple Range (DNMR), σε επίπεδο σημαντικότητας 

p< 0.05.  Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το λογισμικό SuperAnova 

(Abacus Inc., USA) και τα γραφήματα δημιουργήθηκαν με το λογισμικό SPSS ver. 13 

(Apache, USA).   

5.3  Αποτελέσματα 

Η κατάσταση σπερμίασης όλων των ψαριών εκτιμήθηκε στο 2, εκτός από την ημέρα 24 

όπου εκτιμήθηκε στο 1 για το 33% των ψαριών όλων των θεραπειών.  Οι τιμές που 

προέκυψαν για το GSI τις ημέρες 10 και 24 μετά τις θεραπείες κυμαίνονταν μεταξύ 0,1 – 

0,4%, και διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους για τις διαφορετικές δειγματοληψίες 

θεραπειών (p < 0,05) ενώ δεν διέφεραν για τις διαφορετικές θεραπείες, αλλά δεν βρέθηκε και 
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σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των θεραπειών και ημερών δειγματοληψίας (Εικόνα 15Α).  

Στην παράμετρο της μέσης ολικής ποσότητας σπέρματος παρατηρήθηκε σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των θεραπειών και ημερών δειγματοληψιών (2 way ANOVA, p < 

0,001), ενώ βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ημερών δειγματοληψίας και των 

θεραπειών (ANOVA, DNMR, p < 0,05)(Εικόνα 15B).  Η μέση ολική ποσότητα σπέρματος 

φάνηκε να αυξάνεται σημαντικά  3 ημέρες μετά τις ορμονικές θεραπείες, όπου η χρήση των 

εμφυτευμάτων GnRHa είχε ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη παραγωγή σπέρματος από τα 

ψάρια δεδομένου ότι η συγκεκριμένη μέθοδος διέφερε στατιστικά σημαντικά από όλες τις 

υπόλοιπες.  Οι μεγαλύτερες τιμές που βρέθηκαν ήταν 2 ± 0,2 ml kg-1 στις 3 ημέρες μετά την 

θεραπεία  με ‘hCG’, και 2,1 ± 0,5 ml kg-1 στις 3 ημέρες και 2,1 ± 0,4 ml kg-1 στις 10 ημέρες 

μετά την θεραπεία με εμφυτεύματα GnRHa.  Στις 3 ημέρες ο μάρτυρας του πειράματος είχε 

μέση παραγόμενη ποσότητα σπέρματος 1 ± 0,2 ml kg-1.  Ακολούθως, 17 και 24 ημέρες μετά 

την έναρξη του πειράματος υπήρχε πτώση της ποσότητας του παραγόμενου σπέρματος, σε 

σημείο που διέφερε σημαντικά από τις προηγούμενες μέρες. 

Παρατηρήθηκε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των ημερών δειγματοληψίας και των 

διαφορετικών θεραπειών στην πυκνότητα του σπέρματος (2 way ANOVA, p < 0,001), ενώ 

υπήρχαν σημαντικές διαφορές τόσο μεταξύ των θεραπειών όσο και μεταξύ των ημερών 

δειγματοληψίας (ANOVA, DNMR, p < 0,05)(Εικόνα 15C).  Οι θεραπείες με εμφυτεύματα 

GnRHa και hCG διέφεραν τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις υπόλοιπες θεραπείες.  Γενικά, η 

πυκνότητα μειώθηκε από 30 ± 1 x 109 σπερματοζωάρια ml-1 σε 23 ± 1 x 109 σπερματοζωάρια 

ml-1 στις 3 ημέρες όπου και διατηρήθηκε μέχρι τις 17 ημέρες (25 ± 4 x 109 σπερματοζωάρια 

ml-1), ενώ παρατηρήθηκε αύξηση στις 24 ημέρες σχετιζόμενη με την αυξημένη πυκνότητα 

του σπέρματος των ψαριών της θεραπείας με εμφυτεύματα GnRHa (66 ± 4 x 109 

σπερματοζωάρια ml-1).  Η θεραπεία με hCG είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της πυκνότητας 

του σπέρματος σε 19 ± 1 x 109 σπερματοζωάρια ml-1, όταν η συνολική μέση τιμή πυκνότητας 

σπέρματος των υπόλοιπων θεραπειών ήταν 28 ± 1 x 109 σπερματοζωάρια ml-1. 
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Στο ποσοστό κινητικότητας του σπέρματος δεν βρέθηκε σημαντική αλληλεπίδραση 

μεταξύ των ημερών δειγματοληψίας και των θεραπειών (Εικόνα 15D).  Ωστόσο, υπήρχαν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ημερών δειγματοληψίας (ANOVA, DNMR, p < 0,05).  

Μέχρι τις 10 ημέρες το μέσο ποσοστό κινητικότητας για όλες τις θεραπείες ήταν 87 ± 3%, 

ενώ στις 24 ημέρες ήταν 50 ± 10%.  Γενικά παρατηρήθηκε τάση μείωσης του ποσοστού 

κινητικότητας του σπέρματος μετά τις 17 ημέρες, όπου στις 24 ήταν και σημαντικά μειωμένη 

σε σχέση με τις 0, 3 και 10 ημέρες. 

Για την διάρκεια κινητικότητας του σπέρματος υπήρχε αλληλεπίδραση μεταξύ των 

ημερών δειγματοληψίας και θεραπειών (2 way ANOVA, p < 0,001), ενώ διαφορές βρέθηκαν 

τόσο μεταξύ των θεραπειών όσο και μεταξύ των διαφορετικών ημερών δειγματοληψίας 

(ANOVA, DNMR, p < 0,05) (Εικόνα 15E).  Η διάρκεια κινητικότητας του σπέρματος στις 24 

ημέρες ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες, λόγω της αυξημένης διάρκειας 

κινητικότητας που παρουσίασε το σπέρμα των ψαριών της θεραπείας με εμφυτεύματα 

GnRHa (4,2 ± 1,4 min).  Μεταξύ 0 και 17 ημερών η διάρκεια κινητικότητας του σπέρματος 

είχε μέση τιμή 2 ± 0,05 min. 

Η ιστολογική εξέταση των γονάδων των ψαριών των τριών θεραπειών έδειξε ότι 

περιείχαν μεγαλύτερες ποσότητες σπέρματος σε σχέση με τις γονάδες των ψαριών του 

μάρτυρα την ημέρα 10 (Εικόνες 16Α, 16D, 16G, 16J).  Αντίθετα, οι τομές των όρχεων σε 

σχέση με τις διαφορετικές θεραπείες έδειχναν να έχουν επανέλθει στα επίπεδα του μάρτυρα 

την ημέρα 24 (Εικόνες 16Β, 16 Ε, 16Η, 16Κ).  Οι κυρίαρχοι τύποι των αρσενικών βλαστικών 

κυττάρων που παρατηρήθηκαν (Εικόνες 16C, 16F, 16I, 16L) ήταν σπερματοκύτταρα, 

σπερματίδες και σπερματοζωάρια. 

5.4  Συζήτηση 

Οι ποσότητες σπέρματος που παρήχθησαν από τις θεραπείες με εμφυτεύματα GnRHa 

και hCG ήταν διπλάσιες σε σχέση με τον μάρτυρα στις 3 ημέρες και για τις δύο θεραπείες, 

ενώ παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με τις 3 ημέρες και στις 10 ημέρες για την πρώτη.  Μεγάλη 
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διάρκεια παραγωγής σπέρματος επιτεύχθηκε και στο λαβράκι με τη χρήση εμφυτευμάτων 

GnRHa, όπου την ημέρα 7 μετά την θεραπεία παρατηρήθηκε να είναι τριπλάσια σε σχέση με 

τον μάρτυρα του πειράματος (Sorbera, et al., 1996).  Η αποτελεσματικότητα των 

εμφυτευμάτων GnRHa στην αύξηση της παραγωγής σπέρματος έχει παρατηρηθεί σε πολλά 

ψάρια όπως ο σολωμός του Ατλαντικού (Goren, et al., 1995; Mylonas and Zohar, 1995), το 

λαβράκι (Sorbera, et al., 1996; Rainis, et al., 2003), το striped bass (Mylonas, et al., 1997a) 

και το yellowtail flounder (Clearwater and Crim, 1998).  Στο Rhynchocypris oxycephalus 

αυξήθηκε η ποσότητα του παραγόμενου σπέρματος στο διπλάσιο μέχρι και 72 ώρες μετά την 

θεραπεία με 1000 IU hCG kg-1 (Park, et al., 2002), κάτι που συμβαδίζει με τα δεδομένα της 

παρούσας μελέτης.  Αντίθετα, στο muskellunge (Esox masquinongy) δεν παρατηρήθηκαν 

μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με τον μάρτυρα κάτι που αναφέρεται από τους συγγραφείς να 

οφείλεται σε προβληματικό σχεδιασμό του πειράματος (Lin, et al., 1996).  Στο snapper 

(Pagrus auratus) παρατηρήθηκαν διπλάσιες ποσότητες σπέρματος 24 ώρες μετά από 

θεραπεία με 1000 IU hCG kg-1 ή με ένεση 100 μg kg-1 GnRHa (Pankhurst, 1994), ενώ η 

θεραπεία με hCG δεν είχε σημαντική επίδραση στην ποσότητα του σπέρματος του dab 

(Limanda limanda)(Canario and Scott, 1991) .  Στην παρούσα μελέτη η θεραπεία με ένεση 

GnRHa δεν επέδρασε σημαντικά στην ποσότητα παραγόμενου σπέρματος, ενώ αντίθετα ήταν 

τα αποτελέσματα για το λαβράκι χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη δόση (25 μg kg-1) από την 

παρούσα μελέτη (Sorbera, et al., 1996).  Η αύξηση της παραγόμενης ποσότητας σπέρματος 

πιθανότατα οφείλεται στην αύξηση των επιπέδων της LH στο αίμα των ψαριών, ορμόνης 

υπεύθυνης για την σπερμιογένεση (Schulz and Miura, 2002).  Τα εμφυτεύματα GnRHa 

πιθανότατα προκάλεσαν αύξηση της παραγόμενης ποσότητας σπέρματος για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα από ότι η θεραπεία με hCG, δεδομένου ότι κρατούν τα επίπεδα της LH σε 

υψηλά επίπεδα στο αίμα των ψαριών για ημέρες ή και εβδομάδες (Mylonas and Zohar, 

2001b; Mañanos, et al., 2002).  Αντίθετα, η χορήγηση ενέσεων GnRHa δεν είχε σημαντικό 

αποτέλεσμα, ίσως λόγω της μικρής διάρκειας που παραμένει στο αίμα η χορηγούμενη 
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ορμόνη (Crim, et al., 1988b; Gothilf and Zohar, 1991).  Στο λαβράκι έχει δειχθεί ότι η 

χορήγηση μίας ένεσης GnRHa προκαλεί την αύξηση της LH στο αίμα για δύο ημέρες, ενώ η 

χορήγηση εμφυτεύματος GnRHa 35-44 ημέρες (Mañanos, et al., 2002).  Πάντως, σημαντικό 

είναι το συμπέρασμα ότι δύο από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόκληση της 

σπερμίασης του μυλοκοπιού αυξάνουν σημαντικά τις παραγόμενες ποσότητες σπέρματος και 

στην περίπτωση των εμφυτευμάτων GnRHa με διάρκεια τουλάχιστο 10 ημερών, κάτι που 

φάνηκε να εξηγεί την σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των ημερών δειγματοληψίας και των 

θεραπειών.  Η αύξηση στην ποσότητα του σπέρματος του μυλοκοπιού είναι χρήσιμη για την 

ιχθυοκαλλιέργεια όπου το μυλοκόπι έχει δειχθεί να παράγει μικρές ποσότητες σπέρματος, 

όπως και σε πειράματα τεχνητής γονιμοποίησης που απαιτούνται μεγάλες ποσότητες 

σπέρματος, ιδιαίτερα όταν η διάρκεια κινητικότητας του σπέρματος είναι περιορισμένη 

(Fauvel, et al., 1999). 

Η πυκνότητα του σπέρματος παρατηρήθηκε να είναι σημαντικά μειωμένη μετά από την 

θεραπεία με hCG, φαινόμενο που έχει δειχθεί να συμβαίνει και σε άλλα ψάρια, όπως το R. 

οxychephalus (Park, et al., 2002), δεδομένου ότι αυξάνεται η ποσότητα του φέροντος υγρού 

του σπέρματος.  Αντίθετα δεν παρατηρήθηκε διαφορετική πυκνότητα στο muskellunge (Lin, 

et al., 1996).  Μετά από την χορήγηση εμφυτευμάτων GnRHa παρατηρήθηκε αυξημένη 

πυκνότητα τις ημέρες 17 και 24 που πιθανότατα οφείλεται στην μειωμένη ποσότητα του 

σπερματικού υγρού, του φέροντος υγρού του σπέρματος.  Στις αρχές της αναπαραγωγικής 

περιόδου έχει δειχθεί να συμβαίνει αύξηση του σπερματικού υγρού, ενώ προς το τέλος της 

αναπαραγωγικής περιόδου μειώνεται (Billard, et al., 1995).  Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει 

την κατάσταση στην παρούσα μελέτη από μία σκοπιά, αφού οι δειγματοληψίες των ημερών 

17 και 24 ήταν στα μέσα Αυγούστου, δηλαδή προς το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου.  

Ωστόσο, σε άλλα ψάρια που παρουσίαζαν σπέρμα υψηλού ιξώδους (δηλαδή περίπου 100% 

σπερματοκρίτης, όπου σπερματοκρίτης = [όγκος σπερματοζωαρίων / όγκος ποσότητας 

σπέρματος] * 100) έχει δειχθεί να μειώνονται οι τιμές του σπερματοκρίτη μετά από χορήγηση 
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εμφυτευμάτων GnRHa (Tvedt, et al., 2001), πολλές φορές με παράλληλη αύξηση του 

παραγόμενου σπέρματος (Vermeirssen, et al., 2003).  Στο μυλοκόπι ίσως τα εμφυτεύματα 

GnRHa να επέδρασαν στην αύξηση του ρυθμού της σπερμιογένεσης - αν και είναι περίεργο 

γιατί αυτό συνέβη 17 και 24 ημέρες μετά από την χορήγηση της θεραπείας – με αποτέλεσμα 

την αύξηση της πυκνότητας του σπέρματος.  Άρα, η πυκνότητα του σπέρματος του 

μυλοκοπιού μειώθηκε σημαντικά από την χορήγηση ενέσεων hCG, ωστόσο αυτό σε 

συνδυασμό με την αύξηση της παραγόμενης ποσότητας σπέρματος μάλλον δεν θα 

δημιουργούσε πρόβλημα στη διαχείριση του σπέρματος του μυλοκοπιού.  Αντίθετα, η 

χορήγηση εμφυτευμάτων GnRHa αύξησε την πυκνότητα του σπέρματος τις ημέρες 17 και 24, 

γεγονός στο οποίο παράλληλη ενδοκρινολογική μελέτη θα βοηθούσε στη διεξαγωγή 

ασφαλέστερων συμπερασμάτων. 

Το ποσοστό κινητικότητας του σπέρματος μειώθηκε σημαντικά τις τελευταίες ημέρες 

του πειράματος, που ίσως να οφείλεται στις μικρές παραγόμενες ποσότητες σπέρματος που 

παρήγαγαν τα ψάρια σε σχέση με τις πρώτες ημέρες του πειράματος, άρα και στη δυσκολία 

συλλογής σπέρματος χωρίς την ταυτόχρονη συλλογή άλλων σωματικών υγρών.  Άλλωστε 

έχει παρατηρηθεί το σπέρμα του μυλοκοπιού να χάνει την κινητικότητά του σε σύντομο 

χρονικό διάστημα μετά τη συλλογή του όταν έρχεται σε επαφή με άλλα σωματικά υγρά 

(Κεφάλαιο 2).  Στο yellowtail flounder (Pleuronectes ferrugineus) έχει παρατηρηθεί αύξηση 

της κινητικότητας του σπέρματος μετά από χορήγηση συστημάτων ελεγχόμενης έκλυσης 

GnRHa (Clearwater and Crim, 1998), όπως έχει παρατηρηθεί και στον ιππόγλωσσο (Mazorra 

de Quero, et al., 2000), ενώ δεν βρέθηκαν διαφορές μετά από χορήγηση ενέσεων hCG στο 

muskellunge (Lin, et al., 1996).  Επίσης, έχει παρατηρηθεί να μειώνεται η ποιότητα του 

σπέρματος των ψαριών κατά το πέρας της αναπαραγωγικής περιόδου (Rana, 1995; Suquet, et 

al., 1998).  Ωστόσο, από τη μελέτη του ετήσιου αναπαραγωγικού κύκλου του μυλοκοπιού 

προέκυψε ότι την ίδια χρονική περίοδο (μέσα Αυγούστου) η ποιότητα του σπέρματος των 

ψαριών δεν διέφερε σημαντικά σε σχέση με την υπόλοιπη περίοδο σπερμίασης.  Δεν 
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παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των θεραπειών, κάτι που είναι σημαντικό αφού οι 

ορμονικές θεραπείες δεν επηρέασαν αρνητικά την κινητικότητα του σπέρματος, παράμετρος 

που θεωρείται η σημαντικότερη για την γονιμοποίηση των αυγών (Rurangwa, et al., 2004; 

Hadi Alavi and Cosson, 2005).  Ωστόσο, η αυξημένη κίνηση των σπερματοζωαρίων σε 

συνδυασμό με μεγαλύτερη διάρκεια κίνησης θα αύξανε τις πιθανότητες επιτυχούς 

γονιμοποίησης μεγάλου αριθμού αυγών (Rainis, et al., 2003).  Στην παρούσα μελέτη η 

αύξηση της ποσότητας του σπέρματος του μυλοκοπιού που παρατηρήθηκε, δεν συνδυάστηκε 

με την αύξηση της κινητικότητας του σπέρματος και έδειξε ότι η χορήγηση ορμονικών 

θεραπειών δρα θετικά στην σπερμίαση του μυλοκοπιού χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα του 

σπέρματος. 

Η αυξημένη διάρκεια κινητικότητας των σπερματοζωαρίων που παρατηρήθηκε την 

ημέρα 24 μετά από τη χορήγηση εμφυτευμάτων GnRHa είναι δύσκολο να εξηγηθεί.  Λογικά, 

δεν υπήρχαν διαφορές στην διαδικασία ενεργοποίησης του σπέρματος σε σχέση με το σπέρμα 

των ψαριών των υπόλοιπων θεραπειών, αφού ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια διαδικασία για 

όλα τα δείγματα σπέρματος.  Βέβαια, το σπέρμα των ψαριών της θεραπείας με εμφυτεύματα 

GnRHa την ημέρα 24 παρουσίασε και υψηλές τιμές πυκνότητας.  Ίσως η υψηλή πυκνότητα 

να μην επέτρεψε την διάλυση του σπέρματος σε ικανοποιητικό επίπεδο, αφού έχει δειχθεί το 

σπέρμα ψαριών γλυκού νερού να απαιτεί την διάλυση του σε αναλογία 1:1000 με νερό, ώστε 

να είναι ταυτόχρονη η ενεργοποίηση της κίνησης όλων των σπερματοζωαρίων (Billard and 

Cosson, 1992).  Βάσει αυτού του συλλογισμού μπορεί να ισχύει το φαινόμενο που έχει 

παρατηρηθεί σε άλλα ψάρια, όπου η ενεργοποίηση κάποιων σπερματοζωαρίων συμβαίνει 

αργότερα από την διάλυση του σπέρματος στο νερό (Geffen, 1999) και ο χρόνος 

καθυστέρησης της ενεργοποίησης κυμαίνεται από 15 sec μέχρι 3 min (Billard and Cosson, 

1992).  Όσον αφορά την διάρκεια κινητικότητας του σπέρματος των ψαριών από τις 

υπόλοιπες θεραπείες, αλλά και της θεραπείας με εμφυτεύματα GnRHa πλην της ημέρας 24, 

ήταν στα 2 ± 0,05 min, τιμή που έχει βρεθεί και σε άλλη έρευνα για το μυλοκόπι (Κεφάλαιο 
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2, 3).  Σε άλλα ψάρια έχουν βρεθεί αντίστοιχες τιμές διάρκειας κινητικότητας σπέρματος, 

όπως 0,9-3 min για το λαβράκι (Sorbera, et al., 1996; Fauvel, et al., 1999; Rainis, et al., 2003) 

και 2,1-2,5 min για το μαγιάτικο (Mylonas, et al., 2004a)  Οι ορμονικές θεραπείες δεν 

επηρέασαν σημαντικά την διάρκεια κινητικότητας του σπέρματος, αν εξαιρεθεί η περίπτωση 

της θεραπείας με εμφυτεύματα GnRHa την ημέρα 24. 

Οι τιμές GSI ήταν μεγαλύτερες την ημέρα 10 σε σχέση με την ημέρα 24, κάτι που 

πιθανότατα οφείλεται στις αυξημένες ποσότητες σπέρματος που παρατηρήθηκαν τις πρώτες 

ημέρες του πειράματος.  Οι μειωμένες τιμές του GSΙ είναι σε ακολουθία και με την 

κατάσταση σπερμίασης των ψαριών, που την ημέρα 24 το 1/3 των ψαριών παρήγαγε πολύ 

μικρές ποσότητες σπέρματος.  Σε αυτό ίσως να οδήγησε η επαναλαμβανόμενη αφαίρεση του 

σπέρματος των ψαριών, όπως έχει παρατηρηθεί να συμβαίνει στην ιριδίζουσα πέστροφα 

(Büyükhatipoglu and Holtz, 1984) και στο καλκάνι (Suquet, et al., 1992b).  Επιπλέον, κανένα 

από τα ψάρια δεν βρέθηκε σε κατάσταση σπερμίασης 3, άρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 

των μεθόδων πρόκλησης σπερμίασης που χρησιμοποιήθηκαν ή εφαρμογής διαφορετικών 

μεθόδων που θα αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. 

Συμπερασματικά, τα μυλοκόπια αύξησαν τις παραγόμενες ποσότητες σπέρματος μετά 

την χορήγηση ενέσεων hCG και εμφυτευμάτων GnRHa, ενώ η χορήγηση ενέσεων GnRHa 

δεν είχε σημαντική διαφορά στην παραγωγή σπέρματος σε σχέση με τον μάρτυρα του 

πειράματος.  Επιπλέον, οι ορμονικές θεραπείες δεν φάνηκε να επηρεάζουν την ποιότητα του 

σπέρματος, όπως έχει δειχθεί και σε άλλες μελέτες (Mylonas, et al., 1997b; Rainis, et al., 

2003), αν και βρέθηκαν ανεξήγητα υψηλές τιμές πυκνότητας σπέρματος στις 17 και 24 

ημέρες και διάρκεια κινητικότητας σπέρματος στις 24 ημέρες μετά τη θεραπεία με 

εμφυτεύματα GnRHa.  Χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για την κατανόηση των 

ενδοκρινολογικών διαδικασιών που επηρεάζουν την σπερμίαση του μυλοκοπιού, ώστε να 

εφαρμοστούν με μεγαλύτερη επιτυχία μέθοδοι πρόκλησης σπερμίασης.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η αναπαραγωγική περίοδος του μυλοκοπιού εκτίνεται τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο σε 

θερμοκρασία 20 – 23οC με δεδομένο τις μέγιστες τιμές του GSI, σε συνδυασμό με την 

ιστολογική μελέτη των γονάδων.  Βέβαια, τα θηλυκά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν με 

επιτυχία την φάση της τελικής ωρίμανσης των ωοκυττάρων τους με αποτέλεσμα να 

παρατηρηθούν σποραδικές ωοτοκίες.  Αντίστοιχα, τα αρσενικά ψάρια αν και παρήγαγαν 

συλλεγόμενες ποσότητες σπέρματος για διάστημα 5 μηνών, ο δείκτης σπερμίασης δεν 

ξεπέρασε την τιμή 2, που σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπαραγωγικών 

δυσλειτουργιών.  Η ποιότητα του σπέρματος κρίθηκε ικανοποιητική, αν και οι ποσότητες 

μάλλον ήταν περιορισμένες.  Προσοχή χρειάζεται η διαχείριση του σπέρματος του 

μυλοκοπιού, το οποίο φαίνεται να είναι ευαίσθητο στην επαφή με άλλα σωματικά υγρά, με 

αποτέλεσμα να μηδενίζεται η κινητικότητά του. 

Από την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι τα αρσενικά μυλοκόπια 2 χρόνων μπορούν για 

πρώτη φορά να χρησιμοποιούνται ως γεννήτορες στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς, αφού 

ψάρια 1 χρόνου που μάλλον δεν καταφέρνουν να ωριμάσουν αναπαραγωγικά σε αυτή την 

ηλικία, και αν το πετύχουν, όπως έχει δειχθεί σε αντίστοιχη μελέτη, παράγουν μικρές 

ποσότητες σπέρματος (Mylonas, et al., 2000b).  Τα ψάρια 2 χρόνων παράγουν σπέρμα ίδιας 

ποιότητας και ποσότητας (σε ml kg-1) σε σχέση με τα ψάρια 3 χρόνων, επομένως είναι από 

άποψη γενετικής επιλογής προτιμότερο να χρησιμοποιούνται ψάρια 2 χρόνων στους 

ιχθυογεννητικούς σταθμούς.  Επίσης, πρόταση της παρούσας μελέτης είναι να γίνεται χρήση 

του λόγου παραγόμενη ποσότητα σπέρματος : βάρος γονάδας στις μελέτες που ασχολούνται 

με την ποσότητα σπέρματος των ψαριών, γιατί παρέχει πληρέστερη παρουσίαση των 

δεδομένων και μπορεί να είναι χρήσιμη στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την 

αναπαραγωγική λειτουργία διαειδικά και ενδοειδικά. 

Στην παρούσα μελέτη φάνηκε η χορήγηση εμφυτευμάτων GnRHa να είναι προτιμότερη 

μέθοδος σε σύγκριση με την επαναλαμβανόμενη χορήγηση ενέσεων GnRHa για την 
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πρόκληση της ωοτοκίας μυλοκοπιών, δεδομένου ότι αν και δεν βρέθηκαν σημαντικές 

διαφορές στις παραμέτρους ποιότητας αυγών που εκτιμήθηκαν, για την εφαρμογή της πρώτης 

μεθόδου απαιτείται λιγότερη διαχείριση των ψαριών, επομένως ίσως και να προκαλείται 

λιγότερο stress στα ψάρια σε σχέση με τις ενέσεις GnRHa.  Σίγουρο είναι ότι η πρώτη 

μέθοδος έχει μικρότερο κόστος.  Επίσης, η πρώτη μέθοδος βρέθηκε να προκαλεί 

περισσότερες ωοτοκίες με γονιμοποιημένα αυγά.  Τέλος, σε σύγκριση με αντίστοιχες έρευνες 

για το μυλοκόπι βρέθηκαν υψηλότερες τιμές σχετικής γονιμότητας και ποσοστών 

γονιμοποίησης.   

Tα μυλοκόπια αύξησαν τις παραγόμενες ποσότητες σπέρματος μετά την χορήγηση 

ενέσεων hCG και εμφυτευμάτων GnRHa, ενώ η χορήγηση ενέσεων GnRHa δεν είχε 

σημαντική διαφορά στην παραγωγή σπέρματος σε σχέση με τον μάρτυρα του πειράματος.  

Επιπλέον, οι ορμονικές θεραπείες δεν φάνηκε να επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος 

του μυλοκοπιού, όπως έχει δειχθεί και σε μελέτες για άλλα ψάρια (Sorbera, et al., 1996; 

Mylonas, et al., 1997b; Rainis, et al., 2003), αν και βρέθηκαν ανεξήγητα υψηλές τιμές 

πυκνότητας σπέρματος στις 17 και 24 ημέρες και διάρκεια κινητικότητας σπέρματος στις 24 

ημέρες μετά τη θεραπεία με εμφυτεύματα GnRHa.   

Σίγουρο είναι ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για την κατανόηση των 

ενδοκρινολογικών αλλαγών που συμβαίνουν στο μυλοκόπι κατά τη διάρκεια του ετήσιου 

κύκλου, ώστε στο μέλλον να είναι δυνατή η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνητών μεθόδων 

πρόκλησης ωοτοκίας και σπερμίασης με μεγαλύτερη επιτυχία.  Επίσης, χρειάζεται να γίνουν 

μελέτες σε άγρια μυλοκόπια, σχετικά με την αναπαραγωγική τους βιολογία και την ποιότητα 

των γαμετών, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση με τις αντίστοιχες των καλλιεργούμενων 

μυλοκοπιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΑΡΙΩΝ 

1.  Γεννήτορες 3 χρονών (2002 class) 

Ιστορικό:  Τα ψάρια προέρχονταν από άγριους γεννήτορες που διατηρούνταν στις 

εγκαταστάσεις του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) της Κύπρου, στους 

οποίους εφαρμόστηκε μέθοδος τεχνητής επαγωγής της ωοτοκίας με ορμονική θεραπεία 

(ημερομηνία ωοτοκίας 27 Ιουνίου 2002).  Μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ 

τον Αύγουστο του 2002, αφού είχαν απογαλακτιστεί από την ζωντανή τροφή. 

Αρχικά, τοποθετήθηκαν σε δεξαμενή όγκου 500 L, με μέσο βάρος περίπου 0,2 g.  Τον 

Οκτώβριο μεταφέρθηκαν σε δεξαμενή των 2000 L, με μέσο βάρος ± τυπικό σφάλμα 33,2 ± 

1,3 g, ενώ τον Ιούλιο του 2003 μεταφέρθηκαν σε δεξαμενές 5000 L με μέσο βάρος 599 ± 27 

g, όπου και παρέμειναν μέχρι την έναρξη των πειραμάτων.  Τα ψάρια κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξής τους παρέμειναν σε πυκνότητες μικρότερες των 10 kg m-3, με τα επίπεδα του 

διαλυμένου οξυγόνου να κυμαίνονται στο 70-95% του κορεσμού.  Ο ελάχιστος ρυθμός 

ανανέωσης του νερού ήταν 260% h-1.  Τα ψάρια τρέφονταν με βιομηχανοποιημένη τροφή 

ανάλογη του μεγέθους και της ηλικίας τους, με τη χρήση αυτοχειριζόμενων ταΐστρων (self-

feeders). 

Διαχείριση κατά την περίοδο των πειραμάτων:  Πιο συγκεκριμένα, και κατά την 

περίοδο των πειραμάτων τα ψάρια βρίσκονταν σε δύο δεξαμενές όγκου 5000 L (R2a και 

R2b), οι οποίες τροφοδοτούνταν με μίγμα επιφανειακού θαλασσινού νερού και γεώτρησης, 

με ελάχιστο ρυθμό ανανέωσης 113% h-1 και 122% h-1, αντίστοιχα.  Τα επίπεδα διαλυμένου 

οξυγόνου ήταν στο 72-92% του κορεσμού με μέγιστη πυκνότητα τον Ιούλιο του 2005 στα 

12,1 kg m-3 για την R2a, ενώ για την R2b οι αντίστοιχες τιμές 75-95% και 9,4 kg m-3 τον 

Οκτώβριο του 2004.  Ήταν εκτεθειμένα σε συνθήκες φυσικής φωτοπεριόδου - με τεχνητά 

μέσα - και θερμοκρασίας (Γράφημα Π.1).  Αρχικά, τρέφονταν με βιομηχανοποιημένη τροφή 

3ης περιόδου (Excel 30, Hendrix, s.p.a, Italy) με αυτοχειριζόμενη ταΐστρα, ενώ επιπλέον 
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ταΐζονταν και με το χέρι μέχρι σημείο κορεσμού.  Τον Μάρτιο του 2005 έγινε αλλαγή της 

τροφής (Vitalis Repro, Hendrix, s.p.a, Italy) με παράλληλη χορήγηση κατεψυγμένου  
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Γράφημα Π.1.  Θερμοκρασία (temperature) σε 0C και φωτοπερίοδος (photoperiod) σε ώρες (hours) σε σχέση με 

τους μήνες (month) για τη δεξαμενή R2a την περίοδο Οκτωβρίου 2004 – Οκτωβρίου 2005. 

 

καλαμαριού ανά δύο ημέρες μέχρι τον Αύγουστο του 2005, με σκοπό την ενίσχυση των 

ψαριών με θρεπτικά συστατικά στην περίοδο αναπαραγωγής τους.  Τότε σταμάτησε η 

χορήγηση καλαμαριού με ταυτόχρονη αλλαγή της βιομηχανοποιημένης τροφής (Excel XL, 

Hendrix, s.p.a, Italy) χωρίς πλέον να γίνεται χρήση αυτοχειριζόμενων ταΐστρων.   

2.  Γεννήτορες 2 χρονών (2003 class) 

Ιστορικό:  Τα ψάρια προέρχονταν από άγριους γεννήτορες που διατηρούνταν στις 

εγκαταστάσεις του ΤΑΘΕ της Κύπρου, στους οποίους εφαρμόστηκε μέθοδος τεχνητής 

επαγωγής της ωοτοκίας με ορμονική θεραπεία.  Μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του 

ΕΛΚΕΘΕ τον Ιούνιο του 2003 ως αυγά.  Εκκολάφθηκαν και εκτράφηκαν με την τεχνική του 

μεσόκοσμου (Divanach and Kentouri, 2000). 
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Αρχικά, τοποθετήθηκαν σε δεξαμενή όγκου 2000 L, με μέσο βάρος περίπου 6,1 g.  Τον 

Ιούνιο του 2003 μοιράστηκαν σε δύο δεξαμενές του ίδιου όγκου (Μ13 και Μ14), όταν το 

μέσο βάρος ± τυπικό σφάλμα, ήταν 176 ± 11 g.  Εκατοντριανταπέντε ψάρια μεταφέρθηκαν 

σε δεξαμενή 5000 L (R3a) με μέσο βάρος 126 ± 8 g.  Τα ψάρια παρέμειναν σ’ αυτές τις 

δεξαμενές μέχρι την έναρξη των πειραμάτων.  Η πυκνότητα τους σε όλες τις δεξαμενές δεν 

ξεπέρασε τα 11 kg m-3 σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξής τους, με τα επίπεδα του διαλυμένου 

οξυγόνου να κυμαίνονται στο 55-90%.  Τα ψάρια τρέφονταν με βιομηχανοποιημένη τροφή 

ανάλογη του μεγέθους και της ηλικίας τους, με τη χρήση αυτοχειριζόμενων ταΐστρων. 

Διαχείριση κατά την περίοδο των πειραμάτων:  Κατά την περίοδο των πειραμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν ψάρια από τις τρεις παραπάνω δεξαμενές, ενώ σε μία δεξαμενή των 2000 

L (Μ10) τοποθετήθηκαν 30 ψάρια από τη δεξαμενή R3a.  Ο πληθυσμός που ήταν στις τρεις 

δεξαμενές των 2000 L χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα 1, 2 και 3, ο οποίος μεταφέρθηκε στη 

δεξαμενή SEV1 στα τέλη Μαρτίου, και αυτός της δεξαμενής 5000 L χρησιμοποιήθηκε στα 

πειράματα 3 και 4. 

Δεξαμενή Μ10:  Η δεξαμενή τροφοδοτούνταν με επιφανειακό θαλασσινό νερό, με 

ελάχιστο ρυθμό ανανέωσης 96% h-1.  Τα επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου κυμάνθηκαν στο 

68-88% του κορεσμού.  Τα ψάρια που υπήρχαν σε αυτή εκτέθηκαν σε φυσική φωτοπερίοδο 

και θερμοκρασία (Γράφημα Π.2) και ταΐζονταν με τροφή 3ης περιόδου (Excel 30, Hendrix, 

s.p.a, Italy), τόσο με αυτοχειριζόμενη ταΐστρα όσο και με το χέρι. 

Δεξαμενή Μ13:  Η δεξαμενή τροφοδοτούνταν με επιφανειακό θαλασσινό νερό, με 

ελάχιστο ρυθμό ανανέωσης 75% h-1.  Τα επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου κυμάνθηκαν στο 

65-99% του κορεσμού.  Τα ψάρια που υπήρχαν σε αυτή εκτέθηκαν σε φυσική φωτοπερίοδο 

και θερμοκρασία (Γράφημα Π.2) και ταΐζονταν με τροφή 3ης περιόδου (Excel 30, Hendrix, 

s.p.a, Italy), τόσο με αυτοχειριζόμενη ταΐστρα όσο και με το χέρι. 

Δεξαμενή Μ14:  Η δεξαμενή τροφοδοτούνταν με επιφανειακό θαλασσινό νερό, με 

ελάχιστο ρυθμό ανανέωσης 90% h-1.  Τα επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου κυμάνθηκαν στο 
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71-86% του κορεσμού.  Τα ψάρια που υπήρχαν σε αυτή εκτέθηκαν σε φυσική φωτοπερίοδο 

και θερμοκρασία (Γράφημα Π.2) και ταΐζονταν με τροφή 3ης περιόδου (Excel 30, Hendrix, 

s.p.a, Italy), τόσο με αυτοχειριζόμενη ταΐστρα όσο και με το χέρι. 
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Γράφημα Π.2.  Θερμοκρασία (temperature) σε 0C και φωτοπερίοδος (photoperiod) σε ώρες (hours) σε σχέση με 

τους μήνες (month) για τις δεξαμενές Μ10, Μ13, Μ14, R3a και SEV1 την περίοδο Οκτωβρίου 2004 – Οκτωβρίου 

2005. 

 

Δεξαμενή R3a:  Η δεξαμενή τροφοδοτούνταν με μίγμα επιφανειακού θαλασσινού νερού 

και γεώτρησης, με ελάχιστο ρυθμό ανανέωσης κατά 125% h-1.  Τα επίπεδα του διαλυμένου 

οξυγόνου κυμάνθηκαν στο 69-94% του κορεσμού.  Τα ψάρια που υπήρχαν σε αυτή τη 

δεξαμενή εκτέθηκαν σε φυσική φωτοπερίοδο – με τεχνητά μέσα - και θερμοκρασία 

(Γράφημα Π.2) και ταΐζονταν με τροφή 3ης περιόδου (Excel 30, Hendrix, s.p.a, Italy), τόσο με 

αυτοχειριζόμενη ταΐστρα όσο και με το χέρι. 

Δεξαμενή SEV1:  Στη δεξαμενή των 5000 L μεταφέρθηκαν 65 ψάρια από τις Μ10, Μ13 

και Μ14 στα τέλη του Μαρτίου, με μέσο βάρος τα 675 g.  Η δεξαμενή τροφοδοτούνταν με 
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μίγμα επιφανειακού θαλασσινού νερού και γεώτρησης, με ελάχιστο ρυθμό ανανέωσης 61% h-

1.  Τα επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου κυμάνθηκαν στο 60-99% του κορεσμού.  Τα ψάρια 

που υπήρχαν σε αυτή εκτέθηκαν σε φυσική φωτοπερίοδο και θερμοκρασία (Γράφημα Π.2) 

και ταΐζονταν με τροφή 3ης περιόδου (Excel 30, Hendrix, s.p.a, Italy) με το χέρι. 

3.  Ανώριμα ψάρια 1 χρόνου (2004 class) 

Τα ψάρια προέρχονταν από αυγά από τους γεννήτορες 3 χρόνων, στους οποίους 

εφαρμόστηκε μέθοδος τεχνητής επαγωγής της ωοτοκίας με ορμονική θεραπεία.  Τα αυγά 

εκκολάφθηκαν και εκτράφηκαν με την τεχνική του μεσοκόσμου (Divanach and Kentouri, 

2000). 

Τον Οκτώβρη του 2004 τοποθετήθηκαν περίπου 300 ψάρια με μέσο βάρος 25 g σε 

δεξαμενή όγκου 2000 L (M7), η οποία τροφοδοτούνταν με επιφανειακό θαλασσινό νερό.  Τα 

ψάρια καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος εκτέθηκαν σε φυσική φωτοπερίοδο και  
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Γράφημα Π.3.  Θερμοκρασία (temperature) σε 0C και φωτοπερίοδος (photoperiod) σε ώρες (hours) σε σχέση με 

τους μήνες (month) για τις δεξαμενές Μ7, Μ13 και Μ14 την περίοδο Οκτωβρίου 2004 – Οκτωβρίου 2005. 
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θερμοκρασία (Γράφημα Π.3).  Η μέγιστη πυκνότητα ήταν τον Μάρτιο με 6 kg m-3, με τα 

επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου να κυμαίνονται στα 50-75% του κορεσμού, ενώ ο 

ελάχιστος ρυθμός ανανέωσης ήταν 78% h-1.  Στα τέλη του Μάρτη του 2005 ο πληθυσμός 

χωρίστηκε σε δύο δεξαμενές (Μ13 και Μ14) όγκου 2000 L όπου τοποθετήθηκαν 155 και 152 

ψάρια αντίστοιχα.  Τα ψάρια τρέφονταν με βιομηχανοποιημένη τροφή 1ης περιόδου (Excel 10, 

Hendrix, s.p.a, Italy) με χρήση αυτοχειριζόμενης ταΐστρας, μέχρι τα μέσα του Μαΐου που 

τους χορηγήθηκε τροφή 2ης περιόδου (Excel 20, Hendrix, s.p.a, Italy). 

Δεξαμενή Μ13:  Τοποθετήθηκαν 155 ψάρια μέσου βάρους 60,3 g.  Η πυκνότητα δεν 

ξεπέρασε τα 4,7 kg m-3 και τα επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου κυμάνθηκαν στα 46-88% 

του κορεσμού, ενώ ο ελάχιστος ρυθμός ανανέωσης του νερού ήταν 90% h-1. 

Δεξαμενή Μ14:  Τοποθετήθηκαν 152 ψάρια μέσου βάρους 60,3 g.  Η πυκνότητα δεν 

ξεπέρασε τα 4,7 kg m-3 και τα επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου κυμάνθηκαν στα 40-88% 

του κορεσμού, ενώ ο ελάχιστος ρυθμός ανανέωσης του νερού ήταν 76% h-1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 

Δεν χορηγούνταν τροφή στα ψάρια για τρεις μέρες πριν από κάθε δειγματοληψία.  

Γινόταν μερική αναισθησία (0,01 ml L-1) με γαρυφαλέλαιο διαλυμένο σε αιθανόλη 1:10 στη 

δεξαμενή, με σκοπό να ηρεμήσουν τα ψάρια, έτσι ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί και 

δημιουργία stress κατά τη σύλληψή τους.  Στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν ολική αναισθησία 

(0,04 ml L-1) σε δεξαμενή 50 L, με αποτέλεσμα τα ψάρια να μην αντιδρούν σε εξωτερικά 

ερεθίσματα έτσι ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση των ψαριών (Mylonas, et al., 2005).  Στην 

περίπτωση θανάτωσης ψαριών, χρησιμοποιούνταν μεγαλύτερη συγκέντρωση αναισθητικού.  

Η διαχείριση των ψαριών έγινε σύμφωνα με την οδηγία της E.E. για την προστασία των ζώων 

που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς (EEC, 1986). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΒΙΟΨΙΕΣ 

Μετά την ολική αναισθητοποίηση των ψαριών γινόταν προσπάθεια συλλογής βιοψίας 

από τις γονάδες των θηλυκών ψαριών.  Ένας γυάλινος καθετήρας διαμέτρου 1 mm 

τοποθετούνταν στην ουρογεννητική οπή των ψαριών με σκοπό την αποκοπή από τη γονάδα 

μικρού αριθμού ωοκυττάρων.  Όταν αυτό ήταν εφικτό, ένα τμήμα της βιοψίας αποθηκευόταν 

σε μονιμοποιητικό διάλυμα φορμαλδεύδης : γλουταραλδεύδης (4:1) για ιστολογική 

επεξεργασία (Παράρτημα 5).  Το υπόλοιπο τμήμα της βιοψίας τοποθετούνταν σε 

αντικειμενοφόρο πλάκα μαζί με φυσιολογικό ορό ή EFA (Ethanol : Formalin : Acetic acid) 

καθαριστικό διάλυμα (Fauvel, et al., 1999), με σκοπό να γίνει δυνατή η μέτρηση της 

διαμέτρου των μεγαλύτερων ωοκυττάρων.  Γινόταν παρατήρηση με οπτικό μικροσκόπιο 

Olympus CH-2, ενώ λαμβάνονταν φωτογραφίες με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (Nikon, 

CoolPix 4500). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 

Για τη συλλογή σπέρματος η ουρογεννητική περιοχή των ψαριών πλενόταν με καθαρό 

θαλασσινό νερό για να καθαριστεί το αναισθητικό και στεγνωνόταν προσεκτικά, με σκοπό να 

μην έρθει σε επαφή το νερό με το σπέρμα.  Με μικροπιπέτα συλλεγόταν περίπου 10 μl 

σπέρματος, μετά από ελαφρά κοιλιακή πίεση και προσέχοντας να μην υπάρχει επιμόλυνση 

του δείγματος με ούρα, περιττώματα ή νερό.  Η ποσότητα αυτή τοποθετούνταν σε πλαστικό 

δοχείο 500 μl που βρισκόταν σε ειδικές μεταλλικές θήκες οι οποίες βρίσκονταν σε πάγο, με 

σκοπό να χρησιμοποιηθεί στην μέτρηση των ποιοτικών παραμέτρων του σπέρματος 

(ποσοστό και διάρκεια κινητικότητας, πυκνότητα και επιβίωση).  Στην περίπτωση που 

γινόταν συλλογή ολικής ποσότητας σπέρματος του ψαριού, χρησιμοποιούνταν ειδικός 

δοκιμαστικός σωλήνας ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με παραπάνω, με τη διαφορά ότι η 

κοιλιακή πίεση διαρκούσε τόσο, όσο για να εξαχθεί η μέγιστη δυνατή ποσότητα σπέρματος 

που υπήρχε στους όρχεις.  Στη συνέχεια το δείγμα ογκομετρούνταν μετά από φυγοκέντρηση. 

Σε κάθε δειγματοληψία γινόταν εκτίμηση της κατάστασης σπερμίασης, βασισμένη σε 

μία υποκειμενική κλίμακα, όπου: 0 χαρακτηρίστηκε η ανεπιτυχής εξαγωγή σπέρματος από 

την ουρογεννητική περιοχή, 1 η εξαγωγή πολύ μικρής ποσότητας σπέρματος (5-10 μl) μετά 

από πολλές κοιλιακές πιέσεις, 2 η εξαγωγή σπέρματος μετά από την πρώτη κοιλιακή πίεση 

και 3 άφθονη ποσότητα σπέρματος μετά από πολύ ελαφριά κοιλιακή πίεση. 

Οι μετρήσεις των παραμέτρων ποσοστό και διάρκεια κινητικότητας και πυκνότητας του 

σπέρματος γίνονταν αμέσως μετά το πέρας της δειγματοληψίας από έναν παρατηρητή, έτσι 

ώστε να αποφευχθούν υποκειμενικές αποκλίσεις.  Ποσοστό κινητικότητας (sperm motility, 

%) ήταν το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που κινούνταν μετά από την πρόσθεση 

θαλασσινού νερού σε μικρή ποσότητα σπέρματος (1-2 μl) και την άμεση παρατήρηση σε 

400x μεγέθυνση σε οπτικό μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης Nikon Eclipse 50 i και η διάρκεια 

κινητικότητας (motility duration, min) των σπερματοζωαρίων, ήταν ο χρόνος κίνησης μέχρι 

ποσοστού κινούμενων 5 %, υπό την αντίστοιχη διαδικασία.  Οι μετρήσεις έγιναν εις διπλούν.  
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Η πυκνότητα του σπέρματος (sperm density, szoa x 1010) εκτιμήθηκε μετά από 2626 φορές 

διάλυσή του σε απεσταγμένο νερό, μετρώντας εις διπλούν τον αριθμό των σπερματοζωαρίων 

σε αιματοκυτόμετρο Neubauer μετά από 10λεπτη καθυστέρηση, με 400x μεγέθυνση σε 

οπτικό μικροσκόπιο Olympus BH-2.  Η διάλυση έγινε σε δύο βήματα: α) 1:101, όπου 5 μl 

σπέρματος διαλύονταν σε 500 μl απεσταγμένου νερού και β) 1:26, όπου 20 μl του παραπάνω 

διαλύματος αναμιγνύονταν με 500 μl απεσταγμένου νερού.  Σε κάθε βήμα γινόταν μηχανική 

ανάμιξη για μικρό χρονικό διάστημα ώστε να ομογενοποιηθεί πλήρως το διάλυμα. 

Με το πέρας των μετρήσεων το δείγμα σπέρματος διατηρούνταν σε ψυγείο στους 40 C.  

Γινόταν επανεκτίμηση του ποσοστού κινητικότητας του σπέρματος 1 ημέρα μετά, και στη 

συνέχεια ανά δύο ημέρες, μέχρι πτώσης του ποσοστού κάτω του 5 %, ώστε να βρεθεί η 

επιβίωση του σπέρματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ 

Τμήματα των γονάδων που λήφθηκαν για ιστολογία συντηρούνταν σε μονιμοποιητικό 

διάλυμα φορμαλδεύδης : γλουταραλδεύδης (4:1).  Η αφυδάτωση των δειγμάτων έγινε 

χρησιμοποιώντας την παρακάτω σειρά διαλυμάτων: 1.  Απεσταγμένο νερό (45 min), 2.  70 % 

αιθανόλη (1 h και 15 min), 3.  80 % αιθανόλη (1 h και 15 min), 4.  96 % αιθανόλη (1 h και 15 

min), 5.  96 % αιθανόλη : ρητίνη (1:1) (1 h) και 6.  Ρητίνη (overnight).Χρησιμοποιήθηκε 

υδροξυεθυλμεθακρυλική πολυμεριζόμενη ρητίνη Technovit 7100 (Heraeus Külzer, 

Γερμανία). 

Τα δείγματα των γονάδων κόπηκαν εγκάρσια και τοποθετήθηκαν στις ειδικές θήκες με 

κάθετο προσανατολισμό.  Στις θήκες τοποθετήθηκε ρητίνη παράλληλα με τη σκληρυντική 

ουσία Technovit Hardener II (Heraeus Kulzer, Γερμανία), με σκοπό να πολυμεριστεί και να 

σκληρύνει.  Μετά από 24ωρη παραμονή τους αφαιρέθηκαν με τη χρήση σκληρών πλαστικών 

τα οποία κολλήθηκαν στα δείγματα με κόλλα Technovit 3040 (Heraeus Kulzer, Γερμανία), 

έτσι ώστε να είναι δυνατή η στερέωσή τους στη μικροτόμο.  Οι τομές με πάχος 3 μm έγιναν 

σε μικροτόμο Leica RM 2245 (Γερμανία). 

Η χρώση των τομών έγινε με τις χρωστικές Polychrome Ι (0.325 gr methylene blue, 0.05 

gr azure II, 25 ml glycerol, 25 ml methanol, 200 ml απεσταγμένο νερό) και Polychrome ΙΙ 

(0.5 gr basic fuchsin, 250 ml απεσταγμένο νερό) μετά από αραίωση με απεσταγμένο νερό 

1:3,5 πριν τη χρήση (Bennett, et al., 1976).  Oι χρώσεις των αντικειμενοφόρων έγιναν 

εμβαπτίζοντάς τις σε Polychrome I για 140 sec, στη συνέχεια σε απεσταγμένο νερό που ήταν 

τοποθετημένο σε τρία διαφορετικά δοχεία, από 60 sec στο καθένα, ενώ στο Polychrome II για 

60 sec συνεχίζοντας την διαδικασία με το απεσταγμένο νερό για τον ίδιο χρόνο.  Οι 

παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν με οπτικό μικροσκόπιο (Olympus BH-2), ενώ οι 

φωτογραφήσεις των τομών των δειγμάτων έγιναν με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (Nikon, 

CoolPix 4500). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΓΩΝ 

Οι συλλέκτες αυγών ελέγχονταν καθημερινά για την παρουσία αυγών και πλένονταν με 

γλυκό νερό.  Οι συλλέκτες ήταν κατασκευασμένοι από πλαστικό δίχτυ με διάμετρο ματιού 

500 μm, τοποθετημένοι σε δεξαμενή 60 L στην έξοδο της δεξαμενής, έτσι ώστε να 

συγκρατούν τα αυγά και να επιτρέπουν την έξοδο του νερού (Zohar, et al., 1995).  Τα αυγά 

τοποθετούνταν σε κουβά όγκου 10 L μαζί με νερό, στον οποίο γινόταν ελαφριά ανάδευση για 

μικρό χρονικό διάστημα, με σκοπό να ομογενοποιηθεί το δείγμα.  Στη συνέχεια λαμβανόταν 

10 ml με ογκομετρική πιπέτα των 10 ml από το δείγμα με σκοπό να γίνει εκτίμηση της 

σχετικής γονιμότητας, του ποσοστού των ζωντανών-γονιμοποιημένων αυγών, όπως και 

του σταδίου ανάπτυξης στο οποίο βρισκόντουσαν, με τη χρήση στερεοσκοπίου.  Σχετική 

γονιμότητα εκφράζεται σε 1000 αυγά kg-1 ψαριού, όπου σαν βάρος ψαριού χρησιμοποιήθηκε 

η μέση τιμή του βάρους των ψαριών της δεξαμενής.  Στην περίπτωση που υπήρχαν ζωντανά 

αυγά, χρησιμοποιούνταν πλάκες μικροτιτλοδότησης (microtiter plates – mct) 96 θέσεων – 2 

ανά γέννα - στις οποίες τοποθετούνταν γονιμοποιημένα αυγά με σκοπό την παρακολούθηση 

της επιβίωσης και της εκκόλαψής τους (Panini, et al., 2001).  Η διαδικασία περιλάμβανε την 

5λεπτη παραμονή των αυγών στον κουβά χωρίς αερισμό, για να διαχωριστούν τα 

γονιμοποιημένα (επιπλέοντα) από τα νεκρά (βυθισμένα) αυγά.  Μετά την συλλογή των 

γονιμοποιημένων αυγών, ξεπλένονταν με αποστειρωμένο θαλασσινό νερό και τοποθετούνταν 

στις θήκες των mct με πιπέτα των 1000μl με 200 μl αποστειρωμένου θαλασσινού νερού 

καλύπτοντας με πλαστικό καπάκι.  Στη συνέχεια τοποθετούνταν σε επωαστήρα, του οποίου η 

θερμοκρασία ρυθμιζόταν να είναι ίδια με αυτή του νερού της δεξαμενής.  Για διάστημα 4 

ημερών γινόταν εκτίμηση της ανάπτυξης και επιβίωσης των εμβρύων.  Οι παράμετροι που 

εξετάστηκαν ήταν: το ποσοστό εκκόλαψης μία ημέρα μετά τη συλλογή (hatching), το οποίο 

ήταν ο αριθμός των ζωντανών νυμφών / τον αριθμό γονιμοποιημένων αυγών που αρχικά 

τοποθετήθηκαν και το ποσοστό επιβίωσης μετά από 4 ημέρες (4d viable), το οποίο ήταν ο 

αριθμός των ζωντανών νυμφών της 4ης ημέρας / τον αριθμό των νυμφών που εκκολάφθηκαν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

 

Πίνακας 1.  Σχετική γονιμότητα (1000 αυγά kg-1), γονιμοποίηση (%), εκκόλαψη (%) και επιβίωση 4 

ημερών (%) σε σχέση με την ημερομηνία ωοτοκίας, των γεννητόρων μυλοκοπιού 3 χρονών της 

δεξαμενής R2b, οι οποίοι εκτέθηκαν σε φυσικές συνθήκες φωτοπεριόδου και θερμοκρασίας. 

Ημερομηνία 

ωοτοκίας 

Σχετική 

γονιμότητα (1000 

αυγά kg-1) 

Γονιμοποίηση 

(%) 
Εκκόλαψη (%) 

Επιβίωση 4 

ημερών (%) 

28 Ιουνίου 63,6 87 57,3 36,5 

19 Ιουλίου 26,6 0 - - 

20 Ιουλίου 111,4 0 - - 

 



 

 

Πίνακας 2.  Μέσες τιμές (± τυπικό σφάλμα) παραμέτρων παραγωγής και ποιότητας αυγών από μυλοκόπια (n=3), στα οποία έγινε θεραπεία με ενέσεις GnRHa (10 μg kg-1) ή εμφυτεύματα GnRHa 

(100 μg ψάρι-1).  Χρησιμοποιήθηκαν 3 ψάρια / μέθοδο και στα ψάρια της πρώτης μεθόδου χορηγήθηκαν 3 ενέσεις GnRHa της ίδιας δόσης, στις 0, 10 και 19 ημέρες από την έναρξη του πειράματος, 

ενώ αντίθετα στα ψάρια της δεύτερης χορηγήθηκαν εμφυτεύματα μόνο την ημέρα 0.  Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων. 

Ενέσεις GnRHa n Ωοτοκίες ψάρι-1 Γονιμότητα (x 1000 αυγά) 
Σχετική γονιμότητα (x 1000 

αυγά kg-1) 
Γονιμοποίηση (%) Εκκόλαψη (%) 

Επιβίωση 4 ημερών 

(%) 

1 (ημέρα 0) 3 2 (±0,6)(n = 6) 137 (±16) 65 (±5) 60 (±5)(n = 3)* 72 (±1) 47 (±12) 

2 (ημέρα 10) 3 1 (n = 3) 154 (±52) 74 (±25) 66 (n = 1)* 95 44 

3 (ημέρα 19) 3 1,3 (±0,3)(n = 4) 54 (±26) 27 (±14) -* - - 

Ολική μέση τιμή (ωοτοκία -1)   115 (± 22) 55 (±11) 57 (±2) 80 (± 6) 47 (± 9) 

Ολική μέση τιμή (ψάρι-1)  4,3(± 0,9) 499(±117) 238(±55)    

Επιβίωση 4 ημερών 

(%) 
Εμφυτεύματα GnRHa Ψάρια που γέννησαν Γονιμότητα (x 1000 αυγά) 

Σχετική γονιμότητα (x 1000 

αυγά kg-1) 
Γονιμοποίηση (%) Εκκόλαψη (%) 

 

Ωοτοκία 1 3 199 (±65) 108 (±30) 81 (±10) (n = 2)* 37 (±36) 88 (±12) 

Ωοτοκία 2 3 217 (±40) 122 (±22) 68 (±10)(n = 3) 87 (±9) 78 (±2) 

Ωοτοκία 3 3 125 (±8) 71 (±9) 73(n = 1)* 50 44 

Ωοτοκία 4 2 67 (±10) 40 (±8) 81 (n = 1)* 6 50 

Ωοτοκία 5 1 28 18 - - - 

Ολική μέση τιμή (ωοτοκία -1)  137 (± 26) 77 (±14) 74 (±5) 56 (± 15) 72 (± 7) 

Ολική μέση τιμή (ψάρι-1) 4(±0,7) 594(±41) 333(±13)   

*Για τον υπολογισμό των μέσων τιμών γονιμοποίησης δεν συμπεριλήφθηκαν οι μηδενικές τιμές, δηλαδή οι περιπτώσεις που τα αυγά δεν ήταν γονιμοποιημένα.  Επίσης, εξαιρέθηκαν οι τιμές όπου η εκκόλαψη των 

αυγών στις πλάκες μικροτιτλοδότησης έδειξε ότι ήταν μη γονιμοποιημένα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 – ΕΙΚΟΝΕΣ 

 

Εικόνα 1.  Μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα του υγρού βάρους (wet weight) μυλοκοπιών 

ηλικίας 1 χρόνου (class 2004, n = 15-61), 2 χρόνων (class 2003, n = 8-49) και 3 χρόνων 

(class 2002, n = 11-21) σε σχέση με το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2004 – Οκτώβριος 

2005 (month).  Σε κάθε ηλικιακή κλάση, τα διαφορετικά λατινικά γράμματα δηλώνουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (ANOVA, DNMR, p < 0,05). 
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Εικόνα 2.  Μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα του γοναδοσωματικού δείκτη (GSI)(%) 
ψαριών ηλικίας 3 χρόνων (2002 class, n = 1-4)) και 2 χρόνων (2003 class, n = 1-9)
σε σχέση με το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2004 – Οκτώβριος 2005 (month),  A. 
για τα θηλυκά και Β. για τα αρσενικά.  Τα διαφορετικά γράμματα δηλώνουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές (ANOVA, DNMR, p < 0,05).
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Εικόνα 3.  Σχηματική παρουσίαση της διάρκειας των διαφορετικών φάσεων των ωοκυττάρων (κόκκινο χρώμα) και των
σπερματοκυττάρων (μπλε χρώμα) γεννητόρων μυλοκοπιού 3 και 2 χρόνων για την χρονική περίοδο Οκτώβριος 2004 –
Οκτώβριος 2005.  Οι φάσεις των ωοκυττάρων που διακρίνονται είναι πρωτογενή ωοκύτταρα (primary oocytes - PO), cortical 
alveoli (CA), αρχική φάση λεκιθογένεσης (early vitellogenesis - eVg), φάση λεκιθογένεσης (vitellogenesis - Vg), ωρίμανση
(maturation - M) και απόπτωση (apoptosis - Α) και των σπερματοκυττάρων, σπερματογόνια (SG), σπερματοκύτταρα (SC), 
σπερματίδες (ST) και σπερματοζωάρια (SZ).  Σε κάποιους μήνες δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία (n/a).
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Εικόνα 4.  Εγκάρσιες τομές ωοθηκών μυλοκοπιών 3 χρονών κατά τη διάρκεια του ετήσιου αναπαραγωγικού
κύκλου.  Α.  Την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2004 κυριαρχούσαν τα πρωτογενή ωοκύτταρα (primary 
oocytes - PO) και σχηματίστηκαν κάποια cortical alveoli ωοκύτταρα (CA), με ταυτόχρονο σχηματισμό των
σταγόνων λίπους (lv).  Β.  Τον Φεβρουάριο 2005 αυξήθηκε η διάμετρος των ωοκυττάρων χωρίς να αλλάζουν
φάση.  C.  Τον Μάρτιο 2005 παρατηρήθηκε ο σχηματισμός κάποιων ωοκυττάρων σε αρχικά στάδια
λεκιθογένεσης (earrly vitellogenesis - eVg). D.  Την περίοδο Απριλίου - Μαΐου 2005 η διαδικασία της
λεκιθογένεσης συνεχίστηκε με την αύξηση του αριθμού των ωοκυττάρων σε αυτή τη φάση (vitellogenesis -
Vg).  Ε.  Την περίοδο Ιουνίου - Αυγούστου 2005 κάποια από τα ωοκύτταρα ήταν σε φάση απόπτωσης
(apoptosis - Ap), ενώ υπήρχαν πολλά λεκιθογενή ωοκύτταρα (Vg) και F.  τον Οκτώβριο 2005 η γονάδα
επανήλθε στα αρχικά στάδια.  n (nucleous): πυρήνας, oc (ovarian cavity): ωοθηκική κοιλότητα, y (yolk): 
λέκιθος, zr: zona radiata.  Μπάρα = 100 μm.
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Εικόνα 5. Μικροφωτογραφίες από ωοκύτταρα μυλοκοπιών ηλικίας 3 ετών σε διάφορες φάσεις της αναπαραγωγικής περιόδου, σε φυσιολογικό ορό (Α-D), σε
καθαριστικό διάλυμα EFA (E-G) και μετά από ιστολογική επεξεργασία (Η-Κ).  Τον Μάιο υπήρχαν λεκιθογενή ωοκύτταρα (vitellogenesis - Vg), αλλά και αρκετά
cortical alveoli (CA)(A, E, H). Τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο τα περισσότερα ωοκύτταρα ήταν σε φάση λεκιθογένεσης (Β, F, I).  Τον Αύγουστο βρέθηκαν νεκρά αυγά
(dead - d), αλλά και αρκετά αποπτωτικά ωοκύτταρα (apoptosis - Αp), ενώ υπήρχαν ακόμη λεκιθογενή ωοκύτταρα (Vg) (C, G, J). Τον Οκτώβριο τα ωοκύτταρα ήταν
μικρής διαμέτρου και κυριαρχούσαν τα πρωτογενή (primary oocytes - PO) και σε φάση cortical alveoli (CA)(D, K).  N (nucleous): πυρήνας, y (yolk): λέκιθος, zr: zona 
radiata. Μπάρα = 200 μm. 
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Εικόνα 6.  Εγκάρσιες τομές ωοθηκών μυλοκοπιών ηλικίας 2 ετών κατά τη διάρκεια του ετήσιου
αναπαραγωγικού κύκλου.  Α.  Την περίοδο Οκτωβρίου 2004 – Φεβρουαρίου 2005 κυριαρχούσαν τα
πρωτογενή ωοκύτταρα (primary oocytes - PO) και σχηματίστηκαν κάποια cortical alveoli ωοκύτταρα (CA), 
με ταυτόχρονο σχηματισμό των σταγόνων λίπους (lipid vesicle - lv).  Β.  Τον Μάρτιο 2005 αυξήθηκε η
διάμετρος των ωοκυττάρων χωρίς να αλλάζουν φάση.  C.  Τον Απρίλιο 2005 παρατηρήθηκε ο σχηματισμός
κάποιων ωοκυττάρων σε αρχικά στάδια λεκιθογένεσης (early vitellogenesis - eVg). D.  Την περίοδο Μαΐου –
Ιουλίου 2005 συνεχίστηκε η διαδικασία της λεκιθογένεσης με την αύξηση του αριθμού των ωοκυττάρων σε
αυτή τη φάση (vitellogenesis - Vg), αλλά εμφανίστηκαν και κάποια ωοκύτταρα σε απόπτωση (apoptosis -
Αp).  Ε.  Την περίοδο Ιουνίου - Αυγούστου 2005 αρκετά από τα ωοκύτταρα ήταν σε φάση απόπτωσης και F.  
τον Οκτώβριο 2005 η γονάδα επανήλθε στην αρχική κατάσταση.  N (nucleus): πυρήνας, oc (ovarian cavity): 
ωοθηκική κοιλότητα, y (yolk): λέκιθος.  Μπάρα = 100 μm.
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Εικόνα 7. Μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα παραμέτρων σπερμίασης και ποιότητας σπέρματος
γεννητόρων μυλοκοπιού σε σχέση με τους μήνες δειγματοληψίας (month).  Α.  Κατάσταση
σπερμίασης (sperm index) γεννητόρων 2 (2 y. old, n = 1-9) και 3 χρόνων (3 y. old, n = 5-8) κατά τη
διάρκεια ενός ετήσιου αναπαραγωγικού κύκλου.  Β.  Ολική παραγόμενη ποσότητα σπέρματος (total 
expressible milt)(ml kg-1) γεννητόρων 2 χρονών (n = 2-9). Γ.  Πυκνότητα σπέρματος (sperm 
density)(szoa x 109 kg-1) γεννητόρων 3 χρονών (n = 5-8). Δ.  Ποσοστό κινητικότητας (sperm 
motility)(%) του σπέρματος γεννητόρων 3 χρονών (n = 5-8) και Ε.  Διάρκεια κινητικότητας του
σπέρματος (motility duration)(min) των γεννητόρων 3 χρονών (n = 5-8).  Τα διαφορετικά σύμβολα
και λατινικά γράμματα δηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (ANOVA, DNMR, p < 0,05), 
ενώ απουσία στατιστικά σημαντικής διαφοράς δηλώνεται με “ns”.
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Εικόνα 8.  Εγκάρσιες τομές όρχεων μυλοκοπιών ηλικίας 3 ετών.  Α.  Τον Δεκέμβριο 2004 
κυριαρχούσαν τα σπερματογόνια (spermatogonia - SG).  Β.  Τον Μάρτιο 2005 είχαν αναπτυχθεί
κυρίως τα σπερματοκύτταρα (spermatocytes - SC).  C.  Τον Απρίλιο 2005 κυριαρχούσαν τα
σπερματοκύτταρα, αλλά αυξήθηκε ο αριθμός των σπερματίδων (spermatids - ST) και
σπερματοζωαρίων (spermatozoa - SZ) και D.  τον Ιούλιο 2005 στους όρχεις κυριαρχούσαν τα
σπερματοζωάρια αν και υπήρχαν όλοι οι τύποι των αρσενικών βλαστικών κυττάρων.  Μπάρα = 
200 μm.
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Εικόνα 9.  Εγκάρσιες τομές όρχεων μυλοκοπιών 2 ετών.  Α.  Την περίοδο Οκτωβρίου 2004 –
Φεβρουαρίου 2005 κυριαρχούσαν τα σπερματογόνια (spermatogonia - SG).  Β.  Τον Μάρτιο 2005 
είχαν αναπτυχθεί κυρίως τα σπερματοκύτταρα (spermatocytes - SC).  C.  Την περίοδο Απριλίου –
Μαίου 2005 κυριαρχούσαν τα σπερματοκύτταρα, αλλά αυξήθηκε ο αριθμός των σπερματίδων
(spermatids - ST) και σπερματοζωαρίων (spermatozoa - SZ).  D.  Την περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου
2005 στους όρχεις κυριαρχούσαν τα σπερματοζωάρια αν και υπήρχαν όλοι οι τύποι αρσενικών
βλαστικών κυττάρων.  Ε.  Τον Αύγουστο 2005 κυριαρχούσαν τα σπερματοζωάρια και F.  τον
Οκτώβριο 2005 οι όρχεις είχαν υπολείμματα από σπέρμα (spent spermatozoa - SSZ).  Μπάρα = 
200 μm.
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Εικόνα 10.  Μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα των παραμέτρων: (Α) υγρό βάρος (wet 
weight)(kg), (Β) γοναδοσωματικός δείκτης (GSI)(%), (C) ολική ποσότητα σπέρματος
(total expressible milt volume)(ml kg-1), (D) πυκνότητα σπέρματος (sperm density)(szoa x 
109 ml-1), (E) ποσοστό κινητικότητας σπέρματος (sperm motility)(%) και (F) διάρκεια
κινητικότητας σπέρματος (motility duration)(min) σε σχέση με την ηλικία (age) 
αρσενικών γεννητόρων μυλοκοπιού 1 χρόνου (year)(n = 8), 2 χρόνων (n = 8) και 3 
χρόνων (n = 4) στα μέσα της αναπαραγωγικής περιόδου, τον Ιούλιο 2005.  Τα ψάρια 1 
χρόνου δεν ήταν σπερμιάζοντα.  Τα διαφορετικά μικρά λατινικά γράμματα δηλώνουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές (ANOVA, DNMR, p < 0,05), ενώ η απουσία στατιστικά
σημαντικής διαφοράς δηλώνεται με “ns”.
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Εικόνα 11.  Εγκάρσιες τομές όρχεων μυλοκοπιών 3 ετών (Α, Β), 2 ετών (C, D) και 1 έτους (Ε, F)
στα μέσα της αναπαραγωγικής περιόδου, τον Ιούλιο 2005.  Τα ψάρια 3 και 2 χρονών έφεραν αρκετά
σπερματοζωάρια (spermatozoa - SZ) στις γονάδες τους, αλλά περιείχαν και σπερματοκύτταρα
(spermatocytes - SC) και σπερματίδες (spermatids -ST).  Τα ψάρια 1 χρόνου, αν και είχαν
ενδοορχικά σπερματοζωάρια σε μεγάλο ποσοστό, δεν ήταν σπερμιάζοντα. Μπάρα = 200 μm.



Εικόνα 12.  Σχηματική παρουσίαση της σχετικής γονιμότητας (relative fecundity)(x 1000 
αυγά kg-1) και του ποσοστού γονιμοποίησης ( (%) για το κάθε μυλοκόπι ηλικίας 3 χρόνων σε
σχέση με την ημέρα (day) μετά την αρχική θεραπεία.  Στις δεξαμενές (1 ψάρι δεξαμενή-1) Μ1, 
Μ2 και Μ3 υπήρχαν ψάρια που τους χορηγήθηκε ένεση GnRHa (10 μg kg-1) και στις Μ4, Μ5 
και Μ6 εμφύτευμα GnRHa (100 μg ψάρι-1). Τα βέλη δεικνύουν τις ημέρες που έγινε
χορήγηση ένεσης GnRHa (15 και 25 Ιουνίου, 4 Ιουλίου), ενώ τα εμφυτεύματα GnRHa 
χορηγήθηκαν στις 15 Ιουνίου.  Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του πειράματος κυμάνθηκε
στους 20,4 – 21,5ºC.
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Εικόνα 13. Μικροφωτογραφίες ωοκυττάρων μυλοκοπιών 3 ετών που τους χορηγήθηκε ένεση GnRHa (10 μg kg -1), αμέσως μετά την λήψη βιοψιών σε φυσιολογικό
ορό (A, D, G, J, K) ή μετά από ιστολογική επεξεργασία (B, C, E, F, H, I, L). Οι βιοψίες λήφθηκαν πριν να χορηγηθεί στα ψάρια η πρώτη ένεση GnRHa, όπου τα
ωοκύτταρα ήταν σε φάση λεκιθογένεσης (vitellogenesis - Vg)(A, B, C). Δέκα ημέρες μετά από την πρώτη ένεση και πριν τη χορήγηση της 2ης ένεσης GnRHa, όπου
βρέθηκαν νεκρά αυγά (dead - d), ενώ υπήρχαν αρκετά λεκιθογενή ωοκύτταρα (D, E, F).  Σε κάποια ωοκύτταρα (F) φάνηκε η φάση της μετανάστευσης του πυρήνα
(migration of germinal vesicle - mGV) προς την περιφέρεια του κυττάρου, ενώ παράλληλα σχηματιζόταν η σταγόνα λιπιδίου (lipid droplet - ld).  Εννιά ημέρες μετά τη
2η ένεση και πριν τη χορήγηση της 3ης ένεσης GnRHa από τις βιοψίες φάνηκε ότι υπήρχαν λεκιθογενή ωοκύτταρα (G, H), ενώ κάποια έφεραν σταγόνα λιπιδίου (Η, Ι).  
Επίσης, βρέθηκαν νεκρά αυγά (δεν παρουσιάζονται τα στοιχεία). Έντεκα ημέρες μετά την 3η ένεση GnRHa υπήρχαν ακόμη λεκιθογενή ωοκύτταρα, ενώ αυξήθηκαν τα
πρωτογενή (primary oocytes - PO) και αυτά σε φάση cortical alveoli (CA).  Επίσης, βρέθηκαν πολλά ωοκύτταρα σε φάση απόπτωσης (apoptosis - Αp) (J, K, L). GVBD 
(germinal vesicle breakdown): φάση διάρρηξης της πυρηνικής μεμβράνης, n (nucleus): πυρήνας, y (yolk): λέκιθος, zr: zona radiata. Μπάρα = 200 μm. 
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Εικόνα 14. Μικροφωτογραφίες ωοκυττάρων μυλοκοπιών 3 ετών που τους χορηγήθηκε εμφύτευμα GnRHa (100 μg ψάρι-1), αμέσως μετά τη λήψη βιοψιών σε
φυσιολογικό ορό (Α, D, Ε, G, Η και J) ή μετά από ιστολογική επεξεργασία (Β, C, F, I, Κ και L). Οι βιοψίες λήφθηκαν πριν να χορηγηθεί στα ψάρια το εμφύτευμα
GnRHa, όπου τα ωοκύτταρα ήταν σε φάση λεκιθογένεσης (vitellogenesis - Vg)(A, B, C), ενώ σε κάποια (C) βρέθηκε να ξεκινά η μετανάστευση του πυρήνα (migration 
of germinal vesicle - mGV) και η συγχώνευση των σταγόνων λιπιδίων (lipid coalescence - LC). Δέκα ημέρες μετά από χορήγηση του εμφυτεύματος GnRHa, όπου τα
ωοκύτταρα ήταν σε διάφορες φάσεις, όπως πρωτογενή (primary oocytes - PO), cortical alveoli (CA), λεκιθογενή (Vg), στο στάδιο μετανάστευσης του πυρήνα (mGV) 
και νεκρά αυγά (dead - d)(D, E, F).  Δεκαεννιά ημέρες μετά τη χορήγηση του εμφυτεύματος GnRHa τα ωοκύτταρα φάνηκε να είναι στην ίδια φάση με την προηγούμενη
ημέρα δειγματοληψίας, ενώ βρέθηκαν και ωοκύτταρα σε φάση διάρρηξης της πυρηνικής μεμβράνης (germinal vesicle breakdown - GVBD)(G, H, I).  Τριάντα ημέρες
μετά την έναρξη του πειράματος υπήρχαν λεκιθογενή ωοκύτταρα, ενώ κάποια (L) βρέθηκαν να είναι στη φάση συγχώνευσης των σταγόνων λιπιδίων (J, K, L). ld (lipid 
droplet): σταγόνα λιπιδίου, n (nucleus): πυρήνας, y (yolk): λέκιθος, zr: zona radiata. Μπάρα = 200 μm. 
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Εικόνα 15.  Μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα παραμέτρων σπερμίασης και ποιότητας του σπέρματος
μυλοκοπιών 2 χρόνων, στα οποία έγιναν θεραπείες πρόκλησης σπερμίασης με ανθρώπινη χοριονική
γοναδοτροπίνη (hCG) (1000 IU kg-1), εμφυτεύματα GnRHa (implant)(100 μg ψάρι-1), ένεση GnRHa 
(injection)(10 μg kg-1) και ο μάρτυρας του πειράματος (control), σε σχέση με τις ημέρες (days) μετά
την θεραπεία (time after treatment).  Α.  GSI (%),  B.  ολική ποσότητα σπέρματος (total expressible 
milt)(ml kg-1),  C.  πυκνότητα σπέρματος (sperm density)(σπερματοζωάρια x 109 ml-1),  D.  ποσοστό
κινητικότητας σπέρματος (sperm motility)(%), από το οποίο εξαιρέθηκαν οι μηδενικές τιμές και Ε.  
διάρκεια κινητικότητας (motility duration)(min), από την οποία εξαιρέθηκαν οι μηδενικές τιμές.  Τα
διαφορετικά μικρά λατινικά γράμματα πάνω από τις μέσες τιμές δηλώνουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των ημερών δειγματοληψίας, ενώ τα διαφορετικά μικρά ελληνικά γράμματα μεταξύ
των θεραπειών (2 way ANOVA, DNMR, p < 0,05). Στις γραφικές με “ns” δηλώνεται η απουσία
αλληλεπίδρασης μεταξύ των ημερών δειγματοληψίας και των θεραπειών, ενώ σε αντίθετη περίπτωση
δηλώνεται το επίπεδο σημαντικότητας.
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Εικόνα 16.  Εγκάρσιες τομές όρχεων μυλοκοπιών ηλικίας 2 ετών, μετά από χρήση ορμονικών θεραπειών για την πρόκληση σπερμίασης. Μάρτυρας
(control)(A, B, C). Θεραπεία με ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη (human Chorionic Gonadotropin – hCG, 1000 IU kg-1)(D, E, F).  Θεραπεία με
ένεση GnRHa (injection GnRHa, 10 μg kg-1)(G, H, I).  Θεραπεία με εμφύτευμα GnRHa (implant GnRHa, 100 μg kg-1)(J, K, L).  Οι φωτογραφίες
αφορούν στις 10 ημέρες (Α, D, G, J) και στις 24 ημέρες μετά τη θεραπεία (Β, Ε, Η, Κ), ενώ οι υπόλοιπες (C, F, I, L) είναι από την ημέρα 24 σε
μεγαλύτερη μεγέθυνση, αναδεικνύοντας τους διάφορους τύπους βλαστικών κυττάρων. Από τις τομές φαίνεται στις 10 ημέρες και οι τρεις θεραπείες
(D, G, J) να έχουν επιδράσει στην αύξηση της παραγωγής σπέρματος σε σχέση με τον μάρτυρα (Α), ενώ στις 24 ημέρες οι γονάδες (Ε, Η, Κ) φάνηκε
να φέρουν περίπου το ίδιο ποσοστό σπέρματος ενδοορχικά σε σχέση με τον μάρτυρα (Β).  SC (spermatocytes): σπερματοκύτταρα, ST (spermatids): 
σπερματίδες, SZ (spermatozoa): σπερματοζωάρια.  Μπάρα = 200 μm.
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	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ 
	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΓΩΝ 
	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – ΠΙΝΑΚΕΣ 
	 
	 
	  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 – ΕΙΚΟΝΕΣ 
	 
	                  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
	 




