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Περίληψη 

 

 

 Τα είδη που ανήκουν στο γένος Pagrus, αποτελούν είδη μεγάλου ενδιαφέροντος για τη 

βιομηχανία της ιχθυοκαλλιέργειας. Οι ιχθύες εμφανίζουν χαρακτηριστική ρόδινη απόχρωση ενώ 

συνήθως εμφανίζονται μικρές μπλε κουκίδες στην ραχιαία περιοχή. Σε συνθήκες εντατικής 

καλλιέργειας παρατηρείται αποχρωματισμός και υπερμελάνωση, με αποτέλεσμα τα ψάρια να 

εμφανίζουν σκουρόχρωμο δέρμα, το οποίο δε φέρει την φυσική κόκκινη απόχρωση, με άμεσο 

αντίκτυπο στην προτίμηση των καταναλωτών. Η χρήση τροφών που περιέχουν φυσικές χρωστικές, 

όπως τα καροτενοειδή, και συγκεκριμένα της ασταξανθίνης, έχει βοηθήσει στην βελτίωση της 

ρόδινης απόχρωσης. Το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας, είναι η αξιολόγηση της χρήσης 

δύο φυσικών προϊόντων, ενός φύκους (Haematococcus pluvialis) και μίας μαγιάς (Phaffia 

rhodozyma) ως φυσικές πηγές ασταξανθίνης στο είδος Pagrus major. Ιχθύες του είδους Pagrus 

major (31 ± 2,0 g, mean ± SD)  τρέφονταν για διάστημα 90 ημερών με τρεις διαφορετικές τροφές 

που περιείχαν 100 mg ασταξανθίνης kg-1 από Synthetic Astaxanthin, Haematococcus pluvialis και  

Phaffia rhodozyma. Δειγματοληψίες με σκοπό τον προσδιορισμό, των φυσιολογικών παραμέτρων 

και των παραμέτρων του χρώματος έγιναν στις 30, 60 και 90 ημέρες, ενώ πριν από την έναρξη του 

πειράματος, είχε πραγματοποιηθεί δειγματοληψία 20 ιχθύων που αναπτύσσονταν στις ίδιες 

συνθήκες με τους  ιχθύες που συμμετείχαν στο πείραμα. Οι βιοχημικές παράμετροι γλυκόζη και 

χοληστερόλη διέφεραν στους ιχθύες που τρέφονταν με ασταξανθίνη από αυτούς της αρχικής 

δειγματοληψίας, στις 90 ημέρες από την έναρξη του πειράματος, ενώ η πηγή ασταξανθίνης δεν 

βρέθηκε να επηρεάζει τα αποτελέσματα για καμία βιοχημική παράμετρο. Η πηγή της ασταξανθίνης 

δεν φάνηκε να επηρεάζει την φωτεινότητα του δέρματος ωστόσο υπήρχαν διαφορές στην 

απόχρωση με τις φυσικές πηγές ασταξανθίνης να βελτιώνουν περισσότερο την απόχρωση από την 

συνθετική ασταξανθίνη, και με το μικροφύκος Haematococcus pluviali να βελτιώνει την απόχρωση 

των ιχθύων σε μεγαλύτερο βαθμό.  
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Abstract  
 

 

Red porgies are of great interest in the aquaculture industry. In nature, red porgies have a distinctive 

pinkish coloration, with sometimes small blue spots on the dorsal area. Under intensive cultivation, 

fish presents, hypermelanosis and dis-pigmentation, with loss of the natural coloration, impacting 

the costumer’s preference. Feeds containing natural pigments, such as carotenoids, in particular 

astaxanthin, had been successfully used for the improvement of colour. The purpose of this study, is 

to investigate the effect of two different natural products, a marine alga, Haematococcus pluvialis 

and a yeast, Phaffia rhodozyma, as natural sources of astaxanthin on red seabream, Pagrus major. 

Juveniles of red seabream (31 ± 2,0 g, mean ± SD) were fed for 90 days with three different feeds, 

containing 100ppm of astaxanthin from synthetic astaxanthin, Haematococcus pluvialis and Phaffia 

rhodozyma. Samples were taken at 30, 60 and 90 days to determine physiological and colour pa-

rameters. Before the experiment, 20 fish, which grew in the same conditions as the fish of the ex-

periment, were sampled for the same parameters. The biochemical parameters of glucose and cho-

lesterol differed in fish that were fed with the experimental feeds from those in the initial sampling, 

whereas astaxanthin did not affect the results of any other biochemical parameter. The source of 

astaxanthin did not appear to affect the lightness of the skin, however, there were differences in the 

hue, with natural sources of astaxanthin obtaining more pinkish hue than the synthetic astaxanthin 

and Haematococcus pluvialis, providing the most promising results.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1.Εισαγωγή  
 

 1.1 Εκτρεφόμενα είδη του γένους Pagrus  
 

H οικογένεια των Σπαρίδων αποτελείται από περίπου 115 είδη, τα οποία έχουν βαρύνουσα 

οικονομική σημασία για την βιομηχανία της ιχθυοκαλλιέργειας (Basurco et al 2010). Το Φαγκρί 

αποτελεί κοινή εμπορική ονομασία για τα τρία είδη που ανήκουν στο γένος Pagrus, Pagrus major, 

Temminck & Schlegel, 1843 (red seabream),  Pagrus auratus, Forster, 1801 (silver bream or pink 

snapper) και Pagrus pagrus, Linnaeus, 1758 (red porgy) (Paulin, 1990; Basurco et al., 2010). Τα 

είδη αυτά εμφανίζουν χαρακτηριστική ρόδινη απόχρωση, η οποία είναι πιο έντονη στην ραχιαία 

περιοχή, ενώ συνήθως εμφανίζονται και μικρές μπλε κουκίδες. Το Pagrus pagrus θεωρείται ως νέο 

υποψήφιο είδος στην ιχθυοκαλλιέργεια στην Μεσόγειο. Χαρακτηρίζεται από οβάλ σχήμα σώματος 

με μέγιστο μέγεθος τα 90cm και ρόδινη-μεταλλική απόχρωση. Εντοπίζεται σε περιοχές του 

ανατολικού ατλαντικού ωκεανού, στην Μεσόγειο θάλασσα καθώς και στον δυτικό Ατλαντικό 

ωκεανό. Είναι βενθοπελαγικό, ζει και αναπτύσσεται σε βράχια ή αμμώδης πυθμένες σε βάθη 1080-

1250m. Τα Pagrus auratus και Pagrus major αποτελούν σημαντικά είδη παραγωγής στoν Ινδικό-

Ειρηνικό ωκεανό. Στατιστικά στοιχεία για την εκτροφή του Pagrus major στην Ιαπωνία 

εμφανίζονται στα τέλη του 1950. Χαρακτηρίζεται από πεπλατυσμένο, οβάλ σχήμα σώματος, με 

έντονο ρόδινο χρώμα. Εντοπίζεται στον βορειοδυτικό Ειρηνικό ωκεανό (Κίνα, Ιαπωνία).  Αυτό το 

είδος είναι βενθοπελαγικό και ζει σε υποτροπικά νερά, σε βάθη από 10-50m και μέχρι 200m. 

Τρέφεται κυρίως από ασπόνδυλά (μαλάκια, εχινόδερμα, καρκινοειδή) (Paulin, 1990; Chatzifotis et 

al., 2011; Pavlidis and Mylonas, 2011). 

Ο χρωματισμός του δέρματος, ιδιαίτερα σε είδη με χαρακτηριστική απόχρωση, αποτελεί 

δείκτη καλής ποιότητας και υγείας των ιχθύων και έχει άμεσο αντίκτυπο στην προτίμηση των 

καταναλωτών και κατ’ επέκταση στην κοστολόγηση του προϊόντος. Σε συνθήκες εντατικής 

καλλιέργειας παρατηρείται αποχρωματισμός και υπερμελάνωση στα είδη της οικογένειας των 

Σπαρίδων με κόκκινη απόχρωση (Pagrus major, Pagrus Pagrus, Pagrus Auratus), με αποτέλεσμα 

τα ψάρια να εμφανίζουν σκουρόχρωμο δέρμα, το οποίο δεν φέρει την κόκκινη απόχρωση (Kentoyri 

et al., 1995; Lin et al., 1998; Booth et al., 2004; Doolan et al., 2008; Pavlidis et al., 2008; 

Chatzifotis et al., 2011; Pavlidis et al., 2011).  

Η απόχρωση των ιχθύων επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με το 

περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται. Η ένταση και το φάσμα του φωτός, η απόχρωση του 

παρασκηνίου στο οποίο αναπτύσσονται, οι φυσικοχημικές συνθήκες του νερού, οι διάφορες 

πρακτικές εκτροφής που προκαλούν στρες και οι διατροφικές συνήθειες αποτελούν κάποιους από 

τους παράγοντες που είναι απαραίτητο να ελέγχονται έτσι ώστε να αποφεύγεται η αλλοίωση της 

φυσικής απόχρωσης των ειδών με ρόδινη απόχρωση δέρματος (Pavlidis et al., 2011).  
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 1.2 Χρώμα 

 

 Η αντίληψη των  χρωμάτων οφείλεται στα διαφορετικά μήκη κύματος που περιέχονται στην 

ορατή περιοχή του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η κατανομή των χρωμάτων 

στο ορατό φάσμα ξεκινάει από τα μικρότερα μήκη κύματος με εμφάνιση του ιώδους χρώματος 

(400 nm) και φτάνει σε μεγαλύτερα μήκη κύματος με εμφάνιση του κόκκινου (700 nm), ενώ στα 

ενδιάμεσα μήκη κύματος κατανέμονται τα υπόλοιπα χρώματα. Είναι προφανές, ότι για να γίνει 

αντιληπτό το χρώμα από τον εκάστοτε παρατηρητή θα πρέπει να υπάρχει μια φωτεινή πηγή η οποία 

εκπέμπει φως σε κάποιο αντικείμενο. Συνεπώς, το χρώμα εξαρτάται από την φύση της φωτεινής 

πηγής, την τροποποίησή της από την αλληλεπίδραση με το αντικείμενο και τα χαρακτηριστικά του 

παρατηρητή. Για παράδειγμα ως παρατηρητής μπορεί να λειτουργήσει το μάτι κάποιου  ζωντανού 

οργανισμού (υποκειμενικός παρατηρητής) ή ένα όργανο μέτρησης χρώματος, (αντικειμενικός 

παρατηρητής) (Weatherall et al., 1992; Minolta, 2003). 

 

 1.2.1  Αντικειμενικός προσδιορισμός του χρώματος  
 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι προκειμένου το χρώμα να ερμηνευθεί ολοκληρωμένα είναι 

αναγκαίο να διαχωριστεί στις επιμέρους ιδιότητες του:1) τη χροιά (Hue) η οποία αναφέρεται στην  

απόχρωση ενός αντικειμένου όπως αυτή εμφανίζεται στο ορατό φάσμα και ορίζεται από το 

κυρίαρχο μήκος κύματος, 2) τη φωτεινότητα (lightness) η οποία αναφέρεται στο πόσο ανοιχτό ή 

σκούρο είναι ένα χρώμα και 3) τον κορεσμό (chroma) που αναφέρεται στην ένταση ή καθαρότητα 

ενός χρώματος και αποτελεί την μέτρηση του ποσοστού του υπάρχοντος γκρι και άσπρου χρώματος 

σε συνάρτηση με το βασικό χρώμα. Διάφορα χρωματικά μοντέλα έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την 

καλύτερη ερμηνεία του χρώματος. Οι τρεις αυτές ιδιότητες του χρώματος μπορούν να 

τοποθετηθούν σε ένα τρισδιάστατο σύστημα αξόνων, με τον κεντρικό άξονα να προσομοιάζει την 

φωτεινότητα, τον εξωτερικό άξονα να προσομοιάζει την απόχρωση και τις οριζόντιες ακτίνες τον 

κορεσμό (McGuire, 1992; Minolta, 2003; Pavlidis and Mylonas, 2011). 

Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο χρωματικό μοντέλο είναι το L*a*b* (CIELAB) το οποίο 

δημιουργήθηκε για να ελαχιστοποιήσει ελαττώματα του τρισδιάστατου μοντέλου. Στο σύστημα 

αυτό η παράμετρος +a* αντιπροσωπεύει το χρώμα προς την κόκκινη απόχρωση, η παράμετρος -a* 

την πράσινη, η παράμετρος +b* την κίτρινη απόχρωση ενώ η παράμετρος -b* την μπλε. Το κέντρο 

του συστήματος είναι άχρωμο καθώς σε αυτό οι παράμετροι a* και b* είναι ίσοι με το 0. Η τιμή 

του L* ποικίλει σε μια κλίμακα τιμών από 0-100 με το 0 να αντιπροσωπεύει το μαύρο και το 100 το 

λευκό (McGuire, 1992; Minolta, 2003).  
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Ένα άλλο χρωματικό μοντέλο είναι το L*C*h* στο οποίο χρησιμοποιούνται κυλινδρικές 

συντεταγμένες. Στο μοντέλο αυτό το L* αντιπροσωπεύει την φωτεινότητα, το C* αντιπροσωπεύει 

τον κορεσμό (Chroma) και το h την γωνία της απόχρωσης (hue). Στο κυλινδρικό αυτό σύστημα στις 

0ο βρίσκονται οι μωβ-κόκκινες αποχρώσεις ενώ στις 90ο, 180ο και 270ο βρίσκονται αντίστοιχα οι 

αποχρώσεις κίτρινο, πράσινο και μπλε (McGuire, 1992; Minolta, 2003).  

 

 

 1.2.2 Δομική βάση του χρώματος- χρωματοφόρα κύτταρα  

Το χρώμα στο δέρμα των ιχθύων εξαρτάται κυρίως από την παρουσία ή όχι συγκεκριμένων 

κυττάρων που φέρουν χρωστικές ουσίες και ονομάζονται χρωματοφόρα. Το σύνολο των 

διαφορετικών χρωματοφόρων καθώς και ο συνδυασμός των διαφορετικών αποχρώσεων τους, 

προσδίδει στους ιχθύες τα διάφορα χρωματικά μοτίβα.  Τα χρωματοφόρα διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το είδος της χρωστικής που εμπεριέχουν. Χωρίζονται σε αυτά που απορροφούν φως, τα 

οποία είναι τα μελανοφόρα (μαύρο ή καφέ), τα ξανθοφόρα (κίτρινο), τα ερυθροφόρα (κόκκινο) και 

τα κυανοφόρα (μπλε), και σε αυτά που αντανακλούν το φως, τα οποία είναι τα λευκοφόρα (λευκή 

απόχρωση) και τα ιριδοφόρα (μεταλλική ή ιριδίζουσα απόχρωση).  Η εναπόθεση διάφορων 

συνδυασμών και αναλογιών των διαφορετικών χρωματοφόρων οδηγεί στην δημιουργία 

διαφορετικών αποχρώσεων στα διάφορα είδη (Fujii,  2000).  

Τα χρωματοφόρα είναι μεγάλα και αστεροειδή κύτταρα τα οποία προέρχονται από την 

νευρική ακρολοφία. Βρίσκονται κυρίως στη δερμίδα είναι πιθανό να βρίσκονται και στην 

επιδερμίδα όπως και σε άλλα σημεία του σώματος. Εμπεριέχουν οργανίδια που φέρουν χρωστικές 

και ονομάζονται χρωματοσώματα. Τα οργανίδια αυτά μπορούν να φέρουν διάφορες χρωστικές, οι 

οποίες  μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Τα μελανοφόρα, αποτελούν το πιο 

συνηθισμένο είδος χρωματοφόρων στους ιχθύες, εμπεριέχουν τα μελανοσώματα τα οποία φέρουν 

μελανίνη προσδίδοντας σκουρόχρωμη απόχρωση στο δέρμα. Η μελανίνη συντίθεται από 

συμπολημερή ευμελανίνης, αποτελεί ένα αδιάλυτο μη πρωτεϊνικό πολυμερές το οποίο συντίθεται 

από το αμινοξύ τυροσίνη με τη βοήθεια του ενζύμου τυροσινάση. Η σύνθεση της μελανίνης και η 

εναπόθεσή της στα μελανοσώματα προστατεύει το κύτταρο από οξειδωτική επίθεση, καθώς επίσης 

επιτρέπει και την πρόσδεση πρωτεϊνών στη μεμβράνη για τη μεταφορά των μελανοσωμάτων κατά 

τη φυσιολογική αλλαγή του χρώματος (Sköld et al., 2016). Στα μελανοφόρα τα οργανίδια που 

περιέχουν χρωστική είναι ομοιόμορφα διεσπαρμένα.  

Τα ξανθοφόρα και τα ερυθροφόρα όπως και τα μελανοφόρα είναι αστεροειδή κύτταρα και 

είναι υπεύθυνα, όπως αναφέρθηκε, για την κίτρινη και κόκκινη απόχρωση. Τα κύτταρα αυτά 

παράγουν de novo πτεριδίνες, ενώ ο χρωματισμός τους εξαρτάται κυρίως από την ποσότητα και την 

αναλογία των πτεριδίνων αυτών καθώς και καροτενοειδών που εμπεριέχονται στην τροφή. Tα 
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ξανθοφόρα και ερυθροφόρα είναι υπεύθυνα για την ρόδινη απόχρώση των σπαρίδων που ανήκουν 

στο γένος Pagrus (Pavlidis and Mylonas, 2011; Cal et al., 2017).  

Με την εφαρμογή του κατάλληλου ερεθίσματος η χρωστική στα χρωματοφόρα είτε 

συσσωρεύεται σε μια μικρή σφαιρική μάζα (aggregation), με το χρωματισμό του δέρματος να 

γίνεται πιο ανοιχτόχρωμος, είτε διασπείρεται (dispersed), με το χρωματισμό του δέρματος να είναι 

πιο σκούρος (Sköld et al., 2016) 

 

Εικόνα 1: Διάγραμμα που δείχνει την ανταπόκριση και την κινητικότητα ενός χρωματοφόρου (Fu-

jii, 1993).  

  

 

1.2.3 Αλλαγές στην απόχρωση του δέρματος 

 

 Τα διάφορα είδη ψαριών εμφανίζουν διάφορετικούς χρωματισμούς και μοτίβα. Το χρώμα 

αλλά και οι αλλαγές που παρατηρούνται σε αυτό έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επιβίωση των 

ιχθύων, καθώς βοηθούν στην αποφυγή επίθεσης από άλλα είδη, άλλα και για τη διευκόλυνση της 

προσέγγισης θηραμάτων. Συχνά, αλλαγές στις αποχρώσεις και τα μοτίβα πραγματοποιούνται για 

την επικοινωνία με άλλα άτομα του ίδιου είδους. Επομένως ο χρωματισμός και οι αλλαγές αυτού 

οφείλονται στην ανταπόκριση σε διάφορα ερεθίσματα από το περιβάλλον στο οποίο τα διάφορα 

είδη ιχθύων ζουν και αναπτύσσονται (Fujii, 2000; Sugimoto, 2002).  

Οι αλλαγές στον χρωματισμό κατηγοριοποιούνται ως εξής: στη γρήγορη “ φυσιολογική 

αλλαγή χρώματος” η οποία οφείλεται στην κίνηση των χρωματοφόρων, με σκοπό την γρήγορη 

προσαρμογή των ιχθύων σε συνθήκες του περιβάλλοντος και στην αλλαγή που πραγματοποιείται 

αργά, “μορφολογική αλλαγή χρώματος”, στην οποία πραγματοποιούνται αλλαγές στον τύπο, τον 

αριθμό και την πυκνότητα των χρωματοφόρων καθώς και στην ποσότητα χρωστικών στο δέρμα. Οι 

αλλαγές αυτές αποτελούν αντίδραση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το χρώμα του 

υποστρώματος (background colour) ή των διατροφικών συνήθειων (Pavlidis and Mylonas, 2011; 

Kelley and Davies 2016; Cal et al., 2017). Η πληροφορία από το φως γίνεται αντιληπτή από τους 

οφθαλμούς και άλλα αισθητήρια όργανα και μεταφέρεται μέσω του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο 

οδηγώντας στην αλλαγή του χρώματος ανάλογα με το αντίστοιχο ερέθισμα (Fujii, 2000). Η αργή 

αλλαγή του χρωματισμού στους ιχθύες ελέγχεται συνήθως  από το ενδοκρινικό σύστημα, ενώ η 
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γρήγορή ελέγχεται κυρίως μέσω νευρικών μηχανισμών (Pavlidis and Mylonas, 2011). Ο 

χρωματισμός τον ιχθύων, ελέγχεται από πολλές παραμέτρους τόσο εσωτερικές (γενετικές, 

κυτταρικές καθώς και ορμονικές) καθώς και εξωτερικές όπως η συνθήκες του περιβάλλοντος και η 

διατροφή.  

Διάφορες ορμόνες σχετίζονται με την κίνηση των αστεροειδών χρωματοφόρων, όπως η a-

MSH (melanophore-stimulating hormone)  και η MCH (melanin-concentrating hormone), οι οποίες 

έχουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της φωτεινότητας του δέρματος. Η ορμόνη MSH, φαίνεται να 

συμμετέχει τόσο στον έλεγχο της φυσιολογικής αλλαγής του χρώματος, με τη γρήγορη διασπορά 

των μελανοσωμάτων στα μελανοφόρα, όσο και στη μορφολογική αλλαγή, διεγείροντας τον 

πολλαπλασιασμό των μελανοφόρων. Ενώ η ορμόνη MCH ανταγονίζεται την MSH προκαλόντας τη 

συσσόρευση της μελανίνης και συνεπώς την αύξηση της φωτεινότητας του δέρματος (Fujii, 2000; 

Sugimoto, 2000; Sköld et al., 2016). Οι κατεχολαμίνες αποτελούν τους σημαντικότερους 

νευροδιαβιβαστές που ρυθμίζουν την κινητικότητα των χρωματοφόρων, με τη δράση τους να 

εξαρτάται από τον τύπου των αδρενεργικών υποδοχέων που υπάρχουν στις μεμβράνες των 

χρωματοφόρων (Fujii, 2000). 

Η ένταση και το φάσμα του φωτός, η θερμοκρασία, το χρώμα του υποστρώματος, η 

αλατότητα καθώς και οι διατροφικές συνήθειες αποτελούν περιβαλλοντικές παραμέτρους που 

επηρεάζουν τον χρωματισμό των ιχθύων και τις αλλαγές σε αυτών, εμφανίζοντας διαφορετικά 

μοτίβα ανάλογα με τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά ερεθίσματα (Pavlidis and Mylonas, 2011). 

Τέτοιου είδους αλλαγές στον χρωματισμό έχουν παρατηρηθεί στα τρία είδη Pagrus pagrus, 

Pagrus major και Pagrus auratus. Για το είδος Pagrus pagrus, έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για 

τη μελέτη της αλλαγής του χρωματισμού που οδηγεί στο σκούρο χρωματισμό που εμφανίζει το 

είδος κατά την εκτροφή, καθώς και μελέτες για την ένταση και το φάσμα του φωτός, τη 

θερμοκρασία αλλά και το χρώμα του παρασκηνίου. Οι συνθήκες στις οποίες το Pagrus pagrus 

εμφάνισε μείωση της σκούρας απόχρωσης ήταν χαμηλής έντασης φως, θερμοκρασία νερού στους 

19
ο
C και λευκό παρασκήνιο (Rotllant et al., 2003; Szisch et al., 2004; Van Der Salm et al., 2004; 

Pavlidis et al., 2008).  

 

 

 1. 3 Διατροφή 

 

 Η διαρκής ανάπτυξη της βιομηχανίας της ιχθυοκαλλιέργειας δημιουργεί την ανάγκη 

βελτίωσης των ιχθυοτροφών, καθώς η διατροφή των ιχθύων αποτελεί έναν από τους βασικότερους 

παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα του προϊόντος. Η επαρκής διατροφή και ο σωστός 

τρόπος πρόσληψης της τροφής επηρεάζουν την ανάπτυξη, τη φυσιολογία, την αναπαραγωγή, την 
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υγεία και ευζωία των εκτρεφόμενων οργανισμών, και συνεπώς την αποδοτικότητα της 

ιχθυοκαλλιέργειας.  

 Ο επιτυχής σχεδιασμός των τροφών και η επιλογή της κατάλληλης τροφής εξαρτώνται τόσο 

από τις διατροφικές ανάγκες κάθε είδους και το στάδιο ανάπτυξης, όσο και από τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος στο οποίο οι ιχθύες ζουν και αναπτύσσονται.  Η επιλογή των απαραίτητων 

θρεπτικών ουσιών και η χρήση των κατάλληλων αναλογιών οδηγεί στην ανάπτυξη ιχθύων 

ανθεκτικών σε ασθένειες που έχουν μεγαλύτερη ανοχή στην καταπόνηση του οργανισμού από 

πιθανούς στρεσογόνους παράγοντες κατά την διαδικασία της εκτροφής (Kaushik, 2013; Teles et al., 

2011).  

 

 

 1.3.1 Καροτενοειδή 

 

  Τα τερπένια είναι μια κατηγορία μικρών οργανικών ενώσεων, που εμφανίζουν μεγάλη 

ποικιλομορφία. Ενώσεις με διαφορετικές δομές και ιδιότητες όπως, οι υδρογονάνθρακες, ενώσεις 

που εμπεριέχουν άτομα οξυγόνου, μόρια ανοικτής αλυσίδας καθώς και ενώσεις με δακτυλίους 

ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Ωστόσο, όλες αυτές οι διαφορετικές ενώσεις έχουν ένα κοινό 

χαρακτηριστικό. Όλα τα τερπένια θεωρείται ότι προέρχονται από τη συνένωση κεφαλής-ουράς 

μονάδων ισοπρενίου (2-μέθυλο-1,3-βουταδιένιο) (McMurry, 2013). 

 

 

 

  

Εικόνα 2: Μονάδα ισοπρενίου (2-μέθυλο-1,3-βουταδιένιο). 

 

Στην μεγάλη κατηγορία των τερπενίων ανήκουν και τα καροτενοειδή. Τα καροτενοειδή 

αποτελούν ίσως την δεύτερη μεγαλύτερη σε αφθονία ομάδα φυσικών χρωστικών στην οποία 

ανήκουν περισσότερες από 750 ενώσεις, με τη δομή των περισσότερων να έχει χαρακτηριστεί 

(Stahl and Sies, 2003; Nisar et al., 2015). Η παρουσία καροτενοειδών σε διάφορους οργανισμούς 

γίνεται αντιληπτή συνήθως χάρη στο χαρακτηριστικό χρώμα που  προσδίδουν (έντονο κόκκινο, 

πορτοκαλί ή κίτρινο χρώμα), με το ρόλο τους όμως να μην περιορίζεται μόνο σε αυτή τους την 

ιδιότητα. Τα καροτενοειδή αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης σε 

φωτοσυνθετικούς οργανισμούς όπως φυτά, βακτήρια και φύκη, καθώς λειτουργούν ως βοηθητικές 

χρωστικές για την απορρόφηση φωτός, ενώ ταυτόχρονα έχουν φωτοπροστατευτική δράση. 

Ωστόσο, εντοπίζονται τόσο σε φωτοσυνθετικούς όσο και σε μη φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, 
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έχοντας σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του εκάστοτε οργανισμού και στη διατήρηση της 

υγείας του. Αποτελούν μέλη διάφορων κυτταρικών μεμβρανών, αλληλεπιδρώντας με συστατικά 

αυτών, επηρεάζοντας τη δομή κυτταρικών και υποκυτταρικών δομών, ενώ παράλληλα έχουν την 

ικανότητα να δρουν ως αντιοξειδωτικά (Stahl and Sies, 2003; Jackson et al., 2008; Lu and Li, 2008; 

Nisar et al., 2015; Britton, 2018). Αντιοξειδωτικό χαρακτηρίζεται ένα μόριο όταν έχει την 

ικανότητα να εμποδίζει αντιδράσεις οξείδωσης. Η περίσσεια οξειδωτικών μορίων σε έναν 

οργανισμό μπορεί να οδηγήσει στην ανεπιθύμητη οξείδωση βιολογικών μακρομορίων απαραίτητων 

για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Η δράση των οξειδωτικών αυτών μορίων μπορεί 

να ανασταλεί από αντιοξειδωτικά όπως τα καροτενοειδή (Edge et al., 1997; Ambati et al., 2014; 

Higuera-Ciapara et al., 2006). Η αντιοξειδωτική ικανότητα των καροτενοειδών σχετίζεται με το 

γεγονός ότι αποτελούν ισχυρούς δότες ηλεκτρονίων και είναι ισχυρές αναγωγικές ουσίες. Δρουν με 

τέτοιο τρόπο ώστε να εξουδετερώνουν τις παραγόμενες ελεύθερες ρίζες (υπεροξειδίου του 

υδρογόνου, ρίζες υδροξυλίου και ανιόν υπεροξειδίου) μετατρέποντάς τις σε πιο σταθερά προϊόντα 

τερματίζοντας την αλυσιδωτή αντίδραση ελεύθερων ριζών στους ζωντανούς οργανισμούς (Lim et 

al., 2018).  

 Η ικανότητα των καροτενοειδών να δρουν στους ζωντανούς οργανισμούς οφείλεται στις 

φυσικές και χημικές ιδιότητες τους, οι οποίες απορρέουν από την δομή τους. Τα περισσότερα 

καροτενοειδή αποτελούν παράγωγα των τετρατερπενίων (8 μονάδες ισοπρενίου, 40 άτομα 

άνθρακα) (Kiokias et al., 2016; Nisar et al., 2015). Διαθέτουν επιμήκεις υδρογονανθρακικές 

αλυσίδες, οι οποίες αποτελούν τον ανθρακικό σκελετό τους, και έχουν τη δομή πολυενίου. Οι 

εναλλασσόμενοι διπλοί και απλοί δεσμοί άνθρακα-άνθρακα  δημιουργούν ένα συζυγιακό σύστημα 

διπλών δεσμών (Brock, 2003). Όταν το συζυγιακό π σύστημα είναι εκτεταμένο, όπως στην 

περίπτωση της υδρογονανθρακικής αλυσίδας στα καροτενοειδή, καθώς τα π ηλεκτρόνια 

απεντοπίζονται κατά μήκος της αλυσίδας, απαιτείται λιγότερη ενέργεια για να πραγματοποιηθεί 

ηλεκτρονιακή διέγερση και επομένως το μήκος κύματος μέγιστης απορρόφησης αυξάνεται, με 

αποτέλεσμα  η ένωση να απορροφά στην ορατή περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος . Η 

δομή πολυενίου είναι αυτή που προσδίδει στα καροτενοειδή την ικανότητα να απορροφούν.  

Συνεπώς, τα καροτενοειδή είναι έγχρωμες, λιποδιαλυτές ενώσεις  που απορροφούν σε ένα εύρος 

400-550nm εμφανίζοντας χρώματα που ποικίλουν από κίτρινο έως κόκκινο ανάλογα με τη 

διαφοροποίησή τους στις τελικές ομάδες που βρίσκονται στο ένα ή και στα δύο άκρα της 

υδρογονανθρακικής αλυσίδας τους. (Klein, 2015; Shahidi and Brown, 1998). Ο υδρογονανθρακικός 

σκελετός μπορεί να διαφοροποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε στα άκρα του να προκύψουν  

διαφορετικές τελικές ομάδες (κυκλοποίηση, υδρογόνωση, προσθήκη οξυγονούχων λειτουργικών 

ομάδων) (Britton, 1995; Shahidi and Brown, 1998). 

 Τα καροτενοειδή χωρίζονται σε δύο γενικές υποκατηγορίες, σύμφωνα με τη φύση των 
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τελικών ομάδων τους, τα καροτένια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μόνο οι υδρογονάνθρακες, και 

τις ξανθοφύλλες, οι οποίες περιλαμβάνουν ενώσεις με τις τελικές τους ομάδες να είναι πολικές. Οι 

ενώσεις που υπάγονται στην κατηγορία των ξανθοφύλλων αποτελούν οξυγονούχα παράγωγα των 

καροτενίων (Higuera-Ciapara et al., 2006; Kiokias et al., 2016).  

 Οι οργανικές  αυτές χρωστικές παράγονται σε όλους τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς. 

Τα καροτενοειδή είναι ένα από τα απαραίτητα στοιχεία για την διατήρηση της φυσιολογικής 

συμπεριφοράς οργανισμών οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα της de novo σύνθεσης τους, με 

αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η ύπαρξη των ενώσεων αυτών στη διατροφή τους.(Nisar et al., 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Δομές διάφορων καροτενοειδών (Jackson et al., 2008). 

 

 1.3.2 Ασταξανθίνη 

 

Η ασταξανθίνη αποτελεί χρωστική με ρόδινη απόχρωση, η οποία ανήκει στην κατηγορία 

των ξανθοφύλλων και βρίσκεται σε μεγάλη ποσότητα στη σάρκα διάφορων σολομοειδών, στο 

καύκαλο καρκινοειδών καθώς και σε διάφορους άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Η ασταξανθίνη 

μέσω της διατροφικής αλυσίδας μεταφέρεται αρχικά από τα μικροφύκη, στα οποία βιοσυντίθεται, 

σε οργανισμούς που βρίσκονται σε ανώτερα επίπεδα (Lorenz et al., 2000; Li et al., 2011; Lim et al., 

2018) . 
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Εικόνα 4: Μοριακή δομή ασταξανθίνης (3,3′-dihydroxy-β-carotene-4,4′-dione) (Lorenz and 

Cysewski, 2000). 
 

Η μοριακή δομή της ασταξανθίνης (3,3′-dihydroxy-β-carotene-4,4′-dione) είναι C40H52O4, 

και διαθέτει μια αλυσίδα πολυενίου και δύο δακτυλίους στα άκρα. Ο κάθε διπλός δεσμός της 

αλυσίδας μπορεί να υπάρξει σε δύο διαμορφώσεις, cis και trans. Η trans διαμόρφωση είναι 

θερμοδυναμικά πιο σταθερή από την cis με αποτέλεσμα στην φύση να κυριαρχεί στα περισσότερα 

καροτενοειδή. Οι δακτύλιοι στα άκρα του μορίου της ασταξανθίνης διαθέτουν ομάδες υδροξυλίου 

(-ΟΗ) και καρβονυλικές ομάδες (C=O, keto-groups). Οι ομάδες υδροξυλίου βρίσκονται 

συνδεδεμένες στα δύο στερεογονικά κέντρα του μορίου στους άνθρακες 3 και 3΄των δακτυλίων. 

Συνεπώς είναι δυνατόν να υπάρξουν διαφορετικά εναντιομερή ανάλογα με τον προσανατολισμό 

των ομάδων υδροξυλίου πάνω ή κάτω από το επίπεδο του μορίου. Τα πιθανά ισομερή είναι 3S,3΄S-

astaxanthin, 3R,3΄R-astaxanthin, τα οποία αποτελούν εναντιομερή και 3R,3΄S-astaxanthin, 3S,3΄R-

astaxanthin τα οποία αποτελούν meso-μορφές (Lorenz et al., 2000; Higuera-Ciapara et al., 2006; 

Ambati et al., 2014; Lim et al., 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Τα διαφορετικά ισομέρη που διαθέτη η ασταξανθίνη (Jackson et al., 2008). 
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Επιπλέον λόγω των ομάδων που διαθέτει, η ασταξανθίνη έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί 

δεσμούς με άλλες ουσίες. Εκτός από την ελεύθερη μορφή της είναι πιθανό να βρίσκεται στην 

εστεροποιημένη της μορφή μέσω της μιας ή και των δύο ομάδων υδροξυλίου, δημιουργώντας 

μονο- ή δι-εστέρες με διαφορετικά λιπαρά οξέα, καθώς και σε σύμπλοκα με πρωτεΐνες ή 

λιποπρωτεΐνες (Higuera-Ciapara et al., 2006; Ambati et al., 2014). 

Στη βιομηχανία της ιχθυοκαλλιέργειας, η μεγαλύτερη ίσως εφαρμογή της ασταξανθίνης 

είναι η χρήση της ως πρόσθετη χρωστική στις τροφές με σκοπό την ενίσχυση του ροζ-κόκκινου 

χρωματισμού στο δέρμα ή τη σάρκα διάφορων ειδών. Επίσης, αποτελεί ένα απαραίτητο θρεπτικό 

συστατικό για την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή διάφορων ειδών με εμπορική αξία (Higuera-

Ciapara et al., 2006; Lim et al., 2018).  

Η ρόδινη απόχρωση που χαρακτηρίζει τα είδη Pagrus pagrus, Pagrus major και Pagrus au-

ratus οφείλεται στην εναπόθεση ασταξανθίνης στο δέρμα. Τα είδη αυτά δεν είναι ικανά να 

συνθέσουν de novo την ασταξανθίνη με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η ύπαρξή της στη 

διατροφή (Pavlidis and Mylonas, 2011). Ωστόσο, δημιουργείται το ερώτημα ποια από τις μορφές 

της ασταξανθίνης, ελεύθερη ή εστεροποιημένη, απορροφάται και μεταβολίζεται πιο 

αποτελεσματικά. Στα είδη Pagrus pagrus, Pagrus major και Pagrus auratus, έχει παρατηρηθεί ότι 

η ασταξανθίνη βρίσκεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην εστεροποιημένη,\ της μορφή (Fujita et al., 

1983; Chatzifotis et al., 2005 ). Επιπλέον, ιχθύες οι οποίοι τρέφονται με ασταξανθίνη, εμφανίζουν 

ενισχυμένη  αντιοξειδωτική ικανότητα, και εξελίσσονται σε ιχθύες με ενισχυμένο ανοσοποιητικό 

σύστημα και μεγαλύτερη αντοχή στο στες (Tejera et al., 2007; Lim et al., 2018).  

 

 

 1.3.3 Πηγές Ασταξανθίνης 

 

 

 1.3.3.1 Βιομηχανική σύνθεση της ασταξανθίνης  
Η ασταξανθίνη αποτελεί ένα από τα λίγα καροτενοειδή τα οποία παράγονται σε 

βιομηχανική κλίμακα. Τα βιομηχανικής σύνθεσης καροτενοειδή είναι όλα συμμετρικά, δηλαδή 

διαθέτουν δύο όμοιες τελικές ομάδες. Αρχικά ένας αποτελεσματικός τρόπος σύνθεσης της 

ασταξανθίνης ήταν η αντίδραση της κατάλληλης ομάδας C15 άλατος φωσφονίου με μια 

συμμετρική C10 διαλδεΰδη.  
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Εικόνα 6: Διαγραμματική απεικόνιση της βιομηχανικής σύνθεσης διάφορων συμμετρικών 

καροτενοειδών όπως η ασταξανθίνη(Jackson et al., 2008). 

 

Ωστόσο αναπτύχθηκε μια νέα τεχνική από την Hoffmann-La Roche (Basel, Switzerland) για 

την σύνθεση διάφορων δομικών στοιχείων, ώστε να είναι εφικτή η σύνθεση των διάφορων 

καροτενοειδών της κατηγορίας των ξανθοφύλλων. Σε αυτή την τεχνική σύνθεσης ως αρχικό προϊόν 

χρησιμοποιείται μια μονάδα 9 ανθράκων κετοισοφορόνης, ένωση που εύκολα προμηθεύεται από 

τις πετρελαϊκές πρώτες ύλες. Μέσω απλών βημάτων συντίθεται μια κεταλική ομάδα 9 ανθράκων η 

οποία ενώνεται με μια ακεταλδεΰδη 6 ατόμων άνθρακα συνθέτοντας έτσι το κατάλληλο άλας 

φωσφονίου μετά από την αντίδραση του ενδιάμεσου με υδροβρώμιο, ενώ τελικό βήμα στη σύνθεση 

της ασταξανθίνης είναι μια διπλή συμπύκνωση Wittig (Jackson et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Σύνθεση του C15 άλατος φωσφονίου με χρήση της C9- κετοισοφορόνης (Jackson et al., 

2008). 
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Η συνθετική ασταξανθίνη αποτελεί ένα μίγμα των ισομερών (3S,3΄S), (3R,3΄S), (3R,3΄R) 

με αναλογία 1:2:1 και δεν βρίσκεται στην εστεροποιημένη της μορφή. Αν και η χημική σύνθεση 

της ασταξανθίνης αποτελεί μια σταθερή πηγή, το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλό γεγονός που 

έχει οδηγήσει στην αναζήτηση φυσικών πηγών ασταξανθίνης. Επίσης, το γεγονός ότι κατά την 

σύνθεση χρησιμοποιούνται ενώσεις που αποτελούν παράγωγα της χημικής επεξεργασίας του 

πετρελαίου δημιουργεί ανησυχίες ως προς την ασφάλεια και την καταλληλότητα για χρήση (Li et 

al., 2011). 

 

 

 1.3.3.2 Phaffia rhodozyma 

 

Η ανάγκη εύρεσης φυσικών πηγών ασταξανθίνης οδήγησε στη χρήση μικροοργανισμών 

όπως είναι ο ζυμομύκητας Xanthophyllomyces dendrorhous που αποτελεί το τελεομορφικό στάδιο 

της ζύμης Phaffia rhodozyma. Όπως έχει αναφερθεί, η ασταξανθίνη διαθέτει στο μόριό της δύο 

στερεογονικά κέντρα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορετικά ισομερή της ένωσης τα οποία 

εμφανίζουν διαφορές στη δραστικότητα τους. Στον ζυμομύκητα Xanthophyllomyces dendrorhous 

παράγεται το ισομερές (3R,3΄R) το οποίο βρίσκεται σε ποσοστό 97% στην ελεύθερη μη-

εστεροποιημένη μορφή του.  

Η βιοσυνθετική πορεία της ασταξανθίνης στον μύκητα Χ.dendrorhous ξεκινάει με την 

ένωση ενός μορίου πυροφωσφορικού διμεθυλαλλυλίου (DMAPP) και τριών μορίων 

πυροφοσφορικού ισοπεντενυλίου (IPP) σχηματίζοντας πυροφοσφορικό γερανύλιο (GGPP). Έπειτα, 

δύο μόρια GGPP ενώνονται σχηματίζοντας το φυτοένιο, στο οποίο εισάγονται με τη βοήθεια του 

κατάλληλου ενζύμου τέσσερις διπλοί δεσμοί, συνθέτοντας λυκοπένιο. Η λυκοπενική κυκλάση, 

αντικαθιστώντας τα ακυκλικά άκρα του λυκοπενίου με β-δακτυλίους, σχηματίζει το γ- και έπειτα β-

καροτενιο. Τα διάφορα βιοσυνθετικά βήματα που ακολουθούν για την παραγωγή της ασταξανθίνης 

είναι η ενσωμάτωση των κετο ομάδων και των υδροξυλικών ομάδων με τη βοήθεια των 

αντίστοιχων ενζύμων (Rodríguez-Sáiz et al., 2010).  
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Εικόνα 8: Βιοσυνθετική πορεία της ασταξανθίνης στον ζυμομύκητα Xanthophyllomyces 

dendrorhous (Rodríguez-Sáiz et al., 2010). 

 

 

 

1.3.3.3 Haematococcus pluvialis 

 

Το Haematococcus pluvialis είναι μονοκύτταρο μικροφύκος που βρίσκεται σε διάφορα 

περιβάλλοντα και αποτελεί ίσως την καλύτερη φυσική πηγή ασταξανθίνης. Το Η. pluvialis 

συνθέτει κυρίως ασταξανθίνη στην εστεροποιημένη της μορφή με λιπαρά οξέα. Όλες οι μορφές 

ασταξανθίνης που εμπεριέχονται στο Η. pluvialis (είτε ελεύθερη, είτε μονο-ή διεστεροποιημένη) 

είναι στη μορφή του ισομερούς (3S,3΄S). Τα λιπαρά οξέα εστεροποιούνται στην υδροξυλική ομάδα 

του άνθρακα 3΄ μετά την βιοσύνθεση της ασταξανθίνης (Lorenz and Cysewski, 2000). Η 

εστεροποιημένη μορφή της ασταξανθίνης έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χωρίς να οξειδωθεί. 

Ωστόσο, η υδρόλυση του εστέρα μπορεί να αποτελέσει περιοριστικό βήμα στην βιοδιαθεσιμότητ;a 

της (Rodríguez-Sáiz et al., 2010). Η βιοσύνθεση της ασταξανθίνης στο Η. pluvialis αποτελεί μια 

πολύπλοκη ρυθμιζόμενη διαδικασία. Η διαδικασία της βιοσύνθεσης των καροτενοειδών διεγείρεται 

στο μονοφύκος σε συνθήκες υψηλού στρες (χρήση μεταλικών ιόντων όπως, Fe
2+

, Mn
2+

 ή Cd
2+

, 

στρες προκαλούμενο από διαφοροποίηση της αλατότητας) (Han et al., 2013) .  Η βιοσυνθετική 

πορεία είναι κοινή στα περισσότερα βήματα με την πορεία που συναντάται στον ζυμομύκητα 
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Xanthophyllomyces dendrorhous, με τα πρώτα βήματα να οδηγούν στον σχηματισμό του β-

καροτένιου. Η κατάλυση των αντιδράσεων οξυγόνωσης γίνεται με οποιαδήποτε σειρά και 

εξαρτάται από τη συγγένεια των υποστρωμάτων με τα ένζυμα. Η μεγαλύτερη συγγένεια του 

ενζύμου κεταλάση του β-καροτενίου ως προς το καροτένιο συγκριτικά με τη ζεαξανθίνη, ευνοεί 

την αρχική προσθήκη των κετο-ομάδων πριν την υδροξυλίωση της κανθαχανθίνης σε ασταξανθίνη 

(Shah and Sies, 2016).  

 

Εικόνα 9: Βιοσυνθετική πορεία του ισομερούς (3S,3΄S) ασταξανθίνη στο μικροφύκος 
Haematococcus pluvialis (Shah and Sies, 2016). 

 

 

 

2. Σκοπός εργασίας   

 Το διατροφικό πείραμα που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό την 

αξιολόγηση της χρήσης δύο φυσικών προϊόντων, ενός φύκους (Haematococcus pluvialis) και μίας 

μαγιάς (Phaffia rhodozyma) ως φυσικές πηγές ασταξανθίνης, με στόχο τη βελτίωση της ρόδινης 

απόχρωσης σε ιχθύες του είδους Pagrus major, οι οποίοι εμφανίζουν απώλεια της φυσικής τους 

απόχρωσης και μείωση της φωτεινότητας του δέρματος, σε συνθήκες εντατικής καλλιέργειας. Στο 

πλαίσιο της διερεύνησης των δύο φυσικών πηγών ασταξανθίνης είναι η αξιολόγηση της επιρροής 

που έχουν στον χρωματισμό του δέρματος και στην ανταπόκριση στο στρες.  

 

 



20 

 

3.Υλικά και μέθοδοι 
 

 3.1 Πειραματικός σχεδιασμός 

 

 3.1.1 Πειραματικός πληθυσμός και δειγματοληψίες 

 Το πειραματικό μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος 

Έρευνας και Ανάπτυξης του ομίλου ΝΗΡΕΑΣ στο Πυργουλάκι Εύβοιας. Για την εκπόνηση του 

πειράματος σχηματίστηκαν τρεις πειραματικές ομάδες οι οποίες διέφεραν ως προς την πηγή της 

ασταξανθίνης που χορηγήθηκε ως πρόσθετο στην τροφή. Στην πρώτη πειραματική ομάδα 

χρησιμοποιήθηκε συνθετική ασταξανθίνη, ενώ η πηγή ασταξανθίνης για τις άλλες δύο 

πειραματικές ομάδες ήταν φυσική, η μαγιά Phaffia rhodozyma και ο ζυμομύκητας Haematococcus 

pluvialis. Η κάθε πειραματική ομάδα περιελάμβανε συνολικά 60 άτομα, του είδους Pagrus major 

παρόμοιου βάρος (~ 31 g) που βρίσκονταν στο ίδιο στάδιο ανάπτυξης. Τα άτομα κάθε ομάδας 

κατανεμήθηκαν ανά 20 σε τρεις πολυεστερικές, κωνικές δεξαμενές των 140 λίτρων (Πίνακας 1). 

Εκτός από τα άτομα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των τριών πειραματικών ομάδων, 

την ημέρα της επιλογής των ιχθύων, επιλέχθηκαν επιπλέον 20 άτομα για την αρχική 

δειγματοληψία. Πριν από την έναρξη του πειράματος οι ιχθύες βρίσκονταν σε πολυεστερική 

δεξαμενή (~13m
3) και είχαν εκτραφεί στις ίδιες συνθήκες (φυσικοχημικές παράμετροι νερού) με 

αυτές που υπήρχαν κατά τη διάρκεια του πειράματος. Το πείραμα διήρκησε τρείς μήνες.  

 

  

Πίνακας 1: Κατανομή πειραματικών ομάδων σε δεξαμενές και μέσο βάρος (±SD) κατά την έναρξη 

του πειράματος.( Δ1, Δ4, Δ7: Συνθετική Ασταξανθίνη, Δ2. Δ5, Δ8: Phaffia rhodozyma, Δ3, Δ6, Δ9: 
Haematoccocus pluvialis.)  
 

Δεξαμενές   Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

Αριθμός ιχθύων  20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Αρχικό μέσο βάρος        
(g ± SD) 

31,4±1,

8 

31,4±1,

8 

31,5±2,

0 

31,6±2,

0 

31,6±2,

0 

31,6±2,

0 

31,5±2,

0 

31,7±2,

0 

31,9±1,

8 

Αρχική βιομάζα (g) 627 627,5 630,6 631,9 631,9 631,8 630,2 634,2 637,8 

 

 

 Τα άτομα ταΐζονταν δύο φορές την ημέρα για έξι μέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως 

Σάββατο). Οι τρεις πειραματικές τροφές ήταν σε μορφή συμπήκτων (pellets)  κατάλληλου 

μεγέθους για τα ψάρια και εμπεριείχαν 100 mg ασταξανθίνη kg
-1 τροφής. Το πρώτο τάισμα 

πραγματοποιούταν τις πρωινές ώρες ενώ το δεύτερο τις απογευματινές ώρες. Τα δοχεία που 

εμπεριείχαν την τροφή για κάθε δεξαμενή ζυγίζονταν πριν και μετά το τάισμα. Η περίσσεια τροφής 
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που δεν καταναλωνόταν από τα άτομα, απομακρυνόταν από τις δεξαμενές με μια απόχη και 

τοποθετούνταν σε κατάλληλα κύπελα των οποίων το βάρος ήταν γνωστό. Τα κύπελα με την τροφή, 

τοποθετούνταν σε φούρνο για ξήρανση. Στο τέλος της ημέρας προσδιοριζόταν η ποσότητα τροφής 

που καταναλώθηκε από κάθε δεξαμενή. 

 Σε καθημερινή βάση προσδιοριζόταν ο κορεσμός του οξυγόνου με τη χρήση φορητού 

οξυγονόμετρου (Oxyguard Handy Polaris) και η θερμοκρασία με χρήση απλού θερμόμετρου. Η 

φωτοπεριόδος κατά τη διάρκεια του πειράματος ήταν 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι (12L:12D) 

στα 450lux. Μετά από κάθε τάισμα, πραγματοποιούνταν tank-flushing στις δεξαμενές όχι μόνο για 

τη συλλογή της περίσσειας τροφής αλλά και για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών. Κάθε μήνα 

κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, οι δεξαμενές καθαρίζονταν προκειμένου το περιβάλλον στο 

οποίο τα ψάρια αναπτύσσονταν να είναι υγιές και ελεγχόμενο. 

 Πριν από την έναρξη της πειραματικής διαδικασίας έγινε συλλογή 20 ατόμων τα οποία 

θανατώθηκαν μετά από έκθεση σε  με υψηλή συγκέντρωση αναισθητικού (Ethylene, glycol mono-

phenyl ether). Ακολούθησε αιμοληψία και λήψη δειγμάτων λεπιών, δέρματος και ήπατος. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε μέτρηση του χρώματος με τη χρήση φορητού χρωματόμετρου. Τα 

αποτελέσματα από την αρχική δειγματοληψία χρησιμοποιήθηκαν ως τιμές αναφορά (control).  

 Κατά τη συνολική διάρκεια του πειράματος γινόταν δειγματοληψία σε μηνιαία βάση 

(ημέρες 30, 60 και 90) σε όλα τα άτομα των δεξαμενών, η οποία περιλάμβανε τον προσδιορισμό 

του χρώματος του δέρματος και την μέτρηση του βάρους των ιχθύων έπειτα από ελαφριά 

αναισθησία των ατόμων. Μετά την ολοκλήρωση των τριών μηνών (ημέρα 90), πραγματοποιήθηκε 

τελική δειγματοληψία σε όλα τα άτομα των τριών πειραματικών ομάδων. Οι ιχθύες θανατώθηκαν 

σε υψηλή συγκέντρωση αναισθητικού. Πραγματοποιήθηκε αιμοληψία και λήψη δειγμάτων λεπιών, 

δέρματος και ήπατος καθώς και μέτρηση του χρώματος με τη χρήση φορητού χρωματόμετρου. 

Επίσης, μετρήθηκε το μήκος και το βάρος κάθε ατόμου.  

 Οι περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκε η λήψη των δειγμάτων λεπιών, δέρματος και οι 

μετρήσεις του χρώματος, χαρακτηρίζονται ως D1,D2, V1 και V2 και αντιστοιχούν σε δύο περιοχές 

στη ραχιαία και στην κοιλιακή περιοχή του σώματος (Εικόνα 8). Η περιοχή D1 αντιστοιχεί στην 

περιοχή  πάνω από την πλευρική γραμμή στο σημείο έναρξης του ραχιαίο πτερυγίου ενώ η D2 στην 

περιοχή πάνω από την πλευρική γραμμή λίγο πριν το τέλος του ραχιαίου πτερυγίου. Η περιοχή V1 

αντιστοιχεί στην κοιλιακή περιοχή κάτω από το θωρακικό πτερύγιο  ενώ η περιοχή V1 αντιστοιχεί 

στην κοιλιακή περιοχή στο σημείο έναρξης του εδραίου πτερυγίου. 
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Εικόνα 8: Περιοχές δειγματοληψίας στο δέρμα του φαγκριού, D1, D2 στην ραχιαία περιοχή (dorsal 

area) και V1, V2 στην κοιλιακή περιοχή (ventral area). 

 

 

 3.1.2 Προσδιορισμός χρώματος  

 Για τον προσδιορισμό του χρώματος χρησιμοποιήθηκε φορητό χρωματόμετρο (Chroma 

meter Cr-400, Konica Minolta). Πριν από την έναρξη των μετρήσεων πραγματοποιείτο ρύθμιση 

του οργάνου. Συγκεκριμένα, το χρωματόμετρο τοποθετείτο κάθετα στο κέντρο λευκού πλακιδίου 

αναφοράς με τέτοιο τρόπο ώστε το κάτω μέρος του σωλήνα προβολής φωτός να εφάπτεται με το 

πλακίδιο. Στη συνέχεια πραγματοποιείτο λήψη μετρήσεων και αφού η λυχνία αναβόσβηνε  τρεις 

φορές η ρύθμιση θεωρείτο ολοκληρωμένη.  

 Μετά την ολοκλήρωση της προτυποποίησης επιλέγονταν οι παράμετροι μέτρησης. Οι 

ιχθύες συλλέγονταν και τοποθετούνταν σε κουβά που περιείχε ποσότητα αναισθητικού (Ethylene 

glycol monophenyl ether, 0,3 mg l
-1

 και μεταφέρονταν στο τραπέζι εργασίας.  

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση του χρώματος βασίστηκε στο σύστημα 

L*, a*, b*, που προτείνεται από την CIE (International Commision on Illumination, 1976). Το 

σύστημα αυτό μετατρέπει την πληροφορία του φάσματος των αντιλαμβανόμενων χρωμάτων στις 

τρεις παραμέτρους L*, η οποία αντιστοιχεί στην φωτεινότητα (lightness), a* για την κόκκινη και 

πράσινη απόχρωση και b* για την μπλε και κίτρινη απόχρωση. Έπειτα από τις μετρήσεις αυτές 

προσδιορίστηκε η απόχρωση h (hue) και ο  κορεσμός Cab* (Chroma) με χρήση των παρακάτω 

εξισώσεων  (G.McGuire, 1992): 

Για το Cab*: 

Cab*=sqrt (a*
2
 +b*

2
) 

Για τον προσδιορισμό του παράγοντα h διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις :  
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 h= tan
-1

 (b*/a*) για a*>0 και b*>=0 

 h=180
o
 + tan

-1
 (b*/a*) για a*<0 και b*>=0 

 h=180
o
 + tan

-1
 (b*/a*) για a*<0 και b*<0 

 h=360
o
 + tan

-1
 (b*/a*) για a*>0 και b*<0 

 

 Στην αρχική δειγματοληψία των 20 ατόμων η μέτρηση του χρώματος πραγματοποιήθηκε 

και στις τέσσερεις περιοχές D1,D2,V1 και V2, ενώ στις ενδιάμεσες και στην τελική δειγματοληψία, 

η μέτρηση πραγματοποιήθηκε μόνο στις δύο περιοχές D1 και V1. Τόσο στις τρεις ενδιάμεσες 

δειγματοληψίες όσο και στην τελική προσδιορίστηκε το χρώμα από όλα τα άτομα. 

 

 

 3.1.3 Αιμοληψία  

 Η αιμοληψία πραγματοποιήθηκε τόσο στα 20 άτομα της αρχικής δειγματοληψία όσο και σε 

10 άτομα ανά δεξαμένη (30 ανά ομάδα)  κατά τη διάρκεια της τελικής δειγματοληψίας. Η 

αιμοληψία έγινε με χρήση ηπαρινισμένων συριγγών του 1ml. Το δείγμα αίματος τοποθετήθηκε σε 

κατάλληλα φιαλίδια και φυγοκεντρήθηκε (2500 g για 10 λεπτά). Μετά τη φυγοκέντρηση το 

πλάσμα τοποθετήθηκε και διατηρήθηκε  στους -20
ο
C μέχρι να πραγματοποιηθούν οι αναλύσεις. 

 

 

 3.1.4 Ήπαρ 

 Με τη χρήση λαβίδας συλλεγόταν το ήπαρ και τοποθετείτο σε τρυβλίο petri για την 

μέτρηση βάρους του και στη συνέχεια τοποθετούταν σε eppedorf και σε ξηρό πάγο. Ακολούθησε  

μεταφορά των δειγμάτων στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιχθύων του Τμήματος Βιολογίας του 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου και τοποθετούνταν  σε καταψύκτη στους -80
ο
C, μέχρι την 

πραγματοποίηση των  περαιτέρω αναλύσεων. Στην αρχική δειγματοληψία έγινε συλογή από 20 

άτομα ενώ, στην τελική δειγματοληψία η λήψη ήπατος έγινε σε 5 άτομα ανά δεξαμενή (15 ανά 

πειραματική ομάδα). 

 

 3.1.5 Λέπια 

 Ποσότητα λεπιών αφαιρέθηκε με τη βοήθεια λαβίδας από τις περιοχές D1 και V1. 

Τοποθετώντας την λαβίδα παράλληλα στο δέρμα του ιχθύος και τραβώντας συλλέγονταν λέπια, τα 

οποία εμπεριείχαν στην επιφάνεια μέρος της επιδερμίδας, και τοποθετούνταν σε eppendorfs των 

0.5ml που περιείχαν φυσιολογικό ορό.  
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 Στη συνέχεια (μέσα σε διάστημα 2 ημερών) πραγματοποιείτο παρατήρηση  σε 

στερεοσκόπιο και μικροσκόπιο και λήψη φωτογραφιών με τη χρήση κατάλληλα προσαρμοσμένης 

φωτογραφικής κάμερας. Η περαιτέρω ανάλυση του ποσοστού κάλυψης των λεπιών σε 

μελανοφόρα, ερυθροφόρα και ξανθοφόρα πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Image J. 

 Στην αρχική δειγματοληψία των 20 ατόμων πραγματοποιήθηκε ανάλυση δύο λεπιών από 

κάθε υποπεριοχή ενώ στην τελική δειγματοληψία λήφθηκε μεγαλύτερος αριθμός λεπιών, από 5 

άτομα ανά δεξαμενή, καθώς πραγματοποιήθηκε ανάλυση τόσο για τα μελανοφόρα όσο και για τα 

ερυθροφόρα και ξανθοφόρα σε αντίθεση με την αρχική δειγματοληψία. 

 

 

 3.1.6 Δέρμα 

 Δείγματα δέρματος, μεγέθους (~1x1 cm
2
 ), λήφθηκαν από τις δύο περιοχές D1 και V1. Από 

το δείγμα αφαιρείτο  προσεκτικά ο υποκείμενος μυικός ιστός, και το περίγραμμα του δείγματος 

αποτυπωνόταν με χρήση μολυβιού σε λευκό χαρτί A4, έτσι ώστε να προσδιοριστεί η επιφάνεια του. 

Στη συνέχεια το δείγμα τοποθετείτο σε φιαλίδιο που εμπεριείχε ποσότητα αιθανόλης 95%, τέτοια 

ώστε να καλύπτεται το δείγμα. 

 Στην αρχική δειγματοληψία λήφθηκε δέρμα και από τις δυο περιοχές για τα 20 άτομα. Στην 

τελική δειγματοληψία έγινε λήψη δέρματος από τις δύο περιοχές για 5 άτομα από κάθε δεξαμενή. 

Τα δείγματα διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να πραγματοποιηθεί η ανάλυση.  

 

 

 3.2 Αναλυτικές μέθοδοι 
 

 3.2.1 Αιματολογικοί δείκτες καταπόνησης 

  

 3.2.1.1 Γλυκόζη 

 Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο πλάσμα των ψαριών έγινε με την 

χρήση εμπορικού kit (Biosis, Ελλάδα), το οποίο χρησιμοποιεί την ενζυμική μέθοδο GOD. Η 

ανάλυση έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή μετά από κατάλληλη προσαρμογή της 

ποσότητας των αντιδραστηρίων, για χρήση σε μικροπλάκες ELISA. Μετά από επώαση του plate σε 

κατάλληλη θερμοκρασία μετράται η απορρόφηση (Mindray MR-96A microplate reader), της 

οποίας η αύξηση στα 510 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα.  
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 3.2.1.2 Κορτιζόλη 

 Η συγκέντρωση της κορτιζόλης στα δείγματα πλάσματος που συλλέχθηκαν τόσο στην 

αρχική όσο και στην τελική δειγματοληψία προσδιορίστηκαν μέσω εμπορικού kit (Neogen, USA) 

το οποίο χρησιμοποιεί τη μέθοδο ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) για την 

ποσοτικοποίηση των επιπέδων κορτιζόλης. Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται στο kit 

βασίζεται στον ανταγωνισμό πρόσδεσης ενός ενζύμου και της κορτιζόλης που υπάρχει στο 

εκάστοτε δείγμα για περιορισμένες θέσης πρόσδεσης που υπάρχουν στο επικαλυμμένο με 

αντίσωμα plate. Για την ποσοτικοποίηση της κορτιζόλης πραγματοποιείται μέτρηση της 

απορρόφησης (Μindray MR-96A microplate reader) στα 650nm και συγκρίνεται η απορρόφηση 

των δειγμάτων με αυτή των πρότυπων δειγμάτων. Πριν την ανάλυση των δειγμάτων έγινε 

δοκιμαστική ανάλυση για να επιλεχθεί η κατάλληλη αραίωση των δειγμάτων. Πραγματοποιήθηκαν 

τέσσερεις διαφορετικές αραιώσεις (1:10, 1:50, 1:100 και 1:200). Όλα τα δείγματα αναλύθηκαν με 

αραίωση 1:50.  

 

 3.2.2 Μεταβολικοί παράμετροι πλάσματος 
 

 3.2.2.1 Ολικές πρωτεΐνες 

 Οι ολικές πρωτεΐνες στο πλάσμα προσδιορίστηκαν με τη χρήση εμπορικού kit (Biosis, 

Ελλάδα). Οι πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν με ιόντα χαλκού (Cu
2+

) δημιουργώντας έγχρωμο προϊόν. 

Μέτρηση της απορρόφησης στα 540 nm (Μindray MR-96A microplate reader) είναι ανάλογη της 

συγκέντρωσης των πρωτεϊνών στο δείγμα. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή, με προσαρμογή των ποσοτήτων των αντιδραστηρίων. Ο υπολογισμός της 

συγκέντρωσης των πρωτεϊνών γίνεται  μέσω του λόγου των απορροφήσεων του δείγματος προς του 

πρότυπου πολλαπλασιασμένο με την τιμή του προτύπου που χρησιμοποιήθηκε και του οποίου η 

τιμή αναγράφεται στο φιαλίδιο που εμπεριέχεται στη συσκευασία του kit.  

 

 3.2.2.2 Τριγλυκερίδια 

 Η συγκέντρωση των τριγλυκεριδίων στα δείγματα πλάσματος προσδιορίστηκε με χρήση 

εμπορικού kit (Biosis, Ελλάδα), το οποίο χρησιμοποιεί την ενζυμική μέθοδο GPO/PAP. Η ανάλυση 

των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο που εμπεριέχεται στο kit μετά από 

κατάλληλη προσαρμογή των ποσοτήτων των αντιδραστηρίων. Αύξηση της απορρόφησης στα 

510nm (Μindray MR-96A microplate reader) είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των τριγλυκεριδίων 

στο εκάστοτε δείγμα.  
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 3.2.2.3 Χοληστερόλη 

 Η χοληστερόλη που εμπεριέχεται στα δείγματα πλάσματος προσδιορίστηκε μέσω 

εμπορικού kit (Biosis, Ελλάδα). Η αναλυτική μέθοδος που χρησιμοποιεί το kit είναι 

ενζυματική/PAP. Ακολουθήθηκαν οι οδηγίες των κατασκευαστών με κατάλληλη προσαρμογή των 

όγκων των αντιδραστηρίων. Αύξηση της απορρόφησης στα 510 nm (Μindray MR-96A microplate 

reader) είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των τριγλυκεριδίων στο εκάστοτε δείγμα. 

 

 3.2.3 Ηπατικά ένζυμα 
 

 3.2.3.1 ΑLT/GTP (Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση) 

 Για τον προσδιορισμό της δραστικότητας του ενζύμου ALT χρησιμοποιήθηκαν τα 

αντιδραστήρια από εμπορικό kit (Biosis, Ελλάδα). Η ανάλυση έγινε με χρήση ημι-

αυτοματοποιημένου χημικού αναλυτή( Mindray BA-88A). Αρχικά παρασκευάζεται το διάλυμα 

εργασίας (buffer) αναμιγνύοντας το ένζυμο- συμπαράγοντες με ρυθμιστικό διάλυμα, αντιδραστήρια 

που εμπεριέχονται στο kit. Το όργανο μηδενίζεται και επιλέγεται το κατάλληλο πρόγραμμα 

ανάλογα με την ανάλυση. Tο ρυθμιστικό διάλυμα τοποθετείται σε eppedorf και επωάζεται για τρία 

λεπτά στους 370
C . Μετά την επώαση μεταφέρεται ποσότητα (100μL) του δείγματος πλάσματος 

στο ρυθμιστικό διάλυμα και μέσω κατάλληλης υποδοχής του αναλυτή πραγματοποιείται η 

καταγραφή καμπύλης απορρόφησης χρόνου. Ο αναλυτής μετατρέπει το αποτέλεσμα έτσι ώστε η 

δραστικότητα του ενζύμου να εκφράζεται σε U/L. 

 

 3.2.3.2 AST/SGOT (Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση) 

 Η δραστικότητα του ενζύμου Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST) προσδιορίστηκε με την 

χρήση αντιδραστηρίων από εμπορικό kit (Biosis, Ελλάδα). Χρησιμοποιήθηκε ο ημι-

αυτοματοποιημένος χημικός αναλυτής BA-88A και η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η ίδια με 

αυτή που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της δραστικότητας για την ALT. Η δραστικότητα 

εκφράστηκε σε U/L. 
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 3.2.4 Αντιοξειδωτικά ένζυμα 

 

 3.2.4.1 SOD (Δισμουτάση του υπεροξειδίου) 

Για τον προσδιορισμό της δραστικότητας του ενζύμου δισμουτάση του υπεροξειδίου, SOD 

χρησιμοποιήθηκε εμπορικό kit (Cayman, USA). Η αρχή της αναλυτικής μεθόδου που χρησιμοποιεί 

το kit βασίζεται στον εντοπισμό των ριζών υπεροξειδίου, που δημιουργούνται από την οξειδάση 

της ξανθίνης και την υποξανθίνη, από ένα άλας του τετραζολίου. Σύμφωνα με το kit, ένα unit 

ορίζεται ως η ποσότητα του ενζύμου που χρειάζεται την αποβολή των ριζών υπεροξειδίου κατά 

50%. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με βάση τις οδηγίες που αναγράφονται στο πρωτόκολλο 

προσδιορισμού της δραστικότητας του ενζύμου σε δείγματα πλάσματος. Πριν την πραγματοποίηση 

της ανάλυσης έγινε δοκιμαστική ανάλυση έτσι ώστε να προσδιοριστεί αν είναι απαραίτητη ή όχι η 

αραίωση των δειγμάτων όπως προτείνεται και στο kit. Σε όλα τα δείγματα πλάσματος 

πραγματοποιήθηκε αραίωση 1:5. Η δραστικότητα του ενζύμου εκφράστηκε σε U/ml και 

υπολογίστηκε σύμφωνα με την εξίσωση που αναφέρεται στο kit: 

𝑆𝑂𝐷 ( 𝑈𝑚𝑙) = [ (𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝐿𝑅 − 𝑦 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 ) 𝑥 0.230.01] 𝑥 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 

Όπου 0.23/0.01 είναι ένας παράγοντας για την μετατροπή από U/ml στο πηγαδάκι σε U/ml στα 

10μl δείγματος που εμπεριέχονται στο συνολικό όγκο των 230μl σε κάθε πηγαδάκι.   

 

 

 3.2.5 Επιφάνεια κάλυψης μελανοφόρων και αριθμός ερυθροφόρων και ξανθοφόρων σε 
λέπια . 

 Για την επεξεργασία των λεπιών με το πρόγραμμα Image J και τον προσδιορισμό της 

επιφάνειας κάλυψης τους από μελανοφόρα, επιλέγεται τυχαία, στην περιοχή του λεπιού που 

καλύπτεται από επιδερμίδα, ένα τετράγωνο συγκεκριμένου μεγέθους, 150 x 150 pixels. Η 

φωτογραφία μετατρέπεται έτσι ώστε να περιέχει χρώματα στην κλίμακα του γκρι μέσω των 

βημάτων: Image → Type → 8-bit. Το επόμενο βήμα είναι η μετατροπή της φωτογραφίας 

κατάλληλα έτσι ώστε να εμπεριέχει δύο χρώματα (μαύρο, άσπρο) : Image → Adjust → Threshold. 

Είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί το Threshold έτσι ώστε να μην υπάρχει αρκετός θόρυβος στην 

φωτογραφία αλλά ταυτόχρονα να μην χάνεται μέρος από την επιφάνεια των μελανοφόρων. 

 Για την ανάλυση των ερυθροφόρων και των ξανθοφόρων τραβήχτηκαν επιπλέον 

φωτογραφίες σε 4 υποπεριοχές που εμπεριέχουν επιδερμίδα στο κάθε λέπι μέσω μικροσκοπίου με 

μεγαλύτερη μεγέθυνση (40X) καθώς το μέγεθος τους είναι αρκετά μικρότερο από αυτό των 



28 

 

μελανοφόρων και με τη χρήση στερεοσκοπίου δεν είναι ευδιάκριτα. Τέλος προσδιορίστηκε ο 

αριθμός του συνόλου των ερυθροφόρων και των ξανθοφόρων καθώς και των μελανοφόρων, 

μετρώντας αυτά που φαίνονται στη κάθε φωτογραφία.  

 Η ανάλυση με το πρόγραμμα ImageJ έγινε στα δείγματα της τελικής δειγματοληψίας για 9 

άτομα από κάθε πειραματική ομάδα (τρία άτομα από κάθε δεξαμενή) σε τέσσερα λέπια από κάθε 

άτομο. 

 

 3.2.6 Προσδιορισμός ποσότητας μελανίνης στο δέρμα 

 Ο προσδιορισμός της ποσότητας μελανίνης στα δείγματα δέρματος που συλλέχθηκαν κατά 

την αρχική και την τελική δειγματοληψία βασίστηκε στη μέθοδο που αναπτύχθηκε από Wilson και 

Dodd (1973) και Sugimoto (1993a). 

 Αρχικά τα δείγματα απομακρύνθηκαν από την αιθανόλη 95% στην οποία διατηρήθηκαν 

μέχρι να πραγματοποιηθεί η ανάλυση και ξεπλήθηκαν με αποιονισμένο νερό για την απομάκρυνση 

υπολειμμάτων αιθανόλης. Έπειτα τοποθετήθηκαν σε 30ml υδροχλωρικού οξέος 1% και 

τοποθετούνται σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 60o
C για χρονικό διάστημα μιας ώρας. Το 

υδροχλωρικό οξύ οδηγεί στην απασβεστοποίηση των δειγμάτων. Έπειτα, ξεπλήθηκαν 

επανειλημμένα με απιονισμένο νερό και τοποθετήθηκαν σε καυστικό νάτριο NaOH 0.2% σε 

θερμοκρασία βρασμού για χρονικό διάστημα μιας ώρας με σκοπό την διάλυση του ιστού και την 

εκχύλιση της μελανίνης. Το υγρό από την παραπάνω διαδικασία αφηνόταν να φτάσει σε 

θερμοκρασία δωματίου και έπειτα φιλτραρίστηκε με χρήση διηθητικού ηθμού για την 

απομάκρυνση τυχών υπολειμμάτων ιστού που δεν διαλύθηκαν. Τέλος λαμβανόταν η απορρόφηση 

των δειγμάτων με χρήση φασματόμετρου στα 340 nm όπου εμφανίζει μέγιστο η μελανίνη. Η τιμή 

απορρόφησης μετατράπηκε σε μg/mm
2
 μέσω κατάλληλης εξίσωσης, συγκρίνοντας τις 

απορροφήσεις των δειγμάτων με την απορρόφηση πρότυπου διαλύματος μελανίνης, το οποίο 

παρασκευάστηκε  με την διάλυση καθαρής μελανίνης (Sepia officinalis, SIGMA, M-2649) σε 

διάλυμα σύστασης: 0,4gr NaOH, 10ml H2O και 10μl Η2Ο2 3%. 

 

 3.3 Στατιστική Ανάλυση 

 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τo λογισμικό SPSS (Statistical Pack-

age for the Social Sciences). Πριν από τις κύριες αναλύσεις πραγματοποιήθηκε έλεγχος της 

κανονικότητας και της ομοσχεδιαστικότητας των δεδομένων ώστε να επιβεβαιωθεί η 

καταλληλόλητα τους  την χρήση του μοντέλου ανάλυσης της διασποράς με ένα παράγοντα (one-

way ANOVA). Τα δεδομένα που δεν εμφάνισαν κανονική κατανομή ελέγχθηκαν για διαφορές με 

το τεστ Kruskal Wallis. Τα δεδομένα παρουσιάζονται με τη μορφή μέσου όρου και τυπικής 
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απόκλισης (mean ± SD).  Για την εύρεση στατιστικών διαφορών μεταξύ των διαφορετικών 

διατροφικών ομάδων αλλά και των διαφορετικών δειγματοληψιών πραγματοποιήθηκε one-way 

ANOVA. Οι περιπτώσεις που υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές απορρίπτονταν για επίπεδο 

σημαντικότητας 0,05 (p<0,05). Για τον έλεγχο της επιρροής των διαφορετικών δεξαμενών που 

ανήκαν σε κάθε ομάδα πραγματοποιήθηκε ιεραρχική ανάλυση διασποράς (nested ANOVA). Η 

στατιστική ανάλυση για την κυκλική μεταβλητή Hue πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Oriana 

(Kovach Computing Services, Anglesey, UK). Για την εύρεση στατιστικά σημαντικών διαφορών 

μεταξύ των διαφορετικών διατροφικών ομάδων αλλά και των διαφορετικών δειγματοληψιών 

πραγματοποιήθηκε το τεστ Watson-Williams.  

 

4.Αποτελέσματα 

 

 4.1 Παράμετροι προσδιορισμού του χρώματος  
 

 4.1.1 Φωτεινότητα δέρματος 

  

 Σε όλα τα άτομα εμφανίστηκε σημαντική διαφορά τόσο στην φωτεινότητα όσο και στον 

κορεσμό, μεταξύ των περιοχών της ράχης και της κοιλιάς. Ωστόσο δεν εμφανίστηκαν διαφορές 

μεταξύ των δύο περιοχών D1 και D2 της ραχιαίας περιοχής και των δύο περιοχών V1 καιV2 της 

κοιλιακής περιοχής (Διάγραμμα 1), με αποτέλεσμα οι μετρήσεις των παραμέτρων στις 

δειγματοληψίες  κατά τη διάρκεια του πειράματος καθώς και στη τελική δειγματοληψία να 

αφορούν τις δύο περιοχές D1 και V1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Τιμές των παραμέτρων Φωτεινότητα (Lightness, L*) και Κορεσμός (Chroma, Cab*) 
στις τέσσερεις περιοχές D1,V1,D2 και V2 στην αρχική δειγματοληψία. Τα αποτελέσματα 
παρατίθενται ως μέσοι όροι ± τυπική απόκλιση, mean ± SD (n = 20). Οι τιμές και των δύο 
παραμέτρων εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ραχιαίων (dorsal) και 
κοιλιακών (ventral) περιοχών.. Τα γράμματα υποδηλώνουν διαφορές μεταξύ των στηλών που 
αντιστοιχούν στις τέσσερεις περιοχές. Οι στήλες που έχουν διαφορετικά γράμματα εμφανίζουν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0,05, one-way ANOVA).  
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 Δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών πειραματικών 

ομάδων, Synthetic Astaxanthin, Phaffia rhodozyma και Haematococcus pluvialis, στην μέση τιμή 

της φωτεινότητας (L*) του δέρματος στη ραχιαία περιοχή, σε κάθε μια από τις δειγματοληψίες 

(Πίνακας 2). Αντίθετα, η φωτεινότητα της ραχιαίας περιοχής μειώθηκε σημαντικά (p < 0,05) κατά 

τη διάρκεια του πειράματος, με τους ιχθύες στην τελική δειγματοληψία (Day 90) να εμφανίζουν 

μέσες τιμές της παραμέτρου L* μικρότερες (Phaffia rhodozyma, Haematococcus pluvialis) ή 

ενδιάμεσες (Synthetic Astaxanthin) από αυτές της αρχικής δειγματοληψίας (Initial sampling) 

(Διάγραμμα 2). Ωστόσο η φωτεινότητα της κοιλιακής περιοχής στην τελική δειγματοληψία 

αυξήθηκε με τις μέσες τιμές L* να είναι στατιστικά σημαντικά (p < 0,05) μεγαλύτερες από αυτές 

της αρχικής δειγματοληψίας (Διάγραμμα 2). Στην κοιλιακή περιοχή παρατηρήθηκαν επίσης 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0,05)  μεταξύ των πειραματικών ομάδων στις δειγματοληψίες 

Day 60 και Day 90, με τις ομάδες των φυσικών πηγών ασταξανθίνης (Phaffia rhodozyma, 

Haematococcus pluvialis) να εμφανίζουν χαμηλότερες μέσες τιμές από την ομάδα της συνθετικής 

ασταξανθίνης, στο τέλος του πειράματος (Πίνακας 2). Παρατηρήθηκαν, στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (p < 0,05, nested ANOVA) στη φωτεινότητα και των δύο περιοχών μεταξύ των  

δεξαμενών που ανήκαν στην ίδια διατροφική ομάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι δεξαμενές  

έχουν επίδραση στα αποτελέσματα κάθε πειραματικής ομάδας (Διάγραμμα 3).  

 

Πίνακας 2: Τιμές (x ± SD, n = 60; 20 άτομα ανά δεξαμενή) της παραμέτρου Lightness (L*) στη 
ραχιαία (dorsal) και στην κοιλιακή (ventral) περιοχή για τις διαφορετικές πειραματικές ομάδες 

μέσα σε κάθε δειγματοληψία (Day). 

 

L* 

Ράχη 

Πειραματική ομάδα Day 30 Day 60 Day 90 

Synthetic Astaxanthin  42,82 ± 6,14 42,61 ± 5,13 35,80 ± 8,29 

Phaffia rhodozyma  45,05 ± 6,48 41,68 ± 6,97 35,31 ± 5,37 

Haematococcus pluvialis  43,88 ± 6,41 43,66 ± 7,66 34,46 ± 6,30 

Κοιλιά 

Πειραματική ομάδα Day 30 Day 60 Day 90 

Synthetic Astaxanthin  71,33 ± 3,82 76,26 ± 3,90
a
 80,30 ± 4,09

a
 

Phaffia rhodozyma  69,85 ± 3,93 73,66 ± 4,21
b
 76,87 ± 3,93

b
 

Haematococcus pluvialis  70,27 ± 3,92 75,54 ± 3,88
ab

 77,10 ± 4,45
b
 

Τα διαφορετικά γράμματα υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο πλαίσιο κάθε δειγματοληψίας (στήλη) για κάθε 
περιοχή (Dorsal, Ventral) (p > 0,05, one-way ANOVA).  
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Διάγραμμα 2: Τιμές (x ± SD, n = 60; 20 άτομα ανά δεξαμενή, εκτός από την αρχική δειγματοληψία 
όπου n = 20) της παραμέτρου Lightness (L*) στην ραχιαία (dorsal) και κοιλιακή (ventral) περιοχή 
σε κάθε πειραματική ομάδα (Synthetic Astaxanthin, Phaffia rhodozyma και Haematococcus 
pluvialis) στις διάφορετικές δειγματοληψίες [αρχική (Initial) και ημέρες 30 (Day 30), 60 (Day 60) 
και 90 (Day 90) από την έναρξη του πειράματος]. Τα διαφορετικά γράμματα υποδηλώνουν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0,05, one-way ANOVA) μεταξύ των διαφορετικών 
δειγματοληψιών μέσα στην κάθε πειραματική ομάδα.   

 
 

Διάγραμμα 3: Τιμές (x ± SD, n = 60; 20 άτομα ανά δεξαμενή) της παραμέτρου Lightness (L*) 
στην ραχιαία (dorsal) και κοιλιακή (ventral) περιοχή για τις τρεις δεξαμενές μέσα σε κάθε 
πειραματική ομάδα (AS:Synthetic Astaxanthin ,PH:Phaffia rhodozyma και HM:Haematococcus 
pluvialis) στις διαφορετικές δειγματοληψίες [αρχική (Initial) και ημέρες 30 (Day 30), 60 (Day 60) 
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και 90 (Day 90) από την έναρξη του πειράματος]. Τα διαφορετικά γράμματα υποδηλώνουν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών δεξαμενών μέσα στην κάθε πειραματική ομάδα 
(p < 0,05, Nested ANOVA).  
 

 4.1.2 Κορεσμός (Chroma) δέρματος  
 

  Ο κορεσμός, (δηλαδή η ένταση του χρώματος), της ραχιαίας περιοχής (dorsal), στις 30 

ημέρες από την έναρξη του πειράματος, διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ των πειραματικών 

ομάδων (p < 0,05, one-way ANOVA), με τις μέσες τιμές της παραμέτρου για την ομάδα 

Haematococcus pluvialis να είναι ενδιάμεσές των μέσων τιμών για τις άλλες πηγές ασταξανθίνης 

(Πίνακας 3). Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p > 0,05)  μεταξύ των 

ομάδων, στην κοιλιακή περιοχή. Στις 60 ημέρες, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(p < 0,05) μεταξύ των ομάδων και για τις δύο περιοχές στο δέρμα των ιχθύων, ενώ στο τέλος του 

πειράματος (Day 90) τόσο στη ραχιαία όσο και στην κοιλιακή περιοχή οι τιμές του κορεσμού για 

τις ομάδες που τρέφονταν με Phaffia rhodozyma και Haematococcus pluvialis διέφεραν στατιστικά 

σημαντικά από την ομάδα της συνθετικής ασταξανθίνης (p < 0,05, one-way ANOVA), με τις μέσες 

τιμές να είναι μεγαλύτερες για τις φυσικές πηγές, Phaffia rhodozyma και Haematococcus pluvialis  

(Πίνακας 3). 

  

 

Πίνακας 3: Τιμές (x ± SD, n = 60; 20 άτομα ανά δεξαμενή) του κορεσμού (Chroma, Cab*) στην 
ραχιαία (dorsal) και στην κοιλιακή (ventral) περιοχή για τις διαφορετικές πειραματικές ομάδες 
μέσα σε κάθε δειγματοληψία (Day). 

Cab* 

Ράχη 

Πειραματική ομάδα Day 30 Day 60 Day 90 

Synthetic Astaxanthin  11,21± 2,08
a
 11,43 ± 1,79

a
 10,33 ± 1,70

a
 

Phaffia rhodozyma  12,60 ± 2,03
b
 13,21 ± 2,54

b
 11,77 ± 1,69

b
 

Haematococcus pluvialis  11,98 ± 2,20
ab

 12,72 ± 2,30
b
 11,08 ± 1,97

b
 

Κοιλιά 

Πειραματική ομάδα Day 30 Day 60 Day 90 

Synthetic Astaxanthin  17,32 ± 1,87 16,78 ± 2,39
a
 15,59 ± 2,80

a
 

Phaffia rhodozyma  17,74 ± 2,60 18,59 ± 2,85
b
 18,08 ± 2,85

b
 

Haematococcus pluvialis  16,96 ± 2,26 16,80 ± 2,86
a
 17,09 ± 3,52

b
 

Τα διαφορετικά γράμματα υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο πλαίσιο κάθε δειγματοληψίας (στήλη) για κάθε 
περιοχή (Dorsal, Ventral) (p > 0,05, one-way ANOVA).  
 

  Σε αντίθεση με τις τιμές της φωτεινότητας, οι τιμές του κορεσμού είχαν σημαντική αύξηση 

σε σχέση με αυτές της αρχικής δειγματοληψίας, ιδιαίτερα στη ραχιαία περιοχή όπου οι μέσες τιμές 



33 

 

του κορεσμού και για τις τρεις πειραματικές ομάδες, σε διάστημα 30 ημερών από την έναρξη του 

πειράματος ήταν 11,21, 12,60 και 11,98 για τις τρεις πειραματικές ομάδες Synthetic Astaxanthin, 

Phaffia rhodozyma και Haematococcus pluvialis αντίστοιχα, ενώ ο μέσος όρος του κορεσμού των 

ιχθύων στην αρχική δειγματοληψία ήταν 6,56 (Διάγραμμα 4). Ο κορεσμός του δέρματος των 

ιχθύων στη ραχιαία περιοχή, και στις τρεις πειραματικές ομάδες, τροποποιήθηκε σε σχέση με την 

αρχική δειγματοληψία με παρόμοιο μοτίβο ενώ στην κοιλιακή περιοχή παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές  διαφορές από την αρχική δειγματοληψία (p < 0,05, one-way ANOVA) μόνο για τις 

ομάδες Synthetic Astaxanthin, Phaffia rhodozyma (Διάγραμμα 4). Όπως και στις τιμές της 

φωτεινότητας, παρατηρήθηκαν, στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0,05, Nested ANOVA) στις 

τιμές του κορεσμού και των δύο περιοχών μεταξύ των  δεξαμενών που ανήκαν στην ίδια 

διατροφική ομάδα, με αποτέλεσμα  οι δεξαμενές να έχουν επίδραση στα αποτελέσματα κάθε 

πειραματικής ομάδας (Διάγραμμα 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4: : Τιμές (x ± SD, n = 60; 20 άτομα ανά δεξαμενή, εκτός από την αρχική 
δειγματοληψία όπου n = 20) του κορεσμού (Chroma, Cab*) στην ραχιαία (dorsal) και κοιλιακή 
(ventral) περιοχή σε κάθε πειραματική ομάδα (Synthetic Astaxanthin, Phaffia rhodozyma και 
Haematococcus pluvialis) στις διάφορετικές δειγματοληψίες [αρχική (Initial) και ημέρες 30 (Day 
30), 60 (Day 60) και 90 (Day 90) από την έναρξη του πειράματος]. Τα διαφορετικά γράμματα 
υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0,05, one-way ANOVA) μεταξύ των 
διαφορετικών δειγματοληψιών μέσα στην κάθε πειραματική ομάδα.   
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Διάγραμμα 5: Τιμές (x ± SD, n = 60; 20 άτομα ανά δεξαμενή) της παραμέτρου Chroma (Cab*) 
στην ραχιαία (dorsal) και κοιλιακή (ventral) περιοχή για τις τρεις δεξαμενές μέσα σε κάθε 
πειραματική ομάδα (AS:Synthetic Astaxanthin ,PH:Phaffia rhodozyma και HM:Haematococcus 
pluvialis) στις διαφορετικές δειγματοληψίες [αρχική (Initial) και ημέρες 30 (Day 30), 60 (Day 60) 
και 90 (Day 90) από την έναρξη του πειράματος]. Τα διαφορετικά γράμματα υποδηλώνουν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών δεξαμενών μέσα στην κάθε πειραματική ομάδα 
(p < 0,05, Nested ANOVA).  
 

 

 4.1.3 Απόχρωση (Hue) δέρματος 
 

 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον προσδιορισμό της παραμέτρου Hue για την 

απόχρωση του δέρματος των ιχθύων έδειξαν ότι και στις τρεις πειραματικές ομάδες παρατηρήθηκε 

μεταβολή της απόχρωσης προς την επιθυμητή ρόδινη. Ωστόσο οι πειραματικές ομάδες στις οποίες 

η πηγή ασταξανθίνης ήταν φυσική (Phaffia rhodozyma,  Haematococcus pluvialis) είχαν 

μεγαλύτερη και ταχύτερη βελτίωση της απόχρωσης από την ομάδα της συνθετικής ασταξανθίνης 

(Πίνακας 4). Σύμφωνα με το κυκλικό χρωματικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε, στις 0ο 

βρίσκονται οι μωβ-κόκκινες αποχρώσεις ενώ στις 90ο, 180ο και 270ο βρίσκονται αντίστοιχα οι 

αποχρώσεις κίτρινο, πράσινο και μπλε. Συνεπώς, οι απόχρωση των ιχθύων μετά το πέρας του 

πειράματος ήταν μεταξύ της κόκκινης και κίτρινης απόχρωσης. Η απόχρωση των ιχθύων της 

πειραματικής ομάδας για την οποία ως πηγή ασταξανθίνης χρησιμοποιήθηκε το μικροφύκος 

Haematococcus pluvialis, προσέγγισε σε μεγαλύτερο βαθμό την ρόδινη απόχρωση συγκριτικά με 

τις άλλες πειραματικές ομάδες, με μέσο όρο των τιμών της παραμέτρου Hue να είναι 70,50
ο
 και 

78,89
ο
 για την ραχιαία και κοιλιακή περιοχή αντίστοιχα, στις 90 μέρες από την έναρξη του 

πειράματος (Διάγραμμα 6).  
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Πίνακας 4: Τιμές (x ± SD, n = 60; 20 άτομα ανά δεξαμενή) της απόχρωσης (Hue, Ho) στην ραχιαία 
(dorsal) και στην κοιλιακή (ventral) περιοχή για τις διαφορετικές πειραματικές ομάδες μέσα σε 
κάθε δειγματοληψία (Day). 

H
o
 

Ράχη 

Πειραματική ομάδα Initial Day 30 Day 60 Day 90 

Synthetic Astaxanthin  100,28 ±  6,00
a
  97,24± 5,55

ax
 96,84 ± 4,77

bx
 90,40 ± 5,85

cx
 

Phaffia rhodozyma  100,28 ±  6,00
a
 90,45 ± 7,26

by
 82,26 ± 6,02

cy
 74,42 ± 6,15

dy
 

Haematococcus 

pluvialis  
100,28 ±  6,00

a
 85,70 ± 10,88

by
 80,31 ± 7,99

cz
 70,50 ± 7,96

dz
 

Κοιλιά 

Πειραματική ομάδα Initial Day 30 Day 60 Day 90 

Synthetic Astaxanthin  101,98 ± 2,88
a
 101,74 ± 2,75

ax
 100,86 ± 3,29

ax
 98,60 ± 2,96

bx
 

Phaffia rhodozyma  101,98 ± 2,88
a
 93,32 ± 4,73

by
 86,78 ± 5,36

cy
 81,25 ±5,70

dy
 

Haematococcus 

pluvialis  
101,98 ± 2,88

a
 91,96 ± 4,98

by
 84,75 ± 6,61

cz
 78,89 ± 6,59

dy
 

Τα διαφορετικά γράμματα a,b,c δηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ( p < 0,05, Watson’s U2 tests) μεταξύ της ίδιας 
πειραματικής ομάδας για τις διαφορετικές δειγματοληψίες. Τα διαφορετικά γράμματα x,y,z δηλώνουν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές ( p < 0,05, Watson’s U2 tests)  μεταξύ των διαφορετικών πειραματικών ομάδων στο πλαίσιο της κάθε δειγματοληψίας.  

 
Διάγραμμα 6: Διάγραμμα κυκλικών μεταβλητών για τις τιμές (n = 60; 20 άτομα ανά δεξαμενή, 
εκτός από την αρχική δειγματοληψία όπου n = 20) της παραμέτρου Hue (Ho), στην ραχιαία 
(dorsal) και στην κοιλιακή (ventral) περιοχή για τις διαφορετικές πειραματικές ομάδες, 
AS:Synthetic Astaxanthin ,PH:Phaffia rhodozyma και HM:Haematococcus pluvialis καθώς και 
τιμές τις αρχικής δειγματοληψίας (Initial), μέσα σε κάθε δειγματοληψία (Day). 
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4.1.4 Χρωματοφόρα  
 

 Φωτογραφίες λεπιών που συλλέχθηκαν στην τελική δειγματοληψία (Day 90) αναλύθηκαν 

για το ποσοστό κάλυψης μελανοφόρων και άλλων χρωματοφόρων όπως τα ερυθροφόρα και τα 

ξανθοφόρα. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των φωτογραφιών μέσω στερεοσκοπίου για την 

κάλυψη της περιοχής των λεπιών από μελανοφόρα συμφωνούν με τα αποτελέσματα της 

παραμέτρου L* για την φωτεινότητα του δέρματος καθώς δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (p > 0,05, Nested ANOVA) μεταξύ των πειραματικών ομάδων. Το ποσοστό 

κάλυψης των μελανοφόρων στη ραχιαία περιοχή ήταν 9,2%, 9,2% και 9,4% για τις ομάδες 

Synthetic Astaxanthin Phaffia rhodozyma και Haematococcus pluvialis αντίστοιχα ενώ για την 

κοιλιακή περιοχή 3,7%,      3,6% και 4,1%, αντίστοιχα. Σε όλες τις ομάδες υπήρχαν λέπια με 

διαφορετικά επίπεδα διασποράς των μελανοφόρων (Εικόνα 9). Ενώ παρατηρήθηκαν διαφορετικά 

επίπεδα διασποράς των μελανοφόρων ακόμα και στο ίδιο λέπι.  Παρατηρήθηκε, επίσης, η ύπαρξη 

ερυθροφόρων και ξανθοφόρων στα λέπια (Εικόνα 10), ωστόσο δεν ήταν εφικτός ο ακριβής 

διαχωρισμός τους και προσδιορισμός της επιφάνειας κάλυψης. Από την παρατήρηση των 

φωτογραφιών φάνηκε ότι οι ιχθύες που τρέφονταν με φυσικές πηγές ασταξανθίνης εμφάνισαν πιο 

σκούρας κόκκινης απόχρωσης χρωματοφόρα σε σύγκριση με τους ιχθύες της ομάδας που τρεφόταν 

με συνθετική ασταξανθίνη.  Προσδιορίστηκε ο συνολικός αριθμός ερυθροφόρων και ξανθοφόρων, 

ο οποίος δε διέφερε στατιστικά σημαντικά  (p > 0,05, Nested ANOVA) μεταξύ των ομάδων.  

 

 

Εικόνα 9: Μελανοφόρα και ερυθροφόρα- ξανθοφόρα, όπως αυτά παρατηρήθηκαν με το 
μικροσκόπιο, σε περιοχές της επιδερμίδας που καλύπτει μέρος του λεπιού. Τα μελανοφόρα 
φαίνονται στην πρώτη φωτογραφία σε πλήρη διασπορά (dispersion) ενώ στην δεύτερη σε πλήρη 
συγκέντρωση (aggregation). Οι φωτογραφίες είναι από λέπια της ραχιαίας περιοχής του ίδιου 
ψαριού και έχουν τραβηχτεί με μικροσκοπίο σε μεγέθυνση 40Χ.  
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Εικόνα 10: Φωτογραφίες λεπιών από κάθε πειραματική ομάδα, που συλλέχτηκαν 90 ημέρες μετά 
την έναρξη του πειράματος, με τη χρήση μικροσκοπίου με μεγέθυνση 40X. Στις στήλες a), b) και c) 
απεικονίζονται φωτογραφίες από δύο λέπια στις δύο περιοχές ραχιαία (Dorsal) και κοιλιακή 
(Ventral) για τις πειραματικές ομάδες Synthetic Astaxanthin (a), Phaffia rhodozyma (b) και 
Haematococcus pluvialis (c), αντίστοιχα.  
 

 

 1.4.5 Μελανίνη  
 

 Η ανάλυση του δέρματος για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης της μελανίνης δεν 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία, λόγω μικρού μεγέθους των δειγμάτων. Τα δείγματα δέρματος που 

λήφθηκαν, τόσο στην αρχική όσο και στην τελική δειγματοληψία ( ~ 147 mm2), δεν ήταν ικανά να 

δώσουν αποτελέσματα στην φασματοσκοπική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε. Διαφοροποίηση της 

μεθόδου ως προς τους όγκους των αντιδραστηρίων κατά την εκχύλιση της μελανίνης καθώς και 

ανάλυση στην ίδια αντίδραση παραπάνω του ενός κομματιού δέρματος δεν έδωσαν επαρκώς 

περιγραφικά αποτελέσματα με την απορρόφηση των δειγμάτων να μην εμφανίζει ούτε καν δεύτερο 

δεκαδικό. 

 

 4.2 Δείκτες καταπόνησης, μεταβολικοί παράμετροι και αντιοξειδωτική ισχύς 

 

 Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες συγκεντρώσεις γλυκόζης 

και χοληστερόλης στο πλάσμα των ιχθύων, μεταξύ των διαφορετικών πειραματικών ομάδων 

(Διάγραμμα 6). Σε όλες όμως τις ομάδες, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική (p < 0,05) μείωση 

των μέσων συγκεντρώσεων τόσο της γλυκόζης όσο και της χοληστερόλης συγκριτικά με τις αρχικές 

συγκεντρώσεις (Διάγραμμα 6). 
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  Οι ολικές πρωτεΐνες, τα τριγλυκερίδια καθώς και τα ηπατικά ένζυμα AST, ALT   δεν 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές τόσο μεταξύ των ομάδων όσο και μεταξύ της 

αρχικής και τελικής δειγματοληψίας (Πίνακας 4).  

 Η κορτιζόλη του πλάσματος, που αποτελεί δείκτη καταπόνησης των ιχθύων καθώς και τo 

αντιοξειδωτικό ένζυμο που μετρήθηκε στο πλάσμα SOD, δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές τόσο μεταξύ των ομάδων όσο και μεταξύ της αρχικής  και τελικής δειγματοληψίας (p > 

0,05, one-way ANOVA) (Πίνακας 4).  

 

Διάγραμμα 7: Τιμές (x ± SD, n = 30; 10 άτομα ανά δεξαμενή, εκτός από την αρχική δειγματοληψία 
όπου n = 20) της γλυκόζης και της χοληστερόλης στο πλάσμα των ιχθύων, σε κάθε πειραματική 
ομάδα (AS: Synthetic Astaxanthin ,PH: Phaffia rhodozyma και HM: Haematococcus pluvialis) 
στην τελική δειγματοληψία και οι τιμές στην αρχική δειγματοληψία (Initial). Τα διαφορετικά 
γράμματα υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0,05, one-way ANOVA) μεταξύ των 
διαφορετικών δειγματοληψιών μέσα στην κάθε πειραματική ομάδα.   
 

 

 

Πίνακας 4: Τιμές (x ± SD, n = 30; 10 άτομα ανά δεξαμενή, εκτός από την αρχική δειγματοληψία 
όπου n = 20) των μεταβολικών παραμέτρων (Triglycerides, Total Proteins), ηπατικών και 
αντιοξειδωτικών ενζύμων (ALT, AST, SOD) καθώς και του δείκτη καταπόνησης (Cortisol) στο 
πλάσμα των ιχθύων σε κάθε πειραματική ομάδα AS:Synthetic Astaxanthin ,PH:Phaffia rhodozyma 
και HM:Haematococcus pluvialis στην τελική δειγματοληψία (Day 90) και οι τιμές στην αρχική 
δειγματοληψία, Initial.  
  Initial AS PH HM 

Triglycerides (mmol l
-1

) 1,20 ± 0,88 1,29 ± 0,46 1,37 ± 0,58 1,57 ± 0,66 

Total Proteins (g dl
-1

)    3,07 ± 0,40 3,09 ± 0,61 3,14 ± 0,38 3,03 ± 0,62 

ALT (U L
-1

) 107± 124 220 ± 117 168 ± 140 151 ± 127 

AST(U L
-1

) 264 ± 121 182 ± 135 250 ± 104 194 ± 140 

SOD (U ml
-1

)   1,91 ± 1,05 2,08 ± 1,35 1,78 ± 1,39 2,26 ± 1,78 

Cortisol (ng ml
-1

)   61,6 ± 42,0 64,9 ± 40,4 65,2 ±  44,1 60,1 ± 40,1 
Οι μέση όροι των τιμών για κάθε παράμετρο δεν διέφεραν μεταξύ των πειραματικών ομάδων και της αρχικής δειγματοληψίας (p > 
0,05 one way- ANOVA, Independent-Samples Kruskal Wallis Test ). 
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5. Συζήτηση 

 

 5.1 Αντικειμενικός προσδιορισμός χρώματος  
 

 Η υπερμελάνωση στο δέρμα ιχθύων έχει παρατηρηθεί και σε προηγούμενες μελέτες στα 

τρία είδη Pagrus pagrus (Chatzifotis et al. 2005; Pavlidis et al. 2008), Pagrus auratus (Booth et al. 

2004; Doolan et al 2008) και Pagrus major (Lin et al. 1998), όταν αυτά αναπτύσσονται σε 

συνθήκες εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας, με το δέρμα των ιχθύων να εμφανίζει έντονο σκούρο 

χρώμα κυρίως στην ραχιαία περιοχή αλλά και στην κοιλιακή περιοχή συγκριτικά με ιχθύες που 

αναπτύσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Αυτό αποτελεί, σε συνδυασμό με την έλλειψη της 

ρόδινης απόχρωσης του δέρματος (δυσχρωματισμός), το μεγαλύτερο εμπόδιο στην καλλιέργεια των 

ιχθύων που ανήκουν στο γένος Pagrus. 

  Στην συγκεκριμένη εργασία, η φωτεινότητα του δέρματος εκτιμήθηκε με βάση την 

παράμετρο L* και την παρατήρηση και ποσοτικοποίηση των  χρωματοφόρων στα λέπια του 

δέρματος. Παρατηρήθηκε ότι η επιφάνεια που καλύπτουν τα μελανοφόρα δεν εξαρτάται από το 

είδος της πηγής ασταξανθίνης, αποτέλεσμα που συμφωνεί με το γεγονός ότι στο ίδιο χρονικό 

σημείο κατά τη διάρκεια του πειράματος η φωτεινότητα του δέρματος όπως μετρήθηκε με το 

χρωματόμετρο ήταν στο ίδιο επίπεδο και για τις τρεις πειραματικές ομάδες. Προηγούμενες έρευνες 

για το είδος Pagrus pagrus (Chatzifotis et al. 2005; Kalinowski et al. 2005; Chatzifotis et al 2011) 

δείχνουν ότι το είδος του καροτενοειδούς που χρησιμοποιείται στη τροφή  δεν επηρεάζει την 

φωτεινότητα και την κίνηση των μελανοφόρων. Αν και η πηγή της ασταξανθίνης δεν επηρεάζει την 

φωτεινότητα, η εναπόθεσή της στο δέρμα ιχθύων του είδους Pagrus pagrus μειώνει την 

φωτεινότητα  κυρίως στη ραχιαία περιοχή, όπως αναφέρεται από Pavlidis et al, 2006 και 

Chatzifotis et al, 2005.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερεύνας Chatzifotis et al 2005, η 

παρατήρηση του έντονου σκούρου χρώματος είναι πιθανότερο να οφείλεται σε προστατευτικούς 

μηχανισμούς που χρησιμοποιούν οι ιχθύες που ζουν και αναπτύσσονται σε ένα τεχνητό περιβάλλον. 

Όπως έχει αναφερθεί, η φωτεινότητα του δέρματος καθώς και οι αλλαγές στον χρωματισμό των 

ιχθύων ελέγχονται από πολλούς παράγοντες τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς (Pavlidis and 

Mylonas, 2011). Το χρώμα του παρασκηνίου των δεξαμενών, η θερμοκρασία του νερού καθώς και 

η φωτεινότητα, είναι μερικοί από τους εξωτερικούς παράγοντες καθώς και συνθήκες καταπόνησης 

των ιχθύων που επηρεάζουν την απόχρωσή τους και έχουν μελετηθεί για τα είδη Pagrus pagrus 

(Rotllant et al., 2003; Szisch et al, 2004; Van Der Salm et al, 2004; Pavlidis et al, 2008) και Pagrus 

auratus (Booth et al 2004; Doolan et al 2008a; Doolan et al 2008b). Όπως φαίνεται από 

προηγούμενη έρευνα των Pavlidis et al 2008, οι ιδανικές συνθήκες για την αύξηση της 

φωτεινότητας του δέρματος είναι η χρήση κλουβών ή δεξαμενών λευκού χρώματος,  θερμοκρασία 

στους ~ 19οC και χαμηλής έντασης μπλε φως. Επίσης αναφέρεται ότι ο κύριος παράγοντας που 



40 

 

επηρέασε την φωτεινότητα ιχθύων του είδους Pagrus auratus, που τρέφονταν με τροφές που 

εμπεριείχαν ασταξανθίνη, ήταν η φωτεινότητα του υποστρώματος (Doolan et al 2008b). 

 Τα αποτελέσματα για τη φωτεινότητα όπως προκύπτουν στις 30 και 60 ημέρες από την 

έναρξη του πειράματος, μπορούν να συγκριθούν με αυτά που προκύπτουν στην έρευνα των 

Pavlidis et al 2008, καθώς οι ιχθύες που αναπτύσσονταν σε δεξαμενές με μαύρο παρασκήνιο κάτω 

από χαμηλής έντασης φως εμφάνισαν παρόμοια αύξηση της φωτεινότητας μετά από ~ 30 ημέρες, 

με τις τιμές της παραμέτρου L* για την κοιλιακή περιοχή της παρούσας έρευνας να τις ξεπερνούν. 

Επίσης, η μείωση της φωτεινότητας που παρατηρήθηκε στην τελική δειγματοληψία, στις 90 ημέρες 

από την έναρξη του πειράματος παρατηρήθηκε επίσης σε ιχθύες του είδους Pagrus pagrus, με την 

μείωση της φωτεινότητας να παρατηρείται στις 75 ημέρες από την έναρξη της έρευνας (Kalinowski 

et al. 2005).  

 Συνεπώς, οι χαμηλές τιμές της φωτεινότητας συγκριτικά με την φωτεινότητα άγριων ιχθύων 

του είδους Pagrus major, που εμφανίζουν  κατά προσέγγιση τιμές της παραμέτρου L* μεταξύ 55-

60 (Booth et al 2004, Pavlidis et al 2008), είναι πιθανότερο να οφείλονται στις πειραματικές 

συνθήκες και συγκεκριμένα στο σκουρόχρωμο παρασκήνιο των δεξαμενών. Ωστόσο η μείωση της 

φωτεινότητας θα μπορούσε να οφείλεται επίσης στην εναπόθεση της ασταξανθίνης στο δέρμα των 

ιχθύων και την ύπαρξη περισσότερων χρωματοφόρων, καθώς εκτός από τα μελανοφόρα στο δέρμα 

παρατηρούνται επίσης ερυθροφόρα και ξανθοφόρα. Η μείωση της φωτεινότητας που 

παρατηρήθηκε στην τελική δειγματοληψία, στις 90 ημέρες από την έναρξη του πειράματος, θα 

μπορούσε να οφείλεται στην απόκριση σε στιγμιαίους στρεσογόνους παράγοντες κατά τη 

δειγματοληψία, οι οποίοι οδηγούν στην γρήγορη διασπορά των χρωστικών στα χρωματοφόρα 

κύτταρα του δέρματος, με αποτέλεσμα την μείωση της φωτεινότητας. Οι κύριες ορμόνες που, 

παίρνουν μέρος στον έλεγχο της φωτεινότητας του δέρματος και επηρεάζουν την κινητικότητα των 

χρωματοφόρων, είναι η a-MSH (melanophore-stimulating hormone)  και η MCH (melanin-

concentrating hormone) (Fanouraki et al 2007). Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι σκατά την 

απόκριση στο ερέθισμα του χρώματος του υποστρώματος στο είδος Pagrus pagrus, η ορμόνη a- 

MSH στο πλάσμα δεν σχετίζεται με την μείωση ή την αύξηση της φωτεινότητας (Szisch et al 2002; 

Rotllant et al 2003; Van der Slam et al 2004). Ωστόσο, νευρικοί μηχανισμοί και νευροδιαβιβαστές 

είναι πιθανό να ελέγχουν την κινητικότητα, το μέγεθος και την πυκνότητα των μελανοφόρων όπως 

προτάθηκε από τους Fanouraki et al 2007.  

 Εφόσον, από τα αποτελέσματα του πειράματος, δεν προέκυψε επίδραση των διαφορετικών 

πηγών ασταξανθίνης  στην φωτεινότητα των ιχθύων, για τη βελτιστοποίηση της σκούρας 

επιδερμίδας είναι απαραίτητο να επιλέγονται οι βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης των ιχθύων (χρώμα 

υποστρώματος, ένταση φωτός και θερμοκρασία). Οι μηχανισμοί που ενεργοποιούνται και οδηγούν 
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στη μείωση της φωτεινότητας του δέρματος είναι απαραίτητο να διερευνηθούν περαιτέρω, καθώς η 

φωτεινότητα επηρεάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις συνθήκες καλλιέργειας.  

 Ο κορεσμός και η απόχρωση εκφράστηκαν με τις παραμέτρους Cab* και Hab
o , οι οποίες 

υπολογίστηκαν μέσω των παραμέτρων a* και b* του συστήματος CIELAB. Τα a*, b* ανάλογα με 

το πρόσημο τους, αντιπροσωπεύουν τις διάφορες αποχρώσεις (κοκκινο, πράσινο και κίτρινο,μπλε). 

Ο κορεσμός (Chroma) και η απόχρωση (Hue) επηρεάζονται από την ύπαρξη χρωστικών στο δέρμα 

των ιχθύων. Συνεπώς, η μεγάλη αύξηση του κορεσμού που παρατηρήθηκε στις 30 ημέρες από την 

έναρξη του πειράματος, ιδιαίτερα στη ραχιαία περιοχή, σε όλες τις πειραματικές ομάδες, 

συγκριτικά με αρχική δειγματοληψία σε ιχθύες που τρέφονταν με τροφή που δεν εμπεριείχε 

χρωστική, οφείλεται στην εναπόθεση της χρωστικής που υπήρχε στις πειραματικές τροφές στο 

δέρμα. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας για το είδος 

Pagrus pagrus (Chatzifotis et 2005), με ιχθύες που αναπτύσσονταν σε παρόμοιες συνθήκες και η 

τροφή τους περιείχε ίδια ποσότητα χρωστικής (ασταξανθίνη) για 10 ημέρες.  

 Έρευνες έχουν δείξει ότι η ασταξανθίνη είναι το κύριο καροτενοειδές, στο οποίο οφείλεται 

η ρόδινη απόχρωση στο δέρμα των ιχθύων του είδους Pagrus auratus (Doolan et al 2008b), του 

είδους Pagrus major (Katayama et al 1965; Karayama et al 1976; Fujita et al 1983) καθώς και του 

είδους Pagrus pagrus (Chatzifotis et al 2005; Kalinowski et al 2005; Chatzifotis et al 2011).Τα 

διατροφικά πειράματα αυτά, έδειξαν ότι το Pagrus major, το Pagrus auratus και το Pagrus pagrus 

δεν έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν άλλα είδη καροτενοειδών όπως το β-καροτενιο, τη 

ζεαξανθίνη, τη λουτεΐνη και την κανθαξανθίνη σε ασταξανθίνη, καθώς μόνο με την χορήγηση 

ασταξανθίνης μέσω της τροφής παρατηρήθηκε βελτίωση της ρόδινης απόχρωσης και εναπόθεση 

της χρωστικής στο δέρμα. Ωστόσο αναφέρεται από τους Chatzifotis et al 2011 ότι το Pagrus pagrus 

καθώς και το Pagrus major έχουν την ικανότητα να πραγματοποιούν την μετατροπή της 

ασταξανθίνης σε κίτρινα καροτενοειδή και κυρίως στην τουναξανθίνη, ενώ αναφέρεται επίσης ότι 

είναι πιθανό τόσο τα ερθυροφόρα όσο και τα ξανθοφόρα να προϋπήρχαν στο δέρμα αλλά να έγιναν 

διακριτά μόνο μετά την εναπόθεση των χρωστικών. Η παρατήρηση αυτή, μπορεί να δικαιολογήσει  

την ύπαρξη τόσο ερυθροφόρων όσο και ξανθοφόρων στις φωτογραφίες των λεπιών στις 90 ημέρες 

από την έναρξη του πειράματος. Αν και δεν ήταν εφικτός ο ακριβής διαχωρισμός τους, υπήρχε 

εμφανής διαφοροποίηση στις αποχρώσεις των χρωματοφόρων, οι οποίες ποικίλαν από κίτρινες-

πορτοκαλί έως και κόκκινες, σε όλες τις πειραματικές ομάδες. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι στην 

ομάδα που η πηγή της ασταξανθίνης ήταν το μικροφύκος Haematococcus pluvialis, τα 

χρωματοφόρα είχαν πιο σκούρα κόκκινη απόχρωση. 

 Οι τρεις διατροφικές ομάδες που σχηματίστηκαν στο συγκεκριμένο διατροφικό πείραμα, 

διέθεταν ως χρωστική την ασταξανθίνη. Η διαφοροποίηση ωστόσο των τροφών ήταν στην πηγή 

ασταξανθίνης που χρησιμοποιήθηκε στην κάθε τροφή, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 
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διαφορές που προέκυψαν στην απόχρωση των ιχθύων είναι πιθανότερο να οφείλονται σε αυτό. 

Έρευνες, για τα τρία είδη έχουν δείξει ότι ανάλογα με τη μορφή της ασταξανθίνης, ελεύθερη ή 

εστεροποιημένη, τα αποτελέσματα στην εναπόθεση διαφέρουν. Συγκεκριμένα, για το είδος Pagrus 

major (Ito et al 1986; Lorenz et al 1998) όπως και για το Pagrus pagrus (Chatzifotis et al 2005; 

Kalinowski et al 2005), η εστεροποιήμενη ασταξανθίνη ήταν πιο αποτελεσματική κατά την 

εναπόθεση της στο δέρμα και στην βελτίωση της απόχρωσης, από την ελεύθερη ασταξανθίνη, ενώ 

για το είδος Pagrus auratus (Booth et al 2004) τόσο η εστεροποιημένη όσο και η μη 

εστεροποίημενη ασταξανθίνη είχαν παρόμοια αποτελέσματα.  Επίσης, είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι η απόχρωση (Hue) δεν επηρεάζεται από παράγοντες, όπως το χρώμα του 

υποστρώματος ή την ένταση του φωτός ενώ ο κορεσμός (Chroma) επηρεάζεται κυρίως από το 

άσπρο χρώμα παρασκηνίου. Συνεπώς οι αλλαγές στην απόχρωση οφείλονται κυρίως στην 

ποσότητα και την ποιότητα των ερυθρόφορων, ξανθοφόρων και την εναπόθεση της ασταξανθίνης 

που λαμβάνεται από την τροφή (Pavlidis et al 2008).  

  Οι πηγές ασταξανθίνης ήταν η μαγιά Phaffia rhodozyma, όπου η μορφή της ασταξανθίνης 

είναι αυτή του ισομερούς (3R,3΄R) το οποίο βρίσκεται σε ποσοστό 97% στην ελεύθερη μη-

εστεροποιημένη μορφή του (Rodríguez-Sáiz et al. 2010), το μικροφύκος Haematococcus pluvialis, 

το οποίο είναι στην μορφή του ισομερούς (3S,3΄S) και περιέχει όλες τις μορφές ασταξανθίνης σε 

διαφορετικά ποσοστά (70% μονοεστέρες, 25% διεστέρες και 5% ελεύθερη) (Lim et al 2018) και 

τέλος συνθετική ασταξανθίνη η οποία βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην ελεύθερη μορφή (Li et al. 

2011). Όπως αναφέρεται από τους Doolan et al 2008b, στα περισσότερα είδη τα διάφορα 

καροτενοειδή στο δέρμα βρίσκονται στην εστεροποιημένη τους μορφή και συγκεκριμένα στο είδος 

Pagrus major επικρατούν οι διεστέρες.  

 Από τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν για την απόχρωση των ιχθύων στις τρεις 

διαφορετικές πειραματικές ομάδες φαίνεται ότι οι φυσικές πηγές ασταξανθίνης προκαλούν 

μεγαλύτερη βελτίωση της ρόδινης απόχρωσης συγκριτικά με την συνθετική ασταξανθίνη, 

αποτέλεσμα που συμφωνεί με τα ευρήματα προηγούμενης έρευνας για το είδος Pagrus major 

(Kurnia et al 2007) στην οποία οι πειραματικές ομάδες όπου η ασταξανθίνη προερχόταν από 

φυσικές πηγές (Phaffia yeast και Paracoccus sp.) διέφεραν από αυτή της συνθετικής ασταξανθίνης, 

εμφανίζοντας πιο ρόδινη απόχρωση, προτείνοντας ότι οι φυσικές πηγές αποτελούν καταλληλότερες 

και πιο εύκολες στη χρήση πηγές ασταξανθίνης για τους ιχθύες. Επίσης πιο αποτελεσματική ήταν η 

ασταξανθίνη από κέλυφος γαρίδας, για το είδος Pagrus pagrus (Kalinowski et al 2005) καθώς και η 

φυσική πηγή ασταξανθίνης, κυρίως η εστεροποιημένη της μορφή, που χρησιμοποιήθηκε στην 

έρευνα των Chatzifotis et al 2005. Ωστόσο, στην έρευνα των Kurnia et al 2007 η ασταξανθίνη που 

προερχόταν από την Phaffia rhodozyma δεν ήταν όσο αποτελεσματικό ήταν το Paracoccus sp., το 

οποίο διαθέτει ασταξανθίνη στη μορφή του ισομερούς 3S,3΄S όπως και το μικροφύκος 
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Haematococcus pluvialis. Η διαφοροποίηση της αποτελεσματικότητας των φυσικών πηγών 

παρατηρήθηκε και στην παρούσα εργασία, με τους ιχθύες που τρέφονταν με ασταξανθίνη από 

Haematococcus pluvialis να εμφανίζουν πιο ρόδινη απόχρωση από αυτούς που τρέφονταν με 

Phaffia rhodozyma . Η διαφορά αυτή  είναι πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι η ασταξανθίνη από 

Phaffia rhodozyma βρίσκεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην ελεύθερη της μορφή (Ito et al 1986; 

Lorenz et al 1998).   

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Kalinowski et al 2005, φαίνεται ότι όταν ιχθύες Pagrus 

pagrus τρέφονται με ασταξανθίνη η απόχρωση (Hue) και ο κορεσμός (Chroma) τείνουν να 

μειώνονται μετά από διάστημα 105 ημερών, προτείνοντας ότι μετά από συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα υπάρχει κορεσμός του χρώματος χωρίς περαιτέρω βελτίωσή του. Επίσης σύμφωνα με 

τους Ito et al 1986 ιχθύες Pagrus major εμφανίζουν πλατό στη βελτίωση του χρώματος και 

κορεσμό στην εναπόθεση της ασταξανθίνης στο δέρμα σε 1 μήνα, όταν η μορφή της ασταξανθίνης 

είναι ελεύθερη και σε 2 μήνες, όταν η μορφή της ασταξανθίνης είναι εστεροποιημένη. Ωστόσο, τα 

αποτελέσματα, όπως προέκυψαν δεν φαίνεται να συμφωνούν με τα παραπάνω ως προς την 

απόχρωση (Hue) καθώς και στις τρεις πηγές ασταξανθίνης κυρίως στην ραχιαία περιοχή συνέχισε 

να εμφανίζεται βελτίωση της ρόδινης απόχρωση  μετά από 90 ήμερες από την έναρξη του 

πειράματος. Ενώ ως προς τον κορεσμό (Chroma), εμφανίστηκε μείωση μετά από 90 ημέρες, 

αποτέλεσμα που είναι παρόμοιο με την μείωση στον κορεσμό που παρατηρείται στις 105 ημέρες 

από τούς Kalinowski et al 2005. 

 Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, υποδεικνύουν ότι η πιο αποτελεσματική πηγή 

ασταξανθίνης είναι το μικροφύκος Haematococcus pluvialis,με την μαγιά Phaffia rhodozyma, να 

εμφανίζει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τους Lim et al 2017 μεταξύ των φυσικών 

πηγών ασταξανθίνης το μικροφύκος Haematococcus pluvialis περιέχει την μεγαλύτερη 

συγκέντρωση ασταξανθίνης. Ωστόσο είναι απαραίτητο να διερευνηθεί περεταίρω ο χρόνος στον 

οποίο επέρχεται ο κορεσμός της εναπόθεσης της ασταξανθίνης σε συνάρτηση με την επιλογή της 

κατάλληλης συγκέντρωσης ασταξανθίνης στην τροφή, αφού όπως αναφέρεται από τους Doolan et 

al 2009, το κόστος των πρόσθετων καροτενοειδών και η προσθήκη τους στην εκάστοτε φόρμουλα 

της τροφής αποτελεί το 10-15% έως 20-25% του συνολικού κόστους της τροφής. Στην 

συγκεκριμένη εργασία η συγκέντρωση της ασταξανθίνης ήταν 100 mg k-1, η μέγιστη τιμή 

συγκέντρωσης της ασταξανθίνης που επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή ένωση, ωστόσο έρευνες 

έχουν δείξει ότι και μικρότερες συγκεντρώσεις ασταξανθίνης 36-72 mg k-1, βελτιώνουν την ρόδινη 

απόχρωση (Booth et al 2004; Tejera et al 2007a).   
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 5.2 Ανταπόκριση στην καταπόνηση και αντιοξειδωτική ικανότητα 
 

 Καθημερινές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία της ιχθυοκαλλιέργειας είναι 

πιθανό να αποτελούν στρεσογόνους παράγοντες για τους ιχθύες. Οι ιχθύες αποκρίνονται στα 

στρεσογόνα ερεθίσματα, προκαλώντας νευροενδοκρινικές ενεργοποιήσεις και διάφορες 

φυσιολογικές, μεταβολικές, μοριακές και γενετικές αλλαγές (Pavlidis and Mylonas 2011). Διάφοροι 

δείκτες χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της απόκρισης στην καταπόνηση στους ιχθύες. Τα 

επίπεδα κορτιζόλης στο πλάσμα αποτελούν έναν ευαίσθητο δείκτη της απόκρισης στο στρες 

(Chopin et al 1996; Rotllant et al 1997; Wells et al 1999; Biswas et al 2006; Liu et al 2016; Pavlidis 

and Mylonas 2011). Στην πρωτογενή φυσιολογική απόκριση στο στρες, η οποία είναι ενδοκρινής, 

τα επίπεδα κορτικοστρεδοειδών αυξάνονται (Wells et al 1999).  Όπως αναφέρεται από Rotllant et al 

1996 εκτός από την κορτιζόλη, η γλυκόζη αποτελεί επίσης έναν δείκτη απόκρισης στην 

καταπόνηση, καθώς αμέσως μετά την έκθεση σε κάποιο στρεσογόνο παράγοντα απελευθερώνονται 

στο πλάσμα κατεχολαμίνες με αποτέλεσμα την αύξηση της γλυκόζης. Τα αποτελέσματα για την 

κορτιζόλη στο πλάσμα τόσο στην αρχική όσο και στην τελική δειγματοληψία εμφάνισαν τιμές 

μεταξύ του φυσιολογικού εύρους για το είδος Pagrus major, όπως αυτό προσδιορίστηκε από 

Chopin at al 1996, μεταξύ 0- 84 ng ml-1. Ωστόσο το εύρος των τιμών ήταν πολύ μεγάλο, με τις 

τιμές που εμφανίζονται εκτός του εύρους να φτάνουν περίπου τα 143 ng ml-1. Σε προηγούμενη 

έρευνα (Dawood et al 2017), ιχθύες του είδους Pagrus major εμφάνισαν αυξημένες τιμές 

κορτιζόλης με μέγιστη τιμή τα 190,1 ng ml-1, 30 λεπτά μετά από έκθεση σε οξύ στρες. Τα επίπεδα 

γλυκόζης ωστόσο δεν ήταν αυξημένα με τις τιμές της γλυκόζης να είναι στα φυσιολογικά για το 

είδος επίπεδα. Είναι πιθανό, οι υψηλότερες τιμές κορτιζόλης σε μερικούς ιχθύες να οφείλονται στην 

καταπόνηση κατά τη δειγματοληψία. 

 Οι μεταβολικοί παράμετροι του πλάσματος, όπως η χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια η 

γλυκόζη και οι ολικές πρωτεΐνες σχετίζονται με την εκτίμηση της υγείας των ιχθύων. Τέτοιες 

παράμετροι έχει αναφερθεί ότι επηρεάζονται από τα διάφορα πρόσθετα στις τροφές (Wu et al 

2007). Οι τιμές που λήφθηκαν για αυτές τις παραμέτρους δεν διέφεραν μεταξύ των διαφορετικών 

πηγών ασταξανθίνης στην τροφή και ήταν στα φυσιολογικά πλαίσια για το είδος Pagrus major 

(Dawood et al 2017). Ωστόσο, παρατηρήθηκε μείωση των επιπέδων γλυκόζης και χοληστερόλης 

μεταξύ των ιχθύων που τρέφονταν με ασταξανθίνη και των ιχθύων της αρχικής δειγματοληψία, που 

τρέφονταν με τη βασική τροφή. Σε έρευνα για την εκτίμηση της επιρροής που έχει η ασταξανθίνη 

από το μικροφύσκος Haematococcus pluvialis σε ιχθύες του είδους Pseudosciaena crocea 

παρατηρήθηκε μείωση της γλυκόζης της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων  συγκριτικά με 

ιχθύες που τρέφονταν με βασική τροφή (Li et al 2014). Αντίστοιχη έρευνα για το είδος 

Oncorhychus mykiss (Sheikhzadeh et al 2012),  έδειξε ότι η συγκέντρωση των ολικών πρωτεϊνών δε 
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διέφερε μεταξύ των ιχθύων που τρέφονταν με ασταξανθίνη από το μικροφύκος και εκείνων της 

ομάδας αναφοράς, ενώ η γλυκόζη, τα τριγλυκερίδια και η χοληστερόλη μειώθηκαν κυρίως στις 

ομάδες με την μεγαλύτερη συγκέντρωση ασταξανθίνης.     Συνεπώς, η μείωση που εμφανίζεται θα 

μπορούσε να είναι αποτέλεσμα της αλλαγής των διατροφικών συνθηκών και της ύπαρξης της 

ασταξανθίνης στην τροφή.  

 Τα ένζυμα SOD, ALT και AST δεν εμφάνισαν διαφορές μεταξύ των διατροφικών ομάδων 

καθώς και της αρχικής δειγματοληψίας. Η δισμουτάση του υπεροξειδίου, SOD, είναι ένα ένζυμο το 

οποίο εξουδετερώνει ρίζες του υπεροξειδίου, ως απόκριση στο οξειδωτικό στρες. Όσο μεγαλύτερες 

είναι οι τιμές του ενζύμου τόσο περισσότερες ελεύθερες ρίζες είναι απαραίτητο να 

εξουδετερωθούν. Τα ένζυμα ALT και AST συμμετέχουν στην μεταφορά αμινομάδων από ένα 

αμινοξύ σε άλλο. Aποτελούν δείκτες της καλής λειτουργείας του ήπατος, ενώ υψηλές τιμές 

συνήθως οφείλονται σε διαταραχή της φυσιολογικής λειτουργείας τους (Chien et al 2003). 

Σύμφωνα με Nakano et al 1999, μείωση των τιμών των δύο ενζύμων ALT και AST σε ιχθύες του 

είδους Oncorhychus mykiss, οι οποίοι τρέφονταν με οξειδωμένο λάδι μετά από χορήγηση 

ασταξανθίνης μέσω της τροφής, προτείνοντας ότι η ασταξανθίνη είναι πιθανό να μειώνει το 

οξειδωτικό στρες. Προηγούμενη έρευνα (Trenzado et al 2009) έδειξε ότι η ενεργοποίηση 

αντιοξειδωτικών ενζύμων όπως το ένζυμο SOD είναι πιθανό να μετριάζεται από χορήγηση 

αντιοξειδωτικών μέσω της τροφής. Στην έρευνα των Li et al 2014 μείωση του ενζύμου SOD 

παρατηρήθηκε με την αύξηση της ασταξανθίνης στην τροφή για το είδος Pseudosciaena crocea. 

Ωστόσο οι μειώσεις αυτές δεν παρατηρήθηκαν στα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας και 

συνεπώς δεν επιβεβαιώθηκε η αντιοξειδωτική δράση της ασταξανθίνης.  

 Συμπερασματικά, η χρήση φυσικών πηγών ασταξανθίνης όπως η Phaffia rhodozymα  και το 

μικροφύκος Haematococcus pluvialis, είναι πιο αποτελεσματική στην βελτίωση της ρόδινης 

απόχρωσης των ιχθύων, με το μικροφύκος Haematococcus pluvialis να εμφανίζει την μεγαλύτερη 

βελτίωση της απόχρωσης. Η αντικατάσταση της συνθετικής ασταξανθίνης και η χρήση φυσικών 

πηγών θα έχει θετικό αντίκτυπο στην βιομηχανία της ιχθυοκαλλιέργειας καθώς το κόστος της 

βιομηχανικής σύνθεσης της ασταξανθίνης είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Για την αντιμετώπιση της 

σκούρας επιδερμίδας, θα πρέπει να επιλέγονται οι ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος για την 

καλλιέργεια των ιχθύων, όπως το χρώμα του υποστρώματος των χρησιμοποιούμενων κλωβών ή 

δεξαμενών και η ένταση του φωτός , καθώς οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι αυτές που  

επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την φωτεινότητα του δέρματος.  Περαιτέρω έρευνες είναι 

απαραίτητο να διεξαχθούν για τον καθορισμό της κατάλληλης συγκέντρωσης ασταξανθίνης στην 

τροφή, καθώς και του χρόνου χορήγησης για την επίτευξη της επιθυμητής απόχρωσης.  
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