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  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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

Φύλο:  Χορδωτά 

Κλάση:  Οστεϊχθύες 

Υφοµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Υπέρταξη:  Τελεόστεοι 

Τάξη: Περκοειδείς 

Οικογένεια:  Sparidae 

Γένος:  Sparus 

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

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

τα Βρετανικά νησιά ως το Cape Verde ενώ συναντάται σπάνια στην Μαύρη 

θάλασσα. Πρόκειται για µοναχικό είδος που σπάνια σχηµατίζει µικρές οµάδες. 

Κατανέµεται σε παράκτιες περιοχές, κοντά σε αµµώδεις βυθούς και ποσιδώνιες 

(Posidonia oceanica). Τα ιχθύδια ζουν σε βάθη 30 µέτρων ενώ τα ενήλικα άτοµα 

κατεβαίνουν µέχρι τα 150 µέτρα. Είναι ψάρι ευρύαλο και ευρύθερµο, του οποίου η 

διατροφή στηρίζεται σε δίθυρα, καρκινοειδή και ψάρια.  

Η τσιπούρα είναι πρώτανδρο ερµαφρόδιτο είδος και στο φυσικό της περιβάλλον 

αναπαράγεται τους φθινοπωρινούς µήνες, από Οκτώβριο εως ∆εκέµβριο (Whitehead 

et al., 1986 ). Σε ηλικία δύο ετών και µήκος 20-30 cm, φτάνουν τα αρσενικά άτοµα στην 

πρώτη αναπαραγωγική ωρίµανση, που ακολουθείται από την αναστροφή του 

φύλου. Τα θηλυκά άτοµα µε τη σειρά τους ωριµάζουν σεξουαλικά στα τρία περίπου 

χρόνια (µήκος σώµατος 33-40 cm) (Whitehead et al., 1986 ).  

Η τσιπούρα είναι ένα είδος µε υψηλή οικονοµική σηµασία ιδιαίτερα στον 

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

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

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

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

βάση για την αλµατώδη ανάπτυξη της δραστηριότητας σε εµπορική κλίµακα. Το 1998 

η παραγωγή τσιπούρας στην περιοχή της Μεσογείου έφτασε τα 163 εκατοµµύρια 

ιχθύδια και τους 39.200 τόνους. Τα αποτελέσµατα αυτά οφείλονται στην ανάπτυξη 

αποτελεσµατικών τεχνικών και µεθοδολογιών εκτροφής ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 

αναπτυξιακά στάδια (Divanach et al., 1998, Από: Παπανδρουλάκης, 2000). 

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

αναπαραγωγική βιολογία και φυσιολογία της τσιπούρας είναι αρκετά καλές για να 
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θεωρηθεί πλέον οργανισµός-µοντέλο για την οικογένεια των Sparidae. (D´Ancona, 

1941, 1949, 1950; Lissia-Frau, 1968; Zohar et al., 1976, 1978, Divanach, 1985; Kentouri, 

1985; Από: Κουµουνδούρος, 1993; Polo et al., 1991).  

 

1.1.1. Τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας – σύντοµη µορφολογική 

περιγραφή 

 

Εµβρυϊκό στάδιο 

 

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

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

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

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

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

η εµβρυογένεση και τα πιο σηµαντικά αναπτυξιακά συµβάντα όσον αφορά στη 

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

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

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

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

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

ενζύµων που εκκρίνονται από την κεφαλή, διαλύεται τοπικά το χόριο και το σώµα της 

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

Κουµουνδούρος, 1993).  

 

Προνυµφικό στάδιο 

 

Το προνυµφικό στάδιο αρχίζει αµέσως µετά την εκκόλαψη και διακρίνεται κυρίως 

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

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

µικρότερο βαθµό από την σταγόνα λιπιδίου (Lagler et al., 1963; Lumare & Villani, 

1971; Alessio & Gandolfi, 1975, Kentouri 1985; Από: Κουµουνδούρος, 1993).  

Αµέσως µετά την εκκόλαψη οι προνύµφες της τσιπούρας φέρουν στο πρόσθιο 

κοιλιακό µέρος το λεκιθικό σάκκο, που περιέχει τα λεκιθικά αποθέµατα και τη σταγόνα 

λιπιδίου (Εικόνα 1). Oι οφθαλµοί είναι άχρωµοι και µη λειτουργικοί και το στόµα είναι 

κλειστό. Η καρδιά, που είναι ήδη λειτουργική, είναι τοποθετηµένη στο πρόσθιο άκρο 
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Εικόνα 1: Προνύµφη τσιπούρας 
αµέσως µετά την εκκόλαψη 

του λεκιθικού σάκκου. Tο σώµα περιβάλλεται 

από το αρχέγονο περιφερειακό πτερύγιο.  

Κατά την ανάπτυξη των προνυµφών η έδρα 

αποκολλάται από το λεκιθικό σάκκο και τα 

θωρακικά πτερύγια αναπτύσσονται πλήρως. 

Tο έντερο κάµπτεται, σχηµατίζοντας στη 

συνέχεια το στοµάχι. Επίσης παρατηρείται ο 

σχηµατισµός του ήπατος και το άνοιγµα του 

στόµατος και της έδρας. Oι προνύµφες 

τσιπούρας έχουν δύο τύπους 

χρωµατοφόρων κυττάρων, τα µελανοφόρα 

και τα ξανθοφόρα. Το πρότυπο αυτών των 

κυττάρων, κυρίως των µελανοφόρων, δεν 

είναι σταθερό, αλλά µεταβάλλεται µε την εξέλιξη της γενικής µορφολογίας.Ο έντονος 

µαύρος χρωµατισµός των µατιών στο τέλος αυτού του σταδίου µαζί µε τα 

αναφερόµενα χαρακτηριστικά σηµατοδοτεί το τέλος του αυτότροφου σταδίου και την 

έναρξη του ετερότροφου σταδίου όπου τα άτοµα περνούν σε εξωγενείς πηγές 

διατροφής (Εικόνα 2). (Κουµουνδούρος, 1993).  

Εικόνα 2: Προνύµφη τσιπούρας στο 
τέλος του αυτότροφου σταδίου, 
λίγο πριν το πρώτο τάισµα 

 

Νυµφικό στάδιο 

 

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

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

et al., 1984; Από: Κουµουνδούρος, 1993). Αυτή η µετάβαση χαρακτηρίζεται από 

πληθώρα µορφολογικών και φυσιολογικών αλλαγών, όπως είναι για παράδειγµα ο 

σχηµατισµός πτερυγίων, λεπιών και εσωτερικών οργάνων και οδηγεί στη διαδοχική 

µορφολογική και φυσιολογική ολοκλήρωση του ανηλίκου ατόµου. Η µεταµόρφωση 

εκδηλώνεται ποσοτικά µε την προοδευτική αλλαγή των µορφοµετρικών αναλογιών 

καθώς αυξάνεται το ολικό µήκος σώµατος (Fuiman, 1983; Fukuhara, 1988; 

Yoshimachu et al., 1992; Από: Κουµουνδούρος, 1993). Το νυµφικό στάδιο ταυτίζεται µε 

αυτό του ετερότροφου, µιά που οι νύµφες έχουν περάσει τώρα σε εξωτερικές πηγές 

ενέργειας.  

Η γενική µορφολογία των νυµφών της τσιπούρας στην αρχή του νυµφικού 

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

σταδίου. Η νηκτική κύστη είναι σχηµατισµένη από την αρχή του νυµφικού σταδίου και 
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↑ Εικόνα 4: Ανάπτυξη του ραχιαίου 
και εδρικού πτερυγίου  
 
↓ Εικόνα 5: Σχηµατισµός αφθόνων 
χρωµατοφόρων 

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

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

θωρακικών. Η σταγόνα λιπιδίου ελαττώνεται 

σταδιακά µέχρι που εξαφανίζεται πλήρως. Με 

την εξέλιξη του νυµφικού σταδίου 

παρατηρείται η προς τα πάνω κάµψη της 

νωτοχορδής (flexion) ως αποτέλεσµα της 

ανάπτυξης του υπουραίου συµπλέγµατος 

(Εικόνα 3). Το αρχικά ενιαίο αρχέγονο 

περιφερειακό πτερύγιο χωρίζεται σε τρία 

τµήµατα, όπου θα σχηµατιστούν τα µόνα 

πτερύγια του σώµατος (Εικόνα 4). Στο τέλος 

του νυµφικού σταδίου παρατηρείται ο 

σχηµατισµός των λεπιών. Λίγο πριν 

σχηµατιστούν τα λέπια, σε όλη την επιφάνεια 

του σώµατος της νύµφης παρατηρούνται πιά 

άφθονα χρωµατοφόρα κύτταρα µε 

αποτέλεσµα, η νύµφη να µην είναι πλέον 

διαφανής (Εικόνα 5) (Κουµουνδούρος, 1993). 

↑ Εικόνα 3: Σχηµατισµός των 
πρώτων ακτινών της ουράς και 
κάµψη νωτοχορδής  

 

 

1.2. Εισαγωγικά για τις θυρεοειδικές ορµόνες 
 

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

τριιοδοθυρονίνη (T3). Η βιολογική τους δράση στους ιχθείς συνδέεται µε πληθώρα 

φυσιολογικών διαδικασιών, µεταξύ των οποίων αναφέρονται ο µεταβολισµός, η 

ανάπτυξη, η ωσµορύθµιση, η αναπαραγωγή και πολλές άλλες. Σήµερα είναι γνωστό 

ότι οι θυρεοειδικές ορµόνες παίζουν έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο κατά την πρώτη 

ανάπτυξη των ψαριών (Brown et al., 1987; Tagawa & Hirano, 1987; Leatherland & Lin, 

1989a,b; de Jesus & Hirano, 1992; Yamano et al., 1994; Lam, 1995; Huang et al., 1996; 

Power et al., 2001), γεγονός που έχει µεγάλο ενδιαφέρον ειδικά για το χώρο των 

υδατοκαλλιεργείων.  
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1.2.1. Ο άξονας του θυρεοειδικού συστήµατος 

 

Τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τον άξονα του θυρεοειδή έχουν συντηρηθεί σε 

όλες τις οµάδες των Σπονδυλωτών και χαρακτηριστικά που έχουν τροποποιηθεί 

εξελικτικά από οµάδα σε οµάδα είναι κυρίως αυτά που αφορούν στη λειτουργία. 

Γενικότερα, το λειτουργικό σύνολο του άξονα αυτού αποτελείται από τέσσερα µέρη 

που είναι (1) ο υποθάλαµος µε τον παράγοντα θυρεοκλυτίνη (TRF), (2) η υπόφυση και 

συγκεκριµένα τα κύτταρά της που εκκρίνουν τον διεργετικό παράγοντα θυρεοτροπίνη 

(TSH), (3) ο θυρεοειδής αδένας ή τα θυρεοειδικά θυλάκια, και (4) οι περιφερικοί ιστοί 

(Σχήµα 1.1.). 

(1) Ο υποθάλαµος 

Ο εγκέφαλος και συγκεκριµένα o παράγοντaς θυρεοεκλυτίνη (TRF, thyrotropin 

releasing factors) που απελευθερώνεται από τον υποθάλαµο, ρυθµίζουν την έκκριση 

της TSH στην υπόφυση. Ο εγκέφαλος λοιπόν, γεφυρώνει ερεθίσµατα από το εξωτερικό 

περιβάλλον, όπως είναι αλλαγές της φωτοπεριόδου ή της θερµοκρασίας, µε τις 

αλλαγές του ρυθµού έκκρισης των θυρεοειδικών ορµονών. Πιθανώς ο εγκέφαλος να 

έχει κέντρα ευαίσθητα στη θυροξίνη, τα όποια φαίνεται να είναι µέρος ενός 

µηχανισµού ανάδρασης του θυρεοειδή προς την υπόφυση, συµµετέχοντας έτσι στη 

ρύθµιση της έκκρισης της TSH µέσω εξωγενών ερεθισµάτων (Gorbman, 1969). 

 (2) Η υπόφυση και η θυρεοτροπίνη (TSH) 

5

Σχήµα 1.1.: Άξονας του θυρεοειδικού 
συστήµατος 

Η σύνθεση των θυρεοειδικών ορµονών µέσα στον θυρεοειδή ιστό διεγείρεται από 

την ορµόνη θυρεοτροπίνη (TSH, thyroid-stimulating hormone), η οποία παράγεται 

στην υπόφυση. Παρουσία TSH όλες οι λειτουργίες του θυρεοειδή ενισχύονται. Οδηγεί 

σε αυξηµένη λήψη και οξείδωση ιωδίου στα κύτταρα των θυλακίων και αυξηµένη 

ιωδίωση της τυροσινάσης, η οποία 

είναι το πρόδροµο µόριο των 

θυρεοειδικών ορµονών (βλέπε 

βιοσυνθετικό µονοπάτι, Σχήµα 1.2.). Η 

TSH επίσης ενισχύει την 

απελευθέρωση των θυρεοειδικών 

ορµονών από τις θυρεοσφαιρίνες. 

(Gorbman, 1969; Donaldson et al., 

1979). 
 (3) Ο θυρεοειδής αδένας 

Οι θυρεοειδικές ορµόνες 
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συ οειδή αδένα, ο οποίος σε όλα τα ανώτερα Σπονδυλωτά 

είνα α σ νο. , στ ρατηρείται µια µεγάλη ποικιλία 

ι είτε από την παρουσία ενός συµπαγούς 

ονωµένων και ποικίλου µεγέθους θυρεοειδικών 

  διαφέρει στις διαφορετικές κατηγορίες ιχθύων. 

πάρχουν περισσότερα από ένα θυλάκια, 

ε  α ε

ι στην 

οµά

) τ  α ο ι

ικό τρόπο στα επίπεδα των θυρεοειδικών ορµονών, όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

ντίθενται κυρίως στον θυρε

ι έν υµπαγές όργα Αντιθέτως

µορφών. Η δοµή του χαρακτηρίζετα

συνόλου, είτε από κάποιον αριθµό µεµ

θυλακίων των οποίων η ακριβής θέση

Στους περισσότερους οστεϊχθείς υ

διασκορπισµένα σε όλο το σώµα, όπως γύρω από την κοιλιακή αορτή, στην περιοχή 

της κάτω σιαγόνας και στις βραγχιακές αρτηρίες. Τα θυρεοειδικά θυλάκια αποτελούν 

τη βασική λειτουργική µονάδα του θυρεοειδούς. Στο εσωτερικό τους βρίσκεται µία 

κολλοειδής ουσία, η οποία κκρίνεται πό τα πιθηλιακά κύτταρα των τοιχωµάτων των 

θυλακίων (Papaconstantinou 1976; Matty 1985). 

Η πιο γενικευµένη δράση του θυρεοειδή είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, η παραγωγή 

των θυρεοειδικών ορµονών, των οποίων το βιοσυνθετικό µονοπάτι περιγράφεται 

περιληπτικά ως εξής (Σχήµα 1.2.): Τα κύτταρα του θυρεοειδούς αδένα συγκεντρώνουν 

ενεργό ιώδιο από το αίµα (1). Μετά από την οξείδωσή του, το ιώδιο δεσµεύετα

ους ιχθείς πα

δα τυροσίνης (2) της θυρεοσφαιρίνης. Η θυρεοσφαιρίνη µετά τη σύνθεσή της 

στα κύτταρα του αδένα εκκρίνεται στο εσωτερικό των θυλακίων, όπου αποθηκεύεται 

προσωρινά (3). Εκεί λαµβάνει χώρα στη συνέχεια και η ιωδίωσή της. Στη φάση αυτή 

έχει πραγµατοποιηθεί η σύνθεση της µονοϊωδοτυροσίνης (ΜΙΤ) και της 

διιωδοτυροσίνης (DIT) (4). Με τη σύζευξη δύο µορίων DIT και την απελευθέρωση 

αλανίνης σχηµατίζεται ακολούθως η θυροξίνη (Τ4) (5) και µε τη σύζευξη ενός µορίου 

DIT µε ένα ΜΙΤ η τριιωδοθυρονίνη (Τ3) (6) (Gorbman, 1969; Silbernagl & Despopoulos, 

2001 . Η απελευθέρωση ων ορµονών πό την θυρεοσφαιρίνη πραγµατοπ ιείτα  είτε 

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

εισέρχεται η θυρεοσφαιρίνη µε ενδοκυττάρωση, είτε µε µεταφορά των ιωδιωµένων 

θυρεοσφαιρινών στα λυσοσώµατα των ιστών, όπου και αποσυντίθενται εν µέρη (7). 

Αυτή η διαδικασία οδηγεί στην απελευθέρωση των ιωδοτυροσινών, κυρίως θυροξίνης 

(T4), η οποία στην συνέχεια απελευθερώνεται στο αίµα όπου µετατρέπεται µέσω 

αποϊωδίωσης σε τριιωδοθυρονίνη (Τ3) (Gorbman, 1969; Matty, 1985, Silbernagl & 

Despopoulos, 2001). 

(4) Περιφερικοί ιστοί 

Θυρεοσφαιρίνες, αποϊωδινάσες και νουκλεϊκοί υποδοχείς αποτελούν τους κύριους 

ρυθµιστές των θυρεοειδικών ορµονών στους περιφερικούς ιστούς. Οι ιστοί απαντούν 

ο κάθε ένας µε ειδ

 6



  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

θυρεοσφαιρίνες 

Στα Σπονδυλωτά, οι θυρεοειδικές ορµόνες κυκλοφορούν στο πλάσµα δεσµευµένες 

σε ειδικές πρωτεΐνες, τις θυρεοσφαιρίνες, οι οποίες περιέχουν αλβουµίνη (albumin), 

τρανσθυρετίνη (transthyretin) και θυρεοειδική σφαιρίνη (Schreiber & Richardson  1997; 

Power et al., 2001). Αξίζ

,

ει να αναφερθεί ότι στους ιχθείς σηµαντικό ρόλο στη 

µεταφο δικών ορµονών φαίνεται να παίζουν επίσης λιποπρωτεΐνες 

(Ba

 τις σηµαντικότερες εξωθυρεοειδικές (extrathyroidal) διαδικασίες. Η 

µετατρ  γίνεται µέσω ενζυµικής αποµάκρυνσης (5’-monodeiodination) 

α έ

ρά των θυρεοει

bin, 1992). 

Αποϊωδινάσες 

Η Τ4 έχει λίγες µόνο άµεσες δράσεις και χρησιµοποιείται κύριως σαν πρόδροµη µορφή 

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

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

είναι µία από

οπή της Τ4 σε Τ3

της µίας υποµονάδας ιωδίου του εξωτερικού δακτυλίου της Τ4 (outer ring deiodination, 

ORD) που λαµβάνει χώρα κυρίως στο συκώτι και στα νεφρά (Donaldson et al., 1979; 

Reddy et al., 1992; Mol et al., 1998 Power et al., 2001). Η διαδικασία της αποϊωδίωσης 

θεωρείται το καθοριστικό µονοπάτι τόσο της ενεργοποίησης όσο και της 

απενεργοποίησης των θυρεοειδικών ορµονών. Η ORD της Τ4 για παράδειγµα, παράγει 

την δραστική Τ3 ενώ η αποϊωδίωση του εσωτερικού δακτυλίου της Τ4 (inner ring 

deiodination, IRD) καταλήγει στον αδρανή µεταβολίτη 3,3’,5’-Τ3 ή ανάστροφη Τ3 

(reverse T3, rT3). Η τελευταία διαδικασία πραγµατοποιείται στο συκώτι, στα νεφρά, στον 

εγκέφαλο και στους µύες. Συνεπώς, η διαδικασία της ποϊωδίωσης ρυθµίζει και ελ γχει 

τα επίπεδα των περιφερειακών θυρεοειδικών ορµονών και ταυτόχρονα τη βιολογική 

τους δράση. Τα ένζυµα που καταλύουν την αποϊωδίωση των θυρεοειδικών ορµονών 

είναι γνωστά ως ιωδοθυρονίνη-αποϊωδινάσες και στα θηλαστικά έχουν αναγνωριστεί 

µέχρι σήµερα τρεις µορφές: οι τύπου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (Leonard & Visser, 1986; Από: Power et 

al., 2001; Mol et al., 1997). Στα ψάρια έχουν βρεθεί επίσης τρεις µορφές, όµως 

φαίνεται, ότι δεν παρουσιάζουν ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες µε τα ένζυµα των 

θηλαστικών. Σύµφωνα µε τους Reddy και συνεργάτες (1992), στη τιλάπια 

(Oreochromis mossambicus) η τύπου Ι αποϊωδινάση καταλύει τόσο την ORD όσο και 

την IRD, η τύπου ΙΙ µόνο τη διαδικασία της ORD και τέλος η τύπου ΙΙΙ µόνο την IRD. 

Μελέτες σχετικά µε άλλα είδη τελεόστεων (π.χ. πέστροφα) έδειξαν ότι πιθανώς και σε 

αυτά υπάρχουν οι τρείς µορφές που έχουν περιγραφεί στη tilapia (Frith & Eales, 1996; 

Mol et al., 1998).  
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ΒΙΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ 

επιθηλιακό κύτταρο θυλακίου    κολλοειδής ουσία θυλακίου 

  

 
Σχήµα 1.2.: Απλοποιηµένη παράσταση της βιοσύνθεσης των θυρεοειδικών ορµονών. 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(2) 

(1) 
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Θυρεοειδικοί υποδοχείς 

Ο βιολογικός ρόλος των θυρεοειδικών ορµονών επιτελείται στο επίπεδο της 

γονιδιακής έκφρασης, µε τη πρόσδεσή τους στους νουκλεϊκούς υποδοχείς (thyroid 

hormone receptor, TRs), οι οποίοι µε τη σειρά τους δρούν άµεσα στα γονίδια στόχους. 

Οι θυρεοειδικοί υποδοχείς ανήκουν στην υπεροικογένεια των στερεο-θυρεοειδικών 

υποδοχέων, που περιλαµβάνει πέρα από τους θυρεοειδικούς και υποδοχείς άλλων 

υποστρωµάτων, όπως είναι στερεοειδείς ορµόνες, ρετινοειδή, µελατονίνη και η 

βιταµίνη D (Evans, 1988). Προσδενόµενες σε ειδικές αλληλουχίες του DNA, οι 

θυρεοειδικές ορµόνες ενισχύουν ή καταστέλλουν την έκφραση των γονιδίων και 

υλοποιούν έτσι την κυτταρική απάντηση (Yen and Chin, 1994; Από: Power et al., 

2001). Αυτό σηµαίνει, ότι οι θυρεοειδικές ορµόνες µπορούν να δρούν στα γονίδια 

στόχους µόνο παρουσία των αντίστοιχων υποδοχέων. Οι TRs σαν ρυθµιστικές 

πρωτεΐνες κωδικοποιούνται και στις τέσσερεις τάξεις σπονδυλωτών που έχουν 

µελετηθεί ως τώρα (θηλαστικά, πτηνά, αµφίβια και τελεόστεοι) από δύο συγγενή 

γονίδια, τα λεγόµενα TR-α και ΤR-β, και χαρακτηρίζονται από υψηλή οµολογία του DNA 

και των περιοχών της πρόσδεσης των υποστρωµάτων. Μερικές µελέτες σε θηλαστικά, 

πτηνά, αµφίβια και ψάρια (γλώσσα) οδηγούν στην υπόθεση ότι αυτά τα δύο γονίδια 

µε τις αντίστοιχες υποµονάδες των υποδοχέων µπορούν να δρούν τόσο συνεργατικά 

όσο και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο (Forest et al., 1990; Kawahara et al., 1991; 

Flamant & Samarut, 1998; Από: Jones et al., 2002; Nowell et al., 2001).

Η ύπαρξη των θυρεοειδικών υποδοχέων στα ψάρια αποδείχθηκε για πρώτη φορά 

σε ηπατοκύτταρα µερικών σαλµονoειδών και µυξίνων (Power et al., 2001). Η πρώτη 

κλωνοποίηση και ο χαρακτηρισµός των TRs στους ιχθείς πραγµατοποιήθηκε 

πρόσφατα σε µελέτες µε το είδος Paralichthyes olivaceus, που διερευνούσαν την 

συµβολή των θυρεοειδικών ορµονών στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια των τελεόστεων 

(Yamamono et al., 1994). Μέχρι στιγµής, οι µελέτες που αφορούν στην οντογένεση 

των θυρεοειδικών υποδοχέων περιορίζονται σε λίγα µόνο είδη. Σε δύο από αυτά, το 

zebrafish (Danio rerio) και την τσιπούρα (Sparus aurata) είναι γνωστό, ότι και τα δύο 

γονίδια, TR-α και TR-β, εκφράζονται ζυγωτικά ήδη από το στάδιο της εµβρυογένεσης 

(Liu et al., 2000, 2002; Nowell et al., 2001; Jones et al., 2002). 

 

ν 

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

παρόµοιες αναπτυξιακές φάσεις, οι οποίες µπορούν να διαχωριστούν γενικότερα στα 

  

1.2.2. Θυρεοειδικές ορµόνες και τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια ιχθύω
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στάδια ίκου και του ενηλίκου. Οι νύµφες διακρίνονται τόσο 

µορ

ίσης κατά τα 

πρ

τ  

αλάσσια είδη καθώς και 

διάδροµα είδη. Οι ορµόνες αυτές στα αυγά θεωρείται ότι είναι µητρικής προέλευσης 

(Ta ς, µελέτες 

όπου θυρεοειδικές ορµόνες προσδιορίστηκαν σε αναπτυσσόµενες γονάδες ή όπου 

θυρ

 της νύµφης, του ανηλ

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

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

εντυπωσιακή εκδήλωση παρατηρείται στη µεταµόρφωση των πλατύψαρων (Yamano 

et al., 1991). Οι µοριακές, βιοχηµικές και µορφολογικές αλλαγές, οι οποίες 

παρατηρούνται κατά τη νυµφική ανάπτυξη τελεόστεων είναι αρκετά περίπλοκες. 

Μερικές από τις αλλαγές αυτές ελέγχονται σε επίπεδο ενδοκρινικό. Σήµερα, είναι 

γνωστό ότι οι θυρεοειδικές ορµόνες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διάρκεια της 

εµβρυογένεσης και οργανογένεσης σε όλες τις οµάδες των Σπονδυλωτών. Απουσία 

τους, οι περισσότεροι οργανισµοί δεν µπορούν να αναπτυχθούν φυσιολογικά και να 

φτάσουν στην ενήλικη µορφή (Leatherland, 1982; Oppenheimer & Schwartz, 1997; Liu 

et al., 2000; Power et al., 2001). Συγκριτικά, η ανάπτυξη των άνουρων είναι αυτή που 

θεωρείται ότι εξαρτάται πιο πολύ απ’όλες τις άλλες οµάδες Σπονδυλωτών από τη 

δράση των θυρεοειδικών ορµονών. Το αναπτυξιακό στάδιο της µεταµόρφωσης των 

ανούρων εξαρτάται πλήρως από τη δράση των θυρεοειδικών ορµονών και 

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

ορµόνες συµβάλουν στις αλλαγές που παρατηρούνται σε συγκεκριµένους ιστούς, 

όπως είναι η διαφοροποίηση του νευρικού συστήµατος και ο ανασχηµατισµός του 

γαστρεντερικού συστήµατος (Sachs et al., 2000; Jones et al., 2002; Wright, 2002).  

Οι θυρεοειδικές ορµόνες θεωρούνται στοιχειώδεις ρυθµιστές επ

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

στο ρόλο των θυρεοειδικών ορµονών στην ανάπτυξη ψαριών έχουν πραγµατοποιηθεί 

στα πλαίσια των υδα οκαλλιεργειών. Έτσι έχει παρατηρηθεί ότι η αναπαραγωγική 

ωρίµανση συµπίπτει συνήθως µε µία εποχιακή άνοδο των συγκεντρώσεων των 

θυρεοειδικών ορµονών (Pavlidis et al., 1991; 2000). Είναι πιθανόν, οι αυξηµένες 

συγκεντρώσεις των θυρεοειδικών ορµονών στο πλάσµα γεννητόρων κατά τη διάρκεια 

της αναπαραγωγικής περιόδου να είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση µίας 

επαρκούς συγκέντρωσης των ορµονών στο αναπτυσσόµενο ωοκύτταρο και ώριµο 

ωάριο. Σηµαντικές ποσότητες Τ3 και Τ4 έχουν ανιχνευτεί σε αυγά, έµβρυα και 

προνύµφες πολλών ειδών τελεόστεων του γλυκού νερού, θ

gawa & Hirano, 1987; Mylonas et al., 1994; Power et al., 2001). Όντω

εοειδικές ορµόνες είχαν χορηγηθεί σε γεννήτορες, έδειξαν ότι συσσωρεύονται στα 

ωοκύτταρα κατά την ωρίµανση των ωοθηκών (Tagawa, 1994; in: Power et al., 2001). 
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Σε όλα τα εξεταζόµενα είδη ψαριών βρέθηκαν αξιόλογες συγκεντρώσεις θυρεοειδικών 

ορµονών όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.  

Ένας βασικός ρόλος των θυρεοειδικών ορµονών στους τελεόστεους φαίνεται να 

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

ή την τροφή επιταχύνει την αύξηση και τις α απτυξιακές αλλαγές που συνδέοντ ι µε τη 

µετάβαση των νυµφών προς ανήλικα άτοµα (µεταµόρφωση), καθώς αυξάνει και το 

ποσοστό επιβίωσης σε πολλά φυλογενετικά διαφορετικά είδη (Brown & Kim, 1995). 

Αντιστοίχως, η καταστολή της σύνθεσης των θυρεοειδικών ορµονών αποτρέπει τη 

µετάβαση των νυµφών στο στάδιο του ανηλίκου (Brown et al., 1989; Deane & Woo, 

2003). Από τα καλύτερα µελετηµένα παραδείγµατα είναι η πρώτη ανάπτυξη των 

πλατύψαρων και σαλµονοειδών (Tanangonan et al., 1988; Leatherland & Lin, 

1989a,b; Greenblatt et al., 1989; de Jesus et al., 1991; de Jesus & Hirano, 1992; 

Mylonas et al., 1994). Στα τελευταία είναι σήµερα γνωστή η δράση των θυρεοειδικών 

ορµονών ιδιαίτερα κατά τη µετάβαση smolt-parr (smoltification) (Lam, 1994; Ebbesson 

et al., 2003). Συνοψίζοντας τις µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε την 

οντογένεση των θυρεοειδικών ορµονών στους τελεόστεους, ένα γενικά αποδεκτό 

µοντέλο είναι το εξής: η συγκέντρωση της T3 και της T4 µειώνεται καθώς προχωράει η 

εµβρυογένεση και η ενδογενής παραγωγή τους φαίνεται να επάγεται τη στιγµή της 

ν  α

Σχήµα 1.4.: Μεταβολή των επιπέδων θυροξίνης και τριιωδοθυρονίνης στα πρώτα 
αναπτυξιακά στάδια τελεόστεων (Από: Lam, 1994).  
Ε = γονιµοποιηµένο αυγό (έµρυο), Η = εκκόλαψη, ΥΑ = απορρόφηση λεκίθου, Μ = 
µεταµόρφωση 
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ογίας, δεδοµένου ότι η λέκιθος θεωρείται το 

βασ

Τ3 σε είδη του γλυκού νερού, ενώ σε αυγά θαλασσινών ειδών η συγκέντρωση της Τ3 

είν  των 

νώς 

αν τό το 

γεν απτυξιακά 

 του 

εν φωνα 

µε ψάρια, 

(1) έχουν 

σχη ητρικής 

έχουν 

ονών 

παρα ριότητα 

τω ικών 

ικά µε 

την α , πιστεύεται ότι είναι από τα 

σηµαν το 

αυτότροφο στο ετερότροφο στάδιο.  Όσον αφορά στην εµφάνιση των θυλακίων του 

πλήρους απορρόφησης της λεκίθου (Leatherland & Lin, 1989a, b; Power et al., 2001). 

Αυτό φαίνεται λογικό από άποψη φυσιολ

ικό απόθεµα µητρικών θυρεοειδικών ορµονών (Kobuke et al, 1987; Greenblatt et 

al., 1989). Υπάρχουν όµως και αξιοσηµείωτες εξαιρέσεις, όπως σε µερικά είδη 

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

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

γονιµοποίηση (Lam, 1994). Μετά την έναρξη της ενδογενούς έκκρισης των 

θυρεοειδικών ορµονών, τα επίπεδα τους θα αναµένονταν να αλλάζουν 

ανταποκρινόµενα στις αλλαγές εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων. Γενικά, σε 

σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες, τα επίπεδα ορµονών παραµένουν σχετικά 

σταθερά ή παρουσιάζουν µία βαθµιαία άνοδο έως ότου η προνύµφη ή η νύµφη να 

υποβληθεί σε φυσιολογικές και µορφολογικές αλλαγές. Τότε παρατηρείται συνήθως 

µία αύξηση των επιπέδων Τ3/Τ4 που συνεχίζεται µέχρι την ολοκλήρωση της 

µεταµόρφωσης και οι νύµφες έχουν περάσει στο στάδιο του ιχθυδίου. Στα είδη που 

εµφανίζουν ένα λιγότερο δραστικό µορφολογικό µετασχηµατισµό, η άνοδος των 

επιπέδων των ΤΗ µπορεί να είναι µικρότερης κλίµακας.  

Γενικά, η συγκέντρωση της Τ4 στα αυγά είναι µεγαλύτερη από τη συγκέντρωση της 

αι συχνά υψηλότερη της Τ4 (Tagawa & Hirano, 1990, Lam, 1994). Η ισορροπία

θυρεοειδικών ορµονών στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια των ψαριών, πιθα

τανακλά αυτήν της µητέρας, µιας και η προέλευσή τους θεωρείται µητρική. Αυ

ικό µοντέλο της διακύµανσης των θυρεοειδικών ορµονών στα πρώτα αν

στάδια των τελεόστεων (Σχήµα 1.4.) συµφωνεί µε το πρότυπο ανάπτυξης

δοκρινούς συστήµατος που αναφέρουν οι Tanaka και συνεργάτες (1995). Σύµ

αυτό, τρεις είναι οι φάσεις της ανάπτυξης του ενδοκρινούς συστήµατος στα 

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

µατιστεί ακόµα ή δεν είναι λειτουργικά και τα επίπεδα ορµονών µ

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

πλέον αναπτυχθεί και αρχίζουν να λειτουργούν, αλλά τα επίπεδα των ορµ

µένουν σχετικά χαµηλά και (3) η φάση µετασχηµατισµού όπου η δραστη

ν ενδοκρινών οργάνων συνοδεύεται από µεγάλες διακύµανσεις των ορµον

επιπέδων. Η διαφοροποίηση του ενδοκρινούς συστήµατος που συµπίπτει χρον

πορρόφιση της λεκίθου στα θαλάσσια είδη

τικότερα γεγονότα για την επιτυχία στη µετάβαση των νυµφών από 
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θυρεοειδή, τα είδη που έχουν µελετηθεί ως σήµερα µπορούν να ταξινοµηθούν σε µια 

οµάδα όπου παρατηρείται πρόωρη εµφάνιση τους και τα θυλάκια διαφοροποιούνται 

κατά τη στιγµή της εκκόλαψης και µια οµάδα µε όψιµη εµφάνιση, στην οποία η 

διαφοροποίηση του θυρεοειδή εµφανίζεται ακριβώς πριν τη πλήρη απορρόφηση της 

λεκίθου. Η πρώτη οµάδα αποτελείται κυρίως από είδη µε βαθύβια αυγά ή/και 

ωοζωοτάκα είδη και η τελευταία από είδη που παράγουν πελαγικά αυγά (Tanaka et 

al., 1995). Και τα δύο πρότυπα που αναφέρονται  συνηγορούν υπέρ της υπόθεσης ότι 

οι θυρεοειδικές ορµόνες διαδραµατίζουν ένα σηµαν ικό ρόλο ιδιαίτερα στο στάδιο της 

µεταµόρφωση  (Lam, 1994 . 

Η πιο εντυπωσιακή εκδήλωση της µεταµόρφωσης στους τελεόστεους είναι η 

κλασική µεταµόρφωση των πλατύψαρων. Εκεί, η αναπτυξιακή διαδικασία της 

µεταµόρφωσης περιλαµβάνει το µετασχηµατισµό µιας πελαγικής, αµφίπλευρα 

συµµετρικής προνύµφης προς τη βενθική, ασύµµετρη µορφή του ανηλίκου και 

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

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

εκκρίνει την ορµόνη TSH που υποκινεί το θυρεοειδή αδένα να εκκρίνει θυροξίνη. Κατά 

συνέπεια, τα ενδογενή επίπεδα της Τ4 αυξάνονται, γ

τ

ς )

 

εγονός που σηµατοδοτεί την 

ένα

i

ρξη της µεταµόρφωσης των διαφόρων ιστών και οργάνων (Lam, 1994; Inui et al., 

1995; Yamano &Miwa, 1998; Jones et al., 2002). Ατέλειες στη µεταµόρφωση των 

πλατύψαρων ειδών, όπως είναι π.χ. η λανθασµένη µετανάστευση µατιού, αποτελούν 

σηµαντικό πρόβληµα για την υδατοκαλλιέργεια τέτοιων ειδών (Pittman et al., 1998). 

Εκτός από τη σαφή αλλαγή στην εξωτερική µορφολογία κατά τη διάρκεια της 

µεταµόρφωσης των πλατύψαρων, µια σειρά άλλων ιστών φαίνεται επίσης να 

αποκρίνεται στην επίδραση των θυρεοειδικών ορµονών και περιλαµβάνει το γαστρικό 

αδένα, τα ερυθροκύτταρα και τους µύες. Τέτοιες τροποποιήσεις δεν έχουν 

παρατηρηθεί µόνο στα βενθικά πλατύψαρα, αλλά και και στα πελαγικά ψάρια, όπως 

είναι η πέστροφα (Oncorhynchus mykiss) και το angelfish (Pterophyllum scalare) 

(Power et al., 2001). Μελέτες για το zebrafish (Danio rer o), το χρυσόψαρο (Carassius 

auratus), το grouper (Epinephelus coioides) και το χέλι (Conger myriaster) δείχνουν ότι 

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

1991; Reddy & Lam, 1992; de Jesus et al., 1998; Power et al., 2001). Αξιοσηµείωτη 

εξαίρεση αποτελούν οι άγναθοι µυξίνοι (Petromyzon marinus), όπου οι θυρεοειδικές 

ορµόνες ακολουθούν παράδοξο πρότυπο µεταβολής, κατά το οποίο τα επίπεδα των 

ορµονών αυξάνονται στις προνύµφες µέχρι την έναρξη της µεταµόρφωσης και στη 
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συνέχεια επανέρχεται µία δραµατική µείωση των συγκεντρώσεων (Manzon et al., 

2001).  

Πέρα από την άµεση δράση, οι θυρεοειδικές ορµόνες εµφανίζουν συχνά 

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

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

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

του σχηµατισµού ακτινών των πτερυγίων κατόπιν χορήγησης κορτιζόλης (de Jesus et 

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

Τ3, ρυθµίζοντας την ιστοειδική απάντηση στη δράση των θυρεοειδικών ορµονών (de 

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

µε 

ι

τ α σ

την κορτιζόλη φαίνεται να έχει κατασταλτική δράση στις θυρεοειδικές ορµόνες. 

Συγκεκριµένα, η επίδραση της στις θυρεοειδικές ορµόνες δεν είνα  έµµεση, όπως 

αναφέρθηκε για ην κορτιζόλη, λλά φαίνεται να επιδρά άµε α στο θυρεοειδή αδένα. 

In vivo πειράµατα στο βάτραχο Rana pipiens έδειξαν, ότι η µελατονίνη καταστέλλει τον 

πολλαπλασιασµό των κυττάρων του θυρεοειδή σε όλα τα στάδια του βιολογικού 

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

πλάσµατος είναι σχετικά υψηλά µέχρι το στάδιο της µεταµόρφωσης, οπότε ακολουθεί 

µία δραµατική µείωση τους. Πιστεύεται, ότι αυτή η πτώση προκαλείται από τη θυροξίνη 

(Wright & Alves, 2001; Wright, 2002). Επίσης στους ιχθείς εικάζεται να εµπλέκεται στην 

ρύθµιση των θυρεοειδικών ορµονών στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια, 

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

Ebbesson και συνεργάτες (2001) αναφέρουν, ότι η δράση της µελατονίνης πιθανόν να 

οφείλεται στην επίδρασή της στην ενεργότητα της 5’µονοαποϊωδινάσης. Πάντως, η 

κορτιζόλη και η µελατονίνη πιθανόν να είναι µόνο δύο από πολλούς άλλους 

παράγοντες που ρυθµίζουν τη δράση των θυρεοειδικών ορµονών. Ανάµεσα σε 

αυτούς τους παράγοντες πιστεύεται να είναι επίσης η προλακτίνη αλλά και ορµόνες 

ανάπτυξης (Power et al., 2001). 

Εν περιλήψη, οι θυρεοειδικές ορµόνες φαίνονται να παίζουν καθοριστικό 

ρυθµιστικό ρόλο στην πρώτη ανάπτυξη γενικότερα και στη µεταµόρφωση 

συγκεκριµένα όλων των ψαριών, αλλά ο τρόπος µε τον οποίον εκδηλώνουν τη δράση 

τους φαίνεται να ποικίλει από είδος σε είδος και οι βασικοί µηχανισµοί και ρυθµιστικοί 

παράγοντες, όπως είναι οι θυρεοειδικοί υποδοχείς, οι αποϊωδινάσες κ.α. παραµένουν 

να µελετηθούν περαιτέρω. Πάντως, διαταραχές του άξονα του θυρεοειδή κατά την 

πρώτη ανάπτυξη των ψαριών φαίνεται να έχουν καθοριστικές για την νυµφική 
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ανάπτυξη συνέπειες. Το γεγονός αυτό δίνει έµφαση στο πόσο σηµαντική είναι η 

γνώση του ενδοκρινικού συστήµατος ιδιαίτερα για το χώρο των υδατοκαλλιεργειών. 

 * Η συγκέντρωση αναφέρεται σε ng/άτοµο  

 

Είδος T4 (ng/g) T3 (ng/g) Συγγραφέας 

Chum salmon de Jesus & Hirano, 1992 

(Oncorhynchus keta) 
15-20 9 

Tagawa & Hirano, 1987 

Sockeye salmon 

(Oncorhynchus nerka) 
6* 1* Leatherland & Lin, 1989a 

Chinook salmon 

(Oncorhynchus tshawytscha) 
4,2* 4* Leatherland & Lin, 1989a 

Pink salmon 

(Oncorhynchus gorbuscha) 
1* 0,5* Leatherland & Lin, 1989a 

Coho salmon Leatherland & Lin, 1989a 

(Oncorhynchus kisutch) 
4,5* 1,5* 

Leatherland & Lin, 1989b

 52 Mylonas et al., 1994 

0,4 7 de Jesus et l., 1991 

(Morone saxatilis)  10-16 Huang et al., 1996 

(Oreochromis mossambicus) 0,12* 0,23* Reddy et al., 1992b 
 2,1 11,4 Weber et al., 1994 

Rabbitfish 

(Siganus guttatus) 

Συγκέντρωση Συγκέντρωση 

 

Brown trout 

(Salmo trutta) 

Japanese flounder 

(Paralichthyes olivaceus) 
 a

Striped bass 5,1 4,5 Brown et al., 1987 

Tilapia <0,25* <0,25* Reddy & Lam, 1992 

 
Πίνακας 1: Συγκεντρώσεις θυρεοειδικών ορµονών σε αυγά διάφορων ειδών τελεόστεων. 

(Από: Power et al., 2001) 

 

 

Conger eel 

(Conge  myriaster) r
5 0,15 Yamano et al., 1994 

10-16 2 Ayson & Lam, 1993 
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1.3. Σκοπός της εργασίας 
 

Aντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της οντογένεσης των 

θυρεοειδικών ορµονών στα πτ α της τσιπούρας, Sparus 

aurata. Η  αυτή γίνεται γ  φορ λάδα αλλά κ  

τσιπούρα, είδος που θεωρείται οργανισµός µοντέλο και µεγάλης οικονοµικής 

σηµασ ογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Επίσης, η εργασί

διεθ α είδη µιας και συνδιάζει µε ακρίβεια 

θυρεο ν µε τα κυριώτερα πρώτα απτυξιακά 

εντ λος, πιστεύεται ότι θέτει τη βάση για την εφαρµογή αυτής της 

µεθοδ άλλα είδη όπως είναι π.χ. η συναγρίδα (Dentex dentex), το 

 λαβράκι (Dicentrarchus labrax). 

πρώτα ανα

ια πρώτη

υξιακά στάδι

ά µελέτη  στην Ελ αι διεθνώς στη

ίας για τη Μεσ α αυτή συµπληρώνει 

νείς µελέτες σε άλλ την οντογένεση των 

ειδικών ορµονώ  αν στάδια σε συνθήκες 

ατικής καλλιέργειας. Τέ

ολογίας και σε 

φαγκρί (Pagrus pagrus) ή το
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  ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Ο προσδιορισµός των ολικών συγκεντρώσεων (whole body concentration) των 

θυρεοειδικών ορµονών Τ4 και Τ3 στην τσιπούρα πραγµατοποιήθηκε στα πρώτα 

αναπτυξιακά στάδια, συγκεκριµένα στα εξής µορφολογικά χαρακτηριστικά: 

1. αυγό 

2. εκκόλαψη 

3. πρώτο τάισµα (first feeding) 

4. πλήρη κατανάλωση της σταγόνας λιπιδίου 

5. εµφάνιση πρώτων ακτινών του ουραίου πτερυγίου 

6. κάµψη νωτοχορδής (flexion) 

7. διαφοροποίηση του ραχιαίου και εδρικού πτερυγίου όπως 

στα ενήλικα άτοµα 

8. εµφάνιση άφθονων µελανοφόρων σε όλο το σώµα 

9. σχηµατισµός λεπιών 

 

2.1. Πειραµατικό υλικό 

 
Τα αυγά που χρησιµοποιήθηκαν προήλθαν από απόθεµα γεννητόρων του 

ΙΘΑΒΙΚ.,που συντηρείται σε δεξαµενές των 10 m3 σε φυσικές συνθήκες φωτοπεριόδου 

και θερµοκρασίας. Τα αυγά συλλέχθηκαν µετά από αυθόρµητη ωοτοκία από ειδικό 

συλλέκτη εφοδιασµένο µε πλαγκτονικό δίχτυ (350 µm), που είχε συνδεθεί µε την 

δεξαµενή ωοτοκίας.  

Για τα υπόλοιπα αναπτυξιακά στάδια πραγµατοποιήθηκε εκτροφή, όπως 

περιγράφεται στη συνέχεια, δύο πληθυσµών τσιπούρας. Από τον πρώτο συλλέχθηκαν 

τα απαιτούµενα δείγµατα ενώ ο δεύτερος αποτελούσε τον πληθυσµό «ασφαλείας». Για 

την περίπτωση που θα χρειαζόταν να χρησιµοποιηθεί ο πληθυσµός ασφάλειας 

πάρθηκαν και από αυτόν δείγµατα τριών αναπτυξιακών σταδίων (αυγό, κάµψη 

νωτοχορδής, τέλος µεταµόρφωσης) για να είναι δυνατή η ενδεχόµενη σύγκριση 

µεταξύ των δύο πληθυσµών. 
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2.2. Εκτροφή νυµφών 

 
Η εκτροφή των πειραµατικών πληθυσµών πραγµατοποιήθηκε σε εντατικές 

συνθήκες στο εκκολαπτήριο του ΙΘΑΒΙΚ κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες 

θερµοκρασίας και φωτισµού (βλέπε παρακάτω). Η εκτροφή ξεκίνησε στις 5 Απριλίου 

2003 και είχε διάρκεια 71 ηµέρες. Πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις, (1) µία αρχική, η 

οποία περιλαµβάνει τις ηµέρες 0 έως 40 µετά την εκκόλαψη (days post hatch, dph) 

όπου εφαρµόστηκε η τεχνική του «ψευδοπάσινου νερού» («pseudo-green water 

technique», Papandroulakis et al., 2002) και (2) µία φάση «αποκοπής» (weaning 

phase, ηµέρα 40-71), όπου έγινε η αποκοπή από τη ζωντανή τροφή και η 

προσαρµογή των νυµφών σε αποκλειστικά βιοµηχανική δίαιτα.  

Η αρχική πυκνότητα εκτροφής ήταν 140 αυγά / l, και εκτιµήθηκε µε ζύγιση (Mettler 

PJ). Πριν την τοποθέτησηή τους στις δεξαµενές προηγήθηκε θερµοκρασιακή 

προσαρµογή. Η επώαση των αυγών έγινε στις ίδιες δεξαµενές που πραγµατοποιήθηκε 

και η εκτροφή των ιχθυονυµφών. 

 

2.2.1. Αρχική φάση (ηµέρες 0 – 40) 

 

Η εκτροφή των νυµφών στην αρχική φάση πραγµατοποιήθηκε σε κλειστό κύκλωµα 

που αποτελούνταν από δύο µαύρες κυλινδροκωνικές, πολυεστερικές δεξαµενές 500 l 

και ένα βιολογικό φίλτρο 1000 l. Η ανακύκλωση του νερού άλλαζε ανάλογα µε το 

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

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

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

cm από τον πυθµένα της.  

Η εµβρυογένεση, η εκκόλαψη και το λεκιθοφόρο στάδιο συντελέστηκαν σε 

απόλυτο σκοτάδι, µε χαµηλό αερισµό και παροχή του νερού. Η κυκλοφορία του νερού 

γινόταν µέσω του βιολογικού φίλτρου µε τη βοήθεια φυγοκεντρικής αντλίας. Ο 

ρυθµός κυκλοφορίας ήταν περίπου 150-200 l την ώρα ανά δεξαµενή που αντιστοιχεί 

σε ανακύκλωση του 30-40% του όγκου της δεξαµενής. Στις δεξαµενές είχε τοποθετηθεί 

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

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

και του προνυµφικού σταδίου ήταν περίπου 150-250 ml/min, ενώ κατά την πρώτη 

ηµέρα της διατροφής µειώθηκε σε περίπου 50 ml/min για να διακοπεί τελείως δύο 

ηµέρες αργότερα. Ο συνεχής έλεγχος της παροχής του αερισµού και του νερού και η 
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ακριβής ρύθµισή τους είναι ιδιαίτερα σηµαντικός σε αυτά τα αναπτυξιακά στάδια. 

Εκτός από τον ρόλο τους στην οξυγόνωση του νερού και την αποµάκρυνση των 

προϊόντων του µεταβολισµού και των προϊόντων που σχηµατίζονται µετά την 

εκκόλαψη των αυγών, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην σωστή διατήρηση των αυγών 

και νυµφών στην στήλη του νερού, την αποφυγή σχηµατισµού συσσωµατωµάτων 

ατόµων εξαιτίας της παθητικής κίνησής τους, και ακόµα την αποφυγή δηµιουργίας 

στροβίλων και υψηλής ταχύτητας ρευµάτων στις δεξαµενές. Επίσης απετράπη µε 

αυτόν τον τρόπο η προσκόλληση των ιχθυονυµφών στο δίχτυ που κάλυπτε την 

έξοδος της δεξαµενής.  

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

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

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

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

ταυτόχρονη αποφυγή αλλαγών στο µέσο εκτροφής. Επιπλέον επιτυγχάνονταν µείωση 

των απωλειών ζωοπλαγκτονικών οργανισµών που θα επηρέαζαν αρνητικά τη 

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

µέσω του βιολογικού φίλτρου (µε υπόστρωµα πολυαιθυλενίου, Σχήµα 2.2.). Η 

ανανέωση του νερού στο βιολογικό φίλτρο γινόταν µε θαλασσινό νερό από 

επιφανειακό πηγάδι µετά από µηχανικό και βιολογικό φιλτράρισµα. Ο ρυθµός 

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

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

στο τέλος της αρχικής φάσης. Μία µικρή ανανέωση του νερού (από το βιολογικό 

φίλτρο) της τάξης του 5% την ηµέρα ξεκινούσε την 14η ηµέρα εκτροφής ενώ 

αυξανόταν σταδιακά κατά την διάρκεια του πειράµατος µέχρι 40% την 40η ηµέρα. 

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

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

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

την οποία προστίθονταν δύο φορές την ηµέρα φυτοπλαγκτόν ώστε να διατηρηθεί 

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

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

πυθµένα της δεξαµενής, ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορη οµοιόµορφη κατανοµή στη 

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

µαζικά από φωτοαντιδραστήρες του ΙΘΑΒΙΚ σύµφωνα µε τη µεθοδολογία των 

Sanmartin και συνεργάτες (1995; Από: Papandroulakis et al., 2001). 
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Από την ηµέρα 7 έως 30 οι δεξαµενές ήταν εφοδιασµένες µε έναν συλλέκτη 

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

πλήρωση της νηκτικής κύστης των νυµφών µε αέρα. Ο συλλέκτης λειτουργούσε µε 

αέρα, ο οποίος δηµιουργούσε ένα επιφανειακό ρεύµα που µετέφερε το λιπαρό φιλµ, 

παγιδεύοντάς το µε αυτόν τον τρόπο, σε µία κλειστή περιοχή από όπου και 

αποµακρυνόταν στη συνέχεια.  

 

∆ιατροφή νυµφών 

Η διατροφή των νυµφών την πρώτη εβδοµάδα ταΐσµατος έγινε αποκλειστικά µε 

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

ανεπάρκειάς του σε πρωτεΐνες και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα εµπλουτίζονταν µε 

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

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

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

καταλληλότητας µεγέθους (80-150µm) καθώς και της ευκολίας που παρουσιάζει η 

εκτροφή τους (Watanabe et al., 1983; Lubzens, 1987; Aπό Παπανδρουλάκης, 2000). 

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

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

sp. αποτελεί δεύτερο κατά σειρά οργανισµό που χρησιµοποιείται στην εκτροφή 

ψαριών (Sorgeloos & Leger, 1990; Aπό Παπανδρουλάκης, 2000). Προοδευτικά η 

χορηγούµενη ποσότητα των τροχοζώων µειωνόταν και η ποσότητα της Artemia sp. 

αυξάνονταν. Η χορήγηση των ζωοπλαγκτονικών οργανισµών γινόταν τέσσερις 

φορές την ηµέρα (09.00h, 12.00h, 15.00h, 18.00h) καθώς και τη νύχτα µετά την ηµέρα 8 

µε χρήση ταΐστρας καθυστερηµένης χορήγησης (delay feeder). Η ταΐστρα 

αποτελούνταν από ένα δοχείο 6l µε ρυθµιζόµενη παροχή νερού και αέρα και µε έξοδο 

προς τη δεξαµενή των νυµφών. Οι ζωοπλαγκτονικοί οργανισµοί µετά τη τοποθέτησή 

τους στη ταΐστρα µεταφερόταν προοδευτικά στη δεξαµενή λόγω υπερχείλησης του 

νερού. Η καθυστερηµένη χορήγηση της τροφής επιτυγχάνονταν τοποθετώντας τροφή 

µε όγκο µικρότερο από αυτόν ταΐστρας. Ο απαιτούµενος µε βάση την παροχή του 

νερού και τον όγκο της τροφής χρόνος για το γέµισµα της ταΐστρας αποτελούσε και 

τη χρονική υστέρηση του ταΐσµατος. Στο συγκεκριµένο πείραµα τοποθετούνταν 

συνολικά 2-3 l ζωοπλαγκτού και φυτοπλαγκτού (για τη διατήρηση της ποιότητας του 

ζωοπλαγκτού) και η παροχή του νερού ρυθµιζόταν για χορήγηση τρεις ώρες 

αργότερα. Για να εξασφαλιστεί ότι οι ποσότητες τροφής ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις 

των νυµφών, η χορήγηση κατά τη διάρκεια της ηµέρας γινόταν µετά από εκτίµηση της 
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συγκέντρωσης του ζωοπλαγκτού στη στήλη του νερού. Αναλυτικότερα, η εκτίµηση 

αυτή γινόταν µε δειγµατοληψίες σε δύο σηµεία της δεξαµενής στη στήλη του νερού µε 

χρήση ειδικού δειγµατολήπτη (πλαστικός σωλήνας µήκους 1 m και διαµέτρου 2 cm). Ο 

όγκος κάθε δείγµατος ήταν 50 ml και µετά την συλλογή του, το δείγµα µεταφερόνταν 

σε τριβλία 1 ml µε χρήση φίλτρου 50 µm. Στη συνέχεια πραγµατοποιούνταν η 

καταµέτρηση των ζωοπλαγκτονικών οργανισµών κάτω από στερεοσκόπιο (Olympus 

SZ 40). Όταν οι νύµφες έφθασαν στο συνολικό µήκος 10-12 mm (ηµέρα 36), άρχισε η 

προσθήκη µικρών ποσοτήτων βιοµηχανικής τροφής (1-2 g ανά δεξαµενή 

καθηµερινά), έτσι ώστε οι νύµφες να προσαρµοστούν στο νέο τύπο τροφής. Οι 

ακριβείς ποσότητες που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκτροφής απεικονίζονται 

στο Σχήµα 2.1. 
 

2.2.2. Φάση αποκοπής (ηµέρα 40-75) 

 
Η εκτροφή των νυµφών στη φάση αποκοπής πραγµατοποιήθηκε σε ηµίκλειστο 

κύκλωµα που αποτελούνταν από δύο µαύρες κυλινδροκωνικές, πολυεστερικές 

δεξαµενές 1000l και ένα βιολογικό φίλτρο (βλέπε Σχήµα 2.3.). Η είσοδος του νερού 

γινόταν από την επιφάνεια των δεξαµενών, χρησιµοποιώντας µία συσκευή ανάσχεσης 

ρευµάτων για την αποφυγή σκελετικών παραµορφώσεων των νυµφών (Divanach et 

al., 1997; Aπό Παπανδρουλάκης, 2000). Η ανανέωση του νερού αυξάνονταν σταδιακά 

καθ’ όλη τη φάση της αποκοπής ανάλογα µε το µέγεθος των νυµφών και το 

οργανικό φορτίο που προκύπτει από τα προϊόντα µεταβολισµού. Ο ρυθµός 

ανανέωσης ήταν 10% του όγκου της δεξαµενής την ώρα στην αρχή της φάσης και 

έφτασε το 100% στο τέλος. Φυτοπλαγκτόν προστέθηκε µόνο τις πρώτες δύο ηµέρες 

της φάσης, στη συγκέντρωση των 100×103 κυττάρων ανά ml για να προσαρµοστούν 

προοδευτικά οι νύµφες στο καθαρό νερό. 

 

∆ιατροφή ιχθυονυµφών 

Τις ηµέρες 40-65 η δίαιτα αποτελούνταν από εµπλουτισµένους ναυπλίους Αrtemia 

sp. που προστέθηκαν στις δεξαµενές µέσω ταϊστρών καθυστερηµένης χορήγησης 

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

αποκλειστικά σε βιοµηχανική τροφή. Αυτή διανεµήθηκε µε αυτόµατες ταΐστρες, οι 

οποίες την απελευθέρωσαν στις δεξαµενές κάθε 15 λεπτά για 18 ώρες καθηµερινά.  
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2.2.3. Καθαρισµός δεξαµενών και καθηµερινές παρακολουθήσεις 

 
Ο καθαρισµός των δεξαµενών και η αποµάκρυνση των νεκρών ατόµων γινόταν 

σε τακτικά χρονικά διαστήµατα κάθε 2-4 ηµέρες. Στην αρχική φάση ο καθαρισµός 

πραγµατοποιήθηκε µε χρήση ειδικών πολυεστερικών κατασκευών που σπρώχνουν µε 

ήπιους χειρισµούς την συσσωρευµένη στον πυθµένα οργανική ύλη προς την έξοδο 

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

καθαρίζονταν οι δεξαµενές µε χρήση σιφωνίου. 

 

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

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

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

νερού κυµάνθηκε από 17,2°C στην αρχή της εκτροφής έως 24,4°C στο τέλος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Σχήµα 2.1.: 
 Τρόπος ταΐσµατος κατά τη
διάρκεια της εκτροφής. 
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2.3. ∆ειγµατοληψίες των ιχθυονυµφών 
 

Σε καθηµερινή βάση πραγµατοποιήθηκε παρακολούθηση των νυµφών (20 άτοµα 

από κάθε δεξαµενή) κάτω από στερεοσκόπιο (Olympus SZ 40) για τον ακριβή 

προσδιορισµό του αναπτυξιακού σταδίου, την καταγραφή µορφολογικών 

χαρακτηριστικών και του συνολικού µήκους των ατόµων. Η δειγµατοληψία γινόταν 

νωρίς το πρωί πριν την χορήγηση της τροφής, από όλη τη στήλη του νερού 

χρησιµοποιώντας κυλινδρικό δειγµατολήπτη διαµέτρου 2 cm. Όταν οι ιχθυονύµφες 

έφτασαν στα επιθυµητά αναπτυξιακά στάδια, γινόταν οι δειγµατοληψίες για τον 

προσδιορισµό θυρεοειδικών ορµονών.  

Σε κάθε δειγµατοληψία η επιθυµητή ποσότητα ατόµων (5-10 g) αποµακρύνθηκε 

από τη δεξαµενή µε χρήση είτε ενός ογκοµετρικού δοχείου 2l (τα πρώτα 5 στάδια), είτε 

µε απόχη. Από 0,5 έως 1g (υγρό βάρος) του συνολικού δείγµατος (η ζύγιση έγινε µε 

ζυγό ακριβείας, Mettler AJ 100) τοποθετήθηκαν σε δοχεία eppendorf© και στη 

συνέχεια συντηρήθηκαν στους –20°C µέχρι την ηµέρα της ανάλυσής τους.  
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Σχήµα 2.2: Σχηµατική απεικόνιση (απλοποιηµένη) του συστήµατος εντατικής 

νυµφικής εκτροφής που χρησιµοποιήθηκε στην αρχική φάση. 

Τα βέλη δείχνουν τη ροή του νερού. 

1. φίλτρο άµµου, από το οποίο περνά το νερό 

που αντλείται από την παράκτια περιοχή, 

2. βιολογικό φίλτρο, 

3. βάνα ανανέωσης του νερού, 

4. δεξαµενή εκκολαπτηρίου (500l), 

5. air lift, 

6. µηχανικό φίλτρο 

7. skimmer 

8. delay feeder 
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Σχήµα 2.3.: Σχηµατική απεικόνιση (απλοποιηµένη) του συστήµατος εντατικής 

νυµφικής εκτροφής που χρησιµοποιήθηκε στη φάση αποκοπής. 

Τα βέλη δείχνουν τη ροή του νερού. 

1. φίλτρο άµµου, από το οποίο περνά το νερό 

που αντλείται από την παράκτια περιοχή, 

2. βιολογικό φίλτρο, 

3. δεξαµενή αποκοπής (2000l), 

4. συσκευή, που µειώνει το ρεύµα που 

δηµιουργείται από το εισερχόµενο νερό, 

5. µηχανικό φίλτρο 

6. αυτόµατη ταΐστρα 

7. delay feeder 

8. παροχή αέρα 
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2.4. Προσδιορισµός θυρεοειδικών ορµονών 
 

Το πρωτόκολλο που χρησιµοποιήθηκε βασίστηκε σε αυτό των Tagawa και Hirano 

(1987). ∆εδοµένου ότι για πρώτη φορά µία τέτοιου τύπου µελέτη εφαρµόστηκε στο 

είδος Sparus aurata, χρειάστηκε να γίνουν συγκεκριµένες προσαρµογές έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η µέγιστη βέλτιστοποίηση και αξιοπιστία. Οι εφαρµογές που εφαρµόστηκαν 

αφορούν κατά κύριο λόγο την εκχύλιση των θυρεοειδικών ορµονών από τα δείγµατα 

(§ 3.2). Για την αξιολόγηση της ακρίβειας της µέτρησης εφαρµόστηκαν δοκιµασίες 

ανάκτησης (§ 2.4.2.) και γραµµικότητας (§ 2.4.3.). Και οι δύο αυτές διαδικασίες 

επιβάλλονται στην εφαρµογή κάθε τροποποιηµένου πρωτοκόλλου βιοχηµικής 

ανάλυσης. Την εκχύλιση ακολούθησε η ραδιοανοσοανάλυση µε την οποία 

πραγµατοποιείται και ο τελικός προσδιορισµός των θυρεοειδικών ορµονών στα 

πρώτα αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας. Η αρχή της ραδιοανοσοανάλυσης 

περιγράφεται στην § 2.4.1. 
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Σχήµα 2.4.1. Ραδιοανοσοανάλυση (RIA)  

 
 

160λ 

50λ δείγµα για 
προσδιορισµό Τ3  

+ 
 500λ ιχνηθέτη 

(ραδιοσηµασµένη 
Τ3+125Ι) 

π

(ρ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

50λ δείγµα για 
ροσδιορισµό Τ4 

+ 
 1000λ ιχνηθέτη 
αδιοσηµασµένη 

Τ4+125Ι) 
Τ3 αγνώστου 
δείγµατος 
Τ4 αγνώστου 
δείγµατος 
ραδιοσηµασµένη 
Τ3/4+125Ι 

1. επώαση 

     Τ4 
• 120min 
• θερµοκρασία 
δωµατίου 

Τ3 

• 120min 
• υδατόλουτρο, 

37°C 

2. αναρρόφηση 
του περιεχοµένου  

3. µέτρηση των δειγµάτων 
σε µετρητή γ – ακτινοβολίας 

 κατάλληλο για 125Ι 
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2.4.1.  Ραδιοανασοανάλυση 

 

Συγκεκριµένες ποσότητες (βλέπε Πίνακα 2.1.) από το δείγµα τοποθετήθηκαν στους 

σωλήνες RIA, που είναι εσωτερικά επικαλυµµένοι µε το ειδικό αντίσωµα. Ο ποσοτικός 

προσδιορισµός των θυρεοειδικών ορµονών βασίζεται στον ανταγωνισµό µεταξύ της 

επισηµασµένης µε 125Ι ορµόνης (ιχνηθέτης) και της ορµόνης που περιέχεται στα 

πρότυπα ή στα προς µέτρηση δείγµατα, για τον σχηµατισµό συµπλόκου µε 

καθορισµένο αριθµό θέσεων δέσµευσης στα αντισώµατα κατά της Τ3 ή Τ4. Μετά την 

προσθήκη και της επισηµασµένης ορµόνης, ανάδευση, επώαση, απόχυση και 

πλήρης αναρρόφηση όλων των καταλοίπων. Τέλος, σε µετρητή γ – ακτινοβολίας  

κατάλληλο για 125Ι µετριόταν η ραδιενέργεια όλων των σωλήνων για 1 min. Όλα τα 

άγνωστα δείγµατα (Α), καθώς και τα πρότυπα (Π), το Total (µόνο επισηµασµένη 

ορµόνη, Τ) και το Blanc (απεσταγµένο νερό, Β) αναλύονταν εις διπλούν.  

Σηµειώνεται, ότι για τον προσδιορισµό της Τ3 όλα τα δείγµατα αραιώνονταν µε 

barbital buffer σε αναλόγια 1:5, για να εξασφαλιστεί, ότι οι προς µέτρηση 

συγκεντρώσεις των αγνώστων δειγµάτων βρίσκονται µέσα στο βέλτιστο τµήµα της 

καµπύλης προσδιορισµού. Για τον ίδιο λόγο, διπλασιάστηκε ο όγκος δείγµατος 

προσδιορισµού της Τ4.  

Οι εµπορεικές συσκευασίες ραδιοανοσοανάλυσης που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 

για την Τ3 Spectria, Orion Diagnostica και για την T4 CanineT4, DPC. 

 

 

Οµάδες  
δειγµάτων 

Πρότυπα 
(µl) 

Άγνωστα 
(µl) 

Ιχνηθέτης 125Ι – Τ3 
(ml) Επώαση 

Τ - - 500 

Π 50 - 500 

 
Τ3 

Α - 50 500 

120 min 
σε θερµοκρασία 

δωµατίου 

Οµάδες  
δειγµάτων 

Πρότυπα 
(µl) 

Άγνωστα 
(µl) 

Ιχνηθέτης 125Ι – Τ4 
(ml) Επώαση 

Τ - - 100 

Π 25 - 100 

Τ4 
 

Α - 50 100 

120 min 
σε υδατόλουτρο (37°C) 

 

Πίνακας 2.1.: ∆ιαδικασία προσδιορισµού θυρεοειδικών ορµονών  
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2.4.2. ∆οκιµασία Ανάκτησης (Recovery) 

 

Η δοκιµασία ανάκτησης της ποσότητας ορµόνης η οποία προστίθεται σε ένα 

δείγµα γνωστής συγκέντρωσης είναι µία δοκιµασία της ακρίβειας της µεθόδου. Ως 

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

θεωρητική. Στην ουσία η εκατοστιαία σχέση ανάκτησης αντανακλά το ποσοστό του 

δείγµατος που ενδεχοµένως «χάνεται» στα διαφορετικά βιοχηµικά βήµατα της 

ανάλυσης.  

Στη παρούσα µελέτη, για τον προσδιορισµό του ποσοστού αυτού, ετοιµάζονταν 

πέρα από τα άγνωστα δείγµατα και δείγµατα ανάκτησης. Τα δείγµατα αυτά 

προερχόταν από την υποδιαίρεση ενός αγνώστου δείγµατος σε τρία υποδείγµατα 

(aliquots) του ίδιου όγκου, και την προσθήκη γνωστής ποσότητας προτύπου 

ορµόνης (Τ3 ή Τ4) σε ένα από τα τρία. Επιπλέον, η ίδια ποσότητα προτύπου ορµόνης 

προστείθονταν σε σκέτο διάλυµα οµογενοποίησης. Στη συνέχεια υποβάλλονταν στα 

ίδια ακριβώς βήµατα όπως και τα προς ανάλυση άγνωστα δείγµατα.  

Παρασκευή προτύπων συγκεντρώσεων: 

• 3,5,3 τριϊωδοθυρονίνη: 5 mg Τ3 (Sigma, T2877)  διαλύονταν σε 5 ml 

µεθανόλη. Ακολουθούσε αραίωση 1:1000 ελαττώνοντας τη 

συγκέντρωση έτσι σε 1 µg/ml.  

• θυροξίνη: 5 mg Τ4 (Sigma, T2376) διαλύονταν σε 5 ml DMSO. 

Ακολουθούσε αραίωση 1:1000 µε τελική συγκέντρωση 1µg/ml.  

Τα διαλύµατα τριιωδοθυρονίνης και θυροξίνης µε συγκέντρωση 1 µg/ml 

χρησιµοποιόντουσαν ως διαλύµατα «stock» για τις όποιες περαιτέρω αραιώσεις που 

γινόταν στα πειράµατα ανάκτησης. Οι συγκεκριµένες ποσότητες προτύπων ορµονών 

που προστέθηκαν στα πειράµατα προσδιορισµού των θυρεοειδικών ορµονών 

εκτιµήθηκαν κατόπιν προκαταρκτικών πειραµάτων. Οι ποσότητες που κρίθηκαν 

κατάλληλες ήταν  

 2 ng τριιωδοθυρονίνης για τα πειράµατα ανάκτησης της Τ3 και 

 13 ng θυροξίνης για τα πειράµατα ανάκτησης της Τ4.  

Τα πειράµατα ανάκτησης πραγµατοποιήθηκαν σε δείγµατατα αυγών καθώς και σε 

δείγµατα που αποτελούσαν συνδυασµό όλων των σταδίων (pool).  
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2.4.3. Γραµµικότητα (Linearity) 

 

Άλλη µέθοδος εκτίµησης της ακρίβειας της µεθόδου είναι η γραµµικότητα. Ένα δείγµα 

γνωστής συγκέντρωσης της µετρούµενης ορµόνης αραιώνεται διαδοχικά, µε το 

διάλυµα που αποτελεί τη βάση του δείγµατος (εδώ barbital buffer). Σχεδιάζεται η ευθεία 

παλινδρόµησης µεταξύ των αραιώσεων και των µετρούµενων τιµών. Η προέκταση της 

ευθείας πρέπει να τέµνει τους άξονες στη µηδενική συγκέντρωση. Αυτό δείχνει απουσία 

παρεµβολών από το περιβάλλον του buffer. 

Στη παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν διάφορα δείγµατα (pool) τα οποία 

αραιώθηκαν διαδοχικά χρησιµοποιώντας barbital buffer + BSA (Πίνακες 2.2.α,β). 

 

 
αραίωση δείγµα (µl) barbital buffer (µl) 

1:2 50 50 
1:3 50 100 

Τ3 

1:4 50 150 
Πίνακας 2.2.α 

 

 

 

 

 

αραίωση δείγµα (µl) barbital buffer (µl) 

1:2 50 50 

1:3 50 100 
Τ4 

1:5 50 200 
Πίνακας 2.2.β 

 

 

 

 

 

 

2.4.4. Υπολογισµός των αποτελεσµάτων 

 

Από κάθε οµάδα δοκιµαστικών σωλήνων υπολογίζεται ο µέσος όρος των 

κρούσεων ανά λεπτό (cpm) που κατέγραψε ο µετρητής ραδιενέργειας. Από τις τιµές 

που προκύπτουν από τις οµάδες Τ και Π σχεδιάζεται η πρότυπη καµπύλη µε την οποία 

υπολογίζονται οι τιµές των άγνωστων δειγµάτων (Χ). Αυτή η καµπύλη (logit-log) 

υπολογίζεται αυτόµατα από υπολογιστικό πρόγραµµα (Walag, Pharmacia). 

Επειδή στη παρούσα µελέτη τα άγνωστα δείγµατα δεν προέρχονταν από πλάσµα 

αίµατος, για το οποίο είναι σχεδιασµένες οι εµπορικές συσκευασίες RIA που 

χρησιµοποιήθηκαν, αλλά αποτελούνταν από εκχύλισµα ολόκληρου του αυγού ή 

νύµφης, τα αποτελέσµατα που υπολογίζονται από το µετρητή ανάγονται σε τιµές Τ3 ή 

Τ4 ανά g δείγµατος, µε βάση τα εξής βήµατα: 
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Τ3 εξήγηση Τ4 

Α [nmol/l] τιµή που υπολογίζεται 
από το γ-µετρητή A [µg/dl] 

x 0,651 ng/ml x 10 

x 50/1050 ng / σωλήνα RIA  x 50/550 

x 160/50 x U/700 ng / οµογενοποιηµένο 
δείγµα x 160/50 x U/700 

x g ng / g δείγµατος  

/ R  / R 

= X ng/g δείγµατος τελικό αποτέλεσµα = X ng/g δείγµατος 

 

όπου  

  U = όγκος της άνω φάσης (βήµα 3.1.2.4.) 

  R = % ανάκτησης 

 

 

2.4.5. Στατιστική επεξεργασία 

 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση 

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

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

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

προς εξέταση παραµέτρων (Τ3, Τ4,) µεταξύ των διαδοχικών δειγµατοληψιών 

(αναπτυξιακό στάδιο) πραγµατοποιήθηκε µε Ανάλυση διακύµανσης (One-Way 

Analysis of Variance). Ως επίπεδο σηµαντικότητας τέθηκε το 0.05 (p<0.05). Οι τιµές 

όλες δείνονται σε x ± SEM.  
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3.1. Ανάπτυξη των νυµφών 
 
Ο ρυθµός ανάπτυξης των νυµφών των δύο πειραµατικών πληθυσµών όσον 

αφορά στο ολικό µήκος σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο (dph) παρουσιάζεται 

στα Σχήµατα 3.1.α και 3.1.β. Οι κόκκινες µπάρες αντιστοιχούν στις ηµέρες 

δειγµατοληψίας (µε εξαίρεση τη δειγµατοληψία των αυγών). Τα σηµαντικότερα 

µορφολογικά χαρακτηριστικά των νυµφών που παρατηρήθηκαν σε κάθε  

δειγµατοληψία περιγράφονται στον Πίνακα 3.1.  
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3.1.β 

Σχήµατα 3.1: Oλικό µήκος σώµατος των νυµφών (TL) του πειραµατικού πλυθησµού (α) και 
του πληθυσµού «ασφαλείας» (β) σε σχέση µε το χρόνο (dph). Κάθε µπάρα 
αντιπροσωπεύει το µέσο µήκος 20 ατόµων καθώς και την τυπική απόκλιση (x ± SD). 



  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

∆ειγµατοληψία Αναπτυξιακό 
στάδιο dph TL (mm) Παρατηρήσεις 

1 

έµ
βρ

υο
 

-2  

Το δείγµα των αυγών πάρθηκε λίγη µόνο 
ώρα µετά την γονιµοποίηση και έτσι το 
70% των αυγών βρισκόταν στο στάδιο 

των 4 κυττάρων. 

2 0  
Μοναδικό πτερύγιο είναι το αρχέγονο 
περιφερειακό πτερύγιο. Τα µάτια είναι 
άχρωµα και δεν λειτουργούν ακόµη 

3 αυ
τό
τρ
οφ

ο 
σ
τά
δι
ο 

πρ
ον
ύµ
φ
η 

5 3,67 ± 
0,25 

Τα µάτια είναι µαύρα, το στόµα ανοικτό, 
το στοµάχι είναι ανεπτυγµένο όπως και τα 

θωρακικά πτερύγια. Η λέκιθος έχει 
καταναλωθεί πλήρως και η διάµετρος της 
σταγόνας λιπιδίου έχει µειωθεί στα 0,13 ± 

0,02mm. Η έδρα είναι αποκολληµένη. 
∆ιακρίνεται καλά το ήπαρ. 

4 11 4,47 ± 
0,40 

Τα χαρακτηριστικά του σταδίου αυτού 
είναι όµοια µε αυτά του προηγουµένου. Η 

κύρια διαφορά είναι η απουσία της 
σταγόνας λιπιδίου. Μόνο σε 10% των 
ατόµων διακρίνεται ακόµα η σταγόνα 
λιπιδίου µε διάµετρο 0,08 ± 0,04mm. 

5 23 6,63 ± 
0,42 

Στο 80% διακρίνονται οι πρώτες ακτίνες 
στη κάτω µεριά του ουραίου πτερυγίου. 
Ταυτόχρονα παρατηρείται η αρχή της 

προς τα πάνω κάµψης της νωτοχορδής 

6 29 8,06 ± 
0,65 

Η κάµψη της νωτοχορδής έχει 
ολοκληρωθεί στο 65% των ατόµων. 

7 45 13,78 ± 
1,42 

Το ραχιαίο και εδρικό πτερύγιο είναι 
ευκρινώς σχηµατισµένα και µοιάζουν µε 

τον ενήλικο τύπο πτερυγίων. 

8 52 17,12 ± 
3,57 

Σε όλο το σώµα διακρίνονται άφθονα 
χρωµατοφόρα 

9 

ετ
ερ
ότ
ρο

φ
ο 
σ
τά
δι
ο 

νύ
µφ

η 

71 25,26 ± 
5,04 

Στο 70% των ατόµων έχουν σχηµατιστεί τα 
λέπια 

Πίνακας 3.1.: Συνοπτική περιγραφή των µορφολογικών χαρακτηριστικών των προνυµφών και 
νυµφών σε κάθε δειγµατοληψία σε σχέση µε  το µήκος σωµατός τους και την ηµέρα µετά την 
εκκόλαψη (dph). 
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3.2. Ανάπτυξη κατάλληλης µεθόδου για τον προσδιορισµό των θυρεοειδικών 

ορµονών στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας 

 

Ο εργαστηριακός προσδιορισµός των θυρεοειδικών ορµονών σε αυγά και νύµφες 

τσιπούρας περιλαµβάνει δύο βήµατα, (1) την εκχύλιση και τον καθαρισµό των 

δειγµάτων και (2) την ραδιοανοσοανάλυση (§ 2.4.1.). Το πρώτο βήµα αποτέλεσε εκείνο 

που τροποποιήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη βελτιστοποίηση και αξιοπιστία.  

Τα αποτελέσµατα αυτών οδήγησαν στο τελικό πρωτόκολλο, που περιγράφεται 

αναλυτικά στη συνέχεια. Τα σηµεία τροποποίησης καταγράφονται συνοπτικά στον 

Πίνακα 3.2. 

 

διαδικασία βήµα Tagawa & Hirano παρούσα µελέτη 

1. + 2. µεθανόλη χωρίς PTU, 4 
ml 

µεθανόλη+αµµωνία µε PTU, 5 
ml 

3. - + 

4. + 5. 2 x 3 x σε οριζόντια θέση, 10 min, 
4 °C 

εκχύλιση 
δειγµάτων 

6. - + 

1. xλωροφόρµιο + 0,05% 
CaCl2 

µεθανόλη+αµµωνία µε PTU + 
χλωροφόρµιο 

2. Vortex, 10 s σε οριζόντια θέση, 10 min, RT 

3. 3000 g 2000 g 

καθαρισµός 
δειγµάτων 

5. over night, 37°C 4 h, 45°C 

ανασύσταση Σχήµα 
3.2.3. 

1 ml barbital + gelatin, 
0,11M, pH 8,6 

160 µl barbital + BSA, 0,05 M, 
pH 8,6 

 

Πίνακας 3.2.
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1. 0,5-1g δείγµα 

+ 5ml πα
µεθανό

 

3. ανάδ
σε οριζόντ

• 10m
• 4°C 

 
 
 
 
 
 
 

5.  
 
 
 
 
 
 

• Βήµα 5. πραγ
Τα υπερκείµενα συν

 

6. συµπύκνωση 
σε spe

• 9hrs 
• 45°C 

 

 

Σχήµα 3.2.1. Εκχύλιση δείγµατος
2. οµογενοποίηση 
του δείγµατος  

γωµένο διάλυµα 
λης 

ευση 
ια θέση 
in  

α. αποµόνωση του υπερκειµένο

β. ανασύσταση του ιζήµατος (p
µεθανόλης 

µατοποιείται 2 φορές, µε ενδιάµεσ
δυάζονται (τελικός όγκος του εκ

 

του εκχυλίσµατος 
ed vac 
4. φυγοκέντριση 

• 2000g 
• 15min 
• 4°C 

 

υ και φύλαξη του σε πάγο 

ellet) σε 2 ml διάλυµα 

α τα βήµατα 3. και 4.  
χυλίσµατος = 9 ml). 

 
9ml 
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3.2.1. Εκχύλιση δείγµατος 

 

0,5 - 1 g δείγµατος τοποθετούντο σε πλαστικά φιαλίδια (όγκος 4 ml) µε 2 ml 

διαλύµατος µεθανόλης (παγωµένη). Στην περίπτωση των µεγαλύτερων αναπτυξιακών 

σταδίων (δειγµατοληψίες 8-10), τα ψάρια τεµαχίζονταν σε µικρότερα κοµµάτια για 

καλύτερη οµογενοποίηση. Ακολουθούσε η οµογενοποίηση του δείγµατος µε ειδική 

συσκευή (Υellowline, DI 18) και στη συνέχεια η µετάγγιση σε σωλήνa Falcon© των 

15ml. Προς πλήρη ανάκτηση του οµογενοποιήµατος, τα υπολείµµατα στο µαχαίρι του 

οµογενοποιητή και το αρχικό φιαλίδιο ξεπλυνόταν εις τριπλούν µε 1 ml διαλύµατος  

µεθανόλης και το έκπλυµα προστίθονταν στο οµογενοποιηµένο δείγµα. Ακολούθως 

τα δείγµατα αναδεύονταν για 10 min σε οριζόντια θέση σε ένταση 600 rpm (IKA©, MS 

1). Το επόµενο βήµα ήταν η φυγοκέντριση για 15 min σε 2000 g και 4°C (Heraeus 

Biofuge 22R) και στη συνέχεια το υπερκείµενο τοποθετείτο σε καθαρό σωλήνα 

Falcon®. Το ίζηµα επαναδιαλυόταν δυο φορές σε 2 ml διάλυµα µεθανόλης µε 

ενδιάµεσα τα βήµατα της ανάδευσης και φυγοκέντρισης. Όλα τα υπερκείµενα 

συνδυάζονταν και ο τελικός όγκος του δείγµατος ανέρχονταν κατά προσέγγιση στα 9 

ml. Τέλος, τα δείγµατα τοποθετούνταν για εξάτµιση σε ειδικό µηχάνηµα (speed-vac, 

Savant AES 2010) στους 45°C για 9h. Καθ όλη τη διάρκεια της εκχύλισης τα δείγµατα 

και τα χηµικά διαλύµατα διατηρούνταν σε πάγο ή εναλλακτικά σε κρυοθάλαµο (4°C).  

 

Αναφέρεται, ότι οι αρχικές ποσότητες των δειγµάτων (0,5-1g) διέφεραν µεταξύ των 

διαφορετικών αναπτυξιακών σταδίων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ποσότητα της 

ορµόνης που θα εκτιµηθεί να βρίσκεται µέσα στο βέλτιστο τµήµα της καµπύλης 

προσδιορισµού. Έτσι, στα αναπτυξιακά στάδια µε αναµενόµενες χαµηλές τιµές 

χρησιµοποιούνταν ποσότητα δείγµατος περίπου 1g ενώ στα στάδια, όπου οι 

συγκεντρώσεις των θυρεοειδικών ορµονών αναµενόταν να είναι σχετικά υψηλές η 

ποσότητα του αρχικού δείγµατος περιοριζόταν σε 0,5 g. Οι ποσοτικές προσαρµογές 

εκτιµήθηκαν κατόπιν προκατάρκτικών πειραµάτων. 

Η προσθήκη PTU στο διάλυµα µεθανόλης πραγµατοποιήθηκε για να αποφευχθεί η 

ενζυµική µετατροπή της Τ4 σε Τ3.  
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2. αν
σε οριζό
• 10m
• θερµο

δωµ

4. 

5. εξάτµ
σ

• 4hrs 
• 45°C 

 

Σχήµα 3.2.2. Καθαρισµός δείγµατος
 

+ 
3,5 ml µεθυλική αµµωνία 
- χλωροφόρµιο 
0,5 ml barbital buffer 

1. ανασύσταση 

άδευση 
ντια θέση 
in  
κρασία 
ατίου 

αποµόνωση της 

ιση του δείγµατος 
ε speed vac 
3. φυγοκέντριση 

• 2000g 
• 15min 
• θερµοκρασία 

δωµατίου 
άνω φάσης (~850λ) 

700λ από 
τα 850λ 
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+160λ barbital 
buffer+BSA 

3.2.2. Καθαρισµός δείγµατος 

ρχικά έγινε η ανασύσταση των δειγµάτων σε 3,5 ml διαλύµατος µεθανόλης-

χλω

όταν σε 160 λ barbital 

bu

 

Τα ηµικά διαλύµατα και οι συγκεντρώσεις που χρησιµοπ

 διάλυµα µεθανόλης:    µεθυλική αµ

 διάλυµα µεθανόλης-χλωροφορµίου: 

ρµ

 barbital buffer: 

SA: 

 

 

 

Α

ροφορµίου + 0,5 ml βαρβιτουρικό ρυθµιστικό διάλυµα (barbital buffer) και 

ανάδευση σε οριζόντια θέση για 10 min σε θερµοκρασία δωµατίου. Στη συνέχεια τα 

δείγµατα υποβάλλονταν σε φυγοκέντρηση στις 2000 g και από την άνω πολική φάση 

που περιελάµβανε την πλειοψηφία των θυρεοειδικών ορµονών (~850 λ) µεταφερόταν 

700 λ σε  δοχεία eppendorf των 1,5 ml. Ακολούθως, τα δείγµατα τοποθετούνταν για 

εξάτµιση (συµπύκνωση) σε speed-vac στους 45°C για 4 h. 

Στη συνέχεια το κατάλοιπο του δείγµατος επαναδιαλυ

ffer+BSA αναδεύοντας επαναλαµβανόµενα για µικρά χρονικά διαστήµατα σε 

αναδευτήρα. Στη φάση αυτή τα δείγµατα είναι έτοιµα για τη ραδιοανοσοανάλυση. 

 

 
Σχήµα 3.2.3. Aνασύσταση 

 

ανάδευση 

 

RIA 

(§ )2.4.1

 

 

 

χ

των ορµονών, τον καθαρισµό των δειγµάτων καθώ

καταγράφονται παρακάτω: 

 

+ 1mM 6-N-

µεθυλική 

χλωροφό

50 mM pH 8

 barbital buffe+B 50 mM, pH 

 

vortex
οιήθηκαν για την εκχύλιση 

µωνία (CH3OH-NH3, 99 : 1 v/v) 

PTU, 

5%) 

ς και την ανασύσταση 

propyl-2-thiouracil (PTU) 

αµµωνία + 1mM 

ιο (1: 6 v/v) 

,6, CaCl2 (0,0

8,6 + BSA (0,1%) 
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3.3. Αξιολόγηση της µεθόδου 
 

3.3.1. Ανάκτηση (Recovery) 

 

 

0

20

40

60

80

100
%
αν

άκ
τη
σ
ης

T3

T4

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήµα 3.3.1.

 

Ορµόνη Μέσο ποσοστό 
ανάκτησης (x ± SEM) 

Τ3 94,3 ± 6,9 % (n = 4 ) 

Τ4 60,1 ± 13,9 % (n = 4 ) 

 

 

 

 
Πίνακας 3.3.1.

 Πίνακας 3.3.1., Σχήµα 3.3.1. 
Μέσα ποσοστά ανάκτησης (x ± SEM) 
του προσδιορισµού θυροξίνης και 
τριιωδοθυρονίνης όλων των δειγµάτων 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως καταγράφεται στον Πίνακα 3.3.1. και Σχήµα 3.3.1. το µέσο ποσοστό 

ανάκτησης της συγκέντρωσης της τριιωδωθυρονίνης (Τ3)  ήταν 94,3 ± 6,9 % . Στην 

περίπτωση  της θυροξίνης το ποσοστό ανάκτησης ήταν χαµηλότερο µε µέση τιµή 60,1 

± 13,9 % . Τα ποσοστά αυτά λήφθηκαν υπ’όψην στον υπολογισµό των τελικών 

αποτελεσµάτων των συγκεντρώσεων θυροξίνης και τριιωδοθυρονίνης στα 

εξεταζόµενα αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας (§2.4.4). 
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3.3.2. Γραµµικότητα (Linearity) 

 

 
a  
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Σχήµατα 3.3.2.: ∆οκιµασία γραµµικότητας σε δείγµατα αυγών για την T3 (α) και για την Τ4 
(β) και πρότυπο δείγµα (γ). 

 

 

 



  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Η ευθεία παλινδρόµησης (y = a + bx) της Τ3 πλησιάζει τους άξονες στη µηδενική 

συγκέντρωση (Σχήµα 3.3.2.α). Αυτό το αποτέλεσµα επέτρεψε την αραίωση 1:5 των 

δειγµάτων στον προσδιορισµό της Τ3  (§2.4.1) χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των 

αποτελεσµάτων.  

Τα δείγµατα γραµµικότητας της Τ4 έδειξαν µία διαφορετική συµπεριφορά: από το 

Σχήµα 3.3.2.β γίνεται κατανοητό, ότι η αραίωση των δειγµάτων έχει ως αποτέλεσµα η 

ευθεία παλινδρόµησης να απέχει αρκετά από τη µηδενική συγκέντρωση (y = a + bx). Ο 

λόγος είναι ότι η χαµηλή συγκέντρωση του αρχικού δείγµατος βρίσκεται κάτω από το 

όριο ευαισθησίας της εµπορικής συσκευασίας RIA που χρησιµοποιήθηκε. Για το λόγο 

αυτό, ο όγκος των δειγµάτων της Τ4 διπλασιάστηκε στο τελευταίο βήµα του 

προσδιορισµού (§2.4.1). Για να διαπιστωθεί, ότι το περιβάλλον του buffer είναι 

γενικότερα ελεύθερο από παρεµβολές πραγµατοποιήθηκε πείραµα γραµµικότητας µε 

πρότυπο δείγµα που έδωσε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα (Σχήµα 3.3.2.γ).  

Οι τιµές όλων των  πειραµάτων γραµµικότητας καταγράφονται στους Πίνακες 3.3.2.  

 

 

  Πίνακας 3.3.2.β 

 

 

 

 

 

 

% 
συγκέντρωσης 

δείγµατος 

T3 
(ng / ml) 

100 1,93 

50 0,98 

33,3 0,62 
25 0,37 

% 
συγκέντρωσης 

δείγµατος 

T4 
(ng / ml) 

100 7,38 

50 5,12 

33,3 4,70 
20 4,36 

% 
συγκέντρωσης 

δείγµατος 

T4 
(µg / dl) 

100 40,71 

50 19,51 

33,3 14,61 
20 9,19 

Πίνακας 3.3.2.α Πίνακας 3.3.2.γ  
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3.4. Μεταβολή των θυρεοειδικών ορµονών σε σχέση µε τα αναπτυξιακά 

στάδια της τσιπούρας 
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Σχήµα 3.4.: Οντογένεση των θυρεοειδικών ορµονών θυροξίνη (Τ4) και 
τριιωδοθυρονίνη (Τ3) (x ± sem, n = 4), στην τσιπούρα.  
1= αυγό, 2= εκκόλαψη, 3 = πρώτο τάισµα, 4 = πλήρης κατανάλωση σταγόνας 
λιπιδίου, 5 = πρώτες ακτίνες ουραίου πτερυγίου, 6 = κάµψη νωτοχορδής, 7 = 
ραχιαίο + εδρικό πτερύγιο σε µορφή ενηλίκου, 8 = εµφάνιση άφθονων 
µελανοφόρων, 9 = σχηµατισµός λεπίων 

 
Τριιωδοθυρονίνη 

Η συγκέντρωση της τριιωδοθυρονίνης (Τ3) στα γονιµοποιηµένα αυγά τσιπούρας 

ήταν 4,02 ± 0,38 ng/g αυγού. Στη συνέχεια η συγκέντρωση πέφτει στα 1,51 ± 0,15 ng/g 

(εκκόλαψη) και φτάνει στο ελάχιστό της τη στιγµή του πρώτου ταΐσµατος (0,19 ± 0,02 

ng/g). Βασικές συγκεντρώσεις παρατηρούνται και στις επόµενες δύο δειγµατοληψίες 

(τέλος σταγόνας λιπιδίου: 0,45 ± 0,25 ng/g, πρώτες ακτίνες ουράς: 0,51 ± 0,08 ng/g). 

Όταν παρατηρείται η κάµψη της νωτοχορδής η συγκέντρωση της Τ3 τριπλασιάζεται 

(1,49 ± 0,60 ng/g) σε σχέση µε το προηγούµενο στάδιο. Η αυξητική τάση συνεχίζεται 

και στη συνέχεια, φτάνοντας στα επίπεδα των 5,03 ± 0,83 ng/g τη στιγµή όπου 

εµφανίζονται άφθονα µελανοφόρα σε όλο το σώµα των νυµφών, και στη µέγιστη τιµή 

των 15,84 ± 2,92 ng/g όταν αναπτύσσονται τα λέπια, τιµή που ξεπερνά κατά 80 φορές 

την τιµή της χαµηλότερης συγκέντρωσης. Το στάδιο αυτό είναι και το µοναδικό που το 

επίπεδο της Τ3 παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική διαφορά µε όλες τις υπόλοιπες 

φάσεις ανάπτυξης, ενώ οι συγκεντρώσεις της Τ3 στις άλλες φάσεις δεν έχουν 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ τους.  

 

 

 42



  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

θυροξίνη 

Η µεταβολή της θυροξίνης κατά τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας 

παρουσιάζει  παρόµοιο πρότυπο µε αυτήν της Τ3, διαφέροντας µόνο ως προς το 

χρονισµό της ανόδου των συγκεντρώσεων. Αναλυτικότερα, ξεκινώντας από µία ολική 

συγκέντρωση των 1,63 ± 0,28 ng/g στα αυγά παρατηρείται πτώση στην ελάχιστη τιµή 

τη στιγµή της εκκόλαψης (1,01 ± 0,58 ng/g). Από τη στιγµή του πρώτου ταΐσµατος 

(1,86 ± 0,25 ng/g) και µετά, παρατηρείται σταδιακή αύξηση και όταν έχει 

πραγµατοποιηθεί η πλήρης απορρόφηση της σταγόνας λιπιδίου, το επίπεδο της Τ4 

έχει φτάσει στη συγκέντρωση των 4,00 ± 1,36 ng/g. Τα επίπεδα αυτά παραµένουν και 

στις επόµεναες δύο αναπτυξιακές φάσεις χαµηλά (πρώτες ακτίνες ουράς: 3,20 ± 0,98 

ng/g, κάµψη νωτοχορδής:  3,21 ± 1,66 ng/g), και στη συνέχεια παρατηρείται βαθµαία 

άνοδος της συγκέντρωσης (4,65 ± 0,57 ng/g), τη στιγµή όπου το ραχαίο και εδρικό 

πτερύγιο έχουν µετασχηµατιστεί προς το πρότυπο του ενηλίκου. Από εκείνη τη στιγµή 

µέχρι που παρατηρούνται άφθονα µελανοφόρα σε όλο το σώµα των νυµφών, οι 

συγκεντρώσεις της Τ4 διπλασιάζονται  φτάνοντας τα 9,59 ± 2,17 ng/g, ενώ στο 

τελευταίο εξεταζόµενο στάδιο, όπου έχουν σχηµατιστεί τα λέπια, τα επίπεδα της 

θυροξίνης παραµένουν σταθερά (9,78 ± 2,39 ng/g). Οι συγκεντρώσεις των δύο 

τελευταίων δειγµάτων διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά από τα τρία πρώτα (αυγό, 

εκκόλαψη, πρώτο τάισµα). 

∆ειγµατοληψία T3 

(ng/g δείγµατος) 
T4 

(ng/g δείγµατος) 

1 4,02 ± 0,38 1,63 ± 0,28 

2 1,51 ± 0,15 1,01 ± 0,58 

3 0,19 ± 0,02 1,86 ± 0,25 

4 0,45 ± 0,25 4,00 ± 1,36 

5 0,51 ± 0,08 3,20 ± 0,98 

6 1,49 ± 0,60 3,21 ± 1,66 

7 2,47 ± 0,89 4,65 ± 0,57 

8 5,03 ± 0,83 9,59 ± 2,17 

9 15,84 ± 2,92 9,78 ± 2,39 

 

Πίνακας 3.4.: Συγκεντρώσεις της 
τριιωδοθυρονίνης (Τ3) και 
θυροξίνης (Τ4) (x ± SEM) στα 
εξεταζόµενα αναπτυξιακά στάδια 
της τσιπούρας. 
 
 
 
1= αυγό, 2= εκκόλαψη, 3 = πρώτο 
τάισµα, 4 = πλήρης κατανάλωση 
σταγόνας λιπιδίου, 5 = πρώτες 
ακτίνες ουραίου πτερυγίου, 6 = 
κάµψη νωτοχορδής, 7 = ραχιαίο + 
εδρικό πτερύγιο σε µορφή 
ενηλίκου, 8 = εµφάνιση άφθονων 
µελανοφόρων, 9 = σχηµατισµός 
λεπίων 
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3.4.1.  Ο λόγος ln (T4/T3) 

Πίνακας 3.4.1.  

ln του λόγου (Τ4/Τ3) 
των µέσων τιµών 
των 
συγκεντρλψσεων 
θυροηίνης και 
τριιωδοθυρονίνης 
των διαφορετικών 
δειγµατοληψίων 

 

δειγµατοληψία Τ4 Τ3 Τ4/Τ3 ln (Τ4/Τ3) 

1 1,63  4,02  0,41 -0,90 
2 1,01  1,51  0,67 -0,40 
3 1,86  0,19  9,79 2,28 
4 4,00  0,45  8,89 2,18 
5 3,20  0,51  6,27 1,84 
6 3,21  1,49  2,15 0,77 
7 4,65  2,47  1,88 0,63 
8 9,59  5,03  1,91 0,65 
9 9,78  15,84  0,62 -0,48 

-1,5
-1,0
-0,5
0,0
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ln
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4/
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Σχήµα 3.4.1: ln (Τ4/Τ3) των συγκεντρώσεων των θυρεοειδικών ορµονών των 
διαφορετικών δειγµατοληψιών.  
1 = αυγό, 2 = εκκόλαψη, 3 = πρώτο τάισµα, 4 = πλήρης κατανάλωση σταγόνας λιπιδίου, 
5 = πρώτες ακτίνες ουραίου πτερυγίου, 6 = κάµψη νωτοχορδής, 7 = ραχιαίο + εδρικό 
περύγιο σε µορφή ενηλίκου, 8 = εµφάνιση άφθονων µελανοφόρων, 9 = σχηµατισµός 
λεπίων. 

Στο Σχήµα 3.4.1. απεικονίζεται ο λόγος της συγκέντρωσης της Τ4 προς τη 

συγκέντρωση της Τ3 (λογαριθµοποιηµένος). Φαίνεται, ότι στα πρώτα δύο στάδια η 

συγκέντρωση της Τ3 είναι µεγαλύτερη της Τ4, γεγονός που αλλάζει από το στάδιο του 

πρώτου ταΐσµατος µέχρι τη στιγµή όπου εµφανίζονται άφθωνα µελανοφόρα σε όλο 

το σώµα των νυµφών. Η µέγιστη τιµή του λόγου παρατηρείται τη στιγµή του πρώτου 

ταΐσµατος (2,46) και µέχρι που εµφανίζονται οι πρώτες ακτίνες του οραίου πτερυγίου, 

ο λόγος αυτός δεν πέφτει κάτω από 2. Η διαφορά των συγκεντρώσεων της θυροξίνης 

και της τριιωδοθυρονίνης µειώνεται στις δειγµατοληψίες 6, 7, 8 όπου οι τιµές έχουν 

µικρή µόνο διαφορά µεταξύ τους. Τέλος, όταν σχηµατίζονται τα λέπια, η συγκέτρωση 

της Τ3 έχει ξεπεράσει αυτήν της Τ4, αφού ο λόγος σηµειώνει αρνητική τιµή.  
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Οι θυρεοειδικές ορµόνες στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας 
 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν για πρώτη φορά ότι οι θυρεοειδικές ορµόνες είναι 

παρούσες σε σηµαντικές ποσότητες σε όλα τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια της 

τσιπούρας. Προφανώς, τα αποθέµατα που βρέθηκαν στα αυγά είναι µητρικής 

προέλευσης, αφού κατά το στάδιο του εµβρύου δεν έχουν σχηµατιστεί ακόµη 

λειτουργικά θυρεοειδικά θυλάκια. Οι Power και συνεργάτες (2001) αναφέρουν την 

εµφάνιση των πρώτων θυλακίων στη τσιπούρα από την ηµέρα 4 µετά την εκκόλαψη 

και έπειτα. Το γεγονός ότι βρέθηκαν αξιόλογες ποσότητες στα πρώτα αναπτυξιακά 

στάδια της τσιπούρας, συµφωνεί µε άλλες µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί στο 

παρελθόν σε άλλα είδη τελεόστεων (Brown et al., 1987; Tagawa & Hirano, 1987; 

Leatherland & Lin, 1989a,b; de Jesus et al., 1991; de Jesus & Hirano, 1992; Reddy & 

Lam, 1992; Ayson & Lam, 1993 ; Mylonas et al., 1994; Yamano et al., 1994; Huang et 

al., 1996). Γενικότερα, παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ειδών όσον 

αφορά στην ποσότητα της θυροξίνης και τριιωδοθυρονίνης στα πρώτα αναπτυξιακά 

στάδια (Greenblatt et al., 1989; Power et al., 2001). Παρ’όλη τη διαφορά των 

συγκεντρώσεων, κοινό σηµείο που οµαδοποιεί τα ψάρια του γλυκού νερού και τα 

θαλάσσια είδη είναι η παρατήρηση ότι στα αυγά θαλάσσιων ειδών η Τ3 παρατηρείται 

σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις από την Τ4, ενώ το αντίθετο συµβαίνει στα είδη του 

γλυκού νερού (Tagawa et al., 1990). Στα αυγά τσιπούρας το επίπεδο της Τ3 είναι 

υψηλότερο από αυτό της Τ4, γεγονός που συµφωνεί µε τα δεδοµένα αυτά.  

 

Οι ρυθµιστικοί µηχανισµοί που επάγουν την αρχή της ενδογενούς σύνθεσης των 

θυρεοειδικών ορµονών που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια των πρώτων ηµερών 

µετά την εκκόλαψη των προνυµφών τσιπούρας, φαίνεται να συνδέονται µε την έναρξη 

της ενεργούς σίτισης (πρώτο τάισµα). Σε εκείνο το στάδιο παρατηρείται για πρώτη 

φορά µετά την αρχική φάση (όπου τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορµονών µειώνονται 

σταδιακά) µία αύξηση της συγκέντρωσης της θυροξίνης. Γενικότερα, η έναρξη της 

ενεργούς σίτισης συµπίπτει χρονικά µε την ολοκληρωµένη ανάπτυξη λειτουργικού 

στόµατος, γαστερεντερικού συστήµατος και λειτουργικών µατιών. Πρόσφατα έχει 

δειχθεί, ότι στο είδος Sparus sarba (silver sea bream), η αύξηση των επιπέδων των 

θυρεοειδικών ορµονών στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια συσχετίζεται καλά µε την 

ανάπτυξη ενός λειτουργικού στόµατος και την αρχή της σίτισης µετά από την 

απορρόφηση της λεκίθου (Deane & Woo, 2003). Στα είδη Paralichthyes olivaceus και 

Paralichthys dentatus, η χορήγηση εξωγενούς T4 ενίσχυσε έντονα τη διαφοροποίηση 
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του γαστρικού αδένα και την παραγωγή πεπσινογόνου, πρόδροµη µορφή ενζύµων 

υπευθύνων για την πέψη των πρωτεϊνών. Αντιθέτως, η χορήγηση θειουρίας, που είναι 

ένας ισχυρός ανασταλτικός παράγοντας της βιοσύνθεσης των θυρεοειδικών 

ορµονών, είχε την αντίθετη δράση (Miwa et al, 1992; Huang et al., 1998). Σε πολλά 

είδη η παραγωγή θυροξίνης συµπίπτει χρονικά επίσης µε το χρωµατισµό των µατιών, 

γεγονός που εµφανίζεται στα περισσότερα είδη µετά την εκκόλαψη και ακριβώς πριν 

την απορρόφηση της λεκίθου (Tanaka et al., 1995). Όταν νύµφες ψαριών αλλάζουν 

από ενδογενείς σε εξωγενείς πηγές ενέργειας χρειάζονται την οπτική λειτουργία για την 

αναζήτηση τροφής. Eικάζεται, ότι η T3 επιδρά άµεσα στην παραγωγή ρετινοειδών 

παραγώγων, που αποτελούν παράγοντες του οπτικού συστήµατος. (Tanaka et al., 

1995; Alexander et al., 2001). Η υπόθεση αυτή φαίνεται να είναι µια πιθανή εξήγηση 

για τη χρονικά στενή σχέση µεταξύ της λειτουργικότητας των µατιών και της 

οντογένεσης του θυρεοειδικού συστήµατος στους τελεόστεους. Τέτοιου είδος µελέτες 

συνηγορούν υπέρ της υπόθεσης ότι ο άξονας υπόφυση-θυρεοειδή είναι λειτουργικός 

τη στιγµή της πλήρους απορρόφησης λεκίθου στα θαλάσσια είδη ψαριών, που στις 

περισσότερες περιπτώσεις συµπίπτει µε την λειτουργία των µατιών. Επίσης είναι 

πιθανόν, ότι οι θυρεοειδικές ορµόνες µητρικής προέλευσης αξιοποιούνται για το 

σχηµατισµό του πεπτικού και οπτικού συστήµατος.  

Σε µερικά είδη τελέοστεων η ενεργότητα της αποϊωδινάσης ξεκινά λίγες ηµέρες πριν 

την πλήρη απορρόφηση της λεκίθου (Reddy et al., 1992; Frith & Eales, 1996). Η 

υπόθεση, ότι κάτι παρόµοιο συµβαίνει και στην τσιπούρα έρχεται σε αντίθεση µε τα 

παρόντα αποτελέσµατα, που δηλώνουν ότι η παραγωγή θυροξίνης αρχίζει σχεδόν 

ταυτόχρονα µε την πρώτη λήψη τροφής, ενώ η Τ3 σηµειώνει την ελάχιστη τιµή. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι µέχρι τη στιγµή του πρώτου ταΐσµατος το επίπεδο της Τ3 

ελαττώνεται και ταυτόχρονα το επίπεδο της Τ4 παραµένει σχετικά σταθερό µπορεί να 

οδηγήσει στο συµπέρασµα, ότι η Τ3, που αξιοποιείται κατά τις πρώτες ηµέρες της 

ανάπτυξης, προήλθε από το απόθεµα της µητέρας και όχι από την ενζυµική 

µετατροπή της Τ4 σε Τ3. Άρα και η ενεργικότητα της αποϊωδινάσης αναµένεται να είναι 

ελάχιστη ως ανύπαρκτη. Στα επόµενα δύο στάδια (4 και 5), όπου παρατηρείται µια 

σηµαντική άνοδος του επιπέδου της Τ4, η συγκέντρωση της Τ3 σηµειώνει µια µικρή 

µόνο αύξηση. Η τελευταία µπορεί να εξηγηθεί µε την έναρξη της δράσης της 

αποϊωδινάσης, της οποίας η ενεργότητα δεν µπορεί πλέον να αµφισβητηθεί από το 

στάδιο της κάµψης της νωτοχορδής και µετά. Η κάµψη της νωτοχορδής θεωρείται ότι 

είναι το στάδιο έναρξης της µεταµόρφωσης  στην τσιπούρα (Κουµουνδούρος, 1993), 

και ενδιαφέρον έχει το γεγονός, ότι σε αυτή την αναπτυξιακή φάση παρατηρείται και η 
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πρώτη σηµαντική αύξηση της Τ3. Το επίπεδο θυροξίνης παραµένει όπως και στα δύο 

προηγούµενα στάδια χαµηλό, πράγµα που δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι ο ρυθµός της 

παραγωγής θυροξίνης έχει µειωθεί αλλά πιθανώς συνδέεται µε την ταυτόχρονη 

ενζυµική µετατροπή της Τ4 σε Τ3. Πάντως, η αύξηση της Τ3 σε αυτό το στάδιο επιτρέπει 

το συµπέρασµα, ότι η µεταµόρφωση της τσιπούρας επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό 

από τις θυρεοειδικές ορµόνες. Όπως αναφέρθηκε και εισαγωγικά, το στάδιο της 

µεταµόρφωσης περιγράφει το σταδιακό µετασχηµατισµό των νυµφών σε ανήλικα 

άτοµα, και δεν περιορίζεται σε µία µόνο αναπτυξιακή στιγµή. Έτσι, το προαναφερθές 

συµπέρασµα υποστηρίζεται από το γεγονός, ότι µέχρι το σχηµατισµό των λεπιών 

όπου ολοκληρώνεται η µεταµόρφωση, τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορµονών 

ανεβαίνουν σταθερά. Σύµφωνα µε το µοντέλο µεταβολής των θυρεοειδικών ορµονών 

κατά την πρώτη ανάπτυξη τελόστεων, τα επίπεδα των Τ3/Τ4 σηµειώνουν µία βαθµιαία 

πτώση µετά την ολοκλήρωση της µεταµόρφωσης (Lam, 1994). Έτσι µπορεί να 

εξηγηθεί και η παύση στην άνοδο του επιπέδου θυροξίνης στο τελευταίο εξεταζόµενο 

στάδιο (σχηµατισµός λεπιών).  

 

Σηµαντικές µορφολογικές αλλαγές είναι απαραίτητες για την προετοιµασία των 

προνυµφών στην ενεργή µετακίνηση. Τέτοιες αλλαγές είναι π.χ. η πλήρωση της 

νυκτικής κύστης µε αέρα για την ικανότητα πλευστότητας αλλά και ο σχηµατισµός των 

πτερυγίων για την αποτελεσµατική κολύµβηση. Η παρούσα µελέτη δείχνει, ότι και στη 

τσιπούρα οι θυρεοειδικές ορµόνες µπορεί να είναι απαραίτητες για αυτά τα 

αναπτυξιακά γεγονότα, αφού τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορµονών σηµειώνουν 

αυξητική τάση τη στιγµή που το ραχιαίο και εδρικό πτερύγιο µοιάζουν µε τη µορφή του 

ανηλίκου ατόµου. Αναφέρεται, ότι και στο zebrafish η ανάπτυξη των µονών πτερυγίων 

ρυθµίζεται από τις θυρεοειδικές ορµόνες αφού η χορήγηση θυρεοειδικών ορµονών σε 

νύµφες του zebrafish είχε ως αποτέλεσµα την πρώιµη διαφοροποίηση των θωρακικών 

πτερυγίων (Liu et al., 2000, Liu & Chan, 2002). Πιστεύεται, ότι αυτό συµβαίνει στα 

περισσότερα είδη τελεόστεων και µάλιστα µελέτες όπου πραγµατοποιήθηκε χορήγηση 

θυροξίνης σε νύµφες άλλων ειδών έδειξαν, ότι η θυροξίνη επιταχύνει την ανάπτυξη 

των θωρακικών πτερυγίων στο σολοµό (Oncorhynchus keta) και στη τιλάπια 

(Oreochromis niloticus), ενώ σε άλλα είδη όπως είναι Carassius auratus και Cyprinus 

carpio παρατηρήθηκε αυξηµένη ανάπτυξη και του ουραίου πτερυγίου (Reddy & Lam, 

1992). 
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Αξιοσηµείωτη είναι η αύξηση των συγκεντρώσεων των θυρεοειδικών ορµονών τη 

στιγµή όπου εµφανίζονται άφθονα µελανοφόρα κύτταρα σε όλο το σώµα των 

νυµφών. Είναι γνωστό ότι οι θυρεοειδικές ορµόνες παίζουν ρόλο στο χρωµατισµό των 

ψαριών (Παπουτσόγλου, 1998). ∆ιάφορες µελέτες υποστηρίζουν την άποψη, ότι οι 

θυρεοειδικές ορµόνες επηρεάζουν την ανάπτυξη του χρωµατικού πρότυπου σε 

διάφορα είδη, είτε αυξάνοντας των αριθµό των µελανοφόρων είτε µειώνοντας τον. 

Έτσι, παρατηρήθηκε µείωση του αριθµού µελανοφόρων µετά από χορήγηση 

θυροξίνης στα είδη Channa punctatus και Oncorhynchus keta, αλλά αύξηση στα είδη 

Salmο trutta και Carassius auratus (Reddy & Lam, 1992). Ωστόσο, αυτό δείχνει το 

ρυθµιστικό ρόλο των θυρεοειδικών ορµονών, όσον αφορά στο χρώµα των νυµφών, 

είτε µε θετική είτε µε αρνητική επίδραση.  Στην παρούσα µελέτη φαίνεται να υπάρχει 

θετική συσχέτιση µεταξύ των επιπέδων Τ3, Τ4 και της αύξησης του αριθµού 

µελανοφόρων σε όλο το σώµα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ένα στενά συγγενές είδος 

της τσιπούρας, το Pagrus major, επιτυγχάνεται η εµφάνιση των µαύρων ριγών του 

σώµατος χορηγώντας θυροξίνη (Higata, 1989; Από: Reddy & Lam, 1992). Αυτό 

συνηγορεί υπέρ του συµπεράσµατος, ότι και στη παρούσα µελέτη η εµφάνιση 

άφθονων µελανοφόρων οφείλεται κατά κάποιο τρόπο στην αυξηµένη συγκέντρωση 

των θυρεοειδικών ορµονών.  

 

Τα υψηλότερα επίπεδα των θυρεοειδικών ορµονών, και κυρίως της Τ3 

παρατηρήθηκαν στο στάδιο που σχηµατίζονται τα λέπια. Η στιγµή αυτή µπορεί να 

θεωρηθεί µεταµορφωτικό µέγιστο, µια που οι νύµφες µε το σχηµατισµό των λεπιών 

έχουν ολοκληρώσει την µεταµόρφωση τους και µοιάζουν πλέον από µορφολογική 

άποψη µε τα ενήλικα άτοµα (Κουµουνδούρος, 1993). Η πρώτη ανάπτυξη τόσο των 

ακτίνων των πτερυγίων όσο και των λεπιών φαίνεται να ρυθµίζεται από τις 

θυρεοειδικές ορµόνες και να σχετίζεται συγκεκριµένα µε την διεργετική δράση τους στο 

µεταβολισµό ασβεστίου και την ασβεστοποίηση γενικότερα, δράση γνωστή τόσο στα 

θηλαστικά (Silbernagl & Despopoulos, 2001) όσο και στα ψάρια (Letherland, 1982). 

Έτσι εξηγείται και η σταδιακή αύξηση των θυρεοειδικών ορµονών από τη στιγµή του 

σχηµατισµού του υπουραίου συµπλέγµατος (πρώτες ακτίνες ουράς) µέχρι το 

σχηµατισµό των λεπιών.  

 

Το πρότυπο µεταβολής των θυρεοειδικών ορµονών, και κυρίως της 

τριιοδοθυρονίνης, στη τσιπούρα ακολουθεί το γενικό µοντέλο του Lam (1991) (Σχήµα 

1.4). Σύµφωνα µε τη µεταβολή αυτή, διακρίνονται τρεις φάσεις ανάπτυξης (Σχήµα 5) 
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Σχήµα 5: Οντογένεση του θυρεοειδή στη τσιπούρα 

του θυρεοειδούς αδένα που περιγράφονται και από τους Tanaka και συνεργάτες 

(1995). Η αρχική, κατά την οποία τα αποθέµατα των µητρικών θυρεοειδικών ορµονών 

καταναλώνονται στα πλαίσια της εµβρυογένεσης και οργανογένεσης µέχρι τη στιγµή 

της εκκόλαψης. Η δεύτερη είναι η φάση µετάβασης, που ορίζεται στη παρούσα µελέτη 

από τη στιγµή της εκκόλαψης µέχρι το στάδιο όπου διαφοροποιούνται το ραχιαίο και 

εδρικό πτερύγιο. Σε αυτή τη φάση, τα επίπεδα της θυροξίνης και της τριιοδοθυρονίνης 

παραµένουν σχετικά χαµηλά, ξεπερνούν όµως εκείνα του σταδίου της εκκόλαψης, 

γεγονός που συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης ότι η ενδογενής παραγωγή των 

θυρεοειδικών ορµονών έχει ξεκινήσει και συνεπώς ο θυρεοειδής έχει σχηµατιστεί. Η 

τελευταία είναι η φάση µετασχηµατισµού, όπου τα επίπεδα και των δύο θυρεοειδικών 

ορµονών είναι υψηλά, και ιδιαίτερα αυτό της Τ3 στο στάδιο του σχηµατισµού των 

λεπιών.  

 

Είναι γνωστό ότι η Τ3 είναι η ορµόνη εκείνη που αποτελεί το βιολογικά ενεργό τύπο 

των θυρεοειδικών ορµονών. Η παρούσα µελέτη επιβεβαιώνει την άποψη αυτή, µια που 

η Τ3 είναι η ορµόνη που παρουσιάζει την µεγαλύτερη διακύµανση όσον αφορά στην 

µεταβολή της συγκέντρωσής της. Πέρα από αυτήν την παρατήρηση, και το γεγονός 
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ότι µέχρι τη στιγµή του πρώτου ταΐσµατος το επίπεδο της Τ3 ελαττώνεται και 

ταυτόχρονα το επίπεδο της Τ4 παραµένει σχετικά σταθερό µπορεί να θεωρηθεί ένδειξη, 

ότι η Τ3 είναι η ορµόνη που επιδρά κυρίως στην ανάπτυξη των νυµφών.  

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι in vitro πειράµατα σχετικά µε θυρεοειδικούς υποδοχείς που 

κλωνοποιήθηκαν από ωοθήκες τσιπούρας έδειξαν, ότι η TR-β υποµονάδα προσδένει 

την Τ3 µε µεγαλύτερη συγγένεια από την Τ4 (Nowell et al., 2001). Βρέθηκε, ότι mRNA της 

TR-β υποµονάδας είναι παρόν και στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας, 

όπου παρατηρούνται ήδη κατά την εµβρυογένεση και συγκεκριµένα µετά τo µέσο 

µετασχηµατισµό του βλαστιδίου. Στη συνέχεια της ανάπτυξης το επίπεδο έκφρασης 

της TR-β αυξάνεται µέχρι τη στιγµή της εκκόλαψης, όπου φτάνει στο µέγιστό του. Η 

µεταβολή του πρότυπου έκφρασης της TR-β υποµονάδας του θυρεοειδικού υποδοχέα 

συσχετίζεται καλά µε τη µεταβολή της Τ3, η οποία όπως αναφέρθηκε σηµειώνει την 

ελάχιστη συγκέντρωση της τη στιγµή του πρώτου ταΐσµατος, γεγονός που ακολουθεί 

την εκκόλαψη µετά από λίγες µόνο ηµέρες. Η συσχέτιση αυτή µπορεί να εξηγηθεί µε 

τον ρόλο της Τ3 κατά τη διάρκεια της εµβρυϊκής και προνυµφικής φάσης. Βέβαια, 

σηµαντικά επίπεδα mRNA και της TR-α υποµονάδας του υποδοχέα έχουν αναφερθεί 

σε έµβρυα και νύµφες τσιπούρας (Llewellyn et al., 1998). Μάλιστα, τα επίπεδα 

µεταγραφών είναι αρκετά υψηλότερα από αυτά της TR-β υποµονάδας στην εµβρυϊκή 

φάση και σε αντίθεση µε την TR-β τα mRNA της TR-α υποµονάδας παρατηρούνται σε 

υψηλά επίπεδα και µετά την στιγµή της εκκόλαψης (Llewellyn et al., 1998). Για τον 

ακριβή ρόλο που διαδραµατίζουν οι θυρεοειδικoί υποδοχείς απαιτείται σίγουρα 

περαιτέρω µελέτη και έτσι ένα από τα ζητήµατα που παραµένουν να διαλευκανθούν 

µπορεί να είναι αν και η ΤR-α υποµονάδα προσδένει την Τ3 µε µεγαλύτερη συγγένεια 

από την Τ4.  

Απουσία ή παρουσία µικρής µόνο ποσότητας θυρεοειδικών ορµονών, οι 

υποδοχείς πιθανώς λειτουργούν ως καταστολείς των γονιδίων στόχων των 

θυρεοειδικών ορµονών (Essner et al., 1997; Nowell et al., 2001). Η φυσιολογική 

σηµασία µιας τέτοιας λειτουργίας θεωρείται πως είναι η παρεµπόδιση της πρόωρης 

ανάπτυξης και πειράµατα όπου χορηγήθηκαν mRNA θυρεοειδικών υποδοχέων καθώς 

και αυξηµένες ποσότητες τριιοδοθυρονίνης στο zebrafish είχαν ως αποτέλεσµα 

διάφορες αναπτυξιακές ανωµαλίες, πράγµα που θεωρήθηκε φαρµακολογική δράση 

(Leatherland & Lin, 1975 Greenblatt et al., 1989; Nowell et al., 2001). Επίσης, στα είδη 

όπου τα θυλάκια του θυρεοειδή διαµορφώνονται κατά τη διάρκεια της εµβρυικής 

ανάπτυξης πριν από την εκκόλαψη (π.χ. σολοµός), η χορήγηση θυρεοειδικών 

ορµονών σε προνύµφες φαίνεται να έχει αρνητικά αποτελέσµατα. Παρόµοια, η 
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χορήγηση Τ3 επηρέασε τη σκελετική οντογένεση στη τσιπούρα. Συγκεκριµένα, 

προκάλεσε σκελετικές ανωµαλίες στο ουραίο πτερύγιο και το κρανίο, δηλαδή 

σκελετικές ανωµαλίες που έχουν αναφερθεί συχνά για πληθυσµούς 

υδατοκαλλιέργειας (Koumoundouros et al., 1997; Power et al., 2001). Αναφέρεται, ότι 

στο ίδιο είδος παρατηρήθηκαν πέρα από τις προαναφερθείσεις σκελετικές ανωµαλίες 

ως αποτέλεσµα χορήγησης τριιοδοθυρονίνης και θετικές επιπτώσεις όπως αυξηµένα 

ποσοστά ανάπτυξης και επιβίωσης. Πάντως, η θεωρία ότι υπερβολικές ποσότητες 

θυρεοειδικών ορµονών σε «ακατάλληλη» αναπτυξιακή στιγµή µπορούν να έχουν 

αρνητική επίδραση στην πρώτη ανάπτυξη ψαριών, µπορεί να εξηγήσει και τα σχετικά 

χαµηλά επίπεδα της Τ4 και κυρίως της Τ3 στη φάση µετάβασης (Σχήµα 5) στην 

τσιπούρα.  

 

Συµπερασµατικά, η παρούσα εργασία υποστηρίζει την γενικά αποδεχτή θεωρία, ότι 

οι θυρεοειδικές ορµόνες έχουν µία σηµαντική εισφορά στην πρώτη ανάπτυξη 

τελεόστεων. Ο ακριβής τους ρόλος αλλά και ο τρόπος επίδρασης είναι θέµατα που 

δεν έχουν διαλευκανθεί ακόµα πλήρως και απαιτούν περαιτέρω µελέτη. Σηµεία 

προσέγγισης για την διελεύκανση του ρόλου των θυρεοειδικών ορµονών στην 

οντογένεση τελεόστεων αποτελεί σίγουρα η µελέτη της αποϊωδινάσης όπως και των 

θυρεοειδικών υποδοχέων. Η τελευταίοι είναι στο επίκεντρο της έρευνας που 

πραγµατοποιείται γύρω από την οντογένεση του θυρεοειδικού συστήµατος στα 

ψάρια, λόγω του δυνατού εργαλείου που αποτελούν οι µοριακές τεχνικές τα τελευταία 

χρόνια. Όµως, τέτοιου είδους µελέτες περιορίζονται ακόµα σε λίγα µόνο είδη.  

Παράγοντες που αλληλεπιδρούν µε τις θυρεοειδικές ορµόνες, όπως είναι η 

κορτιζόλη, η µελατονίνη κ.α. αποτελούν ένα ακόµα σηµείο που αξίζει να µελετηθεί στα 

πλαίσια της οντογένεσης του ενδοκρινούς συστήµατος γενικότερα και την επίδραση 

των θυρεοειδικών ορµονών στην πρώτη ανάπτυξη των ψαριών ιδιαίτερα.  

 

Για λόγους που αναφέρθηκαν και εισαγωγικά, το θέµα της παρούσας µελέτης 

αποτελεί µεγάλο ενδιαφέρον ιδιαίτερα για το χώρο των υδατοκαλλιεργειών. Βέβαια, το 

βήµα που γεφυρώνει την βασική µε την εφαρµοσµένη έρευνα είναι συχνά δύσκολο να 

πραγµατοποιηθεί και θέµατα ηθικής και συνείδησης πρέπει να συνοδεύουν πάντα την 

εφαρµογή της γνώσης που αποκτάται. Η σωστή διαχείριση στην εφαρµογή θα 

µπορούσε όµως να συνεισφέρει στην αποτελεσµατικότερη παραγωγή χωρίς να 

επιδρά αρνητικά στο εύ ζην των εκτρεφόµενων ειδών.  
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Γενικά συµπεράσµατα 
 

1. Η παρούσα µελέτη δείχνει για πρώτη φορά ότι θυρεοειδικές 

ορµόνες είναι παρούσες σε σηµαντικές ποσότητες σε όλα τα 

πρώτα αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας.  

 
2. Τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι σε αυγά 

θαλάσσιων ειδών τελόστεων η Τ3 βρίσκεται σε υψηλότερη 

συγκέντρωση από την Τ4. 

 
3. Το στάδιο της µεταµόρφωσης φαίνεται να επηρεάζεται σε 

µεγάλο βαθµό από τη δράση των θυρεοειδικών ορµονών και 

γενικότερα, η µεταβολή των θυρεοειδικών ορµονών στα πρώτα 

αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας συµφωνεί µε το µοντέλο 

του Lam (1994).  

 
4. Πιθανώς η Τ3 αποτελεί την βιολογικά δραστική ορµόνη και στα 

πρώτα αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας.  

 
5. Η ανάπτυξη µιας κατάλληλης µεθόδου προδιορισµού καθιστά 

δυνατή την µελέτη της οντογένεσης των θυρεοειδικών 

ορµονών και σε αλλά συγγενή είδη της τσιπούρας.  

 
6. Αποϊωδινάσες, θυρεοειδικοί υποδοχείς αλλά και συνεργατικές 

παράµετροι αποτελούν αντικείµενα έρευνας που µπορούν να 

διαλευκάνουν πολλά ακόµη άλυτα θέµατα που σχετίζονται µε 

την οντογένεση των θυρεοειδικών ορµονών στην πρώτη 

ανάπτυξη ιχθύων. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΠεερρίίλληηψψηη   

AAbbssttrraacctt  
  



Περίληψη 
 

 

Ο θυρεοειδής αδένας στα ψάρια παράγει και εκκρίνει δύο ορµόνες, τη 

θυροξίνη (Τ4) και την τριιοδοθυρονίνη (Τ3), που ρυθµίζουν πληθώρα 

µορφολογικών και φυσιολογικών διαδικασιών όπως είναι η ανάπτυξη, η 

µεταµόρφωση, η αναπαραγωγή, ο µεταβολισµός και η συµπεριφορά.  

Στους τελεόστεους, η µετάβαση από το στάδιο της νύµφης σε αυτό του 

ανηλίκου ονοµάζεται γενικότερα µεταµόρφωση. Η µεταµόρφωση 

χαρακτηρίζεται από µια σειρά διαδικασιών, που περιλαµβάνουν τη 

διαφοροποίηση ιστών, αλλά και βιοχηµικές, µοριακές και φυσιολογικές 

αλλαγές γενικότερα. Η πιο εντυπωσιακή εκδήλωση της µεταµόρφωσης στα 

ψάρια παρατηρείται στα πλατύψαρα (Pleuronectiformes), στα οποία η 

πελαγική, αµφίπλευρα συµµετρική προνύµφη µετατρέπεται προς τη 

βενθική, ασύµµετρη µορφή του ανηλίκου. Σχετικά λίγη προσοχή έχει δοθεί 

µέχρι σήµερα στο ρόλο των θυρεοειδικών ορµονών θαλάσσιων ειδών, 

των οποίων η µεταµόρφωση πραγµατοποιείται µε λιγότερο εντυπωσιακό 

τρόπο συγκριτικά µε τα πλατύψαρα.   
Ο σκοπός της εργασίας ήταν (1) η ανάπτυξη µίας κατάλληλης µεθόδου 

προσδιορισµού των θυρεοειδικών ορµονών σε αυγά, προνύµφες και 

νύµφες της τσιπούρας (Sparus aurata) και (2) η µελέτη της οντογένεσης 

των θυρεοειδικών ορµονών στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια της 

τσιπούρας.  Στην παρούσα εργασία, η µελέτη της οντογένεσης των 

θυρεοειδικών ορµονών συνδυάζεται µε συγκεκριµένα µορφολογικά 

χαρακτηριστικά που εµφανίζονται κατά τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια της 

τσιπούρας, γεγονός που συµπληρώνει µελέτες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλα είδη τελεόστεων. Η τσιπούρα 

επιλέχθηκε ως αντικείµενο της µελέτης λόγω του χαρακτήρα της ως 

οργανισµού µοντέλου, µε µεγάλη οικονοµική σηµασία ιδιαίτερα στο χώρο 

της Μεσογείου.  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας δείχνουν για πρώτη φορά, 

ότι θυρεοειδικές ορµόνες είναι παρούσες σε σηµαντικές ποσότητες σε 

αυγά, προνύµφες και νύµφες της τσιπούρας.  
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Η συγκέντρωση της Τ3 στα αυγά ήταν µεγαλύτερη από την Τ4, γεγονός 

που υποστηρίζει την υπόθεση ότι σε αυγά θαλασσινών ειδών τελεόστεων 

η Τ3 βρίσκεται συχνά σε υψηλότερη συγκέντρωση από την Τ4. 

Η συγκέντρωση της θυροξίνης σηµειώνει µείωση µέχρι την εκκόλαψη, 

ενώ το επίπεδο της τριιωδοθυρονίνης φτάνει στο ελάχιστό της τη στιγµή 

του πρώτου ταΐσµατος. Με την εξέλιξη της ανάπτυξης, οι συγκεντρώσεις 

και των δύο ορµονών αυξάνονται µέχρι την ολοκλήρωση της 

µεταµόρφωσης. Το αποτέλεσµα αυτό επιτρέπει το συµπέρασµα, ότι η 

µεταµόρφωση στην τσιπούρα εξαρτάται από τη δράση των θυρεοειδικών 

ορµονών.  

Η ανάπτυξη της µεθόδου προσδιορισµού των θυρεοειδικών ορµονών 

στα εξεταζόµενα αναπτυξιακά στάδια καθιστά δυνατή τη µελέτη της 

οντογένεσης των θυρεοειδικών ορµονών και σε άλλα συγγενή είδη της 

τσιπούρας.  

 
 



Abstract 
 

 

The thyroid gland in fish produces and secretes two thyroid hormones 

(THs), namely triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4), which regulate a 

wide range of developmental, metabolic and homeostatic processes, 

such as metabolism, development, reproduction, metamorphosis and 

behavior.  

In fish, the transformation of larvae into juveniles is frequently termed 

metamorphosis. Metamorphosis arises from a series of regulated 

processes that involve tissue differentiation, biochemical, molecular and 

physiological changes. The most dramatic manifestation of this is the 

classic metamorphosis of flatfish (Pleuronectiformes) in which bilaterally 

symmetric pelagic larvae transform into asymmetric benthic juveniles with 

both eyes on the same pigmented side of the body. The role of THs in 

metamorphosis of flatfish today is well understood, but relatively little 

attention has been given to the role of THs in the change from larvae to 

juvenile in other species, which have a less dramatic transition than the 

flatfish.  

The aim of the study was (1) the development of a suitable method for 

the determination of the thyroid hormone content in eggs and larvae of 

the gilthead sea bream (Sparus aurata) and (2) the investigation of the 

ontogeny of the thyroid hormones in the early developmental stages of 

the sea bream. In the present study, the ontogeny of the thyroid 

hormones was related to specific morphological characteristics during 

early development of the sea bream. Thus, the present study extends 

those that have been performed in the past in other teleostean species. 

The sea bream was chosen as the study organism since it is considered a 

model organism and is a species of high economic value especially in the 

Mediterranean region. 

With this study, it is shown for the first time that substantial amounts of 

thyroid hormones are present in the eggs and the larvae of the sea 

bream. The amount of T3 in the eggs was found to be higher than that of 

T4, which supports the general hypothesis, that in the eggs of marine 

species the level of T3 is often higher than that of T4. 
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The concentration of T4 decreased until hatching, while the level of T3 

reached the minimum at the time of the first feeding. As development 

progressed, both hormone levels increased until metamorphosis was 

completed. This result leads to the conclusion that the metamorphosis in 

sea bream is dependent on the action of thyroid hormones.  

The development of a suitable method for the determination of the 

thyroid hormone content in early developmental stages of the sea bream 

allows the investigation of the ontogeny of the thyroid hormones also in 

other species, which are closely related to the gilthead sea bream.  
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