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Περίληψη 

Ο κρανιός  (Argyrosomus regius - οικογένεια Sciaenidae) είναι ένα πρόσφατο είδος 

στις υδατοκαλλιέργειες, με γρήγορη ανάπτυξη και υψηλής ποιότητας κρέας, 

χαρακτηριστικά που το καθιστούν σημαντικό από οικονομική άποψη.  Η παρούσα 

εργασία ασχολείται, για πρώτη φορά, με την μελέτη της καταπόνησης στον κρανιό 

και συγκεκριμένα με την απόκριση σε έκθεση σε οξύ στρες και σε στρες μεταφοράς 

και την μελέτη της απόδοσης των ατόμων κρανιού στην εντατική ιχθυοκαλλιέργεια 

κάτω από διαφορετικές συνθήκες εκτροφής.  

 

Σκοπός του πρώτου πειράματος ήταν να προσδιοριστεί η απόκριση στο οξύ στρες 

μέσω του προσδιορισμού διαφόρων αιματολογικών, βιοχημικών και ορμονικών 

δεικτών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μετά την καταπόνηση. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως η γλυκόζη παρουσίασε τις υψηλότερες συγκεντρώσεις 

στις 2 ώρες μετά την καταπόνηση, το γαλακτικό οξύ στην 1 ώρα, η κορτιζόλη στις 2 

ώρες και η οσμωτική πίεση στην 0,5 ώρα,  ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι δεν 

παρουσίασαν διαφορές. Επίσης φάνηκε ότι ο κρανιός είναι ένα είδος με πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις κορτιζόλης, τόσο για τις τιμές βάσης, όσο κα για τις τιμές μετά την 

καταπόνηση. 

 

Σκοπός του δεύτερου πειράματος ήταν να βρεθούν οι βέλτιστες συνθήκες για την 

μεταφορά γόνου, μέσω του προσδιορισμού της επίδρασης της ιχθυοφόρτισης σε 

διάφορους  δείκτες καταπόνησης, κάτω από συνθήκες προσομοίωσης. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι μόνο στην μεγάλη πυκνότητα υπήρξε θνησιμότητα, ενώ 

όσο αφορά τις διάφορες παραμέτρους που μελετήθηκαν φάνηκε πως από την 

ιχθυοφόρτιση επηρεάστηκαν μόνο ο αιματοκρίτης και η κορτιζόλη.  Το γαλακτικό 

οξύ και το γλυκογόνο ήπατος επηρεάστηκαν μόνο από τον χρόνο δειγματοληψίας, 

ενώ η αιμοσφαιρίνη και η γλυκόζη δεν παρουσίασαν διαφορές.  

 

Για το στάδιο της  πάχυνσης, σκοπός του πειράματος ήταν να βρεθούν οι βέλτιστες 

συνθήκες εκτροφής  σε συνάρτηση με δυο διαφορετικά βάθη δικτύων (βαθιά 8 m και 

ρηχά 6 m) για ένα χρονικό διάστημα περίπου ενός έτους μέσω της καταγραφής της 

θνησιμότητας, του προσδιορισμού των ζωοτεχνικών παραμέτρων αύξησης, καθώς και 

διαφόρων αιματολογικών, βιοχημικών και φυσιολογικών δεικτών. Τα αποτελέσματα 
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έδειξαν πως η απόδοση των ψαριών ήταν καλύτερη στα βαθιά δίκτυα βάσει της 

θνησιμότητας και του Δείκτη Μετατρεψιμότητας Τροφής (FCR), παρόλο που στις  

περισσότερες από τις υπόλοιπες παραμέτρους που ελέγχθηκαν δεν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των βαθών, ενώ παρουσιάστηκαν εποχιακές διαφορές.  

Συγκεκριμένα τόσο ο Δείκτης Μετατρεψιμότητας Τροφής FCR όσο και η 

θνησιμότητα παρουσιάζει καλύτερες τιμές στα βαθιά δίκτυα. Ο αιματοκρίτης, η 

αιμοσφαιρίνη και η οσμωτική πίεση παρουσίασαν μόνο εποχικές διαφορές και 

παρουσίασαν τις ψηλότερες συγκεντρώσεις τον Νοέμβριο. Η χοληστερόλη επίσης 

παρουσίασε μόνο εποχιακές διάφορες, όπως και οι ολικές πρωτεΐνες, ενώ τα ελεύθερα 

λιπαρά οξέα επηρεάστηκαν και από τους δυο παράγοντες που εξετάστηκαν αλλά 

φαίνεται ότι είναι μειωμένα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Το γαλακτικό οξύ, η 

γλυκόζη και η λυσοζύμη  φάνηκε ότι επηρεάστηκαν και από τους δυο παράγοντες 

που εξετάστηκαν, ενώ για την τελευταία, παρουσιάστηκε διαφορά μεταξύ των βαθών 

μόνο στους θερμούς μήνες. Η θυρεοειδική ορμόνη, τριιωδοθυρονίνη (Τ3) δεν 

παρουσίασε ούτε εποχικές διαφορές ούτε μεταξύ των δυο βαθών, ενώ η θυροξίνη 

(Τ4) παρουσίασε εποχικές διαφορές που φαίνεται να βασίζονται στην φωτοπερίδο. 

Τέλος, στην κορτιζόλη παρουσιάστηκαν μόνο εποχικές διαφορές με αυξημένες 

συγκεντρώσεις κατά τον Μάρτιο, τον μήνα με την χαμηλότερη θερμοκρασία. 

 

 

Abstract 

The meagre (Argyrosomus regius- family Sciaenidae) is relatively new species in 

aquaculture, with fast growth and high meat quality, features that make it important 

economically. The present thesis deals with the study, for the first time, of the stress 

response in meagre, and in particular with the effect of acute stress and simulated 

transportation stress, as well as with the performance of meagre under different 

intensive rearing conditions. 

 

The purpose of the first experiment was to determine the response to acute stress by 

determining various hematological, biochemical and hormonal indicators at specific 

time intervals post-stress. The results indicate that the glucose showed the highest 

concentrations at 2 hours post-stress, lactate at 1 hour post-stress, cortisol in 2 hours 

post-stress and the osmotic pressure to 0.5 hours post-stress, while the other 
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parameters showed no differences. It was also shown that meagre is a fish with very 

low concentrations of cortisol, for both baseline and post-stress values. 

 

The purpose of the second experiment was to find the optimal conditions for 

transportation, through the determination of various stress indicators under three 

different stocking densities (small-medium-high) at two different time points 

following simulated transportation. The results showed that dead individuals was 

found only at the high stocking density, while as regards the various parameters 

studied appeared that the stocking density only affected by hematocrit and cortisol. 

The lactate and liver glycogen were affected only by the sampling time, and 

hemoglobin and glucose showed no differences. 

 

The third experiment was about the ongrowing phase of intensive rearing system (net-

pen sea cages). The purpose of the experiment was to find the best feeding conditions 

according to two different depths  (8 m deep net and shallow net 6 m) for a period of 

about one year by recording mortality and determining the growth and various 

physiological and biochemical indicator. The results showed that the growth 

performance of the fish in deep net was better, based on the mortality and the Food 

Conversion Ratio (FCR), even if in most of the other parameters tested, no significant 

difference between the depths was shown statistically, while seasonal differences 

were presented.  

Specifically, both the Feed Conversion Ratio (FCR) and mortality had better values in 

cages with deep net. Hematocrit, hemoglobin and osmotic pressure only showed 

seasonal differences and showed the highest concentrations in November. Cholesterol 

also showed only seasonal differences, as the total protein, while free fatty acids are 

influenced by both factors examined, but appear to have lower concentrations at lower 

temperatures. Lactate, glucose and lysozyme appeared to be affected by both factors 

examined, while for the latter, difference were shown between the depths only in 

warm months. The thyroid hormone triiodothyronine (T3) did not show neither 

seasonal nor differences between the two depths, while the thyroxine (T4) showed 

seasonal differences probably related with photoperiod. Finally, cortisol showed only 

seasonal differences with highest concentrations in March, the month with the lowest 

temperature.
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1.Εισαγωγή 

1.1.Γεωγραφική κατανομή & Βιολογία κρανιού 

Ο κρανιός (Argyrosomus regius, Asso 1801), είναι  τελεόστεος που ανήκει στην τάξη 

Perciformes και την οικογένεια Sciaenidae (Σκιαινίδες) 1(Εικόνα 1.1).  

 
Εικόνα 1.1: Κρανιός Argyrosomus regius (πηγή HATKO Aquaculture: 

http://www.hatkoaquaculture.com/default.asp?Bolum=84&c=PRODUCTS) 

 

Το είδος αυτό, συναντάται στον ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από την Νορβηγία 

μέχρι το Κονγκό, καθώς επίσης στην Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα, αλλά και 

στην Ερυθρά θάλασσα όπου μετακινείται μέσω της διώρυγας του Σουέζ1–3 (Εικόνα 

1.2).  

 

 
Εικόνα 1.2: Γεωγραφική κατανομή του κρανιού (πηγή 

Fishbase: http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?id=418&lang=greek) 
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Είναι ένα είδος ευρύαλο, βενθοπελαγικό και ωκεανόδρομο. Ζει σε βάθη μεταξύ των 

15 - 200 μέτρων, κοντά στον βυθό σε βραχώδη πυθμένες και λιβάδια Ποσειδωνίας, 

αλλά και κοντά στην επιφάνεια1,2,4. Επίσης, μπορεί να βρεθεί σε θαλασσινά και 

υφάλμυρα νερά,  σε παράκτιες περιοχές και  εκβολές ποταμών2,4, όπου ζει σε μικρές 

ομάδες-κοπάδια2. 

Ο κρανιός είναι σαρκοφάγο ψάρι, που δραστηριοποιείται κυρίως κατά την διάρκεια 

της νύχτας (νυχτόβιο), όπου κάνει επιδρομές σε κοπάδια από σαρδέλες2, που 

αποτελούν σημαντικό μέρος της διατροφής του μαζί με άλλα μικρά ψάρια 

(κλυπεΐδες-Clupeidae και μουγλίδες-Mugilidae), πολύχαιτους, καρκινοειδή, 

εχινόδερμα και μαλάκια1,2,5. 

Τα ενήλικα άτομα κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι, μαζεύονται στα παράκτια για να 

αναπαραχθούν, όπου τα αρσενικά παράγουν  βαθιούς ήχους με τις νηκτικές τους 

κύστεις6. Ο χώρος που αναπτύσσονται τα νεαρά άτομα (nurseries) είναι οι εκβολές 

ποταμών, ωστόσο, η μετακίνηση τόσο των νεαρών ατόμων όσο και των ενηλίκων, 

γίνεται βάση των αλλαγών στην θερμοκρασία του νερού1,7. 

Η σεξουαλική ωρίμανση συμβαίνει όταν τα άτομα είναι γύρω στα 4 - 5 έτη, δηλαδή 

όταν είναι περίπου 8 kg 2. Η ανάπτυξη γίνεται κυρίως κατά το καλοκαίρι, ενώ η λήψη 

τροφής μειώνεται αισθητά όταν η θερμοκρασία του νερού πέσει κάτω από 13 - 15oC7. 

Τα άτομα του κρανιού μπορούν να φτάσουν σε μήκος 2 μέτρα και σε βάρος πέραν 

των 50kg 4,7. 

 

 

1.2.Ιχθυοκαλλιέργεια στην Μεσόγειο- Εκτροφή κρανιού 

Στην Μεσόγειο τα κυριότερα είδη που εκτρέφονται στις θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες 

είναι το λαυράκι (Dicentrarchus labrax) και η τσιπούρα (Sparus aurata)8–11. Τα 

τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών με την 

προσθήκη νέων υποψήφιων ειδών 8,9. Ένα από αυτά τα είδη είναι και ο κρανιός, που 

σε λίστα που προέκυψε από την έρευνα των Quéméner et al., βασισμένη σε βιολογικά 

και οικονομικά κριτήρια, κατατάσσετε 8ο από τα 27 είδη8.   

Η εκτροφή του κρανιού ξεκίνησε γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1990, μετά από 

συμφωνία μεταξύ Γάλλων και Ιταλών παραγωγών, και η πρώτη εμπορική παραγωγή 

ψαριών έγινε στην Γαλλία το 19977,12,13. Από τότε η εκτροφή του κρανιού 

επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου, πρώτα στην Ισπανία το 2004, μετά 

στην Ελλάδα και την Τουρκία το 2007 και αργότερα στην Αίγυπτο13. Η συνολική 
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παραγωγή κρανιού από τις ιχθυοκαλλιέργειες ήταν λίγοι τόνοι το 2000, περίπου 4000 

τόνοι το 2008 και γύρω στους 14000 τόνους το 2010 και το 2011, δεδομένα που 

δείχνουν καθαρά την εμφάνιση ενός νέου είδους στις ιχθυοκαλλιέργειες7,13. Τα 

επόμενα δύο χρόνια 2012 και 2013 υπάρχει πτώση της παραγωγής, η οποία ήταν 

γύρω στους 10.000 και 6.600 τόνους, αντίστοιχα7, που φαίνεται να προκλήθηκε από 

την οικονομική κρίση12 (Πίνακας 1.1) . 

 

Πίνακας 1.1: Η ολική παραγωγή κρανιού στις ιχθυοκαλλιέργειες σε τόνους (t) την περίοδο 

2004-2013 (πηγή:Cultured Aquatic Species Information Programme. Argyrosomus regius -

FAO Fisheries and Aquaculture Department7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Με την εισαγωγή του κρανιού στις ιχθυοκαλλιέργειες, διαφοροποιείται η παραγωγή 

και δίνεται η επιλογή για ένα διαφορετικό είδος, πέραν των «παραδοσιακών» που 

είναι το λαβράκι και η τσιπούρα, που μπορεί να προσφέρει και  διαφορετικού τύπου 

προϊόντα, όπως θα αναλυθεί στην συνέχεια5,7,14.Ο κρανιός είναι ένα ψάρι με κάποια 

χαρακτηριστικά, τα οποία το καθιστούν ένα ιδιαιτέρα δυνατό υποψήφιο είδος για 

αυτήν την επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς επίσης, το καθιστούν σημαντικό 

από οικονομική άποψη.  

Καταρχάς, είναι ένα είδος που φτάνει σε μεγάλο μέγεθος αλλά έχει και γρήγορη 

ανάπτυξη5,7,13,14. Μπορεί να φτάσει τα 2,5 kg σε 24 μήνες και να παρουσιάσει αύξηση 

περίπου 1 kg τον χρόνο12,13, ανάλογα με τις συνθήκες εκτροφής, καθώς φαίνεται πως 

σε περιοχές με υψηλότερη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερη αύξηση13. 

Επίσης, έχει πολύ καλό Δείκτη Μετατρεψιμότητας Τροφής (Feed Conversion Ratio) 

γύρω στο 0,9 - 1,2, ανάλογα με την τροφή που λαμβάνει5,12,13. Λόγω του μεγάλου 

ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (t) 
2013 6659 
2012 10222 
2011 14384 
2010 14595 
2009 4184 
2008 3833 
2007 752 
2006 966 
2005 847 
2004 859 
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μεγέθους που μπορεί να φτάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο κρανιός μπορεί να 

αξιοποιηθεί και να δώσει διάφορα προϊόντα. Μπορεί να πωλείται ως ολόκληρο ψάρι 

(γύρω στα 0,6 - 1Kg) όπως η τσιπούρα και το λαυράκι, αλλά τα μεγαλύτερα άτομα   

(1 kg έως 3 - 5 kg) μπορούν επίσης να μεταποιηθούν. Τα προϊόντα της μεταποίησης 

είναι τα φιλέτα, που μπορεί να αποτελέσουν μέχρι και το 42 - 45% του ψαριού, 

ανάλογα με το μέγεθος του, το καπνιστό ψάρι και οι μερίδες έτοιμες για μαγείρεμα 

(ready-to-cook portions)2,7,13,14. Συγκριτικά με το λαυράκι, στο γεγονός ότι ο κρανιός 

είναι ένα ψάρι που μπορεί να μεταποιηθεί σε φιλέτα, συμβάλει και το ότι το ποσοστό 

των σπλάχνων σε σχέση με το σωματικό βάρος είναι πολύ χαμηλότερο (5,2 και 

10,9%, στον κρανιό και στο λαυράκι, αντίστοιχα)14. Σύμφωνα με τον Duncan, 

ποσοστό πάνω από το 50% πωλείται ολόκληρο στα 1 - 2 kg, το 30% πωλείται με 

βάρος πέραν των 2 kg και το υπόλοιπο ποσοστό είναι άτομα που πωλούνται με βάρος 

κάτω του 1 kg 12. 

Επίσης, ο κρανιός είναι ένα ψάρι με καλής ποιότητας κρέας, ωραία υφή και γεύση, 

που οφείλεται στην περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά2,7,13. Ακόμα, έχει 

χαμηλό ποσοστό μυϊκού και μεσεντέριου λίπους σε σύγκριση με το λαυράκι και την 

τσιπούρα2,5,7 που έχουν 2 έως 5 φορές περισσότερο λίπος, και πιο συγκεκριμένα, έχει 

88% λιγότερο μεσεντέριο και 83% λιγότερο μυϊκό λίπος από το λαυράκι4,14. Λόγω 

του χαμηλού ποσοστού σε λίπος, το ψάρι αυτό θεωρείται ότι έχει υψηλή διατροφική 

αξία12,15,16, αντέχει μεγάλες περιόδους αποθήκευσης υπό ψήξη2,5,7 και πιστεύεται πως 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την ετοιμασία sushi13. 

Ένα ακόμα θετικό στοιχείο που παρουσιάζει ο κρανιός, είναι η προσαρμογή στα 

υπάρχοντα συστήματα εκτροφής που χρησιμοποιούνται για το λαυράκι και την 

τσιπούρα2,12,14, με αποτέλεσμα οι εκτροφείς να μπορούν να εκτρέφουν κρανιό χωρίς 

να χρειαστεί να τροποποιήσουν τα συστήματά τους. Από την άλλη, η εκτροφή του 

κρανιού δεν περιορίζεται μόνο σε αυτόν τον τρόπο, καθώς ο κρανιός χαρακτηρίζεται 

από την προσαρμογή σε διάφορα περιβάλλοντα εκτροφής5,12,13, όπως τις επίγειες 

δεξαμενές17 και τις υφάλμυρες λίμνες στις εκβολές ποταμών18,19. Γενικά, είναι ένα 

ψάρι που προσαρμόζεται σε συνθήκες αιχμαλωσίας20, γεγονός που φαίνεται και από 

το ότι βρίσκεται συχνά σε ενυδρία5, ενώ παρουσιάζει επίσης, αυξημένη αντοχή σε 

παράγοντες καταπόνησης 21.  

Ένα τελευταίο στοιχείο, είναι ότι τα άτομα του κρανιού δεν ωριμάζουν 

αναπαραγωγικά κατά την φάση πάχυνσης, αφού το είδος αυτό ωριμάζει σε μεγάλο 

μέγεθος, πέραν των 4 kg, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος αλίευσης2,12,22. 
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Έτσι αποτρέπονται προβλήματα που σχετίζονται με την αναπαραγωγική ωρίμανση, 

όπως για παράδειγμα η μείωση της αύξησης23. 

Όσο αφορά την Ελλάδα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι καταναλωτές δεν είναι 

ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τον κρανιό και πιθανώς δεν γνωρίζουν τα θετικά 

χαρακτηριστικά που έχει αυτό το είδος, και για αυτό έχουν γίνει διάφορες 

προσπάθειες για την προώθηση του κρανιού στην αγορά. Από την άλλη όμως, πέραν 

της επέκτασης στην ελληνική αγορά, η εισαγωγή του κρανιού στις ιχθυοκαλλιέργειες, 

μπορεί επίσης, να προσφέρει επέκταση των εξαγωγών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας 

που κάνει η χώρα. Αυτό μπορεί να γίνει με την εξαγωγή προϊόντων κρανιού σε χώρες 

όπως η Γαλλία και η Αίγυπτος όπου οι καταναλωτές ήδη γνωρίζουν και εκτιμούν τα 

χαρακτηρίστηκα αυτού του ψαριού, αλλά σήμερα η εξαγωγή προϊόντων 

ιχθυοκαλλιέργειας σε αυτές τις χώρες είτε είναι μειωμένη είτε δεν γίνεται καθόλου.  

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η παραγωγή του κρανιού γίνεται στα 

συστήματα που χρησιμοποιούνται για το λαυράκι και την τσιπούρα, και η εκτροφή 

περιλαμβάνει τα ίδια στάδια με την εκτροφή αυτών των παραδοσιακών ειδών. Αυτά 

τα στάδια σε γενικές γραμμές είναι2,12: 

α. Εκτροφή γεννητόρων για αναπαραγωγή 

β. Εκκόλαψη αυγών και  εκτροφή νυμφών σε δεξαμενές μέχρι την μεταμόρφωση 

σε ιχθύδια 

γ. Προπάχυνση των ιχθυδίων σε δεξαμενές μέχρι ενός επιθυμητού βάρους 

δ. Μεταφορά των ιχθυδίων στους κλωβούς πάχυνσης στην θάλασσα 

ε. Πάχυνση-αύξηση στους κλωβούς πάχυνσης 

 

 

1.3.Καταπόνηση στις εντατικές συνθήκες ιχθυοκαλλιέργειας & Απόκριση στην 

καταπόνηση  

Η καταπόνηση (στρες) ορίζεται ως η κατάσταση κατά την οποία η δυναμική 

ισορροπία ενός οργανισμού, η λεγόμενη ομοιόσταση, απειλείται ως συνέπεια ενός 

εσωτερικού ή ενός εξωτερικού παράγοντα, που καλείται παράγοντας καταπόνησης 

(stressor)24,25. Είναι γεγονός πως οι εντατικές συνθήκες εκτροφής που 

χρησιμοποιούνται σήμερα στις ιχθυοκαλλιέργειες, σχετίζονται με το παρατεταμένο, 

επαναλαμβανόμενο ή αναπόφευκτο στρες, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση 

της ανάπτυξης και σε ασθένειες, που αρκετές φορές προκαλούν αυξημένη 
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θνησιμότητα και τελικά επηρεάζουν αρνητικά την ίδια την παραγωγή26–28. Ωστόσο, οι 

εκτροφείς, αναγνωρίζοντας αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις του στρες στα ψάρια, 

αλλά και στην ίδια την παραγωγή, έχουν ως στόχο τους να ελέγξουν και να μειώσουν 

το στρες, ώστε τελικά τα ψάρια να παραμένουν ζωντανά και υγιή29. 

Οι παράγοντες που προκαλούν καταπόνηση στις εντατικές συνθήκες 

ιχθυοκαλλιέργειας περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές την ποιότητα του νερού, τις 

διαχειριστικές πρακτικές και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ψαριών30.  

(i) Ποιότητα νερού: Τα ψάρια βρίσκονται σε άμεση επαφή με το νερό μέσω της 

μεγάλης επιφάνειας των βραγχίων και του δέρματος, έτσι, είναι ευάλωτα σε 

ακατάλληλη ποιότητα νερού που μπορεί να επηρεάσει την φυσιολογία, τον ρυθμό 

ανάπτυξης και την αποδοτικότητα των ψαριών και μπορεί να προκαλέσει 

παθολογικές αλλαγές και ζημιές στα όργανα και σε σοβαρές περιπτώσεις, ακόμα και 

τον θάνατο. Τα κυριότερα στοιχεία που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού είναι το 

διαλυμένο οξυγόνο, η αλατότητα, η αμμωνία, τα νιτρικά & νιτρώδη ιόντα, το pH, η 

θερμοκρασία και τα επίπεδα ρύπων24,31,32. 

(ii) Διαχειριστικές πρακτικές: Οι κυριότερες πρακτικές που χρησιμοποιούνται 

στην εντατική ιχθυοκαλλιέργεια και προκαλούν καταπόνηση είναι ο συνωστισμός 

λόγω υψηλής ιχθυοφόρτισης26,31, διάφοροι χειρισμοί29,33, η διαλογή,  ο διαχωρισμός29 

και η σύλληψη, που πολλές φορές περιλαμβάνει χρήση δικτύων29,31 και έκθεση των 

ψαριών στον αέρα26. Μια επίσης σημαντική πηγή καταπόνησης είναι και η 

μεταφορά24,32. Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία  τεχνικών μεταφοράς που 

χρησιμοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες, όπου όλες  πρέπει να στοχεύουν στην 

ελαχιστοποίηση της καταπόνησης, στη βελτιστοποίηση της ποιότητας του νερού και 

των επίπεδων οξυγόνου, και στην ελαχιστοποίηση της συσσώρευσης των αποβλήτων 

του μεταβολισμού. Επίσης, κατά την μεταφορά συνήθως η ποιότητα του νερού είναι 

μειωμένη και υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος (λόγο χαμηλής ποιότητας νερού και 

λόγο μεγάλης πυκνότητας των ψαριών) για μεταφορά παθογόνων και πρόκλησης 

τραυματισμών στα ψάρια29. 

(iii) Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ψαριών: Η κυριότερη αλληλεπίδραση μεταξύ 

των ψαριών που αποτελεί παράγοντα καταπόνησης είναι η επιθετική συμπεριφορά, η 

οποία μπορεί να προκαλέσει θάνατο και τραυματισμούς αφού περιλαμβάνει επιθέσεις 

και πάλη. Τα μη κυρίαρχα άτομα που δέχονται επιθετικές συμπεριφορές συχνά 

παρουσιάζουν αναστολή της πρόσληψης τροφής  και καταστολή του ανοσοποιητικού 

συστήματος26,34,35. Ακόμα, οι επιθέσεις μεταξύ των ατόμων είναι συχνά η κύρια αιτία 
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για βλάβες στα πτερύγια , ιδιαίτερα στα ψάρια που είναι ήδη ανοσοκατεσταλμένα, 

και έτσι μπορεί να ακολουθήσει δευτερογενής μόλυνση26 . Η πλειοψηφία των 

επιθετικών επαφών μεταξύ των ψαριών φαίνεται να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της 

σίτισης36. 

 

Η απόκριση στο στρες είναι μια φυσική αντίδραση και προσαρμοστική λειτουργία 

των ζώων σε έναν παράγοντα που θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση και η ομοιόσταση 

του24,26. Όταν όμως ο οργανισμός δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις συνθήκες 

καταπόνησης, η απόκριση στο στρες είναι παρατεταμένη και προκαλεί αρνητικές 

συνέπειες για την υγεία των ατόμων27,28. Οι αποκρίσεις στην καταπόνηση χωρίζονται 

στις πρωτογενείς, δευτερογενείς και στις τριτογενείς αντιδράσεις. Στις πρωτογενείς 

αποκρίσεις περιλαμβάνονται ενδοκρινικές αλλαγές όπως για παράδειγμα αλλαγές στα 

επίπεδα των κατεχολαμίνων και τον κορτικοστεροειδών. Στις δευτερογενείς 

αποκρίσεις περιλαμβάνονται αλλαγές σχετικές με τον μεταβολισμό, όπως 

διακυμάνσεις στα επίπεδα της γλυκόζης και του γαλακτικού οξέος, καρδιαγγειακές 

αλλαγές, καθώς και αλλαγές στην υδρομεταλλική ισορροπία, την αναπνοή και την 

ανοσοποιητική λειτουργία. Τέλος, οι τριτογενείς αποκρίσεις αφορούν αλλαγές στην 

απόδοση των ψαριών όπως για παράδειγμα συμπεριφορικές αλλαγές, αλλά και  

μείωση της αύξησης και της αντίστασης στις ασθένειες, καταστάσεις που επηρεάζουν 

την επιβίωση των οργανισμών27.   

 

 

1.4.Στόχος 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις εντατικές συνθήκες εκτροφής και την εκτίμηση 

της καταπόνησης στον κρανιό, καθώς  τα δεδομένα στην βιβλιογραφία για αυτά είναι 

πολύ λίγα. Συγκεκριμένα, εξετάζονται η απόκριση σε έκθεση σε οξύ στρες και σε 

στρες μεταφοράς, καθώς και η μελέτη της απόδοσης των ατόμων κρανιού στην 

εντατική ιχθυοκαλλιέργεια κάτω από διαφορετικές συνθήκες πάχυνσης σε κλωβούς 

ανοικτής θάλασσας. Στόχος ήταν η βελτιστοποίηση των συνθηκών εκτροφής στα 

πλαίσια της ορθής διαχείρισης (welfare) του είδους.  

Για την εργασία αυτή, έγιναν τρία πειράματα, όπου το πρώτο αφορούσε την έκθεση 

σε οξύ στρες, το δεύτερο αφορούσε την μεταφορά των ιχθυδίων και το τρίτο 

αφορούσε το άλλο στάδιο των εντατικών συνθηκών εκτροφής,  την πάχυνση στους 

κλωβούς στην θάλασσα.  
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Σκοπός του πρώτου πειράματος ήταν να προσδιοριστεί η απόκριση στο οξύ στρες 

μέσω του προσδιορισμού διαφόρων αιματολογικών, βιοχημικών και ορμονικών 

δεικτών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μετά την καταπόνηση (στις 0,5, 1, 2 

και 4 ώρες). 

Σκοπός του δεύτερου πειράματος ήταν να βρεθούν οι βέλτιστες συνθήκες για την 

μεταφορά, μέσω του προσδιορισμού της επίδρασης της καταπόνησης σε διάφορους  

δείκτες καταπόνησης και της καταγραφής της θνησιμότητας, σε τρεις διαφορετικές 

ιχθυοφορτίσεις (μικρή-μεσαία-μεγάλη) κάτω από συνθήκες προσομοίωσης της 

μεταφοράς. 

Για το στάδιο της  πάχυνσης, σκοπός του πειράματος ήταν να βρεθούν οι βέλτιστες 

συνθήκες εκτροφής  σε συνάρτηση με δυο διαφορετικά βάθη δικτύων (βαθιά 8 m και 

ρηχά 6 m) για ένα χρονικό διάστημα περίπου ενός έτους. Για αυτό, μελετήθηκαν τα 

δεδομένα από τα άτομα των δυο βαθών και ελέγχθηκε η θνησιμότητα, η αύξηση και 

διάφοροι φυσιολογικοί και βιοχημικοί δείκτες τους. 
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2.Υλικά Και Μέθοδοι 

2.1.Πείραμα έκθεσης σε οξύ στρες 

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 

Υδατοκαλλιεργειών στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., όπου τα άτομα κρανιού που χρησιμοποιήθηκαν 

βρίσκονταν σε δεξαμενή 10m3 με συνεχή ροή νερού και παροχή οξυγόνου στους 

19οC,  φωτοπερίοδο 12L: 12D και ιχθυοφόρτιση γύρω στα 8 - 10 kg m-3. Συνολικά 

χρησιμοποιήθηκαν 36 άτομα μέσου βάρους (±τυπική απόκλιση) 159,7 (± 25,5) g 

(εύρος: 78,1 έως 239,8 g). 

Αρχικά, λήφθηκαν 6 άτομα από την δεξαμενή τα οποία μεταφέρθηκαν σε κουβά με 

αναισθητικό (0.5 mL L-1 φαινοξυαιθανόλη) για να θανατωθούν, και από αυτά 

λήφθηκαν δείγματα αίματος με ηπαρινισμένες σύριγγες, μετρήθηκε το pH του λευκού 

μυ και λήφθηκαν δείγματα ήπατος. Τα άτομα αυτά  χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα 

ελέγχου. Στην συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη των ψαριών με απόχη μέσα στην 

δεξαμενή για 5 λεπτά και 30 ψάρια μεταφέρθηκαν ανά έξι σε πέντε δεξαμενές 

χωρητικότητας 200 L. Δειγματοληψίες έγιναν στα χρονικά σημεία ½, 1, 2, 4 και 6 

ώρες μετά την καταπόνηση και η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν ίδια με αυτήν 

για την ομάδα ελέγχου.  

Τα δείγματα αίματος χρησιμοποιήθηκαν για την μέτρηση του pH του αίματος και της 

αιμοσφαιρίνης, ενώ στην συνέχεια έγινε φυγοκέντριση των δειγμάτων (2.000 g)  από 

όπου προέκυψε πλάσμα, που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της οσμωτικής 

πίεσης, της γλυκόζης, του γαλακτικού οξέος και της κορτιζόλης. Τα δείγματα ήπατος 

τοποθετήθηκαν σε υγρό άζωτο και φυλάχθηκαν στους -80οC μέχρι να γίνει η 

ανάλυση για τον προσδιορισμό του γλυκογόνου ήπατος. 

 

 

2.2.Πείραμα προσομοίωσης μεταφοράς ατόμων κρανιού διάρκειας 24 ωρών  

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 

Υδατοκαλλιεργειών στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., όπου τα άτομα κρανιού που χρησιμοποιήθηκαν 

βρίσκονταν σε δεξαμενές 10 m3 στους 19οC. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 69 άτομα 

μέσου βάρους (± τυπική απόκλιση) 41,2 (± 10,3) g (εύρος: 22,1 - 65,9 g). 

Στο πείραμα αυτό, ελέγχθηκαν τρεις πυκνότητες (ιχθυοφορτίσεις) μεταφοράς: μικρή  

10 kg m-3, μεσαία 25 kg m-3 και μεγάλη 50 kg m-3, σε τρεις χρόνους (0, 2 και 24 

ώρες). O χαρακτηρισμός των τριών ιχθυοφορτίσεων βασίστηκε στην πρακτική που 

12 
 



ακολουθείτε από τη βιομηχανία για την μεταφορά λαβρακιού – τσιπούρας.  Για την 

μεσαία και την μεγάλη ιχθυοφόρτιση υπήρχαν δυο αντίγραφα (MediumA, MediumB 

και HighA, HighB, αντίστοιχα), ενώ για την μικρή υπήρχαν τρία αντίγραφα (LowA, 

LowB, LowC). Η χρησιμοποίηση 3ου αντιγράφου ήταν αναγκαία, καθώς σε περίπτωση 

που υπήρχαν μόνο τα δυο αντίγραφα, με την λήψη των δειγμάτων στις 2 ώρες, η 

ιχθυοφόρτιση σε κάθε αντίγραφο θα μειωνόταν σχεδόν στο μισό, με αποτέλεσμα να 

άλλαζε τις συνθήκες του πειράματος. 

Αρχικά, τοποθετήθηκαν οι σημασμένες εφτά δεξαμενές χωρητικότητας 60 L σε μια 

άδεια δεξαμενή προπάχυνσης (Εικόνα 2.1), και προστέθηκαν στην κάθε μια 50L 

νερού και σύστημα για παροχή οξυγόνου, ενώ παράλληλα χαμήλωσε η στάθμη της 

μητρικής δεξαμενής από όπου πάρθηκαν οι κρανιοί. Στην συνέχεια έγινε η μεταφορά 

των ψαριών στις δεξαμενές ως εξής: Σε κουβά χωρητικότητας 10 L προστέθηκε 

κάποια ποσότητα νερού και στην συνέχεια τοποθετήθηκε στην ζυγαριά και 

μηδενίστηκε η ένδειξή της. Με την βοήθεια απόχης μεταφέρθηκαν, ανάλογα με την 

ιχθυοφόρτιση, 0,5 kg ψαριών (για την ιχθυοφόρτιση 10 kg m-3) ή 1,25 kg (για την 

ιχθυοφόρτιση 25 kg m-3) ή 2,5 kg (για την ιχθυοφόρτιση 50 kg m-3) στον κουβά, και 

μετά και πάλι με την απόχη, μεταφέρθηκαν τα ψάρια στην κατάλληλη δεξαμενή όπου 

και ξεκίνησε η χρονομέτρηση για το πείραμα. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στις  

δεξαμενές κατά την διάρκεια του πειράματος ήταν σκοτάδι και χορήγηση οξυγόνου, 

ενώ δεν έγινε καθόλου ανανέωση νερού.  

 

 
 Εικόνα 2.1: Οι δεξαμενές στις οποίες τοποθετήθηκαν τα ψάρια 

 

Επίσης, λήφθηκαν από την μητρική δεξαμενή 10 άτομα, τα οποία δεν έτυχαν 

οποιασδήποτε καταπόνησης (ως δείγματα prior transportation), τα οποία 

αναισθητοποιήθηκαν σε 10L νερό και 200 ppm φαινοξυαιθανόλη, και από κάθε ψάρι 
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λήφθηκε δείγμα συκωτιού, και αίμα σε ηπαρινισμένα tubes για την μέτρηση του 

αιματοκρίτη (έγινε επί τόπου) και άλλων αιματολογικών, βιοχημικών και ορμονικών 

αναλύσεων.  

Στις 2 ώρες μετά την έναρξη του πειράματος, πραγματοποιήθηκε  δειγματοληψία (για 

αξιολόγηση οξέους στρες) ως εξής: Από κάθε ιχθυοφόρτιση λήφθηκαν 10 ψάρια (από 

5 άτομα από τις  HighA, HighB και MediumA, MediumB και για την μικρή 

ιχθυοφόρτιση 10 άτομα από την LowC) από τα οποία λήφθηκε αίμα και συκώτι όπως 

έγινε και στα άτομα της ομάδας prior transportation. 

Λίγο πριν το τέλος του πειράματος (γύρω στις 23 ώρες), πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις των παραγόντων του νερού των δεξαμενών, όπως θερμοκρασία, pH και  

επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου. Οι μετρήσεις των επιπέδων των νιτρικών ιόντων 

(ΝΟ3
- ), νιτρωδών ιόντων (NΟ2

-) και αμμωνίας (ΝΗ3) δεν ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, 

λόγω τεχνικών δυσκολιών. 

Τέλος, δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε και με το πέρας του πειράματος, όταν 

δηλαδή τα ψάρια βρίσκονταν στις δεξαμενές για 24 ώρες, όπου λήφθηκαν 5 ψάρια 

από κάθε δεξαμενή (10 ανά ιχθυοφόρτιση) από τα οποία πάρθηκε αίμα και συκώτι, 

όπως και στις προηγούμενες δειγματοληψίες. Τα υπόλοιπα ψάρια από την κάθε 

δεξαμενή, στράφηκαν πίσω στην μητρική δεξαμενή από όπου πάρθηκαν πριν το 

πείραμα. 

Κατά την μεταφορά στο εργαστήριο, τα  δείγματα αίματος διατηρούνταν σε χαμηλή 

θερμοκρασία  σε ψυγείο με πάγο ή παγοκύστες, ενώ τα δείγματα συκωτιού 

διατηρούνταν σε υγρό άζωτο. Μετά την άφιξη στο εργαστήριο, τα δείγματα συκωτιού 

μεταφέρθηκαν σε καταψύκτη θερμοκρασίας -80 oC, ενώ στα δείγματα αίματος έγινε 

μέτρηση της αιμοσφαιρίνης (kit εταιρίας SPINREACT), τα οποία μετά 

φυγοκεντρήθηκαν  (από όπου απομονώθηκε το πλάσμα) στους 4oC σε ταχύτητα 

2.000g.  

Τελικά, στα δείγματα έγιναν αναλύσεις για προσδιορισμό των εξής:  αιματοκρίτη, 

αιμοσφαιρίνης, γλυκόζης, κορτιζόλης, γαλακτικού οξέος και γλυκογόνου ήπατος.  

 

 

2.3.Πείραμα πάχυνσης σε κλωβούς  

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στην πιλοτική μονάδα ιχθυοκλωβών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε 

στον κόλπο της Σούδας, όπου τα ψάρια εκτρέφονταν σε εντατικές συνθήκες 

υδατοκαλλιέργειας και βρίσκονταν κατά την αυξητική φάση κατανεμημένα σε 
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τέσσερις κλωβούς. Όλοι οι κλωβοί είχαν την ίδια ιχθυοφόρτιση (αρχική: ~8 kg m-3), 

ωστόσο ανά δύο είχαν διαφορετικό βάθος διχτύου, και άρα διαφορετικό όγκου νερού 

που είναι διαθέσιμο για τα ψάρια. Συγκεκριμένα, οι δυο κλωβοί με κωδικούς D1 & 

D2 διαθέτουν «βαθύ» δίχτυ (8 μέτρα) και οι άλλοι δυο, με κωδικούς S1 & S2, 

διαθέτουν «ρηχά» δίχτυα (6 μέτρα). Πέραν της διαφοράς στο βάθος του διχτύου και 

άρα του όγκου του νερού, δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη διαφορά στις συνθήκες των 

τεσσάρων κλωβών. Τα ψάρια βρίσκονταν σε φυσική φωτοπερίοδο και θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, ενώ τρέφονταν καθημερινά με ξηρά τροφή σε μορφή pellet της 

εταιρίας IRIDA (44% πρωτεΐνη, 19% λίπος). Γινόταν καθημερινή μέτρηση της 

κατανάλωσης φαγητού καθώς και της θερμοκρασίας και των επιπέδων του 

διαλυμένου οξυγόνου του νερού. Ακόμα, γίνονταν σε μηνιαία βάση δειγματοληψίες 

για τον προσδιορισμό του βάρους των ατόμων των τεσσάρων κλωβών. Για το 

πείραμα αυτό έχουν γίνει επιπλέον, πέντε δειγματοληψίες, τον Μάιο, Ιούλιο, 

Σεπτέμβριο, Νοέμβριο του 2014 και τον Μάρτιο του 2015 (Πίνακας 2.1), κατά τις 

οποίες λαμβάνονταν από τον κάθε κλωβό 10 ψάρια (συνολικά 40 δείγματα) με την 

εξής διαδικασία: 

Αρχικά, σε ένα κουβά προστίθενται 40 L θαλασσινού νερού και 10 ml αναισθητικού 

(φαινοξυεθανόλη), και στην συνέχεια με την βοήθεια μιας απόχης μεταφέρονται 10 

ψάρια από έναν κλωβό, στον κουβά για να αναισθητοποιηθούν. Κάθε φορά 

αναισθητοποιούνται ψάρια μόνο από ένα κλωβό, και αφού τελειώσουν οι λήψεις 

δειγμάτων, γίνεται η αναισθητοποίηση των ψαριών του επόμενου κλωβού. 

 

Πίνακας 2.1: Χρονικά δεδομένα σχετικά με τις δειγματοληψίες. Αναφέρονται οι ακριβείς 

ημερομηνίες και ο χρόνος σε διαστήματα ημερών 

 

 Όταν πλέον τα ψάρια έχουν αναισθητοποιηθεί, λαμβάνονται ένα-ένα και ακολουθεί 

καταγραφή του βάρους και του μήκους τους. Στην συνέχεια πραγματοποιείται 

αιμοληψία με σύριγγα των 2,5 ml και βελόνα 21G (χωρίς ηπαρίνη). Από κάθε ψάρι 

λαμβάνονται περίπου 2 – 2,5 ml αίματος και στην συνέχεια αυτό διαμοιράζεται σε 

ένα eppendorf με ηπαρίνη (ώστε μετά να προκύψει πλάσμα που χρησιμοποιείται για 

Δειγματοληψία Μάιος Ιούλιος Σεπτέμβριος Νοέμβριος Μάρτιος 

Ημερομηνία 14/05/2014 17/07/2014 25/09/2014 21/11/2014 11/03/2015 

Χρόνος  Μέρα: 1 Μέρα: 70 Μέρα: 140 Μέρα: 197 Μέρα: 307 
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τις αιματολογικές, βιοχημικές και άλλες αναλύσεις) και σε ένα άλλο eppendorf χωρίς 

ηπαρίνη (ώστε μετά να προκύψει ορός που χρησιμοποιείται για ανοσολογικές 

αναλύσεις). Επίσης, γίνεται η μέτρηση του αιματοκρίτη για κάθε δείγμα, στην ειδική  

φυγόκεντρο για αιματοκρίτη (γίνεται επί τόπου). 

Πέραν από την αιμοληψία, τα τελευταία πέντε ψάρια από κάθε κλωβό, θανατώνονται 

ώστε να γίνει εξαγωγή του συκωτιού, με σκοπό την καταγραφή της κατάστασής και 

του βάρους του (ωστόσο δεν λαμβάνονται δείγματα από το συκώτι για οποιεσδήποτε 

αναλύσεις). Επίσης για τα ψάρια αυτά καταγράφεται και το φύλο τους (θηλυκό, 

αρσενικό ή απροσδιόριστο φύλο). Τα υπόλοιπα πέντε ψάρια, με την απόχη, 

επιστρέφουν στον κλωβό από όπου λήφθηκαν. 

Κατά την μεταφορά στο εργαστήριο στο Ηράκλειο, τα  δείγματα αίματος, 

διατηρούνται σε χαμηλή θερμοκρασία  σε ψυγείο με πάγο ή παγοκύστες.  Μετά την 

άφιξη στο εργαστήριο, αρχικά γίνεται μέτρηση της αιμοσφαιρίνης (kit εταιρίας 

SPINREACT) και ακολουθεί φυγοκέντριση των δειγμάτων. Για τα δείγματα αίματος 

που βρίσκονται σε eppendorfs με ηπαρίνη (από όπου θα απομονωθεί το πλάσμα) η 

φυγοκέντριση γίνεται στους 4oC σε ταχύτητα 2,500g για 15 λεπτά . Στα δείγματα των 

eppendorfs χωρίς ηπαρίνη (από όπου θα απομονωθεί ο ορός) ακολουθείται 

διαφορετική φυγοκέντριση, πάλι στους 4oC, αλλά σε ταχύτητα 2.000g. 

Τελικά, στα δείγματα έγιναν αναλύσεις για προσδιορισμό των εξής:  αιματοκρίτη, 

αιμοσφαιρίνης, οσμωτικής πίεσης, γλυκόζης, κορτιζόλης, γαλακτικού οξέος, 

λυσοζύμης, ελεύθερων λιπαρών οξέων, χοληστερόλης, θυρεοειδικών ορμονών (T4 & 

T3) και ολικών πρωτεϊνών. Λόγο τεχνικών θεμάτων η συγκέντρωση των ελεύθερων 

λιπαρών οξέων δεν υπολογίστηκε για τους μήνες Μάιο και Ιούλιο 2014. Επίσης, 

υπολογίστηκαν ο Δείκτης Μετατρεψιμότητας Τροφής (FCR) για κάθε κλωβό με βάση 

την εξίσωση: FCR = F / (B final – B initial), όπου F= η τροφή που καταναλώθηκε σε 

κάθε κλωβό κατά την διάρκεια του πειράματος (kg), B final = η βιομάζα κάθε κλωβού 

στο τέλος του πειράματος (kg) και B initial = η αρχική βιομάζα κάθε κλωβού (kg), ενώ 

γινόταν καταμέτρηση των νεκρών ατόμων και υπολογίστηκαν τα ποσοστά 

θνησιμότητας για κάθε κλωβό.    

 

 

2.4.Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση έγινε με την χρήση των πακέτων SigmaStat 3.5 (Systat 

Software, Inc., San Jose, CA, USA) και SPSS 22.0 (SPSS, Inc., Chicago IL, USA) . 
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Για το πρώτο πείραμα αρχικά έγινε έλεγχος των δεδομένων ως προς την 

κανονικότητα της κατανομής τους και την ομοιογένεια των διασπορών τους και 

έγιναν οι απαραίτητοι λογαριθμικοί μετασχηματισμοί, ώστε να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για το μοντέλο ανάλυσης της διασποράς (ANOVA). Χρησιμοποιήθηκε 

το μοντέλο One-Way ANOVA για τον έλεγχο διαφορών μεταξύ των χρονικών 

σημείων των δειγματοληψιών (0-6 ώρες), ενώ στις περιπτώσεις που δεν πληρούνταν 

οι προϋποθέσεις του ελέγχου χρησιμοποιήθηκε ο µη παραµετρικός έλεγχος Kruskal - 

Wallis. Επίσης, όπου υπήρχαν διαφορές σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05, 

εφαρμόστηκαν μετά  πολλαπλές συγκρίσεις (Tukey για τον παραµετρικό έλεγχο και 

Dunn για τον µη παραµετρικό). 

Για το πείραμα προσομοίωσης μεταφοράς, έγινε στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

με την χρήση του μοντέλου ανάλυσης της διασποράς (ANOVA). Αρχικά, έγινε 

έλεγχος μεταξύ των αντιγράφων κάθε ιχθυοφόρτισης με την χρήση της φωλιασμένης 

(nested) ANOVA και ακολούθως με την χρήση της Two-Way ANOVA,  έγινε 

έλεγχος μεταξύ των δυο παραγόντων ιχθυοφόρτιση και χρόνος δειγματοληψίας. Στις 

περιπτώσεις όπου δεν ίσχυαν κάποιες από τις προϋποθέσεις της Two-Way ANOVA, 

συνεχίστηκε κανονικά η ανάλυση με τα υπάρχων δεδομένα, καθώς δεν υπάρχει μη 

παραμετρικός έλεγχος αντίστοιχος της ανάλυσης Two-Way ANOVA. Επίσης, με την 

χρήση του τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Tukey εξετάστηκαν οι διαφορές μεταξύ των 

επιπέδων των παραγόντων. 

Για το πείραμα πάχυνσης στους κλωβούς, αναλύθηκαν τα δεδομένα από το ολικό 

μήκος και το βάρος των ατόμων σε ένα μοντέλο πολλαπλής γραμμικής  

παλινδρόμησης και ελέγχθηκε η διασπορά τους ανά μήνα μέσω F-test, αρχικά για την 

σύγκριση των αντιγράφων κάθε βάθους δικτύων και στην συνέχεια μεταξύ των δυο 

συνθηκών. Για τις αναλύσεις των υπολοίπων, αρχικά έγινε έλεγχος των αντιγράφων 

κάθε συνθήκης ανά μήνα, μέσω t-test όταν ίσχυε η κανονική κατανομή, ενώ στις 

περιπτώσεις που δεν ίσχυε, ο έλεγχος έγινε με το μη παραμετρικό Mann-Whitney 

Rank Sum test. Μετά, ακολουθούσε το μοντέλο Two Way  ANOVA, όπου γινόταν ο 

έλεγχος για τους παράγοντες χρόνος δειγματοληψίας (μήνες) και βάθος των δικτύων. 

Όπως έγινε και στο προηγούμενο πείραμα, στις περιπτώσεις όπου δεν ίσχυαν κάποιες 

από τις προϋποθέσεις της Two-Way ANOVA, συνεχίστηκε κανονικά η ανάλυση με 

τα υπάρχων δεδομένα, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχος μη παραμετρικός έλεγχος. 

Τέλος, με την χρήση του Tukey test εξετάστηκαν οι διαφορές μεταξύ των επιπέδων 

των παραγόντων. 
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2.5.Πρωτόκολλα αναλύσεων πλάσματος ή ορού αίματος 

-Μέτρηση αιματοκρίτη 

Με την χρήση των ειδικών τριχοειδών σωλήνων λαμβάνεται αίμα και στη συνέχεια 

σφραγίζεται η κάτω άκρη του τριχοειδούς σωλήνα με πλαστελίνη. Ακολούθως, 

γίνεται  φυγοκέντριση στην ειδική  φυγόκεντρο για αιματοκρίτη και μετριέται το 

ποσοστό των ερυθροκυττάρων που καθιζάνουν με τη βοήθεια ειδικής 

βαθμονομημένης κλίμακας.  

 

-Μέτρηση αιμοσφαιρίνης στο αίμα- Εταιρία SPINREACT 

Σε δοκιμαστικούς σωλήνες μιας χρήσεως, μεταφέρονται 10μL αίματος και στην 

συνέχεια προστίθενται 2,5ml διαλύματος εργασίας που περιέχει σιδηρικυανιούχο και 

κυανιούχο κάλιο. Στην συνέχεια, γίνεται ανάδευση κάθε σωλήνα  με την χρήση 

vortex και επώαση για 3 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολουθεί φωτομέτρηση 

των δειγμάτων έναντι του τυφλού (το οποίο είναι διάλυμα εργασίας) σε μήκος 

κύματος 540 nm με την χρήση φωτόμετρου. Τέλος υπολογίζεται η συγκέντρωση της 

αιμοσφαιρίνης σε κάθε δείγμα με την εξής φόρμουλα: Αιμοσφαιρίνη (g dL-1) = 

Απορρόφηση δείγματος x 36,77. 

 

 -Απομόνωση κορτιζόλης από το πλάσμα  

Σε γυάλινους δοκιμαστικούς σωλήνες μεταφέρονται 100 μL πλάσματος και 

προστίθεται 1 ml διεθυλαιθέρα. Μετά γίνεται ανάδευση με την χρήση vortex  και οι 

σωλήνες καλύπτονται με αλουμινόχαρτο, ώστε να μην εξατμίζεται ο αιθέρας. Στην 

συνέχεια τα δείγματα παραμένουν για 4 - 5 λεπτά στην κατάψυξη (θερμοκρασία -

80οC) για να μπορέσει να απομονωθεί η κορτιζόλη, αφού το πλάσμα 

παγώνει/στερεοποιείται, ενώ η κορτιζόλη θα παραμείνει στον διεθυλαιθέρα που 

εξακολουθεί να είναι σε υγρή μορφή. Μετά το πέρας των τεσσάρων λεπτών η υγρή 

φάση μεταφέρεται σε νέο σωλήνα και τοποθετείται σε υδατόλουτρο στους 45οC για 

25 - 30 λεπτά, ώστε να εξατμιστεί ο διεθυλαιθέρας. Ακολουθεί ανασύσταση της 

κορτιζόλης με την προσθήκη 100 μL EIA Buffer της εταιρίας Cayman και φύλαξη σε 

θερμοκρασία -20 οC. 
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-Μέτρηση κορτιζόλης- Cortisol EIA kit της εταιρείας Cayman Chemical 

Αρχικά ετοιμάζονται τα διαλύματα εργασίας EIA Buffer (1 φιαλίδιο σε 90ml Ultra-

Pure water) και Wash Buffer (1 φιαλίδιο σε τελικό όγκο 5L Ultra-Pure water), τα έξι 

standards solutions συγκέντρωσης 4.000 - 40 pg ml-1, ο ανιχνευτής (cortisol-

acetylcholinesterase conjugate- 500 dtn σε 30 ml EIA Buffer) και το μονόκλωνο 

αντίσωμα (specific antibody to cortisol-500 dtn σε 30 ml EIA Buffer), καθώς επίσης 

και τυχών αραιώσεις των δειγμάτων. Στην συνέχεια φορτώνονται σε δυο αντίγραφα 

στα πηγάδια του plate, που είναι προ-επικαλυμμένα με goat anti-mouse IgG, τα εξής: 

NSB- Non-Specific Binding (αποτελείται από 100 μL EIA Buffer ), B0 – Maximum 

Binding (αποτελείται από 50 μL EIA Buffer ) και  standards solutions (50 μL από το 

καθένα). Επίσης, φορτώνονται και τα δείγματα (50 μL). Ακολούθως προστίθεται 

χρώση στον ανιχνευτή και στο αντίσωμα (σε αναλογία 1:100) και μεταφέρεται σε 

κάθε πηγάδι 50 μL από τον ανιχνευτή και μετά σε όλα τα πηγάδια εκτός αυτών του 

NSB, προστίθεται 50 μL από το αντίσωμα. Ακολουθεί επώαση στους 4οC για όλη την 

νύχτα, αφού όμως πρώτα το plate καλυφθεί με την ειδική πλαστική μεμβράνη που 

παρέχεται στο kit. Την επόμενη μέρα, πραγματοποιούνται πλύσεις του plate με Wash 

Buffer (πέντε φορές - 200 μL σε κάθε πηγάδι κάθε φορά) και στην συνέχεια 

προστίθενται 200 μL σε κάθε πηγάδι από το αντιδραστήριο του Ellman (ανασύσταση 

ενός φιαλιδίου με 50 ml Ultra-Pure water), το οποίο παράγεται και χρησιμοποιείται 

την ίδια μέρα. Αφού το plate καλυφθεί ξανά με την ειδική πλαστική μεμβράνη, και με 

αλουμινόχαρτο,  ακολουθεί επώαση σε θερμοκρασία δωματίου με συνεχή ανακίνηση 

για 90 - 120 λεπτά. Τέλος πραγματοποιείται φωτομέτρηση του plate σε μήκος 

κύματος 405 nm με την χρήση φωτόμετρου και οι απορροφήσεις των δειγμάτων 

συγκρίνονται με την πρότυπη καμπύλη, από όπου προκύπτουν τιμές συγκέντρωσης 

της κορτιζόλης στα δείγματα.     

 

-Γλυκόζη πλάσματος 

·Μέθοδος μέτρησης σακχάρου (GOD/PAP) της εταιρείας Biosis: 

Σε δοκιμαστικούς σωλήνες μιας χρήσεως, προσθέτονται τα εξής: σε ένα σωλήνα για 

το τυφλό προστίθενται 10 μL απεσταγμένο νερό, σε δύο σωλήνες για το πρότυπο 

προστίθενται 10 μL πρότυπο διάλυμα γλυκόζης (γνωστής συγκέντρωσης: 100 mg    

dl-1), σε δύο σωλήνες για τον ποιοτικό έλεγχο (quality control) 10 μL του ορού 

ελέγχου Spintrol Normal της εταιρίας SPINREACT  (Ref. 1002100) και σε ένα 
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σωλήνα για κάθε δείγμα  προστίθενται 10 μL πλάσματος. Ακολούθως, προστίθεται σε 

όλους τους σωλήνες 1 ml από το διάλυμα εργασίας που περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα, 

ενζυμα και συμπαράγοντες, και γίνεται ανάδευση κάθε σωλήνα  με την χρήση vortex. 

Στην συνέχεια γίνεται επώαση σε υδατόλουτρο στους 37oC για 15 λεπτά. Μετά 

ακολουθεί φωτομέτρηση του πρότυπου διαλύματος, του ορού ελέγχου και των 

δειγμάτων έναντι του τυφλού σε μήκος κύματος 510 nm με την χρήση φωτόμετρου. 

Τέλος υπολογίζεται η συγκέντρωση της γλυκόζης σε κάθε δείγμα με την εξής 

φόρμουλα: Γλυκόζη (mmol L-1) = ΑΔ/ΑS x 5.55 (όπου: Α = απορρόφηση, Δ = δείγμα 

πλάσματος και S = πρότυπο διάλυμα). 

 

·Τροποποιημένη μέθοδος μέτρησης σακχάρου της εταιρείας Biosis: 

Σε ELISA plate προστίθενται σε διπλά αντίγραφα 5 μL απιονισμένο νερό για το 

τυφλό,  5 μL από το πρότυπο διάλυμα και 5 μL ορού ελέγχου Spintrol Normal για τον 

ποιοτικό έλεγχο και σε μονά αντίγραφα προστίθενται 5 μL από κάθε δείγμα. 

Ακολούθως, προστίθενται σε όλα 250 μL από το διάλυμα εργασίας, γίνεται 

ανακίνηση του plate και  επώαση στους  37o C για 15 λεπτά. Μετά ακολουθεί 

φωτομέτρηση του plate στα 492 nm, ενώ η συγκέντρωση της γλυκόζης σε κάθε 

δείγμα υπολογίζεται  με την ίδια φόρμουλα με την συνήθη μέθοδο, αφού πρώτα 

αφαιρεθεί από όλες τις απορροφήσεις η μέση τιμή της απορρόφησης του τυφλού. 

 

-Μέτρηση γαλακτικού οξέως πλάσματος- Εταιρία SPINREACT 

Σε δοκιμαστικούς σωλήνες μιας χρήσεως, προσθέτονται τα εξής: σε δύο σωλήνες για 

το πρότυπο προστίθενται 10 μL πρότυπο διάλυμα γαλακτικού οξέως (γνωστής 

συγκέντρωσης: 10 mg dL-1) και σε ένα σωλήνα για κάθε δείγμα  προστίθενται 10 μL 

πλάσματος. Επιπρόσθετα, ετοιμάζεται και ένας ακόμη σωλήνας για το τυφλό, στον 

οποίο ωστόσο δεν μεταφέρεται καμία ουσία. Ακολούθως, προστίθεται σε όλους τους 

σωλήνες 1 ml από το διάλυμα εργασίας που περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα και ενζυμα, 

και γίνεται ανάδευση κάθε σωλήνα  με την χρήση αναδευτήρα. Στην συνέχεια γίνεται 

επώαση σε υδατόλουτρο στους 37oC για 5 λεπτά. Μετά ακολουθεί φωτομέτρηση του 

πρότυπου διαλύματος και των δειγμάτων έναντι του τυφλού σε μήκος κύματος 505 

nm με την χρήση φωτόμετρου. Τέλος υπολογίζεται η συγκέντρωση του γαλακτικού 

οξέως σε κάθε δείγμα με την εξής φόρμουλα: Γαλακτικό οξύ (mmol L-1) = ΑΔ/ΑS x 
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10 x 0,1123 (όπου: Α = απορρόφηση, Δ = δείγμα πλάσματος και S = πρότυπο 

διάλυμα). 

 

-Εξαγωγή και μέτρηση γλυκογόνου συκωτιού ή μυός-Μέθοδος των Lo, Russell & 

Taylor (1970) τροποποιημένη από τους Bidinotto, Moraes & Souza (1997) 

Αρχικά ετοιμάζονται τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται, με βάση τον Πίνακα 2.2.  

 

Πίνακας 2.2: διαλύματα που χρησιμοποιούνται κατά την εξαγωγή του γλυκογόνου  

KOH 30% Διαλύονται 30 g ΚΟΗ σε 100 ml dH20 

K2SO4 10% Διαλύεται 1 g K2SO4 σε 10ml dH20 

Ethanol 95%  

Phenol 5% Διαλύονται 5 g φαινόλης σε 100 ml dH20 - Προστασία από το φως 

H2SO4  

 

Στην συνέχεια ετοιμάζονται τα πρότυπα διαλύματα (S1 - S6), διαλύοντας το 

Glycogen (Merck 1.04202, Germany) σε απεσταγμένο νερό σε συγκεντρώσεις: 400, 

200, 100, 50, 25, 12.5 μg mL-1. 

Ακολούθως,  ζυγίζονται  ~ 20 mg συκωτιού ή ~200 mg μυός από κάθε δείγμα και 

μεταφέρονται σε γυάλινο σωλήνα στον οποίο προστίθεται 1 ml ΚΟΗ 30%. 

Ακολούθως, οι σωλήνες με τα δείγματα μεταφέρονται σε νερό που κοχλάζει για 

περίπου 5 λεπτά μέχρι να διαλυθεί ο ιστός στην βάση. Έπειτα, σε νέο σωλήνα 

μεταφέρονται 250μL από το διάλυμα που προκύπτει, προστίθενται 3 ml αιθανόλης 

95% και 0,1 ml K2SO4 10% και γίνεται ελαφριά ανάμιξη με την χρήση του vortex. 

Στην συνέχεια, οι σωλήνες φυγοκεντρούνται για 3 λεπτά σε 3.000 r.p.m. και μετά 

απορρίπτεται το υπερκείμενο υγρό από όλους τους σωλήνες. Ακολουθεί ανασύσταση 

του ιζήματος με 2,5 ml απεσταγμένου νερού και ανακίνηση με vortex, και στην 

συνέχεια, από το διάλυμα που προκύπτει, μεταφέρεται 1 ml σε νέο σωλήνα. 

Επίσης, για την παραγωγή του τυφλού, μεταφέρεται 1ml απιονισμένου νερού σε 

καθαρό γυάλινο σωλήνα, ενώ για τα πρότυπα διαλύματα, μεταφέρεται σε ισάριθμους 

σωλήνες 1ml από το κάθε πρότυπο. 

Μετά, σε κάθε σωλήνα (των δειγμάτων, των προτύπων διαλυμάτων και του τυφλού) 

προστίθεται 1 ml φαινόλης 5% και μετά 5 ml H2SO4 απότομα ώστε να αναπτυχθεί 

ισχυρή θερμότητα. Αφήνονται σε ηρεμία για 10 λεπτά και ακολουθεί επώαση στους 
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25 - 30°C για άλλα 15 λεπτά. Μετά ακολουθεί φωτομέτρηση των πρότυπων 

διαλυμάτων και των δειγμάτων έναντι του τυφλού σε μήκος κύματος 490 nm με την 

χρήση φωτόμετρου. Τέλος υπολογίζεται η συγκέντρωση του γλυκογόνου σε κάθε 

δείγμα με την εξής φόρμουλα:  

 

𝐶𝐶 =
𝐴𝐴490
𝑎𝑎  ×

𝑉𝑉
𝑣𝑣  ×

𝑊𝑊
10−3 

Όπου: 

C: συγκέντρωση του γλυκογόνου του ιστού, εκφραζόμενη σε mg/g ιστού  

A490: απορρόφηση του δείγματος 

α: κλίση της πρότυπης καμπύλης 

V: τελικός όγκος του διαλύματος γλυκογόνου μετά την ανασύσταση με απεσταγμένο     

νερό (2,5 ml) 

v: όγκος της ποσότητας που χρησιμοποιείται στο κατά την προσθήκη της φαινόλης 

και του H2SO4 (1ml) 

W: βάρος του ιστού σε g 

 

-Οσμωτική πίεση πλάσματος 

Αρχικά μηδενίζεται το οσμώμετρο με 20 μL απιονισμένο νερό και στην συνέχεια 

ρυθμίζεται στην απαιτούμενη τιμή (300 ± 0,005 mOsmol  kg-1) με 20 μL από το 

standard solution που είναι διάλυμα χλωριούχου νατρίου με γνωστή τιμή 300 

mOsmol  kg-1. Στην συνέχεια, μετρούνται τα δείγματα. Κάθε πέντε δείγματα που 

μετρούνται, το οσμώμετρο πρέπει και πάλι να μηδενιστεί με απιονισμένο νερό, 

διαδικασία που γίνεται και για να ξεπλυθεί η ακίδα του μηχανήματος που έρχεται σε 

επαφή με τα δείγματα.   

 

-Μέτρηση της θυρεοειδικής ορμόνης T3 σε δείγματα πλάσματος: Τ3 [125I] RIA KIT 

της εταιρίας INSTITUTE OF ISOTOPES Ltd. 

Αρχικά ετοιμάζονται (μαρκάρονται) οι παρεχόμενοι επικαλυμμένοι σωλήνες, για τα 

πρότυπα διαλύματα (S1 - S6 - 0; 0,5; 1,5; 3; 6; 12 nmol L-1 T3), τον  ορό ελέγχου 

(λυοφιλιωμένος ορός με 0,1% NaN3) και τα δείγματα, καθώς αφήνονται τα 

αντιδραστήρια και τα δείγματα να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου. Επίσης, 

ετοιμάζονται δυο κοινοί σωλήνες, χωρίς κάποια επικάλυψη για τις ολικές κρούσεις 

(total count - T). Αφού αναμιχθούν ελαφρώς τα πρότυπα διαλύματα και ανασυσταθεί 
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με 0,5ml απεσταγμένο νερό ο ορός ελέγχου, μεταφέρεται από το καθένα στον 

κατάλληλο σωλήνα 100 μL σε διπλά αντίγραφα, ενώ για τα δείγματα, μεταφέρονται 

100μL αραιωμένου με φυσιολογικό ορό (1:4) δείγμα στον κατάλληλο σωλήνα, σε 

μονά αντίγραφα (στους σωλήνες για τις ολικές κρούσεις ΔΕΝ μεταφέρεται καμία 

ουσία). Στην συνέχεια, προστίθεται σε όλους τους σωλήνες 100 μL από τον ιχνηθέτη 

(Τ3 επισημασμένη με 125I σε ρυθμιστικό διάλυμα με κόκκινη χρωστική) και μετά σε 

κάθε σωλήνα εκτός αυτών των ολικών κρούσεων προστίθεται 1 ml αντιορού (αντι-T3 

IgG σε ρυθμιστικό διάλυμα με μπλε χρωστική).  Αφού καλυφθούν όλοι οι σωλήνες 

με πλαστική μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο, μεταφέρονται σε συσκευή ανακίνησης 

(shaker), όπου πραγματοποιείται επώαση για δυο ώρες σε θερμοκρασία δωματίου και 

με σταθερή ταχύτητα ώστε το υγρό σε κάθε σωλήνα να αναταράσσεται έντονα. Μετά 

το τέλος της επώασης απορρίπτεται το υπερκείμενο υγρό από όλους τους σωλήνες 

εκτός αυτών των ολικών κρούσεων και στην συνέχεια τοποθετούνται ανεστραμμένοι 

σε απορροφητικό χαρτί για τουλάχιστον 2 λεπτά. Ακολούθως, πραγματοποιείται η 

μέτρηση της ραδιενέργειας των σωλήνων σε ένα μετρητή γάμμα ακτινοβολίας για 1 

λεπτό ο καθένας, από όπου προκύπτουν οι τιμές των κρούσεων ανά λεπτών (CPM), οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ομαλοποιημένης δέσμευσης 

(B/B0%). Τέλος, συγκρίνονται οι τιμές αυτές των δειγμάτων με την πρότυπη 

καμπύλη, που προκύπτει από τις τιμές της ομαλοποιημένης δέσμευσης των προτύπων 

και των αντίστοιχων τους συγκεντρώσεων, και τελικά , προκύπτουν οι τιμές 

συγκέντρωσης της Τ3 στα δείγματα.     

 

-Μέτρηση της θυρεοειδικής ορμόνης T4 σε δείγματα πλάσματος: Τ4 [125I] RIA KIT 

της εταιρίας INSTITUTE OF ISOTOPES Ltd. 

Αρχικά ετοιμάζονται (μαρκάρονται) οι παρεχόμενοι επικαλυμμένοι σωλήνες, για τα 

πρότυπα διαλύματα (S1 –S6) 0; 30; 60; 120; 200; 320 nmol L-1 T4), τον  ορό ελέγχου 

(λυοφιλιωμένος ορός με 0.1% NaN3) και τα δείγματα, καθώς αφήνονται τα 

αντιδραστήρια και τα δείγματα να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου. Επίσης, 

ετοιμάζονται δυο κοινοί σωλήνες, χωρίς κάποια επικάλυψη για τις ολικές κρούσεις 

(total count - T). Αφού αναμιχθούν ελαφρώς τα πρότυπα διαλύματα και ανασυσταθεί 

με 0,5ml απεσταγμένο νερό ο ορός ελέγχου, μεταφέρεται από το καθένα στον 

κατάλληλο σωλήνα 25 μL σε διπλά αντίγραφα, ενώ για τα δείγματα, μεταφέρεται 

τετραπλάσια ποσότητα (100 μL) στον κατάλληλο σωλήνα, σε μονά αντίγραφα (στους 

σωλήνες για τις ολικές κρούσεις ΔΕΝ μεταφέρεται καμία ουσία). Στην συνέχεια, 
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προστίθεται σε όλους τους σωλήνες 100 μL από τον ιχνηθέτη (Τ4 επισημασμένη με 

125I σε ρυθμιστικό διάλυμα με κόκκινη χρωστική) και μετά σε κάθε σωλήνα εκτός 

αυτών των ολικών κρούσεων προστίθεται 1ml αντιορού (αντι-T4 IgG σε ρυθμιστικό 

διάλυμα με μπλε χρωστική).  Αφού καλυφθούν όλοι οι σωλήνες με πλαστική 

μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο, μεταφέρονται σε συσκευή ανακίνησης (shaker), όπου 

πραγματοποιείται επώαση για δυο ώρες σε θερμοκρασία δωματίου και με σταθερή 

ταχύτητα ώστε το υγρό σε κάθε σωλήνα να αναταράσσεται έντονα. Μετά το τέλος 

της επώασης απορρίπτεται το υπερκείμενο υγρό από όλους τους σωλήνες εκτός 

αυτών των ολικών κρούσεων και στην συνέχεια τοποθετούνται ανεστραμμένοι σε 

απορροφητικό χαρτί για τουλάχιστον 2 λεπτά. Ακολούθως, πραγματοποιείται η 

μέτρηση της ραδιενέργειας των σωλήνων σε ένα μετρητή γάμμα ακτινοβολίας για 1 

λεπτό ο καθένας, από όπου προκύπτουν οι τιμές των κρούσεων ανά λεπτών (CPM), οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ομαλοποιημένης δέσμευσης 

(B/B0%). Τέλος, συγκρίνονται οι τιμές αυτές των δειγμάτων με την πρότυπη 

καμπύλη, που προκύπτει από τις τιμές της ομαλοποιημένης δέσμευσης των προτύπων 

και των αντίστοιχων τους συγκεντρώσεων, και τελικά , προκύπτουν οι τιμές 

συγκέντρωσης της Τ4 στα δείγματα.     

 

-Μέθοδος μέτρησης δραστικότητας λυσοζύμης στο πλάσμα βασισμένη σε άρθρο των 

B. Lygren et al.,1999 

Αρχικά ετοιμάζεται το 0,05 M sodium Phosphate Buffer με  pH: 6,2, όπου για 100ml 

buffer χρειάζονται 17,8 ml διαλύματος Na2HPO4 (0,71 g Na2HPO4 και απιονισμένο 

νερό σε τελικό όγκο 100 ml) και 82,2 ml διαλύματος NaH2PO4 (0,6 g NaH2PO4 και 

απιονισμένο νερό σε τελικό όγκο 100 ml). Στην συνέχεια γίνεται η ανασύσταση 

μικρόκοκκου (Micrococcus luteus- Sigma-Aldrich) με την χρήση του buffer 

(συγκέντρωση 0,2mg ml-1) και ανάμιξη του διαλύματος για 40 λεπτά σε Magnetic 

Stirrer στους 25οC καθώς επίσης, γίνεται ανασύσταση και της λυσοζύμης (from 

chicken egg white- Sigma-Aldrich) με απεσταγμένο νερό (συγκέντρωση διαλύματος: 

1mg/ml -δραστικότητα: 40100 k unit L-1). Ακολούθως, ετοιμάζονται τα πρότυπα από 

το διάλυμα λυσοζύμης (Δ.Λ.): S1: 0,2 ml Δ.Λ. + 2,8 ml NaCl, S2: 0,5 ml S1 + 0,5 ml 

H2Od με δραστικότητα 1336 k unit L-1, S3: 0,5 ml S1 + 1,5 ml H2Od με 

δραστικότητα 668 k unit L-1, S4: 0,25 ml S1 + 1,75 ml H2Od με δραστικότητα 334 k 

unit L-1, S5: 0,25 ml S1 + 3,75 ml H2Od με δραστικότητα 167 k unit L-1, S6: 0,25 ml 

S1 + 7,75 ml H2Od με δραστικότητα 83,5 k unit L-1 και S7: 0,25 ml S1 + 15,75 ml 
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H2Od με δραστικότητα 42 k unit L-1. Μετά, σε πλακίδιο ELISA προστίθενται διπλά 

αντίγραφα για το τυφλό (10μL απιονισμένο νερό) και για τα πρότυπα διαλύματα 

(10μL από τα S2-S7), ενώ σε μονά αντίγραφα προστίθενται 10μL από κάθε δείγμα. 

Στην συνέχεια προστίθενται  σε κάθε πηγαδάκι του πλακιδίου 190μL διαλύματος 

μικρόκοκκου και γίνεται φωτομέτρηση στα 450nm στα 0 και 5 λεπτά.  Ακολουθεί ο 

υπολογισμός της δραστικότητας της λυσοζύμης, ξεκινώντας με την αφαίρεση  από τις 

τιμές των 5 λεπτών, τις τιμές των 0 λεπτών για τα πρότυπα και τα δείγματα και στην 

συνέχεια διαιρείται η κάθε τιμή που προκύπτει με το «5», που αντιστοιχεί στην 

χρονική περίοδο που έγινε η φωτομέτρηση. Μετά δημιουργείται η καμπύλη 

παλινδρόμησης με τις τιμές των προτύπων, από την οποία τελικά προκύπτουν οι τιμές 

της δραστικότητας της λυσοζύμης στα δείγματα. 

 

-Χοληστερόλη πλάσματος- Μέθοδος μέτρησης χοληστερόλης της εταιρείας Biosis: 

Σε δοκιμαστικούς σωλήνες μιας χρήσεως, προσθέτονται τα εξής: σε ένα σωλήνα για 

το τυφλό προστίθεται 10 μL απεσταγμένο νερό, σε δύο σωλήνες για το πρότυπο 

προστίθεται 10 μL πρότυπο διάλυμα χοληστερόλης (γνωστής συγκέντρωσης: 

200mg/dl), σε δύο σωλήνες για τον ποιοτικό έλεγχο (quality control) 10 μL του ορού 

ελέγχου Spintrol Normal της εταιρίας SPINREACT  (Ref. 1002100) και σε ένα 

σωλήνα για κάθε δείγμα  προστίθεται 10 μL πλάσματος. Ακολούθως, προστίθεται σε 

όλους τους σωλήνες 1 ml από το διάλυμα εργασίας που περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα 

και ενζυμα, και γίνεται ανάδευση κάθε σωλήνα  με την χρήση vortex. Στην συνέχεια 

γίνεται επώαση σε υδατόλουτρο στους 37oC για 5 λεπτά. Μετά ακολουθεί 

φωτομέτρηση του πρότυπου διαλύματος, του ορού ελέγχου και των δειγμάτων έναντι 

του τυφλού σε μήκος κύματος 510 nm με την χρήση φωτόμετρου. Τέλος 

υπολογίζεται η συγκέντρωση της χοληστερόλης σε κάθε δείγμα με την εξής 

φόρμουλα: Χοληστερόλη (mmol L-1) = AΔ/AS x 5.17   (όπου: Α = απορρόφηση, Δ = 

δείγμα πλάσματος και S = πρότυπο διάλυμα). 

 

-Μέθοδος μέτρησης των ελεύθερων λιπαρών οξέων σε ορό αίματος της εταιρείας 

Abcam 

Αρχικά, γίνεται ανασύσταση της Acyl-CoA συνθετάσης (ACS) και του Enzyme mix, 

χρησιμοποιώντας 220 μL Assay Buffer, καθώς τα υπόλοιπα αντιδρώντα (Fatty Acid 

Probe, Enhancer και Palmitic Acid Standard- συγκέντρωσης 1 nmol μL-1) αφήνονται 

να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου. Στην συνέχεια ετοιμάζονται τα πρότυπα 
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διαλύματα από αραιώσεις του  Palmitic Acid Standard (PAS) με Assay Buffer (S1-

τυφλό: 0 μL PAS + 150 μL Buffer, S2: 6 μL PAS + 144 μL Buffer, S3: 12 μL PAS + 

138 μL Buffer,  S4: 18 μL PAS + 132 μL Buffer, S5: 24 μL PAS + 126 Buffer και S6: 

30 μL PAS + 120 μL Buffer), καθώς επίσης και τυχών αραιώσεις των δειγμάτων 

ορού, πάλι με Assay Buffer. Ακολούθως, σε πλακίδιο ELISA σε διπλά αντίγραφα 

φορτώνονται 50 μL από κάθε Standard και σε μονά αντίγραφα τα δείγματα. Μετά, σε 

όλα προστίθενται 2 μL από το διάλυμα ACS και ακολουθεί μίξη και επώαση για 30 

λεπτά στους 37οC. Παράλληλα με την επώαση, γίνεται ετοιμασία του Reaction Mix, 

όπου για κάθε 50μL μίγματος χρειάζεται 44μL Assay Buffer και από 2 μL Fatty Acid 

Probe, Enhancer και Enzyme mix. Μετά το πέρας της επώασης σε κάθε πηγαδάκι 

προστίθενται 50 μL από το  Reaction Mix και ακολουθεί 2η επώαση σε θερμοκρασία 

δωματίου για 30 λεπτά, όπου το πλακίδιο ELISA είναι καλυμμένο με αλουμινόχαρτο 

ώστε να προστατεύεται από το φως. Όταν τελειώσει και η 2η επώαση, γίνεται 

φωτομέτρηση σε μήκος κύματος 570 nm και ακολουθούν οι υπολογισμοί της 

συγκέντρωσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων στα δείγματα, με βάση την καμπύλη 

που προκύπτει από τις τιμές των προτύπων διαλυμάτων. 

 

-Ολικές πρωτεΐνες πλάσματος- Μέθοδος μέτρησης ολικών πρωτεϊνών της εταιρείας 

Biosis 

Σε δοκιμαστικούς σωλήνες μιας χρήσεως, προσθέτονται τα εξής: σε δύο σωλήνες για 

το πρότυπο προστίθενται 20 μL πρότυπο διάλυμα ολικών πρωτεϊνών (γνωστής 

συγκέντρωσης: 4,90g dl-1) και σε ένα σωλήνα για κάθε δείγμα  προστίθεται 20 μL 

πλάσματος. Επιπρόσθετα, ετοιμάζεται και ένας ακόμη σωλήνας για το τυφλό, στον 

οποίο ωστόσο δεν μεταφέρεται καμία ουσία. Ακολούθως, προστίθεται σε όλους τους 

σωλήνες 1 ml από το διάλυμα εργασίας που περιέχει ιόντα χαλκού, και γίνεται 

ανάδευση κάθε σωλήνα  με την χρήση vortex. Στην συνέχεια γίνεται επώαση σε 

θερμοκρασία δωματίου (15 - 30oC) για 30 λεπτά. Μετά ακολουθεί φωτομέτρηση του 

πρότυπου διαλύματος και των δειγμάτων έναντι του τυφλού σε μήκος κύματος 540 

nm με την χρήση φωτόμετρου. Τέλος υπολογίζεται η συγκέντρωση των ολικών 

πρωτεϊνών σε κάθε δείγμα με την εξής φόρμουλα: Ολικές πρωτεΐνες (g dL-1)= ΑΔ/ΑS 

x 4,90 (όπου: Α = απορρόφηση, Δ = δείγμα πλάσματος και S = πρότυπο διάλυμα). 
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3.Αποτελέσματα 

3.1  Πείραμα έκθεσης σε οξύ στρες 

Η μέση συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης και τα επίπεδα του pH αίματος, δεν 

εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των χρονικών σημείων μετά την 

καταπόνηση, συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού σημείου 0 ώρες που ήταν η 

ομάδα ελέγχου (F = 1,715, P = 0,162 για την αιμοσφαιρίνη και F = 0,332, P = 0,890 

για το pH αίματος). Οι μέσες (± SD) συγκεντρώσεις αιμοσφαιρίνης κυμαίνονταν από 

6,1 ± 0,6 g dL-1 (2 ώρες μετά την καταπόνηση) έως 7,2  ± 0,6 g dL-1 (1 ώρα μετά την 

καταπόνηση) ενώ του εύρος τιμών του pH αίματος ήταν 7,4  ± 0,1 (0,5 ώρα μετά την 

καταπόνηση) ως 7,4 ± 0,04 (ομάδα ελέγχου) (Γραφήματα 3.1 και 3.2). 

 

Τα επίπεδα του pH του λευκού μυ εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των χρονικών σημείων μετά την καταπόνηση (F = 3,096, P = 0,023). Με την 

χρήση του τεστ πολλαπλών συγκρίσεων φάνηκε ότι τα επίπεδα στην 1 ώρα μετά την 

καταπόνηση, που ήταν και τα υψηλοτέρα (7,4 ± 0,1), διέφεραν στατιστικά σημαντικά 

από τα επίπεδα του pH της ομάδας ελέγχου που ήταν τα χαμηλότερα (7,1 ± 0,2). 

(Γράφημα 3.3) 

 

 
Γράφημα 3.1: Μέση συγκέντρωση (± SD) της αιμοσφαιρίνης μετά από οξύ στρες σε περίοδο 

6 ωρών. Το χρονικό σημείο 0 ώρες αντιστοιχεί στην  ομάδα ελέγχου. H απουσία σήμανσης 

δηλώνει απουσία στατιστικά σημαντικής διαφοράς (p < 0.05) μεταξύ των χρονικών σημείων. 
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Γράφημα 3.2: Μέση τιμή (± SD) του pH του αίματος μετά από οξύ στρες σε περίοδο 6 

ωρών. Το χρονικό σημείο 0 ώρες αντιστοιχεί στην  ομάδα ελέγχου. H απουσία σήμανσης 

δηλώνει απουσία στατιστικά σημαντικής διαφοράς (p < 0.05) μεταξύ των χρονικών σημείων. 

 

 
Γράφημα 3.3: Μέση τιμή (± SD) του pH του λευκού μυός μετά από οξύ στρες σε περίοδο 6 

ωρών. Το χρονικό σημείο 0 ώρες αντιστοιχεί στην  ομάδα ελέγχου. Τα γράμματα 

υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0.05) μεταξύ των χρονικών σημείων. 

 

Όσο αφορά τις μέσες συγκεντρώσεις οσμωτικής πίεσης στο πλάσμα, παρουσιάζονται 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των χρονικών σημείων μετά την 

καταπόνηση (F = 5,727, P <0,001). Η υψηλότερη μέση τιμή εμφανίζεται στην 0,5 

ώρα μετά την καταπόνηση (402,0 ± 12,2 mOsmol  kg-1), ενώ οι χαμηλότερες ήταν 

στις 2, 4 και 6 ώρες (355,7 ± 11,0, 360,0 ± 27,8 και 366,0 ± 13,2 mOsmol  kg-1, 

αντίστοιχα) (Γράφημα 3.4) 
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Η μέση συγκέντρωση του γλυκογόνου ήπατος δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των χρονικών σημείων μετά την καταπόνηση (F = 1,422,                 

P = 0,245). Οι μέσες συγκεντρώσεις κυμαίνονταν από 15,49 ± 9,71 mg g-1  (2 ώρες 

μετά την καταπόνηση) ως 23,8 ± 4,5 mg g-1  (6 ώρες μετά την καταπόνηση) 

(Γράφημα 3.5).  

 

 
Γράφημα 3.4: Μέση συγκέντρωση (± SD) της οσμωτικής πίεσης στο πλάσμα μετά από οξύ 

στρες σε περίοδο 6 ωρών. Το χρονικό σημείο 0 ώρες αντιστοιχεί στην  ομάδα ελέγχου. Τα 

γράμματα υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0.05) μεταξύ των χρονικών 

σημείων. 

 

 
Γράφημα 3.5: Μέση συγκέντρωση (± SD) της γλυκογόνου ήπατος μετά από οξύ στρες σε 

περίοδο 6 ωρών. Το χρονικό σημείο 0 ώρες αντιστοιχεί στην  ομάδα ελέγχου. H απουσία 

σήμανσης δηλώνει απουσία στατιστικά σημαντικής διαφοράς (p <0.05) μεταξύ των χρονικών 

σημείων. 
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Όσο αφορά τις μέσες συγκεντρώσεις γλυκόζης πλάσματος, φαίνεται πως εμφανίζουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των χρονικών σημείων μετά την 

καταπόνηση (F = 3,175, P = 0,021). Με την χρήση του τεστ πολλαπλών συγκρίσεων 

φάνηκε ότι η μέση συγκέντρωση στις 2 ώρες μετά την καταπόνηση, που ήταν και η 

υψηλότερη (5,6 ± 1,1 mmol L-1), διέφερε στατιστικά σημαντικά από την μέση 

συγκέντρωση της ομάδας ελέγχου που ήταν η χαμηλότερη (3,3 ± 1,4 mmol L-1) 

(Γράφημα 3.6). Από τους υπολογισμούς αποκλείστηκε ένα δείγμα των 4 ωρών με 

τιμή 9,9 mmol L-1 ως ακραία τιμή. 
 

 
Γράφημα 3.6: Μέση συγκέντρωση (± SD) της γλυκόζης πλάσματος μετά από οξύ στρες σε 

περίοδο 6 ωρών. Το χρονικό σημείο 0 ώρες αντιστοιχεί στην  ομάδα ελέγχου. Τα γράμματα 

υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0.05) μεταξύ των χρονικών σημείων. 

 

Η μέση συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος πλάσματος εμφάνισε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των χρονικών σημείων μετά την καταπόνηση                

(F = 15,526, P < 0,001). Οι τιμές αρχίζουν να αυξάνουν μετά την καταπόνηση και 

στην 1 ώρα παρουσιάζεται η μεγαλύτερη μέση τιμή (3,6 ± 0,8 mmol L-1), ενώ 

ακολουθεί πτώση των συγκεντρώσεων γαλακτικού οξέος στα υπόλοιπα χρονικά 

σημεία μετά την καταπόνηση (Γράφημα 3.7). 

 

Η συγκέντρωση της κορτιζόλης στο πλάσμα φαίνεται να επηρεάστηκε από την 

καταπόνηση (F = 2,641, P = 0,045), ωστόσο, με την χρήση του τεστ πολλαπλών 

συγκρίσεων δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

χρονικών σημείων μετά την καταπόνηση. Οι υψηλότερες μέσες τιμές ήταν στις 2 και 

1 ώρα μετά την καταπόνηση (0,4 ± 0,1 ng mL-1, και στα δύο) και η χαμηλότερη στις 6 

ώρες μετά την καταπόνηση 0,1 ± 0,05 ng mL-1 (Γράφημα 3.8). Από τους 
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υπολογισμούς αποκλείστηκε ένα δείγμα της ομάδας ελέγχου με τιμή 0,03 ng mL-1 και 

ένα δείγμα των 4 ωρών με τιμή 0,9 ng mL-1 ως ακραίες τιμές. 

 

 
Γράφημα 3.7: Μέση συγκέντρωση (± SD) του γαλακτικού οξέος πλάσματος μετά από οξύ 

στρες σε περίοδο 6 ωρών. Το χρονικό σημείο 0 ώρες αντιστοιχεί στην  ομάδα ελέγχου. Τα 

γράμματα υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0.05) μεταξύ των χρονικών 

σημείων. 

 

 
Γράφημα 3.8: Μέση συγκέντρωση (± SD) της κορτιζόλης πλάσματος μετά από οξύ στρες σε 

περίοδο 6 ωρών. Το χρονικό σημείο 0 ώρες αντιστοιχεί στην  ομάδα ελέγχου. H απουσία 

σήμανσης δηλώνει απουσία στατιστικά σημαντικής διαφοράς (p < 0.05) μεταξύ των 

χρονικών σημείων. 

 

 

 

31 
 



3.2 Πείραμα προσομοίωσης μεταφοράς ατόμων κρανιού διάρκειας 24 ωρών 

Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται τα δεδομένα για τις παραμέτρους του νερού 

(διαλυμένο οξυγόνο και pH) που μετρήθηκαν λίγο πριν το τέλος του πειράματος, 

καθώς και η θνησιμότητα (συνολική βιομάζα νεκρών ψαριών) σε γραμμάρια και 

ποσοστά ανά δεξαμενή.  Η θερμοκρασία και στην αρχή (0 ώρες) και στο τέλος του 

πειράματος ήταν στους 19oC σε όλες τις δεξαμενές. 

 

 Πίνακας 3.1: Δεδομένα διαλυμένου οξυγόνου & pH του νερού και η θνησιμότητα των 

ψαριών σε γραμμάρια και ποσοστά ανά δεξαμενή στο τέλος του πειράματος. 
 

  ΔΕΞΑΜΕΝΗ High: 50 kg m-3 Medium: 25 kg m-3 Low: 10 kg m-3 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
Replicate 

A 
Replicate 

B 
Replicate 

A 
Replicate 

B 
Replicate 

A 
Replicate 

B 
O2 (mg L-1) 17 17 18 18 21 22 

pH 6,81 6,79 6,76 6,76 7,05 7,26 
Βιομάζα 
νεκρών 
ψαριών  

550 g 1920 g 0 g 0 g 0 g 0 g 

22% 76,8% 0% 0% 0% 0% 
 

Για τις μέσες συγκεντρώσεις των παραμέτρων αίματος και ιστού προέκυψαν τα εξής 

αποτελέσματα:  

   Όσο αφορά τον αιματοκρίτη, παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση 

μεταξύ του χρόνου δειγματοληψίας και της πυκνότητας (F = 4,711, P = 0,002) και 

υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δυο παραγόντων. Συγκεκριμένα, και στις 24 ώρες  

και στις 2 ώρες η υψηλότερη πυκνότητα δίνει και την υψηλότερη μέση τιμή 

αιματοκρίτη (33,3 ± 5,8% και 39,2 ± 4,8% αντίστοιχα), ενώ και στις δυο περιπτώσεις 

χαμηλότερη μέση τιμή εμφανίζεται στην χαμηλή πυκνότητα (26,3 ± 4,1%  και 25,7 ± 

2,1% αντίστοιχα). Επίσης, μέσα σε κάθε πυκνότητα παρουσιάζονται σημαντικές 

διαφορές και συγκεκριμένα μέσα στην υψηλότερη πυκνότητα φαίνεται πως ο 

αιματοκρίτης είναι υψηλότερος στις 2 ώρες, μέσα στην μεσαία πυκνότητα η μέση 

τιμή στις 24 ώρες είναι μικρότερη (26,9 ± 4,9%) και τέλος, μέσα στην χαμηλότερη 

πυκνότητα, οι τιμές στις 2 και 24 ώρες είναι μικρότερες από την μέση τιμή στις 0 

ώρες (32,9 ± 6,2%) (Γράφημα 3.9). 
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Γράφημα 3.9: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των τιμών του αιματοκρίτη στις τρεις 

πυκνότητες μεταφοράς ανά χρόνο δειγματοληψίας. Τα γράμματα υποδεικνύουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των πυκνοτήτων στον ίδιο χρόνο δειγματοληψίας, ενώ οι 

αστερίσκοι υποδεικνύουν διαφορές του χρόνου δειγματοληψίας στις ίδιες πυκνότητες 

μεταφοράς. 

 

 Η μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης, δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ομάδων καθώς φαίνεται πως δεν επηρεάζεται ούτε από τον παράγοντα 

χρόνο (F = 0,304, P = 0,739), ούτε από τον παράγοντα πυκνότητα (F = 1,908,            

P = 0,155) και δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο 

παραγόντων (F = 0,709, P = 0,589). Οι μέσες συγκεντρώσεις της αιμοσφαιρίνης 

κυμαίνονταν από 5,9 ± 0,9 g dL-1 (2 ώρες -μικρότερη πυκνότητα) έως 7,0 ± 1,1 g dL-1 

(24 ώρες - μεσαία πυκνότητα) (Γράφημα 3.10). 

 

   Όσο αφορά την κορτιζόλη πλάσματος, παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ του χρόνου δειγματοληψίας και της πυκνότητας (F = 11,785, 

P < 0,001) και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δυο παραγόντων. Φαίνεται πως η  

μεγαλύτερη ιχθυοφόρτιση (50 kg m-3) προκάλεσε στατιστικά σημαντική αύξηση της 

συγκέντρωσης κορτιζόλης, ενώ στις άλλες δυο συνθήκες (10 & 25 kg m-3) δεν 

παρατηρήθηκαν διαφορές. Συγκεκριμένα, στις 24 ώρες η υψηλότερη πυκνότητα δίνει 

και την υψηλότερη μέση συγκέντρωση κορτιζόλης (9,4 ± 6,8 ng mL-1)  και διαφέρει 

στατιστικά σημαντικά από τις άλλες πυκνότητες, ενώ στις 2 ώρες η υψηλότερη 

πυκνότητα έχει μεγαλύτερη μέση τιμή (1,4 ± 0,7 ng mL-1) αλλά δεν διαφέρει 

σημαντικά από τις άλλες πυκνότητες. Επίσης, μέσα σε κάθε πυκνότητα πάντα οι 24 

ώρες δίνουν την υψηλότερη μέση συγκέντρωση, ωστόσο μονό στην υψηλότερη 
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πυκνότητα διαφέρει στατιστικά σημαντικά από τις μέσες τιμές των 2 και 0 ωρών 

(Γράφημα 3.11). 

 

 
Γράφημα 3.10: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης στις 

τρεις πυκνότητες μεταφοράς ανά χρόνο δειγματοληψίας. H απουσία σήμανσης δηλώνει 

απουσία στατιστικά σημαντικής διαφοράς (p < 0.05) 

 

Γράφημα 3.11: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της συγκέντρωσης της κορτιζόλης στις τρεις 

πυκνότητες μεταφοράς ανά χρόνο δειγματοληψίας. Τα γράμματα υποδεικνύουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των πυκνοτήτων στον ίδιο χρόνο δειγματοληψίας, ενώ οι 

αστερίσκοι υποδεικνύουν διαφορές μεταξύ του χρόνου δειγματοληψίας στις ίδιες πυκνότητες 

μεταφοράς. 

 

Οι συγκεντρώσεις της γλυκόζης πλάσματος φαίνεται πως δεν επηρεάζονται ούτε από 

τον παράγοντα χρόνο (F = 1,450, P = 0,241), ούτε από τον παράγοντα πυκνότητα           

(F = 0,192, P = 0,826) και δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ 
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των δυο παραγόντων (F = 1,115, P = 0,355). Οι μέσες συγκεντρώσεις της γλυκόζης 

κυμαίνονταν από 2,4 ± 1,1 mmol L-1 (24 ώρες - χαμηλότερη πυκνότητα) έως 4,2 ±1,3 

mmol L-1 (2 ώρες - χαμηλότερη πυκνότητα) (Γράφημα 3.12). 

 
Γράφημα 3.12: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στις τρεις 

πυκνότητες μεταφοράς ανά  χρόνο δειγματοληψίας. H απουσία σήμανσης δηλώνει απουσία 

στατιστικά σημαντικής διαφοράς (p < 0.05) 

 

Για το γαλακτικό οξύ πλάσματος, φαίνεται πως οι τιμές συγκέντρωσης του 

επηρεάζονται σημαντικά από τον παράγοντα χρόνο δειγματοληψίας (F = 11,716,       

P < 0,001), ενώ από τον παράγοντα πυκνότητα όχι (F = 1,873, P = 0,161). Επίσης, 

δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο 

παραγόντων (F = 0,902, P = 0,467). Για τον παράγοντα χρόνο δειγματοληψίας, πιο 

συγκεκριμένα, φαίνεται πως όλοι  οι χρόνοι διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, με 

την μικρότερη μέση τιμή να παρουσιάζεται στις 2 ώρες  (0,5 ± 0,3 mmol L-1) και την 

μεγαλύτερη στις 0 ώρες (0,9 ± 0,2 mmol L-1) (Γράφημα 3.13). 

 

Για το γλυκογόνου ήπατος, παρουσιάζεται σημαντική επίδραση του παράγοντα χρόνο 

δειγματοληψίας (F = 10,600, P < 0,001), ενώ από τον παράγοντα πυκνότητα δεν 

φαίνεται να επηρεάζεται (F = 1,149, P = 0,322). Επίσης, δεν παρουσιάζεται 

στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο παραγόντων (F = 1,309,          

P = 0,274). Για τον παράγοντα χρόνο δειγματοληψίας, πιο συγκεκριμένα, φαίνεται 

πως η μέση συγκέντρωση στις 2 ώρες (21,5 ± 7,9 mg g-1) είναι στατιστικά σημαντικά 

μεγαλύτερη από τις μέσες τιμές στις 0 και 24 ώρες (13,0 ± 6,0 & 14,3 ± 8,9  mg g-1, 

αντίστοιχα) (Γράφημα 3.14). 
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Γράφημα 3. 13: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος 

στις τρεις πυκνότητες μεταφοράς ανά χρόνο δειγματοληψίας. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν 

διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών των χρόνων δειγματοληψίας. 
 

 

 
Γράφημα 3.14: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της συγκέντρωσης του γλυκογόνου ήπατος 

στις τρεις πυκνότητες μεταφοράς ανά χρόνο δειγματοληψίας. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν 

διαφορές μεταξύ των τιμών των χρόνων δειγματοληψίας. 
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3.3 Πείραμα πάχυνσης σε κλωβούς 

 Η θερμοκρασία νερού παρουσιάζει μεταβολές κατά την περίοδο του πειράματος. 

Στους μήνες που πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες, η μέγιστη μέση θερμοκρασία 

παρουσιάζεται τον Σεπτέμβριο (26,30 ± 0,64οC) και η χαμηλότερη τον Μάρτιο   

(15,52 ± 0,21οC) (Γράφημα 3.15). 

 

 
Γράφημα 3.15: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της μηνιαίας θερμοκρασίας του νερού κατά 

την περίοδο Μαΐου 2014 – Μαρτίου 2015. Με κόκκινα βέλη παρουσιάζονται οι μήνες κατά 

τους οποίους πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία 
 

Ο Δείκτης Μετατρεψιμότητας Τροφής (Feed Conversion Ratio) για κάθε κλωβό για 

διάστημα περίπου ενός έτους και τα ποσοστά θνησιμότητας  παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3.2. Στο σύνολο των νεκρών ατόμων, το 53% προερχόταν από τους κλωβούς 

των ρηχών δικτύων, ενώ το 47% προερχόταν από τα βαθιά δίκτυα. 

  

Πίνακας 3.2: Δείκτης Μετατρεψιμότητας Τροφής (FCR) και ποσοστά θνησιμότητας ανά 

κλωβό (όπου: S1 & S2: Shallow net – ρηχά δίκτυα και D1 & D2: Deep net- βαθιά δίκτυα) 

Κλωβός S1 S2 D1 D2 

Ποσοστά θνησιμότητας (%) 23,5 24,2 12,1 13,9 

Δείκτης Μετατρεψιμότητας Τροφής 
(FCR) 1,92 1,92 1,58 1,60 
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 Για το βάρος των ατόμων, το αποτέλεσμα της πολλαπλής παλινδρόμησης                

(F = 99,059, P < 0,001) δείχνει πως μόνο ο παράγοντας χρόνος επηρεάζει τις τιμές 

του βάρους (p < 0,001), ενώ το βάθος των δικτύων όχι ( p = 0,967) (Γράφημα 3.16). 

Όσο αφορά την διασπορά του βάρους των ατόμων ανά μήνα, φαίνεται πως μόνο τον 

Ιούλιο υπάρχει διαφορά στην διασπορά μεταξύ των ατόμων των βαθιών και τον 

ρηχών δικτύων (F = 2,22, P = 0,045). 

 

Το ίδιο ισχύει και για το ολικό μήκος των ατόμων,  αφού πάλι το αποτέλεσμα της 

πολλαπλής παλινδρόμησης (F = 117,833, P < 0,001) δείχνει πως μόνο ο παράγοντας 

χρόνος επηρεάζει το ολικό μήκος (p < 0,001), ενώ το βάθος των δικτύων όχι              

(p = 0,653) (Γράφημα 3.17). Όσο αφορά την διασπορά του ολικού μήκους ανά μήνα, 

φαίνεται πως, όπως και στο βάρος, μόνο τον Ιούλιο υπάρχει διαφορά στην διασπορά 

μεταξύ των ατόμων των βαθιών και τον ρηχών δικτύων (F = 2,71, P = 0,018). 

 
 

 
 

Γράφημα 3.16: Γραμμική παλινδρόμηση των δεδομένων του βάρους. Με μπλε ρόμβους 

παρουσιάζονται τα βάρη και με μπλε γραμμή η ευθεία παλινδρόμησης  των ατόμων των 

βαθιών δικτύων και αντίστοιχα, με κόκκινα τετράγωνα και κόκκινη γραμμή τα στοιχεία για 

τα άτομα στα ρηχά δίκτυα. Επίσης παρουσιάζεται η τιμή και ο συντελεστής προσδιορισμού 

R2 των δυο ευθειών. 

Deep: y = 1,9704x + 243,93 
R² = 0,5997 

Shallow: y = 1,9611x + 248,51 
R² = 0,6055 
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Γράφημα 3.17: Γραμμική παλινδρόμηση των δεδομένων του ολικού μήκους. Με μπλε 

ρόμβους παρουσιάζονται τα ολικά μήκη και με μπλε γραμμή η ευθεία παλινδρόμησης  των 

ατόμων των βαθιών δικτύων και αντίστοιχα, με κόκκινα τετράγωνα και κόκκινη γραμμή τα 

στοιχεία για τα άτομα στα ρηχά δίκτυα. Επίσης παρουσιάζεται η τιμή και ο συντελεστής 

προσδιορισμού R2 των δυο ευθειών. 

 

 

 

 Παράμετροι αίματος: 

 

 Όσο αφορά τον αιματοκρίτη, φαίνεται πως επηρεάζεται σημαντικά από τον 

παράγοντα χρόνο δειγματοληψίας (F = 25,523, P < 0,001), ενώ από τον παράγοντα 

βάθος δικτύων όχι (F = 0,0124, P = 0,912). Επίσης, δεν παρουσιάζεται στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο παραγόντων (F = 1,829, P = 0,126). 

(Γράφημα 3.18(α)). Για τον παράγοντα χρόνο δειγματοληψίας, πιο συγκεκριμένα, 

φαίνεται πως η μέση τιμή για τον Νοέμβριο (38,7 ± 4,7%) είναι στατιστικά 

μεγαλύτερη από όλους τους μήνες, ενώ οι χαμηλότερες μέσες τιμές  παρουσιάζονται 

τον Μάρτιο (27,5 ± 2,5%) και τον Ιούλιο (29,0 ± 4,2%) (Γράφημα 3.18(β)). Από τους 

υπολογισμούς αποκλείστηκε ένα δείγμα του Σεπτεμβρίου των βαθιών δικτύων με 

τιμή 12% ως ακραία τιμή. 

Deep: y = 0,0491x + 28,865 
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Γράφημα 3.18: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση του αιματοκρίτη (α) στους χρόνους (μήνες) 

δειγματοληψίας ανά πειραματική συνθήκη (ρηχά και βαθιά δίκτυα) και (β) ανά χρόνο 

δειγματοληψίας. Τα γράμματα υποδεικνύουν διαφορές μεταξύ του χρόνου δειγματοληψίας. 

 

Το ίδιο ισχύει και για την αιμοσφαιρίνη, καθώς φαίνεται πως οι μέσες συγκεντρώσεις  

επηρεάζονται σημαντικά από τον παράγοντα χρόνο δειγματοληψίας (F = 35,173,       

P < 0,001), ενώ από τον παράγοντα βάθος δικτύων όχι (F = 0,153, P = 0,696) και δεν 

παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο παραγόντων   

(F = 0,798, P = 0,528) (Γράφημα 3.19(α)).  Παρουσιάζεται ένα πρότυπο, καθώς οι 

μέσες τιμές της αιμοσφαιρίνης κατά τους μήνες Μάιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο είναι 

περίπου στα ίδια χαμηλά επίπεδα, μετά κατά τον Νοέμβριο υπάρχει στατιστικά 

σημαντική αύξηση (9,4 ± 2,5 g dL-1) και μετά υπάρχει πτώση κατά τον Μάρτιο, όπου 

όμως, η μέση συγκέντρωση (7,6 ± 2,0 g dL-1) διαφέρει στατιστικά σημαντικά από 

όλους τους άλλους μήνες (Γράφημα 3.19(β)).  Από τους υπολογισμούς αποκλείστηκε 

ένα δείγμα του Μαΐου των ρηχών δικτύων με τιμή  0,4 g dL-1 ως ακραία τιμή. 

 

Όσο αφορά την οσμωτική πίεση του πλάσματος, φαίνεται πως οι μέσες 

συγκεντρώσεις επηρεάζονται σημαντικά μόνο από τον παράγοντα χρόνο 

δειγματοληψίας (F = 30,988, P < 0,001) και όχι από τον παράγοντα βάθος δικτύων   

(F = 0,214, P = 0,644), καθώς επίσης, δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο παραγόντων (F = 0,605, P = 0,660) (Γράφημα 

3.20(α)). Για τον παράγοντα χρόνο δειγματοληψίας, πιο συγκεκριμένα, 

παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες μέσες συγκεντρώσεις τους μήνες Νοέμβριο       

(387,0 ± 42,9 mOsmol  kg-1) και Σεπτέμβριο (383,5 ± 15,8 mOsmol  kg-1), ενώ η 

(α) (β) 
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μέση τιμή για τον μήνα Μάιο (316,6 ± 17,2 mOsmol  kg-1) είναι στατιστικά 

μικρότερη από όλους τους μήνες (Γράφημα 3.20(β)).   

 

  
Γράφημα 3.19: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης (α) 

στους χρόνους (μήνες) δειγματοληψίας ανά πειραματική συνθήκη (ρηχά και βαθιά δίκτυα) 

και (β) ανά χρόνο δειγματοληψίας. Τα γράμματα υποδεικνύουν διαφορές μεταξύ του χρόνου 

δειγματοληψίας. 

 

  
Γράφημα 3.20: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της συγκέντρωσης της οσμωτικής πίεσης (α) 

στους χρόνους (μήνες) δειγματοληψίας ανά πειραματική συνθήκη (ρηχά και βαθιά δίκτυα) 

και (β) ανά χρόνο δειγματοληψίας. Τα γράμματα υποδεικνύουν διαφορές μεταξύ του χρόνου 

δειγματοληψίας. 

 

 Όσο αφορά στην γλυκόζη πλάσματος, παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ του χρόνου δειγματοληψίας και του βάθους των δικτύων      

(α) 

(α) 

(β) 

(β) 
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(F = 6,587, P < 0,001) και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δυο πειραματικών 

συνθηκών χωρίς όμως, να ακολουθούν συγκεκριμένο πρότυπο. Συγκεκριμένα, τον 

Μάιο και τον Νοέμβριο στα ρηχά δίκτυα παρατηρήθηκαν στατιστικά υψηλότερες 

μέσες συγκεντρώσεις γλυκόζης από ότι τα ψάρια που ήταν στα βαθιά δίκτυα, ενώ τον 

Ιούλιο παρουσιάζεται το αντίθετο, τα ψάρια στα ρηχά είχαν χαμηλότερη τιμή από 

αυτά στα βαθιά δίκτυα. Επίσης, μέσα σε κάθε πειραματική συνθήκη, παρουσιάζονται 

σημαντικές διαφορές, με μέγιστες μέσες συγκεντρώσεις τον Μάιο (ρηχά: 9,7 ±  2,3 

mmol L-1) και τον Ιούλιο (ρηχά: 8,0 ± 2,6 mmol L-1, βαθιά: 10,0 ± 2,3 mmol L-1) και 

ελάχιστες τον Μάρτιο και στις δυο περιπτώσεις (ρηχά: 6,7 ± 1,7 mmol L-1, βαθιά:    

5,7 ± 1,6 mmol L-1) (Γράφημα 3.21). 

 

  
Γράφημα 3.21: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στους 

χρόνους (μήνες) δειγματοληψίας ανά πειραματική συνθήκη (α) ρηχά και (β) βαθιά δίκτυα. Τα 

γράμματα υποδεικνύουν διαφορές μεταξύ του χρόνου δειγματοληψίας. 

 

 Για το γαλακτικό οξύ πλάσματος, παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ του χρόνου δειγματοληψίας και του βάθους των δικτύων      

(F = 13,127, P < 0,001) και υπάρχουν διαφορές που φαίνεται  να ακολουθούν 

συγκεκριμένο πρότυπο όσον αφορά τον παράγοντα βάθος ανά χρόνο δειγματοληψίας. 

Συγκεκριμένα, τον Μάιο και τον Νοέμβριο στα ρηχά δίκτυα παρατηρήθηκαν 

στατιστικά χαμηλότερες μέσες τιμές συγκέντρωσης γαλακτικού οξέος από ότι τα 

ψάρια που ήταν στα βαθιά δίκτυα, ενώ τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο  παρουσιάζεται 

το αντίθετο, τα ψάρια στα ρηχά είχαν υψηλότερη τιμή από αυτά στα βαθιά δίκτυα. 

Επίσης, μέσα σε κάθε πειραματική συνθήκη, παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές, 

με μέγιστες συγκεντρώσεις  τον Ιούλιο (ρηχά: 4,7 ± 1,1 mmol L-1, βαθιά: 3,7 ± 0,9 

(α) (β) 
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mmol L-1) και τον Σεπτέμβριο (ρηχά: 4,1 ± 1,3 mmol L-1) και ελάχιστες τον 

Νοέμβριο (ρηχά: 1,9 ± 0,5 mmol L-1) και τον Μάρτιο (βαθιά: 2,1 ± 0,4  mmol L-1) 

(Γράφημα 3.22). 

 

   
Γράφημα 3.22:  Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος 

στους χρόνους (μήνες) δειγματοληψίας ανά πειραματική συνθήκη (α) ρηχά και (β) βαθιά 

δίκτυα. Τα γράμματα υποδεικνύουν διαφορές μεταξύ του χρόνου δειγματοληψίας. 

 

 Για την χοληστερόλη του πλάσματος, φαίνεται πως οι μέσες συγκεντρώσεις 

επηρεάζονται σημαντικά από τον παράγοντα χρόνο δειγματοληψίας (F = 23,750,       

P < 0,001) ενώ από τον παράγοντα βάθος δικτύων όχι (F = 0,565,  P = 0,453). 

Επίσης, δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο 

παραγόντων (F = 0,811, P = 0,520) (Γράφημα 3.23(α)). Για τον παράγοντα χρόνο 

δειγματοληψίας, πιο συγκεκριμένα, η μέση συγκέντρωση τον μήνα Μάιο είναι 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερη από όλους τους άλλους μήνες (4,8 ± 1,0 mmol L-1), 

ενώ τους μήνες Νοέμβριο και Σεπτέμβριο εμφανίζονται οι χαμηλότερες μέσες 

συγκεντρώσεις χοληστερόλης (3,2 ± 0,6 και 3,6 ± 1,0 mmol L-1 αντίστοιχα) 

(Γράφημα 3.23(β)).  

 

Όσο αφορά τα ελεύθερα λιπαρά οξέα στον ορό αίματος, παρουσιάζεται στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ του χρόνου δειγματοληψίας και του βάθους των 

δικτύων (F = 3,961, P = 0,022) και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δυο πειραματικών 

συνθηκών. Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο στα ρηχά δίκτυα παρατηρήθηκε στατιστικά 

υψηλότερη μέση συγκέντρωση ελεύθερων λιπαρών οξέων από ότι στα βαθιά δίκτυα, 

(α) (β) 
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ενώ τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο δεν παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ των δυο 

συνθηκών. Επίσης, μέσα σε κάθε πειραματική συνθήκη, παρουσιάζονται σημαντικές 

διαφορές, με χαμηλότερες μέσες συγκεντρώσεις τον Μάρτιο (ρηχά: 0,8 ± 0,4 mM, 

βαθιά 0,4 ± 0,1 mM) και υψηλότερες τον Σεπτέμβριο (ρηχά: 1,8 ± 0,5 mM) 

(Γράφημα 3.24). 

 

  
Γράφημα 3.23: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της συγκέντρωσης της χοληστερόλης (α) 

στους χρόνους (μήνες) δειγματοληψίας ανά πειραματική συνθήκη (ρηχά και βαθιά δίκτυα) 

και (β) ανά χρόνο δειγματοληψίας. Τα γράμματα υποδεικνύουν διαφορές μεταξύ του χρόνου 

δειγματοληψίας. 

 

  
Γράφημα 3.24:  Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της συγκέντρωσης των ελεύθερων λιπαρών 

οξέων στους χρόνους (μήνες) δειγματοληψίας ανά πειραματική συνθήκη (α) ρηχά και (β) 

βαθιά δίκτυα. Τα γράμματα υποδεικνύουν διαφορές μεταξύ των του χρόνου  δειγματοληψίας. 

  

(α) 

(α) (β) 

(β) 
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Για τις ολικές πρωτεΐνες πλάσματος, φαίνεται πως οι μέσες συγκεντρώσεις 

επηρεάζονται σημαντικά από τον παράγοντα χρόνο δειγματοληψίας (F = 27,221,       

P < 0,001) ενώ από τον παράγοντα βάθος δικτύων όχι (F = 0,367, P = 0,545). Επίσης, 

δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο 

παραγόντων (F = 2,196, P = 0,071) (Γράφημα 3.25(α)). Για τον παράγοντα χρόνο 

δειγματοληψίας, πιο συγκεκριμένα, η μέση συγκέντρωση τον μήνα Ιούλιο διαφέρει 

στατιστικά σημαντικά από όλους τους άλλους μήνες και είναι επίσης, και η 

υψηλότερη μέση συγκέντρωση που παρουσιάζεται (7,0 ± 2,3 g dL-1), ενώ η 

χαμηλότερη μέση συγκέντρωση εμφανίζεται τον Σεπτέμβριο (4,2 ± 0,8 g dL-1)  

(Γράφημα 3.25(β)). 

 

  
Γράφημα 3.25: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της συγκέντρωσης των ολικών πρωτεϊνών 

πλάσματος (α) στους χρόνους (μήνες) δειγματοληψίας ανά πειραματική συνθήκη (ρηχά και 

βαθιά δίκτυα) και (β) ανά χρόνο δειγματοληψίας. Τα γράμματα υποδεικνύουν διαφορές 

μεταξύ του χρόνου δειγματοληψίας. 

 

 Όσο αφορά την δραστικότητα της λυσοζύμης στο πλάσμα, παρουσιάζεται στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ του χρόνου δειγματοληψίας και του βάθους των 

δικτύων (F = 4,926, P < 0,001) και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δυο πειραματικών 

συνθηκών. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο διαφέρουν οι μέσες τιμές 

των ατόμων των ρηχών και των βαθιών δικτύων, όπου και στις δυο περιπτώσεις, στα 

ρηχά δίκτυα παρατηρήθηκαν στατιστικά υψηλότερες μέσες τιμές δραστικότητας της 

λυσοζύμης. Επίσης, στα βαθιά δίκτυα δεν παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των μηνών, ενώ στα ρηχά παρουσιάζονται, με μέγιστες τιμές 

(α) (β) 
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δραστικότητας τον Σεπτέμβριο (710,7 ± 325,3 k unit L-1) και ελάχιστες τον Μάιο 

(306,3 ± 134,2 k unit L-1) (Γράφημα 3.26). 

  
Γράφημα 3.26:  Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των τιμών της δραστικότητας της 

λυσοζύμης στους χρόνους (μήνες) δειγματοληψίας ανά πειραματική συνθήκη (α) ρηχά και 

(β) βαθιά δίκτυα. Τα γράμματα υποδεικνύουν διαφορές μεταξύ του χρόνου δειγματοληψίας, 

ενώ η απουσία σήμανσης δηλώνει απουσία στατιστικά σημαντικής διαφοράς (p<0.05). 

 

Όσο αφορά την κορτιζόλη του πλάσματος, φαίνεται πως οι μέσες συγκεντρώσεις 

επηρεάζονται σημαντικά μόνο από τον παράγοντα χρόνο δειγματοληψίας                  

(F = 12,872, P < 0,001) και όχι από τον παράγοντα βάθος δικτύων (F = 0,204,           

P = 0,652), καθώς επίσης, δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση 

μεταξύ των δυο παραγόντων (F = 0,445, P = 0,776) (Γράφημα 3.27(α)). Για τον 

παράγοντα χρόνο δειγματοληψίας, πιο συγκεκριμένα, η υψηλότερη μέση 

συγκέντρωση παρουσιάζεται τον Μάρτιο (1,3 ± 0,6 ng mL-1) και διαφέρει στατιστικά 

σημαντικά από τους υπόλοιπους μήνες που κυμαίνονται σε πιο χαμηλά επίπεδα (0,2 ± 

0,1 ng mL-1 τον Νοέμβριο έως 0,5 ± 0,4 ng mL-1 τον Ιούλιο) (Γράφημα 3.27(β)). Από 

τους υπολογισμούς αποκλείστηκε ένα δείγμα του Μαΐου των ρηχών δικτύων με τιμή 

6,8 ng mL-1 και ένα δείγμα του Ιουλίου των βαθιών δικτύων με τιμή 5,6 ng mL-1 ως 

ακραίες τιμές.    

 

Για την θυροξίνη Τ4, φαίνεται πως οι μέσες συγκεντρώσεις  επηρεάζονται σημαντικά 

από τον παράγοντα χρόνο δειγματοληψίας (F = 60,145, P < 0,001) ενώ από τον 

παράγοντα βάθος δικτύων όχι (F = 1,285, P = 0,258). Επίσης, δεν παρουσιάζεται 

στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο παραγόντων (F = 2,290,          

P = 0,061) (Γράφημα 3.28(α)). Για τον παράγοντα χρόνο δειγματοληψίας, πιο 

(α) (β) 
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συγκεκριμένα,  όλοι οι μήνες παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές, εκτός 

από τον Μάρτη και τον  Νοέμβρη. Επίσης, αυτοί οι δυο μήνες έχουν  και τις 

υψηλότερες μέσες τιμές (10,7 ± 1,9 και 11,4 ± 2,2 ng mL-1 αντίστοιχα), ενώ η 

χαμηλότερη μέση συγκέντρωση παρουσιάζεται τον Ιούλιο (5,3 ± 1,1 ng mL-1) 

(Γράφημα 3.28(β)). 

 

  
Γράφημα 3.27: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της συγκέντρωσης της κορτιζόλης (α) στους 

χρόνους (μήνες) δειγματοληψίας ανά πειραματική συνθήκη (ρηχά και βαθιά δίκτυα) και (β) 

ανά χρόνο δειγματοληψίας. Τα γράμματα υποδεικνύουν διαφορές μεταξύ του χρόνου 

δειγματοληψίας. 

 

  
Γράφημα 3.28: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της συγκέντρωσης της θυροξίνης Τ4 (α) 

στους χρόνους (μήνες) δειγματοληψίας ανά πειραματική συνθήκη (ρηχά και βαθιά δίκτυα) 

και (β) ανά χρόνο δειγματοληψίας. Τα γράμματα υποδεικνύουν διαφορές μεταξύ του χρόνου 

δειγματοληψίας. 

(α) 

(α) 

(β) 

(β) 
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Όσο αφορά την τριιωδοθυρονίνη Τ3, φαίνεται πως οι μέσες συγκεντρώσεις δεν  

επηρεάζονται σημαντικά ούτε από τον παράγοντα χρόνο δειγματοληψίας (F = 2,298, 

P = 0,061) ούτε από τον παράγοντα βάθος δικτύων (F = 0,427, P = 0,514). Επίσης, 

δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο 

παραγόντων (F = 0,614, P = 0,653). Οι μέσες συγκεντρώσεις της Τ3 κυμαίνονταν από 

6,4 ± 3,7 ng mL-1 στα ρηχά δίκτυα τον Ιούλιο έως 8,7 ± 4,1 ng mL-1 στα βαθιά δίκτυα 

τον Μάιο (Γράφημα 3.29). 

 

      
Γράφημα 3.29: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των συγκεντρώσεων της Τ3 στους χρόνους 

(μήνες) δειγματοληψίας ανά πειραματική συνθήκη (ρηχά και βαθιά δίκτυα). H απουσία 

σήμανσης δηλώνει απουσία στατιστικά σημαντικής διαφοράς (p < 0.05). 
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3.4 Τιμές βάσης (baseline values) σε εντατικές συνθήκες εκτροφής 

Με βάση τα δεδομένα από το πείραμα πάχυνσης και συγκεκριμένα τα 5 και 95% 

εκατοστημόρια (percentiles) προκύπτουν οι τιμές βάσης (baseline values) σε 

εντατικές συνθήκες εκτροφής (Πίνακες 3.3 και 3.4).  

 

Πίνακας 3.3: Μέση τιμή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και μέγιστη τιμή, συντελεστής 

διακύμανσης (CV) και 5 και 95% percentile των τιμών του αιματοκρίτη (Ht), αιμοσφαιρίνης, 

κορτιζόλης, θυρεοειδικών ορμονών (Τ3  & Τ4) και των τιμών δραστικότητας λυσοζύμης. 

 

Ht 

(%) 

Hemoglobin 

(g dL-1) 

Cortisol 

(ng mL-1) 

T4 

(ng mL-1) 

T3 

(ng mL-1) 

Lysozyme 

(k unit L-1) 

Average 31,22 6,69 0,53 8,88 7,46 442,87 

St. Deviation 5,80 2,47 0,56 2,98 3,18 233,75 

Min 17,00 1,07 0,03 2,68 1,10 92,50 

Max 48,00 15,99 2,97 18,02 15,78 1269,36 

CV (%) 18,57 36,89 107,04 33,51 42,64 52,78 

95% Percentile 42,00 10,80 1,67 13,53 12,95 961,63 

5% Percentile 22,00 2,78 0,06 4,04 2,63 147,66 

 
Πίνακας 3.4: Μέση τιμή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και μέγιστη τιμή, συντελεστής 

διακύμανσης (CV)  και 5 και 95% percentile των τιμών της οσμωτικής πίεσης, γλυκόζης, 

γαλακτικού οξέος, χοληστερόλης, ελεύθερων λιπαρών οξέων και ολικών πρωτεϊνών. 

 

Οsmotic 

Pressure 

(mOsmol  kg-1) 

Glucose 

(mmol L-1) 

Lactate 

(mmol L-1) 

Cholesterol 

(mmol L-1) 

Free 

Fatty 

Acids 

(mM) 

Total 

proteins 

(g dL-1) 

Average 363,67 7,79 3,09 3,85 1,15 4,92 

St. Deviation 43,66 2,49 1,21 0,92 0,71 1,67 

Min 282,00 3,31 0,96 2,09 0,20 3,15 

Max 747,00 14,94 6,69 8,68 2,44 12,53 

CV (%) 12,01 31,92 39,10 23,82 61,62 33,90 

95% Percentile 405,40 12,57 5,49 5,47 2,21 8,82 

5% Percentile 302,80 4,35 1,57 2,50 0,27 3,56 
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4. Συζήτηση  

Ο γενικότερος στόχος της εργασίας  αυτής ήταν η βελτιστοποίηση των συνθηκών 

εκτροφής του κρανιού, στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης (welfare), και η εργασία 

εστιάστηκε στην μελέτη της απόκρισης των ψαριών σε έκθεση σε οξύ στρες και σε 

στρες μεταφοράς, και στην μελέτη της απόδοσης των ψαριών στην εντατική 

υδατοκαλλιέργεια. 

Για το συγκεκριμένο είδος, δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα στην βιβλιογραφία, εκτός 

από τα άρθρα των Fanouraki et al. 37 για το οξύ στρες, των Samaras et al. 38 που 

ασχολείται με τις εντατικές συνθήκες εκτροφής και το οξύ στρες, και τα άρθρα των 

Chatzifotis et al.39,40 που ασχολούνται με την απόδοση των ατόμων κρανιού σε 

διαφορετικές δίαιτες. 

 

 

4.1 Πείραμα έκθεσης σε οξύ στρες 

Στο πείραμα έκθεσης σε οξύ στρες, παρουσιάστηκε απόκριση στο στρες με αλλαγές 

σε μεταβολικές και ορμονικές παραμέτρους, πράγμα που συμφωνεί με το γενικό 

μοντέλο για την απόκριση στην οξέα καταπόνηση, ακόμα και αν υπάρχει ειδο-

ειδικότητα τόσο στην ένταση όσο και στην διάρκεια αυτής της απόκρισης26,27,29,39.  

Σε σύγκριση με αντίστοιχό πείραμα σε άτομα κρανιού που παρουσιάζεται στο άρθρο 

των Fanouraki et al.37, η απόκριση σε κάποιες παραμέτρους είναι ελαφρώς 

διαφοροποιημένες, τόσο στον χρονισμό, όσο και στην ένταση.  

Πιο συγκεκριμένα, η γλυκόζη πλάσματος στην παρούσα εργασία καθυστέρησε να 

παρουσιάσει τις μέγιστες συγκεντρώσεις (στις 2 ώρες μετά την καταπόνηση) σε 

σχέση με το πιο πάνω άρθρο (στην 0,5 ώρα), αλλά οι τιμές ήταν χαμηλότερες, ενώ 

στο γαλακτικό οξύ, πάλι υπήρχε καθυστέρηση στην εμφάνιση της μέγιστης 

συγκέντρωσης (στην 1 ώρα στην παρούσα εργασία και στην 0,5 ώρα στο άρθρο), 

αλλά οι συγκεντρώσεις ήταν ελαφρώς μεγαλύτερες. 

 
Για την κορτιζόλη και πάλι συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με το άρθρο των 

Fanouraki et al., τα δεδομένα είναι σε συμφωνία, με την μέγιστη συγκέντρωση να 

παρουσιάζεται στις 2 ώρες μετά την καταπόνηση. Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις ήταν 

κατά πολύ μικρότερες στην παρούσα εργασία, γεγονός όμως που μπορεί να εξηγηθεί 

από το ότι στο άρθρο χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός οξέου στρες, που περιλάμβανε 
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κυνηγητό με απόχη και έκθεση στον αέρα, που φαίνεται να επηρεάζει έντονα τα 

ψάρια 40, ενώ στην παρούσα εργασία, τα ψάρια έτυχαν μόνο κυνηγητό με απόχη. 

Επίσης, ο κρανιός στην παρούσα εργασία, ακόμα και μετά την καταπόνηση, 

παρουσιάζει χαμηλότερες συγκεντρώσεις κορτιζόλης σε σύγκριση με άλλα είδη (πχ 

τσιπούρα Sparus aurata 41,42, λαυράκι Dicentrarchus labrax 37,38, φαγκρί Pagrus 

pagrus 43, ιριδίζουσα πέστροφα Oncorhynchus mykiss 44, τιλάπια Oreochromis 

mossambicus 45, red sea bream Pagrus major 46), ακόμα και με είδη του ίδιου γένους 

(Japanese meagre Argyrosomus japonicus 47 και mulloway Argyrosomus 

hololepidotus 48). Έτσι, επιβεβαιώνεται ότι ο κρανιός είναι ένα είδος με πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις κορτιζόλης, τόσο για τις τιμές βάσης, όσο κα για τις τιμές μετά την 

καταπόνηση. 

Γενικά, όσο αφορά και τις τρεις αυτές παραμέτρους (γλυκόζη, γαλακτικό οξύ και 

κορτιζόλη), μπορεί βάσει των δεδομένων αυτών να επιβεβαιωθεί ότι είναι καλοί 

δείκτες εκτίμησης της καταπόνησης. 

 

Σε αντίθεση με τις πιο πάνω παραμέτρους, στην αιμοσφαιρίνη δεν παρουσιάστηκε 

σημαντική επίδραση της καταπόνησης, γεγονός που συμφωνεί με προηγούμενη 

παρόμοια μελέτη49, ενώ οι συγκεντρώσεις της αιμοσφαιρίνης συγκρινόμενες με το 

συγγενικό είδος του κρανιού A. Japonicus είναι ελαφρώς χαμηλότερες50. Επίσης, στο 

pH αίματος δεν υπήρχαν διαφορές πριν και μετά την καταπόνηση και οι τιμές 

κυμαίνονταν στις τιμές βάσης που αναφέρονται στο άρθρο των Samaras et al. 38. Στο 

pH του λευκού μυ παρουσιάστηκε αύξηση στην 1 ώρα μετά την καταπόνηση, κάτι 

που δεν ήταν αναμενόμενο (στην βιβλιογραφία το οξύ στρες σχετίζεται με μείωση 

του pH του λευκού μυ51–53) και δεν φαίνεται να έχει παρατηρηθεί σε άλλο είδος. 

 

Επίσης, φαίνεται πως η οσμωτική πίεση δεν επηρεάστηκε από την καταπόνηση, 

καθώς υπήρξε μεν αύξηση στην 0,5 ώρα μετά την καταπόνηση, αλλά δεν διέφερε 

στατιστικά σημαντικά από την συγκέντρωση στις 0 ώρες. Τα δεδομένα αυτά 

διαφωνούν με προηγούμενη μελέτη που έδειξε γενικά υψηλότερες συγκεντρώσεις 

οσμωτικής πίεσης και μέγιστο στις 2 ώρες μετά την καταπόνηση30. 

 

Τέλος, το γλυκογόνο ήπατος δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την καταπόνηση, καθώς 

δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των χρονικών σημείων, παρόλο 

που υπήρξε μια μικρή πτώση μέχρι και τις 2 ώρες μετά την καταπόνηση. Αυτό το 
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γεγονός συμφωνεί  με τα αποτελέσματα παρόμοιας μελέτης 49, αλλά και με το 

γεγονός ότι η απόκριση του ηπατικού γλυκογόνου μετά την καταπόνηση, ποικίλει 

τόσο μεταξύ των ειδών, όσο και μεταξύ ατόμων του ιδίου είδους, ανάλογα και με την 

μεταβολική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα άτομα 54. 

 

 

4.2 Πείραμα προσομοίωσης μεταφοράς ατόμων κρανιού διάρκειας 24 ωρών 

Κατά την μεταφορά, τα ψάρια εκτίθενται σε στρεσογόνα ερεθίσματα που μπορούν να 

προκαλέσουν κάποιες αρνητικές για τον οργανισμό φυσιολογικές αποκρίσεις, οι 

οποίες πολλές φορές επηρεάζουν τις φυσιολογικές λειτουργίες των οργανισμών 55,56. 

Ένας από τους κυριότερους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την απόκριση στο 

στρες που σχετίζονται με την μεταφορά, είναι η ιχθυοφόρτιση (πυκνότητα 

μεταφοράς) που χρησιμοποιείται για κάθε είδος ψαριού.  

 

Στην παρούσα εργασία, επιλέχθηκαν για τον κρανιό τρεις ιχθυοφορτίσεις: μικρή 10 

kg m-3, μεσαία 25 kg m-3 και μεγάλη 50 kg m-3. Οι λόγοι που επιλέχθηκαν αυτές οι 

συγκεκριμένες ιχθυοφορτίσεις είναι δυο. Ο πρώτος λόγος, ήταν ότι η επιλογή έγινε 

βάση της ιχθυοφόρτισης που χρησιμοποιείται συνήθως για το λαυράκι και την 

τσιπούρα (δεν ξεπερνά τα 25 kg m-3) 57, καθώς  δεν υπάρχουν δεδομένα για την 

μεταφορά του κρανιού και πολλές φορές στην πράξη, οι διάφορες πρακτικές της 

εκτροφής της τσιπούρας και του λαυρακιού, χρησιμοποιούνται και για τον κρανιό 12. 

Ο δεύτερος λόγος, είναι η συμπεριφορά του είδους, το οποίο είναι νωθρό ψάρι που 

δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τις μεγάλες συγκεντρώσεις, πράγμα που πηγάζει 

από το γεγονός ότι στην φύση σχηματίζει σχετικά μεγάλα κοπάδια και από το ότι 

στην ιχθυοκαλλιέργεια τα άτομα προτιμούν να παραμένουν στον πάτο του κλωβού ή 

της δεξαμενής στην οποία βρίσκονται, το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς να 

χρησιμοποιούν ολόκληρη τη στήλη του νερού και γενικότερα το χώρο που είναι 

διαθέσιμος. Για αυτό, επιλέχθηκε και μια μεγαλύτερη από το συνηθισμένο  (25 kg m-

3) ιχθυοφόρτιση, τα 50 kg m-3.  

 

Τα αποτελέσματα που αφορούν τις παραμέτρους του νερού λίγο πριν το τέλος του 

πειράματος (~23 ώρες), δείχνουν για το διαλυμένο οξυγόνο ότι με την αύξηση της 

ιχθυοφόρτισης, μειώνονται οι συγκεντρώσεις, ενώ για το pH φαίνεται πως στην 
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μεγάλη και την μεσαία ιχθυοφόρτιση υπήρχαν παρόμοιες τιμές, αλλά για την μικρή 

εμφανίζεται ελαφριά αύξηση. 

 

Όσο αφορά την θνησιμότητα, νεκρά άτομα υπήρχαν μόνο στα δύο αντίγραφα της 

μεγάλης ιχθυοφόρτισης, ενώ στις υπόλοιπες δεν υπήρξαν απώλειες ατόμων. Αυτό 

συμφωνεί με αντίστοιχα πειράματα προσομοίωσης μεταφοράς σε άλλα είδη, όπως το 

φαγκρί (Pagrus pagrus)58 και το είδος Colossoma macropomum 59, όπου φάνηκε πως 

υπήρχαν περισσότερα νεκρά άτομα στις μεγαλύτερες πυκνότητες μεταφοράς που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Για τον αιματοκρίτη, καθώς παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση 

μεταξύ της ιχθυοφόρτισης και του χρόνου δειγματοληψίας, δεν μπορούν εύκολα να 

εξηγηθούν οι επιδράσεις του καθενός από αυτούς τους παράγοντες ξεχωριστά. 

Ωστόσο, μπορεί να ειπωθεί ότι η ιχθυοφόρτιση έχει επηρεάσει αρνητικά τον 

αιματοκρίτη γιατί οι τιμές της μεγαλύτερης ιχθυοφόρτισης έχουν υψηλότερο 

αιματοκρίτη συγκρινόμενες με την χαμηλότερη ιχθυοφόρτιση που παρουσιάζει τις 

χαμηλότερες τιμές. Επίσης, η μεγάλη ιχθυοφόρτιση παρουσιάζει αύξηση στις 2 ώρες 

σε σύγκριση με την μικρή που παρουσιάζει μείωση και την μεσαία που έχει τα ίδια 

επίπεδα με τον αιματοκρίτη στις 0 ώρες. Όμως, σε άλλα είδη σε αντίστοιχα 

πειράματα δεν φαίνεται οι διάφορες ιχθυοφορτίσεις να επηρεάζουν με διαφορετικό 

τρόπο τον αιματοκρίτη (π.χ. το είδος Brycon cephalus 60 και το είδος Colossoma 

macropomum 59). 

 

Η αιμοσφαιρίνη δεν φάνηκε να επηρεάζεται από το στρες μεταφοράς και οι 

συγκεντρώσεις που παρουσιάζονται εμπίπτουν στα όρια των τιμών βάσης σε 

συνθήκες εκτροφής που καθορίστηκαν από τα αποτελέσματα του πειράματος 

πάχυνσης σε κλωβούς της παρούσας εργασίας. 

 

Στην γλυκόζη, όπως και την αιμοσφαιρίνη, δεν παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ 

των τριών ιχθυοφορτίσεων και των χρόνων των δειγματοληψιών, και κατά συνέπεια, 

ούτε αυτή η παράμετρος επηρεάστηκε από την μεταφορά. Το ίδιο συμβαίνει και στο 

είδος Brycon cephalus, όπου δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην γλυκόζη για τις 

ιχθυοφορτίσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν 60, ενώ στο είδος Colossoma macropomum η 
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γλυκόζη παρουσίασε αύξηση στις μεγαλύτερες ιχθυοφορτίσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν 59. 

 

Για το γαλακτικό οξύ φάνηκε πως υπάρχει επίδραση μόνο του παράγοντα χρόνος 

δειγματοληψίας, ωστόσο, αυτό που παρατηρήθηκε ήταν μείωση των συγκεντρώσεων 

στις 2 ώρες για όλες τις ιχθυοφορτίσεις. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το ότι σε 

στρεσογόνες καταστάσεις το γαλακτικό οξύ παρουσιάζει σχετικά γρήγορη αύξηση 

και μετά γύρω στις 2 ώρες μετά την καταπόνηση παρουσιάζεται μείωση, ακόμα και 

πέραν της συγκέντρωσης πριν την καταπόνηση (στο πείραμα του οξέους στρες στην 

παρούσα εργασία και στο άρθρο των Fanouraki et al.37). Άρα δεν μπορεί να 

αποκλειστεί το ενδεχόμενο το στρες μεταφοράς να επηρεάζει αρνητικά το γαλακτικό 

οξύ. 

 

Όσον αφορά το γλυκογόνο ήπατος, φαίνεται πως επηρεάστηκε μόνο από τον χρόνο 

δειγματοληψίας και όχι από τις διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις. Υπάρχει όμως αύξηση 

του γλυκογόνου στις 2 ώρες μετά την έναρξη της μεταφοράς, που πέφτει μεν μέχρι τις 

24 ώρες, αλλά δεν φτάνει τα αρχικά επίπεδα πριν την καταπόνηση. Αυτό το γεγονός 

δεν φαίνεται να συμβαίνει σε άλλα είδη σε παρόμοιες μελέτες, όπως για παράδειγμα 

το φαγκρί που παρουσιάζει μείωση ειδικότερα στις μεγαλύτερες ιχθυοφορτίσεις58. 

Πάντως, μια πιθανή εξήγηση, που περιλαμβάνει και το γεγονός ότι στο παρών 

πείραμα η γλυκόζη δεν παρουσίασε διαφορές μεταξύ των 0, 2 και 24 ωρών, είναι ότι 

υπήρξε αρχικά αύξηση της γλυκόζης, ως ανταπόκριση στο στρες, αλλά μετά 

μειώθηκε (και για αυτό δεν παρουσιάστηκαν διαφορές στις 2 ώρες) μέσω της 

σύνθεσης γλυκογόνου, και άρα για αυτό παρουσιάζονται αυξημένες συγκεντρώσεις 

γλυκογόνου ήπατος στις 2 ώρες. Κάτι αντίστοιχο, πιθανώς συνέβη και με το 

γαλακτικό οξύ, που αρχικά ίσως παρουσίασε αύξηση, αλλά μέχρι την στιγμή της 

μέτρησης στις 2 ώρες να μειώθηκε μέσω σύνθεσης γλυκογόνου, όπως συμβαίνει και 

στην ιριδίζουσα πέστροφα σε εξαντλητική άσκηση 61. 

 

Όπως και στον αιματοκρίτη, και στην κορτιζόλη παρουσιάστηκε στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο παραγόντων που εξετάστηκαν, και έτσι 

δεν μπορούν εύκολα να εξηγηθούν ξεχωριστά οι επιδράσεις της ιχθυοφόρτισης και 

του χρόνου δειγματοληψίας. Ωστόσο, με βάση το γεγονός ότι μόνο οι συγκεντρώσεις 

στις 24 ώρες στην μεγαλύτερη ιχθυοφόρτιση παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική 
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αύξηση σε σχέση με τους υπόλοιπους συνδυασμούς χρόνου και ιχθυοφόρτισης, 

φαίνεται πως μόνο σε αυτήν την ιχθυοφόρτιση καταπονήθηκαν έντονα τα ψάρια. 

Πράγμα που επιβεβαιώνεται και με το ότι μόνο στην μεγάλη ιχθυοφόρτιση υπήρχαν 

νεκρά άτομα.  

Γενικότερα, και σε άλλα είδη  σε παρόμοια πειράματα φαίνεται πως επηρεάζεται η 

κορτιζόλη, όπως για παράδειγμα το είδος Colossoma macropomum που είχε 

αυξημένες συγκεντρώσεις στις υψηλότερες ιχθυοφορτίσεις που χρησιμοποιήθηκαν59, 

καθώς και τα είδη  Brycon cephalus και γάδος του Ατλαντικού (Gadus morhua) που 

παρόλο που δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των ιχθυοφορτίσεων υπήρξε αύξηση της 

κορτιζόλης μετά το στρες μεταφοράς60,62.  

 

Με βάση τα αποτελέσματα για το πείραμα προσομοίωσης μεταφοράς, επιβεβαιώνεται 

ότι αυτή η αναγκαία πρακτική των εντατικών συνθηκών ιχθυοκαλλιέργειας, 

επηρεάζει τις βιολογικές επιδόσεις και μειώνει την ικανότητα επιβίωσης των 

ψαριών59,60,62–64, καθώς και ότι και για τον κρανιό πρέπει να αποφεύγεται η μεταφορά 

σε ιχθυοφορτίσεις μεγαλύτερες των 25 kg m-3. 

 

 

4.3 Πείραμα πάχυνσης σε κλωβούς 

Για το πείραμα αυτό επιλέχθηκαν κλωβοί με δυο βάθη δικτύων, τα ρηχά που ήταν 

στα 6 μέτρα και τα βαθιά που ήταν στα 8 μέτρα. Με βάση την συμπεριφορά του 

κρανιού που είναι ένα ψάρι που προτιμά να βρίσκεται στον πυθμένα του κλωβού ή 

της δεξαμενής στην οποία βρίσκεται, έγινε η υπόθεση ότι στους κλωβούς με τα βαθιά 

δίκτυα η απόδοση των ατόμων θα ήταν καλύτερη. (Η επιλογή των συγκεκριμένων 

βαθών έγινε για τεχνικούς λόγους, ώστε να είναι κοντά στο βιομηχανικό βάθος των 

10 μέτρων.) 

 

Τα αποτελέσματα του πειράματος δείχνουν ότι η απόδοση των ψαριών στα δύο 

διαφορετικά βάθη διέφερε, καθώς με βάση τον Δείκτη Μετατρεψιμότητας Τροφής 

FCR αλλά και την επιβίωση των ατόμων, φαίνεται καθαρά ότι τα βαθιά δίκτυα είναι 

πιο ευνοϊκά για την καλύτερη και οικονομικότερη απόδοση των ψαριών. Ωστόσο,     

στις περισσότερες παραμέτρους από τις υπόλοιπες που ελέγχθηκαν δεν υπήρχε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των βαθών. Το τελευταίο είναι κάτι που 

συμφωνεί με παρόμοια μελέτη που έγινε στον κρανιό όπου χρησιμοποιήθηκαν δυο 

55 
 



διαφορετικά βάθη (ρηχά: 4 m και βαθιά: 6 m) (Προσωπική επικοινωνία με Δρ. Μ. 

Παυλίδη, Τσαλαφούτα και συν., αδημοσίευτα δεδομένα 65).  

 

Αντιθέτως, στις περισσότερες παραμέτρους υπήρχαν εποχιακές διαφορές, πράγμα 

που επίσης, βρίσκεται σε συμφωνία με την πιο πάνω μελέτη, και φαίνεται ότι οι 

διαφορές αυτές πιθανόν βασίζονται στις διαφορές της θερμοκρασίας και της 

φωτοπεριόδου, αλλά και στον ρυθμό πρόσληψης τροφής που επίσης παρουσιάζει 

εποχικές τάσεις (πχ στο λαυράκι 66). Εποχιακές διαφορές στην απόκριση διαφόρων 

φυσιολογικών παραγόντων και στην απόδοση των ψαριών, έχουν παρατηρηθεί και σε 

άλλα είδη όπως είναι για παράδειγμα το λαυράκι 67–70, η τσιπούρα 71,72, η τιλάπια 73 

και το καλκάνι (Scophthalmus maximus)74. 

 

Όσο αφορά τον ρυθμό αύξησης, που φαίνεται έμμεσα από τα δεδομένα της παρούσας 

εργασίας για το βάρος και ολικό μήκος σώματος, είναι φανερό πως δεν επηρεάζεται 

από το βάθος των δικτύων, κάτι που συμφωνεί με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης 

μελέτης που αναφέρθηκε πιο πάνω 65.  

 

Για τον Δείκτη Μετατρεψιμότητας Τροφής FCR, φαίνεται πως στους κλωβούς με τα 

βαθιά δίκτυα παρουσιάζονται χαμηλότερες και άρα καλύτερες τιμές σε σύγκριση με 

τους κλωβούς με τα ρηχά δίκτυα. Σε σύγκριση με τα δεδομένα της μελέτης που 

αναφέρθηκε πιο πάνω, υπάρχει διαφορά, καθώς παρουσιάζεται το ακριβώς αντίθετο, 

δηλαδή τα ρηχά δίκτυα έχουν τις καλύτερες τιμές δείκτη FCR. Ωστόσο, συγκρίνοντας 

τις τιμές διαφαίνεται πως τα ρηχά δίκτυα της παρούσας μελέτης και τα βαθιά δίκτυα 

της πιο πάνω μελέτης (που είχαν ίδιο βάθος 6 m) είχαν παρόμοιες τιμές και τα βαθιά 

δίκτυα της παρούσας εργασίας (8 m) και τα ρηχά της πιο πάνω μελέτης (4 m) είχαν 

επίσης παρόμοιες τιμές 65. Με βάση όμως την συνήθεια των ατόμων κρανιού να 

βρίσκονται στο κάτω μέρος του δικτύου, ίσως να ήταν καλύτερη η χρήση βαθιών 

δικτύων, ίσως και πέραν των 8 μέτρων, εφόσον βέβαια μπορεί να εξασφαλιστεί η 

καλή κατανομή της τροφής σε όλα τα άτομα.  

 

Για τις θνησιμότητες στην παρούσα εργασία φάνηκε πως στα βαθιά δίκτυα 

παρουσιάζονται χαμηλότερα ποσοστά σε σύγκριση με τα ρηχά δίκτυα, και σε 

σύγκριση με την πιο πάνω μελέτη παρουσιάζονται τα ίδια αποτελέσματα. Όμως τα 

ποσοστά των δυο βαθών στην μελέτη αυτή δεν διαφέρουν ιδιαίτερα και είναι αρκετά 
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κοντά στα ποσοστά που παρουσιάστηκαν στους κλωβούς με τα βαθιά δίκτυα της 

παρούσας μελέτης 65. 

 

Στην μελέτη των Τσαλαφούτα και συν., με βάση τα αποτελέσματα τους, αναφέρεται 

ότι τα ψάρια που εκτρέφονται στα ρηχά δίκτυα πιθανώς να έχουν καλύτερη 

πρόσβαση στην τροφή και άρα καλύτερο Δείκτη Μετατρεψιμότητας Τροφής FCR και 

καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης 65, θεωρώντας ίσως ότι στα βαθιά δίκτυα η τροφή δεν θα 

ισοκατανέμεται, καθώς μόνο τα κυρίαρχα άτομα θα κολυμπούν ανοδικά προς την 

τροφή από το κάτω μέρος του δικτύου που συνηθίζει να βρίσκεται αυτό το ψάρι. 

Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα της παρούσας μελέτης αυτό καταρρίπτεται, αφού για 

τον δείκτη FCR παρουσιάζεται το αντίθετο. Έτσι, μπορεί να υπάρξει καλύτερη και 

οικονομικότερη απόδοση, χωρίς την ανησυχία για κακή κατανομή της τροφής στους 

κλωβούς με βαθιά δίκτυα.  

 

Για τον  αιματοκρίτη αλλά και την αιμοσφαιρίνη παρατηρήθηκαν μόνο εποχιακές 

διαφορές και οι μεγαλύτερες τιμές και για τις δυο παραμέτρους παρουσιάστηκαν τον 

Νοέμβριο. Σε σύγκριση με μια μελέτη που αφορά τις εποχικές διαφορές στον κρανιό, 

φαίνεται πως παρουσιάζονται  παρόμοιες τιμές για αιματοκρίτη και ελαφρώς 

χαμηλότερες τιμές αιμοσφαιρίνης στην παρούσα εργασία, ωστόσο στην 

προαναφερθείσα μελέτη δεν υπήρχα διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μηνών38. 

Μια πιθανή εξήγηση για αυτήν την άνοδο αυτών των παραμέτρων κατά τον 

Νοέμβριο, είναι η διαφορά στην φωτοπεριόδο καθώς τότε παρουσιάζονται οι 

λιγότερες ώρες φωτός σε σύγκριση με τους άλλους μήνες της δειγματοληψίας, ενώ 

μπορεί να αποκλειστεί ο παράγοντας θερμοκρασία καθώς θα αναμενόταν αντίστοιχη 

αύξηση και τον Μάρτιο που έχει παρόμοια θερμοκρασία με  τον Νοέμβριο. Αυτό 

πάντως, αναφορικά με τον αιματοκρίτη, δεν φαίνεται να συμβαίνει στο λαυράκι 

καθώς παρουσιάζει χαμηλότερο αιματοκρίτη σε αντίστοιχη περίοδο με λίγες ώρες 

φωτός70. Επίσης, συγκρίνοντας τις συγκεντρώσεις αυτών των παραμέτρων στον 

κρανιό και το λαυράκι, φαίνεται πως το δεύτερο παρουσιάζει υψηλότερες 

συγκεντρώσεις, οι οποίες μπορούν ίσως να εξηγηθούν από την διαφορά στην 

συμπεριφορά των ειδών, καθώς το λαυράκι είναι πιο ενεργητικό είδος, ενώ ο κρανιός 

χαρακτηρίζεται ως νωθρό ψάρι38. 

 

Όπως και στις πιο πάνω παραμέτρους, αναφορικά με την οσμωτική πίεση, 
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παρουσιάστηκαν μόνο εποχιακές διαφορές και συγκεκριμένα ένα πρότυπο όπου από 

τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο υπήρχαν σχετικά χαμηλές, παρόμοιες συγκεντρώσεις, 

ενώ, μετά υπήρξε αύξηση κατά τον Νοέμβριο που ακολουθήθηκε από πτώση τον 

Μάρτιο. Αυτά δεν συμφωνούν με τα δεδομένα δυο παρόμοιων πειραμάτων όπου 

φάνηκε πως οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις  οσμωτικής πίεσης ήταν τον Φεβρουάριο 

(χαμηλότερη θερμοκρασία), ενώ στην παρούσα μελέτη ήταν στους μήνες με την 

υψηλότερη θερμοκρασία (Ιούλιο και Σεπτέμβριο)38,65. Παρόμοια στοιχεία 

παρουσιάζονται και στην τιλάπια όπου φάνηκε αύξηση της οσμωτικής πίεσης με την 

αύξησης της θερμοκρασίας73. Παρ’ όλα αυτά, όσο αφορά γενικότερα τις 

συγκεντρώσεις της οσμωτικής πίεσης σε σύγκριση με προηγούμενα δεδομένα για τον 

κρανιό, φαίνεται να είναι σε παρόμοια επίπεδα 30,38,65. 

 

Όσο αφορά την γλυκόζη, παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μηνών δειγματοληψίας και του βάθους, με αποτέλεσμα να μην είναι 

εύκολη η επεξήγηση της επίδρασης κάθε παράγοντα ξεχωριστά. Κάτι τέτοιο δεν 

συμβαίνει στα αποτελέσματα παρόμοιας μελέτης, όπου δεν φάνηκαν διαφορές στα 

βάθη των δικτύων παρά μόνο εποχικές διαφορές 65. Συγκρίνοντας τα δυο βάθη, αυτό 

που προκύπτει είναι πως τον μήνα Μάρτιο, που επικρατούσαν χαμηλότερες 

θερμοκρασίες,  δεν υπάρχουν διαφορές στις συγκεντρώσεις της γλυκόζης για τα δύο 

βάθη, πράγμα που συμβαίνει όμως και τον Σεπτέμβριο που υπήρχε η υψηλότερη 

θερμοκρασία. Στον άλλο θερμό μήνα της περιόδου που εξετάστηκε, τον Ιούλιο, 

παρατηρήθηκε ότι στα ρηχά δίκτυα ήταν υψηλότερες οι συγκεντρώσεις, ενώ τους 

μήνες με την ενδιάμεση θερμοκρασία (Μάιο και Νοέμβριο) τα ρηχά είχαν 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις. 

Καθώς δεν υπάρχουν διαφορές στα δυο βάθη στην αντίστοιχη μελέτη όπως 

αναφέρθηκε και πιο πάνω, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με αντίστοιχα δεδομένα. 

Επίσης δεν μπορούν να δοθούν με ασφάλεια για την ορθότητα τους εξηγήσεις για το 

μοτίβο των συγκεντρώσεων κατά την διάρκεια του πειράματος, καθώς η γλυκόζη 

πέραν από δείκτης καταπόνησης, είναι επίσης παράγοντας που επηρεάζεται από την 

θερμοκρασία, το μέγεθος των ψαριών, την φωτοπερίδο, το διάστημα μεταξύ της 

τελευταίας τροφοληψίας και της δειγματοληψίας, αλλά και την διατροφή (από το 

είδος και την ποσότητα της τροφής)75.  

Όσο αφορά την εποχικότητα φαίνεται πως οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 

παρουσιάστηκαν το Μάιο (στα ρηχά) και τον Ιούλιο (και στα δύο βάθη) και οι 
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χαμηλότερες τον Μάρτιο (και στα δύο βάθη), γεγονός που βρίσκεται σε αντίθεση με 

προηγούμενα δεδομένα για εποχιακές διαφορές στον κρανιό38,65. Σε άλλα είδη, όπως 

η τσιπούρα και το λαυράκι, η γλυκόζη έχει αποδειχτεί ότι αυξάνεται με την αύξηση 

της θερμοκρασίας, της φωτοπεριόδου και του ρυθμού τροφοληψίας 66,71,72.  

 

Όπως και στη γλυκόζη, στο γαλακτικό οξύ παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο παραγόντων που εξετάστηκαν. Όσον αφορά τα δυο 

βάθη, φαίνεται πως κατά τον πιο κρύο μήνα (Μάρτιο) δεν υπάρχουν διαφορές στις 

συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος, τους μήνες με ενδιάμεση θερμοκρασία (Μάιο και 

Νοέμβριο) τα ρηχά δίκτυα έχουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις από τα βαθιά, ενώ τους 

θερμότερους μήνες (Ιούλιο και Σεπτέμβριο) παρουσιάζεται το αντίθετο, τα βαθιά 

έχουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Καθώς στην αντίστοιχη μελέτη που έγινε, δεν 

παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ των βαθών των δικτύων 65 δεν μπορεί να γίνει 

σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών με την βιβλιογραφία, αλλά μπορεί να ειπωθεί 

ότι υπάρχει συνδυαστική επίδραση των παραγόντων θερμοκρασία και βάθος δικτύου 

στο γαλακτικό οξύ. Επίσης, οι αυξήσεις που παρουσιάζονται φαίνεται πιο πιθανόν να 

σχετίζονται με τον μεταβολισμό και όχι τόσο με την καταπόνηση, πράγμα που 

προκύπτει από την σύγκριση με τα δεδομένα της κορτιζόλης από αυτό το πείραμα 

στην παρούσα εργασία. Παρ’ όλα αυτά, στην βιβλιογραφία αναφέρεται πως το 

γαλακτικό οξύ είναι κατάλληλη παράμετρος ένδειξης τόσο του χρόνιου, όσο και του 

οξέους στρες, όπως για παράδειγμα φάνηκε στο φαγκρί 43.  

Αναφορικά με την εποχικότητα, φαίνεται πως οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 

παρουσιάζονται τον Ιούλιο (και στα δύο βάθη) και τον Σεπτέμβριο (στα ρηχά), 

δηλαδή τους θερμότερους μήνες, και οι χαμηλότερες τον Μάρτιο (και στα δύο βάθη) 

και τον Νοέμβριο (στα ρηχά). Αυτό συμφωνεί με προηγούμενα δεδομένα για 

εποχικές διαφορές στον κρανιό 65, αλλά και με δεδομένα για άλλα είδη, όπως η 

τσιπούρα71,72, το ροφό (Epinephelus marginatus)30 και τη γλώσσα της Σενεγάλης 

(Solea senegalensis)76. Αυτή η εποχικότητα πιθανώς να οφείλεται στην εντονότερη 

μεταβολική δραστηριότητα που παρατηρείται σε κάποια ψάρια στις θερμότερες 

περιόδους65. 

  

Για τη χοληστερόλη παρουσιάστηκαν μόνο εποχιακές διαφορές με τις χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις να παρουσιάζονται τους θερμότερους μήνες  (Ιούλιο και Σεπτέμβριο) 

και τον Νοέμβριο, ενώ οι υψηλότερες παρουσιάστηκαν το Μάιο. Στην βιβλιογραφία 
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δεν υπάρχουν δεδομένα που να αφορούν εποχιακές διακυμάνσεις της χοληστερόλης 

στον κρανιό, ωστόσο, σε σύγκριση με άλλα είδη, κάποια παρουσιάζουν παρόμοια 

αποτελέσματα και κάποια άλλα  αντίθετα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, το είδος 

της οικογένειας των κυπρινιδών Tinca tinca παρουσιάζει το αντίθετο, υψηλές 

συγκεντρώσεις στις θερμότερες περιόδους και χαμηλότερες τον χειμώνα77, ενώ ο 

κυπρίνος (Cyprinus carpio) παρουσιάζει τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις στον 

Σεπτέμβριο78. Για τον κρανιό, τα μοναδικά δεδομένα που υπάρχουν στην 

βιβλιογραφία και αφορούν την  χοληστερόλη, είναι στο άρθρο των Chatzifotis et al., 

ωστόσο οι συγκεντρώσεις στην μελέτη αυτή είναι αρκετά χαμηλότερες από αυτές που 

παρουσιάζονται στην  παρούσα μελέτη75.  

Γενικότερα, η χοληστερόλη είναι μια παράμετρος που επηρεάζεται από το είδος της 

τροφής και τον ρυθμό κατανάλωσης, ο οποίος φαίνεται να μειώνεται στο κρύο σε 

κάποια είδη66, αλλά επηρεάζεται επίσης από την φωτοπερίοδο και το μέγεθος του 

διαστήματος μεταξύ της τελευταίας τροφοληψίας και της λήψης του δείγματος 

αίματος79. Έτσι, δεν μπορούν να δοθούν με ασφάλεια πιθανές εξηγήσεις για το 

μοτίβο που παρουσιάζει η χοληστερόλη στην παρούσα εργασία. 

 

Όσο αφορά τα ελεύθερα λιπαρά οξέα παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ  του χρόνου δειγματοληψίας και του βάθους των κλωβών, 

αλλά με βάση τα αποτελέσματα, είναι φανερές οι επιδράσεις κάθε παράγοντα. Αυτό 

που παρατηρήθηκε ήταν ξεκάθαρες εποχιακές διαφορές με τις συγκεντρώσεις του 

Μαρτίου να είναι στατιστικά σημαντικά μειωμένες και στα δυο βάθη, όμως, μεταξύ 

των βαθών για αυτόν τον μήνα φάνηκε πως στους κλωβούς με τα ρηχά δίκτυα τα 

ελεύθερα λιπαρά οξέα είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερα. Αυτό συμφωνεί με το 

γενικό μοτίβο της μείωσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων στις περιόδους με χαμηλή 

θερμοκρασία, καθώς τότε παρουσιάζεται και μείωση στην τροφοληψία 66. Όπως και 

για την χοληστερόλη και για αυτήν την παράμετρο δεν υπήρχαν άλλα δεδομένα για 

τον κρανιό, εκτός από το άρθρο των Chatzifotis et al., όπου οι τιμές των ελεύθερων 

λιπαρών οξέων που παρουσιάζονται είναι περίπου διπλάσιες από αυτές της παρούσας 

μελέτης 75. 

 

Αναφορικά με τις ολικές πρωτεΐνες πλάσματος, παρουσιάστηκαν μόνο εποχιακές 

διαφορές με αρκετές αυξομειώσεις των συγκεντρώσεων με την πάροδο των μηνών. Η 

υψηλότερη συγκέντρωση παρατηρήθηκε τον Ιούλιο και η αμέσως επόμενη τον 
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Νοέμβριο, ενώ οι υπόλοιποι μήνες παρουσίασαν χαμηλότερες τιμές. Είναι η πρώτη 

φορά που μελετούνται οι εποχιακές διαφορές στις ολικές πρωτεΐνες πλάσματος για 

αυτό το ψάρι, έτσι δεν υπάρχουν δεδομένα για να μπορεί να γίνει σύγκριση. Παρ’ όλα 

αυτά, έχουν αναφερθεί και σε άλλα είδη εποχικές διαφορές όπως για παράδειγμα στο 

είδος Tinca tinca 77, αλλά υπάρχουν δεδομένα για κάποια άλλα είδη που δείχνουν πως 

οι ολικές πρωτεΐνες δεν παρουσιάζουν εποχικότητα, όπως για παράδειγμα ο 

κυρπίνος78.  

Γενικότερα όμως, οι ολικές πρωτεΐνες θεωρούνται  παράγοντας για την αξιολόγηση 

της κατάστασης των ψαριών και χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικό εργαλείο80, ενώ 

πτώση των συγκεντρώσεων τους έχει συσχετιστεί με ασθένειες και ασιτία81,82. Σε 

σύγκριση με τα δεδομένα που παρουσιάζονται για τον κρανιό στο άρθρο των 

Chatzifotis et al., οι συγκεντρώσεις της παρούσας εργασίας που παρουσιάζονται τους 

μήνες Ιούλιο και Νοέμβριο, διαφέρουν, ενώ οι συγκεντρώσεις των υπόλοιπων μηνών, 

είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτές τους άρθρου75. 

 

Η δραστικότητα της λυσοζύμης φαίνεται πως επηρεάζεται και από το βάθος του 

δικτύου και από την εποχικότητα καθώς, παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση. Συγκρίνοντας τα ρηχά και τα βαθιά δίκτυα στους μήνες Ιούλιο και 

Σεπτέμβριο που υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά, τα ρηχά δίκτυα είχαν 

ψηλότερες τιμές δραστικότητας λυσοζύμης, που έφταναν σχεδόν στο διπλάσιο. Στα 

βαθιά δίκτυα δεν υπήρχε εποχικότητα, ενώ στα ρηχά υπήρξε αύξηση στους 

θερμότερους μήνες. Δηλαδή, φαίνεται πως τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο υπήρξε 

κάποιο ερέθισμα που προκάλεσε αύξηση της δραστικότητας της λυσοζύμης, αλλά 

μόνο τα άτομα των ρηχών δικτύων επηρεάστηκαν. Αυτό ίσως να σχετίζεται με την 

αύξηση της θερμοκρασίας ή και με τις αυξημένες ώρες με φως, αλλά και την αύξηση 

της έντασης της ακτινοβολίας κατά τους μήνες αυτούς, που φαίνεται να επιδρά 

περισσότερο στα πιο ρηχά νερά παρά στα βαθύτερα. Καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα 

για την δραστικότητα της λυσοζύμης στον κρανιό, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με 

άτομα αυτού του είδους. Όμως, σε σύγκριση με άλλα είδη, φαίνεται πως η 

δραστικότητα αυξάνεται κατά το καλοκαίρι, όπως για παράδειγμα στην ιππόγλωσσα 

(Hippoglossus hippoglossus), όπου όμως φαίνεται να οφείλεται στην φωτοπερίοδο 

και όχι στην θερμοκρασία 83, στην χρωματίδα (Limanda limanda)84 και στο 

λαυράκι70, και επίσης, σε μια περίπτωση οι χαμηλότερες θερμοκρασίες προκάλεσαν 

ανοσοκαταστολή και μείωση της δραστικότητας της λυσοζύμης στην τσιπούρα85.  
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Γενικά η λυσοζύμη ως μέρος του μη ειδικού ανοσοποιητικού συστήματος, αποτελεί 

την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού ενάντια στα παθογόνα84, ενώ αναφέρεται 

πως στο οξύ στρες παρουσιάζεται αύξηση στην δραστικότητα, ενώ το χρόνιο στρες 

προκαλεί μείωση της δραστικότητας της λυσοζύμης που αποτελεί ένδειξη 

ανοσοκαταστολής 86. 

 

Όσο αφορά την κορτιζόλη, φαίνεται πως υπάρχουν μόνο εποχιακές διαφορές, με τις 

υψηλότερες συγκεντρώσεις, που ήταν περίπου τριπλάσιες από τις υπόλοιπες, να 

παρουσιάζονται τον Μάρτιο όπου η θερμοκρασία ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τους 

υπόλοιπους μήνες. Αυτό είναι κάτι που βρίσκεται σε συμφωνία με προηγούμενα 

δεδομένα για εποχιακές διαφορές της κορτιζόλης στον κρανιό38,65, πράγμα που 

φανερώνει ότι ο κρανιός επηρεάζεται αρνητικά από το κρύο. Οι συγκεντρώσεις της 

κορτιζόλης στην παρούσα εργασία, ακόμα και η μεγαλύτερη που παρουσιάστηκε, 

ήταν χαμηλότερες από αυτές που αναφέρονται στην βιβλιογραφία για αυτό το 

είδος38,65.  

Συγκρίνοντας τον κρανιό με το λαυράκι και το φαγκρί, στα τελευταία έχει 

παρατηρηθεί το αντίθετο καθώς υπάρχει θετική συσχέτιση της κορτιζόλης με την 

φωτοπερίοδο και την θερμοκρασία 38,43,70, ενώ οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο 

λαυράκι είναι κατά πολύ υψηλότερες 38,70. Έτσι, επιβεβαιώνεται και πάλι, ότι ο 

κρανιός είναι ένα ψάρι με πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις κορτιζόλης, πράγμα που 

αντικατοπτρίζει και την γενικότερη συμπεριφορά του κρανιού που χαρακτηρίζεται 

από νωθρότητα. 

 

Για την Τ4 παρατηρήθηκαν μόνο εποχιακές διαφορές και συγκεκριμένα, οι 

υψηλότερες τιμές παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο, όπου κατά αυτήν 

την περίοδο οι ώρες με φως είναι λιγότερες από αυτές με σκοτάδι, ενώ οι 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις παρουσιάστηκαν τον Ιούλιο που ήταν ο μήνας με την 

μεγαλύτερη διάρκεια φωτός κάθε μέρα. Για την Τ3 δεν παρατηρήθηκαν διαφορές 

ούτε μεταξύ των δυο βαθών, ούτε εποχικές, καθώς οι συγκεντρώσεις κυμαίνονταν σε 

παρόμοια επίπεδα σε όλη την διάρκεια του πειράματος και στα δύο βάθη δικτύων.  

Δεν φαίνεται να υπάρχουν στην βιβλιογραφία άλλα δεδομένα για τον κρανιό, οπότε 

δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με άλλα άτομα αυτού του είδους. Όσο αφορά την 

σύγκριση με άλλα είδη εμφανίζεται το αντίθετο, όπως για παράδειγμα στην 

συναγρίδα (Dentex dentex) και τον γάδο του Ατλαντικού, που φάνηκε πως με την 
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μείωση των ωρών με φως παρατηρείται μείωση των συγκεντρώσεων των ορμονών Τ4 

και Τ3
87,88. 

Γενικά, οι θυρεοειδικές ορμόνες σχετίζονται με την γοναδική ωρίμανση και παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής89, ωστόσο, 

καθώς τα ψάρια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία ήταν ανώριμα, 

αποκλείεται η γοναδική ωρίμανση ως παράγοντας επηρεασμού των συγκεντρώσεων, 

και έτσι φαίνεται πως οι εποχιακές διαφορές που προέκυψαν είναι βασισμένες στις 

αλλαγές της φωτοπεριόδου. 
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5. Συμπεράσματα 

 Η απόκριση που παρουσιάζει ο κρανιός συμφωνεί με το γενικό μοντέλο 

απόκρισης στην οξύα καταπόνηση και επιβεβαιώνεται ότι είναι ένα είδος με 

πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις κορτιζόλης, τόσο για τις τιμές βάσης, όσο και 

για τις τιμές μετά την καταπόνηση. 

 

 Επιβεβαιώνεται ότι η κορτιζόλη, η γλυκόζη και το γαλακτικό οξύ είναι καλοί 

δείκτες εκτίμησης της καταπόνησης. 

 

 Η ιχθυοφόρτιση των 50 kg m-3 αντενδείκνυται κατά την μεταφορά ατόμων 

κρανιού, καθώς προκαλεί θνησιμότητα και καταπονεί τα ψάρια. Συνιστώνται 

ιχθυοφορτίσεις 10 με 25 kg m-3. 

 

 Κατά την φάση της πάχυνσης, το βάθος των δικτύων των κλωβών φαίνεται να 

επηρεάζει την απόδοση των ψαριών, η οποία ήταν καλύτερη και 

οικονομικότερη στα βαθιά δίκτυα με βάση τον Δείκτη Μετατρεψιμότητας 

Τροφής FCR, αλλά και την επιβίωση των ατόμων. 

 

 Υπάρχουν εποχικές διαφορές σε όλες σχεδόν τις παραμέτρους, που 

σχετίζονται με την θερμοκρασία, την φωτοπερίοδο και την μεταβολική 

δραστηριότητα των ατόμων κρανιού. 
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