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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το μαγιάτικο (Seriola dumerili) είναι ένα από τα ανερχόμενα εκτρεφόμενα είδη ιχθύων στην 

Μεσόγειο. Με καλή ποιότητα σάρκας, γρήγορους ρυθμούς αύξησης και υψηλή ζήτηση στην 

αγορά, είναι επιτακτική η κατανόηση του αναπαραγωγικού του συστήματος για την εκτροφή 

σε ιχθυοκαλλιέργειες. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της φυλετικής 

διαφοροποίησης εκτρεφόμενων μαγιάτικων, συνδυαστικά με την σωματική αύξηση, και της, 

εξαρτώμενης από αναπτυξιακό στάδιο, έκφρασης microRNA (miRNA) στις γονάδες. Γονάδες 

ατόμων μαγιάτικου συλλέγονταν κάθε περίπου 50 ημέρες από τις 101 ημέρες μετά την 

εκκόλαψη (days post hatching, dph) μέχρι τις 408 για ιστολογική ανάλυση. H παρατήρηση 

των γονάδων πραγματοποιήθηκε σε οπτικό μικροσκόπιο, όπου θεωρούνταν 

διαφοροποιημένες όταν εμφάνιζαν ωοκύτταρα ή σπερματοκύτταρα. Για την μοριακή μελέτη, 

έγινε χρήση γονάδων από αναπαραγωγικά ανώριμα άτομα ενός έτους και αναπαραγωγικά 

ικανά άτομα τεσσάρων ετών. Η διαφοροποίηση φύλου πραγματοποιήθηκε ομαλα και 

ξεκίνησε σχετικά νωρίς, με την εμφάνιση αρσενικών ατόμων από τις 101 dph  και  θηλυκών 

από τις 150 dph. Παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των διαφοροποιημένων ατόμων με 

τον χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της διαφοροποίησης στις 408 dph.  Από την αναμενόμενη 

αναλογία φύλου που προσέγγιζε το 1:1, δεν φάνηκε να επηρεάζεται η φυλετική 

διαφοροποίηση από την διαδικασία εκτροφής. Όσον αφορά στην σωματική αύξηση, είναι 

πιθανόν η χαμηλή θερμοκρασία κατά τους χειμερινούς μήνες να οδήγησε στην μειωμένη 

αύξηση που παρατηρήθηκε. Στην μοριακή μελέτη, παράχθηκαν βιβλιοθήκες microRNA 

περίπου 12,7 εκατομμυρίων reads με την χρήση τεχνολογίας Αλληλούχισης Νέας Γενιάς. 

Σχολιάστηκαν συνολικά 68 miRNA από τα θηλυκά άτομα και 31 από τα αρσενικά. 

Παρατηρήθηκε διαφορική έκφραση miRNA στην γονάδα μεταξύ αναπαραγωγικά ικανών και 

ανώριμων ατόμων και προτάθηκαν λειτουργίες τους έπειτα από βιβλιογραφική αναζήτηση, 

οι οποίες σχετίζονταν με φυλετική ανάπτυξη, γαμετογένεση, κυτταρικό κύκλο, 

ανοσοποιητικό, καρκινογένεση και σωματική αύξηση. 
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ABSTRACT 

The greater amberjack (Seriola dumerili) is one of the promising cultured fish species in the 

Mediterranean. Characterized by good flesh quality, fast growth rates and high demand in the 

market, the understanding of its reproduction system is imperative for successful culture. The 

aim of the present study was the study of sex differentiation in hatchery-produced greater 

amberjacks, in combination with body growth, as well as of the gonadal microRNA expression, 

according to gonadal development stage. For this purpose, greater amberjacks’ gonads were 

collected about every 50 days, from 101 to 408 days post hatching (dph) for histological 

analysis. They were observed with a light microscope, where they were considered 

differentiated with the appearance of oocytes or spermatocytes. Concerning the molecular 

study, gonads of both reproductively immature, one year old, and reproductively capable, 

four years old, individuals were used. Sex differentiation was smoothly completed and 

initiated relatively early, with the appearance of males at 101 dph and females at 150 dph. 

The percentage of differentiated individuals was increasing with time until the completion of 

differentiation at 408 dph. From the sex ratio that was approaching 1:1, it could be inferred 

that the culture was not influencing sex differentiation. Concerning body growth, it is possible 

that the low temperatures during the winter months led to the observed decrease. In the 

molecular study, miRNA libraries of 12.7 million reads were generated by using Next 

Generation Sequencing technology. A total of 68 and 31 miRNAs were annotated in the 

females and males respectively. miRNA differential expression in the gonads was observed 

between reproductively capable and reproductively immature individuals. Following 

bibliographic research, possible gonadal functions of the miRNAs were proposed, such as 

regulation concerning sex differentiation, gametogenesis, cell cycle, immune system, 

carcinogenesis and body growth. 

Keywords: Sex differentiation, greater amberjack (Seriola dumerili), histology, microRNA, Next 

Generation Sequencing (NGS)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΡΙΜΑ 

ΑΤΟΜΑ ΜΑΓΙΑΤΙΚΟΥ (SERIOLA DUMERILI) 

1.1. Εισαγωγή 

1.1.1 Η αναπαραγωγή και φυλετικός προσδιορισμός ιχθύων στις υδατοκαλλιέργειες 

Είναι γνωστό πως για την ανάπτυξη βιώσιμης βιομηχανίας υδατοκαλλιεργειών ενός είδους 

είναι απαραίτητη η γνώση και ο έλεγχος του κύκλου ζωής του σε συνθήκες αιχμαλωσίας. Ο 

πλήρης έλεγχος της σεξουαλικής ωρίμανσης και ωορρηξίας είναι, συνεπώς, μια βασική 

προϋπόθεση εκτροφής και είναι σημαντική η εύρεση και χρήση αξιόπιστων δεικτών της 

αναπαραγωγικής κατάστασης του είδους. 

Αρχικά, η δυνατότητα διάκρισης του φύλου είναι σημαντικός παράγοντας για διαχείριση των 

ιχθυοαποθεμάτων και αποδοτική εκτροφή ιχθύων. Σε πολλά είδη υπάρχει σημαντική 

διαφορά στον ρυθμό αύξησης μεταξύ αρσενικών και θηλυκών. Σε μερικά είδη, όπως σε 

γατόψαρο Pelteobagrus fulvidraco (Liu et al., 2007), τιλάπια (Oreochromis niloticus) 

(Beardmore, Mair, & Lewis, 2001), γουλιανό (Silurus glanis) (Haffray et al., 1998) και 

γαλαζολιόψαρο (Lepomis macrochirus) (Hayward & Wang, 2006), τα αρσενικά παρουσιάζουν 

ταχύτερη αύξηση, ενώ αντιθέτως σε κάποια άλλα, όπως στα αγριοχρυσόψαρα Ευρώπης 

(Carassius auratus gibelio) (Gui & Zhou, 2010), ιριδίζουσες πέστροφες (Oncorhynchus mykiss) 

(Sheehan, & Shasteen, & Suresh, Kapuscinski, & Seeb, 1999), ιππόγλωσσες Ατλαντικού 

(Hippoglossus hippoglossus) (Tvedt, Benfey, Martin-Robichaud, McGowan, & Reith, 2006), το 

λαβράκι (Dicentrarchus labrax) (Papadaki et al., 2005) και στις κυνογλωσσίδες (Cynoglossus 

semilaevis) (Chen et al., 2008), τα θηλυκά έχουν ταχύτερους ρυθμούς αύξησης, ωθώντας τους 

παραγωγούς να επιζητούν την εκτροφή μονοφυλετικών ομάδων. 

Η αποτυχία ελέγχου ή πραγματοποίησης της αναπαραγωγικής διαδικασίας στους ιχθύες 

γενικώς δύναται να οφείλεται σε στρες από ανθρώπινους χειρισμούς ή λόγω μη 

ικανοποιητικών περιβαλλοντικών παραμέτρων (Izquierdo, Fernández-Palacios, & Tacon, 

2001; Mylonas, Fostier, & Zanuy, 2010), όπως φωτοπερίοδο, θερμοκρασία και υπόστρωμα 
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ωοαπόθεσης (spawning substrate). Παράμετροι όπως η φωτοπερίοδος και η θερμοκρασία 

είναι εύκολο να προσομοιαστούν, αλλά επιπρόσθετες συνθήκες που απαιτεί η οικολογία 

μερικών ιχθύων, όπως αναπαραγωγική μετανάστευση, υδροδυναμική ποταμών κ.α., 

δυσκολεύουν περαιτέρω την κατάσταση (Mylonas et al., 2010). 

Οι τελεόστεοι ιχθύες, μια μεσόκλαση (infraclass) της ομοταξίας των Ακτινοπτερύγιων και ως 

μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της υποσυνομοταξίας των Σπονδυλωτών, χαρακτηρίζονται 

από αξιόλογη ποικιλία και πλαστικότητα στα γενετικά συστήματα καθορισμού του φύλου. 

Στα γονοχωριστικά είδη, όπου από αδιαφοροποίητη γονάδα θα προκύψουν όρχεις ή 

ωοθήκες που θα διατηρηθούν καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του κάθε ατόμου, ο φυλετικός 

καθορισμός δύναται να είναι εξίσου γενετικός και περιβαλλοντικός (Baroiller, D’ Cotta, & 

Saillant, 2009; Devlin & Nagahama, 2002; Kobayashi, Nagahama, & Nakamura, 2013). 

Όσον αφορά στον γενετικό ή γονοτυπικό φυλετικό καθορισμό, δύναται να είναι 

μονογονιδιακός ή πολυγονιδιακός, αναλόγως του αριθμού των γενετικών τόπων που 

μπορούν να καθορίσουν το φύλο (Devlin & Nagahama, 2002; Quanqi et al., 2009). Στον 

μονογονιδιακό, ένας μονάχα γενετικός τόπος καθορίζει το φύλο, σε σημείο όπου δύναται να 

σχηματιστούν φυλετικά χρωμοσώματα (όπως ΧΧ/ΧΥ (Oliveira & Toledo, 2006) με 

ετερογαμετικά αρσενικά ή ZW/ZZ (Rodrigues et al., 2016) με ετερογαμετικά θηλυκά), ενώ 

στον πολυγονιδιακό πραγματοποιείται αλληλεπίδραση και συνεισφορά πολλών γενετικών 

τόπων. Κάποια γονίδια γνωστά για την συμβολή τους στον καθορισμό φύλου σε είδη ιχθύων 

είναι τα CYP19 (Kashiwada et al., 2007; Tong & Chung, 2003), AMH (Halm et al., 2007; Klüver 

et al., 2007), FTZ-F1 (von Hofsten & Olsson, 2005), DMTR (Kondo et al., 2002; Yamaguchi et 

al., 2006) και SOX (Kikuchi et al., 2007; Navarro-Martín et al., 2009). 

Ο περιβαλλοντικός φυλετικός καθορισμός μπορεί να περιλαμβάνει πλειάδα παραγόντων, 

όπως ξενοβιοτικά, κοινωνικούς παράγοντες και pH (Devlin & Nagahama, 2002; Quanqi et al., 

2009; Shen & Wang, 2018). Ο σημαντικότερος είναι η θερμοκρασία, που έχει αποδεχθεί 

επανειλημμένα πως δρα στον φυλετικό καθορισμό σε αρκετά είδη, όπως χρυσόψαρο 
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(Carassius auratus)(Goto-Kazeto et al., 2006), λαβράκι (Mylonas et al., 2005; Piferrer et al., 

2005), ρυζόψαρο (Oryzias latipes) (Hattori et al., 2007) και τιλάπια (Wang & Tsai, 2000). 

Παρότι ο γενετικός και ο περιβαλλοντικός καθορισμός φύλου φαίνεται να αποτελούν δυο 

διακριτές κατηγορίες, είναι δυνατό να παρατηρηθεί στην  άγρια φύση συνδυασμός τους. 

Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η διαδικασία φυλετικού καθορισμού έχει βρεθεί να είναι 

γενετικά ελεγχόμενη, είναι δυνατόν να επιδρούν και περιβαλλοντικοί παράγοντες (Devlin & 

Nagahama, 2002; Ospina-Álvarez & Piferrer, 2011; Quanqi et al., 2009). Επιπλέον, είναι 

σημαντικό να ληφθεί υπόψη και η επίδραση της επιγενετικής, αλλαγών στην λειτουργία 

γονιδίων που δεν συνοδεύεται από αλλαγές στην αλληλουχία του DNA (Shen & Wang, 2018). 

Σε μερικά είδη, όπως το λαβράκι, ακόμα και η διαδικασία της εκτροφής είναι δυνατό να 

επιδρά στον φυλετικό καθορισμό ή φυλετική διαφοροποίηση, γεγονός που μπορεί εύκολα 

να εντοπιστεί από τις αποκλίσεις αναλογίας φύλου από το φυσιολογικό (Vandeputte, Quillet, 

& Chatain, 2012). 

Αρκετά είδη ιχθύων εμφανίζουν ερμαφροδιτισμό, αλλάζοντας φύλο τουλάχιστον μια φορά 

στην ζωή τους ή διατηρώντας και τα δυο είδη γονάδας ταυτόχρονα (Kobayashi et al., 2013). 

Σε περίπτωση όπου τα άτομα αλλάξουν φύλο μια φορά στην ζωή τους, τότε είναι “διαδοχικά  

ερμαφροδιτικά” (successive/sequencial hermaphroditism), όντας πρώτανδρα ή πρωτόγυνα, 

ενώ αν αλλάζουν φύλο και προς τις δυο κατευθύνσεις, τότε είναι “αμφίδρομα” 

ερμαφροδιτικά (bi-directional hermaphroditism). Η συνύπαρξη αρσενικής και θηλυκής 

γονάδας χαρακτηρίζει τον “σύγχρονο” ερμαφροδιτισμό (synchronous/ simultaneous 

hermaphroditism) (Avise & Mank, 2009; Devlin & Nagahama, 2002; Jalabert, 2005; Kobayashi 

et al., 2013).  

1.1.2. Ωογένεση και Σπερματογένεση στους ιχθύες 

Η διαδικασία φυλετικού προσδιορισμού αφορά στην πρόκληση διαδικασίας κυτταρικής 

διαφοροποίησης με στόχο την δημιουργία ωοκυττάρων ή σπερματοκυττάρων από 

αδιαφοροποίητα αρχέγονα γεννητικά κύτταρα (Primordial Germ Cells, PGCs) (Saito, Goto-
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Kazeto, Arai, & Yamaha, 2008; Yoshizaki, Takeuchi, Kobayashi, Ihara, & Takeuchi, 2002). Στα 

θηλυκά άτομα, η ωοκυτταρική ανάπτυξη ξεκινά με μιτωτικές διαιρέσεις των ωογονίων, τα 

οποία δίνουν τα πρωτογενή ωοκύτταρα μόλις μπουν στην μείωση και παραμένουν στην 

πρόφαση Ι μέχρι να γίνει η ωοκυτταρική ωρίμανση (oocyte maturation, OM) (Lyman-

Gingerich & Pelegri, 2007; Mañanós, Duncan, & Mylonas, 2008; Mylonas et al., 2010). Τα 

πρωτογενή ωοκύτταρα περνάνε από φάση πρωτογενούς αύξησης ή προ-λεκιθογένεσης, η 

οποία συμπεριλαμβάνει αύξηση σε μέγεθος και σχηματισμό του θυλακιακού τοιχώματος 

(follicular wall). 

Ακολουθεί το στάδιο των φλοιικών κυψελίδων (cortical alveoli stage), όπου 

πραγματοποιείται ενδογενής σύνθεση κυτταροπλασματικών δομών, των φλοιικών 

κυψελιδών, εντός του ωοκυττάρου. Προς το τέλος αυτού του σταδίου οι κυψελίδες σχεδόν 

γεμίζουν το κυτταρόπλασμα, αν και κατά την λεκιθογένεση θα εκτοπίζονται σταδιακά προς 

την περιφέρεια (φλοιό) του ωοκυττάρου (Yamamoto, 1961). 

Η φάση δευτερογενούς αύξησης, ή λεκιθογένεσης, είναι η κυριότερη διαδικασία ανάπτυξης 

των ωοκυττάρων και συσχετίζεται με μεγάλη αύξηση στο μέγεθός τους, ενώ ενσωματώνονται 

σε αυτά λεκιθογενίνη (vitellogenin, VTG), πρωτεΐνες και mRNA (Lubzens, Young, Bobe, & 

Cerdà, 2010; Lyman-Gingerich & Pelegri, 2007; Mañanós et al., 2008; R. A. Wallace, 1985). Στο 

τέλος της λεκιθογένεσης το ωοκύτταρο χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποσότητα 

κυτταροπλάσματος, γεμάτου με σταγόνες λιπιδίων (lipid globules) και λεκιθικά κυστίδια (yolk 

granules), έναν κεντρικά τοποθετημένο πυρήνα (ή βλαστικό κυστίδιο (germinal vesicle, GV)) 

και μια παχιά, διακριτά ραβδωτή ακτινωτή ζώνη (zona radiata). 

Όταν τα ωοκύτταρα υποστούν την ωοκυτταρική ωρίμανση θα ολοκληρώσουν την μείωση 

προχωρώντας στην μετάφαση ΙΙ. Τότε το πρώτο πολικό σωμάτιο θα απελευθερωθεί και τα 

πρωτογενή ωοκύτταρα θα γίνουν δευτερογενή. Η ωρίμανση χαρακτηρίζεται από την διάλυση 

της πυρηνικής μεμβράνης (germinal vesicle break down, GVBD) και την ακόλουθη ενυδάτωση 
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του ωοκυττάρου, έπειτα από την οποία το θυλακιακό τοίχωμα υφίσταται ρήξη και επέρχεται 

ωορρηξία (Lubzens et al., 2010; Mañanós et al., 2008). 

Στα αρσενικά άτομα οι ανώριμοι όρχεις αρχικά περιέχουν σπερματογόνια που προκύπτουν 

από την διαφοροποίηση αρχέγονων γεννητικών κυττάρων. Κατά τις μιτωτικές διαιρέσεις των 

σπερματογονίων, η κυτταροκίνηση είναι ατελής και τα θυγατρικά κύτταρα παραμένουν 

ενωμένα μέσω κυτταροπλασματικών γεφυρών σε ένα σύμπλεγμα ονόματι σπερματοκύστη 

(spermatocyst). Αρχικά, με χαμηλούς ρυθμούς μιτωτικής διαίρεσης των αρχέγονων 

γεννητικών κυττάρων, θα παραχθούν σπερματογόνια τύπου Α και έπειτα, με υψηλούς 

ρυθμούς, σπερματογόνια τύπου Β. Η τελευταία μιτωτική διαίρεση των σπερματογονίων 

τύπου Β θα δώσει γένεση σε πρωτογενή σπερματοκύτταρα, τα οποία θα μπουν στην 

διαδικασία της μείωσης. Με την πρώτη μειωτική διαίρεση τα πρωτογενή σπερματοκύτταρα 

θα οδηγήσουν στον σχηματισμό δευτερογενών σπερματοκυττάρων, που με την σειρά τους 

θα δώσουν τις απλοειδείς σπερματίδες. 

Κατά την διαδικασία της σπερμιογένεσης, οι σπερματίδες θα μετασχηματιστούν 

μορφολογικά σε μαστιγοφόρα σπερματοζωάρια. Αυτή η διαδικασία συνεπάγεται σημαντική 

μείωση μεγέθους και σχηματισμό του μαστιγίου, και με την ολοκλήρωσή της επέρχεται ρήξη 

των σπερματοκύστεων και απελευθέρωση των σπερματοζωαρίων στον αυλό των 

σπερματικών σωληναρίων (testicular lumen). Εκεί θα πραγματοποιηθεί η τελική διαδικασία 

ωρίμανσης, όπου τα σπερματοζωάρια θα αποκτήσουν την ικανότητα κινητικότητας και 

γονιμοποίησης (Billard, 1986; Mañanós et al., 2008; Schulz & Miura, 2002). 

1.1.3. Το μαγιάτικο (Seriola dumerili) 

Ένα από τα ανερχόμενα εκτρεφόμενα είδη ιχθύων στην Ελλάδα αποτελεί το μαγιάτικο 

(Seriola dumerili) (Risso, 1810), είδος με ποικίλα ελκυστικά χαρακτηριστικά. Το μαγιάτικο 

είναι ένα σαρκοφάγο ψάρι, βενθικό και επιβενθικό (Andaloro & Pipitone, 1997), της 

Οικογένειας Carangidae. Έχει παγκόσμια κατανομή (Cervigón, 1993; Smith-Vaniz, Quéro, & 

Desoutter, 1990; Smith, 1997) και διαβιώνει σε τροπικά και εύκρατα νερά, συνήθως σε βάθος 
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18-72 μέτρων, με σωματικά μικρότερα άτομα να εμφανίζονται και πιο επιφανειακά, αν και 

έχει εμφανιστεί και σε 360 μέτρα βάθος (Fisher et al., 1981). 

Από πλευρά φυλετικής ανάπτυξης και αναπαραγωγής, είναι γονοχωριστικό, χωρίς εμφανή 

φυλετικό διμορφισμό, με ομαδικά σύγχρονη (group-synchronous) ωοθηκική ανάπτυξη και 

πρότυπο πολλαπλής ωοαπόθεσης (multiple spawning) (Marino et al., 1995). Παρότι έχει 

συνολικά 24 ζεύγη, κυρίως ακροκεντρικών, χρωμοσωμάτων, δεν υπάρχουν μορφολογικά 

διακριτά φυλετικά χρωμοσώματα (Sola et al., 1997). 

Το ενδιαφέρον κατά την εκτροφή του βασίζεται σε ποικίλους παράγοντες. Αποτελεί είδος 

μεγάλης εμπορικής αξίας και υψηλής ζήτησης (Nakada, 2000), με μεγάλο μέγεθος σώματος, 

καλή ποιότητα σάρκας (Limin, Feng, & Jing, 2006; Nakada, 2000) και ταχείς ρυθμούς 

ανάπτυξης, δεκαπλάσιους από το λαβράκι (Muraccioli, de la Gándara, & García-Gómez, 

2000). Επιπροσθέτως, είναι ευπροσάρμοστο υπό συνθήκες εκτροφής και χαρακτηρίζεται από 

υψηλά ποσοστά επιβίωσης (Lazzari & Barbera, 1989). 

Η εκτροφή του μαγιάτικου στην Μεσόγειο ξεκίνησε κατά το 1980 με την εκτροφή ανήλικων 

ατόμων (Giovanardi et al., 1934; Aiello & D’ Alba, 1986; Navarro, Belmonte, & Culmarex, 1987; 

Pastor et al., 2000) συλλεγμένων από την φύση και σε τυποποιημένες συνθήκες εκτροφής, 

με ταχεία την μετάβαση στην χρήση τεχνιτών τροφών από την διατροφή με φρέσκο ψάρι 

(García-Gómez, 2000; Pastor et al., 2000). Από τότε έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την 

βελτιστοποίηση των συνθηκών εκτροφής και αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων που 

εμφανίζει (Fakriadis et al., 2019; Jerez et al., 2018; Mylonas, et al., 2004; Mylonas et al., 2016; 

Papandroulakis et al., 2005; Rodríguez-Barreto et al., 2014; Zupa et al., 2017). 

Μέχρι πρόσφατα εμφανιζόταν πληθώρα προβλημάτων στις προσπάθειες εκτροφής του 

μαγιάτικου. Παρουσιάζονταν αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες υπό συνθήκες εκτροφής 

(Pastor et al., 2000), όπως η πρόκληση ωορρηξίας (Mylonas et al., 2004). Συχνά δεν 

πραγματοποιούταν, ή ολοκληρωνόταν, η διαδικασία της λεκιθογένεσης (Marino et al., 1995; 

Micale, Maricchiolo, & Genovese, 1999) ή τα θηλυκά αποτύγχαναν να υποστούν ωοκυτταρική 
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ωρίμανση, η οποία και αποτελεί την συχνότερα παρατηρούμενη αναπαραγωγική 

δυσλειτουργία σε εκτρεφόμενα ψάρια (Lazzari et al., 2000; Mañanós et al., 2008; Mylonas et 

al., 2010, 2004).  

Μετά από πρόσφατες μελέτες, έχει πλέον καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της 

γαμετογένεσης σε συνθήκες αιχμαλωσίας (Fakriadis et al., 2019; Jerez et al., 2018), όπως και 

η επαγωγή ωορρηξίας με την χρήση ορμονοθεραπειών (Fakriadis et al., 2019; Jerez et al., 

2018). Αυθόρμητη ωοτοκία (spontaneous spawning), παρότι σπάνια, έχει επίσης επιτευχθεί 

χωρίς θεραπεία (Jerez et al., 2006; Kawabe, Kimura, Ando, & Kakiuchi, 1998). Επιπλέον, 

σταδιακά έχουν εξελιχθεί πρωτόκολλα για την παραγωγή υψηλής ποιότητας 

γονιμοποιημένων και βιώσιμων αυγών με την χρήση αγωνιστών γοναδοεκλυτίνης (GnRHa), 

χωρίς επιβάρυνση των γεννητόρων (Fakriadis et al., 2019; Jerez et al., 2018). 

Παρά την εκτεταμένη μελέτη για τον αναπαραγωγικό κύκλο του μαγιάτικου, έχουν 

πραγματοποιηθεί ελάχιστες μελέτες σχετικά με την φυλετική διαφοροποίησή του (Micale, 

Genovese, Greco, 1998). Λόγω της ιεραρχικής φύσης της γοναδικής ανάπτυξης, αρκεί ένα 

γονίδιο ή  περιβαλλοντικό ερέθισμα για την παρέκκλιση από την φυσιολογική πορεία. 

Επιπροσθέτως, δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες φυλετικής διαφοροποίησης σε άτομα 

που δεν έχουν συλλεχθεί από την άγρια φύση, αν και έχει επιβεβαιωθεί σε άλλα είδη 

ιχθυοκαλλιέργειες πως η εκτροφή δύναται να έχει επιρροή στην συγκεκριμένη 

διαδικασία.Συνεπώς, στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη και ιστολογική 

περιγραφή της φυλετικής διαφοροποίησης και σωματικής αύξησης σε ανώριμα άτομα 

μαγιάτικου που προήλθαν από αυγά εκτρεφόμενων γεννητόρων, από τις 101 ημέρες μετά 

την εκκόλαψη μέχρι τις 408. 
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1.2. Υλικά και Μέθοδοι 

1.2.1. Ηθική δήλωση 

Για την παρούσα μελέτη, πραγματοποιήθηκε μια σειρά δειγματοληψιών γονάδων από 

ανώριμα άτομα εκτρεφόμενου μαγιάτικου. Τα ψάρια διατηρούνταν σε εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις για την συντήρησή τους. Το πειραματικό πρωτόκολλο (EL91-BIObr-03, EL91-

BIOexp-04) εγκρίθηκε από την Εθνική Κτηνιατρική Υπηρεσία (National Veterinary Service) (AP 

255361). Όλες οι διαδικασίες που σχετίζονταν με τα ζώα πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με 

τα “Guidelines for the treatment of animals in behavioral research and teaching” (Anonymous, 

1998), “Ethical justification for the use and treatment of fishes in research: an update” 

(Metcalfe & Craig, 2011) και “Directive 2010/63/EU of the European parliament and the 

council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes” (EU, 

2010). 

1.2.2. Πειραματόζωα  

Τα ανώριμα μαγιάτικα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία προήλθαν από αυγά 

ιδιωτικής εταιρίας στον Αργοσαρωνικό από γεννήτορες που χορηγήθηκαν με αγωνιστές 

γοναδοεκλυτίνης (GnRHa) για την πρόκληση της ωρίμανσης και ωοτοκίας. Τα αυγά 

μεταφερθήκαν στις εγκαταστάσεις AQUALABS του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, 

Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ, IMBBC) του Ελληνικού Κέντρου 

Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ, HCMR), Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα, όπου εκκολάφθηκαν και 

εκτράφηκαν μέχρι την ηλικία των 50 ημερών (days after hatching, dph). Έπειτα, 

μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις Σούδας, τις πειραματικές μονάδες εκτροφής με 

ιχθυοκλωβούς του ΙΘΑΒΒΥΚ του ΕΛΚΕΘΕ, Σούδα, Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα (EL-BIO-04).  

1.2.3. Δειγματοληψίες 

Οι δειγματοληψίες γονάδων πραγματοποιούταν μία φορά κάθε περίπου 50 ημέρες (101, 

150, 198, 260, 305, 357 και 408 dph), με την αφαίρεση γονάδων από είκοσι τυχαία άτομα 
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κάθε φορά. Εξαιρέσεις αποτέλεσαν οι μέρες δειγματοληψιών 101 και 357 dph, με λήψη από 

είκοσι τρία και δεκαεπτά άτομα αντιστοίχως. 

Για την δειγματοληψία, τα άτομα περιορίστηκαν σε μικρό χώρο και αναισθητοποιήθηκαν με 

βενζοκαΐνη συγκέντρωσης 15-50 mg l-1. Έπειτα μεταφέρθηκαν με φορείο σε δεξαμενή με 

βενζοκαΐνη συγκέντρωσης 50-200 mg l-1 για πλήρη αναισθησία. Εφόσον έγινε καταγραφή 

ολικού μήκους (total length) και βάρους (total weight) των ατόμων, έγινε ευθανασία με 

υπερδοσολογία βενζοκαΐνης (MS-222), τουλάχιστον 250 mg l-1. Οι συλλεγμένες γονάδες 

επωάστηκαν σε μονιμοποιητικό διάλυμα φορμαλδεΰδης-γλουτεραλδεΰδης (23.2g 

NaH2PO4H20, 5.4g NaOH, 200ml φορμαλδεΰδης 37%, 80ml γλουτεραλδεΰδης 25%, 

απεσταγμένο νερό μέχρι όγκο διαλύματος 2l) και αποθηκεύτηκαν στους -80οC. 

1.2.4. Επεξεργασία των δειγμάτων προς ιστολογική παρατήρηση 

Για την προετοιμασία των γονάδων προς ιστολογική παρατήρηση, αρχικά 

πραγματοποιήθηκε αφυδάτωση με την χρήση διαλυμάτων αιθανόλης αυξανόμενης 

συγκέντρωσης, αφήνοντας τα δείγματα για 75 λεπτά σε κάθε διαφορετική συγκέντρωση. 

Έπειτα έλαβε χώρα η έγκλιση των δειγμάτων σε διάλυμα ρητίνης (Technovit 7100, Heraues, 

Kulzer, Γερμανία) για μία ώρα, ενώ μετά αφέθηκαν για περίπου 24 ώρες σε διάλυμα ρητίνης. 

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την τοποθέτηση των δειγμάτων σε ειδικές θήκες (Histoforms) 

και την προσθήκη ρητίνης και διαλύματος πολυμερισμού (Hardener II) σε αναλογία 15:1. Τα 

δείγματα αφέθηκαν για περίπου 24 ώρες στις θήκες. 

Ακολούθησε η προσθήκη bloc holders (Histobloc), ώστε να είναι δυνατή η στερέωση των 

δειγμάτων σε μικροτόμο, και διαλύματος κόλλας από σκόνη Technoviz 3040 και διάλυμα 

Technovit Universal Liquid (σε αντίστοιχη αναλογία 2:1). Αφού στερεοποιήθηκε η κόλλα, 

έγινε η εξαγωγή των δειγμάτων από τις θήκες με την βοήθεια ειδικών εργαλείων. 

Πραγματοποιήθηκαν τομές πάχους 4 μm σε μικροτόμο (Leica RM 2245, Γερμανία), και 

τοποθέτησή τους σε αντικειμενοφόρες πλάκες, όπου και αφέθηκαν να στεγνώσουν για 

περίπου 24 ώρες. Για την χρώση τους έγινε χρήση των χρωστικών Polychrome I (0.325 g 
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methylene blue, 0.05 g azure II, 25 ml glycerol, 25 ml methanol, 200 ml απεσταγμένο νερό) 

και Polychrome II (0.5 g basic fuchsin, 200 ml απεσταγμένο νερό). Η χρώση 

πραγματοποιήθηκε με εμβάπτιση των πλακών σε Polychrome I για 140 δευτερόλεπτα, τρεις 

διαδοχικές πλύσεις σε απιονισμένο νερό των 60 δευτερολέπτων έκαστη, εμβάπτιση σε 

Polychrome II για 60 δευτερόλεπτα και ξανά τρεις διαδοχικές πλύσεις σε απιονισμένο νερό. 

Έγινε προσθήκη καλυπτρίδων. 

Η παρατήρηση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε σε οπτικό μικροσκόπιο Nikon Eclipse 50i, 

Ιαπωνία), ενώ οι φωτογραφήσεις με την βοήθεια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής 

(ProgRes C12) και του λογισμικού ProgRes Capture Pro (Γερμανία). Φυλετικά 

διαφοροποιημένα θεωρούνταν τα άτομα που εμφάνιζαν ωοκύτταρα ή σπερματοκύτταρα. 

1.2.5. Στατιστική ανάλυση 

Για την στατιστική ανάλυση των παραμέτρων ολικού μήκους και βάρους, έγινε χρήση του 

στατιστικού πακέτου R. Πραγματοποιήθηκε μερική ανάλυση μοντέλου απλής 

παλινδρόμησης με τους μη παραμετρικούς συντελεστές συσχέτισης Kendall και Spearman 

για μονότονες σχέσεις και τον παραμετρικό συντελεστή Pearson για γραμμικές σχέσεις, όπως 

και μοντέλο ανάλυσης διασποράς (Analysis of Variance, ANOVA). Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπική απόκλιση. 

 

1.3. Αποτελέσματα 

1.3.1. Ιστολογία γονάδων 

 Θηλυκά άτομα 

Στην πρώτη δειγματοληψία δεν υπήρξαν θηλυκά άτομα, αν και δυο άτομα θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν δυνητικά θηλυκά στις 101 dph, καθώς εμφάνιζαν ωοθηκική κοιλότητα (Εικόνα 

1.1.Α). Η πρώτη δειγματοληψία όπου παρατηρήθηκαν ωοκύτταρα στην γονάδα ήταν στις 150 

dph,. Ωοφόρα ελάσματα γέμιζαν περιφερειακά και μερικώς την ωοθηκική κοιλότητα. 
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Παρατηρήθηκαν ομάδες ωογονίων και ωοκυττάρων στο στάδιο chromatin nucleolus ή 

perinucleolus (Εικόνα 1.1.Β). 

Στην επόμενη δειγματοληψία στις 198 dph αναγνωρίσθηκε μόνο ένα θηλυκό άτομο (Εικόνα 

1.1.C), το οποίο ακολουθούσε την ανάπτυξη της προηγούμενης δειγματοληψίας. Στις 

επόμενες δειγματοληψίες μέχρι και στις 408 dph (Εικόνες 1.1.D-G), παρουσιαζόταν αύξηση 

στην ποσότητα των ωοφόρων πτυχών και μείωση της ωοθηκικής κοιλότητας. Στις 408 dph, οι 

ωοφόρες πτυχές είχαν σχεδόν γεμίσει την ωοθηκική κοιλότητα, ενώ τα πρωτογενή 

ωοκύτταρα στο στάδιο perinucleolus αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό (Εικόνα 1.1.G). 

Τα βλαστικά κύτταρα που παρατηρήθηκαν εντός των θηλυκών γονάδων ανήκαν σε ένα από 

τρία στάδια. Τα ωογόνια ήταν μικρά στρογγυλά κύτταρα, που χαρακτηρίζονταν από λίγο 

κυτταρόπλασμα, έναν μεγάλο πυρήνα και έναν πυρηνίσκο, τα οποία είτε βρίσκονταν μόνα 

τους είτε σχημάτιζαν μικρές συναθροίσεις. Ήταν παρόντα σε όλες τις δειγματοληψίες, με 

εξαίρεση την πρώτη. Τα πρωτογενή κύτταρα σε στάδιο chromatin-nucleolus, που 

εμφανίστηκαν πρώτη φορά στις 150 dph, ήταν λίγο μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα ωογόνια. 

Περιείχαν μεγάλο πυρήνα με διαχυμένη χρωματίνη. Τα πρωτογενή κύτταρα σε στάδιο 

perinucleolus ήταν τα μεγαλύτερα σε μέγεθος από όλα τα παρατηρούμενα στάδια. Είχαν 

μεγαλύτερο ποσοστό κυτταροπλάσματος με έναν σχετικά κεντρικό πυρήνα και έναν ή 

περισσότερους πυρηνίσκους. Σε μερικά ήταν εμφανές το σώμα Balbiani. Ομοίως με τα 

κύτταρα σε στάδιο chromatin-nucleolus, τα συγκεκριμένα κύτταρα εμφανίστηκαν πρώτη 

φορά στις 150dph. 
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Εικόνα 1.1. Μορφολογικά χαρακτηριστικά ωοκυτταρικής ανάπτυξης σε ανήλικα άτομα μαγιάτικου. Α) Δυνητικά 

θηλυκά άτομα ηλικίας 101 dph με ωοθηκική κοιλότητα (OC) και ελάσματα (L). Β) Άτομα ηλικίας 150 dph. Εμφάνιση 

πρωτογενών ωοκυττάρων σε στάδιο chromatin nucleolus (CN) και perinucleolus (PO). C) Άτομα ηλικίας 190 dph. 

Ύπαρξη πρωτογενών ωοκυττάρων σε στάδιο chromatin nucleolus και perinucleolus. D) Άτομα ηλικίας 260 dph. 

Ύπαρξη πρωτογενών ωοκυττάρων τοποθετημένων άτακτα στην γονάδα. E) Άτομα ηλικίας 305 dph. F) Άτομα 

ηλικίας 357 dph. Αύξηση της ποσότητας πρωτογενών ωοκυττάρων και μείωση της ωοθηκικής κοιλότητας. 

Φαίνεται ένα ωοκύτταρο με το σώμα του Balbiani (BB) G) Άτομα ηλικίας 408 dph. 

 

 Αρσενικά άτομα 

Αρσενικά άτομα εμφανίστηκαν ήδη από την πρώτη δειγματοληψία στις 101 dph. Οι όρχεις 

δεν παρουσίαζαν οργάνωση και περιείχαν σπερματοκύστεις με σπερματογόνια και 

σπερματοκύτταρα Ι και ΙΙ (Εικόνα 1.2.A) σε μικρή ποσότητα. Στις 150 dph, οι συγκεκριμένες 

κατηγορίες κυττάρων είχαν αυξηθεί σε ποσότητα (Εικόνα 1.2.B).  

Στις 198 dph αναγνωρισθήκαν μόνο τρία αρσενικά άτομα που παρουσίαζαν την ίδια εικόνα 

με τις προηγούμενες δειγματοληψίες (Εικόνα 1.2.C). Στις 260 dph, παράλληλα με την 

αυξημένη ποσότητα σπερματοκυττάρων σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, 

εμφανίστηκαν οι πρώτες σπερματίδες και τα πρώτα σπερματοζωάρια (Εικόνα 1.2.D). Στις 305 

dph, παρατηρήθηκε σε μερικά άτομα ρήξη των κυττάρων Sertoli που περιβάλαν τις 

σπερματοκύστεις (Εικόνα 1.2.E). Μέχρι την τελευταία δειγματοληψία υπήρχαν όλοι οι τύποι 

γεννητικών κυττάρων στους όρχεις, με σταδιακή αύξηση της ποσότητάς τους (Εικόνες 1.2.F-

G). Οι όρχεις δεν παρουσίασαν οργάνωση έως τις 408 dph (Εικόνα 1.2.G). 

Τα γεννητικά κύτταρα στους όρχεις παρουσίασαν πέντε στάδια, σπερματογόνια, 

σπερματοκύτταρα Ι σπερματοκύτταρα ΙΙ, σπερματίδες και σπερματοζωάρια, με το μέγεθος 

των κυττάρων να μειώνεται στα “ανώτερα” στάδια. Τα σπερματογόνια, ομοίως με τα 

ωογόνια, ήταν στρογγυλά κύτταρα, με λίγο κυτταρόπλασμα, έναν μεγάλο πυρήνα και έναν 

πυρηνίσκο, που βρίσκονταν μόνα τους ή σχημάτιζαν μικρές συναθροίσεις. Ήταν παρόντα σε 
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όλες τις δειγματοληψίες και βρίσκονταν εντός σπερματοκύστεων. Τα σπερματοκύτταρα Ι 

ήταν μικρότερα σε μέγεθος από τα σπερματογόνια με διαχυμένη χρωματίνη εντός του 

πυρήνα, με να σπερματοκύτταρα ΙΙ να εμφανίζουν πιο οργανωμένη χρωματίνη. Τα 

σπερματοκύτταρα εμφανίστηκαν σε όλες τις δειγματοληψίες. Σπερματίδες και 

σπερματοζωάρια εμφανίστηκαν μαζί στις 260 dph. Οι σπερματίδες ήταν ακόμα μικρότερες 

σε μέγεθος με συμπυκνωμένη χρωματίνη εντός, ενώ τα σπερματοζωάρια είχαν έναν σχετικά 

επιμηκυμένο πυρήνα με πυκνούς κόκκους χρωματίνης και μαστίγιο. 
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Εικόνα 1.2. Μορφολογικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης όρχεως σε ανήλικα άτομα μαγιάτικου. Α) Αρσενικά άτομα 

ηλικίας 101 dph. Εμφάνιση σπερματογονίων (SG) και σπερματοκυττάρων Ι (SCI) και ΙΙ (SCII). Β) Άτομα ηλικίας 150 

dph. Απουσία οργάνωσης στον όρχι. C) Άτομα ηλικίας 198 dph. D) Άτομα ηλικίας 260 dph. Εμφάνιση σπερματίδων 

και σπερματοζωαρίων. E) Άτομα ηλικίας 305 dph. Εμφάνιση “ελεύθερου” σπέρματος στην γονάδα. F) Άτομα 

ηλικίας 357 dph. Παρουσία σπερματοζωαρίων στον αγωγό των λοβίων. G) Άτομα ηλικίας 408 dph.  

1.3.2. Ποσοστό διαφοροποιημένων ατόμων και σωματική αύξηση 

 Διαφοροποιημένα άτομα 

Παρατηρήθηκε αύξηση στο ποσοστό των φυλετικά διαφοροποιημένων ατόμων σε 

συνάρτηση του χρόνου (Γραφήματα 1.1-1.2). Τις πρώτες ημέρες μετά την εκκόλαψη (days 

post hatching, dph), το ποσοστό ήταν σχετικά χαμηλό. Στις 101 dph, το ποσοστό ήταν μόλις 

8,70%, ενώ στις 150 dph έφτασε στο 40%. Στις 198 dph δεν παρουσιάστηκε αύξηση ή μείωση 

των φυλετικά διαφοροποιημένων ατόμων, ενώ στις επόμενες δειγματοληψίες 

παρουσιάστηκε ξανά η τάση αύξησης του ποσοστού, με παραπάνω από τα μισά άτομα να 

εμφανίζουν πλέον διακριτό φύλο. Από 70%, το ποσοστό ανέβηκε σε 80% και 94,12%, τις 

ημέρες 260, 305 και 357 αντιστοίχως. Στις 408 dph, όλα τα άτομα εμφάνιζαν διακριτό φύλο. 

Στις δυο τελευταίες δειγματοληψίες η αναλογία φύλου έτεινε προς 1:1. 

Οι γονάδες χαρακτηρίζονταν από την παρουσία στρωματικών κυττάρων (stromal cells) που 

περιβάλαν, όποτε υπήρχαν, γεννητικά κύτταρα όλων των τύπων. Τα πρωτογενή γεννητικά 

κύτταρα ήταν παρόντα από την πρώτη δειγματοληψία στις 101 dph. Αδιαφοροποίητες 

γονάδες εμφανίζονταν από την πρώτη (101 dph) έως και την προτελευταία (357 dph) ημέρα 

δειγματοληψίας. Το ποσοστό των αδιαφοροποίητων ατόμων μειωνόταν σε συνάρτηση του 

χρόνου, με την συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων να μην είναι διαφοροποιημένα στις 101 

dph, ενώ αδιαφοροποίητα άτομα βρέθηκαν σε ποσοστό 6% στις 357 dph. Η δειγματοληψία 

στις 357 dph αποτέλεσε την πρώτη όπου ήταν δυνατή η αναγνώριση του φύλου 

μακροσκοπικά. 

 Ολικό μήκος και βάρος 
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Η στατιστική ανάλυση ολικού μήκους και ολικού βάρους στα άτομα μαγιάτικου έγινε κυρίως 

με την χρήση ANOVA. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται συνοπτικά στα 

Γραφήματα 1.1 και 1.2. Φαινόταν να υπάρχει διαφορά στην διασπορά των τιμών ολικού 

μήκους και βάρους αναλόγως της ημέρας δειγματοληψίας σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%, 

με p-value μικρότερο του 2e-16 σε κάθε περίπτωση. Όσον αφορά στις προϋποθέσεις της 

ANOVA, δυστυχώς δεν καλύπτονταν όλες, καθώς δεν ίσχυε πάντοτε η κανονικότητα των 

δεδομένων, ενώ εμφανιζόταν μια μικρή ανισοκατανομή των σφαλμάτων. Ομοιογένεια στην 

διασπορά, όπως ελέγχθηκε από τους ελέγχους Levene και Fligner-Killeen, ίσχυε μόνο για το 

ολικό μήκος, όπου p-value>0,05. 

Τα αποτελέσματα σχετικά με τους μη παραμετρικούς συντελεστές συσχέτισης Kendall και 

Spearman, υποστήριζαν πως ίσως υπήρχε θετική μονότονη σχέση μεταξύ μήκους και ηλικίας 

(0,82 στον συντελεστή Spearman και 0,73 στον συντελεστή Kendall), όπως και ολικού βάρους 

και ηλικίας (0,86 και 0,67 αντιστοίχως). Η τιμή του παραμετρικού συντελεστή Pearson για 

γραμμικές σχέσεις ήταν 0,87 στην σχέση μήκους-ηλικίας και 0,80 στην σχέση βάρους-ηλικίας, 

υποστηρίζοντας την πιθανότητα ύπαρξης θετικής γραμμικής σχέσης. Οι παραπάνω 

συσχετίσεις είχαν p-value<2,2e-16. 

Τα άτομα μαγιάτικου παρουσίασαν αύξηση στο ολικό μήκος σε συνάρτηση του χρόνου, με 

εξαίρεση τις ημέρες 260 και 305, όπου δεν υπήρξε μεταβολή. Το μήκος ήταν αρχικά 

18,94±3,06 cm, έπειτα αυξήθηκε στα 25,1±2,51 cm στις 150 dph και στα 29,07±2,88cm στις 

198 dph. Οι επόμενες δυο δειγματοληψίες δεν έδωσαν τιμές μήκους που διέφεραν 

στατιστικά σημαντικά από τις αντίστοιχες στις 198 dph. Η επόμενη αύξηση παρατηρήθηκε 

στις 357 dph με τιμές 34,94±2,67 cm. Στο τέλος του πειράματος στις 408 dph τα άτομα είχαν 

ολικό μήκος 41,35±2,90 cm. Χρησιμοποιήθηκε το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Tukey για 

έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς στις τιμές του μήκους ανά ημέρα δειγματοληψίας, 

με p-value>0,05. 
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Ομοίως με το ολικό μήκος, παρατηρήθηκε αύξηση στο ολικό βάρος σε συνάρτηση του 

χρόνου. Το αρχικό βάρος ήταν 104,26±45,79 gr, που αυξήθηκε στα 238,00±68,87 gr στις 150 

dph. Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική μεταβολή τις επόμενες ημέρες έως και στις 305 dph. 

Η επόμενη αύξηση παρατηρήθηκε στις 357 dph με τιμές 512,41±117,53 g. Στο τέλος του 

πειράματος στις 408 dph τα άτομα είχαν ολικό βάρος 814,45±146,40 g. Χρησιμοποιήθηκε το 

τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Tukey για έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς στις τιμές 

του βάρους ανά ημέρα δειγματοληψίας, με p-value>0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1.1. Επί τοις εκατό ποσοστό (%) φυλετικής διαφοροποίησης και μέσο (± ΤΑ) μήκος ατόμων μαγιάτικου 

κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Με μικρά λατινικά γράμματα υποδεικνύονται οι στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στο μέσο βάρος των ατόμων σε σχέση με τον χρόνο (μέρες μετά την εκκόλαψη). 
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Γράφημα 1.2. Επί τοις εκατό ποσοστό (%) φυλετικής διαφοροποίησης και μέσο (± ΤΑ) βάρος ατόμων μαγιάτικου 

κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Με μικρά λατινικά γράμματα υποδεικνύονται οι στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στο μέσο βάρος των ατόμων σε σχέση με τον χρόνο (μέρες μετά την εκκόλαψη). 

Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές ολικού μήκους (p-value=0,418) και 

ολικού βάρους (p-value=0,387) μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόμων. Το p-value για τις 

ημέρες 150, 198, 260, 305, 357 και 408 ήταν 0,719, 0,391, 0,177, 0,936, 0,823 και 0,733 

αντιστοίχως για το ολικό μήκος, ενώ 0,825, 0,554, 0,228, 0,503, 0,838 και 0,804 για το ολικό 

βάρος. Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβολής ολικού μήκος και ολικού βάρους φαίνεται 

στα διαγράμματα 1.3 και 1.4 αντίστοιχα. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η απουσία των 

θηλυκών στην πρώτη δειγματοληψία, όπως και ο πολύ μικρός αριθμός φυλετικά 

διαφοροποιημένων ατόμων κατά τις πρώτες δειγματοληψίες.  
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Γράφημα 1.3. Αύξηση του μέσου (± ΤΑ) μήκους σε θηλυκά και αρσενικά άτομα μαγιάτικου σε συνάρτηση του 

χρόνου. 

 

Γράφημα 1.4.  Αύξηση του μέσου (± ΤΑ) βάρους σε θηλυκά και αρσενικά άτομα μαγιάτικου σε συνάρτηση του 

χρόνου. 

1.4. Συζήτηση 

1.4.1. Φυλετική διαφοροποίηση και ιστολογία γονάδων 

Το μαγιάτικο είναι ένα εκτρεφόμενο είδος και ως εκ τούτου είναι απαραίτητα η γνώση και ο 

έλεγχος της φυλετικής διαφοροποίησης, της αναπαραγωγικής ωρίμανσης και ολόκληρης της 

διαδικασίας αναπαραγωγής του, με στόχο την δυνατότητα παραγωγής γόνου υπό συνθήκες 
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αιχμαλωσίας.  Εναλλακτικά η εκτροφή του θα περιορίζεται και θα εξαρτάται πλήρως από την 

επισφαλή παροχή άγριων ατόμων ανά τακτά διαστήματα. 

Είναι λογικό, συνεπώς, πως έχουν πραγματοποιηθεί εκτενείς μελέτες με θέμα την φυλετική 

διαφοροποίηση, την ανάπτυξη και την ωρίμανση των γονάδων στο μαγιάτικο στο παρελθόν 

(Grau et al., 1996; Marino et al., 1995; Micale et al., 1993; Micale et al., 1999). Παρά αυτής, 

όμως, της γνώσης, υπό συνθήκες εκτροφής παρουσιάζονται αρκετές αναπαραγωγικές 

δυσλειτουργίες, όπως η αδυναμία ωορρηξίας. Στα θηλυκά άτομα, επιπλέον, δύναται να μην 

ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί η διαδικασία της λεκιθογένεσης (Marino et al., 1995; Micale, 

Maricchiolo, & Genovese, 1999) ή  να μην υποστούν τα ωοκύτταρα τελική ωοκυτταρική 

ωρίμανση (Lazzari et al., 2000; Mañanós et al., 2008; Mylonas et al., 2010, 2004). 

Προφανώς έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες με στόχο την υπερπήδηση των 

συγκεκριμένων προβλημάτων, απουσία θεραπειών (Jerez et al., 2006; Kawabe et al., 1998) ή 

με την βοήθεια ορμονοθεραπειών, συγκεκριμένα με την χορήγηση αγωνιστών 

γοναδοεκλυτίνης, GnRHa (Fakriadis et al., 2019; Fernández‐Palacios et al., 2015; Jerez et al., 

2018; Mylonas et al., 2004; Mylonas et al., 2016; Papandroulakis et al., 2005). Δυστυχώς, η 

πλειοψηφία των μελετών που περιλάμβαναν ιστολογική παρατήρηση έχουν 

πραγματοποιηθεί κυρίως σε φυλετικά διαφοροποιημένα άτομα, ενώ η διαδικασία της 

φυλετικής διαφοροποίησης έχει παρακολουθηθεί μόνο σε άγρια άτομα (Micale, Genovese, 

Greco, 1998). Η διαδικασία της φυλετικής διαφοροποίησης δύναται, όμως, να διαφέρει 

μεταξύ άγριων και εκτρεφόμενων ατόμων, λόγω πιθανών διαφορών στις περιβαλλοντικές 

συνθήκες, αλλά και επιγενετικών παραγόντων, και τα δυο εκ των οποίων μπορούν να 

επιδρούν στην διαδικασία (Shen & Wang, 2018).  

Στην παρούσα εργασία παρακολουθήθηκε η κατάσταση των γονάδων νεαρών ατόμων 

μαγιάτικου για 10 μήνες (101-408 dph), περιλαμβάνοντας την περίοδο της φυλετικής 

διαφοροποίησης. Ως γονοχωριστικό είδος, όπως το ρυζόψαρο (Matsuda et al., 2002), ο 

βλάχος (Polyprion americanus) (Peres & Klippel, 2003), ο κέφαλος (Mugil cephalus) (Chang, 
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Lan, & Chou, 1995) και άλλα είδη του γένους Seriola, όπως το Seriola rivoliana, Seriola lalandi 

(Poortenaar, Hooker, & Sharp, 2001) οι γονάδες ξεκινούν αδιαφοροποίητες και, μετά την 

διαφοροποίησή τους σε όρχεις ή ωοθήκες, τα άτομα διατηρούν το ίδιο φύλο για την 

υπόλοιπη ζωή τους. 

Η φυλετική διαφοροποίηση είχε ήδη ξεκινήσει σε χαμηλό ποσοστό στα αρσενικά (2 άτομα) 

στην πρώτη δειγματοληψία (101 dph) με την εμφάνιση σπερματοκυττάρων. Άτομα με 

ωοκύτταρα στην γονάδα, συνεπώς θηλυκά άτομα, εμφανίστηκαν πρώτη φορά στις 150 dph. 

Ένα άτομο με δομή παρόμοια με ωοθηκική κοιλότητα εμφανίστηκε στην πρώτη 

δειγματοληψία, αλλά δεν κατηγοριοποιήθηκε ως θηλυκό άτομο λόγω της απουσίας 

ωογονίων που, όπως θα αναφερθεί πιο αναλυτικά αργότερα, ήταν η ελάχιστη προϋπόθεση 

για να θεωρηθεί ως “ανώριμο θηλυκό”. Στην τελευταία δειγματοληψία είχαν 

διαφοροποιηθεί φυλετικά όλα τα άτομα. 

Στα θηλυκά άτομα η ανάπτυξη ξεκίνησε με την εμφάνιση ωογονίων και ωοκυττάρων, 

συναθροισμένων σε ομάδες, στο επιθήλιο των ωοθηκικών ελασμάτων, περιφερειακά της 

ωοθηκικής κοιλότητας. Τα ωοκύτταρα υφίσταντο πρωτογενή ανάπτυξη και βρίσκονταν σε 

ένα από τρία στάδια: chromatin nucleolus, early perinucleolus και late perinucleolus. Σε 

συνάρτηση του χρόνου αυξανόταν ο αριθμός των perinucleolus ωοκυττάρων, το μέγεθος των 

κυττάρων και ο χώρος που καταλάμβαναν στην γονάδα, ενώ μειωνόταν ο χώρος της 

ωοθηκικής κοιλότητας. Στις 408 dph, τα ωοκύτταρα είχαν φτάσει μέχρι το στάδιο late 

perinucleolus.  

Η ωοθηκική ανάπτυξη συμφωνούσε με την περιγραφή από άλλες μελέτες (Gillanders, Ferrell, 

& Andrew, 1999; Grau et al., 1996; Micale et al., 1999; Poortenaar et al., 2001; Sley et al., 

2014). Η ωοθήκη ήταν δομή με κενό χώρο, την ωοθηκική κοιλότητα, στο εσωτερικό, η οποία 

περιβαλλόταν από στρώμα βλαστικού επιθηλίου. Από τα τοιχώματά της προέκβαλε 

συνδετικός ιστός προς την ωοθηκική κοιλότητα σχηματίζοντας ωοφόρα ελάσματα, όπου στην 

παρούσα μελέτη υπήρχαν κύτταρα πρωτογενούς μονάχα ανάπτυξης.  
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Η πρωτογενής ανάπτυξη είναι ανεξάρτητη των γοναδοτροπινών και περιλαμβάνει τα στάδια 

ανάπτυξης από το chromatin nucleolus έως το πρώιμο στάδιο των φλοιικών κυψελίδων. Στην 

αρχή της ανάπτυξης πραγματοποιούνται έντονη σύνθεση RNA και πυρηνικές μεταβολές, ενώ 

συντίθενται και κατανέμονται απαραίτητα μόρια και κυτταροπλασματικά οργανίδια. 

Επιπλέον, σχηματίζονται τα θυλακιακά στρώματα που περιβάλλουν το ωοκύτταρο, μέσω της 

απόκτησης μονοστιβάδας κοκκιωδών κυττάρων (granulosa cells) και ενός στρώματος 

κυττάρων θήκης (theca cells) (Lubzens et al., 2010; Patiño & Sullivan, 2002; Wallace & Selman, 

1981)  Η πρωτογενής ανάπτυξη τελειώνει με την μειωτική παύση (meiotic arrest) στο στάδιο 

της διπλοταινίας στην Πρόφαση Ι. 

Για την παρουσία ωογονίων και ωοκυττάρων στην ωοθήκη, όφειλαν να έχουν πρώτα 

διαφοροποιηθεί τα αρχέγονα βλαστικά κύτταρα, που είναι πρόδρομοι των γαμετών, σε 

ωογόνια (Saito et al., 2008; Yoshizaki et al., 2002). Τα ωογόνια στην μελέτη αυτή ήταν μικρά, 

στρογγυλά κύτταρα, όπου μια μικρή ζώνη κυτταροπλάσματος περιέβαλε έναν μεγάλο 

πυρήνα με έναν διακριτό πυρηνίσκο. Ήταν παρόντα από τις 150 έως τις 408 dph, συνήθως 

οργανωμένα σε μικρές ομάδες στο επιθήλιο των ωοφόρων ελασμάτων 

Το επόμενο στάδιο ανάπτυξης ήταν τα ωοκύτταρα σε στάδιο “chromatin nucleolus”, τα οποία 

ήταν ελαφρώς μεγαλύτερα από τα ωογόνια και χαρακτηρίζονταν από έναν μεγάλο πυρήνα 

με διαχυμένη χρωματίνη και έντονα χρωματισμένο κυτταρόπλασμα. Ομοίως με τα ωογόνια, 

ήταν παρόντα από τις 150 έως τις 408 dph. Παρότι δεν πραγματοποιήθηκε παρατήρηση, η 

παράταξη της χρωματίνης θα ήταν ενδεικτική  των πρώιμων σταδίων της πρόφασης Ι (Micale 

et al., 1999). 

Συνακόλουθη της αύξησης στο chromatin nucleolus στάδιο ήταν η αύξηση σε μέγεθος του 

πυρήνα και της εμφάνισης πολλαπλών πυρηνίσκων, οδηγώντας στο τελευταίο στάδιο 

πρωτογενούς ανάπτυξης, το perinucleolus stage (Wallace & Selman, 1981). Αυτά τα 

ωοκύτταρα ήταν τα μεγαλύτερα όλων και είχαν την μικρότερη αναλογία πυρήνα: 

κυτταροπλάσματος. Επιπλέον, διαχωρίζονταν σε πρώιμο (από 150 dph και έπειτα) και όψιμο 
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στάδιο (από 260 dph και έπειτα). Στο πρώιμο στάδιο οι πυρηνίσκοι βρίσκονταν στην 

περιφέρεια του πυρήνα, με έναν ή δυο επιπρόσθετους στο κέντρο. Σε μερικά άτομα 

φαινόταν το σώμα Balbiani, που επεκτάθηκε στο όψιμο στάδιο, ως μια ζώνη σε σχήμα 

μισοφέγγαρου κολλητή στο πυρηνικό τοίχωμα. Το σώμα Ballbiani είναι μια ετερογενής δομή 

που αποτελείται από πλειάδα κυτταροπλασματικών οργανιδίων, όπως μιτοχόνδρια, 

ενδοπλασματικό δίκτυο, σωματίδια Golgi κ.α.  

Όπως αναφέρθηκε, το όψιμο στάδιο perinucleolus ήταν το τελευταίο  στάδιο των 

ωοκυττάρων, λόγω της μειωτικής παύσης (meiotic arrest) στο στάδιο της διπλοταινίας στην 

Πρόφαση Ι, καθιστώντας τα ωοκύτταρα αδρανή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έπειτα από 

αυτό το κομμάτι, δεν ήταν δυνατό να παρατηρηθεί ιστολογική αλλαγή στις γονάδες.  

Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες (Gillanders, Ferrell, & Andrew, 1999; Grau et al., 1996; 

Micale et al., 1999; Poortenaar et al., 2001; Sley et al., 2014), τα θηλυκά άτομα της μελέτης 

αυτής είναι “ανώριμα θηλυκά”, γεγονός που βασίζεται στην ύπαρξη ωογονίων και 

ωοκυττάρων σε στάδιο chromatin nucleolus και perinucleolus. Η παρουσία του σταδίου των 

φλοιικών κυψελιδών θα κατέτασσε άμεσα τα άτομα ως “αναπτυσσόμενα θηλυκά”. Η 

συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση πρωτογενούς ανάπτυξης είναι γενικώς η αποδεκτή στους 

τελεόστεους ιχθύες (Tyler & Sumpter, 1996), γεγονός που μπορεί να επιβεβαιωθεί και σε 

ανάλογες μελέτες σε άλλα είδη, όπως στο μαγιάτικο Αυστραλίας (Poortenaar et al., 2001), το 

λαβράκι (Mayer, Shackley, & Ryland, 1988), τον κεφαλά (Micale, Maricchiolo, & Genovese, 

2002) και την ούγγαινα (Micale, Perdichizzi, & Basciano, 1996).  

Όσον αφορά την εκκίνηση της δευτερογενούς ανάπτυξης, τα ωοκύτταρα θα προχωρήσουν 

στο στάδιο των φλοιικών κυψελίδων, όπου θα πραγματοποιηθεί ενδογενής σύνθεση 

κυτταροπλασματικών δομών, των φλοιικών κυψελιδών, εντός τους. Προς το τέλος αυτού του 

σταδίου, οι κυψελίδες σχεδόν θα γεμίζουν το κυτταρόπλασμα και έπειτα θα ακολουθήσει 

μετάβαση στο στάδιο της λεκιθογένεσης (Yamamoto, 1961). 
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Η εικόνα των ωογονίων και των ωοκυττάρων κατά την πρωτογενή ανάπτυξη ήταν όμοια με 

άλλων ειδών. Η οργάνωση, ιδιαίτερα, ήταν ίδια με του μαγιάτικου Αυστραλίας (Bronwyn M. 

Gillanders et al., 1999) και του κρανιού (Argyrosomus regius) (Schiavone et al., 2012). Η 

ωοθήκη προφανώς δεν ομοίαζε σε οργάνωση ή εικόνα σε σχέση με την αντίστοιχη 

ερμαφρόδιτων ειδών των οποίων η γονάδα είναι ωοθηκόρχις (ovotestis), όπως της 

τσιπούρας (Sparus aurata) (Haffray et al., 2005) και της ούγγαινας (Diplodus puntazzo) 

(Papadaki et al., 2018) 

Όσον αφορά στα αρσενικά άτομα, η ανάπτυξη ξεκίνησε με την εμφάνιση σπερματογονίων 

και σπερματοκυττάρων Ι και ΙΙ και προχώρησε με την παραγωγή σπερματίδων και 

σπερματοζωαρίων, όλα εκ των οποίων ήταν ομαδοποιημένα εντός σπερματοκύστεων. 

Παρότι οι όρχεις δεν εμφάνιζαν οργάνωση στην αρχή του πειράματος, με το πέρας των 

ημερών και την ποσοτική αύξηση των διαφοροποιημένων κυττάρων, στο τέλος παρουσίαζαν 

σε μεγάλο βαθμό την αναμενόμενη λοβιακή οργάνωση (Marino et al., 1995; Sley et al., 2014). 

Η ανάπτυξη όρχεων συμφωνούσε με την περιγραφή από άλλες μελέτες (Marino et al., 1995; 

Mylonas et al., 2004; Shiraishi, Ohshimo, & Yukami, 2010; Sley et al., 2014). Ομοίως με τα 

ωογόνια στα θηλυκά άτομα, τα σπερματογόνια στους όρχεις προέκυψαν από την 

διαφοροποίηση των αρχέγονων γεννητικών κυττάρων, ως πρόδρομοι των γαμετών (Saito et 

al., 2008; Yoshizaki et al., 2002) και υπήρχαν καθ’ όλη την διάρκεια της μελέτης. Την ίδια 

περίοδο εμφανίστηκαν τα σπερματοκύτταρα Ι και ΙΙ, επομένως υπήρχαν στους όρχεις από 

την πρώτη δειγματοληψία (101 dph) μέχρι την τελευταία (408 dph). Συνεπώς, από τις 101 

dph είχαν πραγματοποιηθεί δυο από τις τρεις φάσεις της σπερματογένεσης, ο 

πολλαπλασιασμός των σπερματογονίων (mitotic/ spermatogonial phase) και οι μειωτικές 

διαιρέσεις των σπερματοκυττάρων (meiotic phase) (Mañanós et al., 2008; Schulz et al., 2010).  

Κατά την πρώτη φάση, τα σπερματογόνια υφίσταντο μιτωτικές διαιρέσεις, αρχικά με χαμηλό 

ρυθμό (σπερματογόνια Α) και έπειτα με υψηλό (σπερματογόνια Β). Λόγω της ατελούς 

κυτταροκίνησης, τα θυγατρικά κύτταρα παράμειναν ενωμένα μέσω κυτταροπλασματικών 
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γεφυρών σχηματίζοντας συναθροίσεις, γεγονός που συνέβαλε στην συγχρονισμένη 

ανάπτυξη των κυττάρων. Την ίδια περίοδο εμφανίστηκαν τα κύτταρα Sertoli, τα οποία, με 

την περίκλειση αυτών των συναθροίσεων, σχημάτιζαν τις σπερματοκύστεις και ήταν 

απαραίτητα για την επιβίωση, την ανάπτυξη και την λειτουργικότητα των βλαστικών 

κυττάρων. Η τελευταία μιτωτική διαίρεση των σπερματογονίων Β έδωσε γένεση στα 

πρωτογενή σπερματοκύτταρα, τα διπλοειδή σπερματοκύτταρα Ι, οπότε μπορούσε να 

ξεκινήσει η δεύτερη φάση, η μείωση (Mañanós et al., 2008; Schulz et al., 2010).  

Τα σπερματοκύτταρα τύπου Ι ήταν σχετικά μεγάλα σε μέγεθος με διαχυμένη χρωματίνη στον 

πυρήνα, τα οποία έδωσαν γένεση στα δευτερογενή σπερματοκύτταρα, εναλλακτικά 

σπερματοκύτταρα τύπου ΙΙ, μέσω της πρώτης μειωτικής διαίρεσης, που περιλαμβάνει 

διπλασιασμό και ανασυνδυασμό DNA. Σε αντίθεση με τα σπερματοκύτταρα ΙΙ που 

παραμένουν στην πρόφαση Ι για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα σπερματοκύτταρα ΙΙ υφίστατο 

σύντομα την δεύτερη μειωτική διαίρεση, οδηγώντας στον σχηματισμό των, μικρότερων σε 

μέγεθος, σπερματίδων (Mañanós et al., 2008; Schulz et al., 2010).  

Με την εμφάνιση των σπερματίδων ξεκίνησε η σπερμιογένεση (spermiogenic phase), το τρίτο 

και τελευταίο στάδιο της σπερματογένεσης, όπου οι σπερματίδες διαφοροποιήθηκαν σε 

μαστιγωτά σπερματοζωάρια. Η συγκεκριμένη διαδικασία συμπεριλάμβανε έντονη μείωση σε 

μέγεθος λόγω συμπύκνωσης του πυρήνα, σχηματισμό του μαστίγιου, αποβολή 

κυτταροπλασματικού υλικού στα γειτονικά κύτταρα Sertoli και αναδιοργάνωση των 

οργανιδίων στο κυτταρόπλασμα (Mañanós et al., 2008; Schulz et al., 2010). Οι σπερματίδες 

και τα σπερματοζωάρια εμφανίστηκαν πρώτη φορά στις 260 dph. Με την ολοκλήρωση της 

σπερμιογένεσης στις 305 dph, πραγματοποιήθηκε σε μερικά άτομα ρήξη των κυττάρων 

Sertoli που περιβάλαν τις σπερματοκύστεις και ελευθέρωση των σπερματοζωαρίων στον 

λοβό των όρχεων. Επόμενο βήμα σε αυτήν την διαδικασία θα είναι η ωρίμανση των 

σπερματοζωαρίων, κατά την μετανάστευσή τους στο απαγωγό σωληνάριο, όπου θα 
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ενυδατωθούν και θα καταστούν ικανά για γονιμοποίηση (Mañanós et al., 2008; Schulz et al., 

2010). 

Οι μελέτες των Marino et al. (1995), Gil et al., (2013) και Gillanders et al. (1999) παρουσιάζουν 

διαφορετικά κριτήρια και διαφορετική κατηγοριοποίηση των όρχεων, αναλόγως της 

παρουσίας των σπερματοζωαρίων. Η παρουσία σπερματογονίων, σπερματοκυττάρων Ι και ΙΙ 

και σπερματίδων κατέτασσε τα αρσενικά άτομα ως “ανώριμα” (Gillanders et al., 1999; 

Marino et al., 1995) και η παρουσία σπερματοζωαρίων εντός των κύστεων ως 

“αναπτυσσόμενα”. Η ρήξη των κυττάρων Sertoli σε μερικά άτομα, που συνεπάγεται 

ελευθέρωση των σπερματοζωαρίων, και η σχετική λοβιακή οργάνωση, τα κατέτασσε σε 

ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ “αναπτυσσόμενων” και “ώριμων” (Gillanders et al., 1999; Marino 

et al., 1995). Σύμφωνα με τους Gil et al. (2013), σε έρευνα στον κρανιό, μπορούν να 

θεωρηθούν “διαφοροποιημένα ανώριμα” αρσενικά, ενώ σύμφωνα με τους Mañanós et al. 

(2008), η ωρίμανση συμβαίνει κατά την μετανάστευση στο απαγωγό σωληνάριο. 

Η εικόνα των όρχεων κατά την σπερματογένεση ήταν όμοια με άλλων ειδών. Η οργάνωση, 

ιδιαίτερα, ήταν αρκετά όμοια με του μαγιάτικου Αυστραλίας (Bronwyn M. Gillanders et al., 

1999), του κρανιού (Prista et al., 2014; Schiavone et al., 2012) και του τόνου (Thunnus 

thynnus) (Corriero et al., 2007). Ομοίως με τα θηλυκά, ο όρχις δεν ομοίαζε σε οργάνωση ή 

εικόνα με την αντίστοιχη ερμαφρόδιτων ειδών των οποίων η γονάδα είναι ωοθηκόρχις 

(ovotestis), όπως στην τσιπούρα (Haffray et al., 2005) και στην ούγγαινα (Papadaki et al., 

2018). 

Η πρόσφατη βιβλιογραφία σχετικά με την αναπαραγωγή φαίνεται να εστιάζει κυρίως στον 

αναπαραγωγικό κύκλο φυλετικά διαφοροποιημένων ατόμων μαγιάτικου, με κίνητρο την 

επιτυχή ωοτοκία και την παραγωγή αυγών (Fakriadis et al., 2019; Fernández‐Palacios et al., 

2015; Harris et al., 2007; Jerez et al., 2006, 2018; Mylonas et al., 2004, 2016; Papandroulakis, 

2018; Pousis et al., 2018, 2019; Sarih et al., 2018; Zupa et al., 2018, 2017). Τοιουτοτρόπως, 

έχει δημιουργηθεί βιβλιογραφικό “κενό” όσον αφορά στην φυλετική διαφοροποίηση του 



37 
 

μαγιάτικου, ιδιαίτερα σε άτομα F1 γενιάς. Το συγκεκριμένο κενό σκοπεύει να καλύψει η 

παρούσα εργασία, μέσω της εκτροφής και παρακολούθησης ανώριμων ατόμων μαγιάτικου. 

Καθώς το μαγιάτικο έχει καλές προοπτικές εκτροφής, παρά την πρόσφατη ένταξή του στα 

είδη των ιχθυοκαλλιεργειών, είναι πολύ σημαντική η γνώση σχετικά με την συγκεκριμένη 

διαδικασία. 

Η φυλετική διαφοροποίηση στο μαγιάτικο ήταν ταχύτερη σε σύγκριση με κάποια 

εκτρεφόμενα είδη, όπως την ούγγαινα (Papadaki et al., 2018), ενώ βραδύτερη σε σύγκριση 

με άλλα, όπως τoν κουνουποφάγο (Fundulus heteroclitus) (Shimizu et al., 2008), το λαβράκι 

(Papadaki et al., 2005) και τον κρανιό (Schiavone et al., 2012). Είναι σημαντικό, όμως, να 

ληφθεί υπόψη η πιθανότητα διαφοράς στον χρόνο ολοκλήρωσης της φυλετικής 

διαφοροποίησης μεταξύ των δυο φύλων στο ίδιο είδος.  

Στην παρούσα εργασία τα αρσενικά άτομα είχαν “προβάδισμα” τουλάχιστον 50 ημερών σε 

σχέση με τα θηλυκά, καθώς η φυλετική διαφοροποίηση ξεκίνησε στις 101 και 150 dph 

αντίστοιχα. Παρόμοιο γεγονός, αλλά με αντίθετη την συμπεριφορά των φύλων, είχε 

παρατηρηθεί στους Papadaki et al. (2005), όπου τα αρσενικά λαβράκια υφίσταντο φυλετική 

διαφοροποίηση 50 ημέρες αργότερα των θηλυκών, παρότι και τα δυο φύλα ολοκλήρωσαν 

την φυλετική διαφοροποίηση την ίδια περίοδο. 

Στην παρούσα μελέτη, τα αρσενικά προσέγγιζαν το στάδιο ωρίμανσης σε ηλικία ενός 

έτους, ενώ τα θηλυκά παράμειναν σε ανώριμο στάδιο. Παρόμοιο φαινόμενο είχε συμβεί 

στους Gillanders, Ferrell, & Andrew (1999), που παρατήρησαν πως το 50% των αρσενικών 

ατόμων μαγιάτικου Αυστραλίας είχε ωριμάσει σε λιγότερο από 1 χρόνο, χωρίς να συμβεί 

τίποτε αντίστοιχο στα θηλυκά. Παρά αυτού, η πρώτη αναπαραγωγική ωρίμανση στα 

μαγιάτικα αναμενόταν να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο-τρίτο έτος ζωής (Micale et al., 1993), 

όχι νωρίτερα. 

Σχετικά με την αναπαραγωγική ωρίμανση, ο ελάχιστος δυνατός χρόνος είναι όμοιος με άλλων 

ειδών του ίδιου γένους, όπως του μαγιάτικου Αυστραλίας (Bronwyn M. Gillanders et al., 

1999; Shiraishi et al., 2010) και του Ιαπωνικού μαγιάτικου (Seriola quinqueradiata), λιγότερο 
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συγγενικών ειδών, όπως της ούγγαινας (Papadaki et al., 2018), αλλά μικρότερος του βλάχου 

(Peres & Klippel, 2003). Είναι σημαντικό, όμως, να ληφθεί υπόψη πως είναι δυνατόν το ίδιο 

είδος υπό διαφορετικές συνθήκες εκτροφής να εμφανίσει μεγάλο εύρος στην ηλικία 

ωρίμανσης (McKenzie et al., 2014). Σε κάθε περίπτωση, το μαγιάτικο μπορεί να αποκτήσει 

εμπορικό μέγεθος (3-5 kg) προτού γίνει λειτουργικός γεννήτορας (Kozul et al., 2001; 

Muraccioli et al., 2000; Pastor et al., 2000). 

1.4.2. Σωματική αύξηση 

Η σωματική αύξηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την εκτροφή ενός είδους, ιδιαίτερα με 

την αυξανόμενη συμβολή των ιχθυοκαλλιεργειών ως τομέα παραγωγής τροφής. Από πλευρά 

εμπορικής κατανάλωσης, υπάρχει πληθώρα ειδών όπου πραγματοποιείται μονοφυλετική 

εκτροφή λόγω σωματικού διμορφισμού και επιθυμητό φύλο εκτροφής είναι αυτό με τις 

μεγαλύτερες σωματικές διαστάσεις (Penman & Piferrer, 2008; Piferrer & Guiguen, 2008).  

Παράλληλα, η γνώση σχετικά με το αναμενόμενο βάρος ή μήκος ενός είδους σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι απαραίτητη για την σύγκριση και επιλογή πρωτόκολλων 

εκτροφής. Μικρότερη αύξηση συνήθως είναι ενδεικτική ανεπαρκούς τροφής ή 

θρεπτικότητας, ακατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών εκτροφής, όπως θερμοκρασίας ή 

φωτοπεριόδου, λανθασμένων ανθρώπινων χειρισμών ή ύπαρξης ασθενειών (Nikos 

Papandroulakis, 2018). Η σωματική αύξηση είναι, εκτός άλλων, σημαντική και σε 

προσπάθειες αναπαραγωγής ενός είδους. Τα ψάρια συνήθως αποδίδουν καλύτερα 

αναπαραγωγικά με την αύξηση του βάρους και της ηλικίας (Tyler & Sumpter, 1996). 

Επιπλέον, σε μερικά είδη το φύλο και η αναπαραγωγική ωρίμανση εξαρτώνται από το μήκος. 

Το μαγιάτικο είναι είδος με πολύ καλές προοπτικές εκτροφής, μέρος των οποίων είναι οι 

σωματικές του διαστάσεις και οι ταχείς ρυθμοί αύξησης. Η διάρκεια που χρειάζεται ένα 

μαγιάτικο για να αποκτήσει εμπορικό μέγεθος (3-5 kg) κυμαίνεται μεταξύ 2-3 ετών (FAO 

report, 2018), περίοδος ίδια με άλλων ειδών του γένους Seriola (Sicuro & Luzzana, 2016). 

Επιπλέον, υπάρχουν είδη ιχθυοκαλλιεργειών που χρειάζονται το ίδιο περίπου χρονικό 
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διάστημα για να αποκτήσουν εμπορικό μέγεθος, όπως η τσιπούρα και το λαβράκι, που 

πωλούνται σε βάρος 400-600 g και 300-500 g αντιστοίχως (European Commission, 2012a; 

European Commission, 2012b; Muraccioli et al., 2000). Δεδομένου του παρόμοιου χρόνου 

εκτροφής που χρειάζεται για να πάει προς κατανάλωση, θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη 

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά κατά την αξιολόγησή του. 

Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως αναφέρθηκε, είναι η ταχεία σωματική αύξησή του. 

Το μαγιάτικο μπορεί να αποκτήσει βάρος 6 kg σε περίπου 2,5 έτη (Pastor et al., 2000), 

καθιστώντας ιδιαίτερα ελκυστική την εκτροφή, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιηθεί σύγκριση 

και με άλλα είδη ιχθυοκαλλιεργειών. Για παράδειγμα, παρότι η τσιπούρα και το λαβράκι 

απαιτούν τον ίδιο χρόνο εκτροφής για την απόκτηση του εμπορικού τους μεγέθους, το 

μαγιάτικο έχει υψηλότερο ρυθμό αύξησης, σχεδόν δεκαπλάσιο σε σχέση με την τσιπούρα 

(Muraccioli et al., 2000). 

Οι αυξήσεις βάρους και μήκους των ατόμων μαγιάτικου αναλόγως της ηλικίας γενικώς δεν 

είναι σταθερές και εξαρτώνται επιπροσθέτως από τον στόχο εκτροφής (Hossain et al., 2017; 

Kawabe et al., 1998; Papandroulakis, 2018; Skaramuca et al., 2001). Οι τιμές ολικού βάρους 

ατόμων ηλικίας ενός έτους είναι κατά προσέγγιση 1 kg, σύμφωνα με τους García & Díaz 

(1995), Muraccioli et al. (2000), Pastor et al. (2000) και Talbot et al. (2000), αν και υπάρχουν 

μελέτες όπου τα μαγιάτικα είχαν μεγαλύτερες (Kawabe et al., 1998) ή μικρότερες (Kozul et 

al., 2001) τιμές. Όσον αφορά στο μήκος, επίσης υπάρχει εύρος. Στην ηλικία του ενός έτους 

μπορεί να αποκτήσει τιμή 32-45 cm προσεγγιστικά (García-Gómez, 2000; Kozul et al., 2001; 

Manooch & Potts, 1997). 

Στην παρούσα εργασία, τα νεαρά άτομα μαγιάτικου εκτράφηκαν για περίπου 10 μήνες, από 

της 5 Οκτωβρίου 2017 έως της 5 Αυγούστου 2018. Αρχικό ολικό βάρος και μήκος ήταν 104,26 

±45,79 g και 18,94±3,06 cm αντιστοίχως. Παρατηρήθηκε συνεχής αύξηση σε συνάρτηση του 

χρόνου, με εξαίρεση την περίοδο Νοεμβρίου-Απριλίου, όπου η  σωματική ανάπτυξη έμεινε 
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στάσιμη. Τελικές τιμές βάρους και μήκους ήταν 814,45±146,40 g και 41,35±2,90 cm 

αντιστοίχως. 

Όσον αφορά στο μέσο βάρος των ατόμων, η τιμή των 512±117,53 g σε ηλικία περίπου 1 έτους 

(358 dph) έδειξε πως η αύξηση ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη του 1 kg. Δεδομένου 

του αποτελέσματος αυτού, η απόδοση παράμεινε καλύτερη συγκριτικά με αρκετά είδη 

ιχθυοκαλλιεργειών, όπως η ούγγαινα (Papadaki et al., 2018), το λαβράκι (Papadaki et al., 

2005; Pastor et al., 2000), η τσιπούρα (Muraccioli et al., 2000), ο κέφαλος (Chang et al., 1995), 

η συναγρίδα (Pastor et al., 2000) και το καλκάνι (Scophthalmus maximus) (Muraccioli et al., 

2000).  

Παρά αυτού, ήταν φτωχότερη σε σχέση με είδη όπως ο κρανιός (Duncan et al., 2013; EL-

Shebly et al., 2007), ο βλάχος (Machias et al., 2003; Papandroulakis et al., 2004; 

Papandroulakis, 2018b) και το μαγιάτικο Αυστραλίας (Orellana, Waller, & Wecker, 2014), 

παρότι είναι φυσιολογικά συγκρίσιμη. Τελευταία, ήταν φτωχότερη σε σχέση με το Seriola 

rivoliana (Blacio, Darquea, & Rodríguez, 2003), το δελφινόψαρο (Coryphaena hippurus) 

(Stieglitz et al., 2017), το πιραρούκου (Arapaima gigas) (E. G. de Oliveira et al., 2012) και την 

κόμπια (Rachycentron canadum) (Benetti et al., 2010). 

Το ολικό μήκος ξεκίνησε στα 18,94±3,06 cm και σε περίοδο 10 μηνών έφτασε στα 41,35±2,90 

cm. Στην ηλικία περίπου ενός έτους, η τιμή μήκους που απόκτησαν τα άτομα (34,94±2,67 cm) 

συμπεριλαμβανόταν στο εύρος 32-45 cm που έχουν φυσιολογικά τα μαγιάτικα τότε (García-

Gómez, 2000; Kozul et al., 2001; Manooch & Potts, 1997), εν αντιθέσει με τα αποτελέσματα 

βάρους. 

Στο πρώτο έτος ζωής, τα άτομα εμφάνισαν μεγαλύτερη αύξηση ολικού μήκους σε σχέση με 

τον σπάρο (Diplodus annularis), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλιά (Diplodus vulgaris) 

(Mouine et al., 2012), την ούγγαινα  (Papadaki et al., 2018; Mouine et al., 2012) και το λαβράκι 

(Papadaki et al., 2005). Επιπροσθέτως, παρουσίασαν ανάλογα αποτελέσματα με το μαγιάτικο 

Αυστραλίας (Gillanders et al., 1999; Orellana et al., 2014), αλλά είχαν φτωχότερο ρυθμό 
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ανάπτυξης σε σχέση με το Seriola rivoliana (Blacio et al., 2003), το πιραρούκου (E. G. de 

Oliveira et al., 2012) και την κόμπια (Benetti et al., 2010). 

Τα αποτελέσματα της εκτροφής που αφορούσαν σε βάρος δεν ήταν τα αναμενόμενα. Η 

μειωμένη αύξηση δύναται να αποδοθεί σε πλειάδα παραγόντων, όπως στους χειρισμούς 

κατά την εκτροφή και στις συνθήκες εκτροφής την συγκεκριμένη περίοδο. Σύμφωνα με τους 

Papandroulakis et al. (2018), κάποιοι από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την 

απόδοση εκτροφής είναι η τροφή, η παροχή προβιοτικών, η ιχθυοφόρτιση, η φωτοπερίοδος, 

η υδροδυναμική των δεξαμενών και η θερμοκρασία. 

Η θερμοκρασία, συγκεκριμένα, δρα στην σωματική αύξηση των νεαρών ατόμων μαγιάτικου 

(Fernández-Montero et al., 2018; Papandroulakis, 2018) και άλλων ταχέως αναπτυσσόμενων 

ειδών ιχθύων θερμών υδάτων, όπως το μαγιάτικο Αυστραλίας (Abbink et al., 2011; Bowyer 

et al., 2012; Bowyer et al., 2014; Ilham & Fotedar, 2016; Woolley, Fielder, & Qin, 2014) και το 

καλκάνι  (Van Ham et al., 2003). Έχει γίνει αναφορά για την εποχική διακύμανση σωματικής 

αύξησης των νεαρών ατόμων, με ταχείς ρυθμούς κατά τους θερινούς μήνες και μειωμένους 

έως μηδενικούς κατά τους χειμερινούς λόγω της πτώσης θερμοκρασίας (Pastor et al., 2000). 

Παρόμοια εικόνα έχουν έως τώρα παρουσιάσει ανήλικα άτομα και από άλλα εκτρεφόμενα 

είδη, όπως η συναγρίδα, η ούγγαινα (Pastor et al., 2000), ο κρανιός (Vargas-Chacoff et al., 

2014) και το μαγιάτικο Αυστραλίας (McKenzie et al., 2014). Τα άτομα μαγιάτικου στην 

παρούσα εργασία είχαν στάσιμη ανάπτυξη κατά τους χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες, 

Νοέμβριο-Απρίλιο, οι οποίοι πράγματι συνέπιπταν με την αναφερόμενη περίοδο.  

Στο μαγιάτικο δεν υπήρξε φυλετικός διμορφισμός στις τιμές βάρους ή μήκους κατά την 

εκτροφή. Με εξαίρεση την πρώτη δειγματοληψία (101 dph), όπου δεν υπήρχαν θηλυκά 

άτομα, οι τιμές ολικού βάρους και ολικού μήκους δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ αρσενικών, θηλυκών και του συνόλου των ατόμων. Η πλειοψηφία των 

μελετών που πραγματοποιούνται στην συγκεκριμένη ηλικία δεν εστιάζει στο φύλο (Jover et 

al., 1999; Lazzari et al., 2000; Mazzola, Favaloro, & Sara, 2000; Monge-Ortiz et al., 2018; 
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Papadakis et al., 2008; Pastor et al., 2000; Skaramuca et al., 2001; Talbot et al., 2000; Tomás, 

De La Gándara et al., 2005), ενώ σε μικρότερες ηλικίες δεν θα έχει ξεκινήσει σημαντικά η 

φυλετική διαφοροποίηση.  

Όσον αφορά στα ενήλικα άτομα, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου τα θηλυκά ήταν πιο 

μεγαλόσωμα σε σύγκριση με τα αρσενικά (Murie & Parkyn, 2008; Thompson, Beasley, & 

Wilson, 1999). Επίσης, στην άγρια φύση τα ενήλικα θηλυκά δύναται να είναι πιο 

μεγαλόσωμα, αν και υπάρχει η πιθανότητα να συμβαίνει αυτό λόγω του συνδυασμού 

συνεχούς αύξησης των ιχθύων κατά την διάρκεια της ζωής τους και της αυξημένης επιβίωσης 

των θηλυκών, οδηγώντας σε στρεβλωμένα/ σκεβρωμένα αποτελέσματα (Thompson, Beasley, 

& Wilson, 1999). 

Γενικώς, είναι αβέβαιο αν η απουσία φυλετικού διμορφισμού στην σωματική αύξηση κατά 

την φυλετική διαφοροποίηση είναι μεμονωμένο γεγονός ή φυσιολογικό πρότυπο, 

δεδομένου πως η σωματική αύξηση δεν ήταν η αναμενόμενη εξαρχής. Ο φυλετικός 

διμορφισμός σε ενήλικα άτομα δεν χρειάζεται να συμβεί απαραίτητα στις μικρότερες ηλικίες, 

όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει στον βλάχο (Peres & Haimovici, 2004). Η μετάβαση σε ένα 

άτομο από αδιαφοροποίητο προς φυλετικά διαφοροποιημένο είναι δυνατόν να καταλύσει 

την αύξηση ή μείωση της σωματικής ανάπτυξης. Έχει προταθεί πως οι γονάδες μπορούν να 

ρυθμίσουν την σωματική ανάπτυξη στους τελεόστεους ιχθύες και να θεωρηθούν σχεδόν 

ανάλογες της υπόφυσης σε αυτό το κομμάτι (Bhatta et al., 2012), γεγονός που θα μπορούσε 

να αιτιολογήσει εν μέρει τυχόν φυλετικό διμορφισμό, ιδιαίτερα εφόσον έχει επιβεβαιωθεί 

πως οι όρχεις και οι ωοθήκες έχουν διαφορετική έκφραση στο μαγιάτικο (Sarropoulou et al., 

2017). 

Παρότι το μήκος και το βάρος δεν φάνηκε να έχουν επίδραση στο φύλο κατά την φυλετική 

διαφοροποίηση, δεν έχει υποστηριχθεί το ίδιο σχετικά με την ωρίμανση των γαμετών. Έχουν 

γίνει αναφορές για ελάχιστες τιμές μήκους, διαφορετικές για κάθε φύλο, όπου είναι δυνατόν 

να ωριμάσουν αναπαραγωγικά τα άτομα (Marino et al., 1995; V. Micale et al., 1999). 
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Η αναλογία φύλου, μια σημαντική δημογραφική παράμετρος που επηρεάζει την δομή του 

πληθυσμού και καθορίζει το αναπαραγωγικό του δυναμικό, ήταν το επόμενο κομμάτι που 

μελετήθηκε. Μη αξιοποίηση της επιθυμητής αναλογίας φύλου μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα κατά την διαδικασία γονιμοποίησης, μέσω των περιορισμένων γαμετών από το 

ολιγάριθμο φύλο, και να οδηγήσει σε λανθασμένη αξιολόγηση ιχθυοαποθεμάτων, εξαιτίας 

της μετατόπισης σε μήκος, βάρος και ηλικία αναπαραγωγικής ωρίμανσης ανά ηλικιακή 

κλάση, ιδιαίτερα σε φυλετικά διμορφικά ή ερμαφρόδιτα είδη (Alonzo et al., 2008; Alonzo & 

Mangel, 2004, 2005; Armsworth, 2001; Heppell et al., 2006; Huntsman & Schaaf, 1994; Molloy 

et al., 2007). 

Η τελική αναλογία φύλου στο μαγιάτικο ήταν 1:1, γεγονός που συμφωνεί με κάποιες μελέτες 

(Micale et al., 1993) ενώ διαφωνεί ελαφρώς με άλλες (Kozul et al., 2001; Sley et al., 2014; 

Smith, 2011; Smith, Murie, & Parkyn, 2014), καθώς, αναλόγως της περιοχής, δύναται να 

υπάρχουν διαφορετικά αποτελέσματα (Smith, 2011; Smith et al., 2014).  Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί πως όταν η αναλογία φύλου προσεγγίζει το 1:1, είναι ενδεικτική πως το 

συγκεκριμένο είδος χαρακτηρίζεται από γενετικό φυλετικό καθορισμό (Shen & Wang, 2018), 

γεγονός που συμφωνεί με σχετικά πρόσφατες μελέτες στο μαγιάτικο (Kawase, et al., 2018). 

Η αναμενόμενη αναλογία φύλου, συνδυαστικά με το γεγονός πως το μαγιάτικο είναι 

γονοχωριστικό και δυνητικά δεν εμφανίζει φυλετικό διμορφισμό, υποδηλώνει πως οι 

συνθήκες εκτροφής δεν είχαν ιδιαίτερη επιρροή στον φυλετικό καθορισμό και την φυλετική 

διαφοροποίηση, εν αντιθέσει με άλλα είδη, όπως το λαβράκι (Vandeputte et al., 2012). Δεν 

είναι απαραίτητη η περιστασιακή παρακολούθηση των αναλογιών φύλου, σε αντίθεση με 

άλλα είδη, ερμαφρόδιτα ή με φυλετικό διμορφισμό, γεγονός που συνεπάγεται λιγότερους 

χειρισμούς κατά την εκτροφή ή αναπαραγωγή. Ως γονοχωριστικό δεν είναι απαραίτητη η 

προσθήκη ατόμων του μειοψηφούντος φύλου κατά την αναπαραγωγική περίοδο, ώστε να 

επιτευχθεί ποσοτικά καλή παραγωγή αυγών και να αποφευχθεί διασταύρωση από άτομα 

που αρχικά δεν διασταυρώνονταν λόγω φύλου. Το φύλο του μαγιάτικου διατηρείται για όλη 
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την ζωή του. Για παρτίδες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, η δυνητική 

απουσία φυλετικού διμορφισμού μπορεί να αποκλείει το βάρος αφαίρεσης ατόμων του 

φύλου που δεν αναπτύσσεται εξίσου ταχέως. 

1.4.3. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μελέτη της φυλετικής διαφοροποίησης στο 

μαγιάτικο από τις 101 έως τις 408 dph και της σωματικής του αύξησης. Η φυλετική 

διαφοροποίηση ήταν ομαλή και στο τέλος του πειράματος όλα τα άτομα είχαν αποκτήσει 

φύλο. Τα θηλυκά άτομα είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς την πρωτογενή ανάπτυξη, παρουσία 

ωογονίων και ωοκυττάρων σε στάδιο chromatin nucleolus και perinucleus στην ωοθήκη, με 

την παραμονή των ωοκυττάρων στο όψιμο στάδιο perinucleus. Ο όρχις των αρσενικών 

ατόμων περιείχε όλα τα δυνατά στάδια σπερματογονίων, σπερματοκυττάρων, σπερματίδων 

και σπερματοζωαρίων. Η ελευθέρωση των σπερματοζωαρίων από τις σπερματοκύστεις 

παρατηρήθηκε κατά τις τελευταίες δειγματοληψίες, παρουσιάζοντας την πιθανότητα 

αναπαραγωγικής ωρίμανσης των ατόμων σε ηλικία 1+ έτους. 

Δεν υπήρξε φυλετικός διμορφισμός σε ολικό βάρος ή ολικό μήκος. Η τελική τιμή βάρους 

(814,45±146,40 g) ήταν αρκετά χαμηλή σχετικά με την αναμενόμενη, ενώ η τελική τιμή 

μήκους (41,35±2,90 cm) συμπεριλαμβανόταν στο αναμενόμενο εύρος τιμών. Πιθανότητα να 

συνέβη κάποιο πρόβλημα κατά την διάρκεια της εκτροφής σχετικά με την διατροφή, το 

περιβάλλον διαβίωσης ή τους ανθρώπινους χειρισμούς για περίοδο λίγων μηνών. Σε κάθε 

περίπτωση, το μαγιάτικο ως πρόσφατο είδος εκτροφής παρουσιάζει πολύ καλές προοπτικές, 

οπότε είναι χρήσιμη η τακτική παρακολούθησή του υπό συνθήκες εκτροφής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΚΦΡΑΣΗ MICRORNAS ΣΤΗΝ ΓΟΝΑΔΑ ΩΡΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

2.1. Εισαγωγή 

2.1.1. Μοριακές μελέτες και μαγιάτικο (Seriola dumerili) 

Είναι γνωστό πως για την ανάπτυξη βιώσιμης βιομηχανίας υδατοκαλλιεργειών ενός είδους 

είναι απαραίτητη η γνώση και ο έλεγχος του κύκλου ζωής του σε συνθήκες αιχμαλωσίας. Ο 

πλήρης έλεγχος της σεξουαλικής ωρίμανσης και ωορρηξίας είναι, συνεπώς, μια βασική 

προϋπόθεση εκτροφής και είναι σημαντική η εύρεση και χρήση αξιόπιστων δεικτών της 

αναπαραγωγικής κατάστασης του είδους. 

Η αποτυχία ελέγχου ή πραγματοποίησης της αναπαραγωγικής διαδικασίας στα ψάρια 

γενικώς δύναται να οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως στρες κατά την 

εξημέρωση, ανθρώπινους χειρισμούς ή μη ικανοποιητικούς περιβαλλοντικούς παραμέτρους 

(Izquierdo, Fernández-Palacios, & Tacon, 2001; Mylonas, Fostier, & Zanuy, 2010). 

Επιπρόσθετες συνθήκες που απαιτεί η οικολογία μερικών ιχθύων, όπως αναπαραγωγική 

μετανάστευση, υδροδυναμική ποταμών κ.α., δυσκολεύουν περαιτέρω την εκτροφή (Mylonas 

et al., 2010). 

Η διαδικασία της γαμετογένεσης και απελευθέρωσης των γαμετών είναι μια δυναμική και 

αυστηρά ρυθμιζόμενη διαδικασία που απαιτεί τον συντονισμό πολλαπλών ιστών και 

οργάνων, ευαίσθητη σε ορμονικές διακυμάνσεις και εξωτερικά ερεθίσματα (Eisenberg et al., 

2015). Δεδομένου της αξίας της γονάδας ως ένα ενδοκρινικό όργανο στους τελεόστεους 

ιχθύες, θεωρούμενη σχεδόν ανάλογη της υπόφυσης (Bhatta et al., 2012), και της υποστήριξης 

πως οι όρχεις και οι ωοθήκες έχουν διαφορετικό μεταγράφωμα (Dong et al., 2019; Du et al., 

2017; Fan et al., 2014; Hu et al., 2019; Sarropoulou et al., 2017; Sun et al., 2013; Tian et al., 

2019; Zhang et al., 2016), είναι προφανής η ανάγκη ενδελεχών μοριακών μελετών όταν 

επιζητούνται βαθιές γνώσεις σχετικά με την φυλετική ανάπτυξη και αναπαραγωγή ενός 

είδους. 
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Όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 1, το μαγιάτικο (Seriola dumerili) αποτελεί 

είδος μεγάλης οικονομικής σημασίας, χάρη στην μεγάλη ζήτησή του στο εμπόριο και τα 

ποικίλα ελκυστικά χαρακτηριστικά που εμφανίζει κατά τις συνθήκες εκτροφής. Παρά, όμως, 

τις συνεχείς προσπάθειες για την επιτυχή εκτροφή του, εμφανίζει έως και σήμερα 

προβλήματα στο κομμάτι της αναπαραγωγής (Lazzari et al., 2000; Mañanós, Duncan, & 

Mylonas, 2008; Mylonas, Fostier, & Zanuy, 2010; Mylonas et al., 2004; Pastor et al., 2000), 

οδηγώντας σε συνεχείς προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους (Fakriadis et al., 2019; Jerez 

et al., 2018; Papandroulakis, 2018). 

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφοροι γενετικοί πόροι για συγγενικά είδη στην 

οικογένεια Carangidae, όπως το μαγιάτικο Αυστραλίας (Seriola lalandi) και ιαπωνικό 

μαγιάτικο (Seriola quinqueradiata), λόγου χάρη γενετικοί χάρτες σύνδεσης (genetic linkage 

maps) (Aoki et al., 2014; Ohara et al., 2005), radiation hybrid maps (Aoki et al., 2014) και 

δεδομένα μεταγραφώματος (Patel, Dettleff, Hernandez, & Martinez, 2016). Είναι, συνεπώς, 

λογικό πως έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες μοριακές μελέτες στο μαγιάτικο.  

Ξεκινώντας από μελέτη και περιγραφή των χρωμοσωμάτων κατά το 1980-1990 (Sola et al., 

1997; Vitturi et al., 1986), μόλις πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν μελέτες γονιδιώματος (Araki 

et al., 2018; Sarropoulou et al., 2017) και μεταγραφώματος (Sarropoulou et al., 2017). Πολλές 

μελέτες έχουν εστιάσει στην χρήση μικροδορυφορικών τόπων ως μέσο αξιολόγησης 

γενετικής ποικιλομορφίας (Nugroho & Taniguchi, 1999; Porta et al., 2009; Renshaw et al., 

2006; Richardson & Gold, 1993; Rodriguez-Barreto et al., 2013; Šegvić-Bubić et al., 2016), 

διαχείρισης αποθεμάτων (Porta et al., 2009; Renshaw, Buentello, & Gold, 2012; Renshaw et 

al., 2007), ανάλυσης καταγωγής (parentage analysis) (Renshaw et al., 2012) και 

διαφοροποίησης μεταξύ συγγενικών ειδών (Iguchi et al., 2012). Εκτός αυτών, έχουν 

πραγματοποιηθεί μελέτες με χρήση μιτοχονδριακού DNA για γενετική ποικιλότητα (Hargrove 

et al., 2018; Jirapongpairoj et al., 2015; Šegvić-Bubić et al., 2016), DNA barcoding με στόχο την 
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αξιολόγηση κρέατος εμπορίου (Sarmiento-Camacho, Valdez-Moreno, & Adamowicz, 2018) 

και μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (Kawase et al., 2018). 

Παρά αυτών, δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερη ενασχόληση έως τώρα σχετικά με την μελέτη των 

μοριακών πτυχών της φυλετικής διαφοροποίησης στο μαγιάτικο, όπως μέσω της αναζήτησης 

τυχόν διαφορικής έκφρασης microRNA κατά την ωρίμανση των γαμετών. Δεδομένου της 

εμπλοκής τους σε πλειάδα αναπτυξιακών διεργασιών, είναι λογικό να υποτεθεί πως θα έχουν 

σημαντικό ρόλο και στην ανάπτυξη των γονάδων, γεγονός που έχει πράγματι υποστηριχθεί 

από πολλές μελέτες έως τώρα σε θηλαστικά (Huang et al., 2011; Real et al., Gene, 2013), 

πτηνά (Bannister et al., 2009) και ιχθύες (Yoshinaga et al., 2004). 

2.1.2. microRNA 

Τα microRNA RNA (miRNA), συγκεκριμένα, είναι μη κωδικοποιητικά μόρια RNA μικρού 

μεγέθους, περίπου 19-25 νουκλεοτιδίων (Bartel, 2004; Kim, 2005; Krol, Loedige, & Filipowicz, 

2010) που συναντώνται σε ζώα, φυτά και σε ορισμένους ευκαριωτικούς ιούς (Berezikov, 

2011; Carrington & Ambros, 2003; Kim, 2005; You et al., 2017). Από το σύνολο των miRNA, 

αρκετά έχουν διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά στην δομή και την λειτουργία τους, 

ενώ το ποσοστό που δεν έχει συντηρηθεί, ή αποκλίνει εξελικτικά, υποστηρίζεται πως 

συνδέεται με την εγκαθίδρυση και διατήρηση συγκεκριμένων κυτταρικών ή οργανισμικών 

φαινοτύπων (Bartel, 2004; Berezikov, 2011; Christodoulou et al., 2010; Wienholds & Plasterk, 

2005; You et al., 2017). 

Χαρακτηρισμένα ως “Μικροδιαχειριστές της γονιδιακής έκφρασης” (Micromanagers of gene 

expression) από τους Bartel & Chen (2004), τα miRNA βοηθάνε προπάντων στην αρνητική 

ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, δρώντας ως μετα-μεταγραφικοί καταστολείς, αν και 

έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου βοηθάνε στην μεταφραστική ενεργοποίηση (Kim et al., 

2008; Vasudevan, Tong, & Steitz, 2007). Η αρνητική ρύθμιση έγκειται δυνατή καθώς επάγουν 

καταστολή της μετάφρασης και αποαδενυλίωση ή αποικοδόμηση μορίων mRNA (Iwakawa & 

Tomari, 2015; Valencia-Sanchezet al., 2006; L. Wu, Fan, & Belasco, 2006). Στο επίπεδο της 
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μετάφρασης, είναι δυνατόν να αναστείλουν την εκκίνηση της μετάφρασης ή την επιμήκυνση 

κατά την μετάφραση. Επιπλέον μπορούν να προκαλέσουν πρόωρο τερματισμό της 

μετάφρασης ή την αποσύνθεση των νεοσύστατων πολυπεπτιδίων την στιγμή της σύνθεσής 

τους (cotranslational protein degradation) (Huntzinger & Izaurralde, 2 011). Σε αρκετά miRNA 

η δράση είναι χωροχρονική, καθορίζοντας ιστοειδικά πρότυπα έκφρασης στα κύτταρα-

στόχους (Ahn et al., 2010; Christodoulou et al., 2010; K. Sun & Lai, 2013). 

Τα miRNA προέρχονται από αλληλουχίες, περίπου 60 με 80 ζευγών βάσεων σε μήκος, με 

τυπική δομή φουρκέτας που βρίσκονται σε εσωνικές (intronic), εξωνικές (exonic) ή 

ενδομεταγραφόμενες (intergenic) περιοχές του γονιδιώματος με δυνατότητα μεταγραφής 

(Hinske, Galante, Kuo, & Ohno-machado, 2010). Εντός του πυρήνα, με την βοήθεια της RNA 

πολυμεράσης ΙΙ, παράγονται τα πρωτογενή RNA (primary RNA, priRNA), τα οποία 

επεξεργάζονται και κόβονται (cleaved) περαιτέρω από την πρωτεΐνη 

Drosha, ένα ένζυμο σαν RNAse III, όταν βρίσκεται σε σύμπλεγμα με 

τον συμπαράγοντα, DGCR8 (Santos et al., 2007), γνωστό αλλιώς και 

ως Pasha (Denli, Tops, Plasterk, Ketting, & Hannon, 2004). Τα μόρια 

που προκύπτουν είναι τα πρόδρομα miRNA (precursor miRNA, pre-

miRNA) μήκους 60-80 ζευγών βάσεων που χαρακτηρίζονται από 

stem-loop δομή (Y. Lee et al., 2003) (Εικόνα 2.1).  Στην συνέχεια, τα pre-miRNA μεταφέρονται 

στο κυτταρόπλασμα μέσω της Exportin-5 (Yi, Qin, Macara, & Cullen, 2003), όπου ένα άλλο 

ένζυμο σαν RNAse III, η πρωτεΐνη Dicer, τα κόβει στο τερματικό άκρο (terminal loop), περίπου 

22 νουκλεοτίδια μακρύτερα από το σημείο κοπής της Drosha. Τελικό προϊόν θα αποτελέσει 

το ώριμο δίκλωνο miRNA, το οποίο θα ενσωματωθεί στο επαγόμενο από RNA σύμπλεγμα 

αποσιώπησης (RNA-induced silencing complex, RISC), σε ένα από τα κύρια συστατικά του, 

μια πρωτεΐνη Αργοναύτη (Ago). Για την  ενεργοποίηση του RISC, μία από τις αλυσίδες του 

δίκλωνου miRNA θα επιλεχθεί να απορριφθεί αναλόγως των θερμοδυναμικών της ιδιοτήτων. 

Η αλυσίδα που θα διατηρηθεί ως οδηγός αλυσίδα (“guide” strand) θα είναι ικανή πλέον να 

Εικόνα 2.1. Η δομή stem-loop ενός 
microRNA 
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επιτελέσει τις λειτουργίες της. Η απορριφθείσα ή επιβαίνουσα αλυσίδα (“passenger”/ 

“star”/”*” strand) συνήθως καταστρέφεται, αν και δύναται να σχηματίσει επίσης RISC 

(Carroll, Goodall, & Liu, 2014; Landgraf et al., 2007; Rand, Petersen, Du, & Wang, 2005; 

Schwarz, Du, Xu, Aronin, & Zamore, 2003). 

Η αρνητική ρύθμιση (repression/ downregulation) των γονιδίων-στόχων από τα ώριμα miRNA 

εξαρτάται από την ομολογία μεταξύ miRNA και μεταγράφου. Σε περίπτωση τέλειας 

συμπληρωματικότητας βάσεων επάγεται αποσιώπηση της μετάφρασης, ενώ όποτε είναι 

ατελής επάγεται καταστροφή του μορίου mRNA (Du & Zamore, 2005; Hausser et al., 2013).  

Είναι, συνεπώς, εμφανές πως τα miRNA έχουν σημαντικούς ρόλους στην ανάπτυξη ενός 

είδους και μπορούν να ελέγχουν πληθώρα βιολογικών και μεταβολικών διαδικασιών, όπως 

αύξηση, διαφοροποίηση, ανάπτυξη, ογκογένεση και γαμετογένεση (Ambros, 2004; 

Carrington & Ambros, 2003; Kloosterman & Plasterk, 2006; K. Sun & Lai, 2013). Επίσης, κάποια 

συγκεκριμένα miRNA στοχεύουν στην φυλετική ανάπτυξη σε πολλά σπονδυλωτά, όπως 

θηλαστικά και τελεόστεους ιχθύες (Ryazansky, Mikhaleva, & Olenkina, 2014) που μπορεί να 

εκφράζεται και ως φυλετικά εξαρτώμενη έκφραση. Υπάρχουν αποδείξεις διαφορετικής 

έκφρασης miRNA αναλόγως φύλου και σταδίου ανάπτυξης (Kato et al., 2011; Presslauer et 

al., 2017; Sun & Lai, 2013), που την σειρά της συμβάλλει στα διαφορετικά φυλετικά 

χαρακτηριστικά κατά την ανάπτυξη των γονάδων, καθώς ελέγχει την διαφορετική έκφραση 

μεταξύ πολλών γονιδίων-στόχων.Η αναγνώριση των πρότυπων έκφρασης των miRNA στις 

γονάδες μαγιάτικου είναι από τα πρώτα βήματα στην αποσαφήνιση των λειτουργιών τους 

στην γοναδική ανάπτυξη και διαφοροποίηση στο μαγιάτικο. Στην παρούσα μελέτη έγινε 

αναγνώριση των miRNA σε ώριμες και ανώριμες γονάδες ατόμων μαγιάτικου με χρήση 

τεχνικών Αλληλούχισης Νέας Γενιάς, η οποία παρέχει αλληλουχίες από miRNA χαμηλής 

αφθονίας, αλλά και ποσοτικά δεδομένα λόγω της αντανάκλασης της ποσότητας των miRNA 

σε ωοθήκες και όρχεις από την συχνότητα των μικρο-αναγνώσεων (sequencing reads). 
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Δόθηκε έμφαση στην διαφορική έκφραση λόγω ωρίμανσης, όχι φύλου, και στα σχολιασμένα 

(annotated) miRNA. 

 

2.2. Υλικά και Μέθοδοι 

2.2.1. Συνοπτικά 

Τα βασικά στάδια που ακολουθήθηκαν στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στο 

διάγραμμα ροής (εικόνα 2.2) και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 Συλλογή γονάδων 

 Εξαγωγή γενετικού υλικού 

 Δημιουργία βιβλιοθηκών 

 Απομόνωση miRNA 

 Αλληλούχιση Νέας Γενιάς 

 Ποιοτικός έλεγχος των 

αποτελεσμάτων 

 Ομαδοποίηση και 

ποσοτικοποίηση 

 Ανάλυση και ερμηνεία  

 

2.2.2. Ηθική δήλωση 

Για την παρούσα μελέτη, πραγματοποιήθηκαν δυο ανεξάρτητες σειρές δειγματοληψιών 

ατόμων εκτρεφόμενου μαγιάτικου, ανώριμων και ώριμων. Όσον αφορά στα ώριμα άτομα, 

τα ψάρια προήλθαν από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών. Δεν 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε ζωντανά ψάρια, ενώ ακολουθήθηκαν όλες οι σχετικές 

ηθικές προστασίες για το πείραμα. 

Στην περίπτωση των ανώριμων ατόμων, τα ψάρια διατηρούνταν σε εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις για την συντήρησή τους. Το πειραματικό πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την 

Εικόνα 2.2. Διάγραμμα ροής της ανάλυσης microRNA με την χρήση 
μεθοδολογιών Αλληλούχισης Νέας Γενιάς, από την συλλογή και αλληλούχιση του 
δείγματος, στην ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων αλληλουχίας έως την 
λειτουργική ανάλυση 
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Εθνική Κτηνιατρική Υπηρεσία (National Veterinary Service) (AP 255361). Όλες οι διαδικασίες 

που σχετίζονταν με τα ζώα πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα “Guidelines for the 

treatment of animals in behavioral research and teaching” (Anonymous, 1998), the Ethical 

justification for the use and treatment of fishes in research: an update (Metcalfe & Craig, 

2011) και το “Directive 2010/63/EU of the European parliament and the council of 22 

September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes” (EU, 2010).   

2.2.3. Πειραματόζωα  

Τα ώριμα μαγιάτικα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία είχαν συλλεχθεί από το 

φυσικό τους περιβάλλον το 2011 από την περιοχή του Αστακού (Ιόνιο Πέλαγος, Ελλάδα) και 

εκτράφηκαν σε εγγεγραμμένες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών για τρία χρόνια σύμφωνα 

με τις καθιερωμένες πρακτικές εκτροφής. Έπειτα μεταφέρθηκαν σε ιχθυοκλωβούς σε 

εγκαταστάσεις στον Αργοσαρωνικό (Ιχθυοκαλλιέργειες Αργοσαρωνικού Α.Ε., Σαλαμίνα, 

Ελλάδα) όπου εκτράφηκαν για δυο χρόνια σύμφωνα με τυποποιημένες πρακτικές εκτροφής. 

Τα ανώριμα μαγιάτικα προήλθαν από αυγά ιδιωτικής εταιρίας στον Αργοσαρωνικό από 

γεννήτορες που χορηγήθηκαν με αγωνιστές γοναδοεκλυτίνης (GnRHa) για την πρόκληση της 

ωρίμανσης και ωοτοκίας. Τα αυγά μεταφερθήκαν στις εγκαταστάσεις AQUALABS του 

Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ, IMBBC) 

του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, HCMR), Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα 

(EL91-BIObr-03, EL91-BIOexp-04), όπου εκκολάφθηκαν και εκτράφηκαν μέχρι την ηλικία των 

50 ημερών (days after hatching, dph). Έπειτα, μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις Σούδας, τις 

πειραματικές μονάδες εκτροφής με ιχθυοκλωβούς του ΙΘΑΒΒΥΚ του ΕΛΚΕΘΕ, Σούδα, Χανιά, 

Κρήτη, Ελλάδα (EL-BIO-04).  

2.2.4. Δειγματοληψίες 

Όσον αφορά στα ώριμα άτομα, παραχωρήθηκαν συλλεγμένες γονάδες οκτώ ατόμων, 

τεσσάρων θηλυκών και τεσσάρων αρσενικών ηλικίας τεσσάρων ετών από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Η 

δειγματοληψία γονάδων των ανώριμων ατόμων πραγματοποιήθηκε στις 357 ημέρες μετά 
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την εκκόλαψη (days post hatching, dph), με την αφαίρεση των συγκεκριμένων οργάνων από 

δέκα άτομα, έξι αρσενικά και τέσσερα θηλυκά. 

Για την δειγματοληψία, τα άτομα μεταφέρθηκαν με φορείο σε δεξαμενή όπου 

πραγματοποιήθηκε ευθανασία με υπερδοσολογία βενζοκαΐνης (MS-222), τουλάχιστον 250 

mg l-1. Οι συλλεγμένες γονάδες επωάστηκαν σε RNAlater (Qiagen, Hilden, Γερμανία) και 

αποθηκεύτηκαν στους -80οC. 

2.2.5. Απομόνωση ολικού (total) RNA 

Για την απομόνωση total RNA, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο της Macherey-Nagel “Isolation 

of small and large RNA” (NucleoSpin® miRNA, Rev. 05, June 2017, Düren, Germany). Πηγή 

υλικού για μοριακή ανάλυση αποτέλεσαν οι συλλεγμένες γονάδες από τις τέσσερις ομάδες 

(ανώριμα θηλυκά, ανώριμα αρσενικά, ώριμα θηλυκά, ώριμα αρσενικά). 

Κάθε δείγμα διαλύθηκε και σταθεροποιήθηκε σε ρυθμιστικό διάλυμα λύσης, ενώ έπειτα 

ομογενοποιήθηκε και διηθήθηκε ώστε να αφαιρεθούν αδιάλυτα κατάλοιπα και να μειωθεί 

το ιξώδες. Αφού προσαρμόστηκαν οι συνθήκες δέσμευσης μεγάλου RNA και DNA με 

αιθανόλη, έγινε διαχωρισμός τους από το ολικόRNA, γεγονός που διασφαλίζει έπειτα 

ανώτερη καθαρότητα RNA. Ακολουθήθηκε πέψη του DNA και καθίζηση και απομάκρυνση 

των πρωτεϊνών. Έγινε φόρτωση του δείγματος με το μικρό RNA στο φίλτρο με το μεγάλο RNA 

και πλύση για απομάκρυνση τυχόντων θραυσμάτων DNA, αλάτων και λοιπών μολυσματικών 

παραγόντων. Στο τέλος πραγματοποιήθηκε έκπλυση/ έκλουση (elution) RNA. Μοναδική 

απόκλιση από το πρωτόκολλο υπήρξε στα βήματα 7 και 8, όπου πραγματοποιήθηκε μόνο μία 

φυγοκέντρηση, των τριών λεπτών, στο τέλος. 



74 
 

Εικόνα 2.4. Έλεγχος ποιότητας δείγματος ολικού RNA σε 
βιοαναλυτή Agilent 2100 (G2939A) 

Για εξακρίβωση της αξιοπιστίας των δειγμάτων, 

πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ποιότητας, 

ποσότητας και καθαρότητας. Αρχικά έγινε 

έλεγχος σε φασματοφωτό-μετρο NanoDrop 

(NanoDrop Technologies, USA, ND-1000 

V.3.3.0). Εφόσον η ολική συγκέντρωση των 

δειγμάτων ήταν τουλάχιστον 160ng/μl, 

ακολουθούσε ηλεκτροφόρηση για 35-40 λεπτά 

σε 80 Volt σε 1,5% πήκτωμα αγαρόζης με χρώση 

βρωμιούχου αιθιδίου, όπου δείκτης μοριακού βάρους (DNA ladder) ήταν το pUC19/TacI 

(εικόνα 2.3).  

Τελικό έλεγχο πριν την δημιουργία βιβλιοθηκών αποτέλεσε ο έλεγχος σε βιοαναλυτή Agilent 

2100 (G2939A) (Agilent Technologies, Germany) (εικόνα 2.4). Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο 

Agilent RNA 6000 Pico Assay Protocol, αφού πρώτα πραγματοποιήθηκε αραίωση των 

δειγμάτων σε νερό ελεύθερο από RNAάσες ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι περίπου 

3000pg/μl. Τα δείγματα από δυο ανώριμα αρσενικά άτομα δεν κατάφεραν να περάσουν των 

έλεγχο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τέσσερις αντιπρόσωποι από κάθε ομάδα (ώριμα 

θηλυκά: ΜF1, ΜF2, ΜF3, ΜF4, ανώριμα θηλυκά:IF2, IF6, IF11, IF12, ώριμα αρσενικά: ΜM1, 

ΜM2, ΜΜ3, ΜΜ4, ανώριμα αρσενικά:IM4, IM8, IM9, IM10). 

 

 

 

 

2.2.6. Δημιουργία βιβλιοθηκών 

Το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε, με λίγες προσαρμογές, για την δημιουργία βιβλιοθηκών 

ήταν το NEBNext® Multiplex Small RNA Library Prep Set for Illumina® (Set 1) (New England 

Εικόνα 2.3. Ηλεκτροφόρηση βιβλιοθηκών ολικού RNA σε 1,5% πήκτωμα 
αγαρόζης (35-40 λεπτά, 80 Volt) 
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BioLabs® Inc., Version 4.0. 9/17, Ipswich, Massachusetts). Η προετοιμασία 

πραγματοποιήθηκε με χρήση αρχικής ποσότητας 1μg ολικού RNA εκάστου δείγματος. 

Αρχικά έγινε ενίσχυση του αρχικού δείγματος με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR 

amplification). Έγινε πρόσδεση/ενσωμάτωση προσαρμογέα (adaptor ligation), υβριδοποίηση 

και σύνδεση του εκκινητή αντίστροφης μεταγραφής (reverse transcription primer) και 

αντίστροφη μεταγραφή για τα άκρα 3’ και 5’ ξεχωριστά. Για την αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης έγινε χρήση διαφορετικού εκκινητή-δείκτη (index primer) για κάθε δείγμα. 

Ακολούθησε καθαρισμός του παρασκευάσματος συμπληρωματικού DNA (cDNA construct) 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο QIAquick PCR Purification Kit (QIAGEN, Cat. No. 28104, 

September 2011). Έπειτα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος και επιλογή βάση μεγέθους των 

δειγμάτων με ηλεκτροφόρηση σε 6% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης. Η βαφή του πηκτώματος 

έγινε με επώαση σε 10μl βρωμιούχου αιθιδίου συγκέντρωσης 10mg/ml για 3 λεπτά. 

Το πήκτωμα μεταφέρθηκε σε τράπεζα/ διαφανοσκόπιο υπεριώδους ακτινοβολίας (UV 

transilluminator) (Nippon Genetics Europe), όπου και απομονώθηκαν οι νουκλεοτιδικές 

ζώνες των περίπου 140 ζευγών 

βάσεων, οι οποίες αντιστοιχούν 

στα παρασκευάσματα cDNA με 

προσδεμένο προσαρμογέα που 

προέρχονται από miRNA (εικόνα 

2.5). Έπειτα από την ανάκτηση των 

δειγμάτων από το πήκτωμα, υπολογίστηκε η συγκέντρωσή τους σε φθορισμόμετρο Qubit 2.0 

(Life Technologies, Singapore, Cat. No. 32866) σύμφωνα με το πρωτόκολλο QubitTM dsRNA BR 

Assay Kit (Life Technologies, Cat. No. 32850, Revision: September 2010). 

Εικόνα 2.5. Ηλεκτροφόρηση βιβλιοθηκών ολικού RNA σε 6% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 
(60 λεπτά, 120 Volt). Με κόκκινο βελάκι υποδεικνύονται οι ζώνες που αντιστοιχούν σε 
μικρά RNA. 
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Ως τελευταίος έλεγχος πριν την 

αλληλούχιση, έγινε ηλεκτροφόρηση 

των δειγμάτων σε βιοαναλυτή Agilent 

2100 (G2939A) (Agilent Technologies, 

Germany) για έλεγχο μεγέθους, 

καθαρότητας και συγκέντρωσης 

(εικόνα 2.6), σύμφωνα με το πρωτόκολλο Agilent High Sensitivity DNA Kit Quick Start Guide 

(Agilent Technologies, Inc. 2009, 2012, 2013, Rev. C, Edition 08/2013). Η Αλληλούχιση Νέας 

Γενιάς πραγματοποιήθηκε σε πλατφόρμα Illumina. 

2.2.7. Επεξεργασία δεδομένων αλληλούχισης 

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα CLC Genomics 

Workbench (QIAGEN Bioinformatics, Version 12.0) σύμφωνα με το πρωτόκολλο από το 

“Microarray and Small RNA analysis” (Manual for CLC Genomics Workbench 12.0.2, QIAGEN, 

2019). Έγινε μεταφόρτωση των δεδομένων αλληλούχισης, όπως και των αλληλουχιών 

προσαρμογέα και εκκινητών-δεικτών, στο πρόγραμμα και ποιοτικός έλεγχος. Η μέτρηση, 

ομαδοποίηση (clustering) και ανάλυση των μικρο-αναγνώσεων (sequencing reads) ήταν 

δυνατή μετά την αφαίρεση των αλληλουχιών προσαρμογέα. Τα είδη που αποτέλεσαν βάση 

σχολιασμού (annotation) ήταν ο άνθρωπος (Homo sapiens), το ποντίκι (Mus musculus), το 

αγκαθερό (Gasterosteus aculeatus) και όλοι οι τελεόστεοι ιχθύες στην βιολογική βάση 

δεδομένων miRBase. Ανάλυση πραγματοποιήθηκε μόνο στα σχολιασμένα (annotated) 

miRNA. 

Έπειτα, πραγματοποιήθηκε ποιοτικός έλεγχος με την μέθοδο Ανάλυσης Κύριων Συνιστώσεων 

(Principal Component Analysis), στατιστική ανάλυση μέσω της Εμπειρικής Ανάλυσης 

Διαφορικής Έκφρασης Γονιδίων (Empirical Analysis of Differential Gene Expression, Empirical 

analysis of DGE) και ομαδοποίηση με την Ανάλυση Ιεραρχικής Ομαδοποίησης (Hierarchical 

Clustering Analysis). Στα αρσενικά άτομα λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα με p-value < 

Εικόνα 2.6. Έλεγχος ποιότητας βιβλιοθήκης μικρού RNA σε βιοαναλυτή Agilent 
2100 (G2939A) 
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0,005 και ρυθμό ανακάλυψης ψευδών θετικών (false discovery rate, FDR)>|2|. Στα θηλυκά 

άτομα υπήρξε αυστηρότερη επιλογή, με FDR ≤ 0,05 και fold change>|2|, λόγω των 

αυξημένων διαφορών μεταξύ τους. 

2.2.8. Βιβλιογραφική αναζήτηση 

Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση των λειτουργιών όλων των microRNA που 

βρέθηκαν στις γονάδες των ατόμων. Οι μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 

Google Scholar (https://scholar.google.com/), Scopus (https://www.scopus.com) και 

Scientific Literature (https://scilit.net). Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό των 

φράσεων-κλειδιά: “differential expression”, “microRNA”, “fish”, “gonad”, “ovary”, “testis” και 

“miR-x”, όπου x ήταν ο αριθμός του εκάστοτε microRNA. 

2.3. Αποτελέσματα 

2.3.1. Καθορισμός φύλου ατόμων με τομές γονάδας 

Ιστολογική παρατήρηση τομών γονάδας επιβεβαίωσε το φύλο των ατόμων, των οποίων οι 

γονάδες χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή βιβλιοθηκών microRNA (εικόνα 2.7). Από τα 

επιλεγμένα άτομα υπήρχαν τέσσερις αντιπρόσωποι κάθε φύλου στα ώριμα και ανώριμα 

άτομα. Τα ώριμα, με εξαίρεση ένα μόνο άτομο, είχαν πρωτογενή ωοκύτταρα ή ωοκύτταρα 

σε ατρησία (Εικόνα 2.7.Α), ενώ τα υπόλοιπα εμφανίζονταν ωοκύτταρα στο στάδιο της 

λεκιθογένεσης ή σε ατρησία (εικόνες 2.7.Β-D). Τα ανώριμα θηλυκά είχαν μόνο πρωτογενή 

ωοκύτταρα (εικόνες 2.7.E-H). Στους όρχεις των ώριμων αρσενικών ατόμων παρατηρήθηκε 

ενδορχικό (intratesticular) σπέρμα (εικόνες 2.7.Ι-L), ενώ στα ανώριμα αρσενικά 

παρατηρήθηκαν διάφοροι τύποι βλαστικών κυττάρων. Παρότι υπήρχαν μέχρι και 

σπερματοζωάρια, κυριαρχούσαν τα σπερματογόνια (εικόνες 2.7.M-P). 

  

https://scholar.google.com/
https://www.scopus.com/
https://www.scilit.net/
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2.3.2. Βιβλιοθήκες miRNA  

Πραγματοποιήθηκε κατασκευή 16 βιβλιοθηκών microRNA από τις γονάδες των επιλεγμένων 

ατόμων. Η αλληλούχιση παρήγαγε από κατά μέσο όρο 13 εκατομμύρια μικρο-αναγνώσεις 

ανά άτομο, οι οποίες μειώθηκαν σε περίπου 12,5 εκατομμύρια έπειτα από ποιοτικό έλεγχο. 

Άτομα με οριακές τιμές μικρο-αναγνώσεων (10 εκατομμύρια (Sun et al., 2014)) αποτέλεσαν 

τα IF2 και IM9, με μόλις 9 εκατομμύρια, ενώ ιδιαίτερο ήταν και το άτομο ΙΜ8 με 31 

εκατομμύρια (πίνακας 2.1).  

Εικόνα 2.7. Ιστολογικές εικόνες γονάδας των ατόμων μαγιάτικου. (A-D): γονάδες ώριμων θηλυκών, αντιστοιχούν στα άτομα MF1, MF2, MF3 
και MF4. (E-H): γονάδες ανώριμων θηλυκών, αντιστοιχούν στα άτομα IF2, IF6, IF11 και IF12. (I-L) γονάδες ώριμων αρσενικών, αντιστοιχούν 
στα άτομα MΜ1, MΜ2, MΜ3 και MΜ4. (M-P): γονάδες ανώριμων αρσενικών, αντιστοιχούν στα άτομα IΜ4, IΜ8, IΜ9 και IΜ10. 
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Όσον αφορά στην στατιστικά σημαντική παρουσία των μικρών RNA (small RNA), τα miRNA 

αποτελούσαν το 21,65% των ειδών μικρών RNA στις βιβλιοθήκες των θηλυκών ατόμων, ενώ 

το 58% στις βιβλιοθήκες των αρσενικών. Από τα miRNA με στατιστικά σημαντική παρουσία 

στα θηλυκά άτομα, 54 από τα συνολικά 68 miRNA εμφανίζονταν στα ώριμα με μικρο-

αναγνώσεις ≥ 3,5, ενώ 58 στα ανώριμα. Ομοίως, 28 από τα συνολικά 31 miRNA εκφράστηκαν 

στα ώριμα αρσενικά άτομα, ενώ τα ανώριμα εξέφρασαν και τα 31. Η πλειοψηφία των ατόμων 

είχαν miRNA μήκους 26 νουκλεοτιδίων.  
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Πίνακας 2.1.. Αριθμός μικρο-αναγνώσεων προ και μετά ποιοτικού ελέγχου και μέσο μήκος microRNA σε κάθε 

δείγμα. 

 

Δείγμα 

Αριθμός μικρο-

αναγνώσεων 

(προ ελέγχου) 

Αριθμός μικρο-

αναγνώσεων 

(μετά ελέγχου) 

Εκατομμύρια 

μικρο-

αναγνώσεων 

Μέσο 

μήκος 

miRNA 

Ανώριμο θηλυκό ΙF2 8.714.252 8.468.432 9 26 

Ανώριμο θηλυκό ΙF6 13.388.285 12.926.918 13 27 

Ανώριμο θηλυκό ΙF11 13.774.593 13.277.826 14 25 

Ανώριμο θηλυκό ΙF12 9.939.350 9.647.453 10 26 

Ώριμο θηλυκό ΜF1 14.189.565 13.598.610 14 26 

Ώριμο θηλυκό ΜF2 9.707.474 9.462.306 10 28 

Ώριμο θηλυκό ΜF3 10.335.817 10.055.735 10 29 

Ώριμο θηλυκό ΜF4 14.189.656 13.954.617 14 26,8  

Ανώριμο αρσενικό ΙM4 13.084.534  13.084.499 13  25 

Ανώριμο αρσενικό ΙM8 31.275.274 31.275.279 31 24,5 

Ανώριμο αρσενικό ΙM9 9.017.720 8.934.389 9 26 

Ανώριμο αρσενικό ΙM10 13.274.744  13.274.689 13 25  

Ώριμο αρσενικό ΜM1 13.975.786 13.975.717 14 25,6  

Ώριμο αρσενικό ΜM2 12.514.260 12.245.090 13 27,5 

Ώριμο αρσενικό ΜM3 9.476.922  9.476.953 9  26 

Ώριμο αρσενικό ΜM4 10.642.720 10.491.741 11 26,5 
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2.3.3 Ανάλυση Κύριων Συνιστώσεων 

Έπειτα από την επεξεργασία των δεδομένων με την μέθοδο PCA, παρατηρήθηκε εμφανής 

διαφορική έκφραση αναλόγως σταδίου ανάπτυξης και στα δυο φύλα. Αρχικά, στο γράφημα 

διασποράς προβολής (projection scatter plot) των ανεπεξέργαστων δεδομένων small RNA, 

που βασίστηκε στην PCA (εικόνα 2.8), φαίνονται οι ομαδοποιήσεις ώριμων και ανώριμων 

ατόμων, με προφανή χρωματικό διαχωρισμό. Τα θηλυκά (Εικόνα 2.8.Α) και τα αρσενικά 

(Εικόνα 2.8.Β) άτομα ομαδοποιούνταν αναλόγως της ωριμότητας. 

Απομονώνοντας τα miRNA με στατιστικά σημαντική έκφραση, κατασκευάστηκε το γράφημα 

ανάλυσης κύριων συνιστώσεων (εικόνα 2.9). Ομοίως με το γράφημα διασποράς προβολής, 

στα θηλυκά άτομα υπήρξε έντονη ομαδοποίηση των ώριμων θηλυκών, όσον αφορά στην 

κύρια συνιστώσα 1 (principal component 1, PC1), η οποία εξηγεί το 63,6% της ολικής 

μεταβλητότητας (Εικόνα 2.9.Α). Στα ανώριμα θηλυκά υπήρξε επίσης ομαδοποίηση σύμφωνα 

με την PC1, αν και το άτομο IF11 παρέκκλινε αρκετά. Λαμβάνοντας υπόψη και την PC2, με 

την οποία εξηγείται έως και το 79,9% της μεταβλητότητας, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη 

ομοιότητα μεταξύ των ώριμων ατόμων MF1-MF4, MF2-MF3, ενώ το άτομο IF11 φάνηκε να 

παρεκκλίνει ακόμα εντονότερα από τα υπόλοιπα ανώριμα άτομα. 

Στα αρσενικά άτομα φάνηκε εντονότερη η ομαδοποίηση στα ώριμα άτομα σε σχέση με τα 

ανώριμα σύμφωνα με την PC1, που εξηγεί το 76,8% της μεταβλητότητας (Εικόνα 2.9.B). 

Συμπεριλαμβάνοντας την PC2, για την εξήγηση έως το 83,6% του ποσοστού της 

μεταβλητότητας, φάνηκε μια χαλαρή ομαδοποίηση των ανώριμων αρσενικών, με το άτομο 

ΙΜ10 να παρεκκλίνει. 
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 Εικόνα 2.8. Γράφημα διασποράς προβολής ανεπεξέργαστων δεδομένων με την μέθοδο PCA για διαφορική 

έκφραση miRNA σε άτομα μαγιάτικου αναλόγως ωριμότητας.(Α): Έκφραση miRNA σε θηλυκά άτομα. (Β): Έκφραση 

miRNA σε αρσενικά άτομα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.9. Ανάλυση με την μέθοδο PCA για διαφορική έκφραση miRNA σε άτομα μαγιάτικου αναλόγως 

ωριμότητας. (Α): Έκφραση miRNA σε θηλυκά άτομα. (Β): Έκφραση miRNA σε αρσενικά άτομα. 
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2.3.4. Εμπειρική Ανάλυση Διαφορικής Έκφρασης Γονιδίων 

Συγκρίνοντας τις αναγνώσεις μεταξύ των φυλετικά ανώριμων και ώριμων γονάδων σε κάθε 

φύλο, αναγνωρίστηκαν miRNA με στατιστικά σημαντική διαφορά σε αφθονία έκφρασης στα 

θηλυκά και στα αρσενικά άτομα αντίστοιχα. Στα θηλυκά άτομα αναγνωρίστηκαν συνολικά 

68 σχολιασμένα miRNA με στατιστικά σημαντική έκφραση, ενώ στα αρσενικά, αντιστοίχως, 

αναγνωρίστηκαν συνολικά 31 σχολιασμένα miRNA. 

Τα επίπεδα έκφρασης των miRNA δεν ήταν σταθερά και δύνατο να διαφέρουν αναλόγως 

ατόμου ή σταδίου ανάπτυξης. Παρά αυτού, εντός ομάδας, κάποια miRNA μπορούσαν να 

έχουν μέσες κανονικοποιημένες αξίες έκφρασης ανώτερες των 1.000 (miR-31, miR-216b, 

miR-21, ENSGACT00000029268.1 (ώριμα θηλυκά), miR-216b, miR-462, miR-21, miR-99-1, 

miR-10b-1/2, miR-10-a, miR-145, miR-199a, miR-199a-1/2/3/4, miR-143 (ανώριμα θηλυκά), 

miR-724, miR-10b, miR-271(ώριμα αρσενικά), miR-724, miR-10b, miR-10b-1/2, miR-217 

(ανώριμα αρσενικά)). Αντιθέτως, μερικά miRNA παρουσίαζαν μέσες τιμές κατώτερες των 5 

(miR-135b, miR-135a-1/2, miR-19a, miR-216a, miR-142b, miR-181c, miR-451, miR-7552a-1/2, 

ENSGACT00000028944.1 (ώριμα θηλυκά), miR-31, ENSGACT00000028307.1 (ανώριμα 

θηλυκά), miR-489-1, ENSGACT00000028318.1 (ώριμα αρσενικά), miR-4443 (ανώριμα 

αρσενικά)). 

 

2.3.5. Ανάλυση Ιεραρχικής Ομαδοποίησης 

Στους θερμικούς χάρτες (Εικόνα 2.6) παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ομοιότητα αναλόγως 

ωριμότητας και στα δυο φύλα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στα δέντρα ιεραρχικής 

ομαδοποίησης των γονάδων των ατόμων. Εντός των ομάδων, στα θηλυκά ώριμα άτομα, τα 

ΜF2-ΜF3 και τα ΜF1-ΜF4 είχαν μεταξύ τους ομοιότερη έκφραση (Εικόνα 2.5.Α), ενώ στα 

ανώριμα τα ΙΜ4-ΜΜ9 και τα ΙΜ8-ΙΜ10 είχαν μεταξύ τους ομοιότερα πρότυπα έκφρασης 

(Εικόνα 2.5.Β). Η ανάλυση ιεραρχικής ομαδοποίησης διαχώρισε, σε κάθε περίπτωση, τα 

miRNA αναλόγως του αναπτυξιακού σταδίου των γονάδων , όπως φαίνεται από τους 
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κλάδους του ιεραρχικού δέντρου (Εικόνα 2.10). Οι συναθροίσεις miRNA του κάθε 

αναπτυξιακού σταδίου είχαν χωριστεί περαιτέρω σε μικρότερες υποομάδες. 

Στα θηλυκά άτομα, ήταν αρκετά συχνό φαινόμενο η στενή ομαδοποίηση αντιγράφων miR 

της ίδιας οικογένειας. Το γεγονός αυτό παρατηρήθηκε σε αντίγραφα των οικογενειών miR-7 

(miR-7a-1, miR-7a-2, miR-7a-3 (D. rerio)), miR-10 (miR-10b-1, miR-10b-2 (D. rerio), miR-10a 

(H. sapiens)), miR-99 (miR-99-1, miR-99-2 (D. rerio)), miR-183 (miR-183-1, miR-183-2, miR-

183-3 (S. salar)), miR-196 (miR-196b (P. marinus), miR-196 (H. hippoglossus)), miR-199 (miR-

199a-1, miR-199a-2, miR-199a-3, miR-199a-4 (O. latipes), miR-199a (C. carpio)), miR-216 (miR-

216a (T. nigroviridis), miR-216b (P. marinus)) και miR-7552 (miR-7552a-1, miR-7255a-2 (S. 

salar)). Τα αντίγραφα miR-20b από σχολιασμό σε δυο διαφορετικούς οργανισμούς (D. rerio, 

S. salar) βρέθηκαν επίσης στενά ομαδοποιημένα. 

Τα αρσενικά άτομα εμφάνισαν παρόμοια εικόνα. Αντίγραφα των miR-183 ήταν στενά 

ομαδοποιημένα, αν και συμπεριλαμβάνονταν δυο αντίγραφα του miR-182 (miR-182 (C. 

carpio), το miR-182 (D. rerio)), όπως και το miR-217 (C. carpio), στην συνάθροιση. Στενή 

ομαδοποίηση εμφανιζόταν σε αντίγραφα της ίδιας οικογένειας, όπως miR-10b (miR-10b-1, 

miR-10b-2 (D. rerio), miR-10b (C. carpio)), miR-10d (miR-10d (D. rerio), miR-10d (C. carpio)), 

miR-196 (miR-196b (P. marinus), miR-196 (H. hippoglossus) και miR-214 (miR-214-1, miR-214-

3 (S. salar)). 

Παρότι τα δυο φύλα είχαν αρκετά διαφορετικά miRNA, υπήρχαν μερικά τα οποία 

μοιράζονταν. Αυτά ήταν τα εξής: miR-10b-1, miR-10b-2, miR-135c, miR-182, miR-183-1, miR-

183-2, miR-183-3, miR-451 και miR-8159. Σε κάθε περίπτωση, τα κοινά miRNA συμφωνούσαν 

στο αναπτυξιακό στάδιο ανάμεσα στα δυο φύλα, στο οποίο εκφράζονταν. Τα miR-10b-1, miR-

10b-2, miR-135c, miR-451 και miR-8159 εκφράζονταν στα ανώριμα άτομα, ενώ τα miR-182, 

miR-183-1, miR-183-2 και miR-183-3 στα ώριμα. 
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Εικόνα 2.10. Θερμικοί χάρτες διαφορικής έκφρασης miRNA σε άτομα μαγιάτικου αναλόγως ωριμότητας.(Α): 

Έκφραση miRNA σε θηλυκά άτομα. (Β): Έκφραση miRNA σε αρσενικά άτομα. 

2.3.. Λειτουργίες microRNA 

Έπειτα από την εύρεση των miRNA στις γονάδες μαγιάτικου, ήταν σημαντική η εύρεση των 

λειτουργιών και των ρυθμιστικών τους ρόλων. Οι λειτουργίες που δυνητικά μπορούσαν να 

έχουν παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2, που βρίσκεται στο τέλος της εργασίας. Τα miRNA 

κάλυπταν μεγάλο εύρος λειτουργιών και ρύθμισης διαδικασιών, όπως γοναδική ανάπτυξη, 

γαμετογένεση, γονιμότητα, καρκινογένεση, ανοσία, κυτταρικός κύκλος (αύξηση, διατήρηση, 

διαφοροποίηση, πολλαπλασιασμός), βιοσύνθεση στεροειδών ορμονών και σωματική 

αύξηση. 

Από το σύνολο των miRNA, οκτώ ήταν σχολιασμένα από το αγκαθερό (Gasterosteus 

aculeatus) (ENSGACT00000027991, ENSGACT00000028196, ENSGACT00000028318, 

ENSGACT00000028044, ENSGACT00000028307, ENSGACT00000028944, 

ENSGACT00000028959 και ENSGACT00000029268). Τα τρία πρώτα ήταν συνώνυμα των miR-

92a, -99-2 και 451a αντιστοίχως, οπότε θεωρήθηκαν πως είχαν τις ανάλογες λειτουργίες. Για 

έντεκα μόνο miRNA (ENSGACT00000028044, ENSGACT00000028307, ENSGACT00000028944, 

ENSGACT00000028959, ENSGACT00000029268, miR-142b, -7132b, -7552a-1, -7552a-2, -6651 

και -7132a) δεν υπήρχαν βιβλιογραφικές αναφορές για τους ρόλους τους στην γονάδα. 

 

2.4. Συζήτηση 

Οι ιχθυοκαλλιέργειες, αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα παραγωγής τροφής. 

Τα τελευταία, ιδιαίτερα, χρόνια έχουν ενταθεί οι προσπάθειες επέκτασης, όσον αφορά στα 

είδη προς εκτροφή, και αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων που δύναται να αντιμετωπίζουν. 

Για τον πλήρη έλεγχο της εκτροφής ενός καινούριου είδους, είναι ύψιστης σημασίας ο 

έλεγχος κάθε πτυχής του αναπαραγωγικού του κομματιού, συμπεριλαμβάνοντας την 

αναλογία φύλου, την φυλετική διαφοροποίηση, την ωρίμανση και την διαδικασία της 
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αναπαραγωγής. Ως απόρροια αυτού, είναι δυνατή η επίτευξη πολλών στόχων στις 

ιχθυοκαλλιέργειες, όπως η δημιουργία μονοφυλετικού πληθυσμού και η αποτροπή πρώιμης 

ωρίμανσης και ανεξέλεγκτης/ ανεπιθύμητης αναπαραγωγής κατά την εκτροφή. Επιπλέον, 

είναι δυνατή η μείωση της επίδρασης του φαινοτυπικού φύλου στην ποιότητα του 

προϊόντος, η αύξηση της σταθερότητας των συστημάτων αναπαραγωγής και η προστασία 

των άγριων πληθυσμών σε περίπτωση διαφυγής των εκτρεφόμενων ατόμων στο φυσικό 

περιβάλλον, λόγω ανικανότητας ή μειωμένης ικανότητας αναπαραγωγής (π.χ. μέσω στείρων 

τριπλοειδών (Benfey, 2001; Johnson et al., 2019; Solar, Donaldson, & Hunter, 1984)). 

Σε περιπτώσεις εκτρεφόμενων ειδών μεγάλης οικονομικής αξίας, όπως το μαγιάτικο (Seriola 

dumerili), είναι απαραίτητη και η πραγματοποίηση μοριακών μελετών. Κάθε μελέτη που 

δύναται να αποκομίσει γνώσεις από κάθε πτυχή ζωής του μαγιάτικου, ή ικανή να συμβάλλει 

στην αποδοτικότερη εκτροφή και διαχείριση των αποθεμάτων του, είναι μεγάλης 

οικονομικής και επιστημονικής σημασίας. 

Παρά αυτού, δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερη ενασχόληση με την μελέτη μοριακών πτυχών της 

φυλετικής διαφοροποίησης στο μαγιάτικο, ιδιαίτερα σχετικά με την έκφραση miRNA. Έχει 

επιβεβαιωθεί πως τα miRNA είναι ρυθμιστικά μόρια ικανά να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό 

πλειάδα βιολογικών διεργασιών (Bartel, 2004; Berezikov, 2011; Christodoulou et al., 2010; 

Reza et al., 2019; Wienholds & Plasterk, 2005; You et al., 2017). Συνεπώς, μια βάση 

δεδομένων miRNA θα συνέβαλλε σημαντικά στην μελέτη του συνόλου των miRNA που είναι 

παρόντα στις γονάδες του μαγιάτικου, όπως την κατανόηση του ρυθμιστικού ρόλου τους σε 

βιολογικές διαδικασίες, όπως η φυλετική διαφοροποίηση. Στην παρούσα εργασία, έγιναν τα 

μεταγραφικά προφίλ microRNA από τις γονάδες τεσσάρων ομάδων ατόμων μαγιάτικου 

(ανώριμα θηλυκά, ανώριμα αρσενικά, ώριμα θηλυκά, ώριμα αρσενικά). 

2.4.1.Ιστολογία γονάδων 

Ο ιστολογικός χαρακτηρισμός των γονάδων βασίστηκε στην περιγραφή από άλλες μελέτες 

(Gillanders, Ferrell, & Andrew, 1999; Grau et al., 1996; Marino et al., 1995; Micale et al., 1999; 
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Mylonas et al., 2004; Poortenaar et al., 2001; Shiraishi, Ohshimo, & Yukami, 2010; Sley et al., 

2014). Οι τέσσερις ομάδες γονάδων χαρακτηρίζονταν από διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. 

Όσον αφορά στα ανώριμα άτομα, η ιστολογία τους αναλύθηκε εκτενώς στο Κεφάλαιο 1.4.1. 

Τα ανώριμα θηλυκά βρίσκονταν στο τελικό στάδιο της πρωτογενούς ανάπτυξης, late 

perinucleolus stage, ενώ τα αρσενικά, παρότι είχαν παραγάγει σπερματοζωάρια, 

χαρακτηρίζονταν από τα σπερματογόνια στους όρχεις. 

Τα ωοκύτταρα στα ώριμα θηλυκά είτε βρίσκονταν σε στάδιο λεκιθογένεσης είτε υφίσταντο 

ατρησία, με εξαίρεση το άτομο MF1, το οποίο είχε πρωτογενή κύτταρα σε στάδιο late 

perinucleolus ή ατρητικά ωοκύτταρα. Η λεκιθογένεση αποτελεί το πρώτο στάδιο της 

δευτερογενούς ανάπτυξης στα ωοκύτταρα, όπου συντίθεται και εναποτίθεται λεκιθίνη 

(vitellogenin) εντός του ωοκυττάρου. Η ωοθήκη περιείχε λεκιθογόνα ωοκύτταρα, εκτός των 

κυττάρων πρωτογενούς ανάπτυξης. Εμφανίστηκαν φλοιικές κυψελίδες (cortical alveoli), 

σταγόνες λιπιδίου (lipid globules) και κόκκοι λεκίθου (yolk globules) ως άχρωμα κυστίδια 

στην περιπυρηνική ζώνη που σταδιακά αυξάνονταν σε αριθμό και εξαπλώνονταν στο 

κυτταρόπλασμα γύρω από κεντρικά τοποθετημένο πυρήνα, οδηγώντας στην αύξηση 

μεγέθους του ωοκυττάρου. Ήταν διακριτή η ακτινωτή ζώνη (zona radiata) (Mañanós et al., 

2008; Marino et al., 1995; Mylonas et al., 2004).  

Εκτός αυτών, παρατηρήθηκαν ατρητικά ωοκύτταρα, ωοκύτταρα των οποίων η ανάπτυξη 

διακόπηκε με αποτέλεσμα να εκφυλιστούν και να απορροφηθούν. Η ακτινωτή τους ζώνη και 

ο πυρήνας ήταν ανύπαρκτα ή σε στάδιο αποδόμησης, ενώ τα λεκιθικά κυστίδια 

συγκεντρώνονταν στο κέντρο του κυττάρου και διαρρηγνύονταν, απελευθερώνοντας το 

υλικό τους στο κυτταρόπλασμα. Ποσότητα ατρητικών κυττάρων μπορεί να εμφανιστεί 

φυσιολογικά πριν την περίοδο, κατά την διάρκεια και στο τέλος της ωορρηξίας (Mañanós et 

al., 2008; Marino et al., 1995; Mylonas et al., 2004). 

Όσον αφορά στα ώριμα αρσενικά άτομα, οι όρχεις περιείχαν όλους τους τύπους κυττάρων 

της σπερματογένεσης, δηλαδή σπερματογόνια, σπερματοκύτταρα, σπερματίδες και 
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σπερματοζωάρια, αλλά χαρακτηρίζονταν από τις μεγάλες ποσότητες ενδορχικού σπέρματος. 

Υπήρχε ελεύθερο σπέρμα στον αυλό των σπερματικών σωληναρίων. Από πλευρά 

οργάνωσης, ήταν ολοκληρωμένη η λοβιακή οργάνωση των όρχεων που συναντάται σε ώριμο 

μαγιάτικο (Marino et al., 1995; Sley et al., 2014; Zupa et al., 2017).  

Σύμφωνα με άλλες μελέτες στο μαγιάτικο όπου εξετάστηκε η ιστολογία γονάδων σε ώριμα 

(Jerez et al., 2018; Marino et al., 1995; Micale et al., 1999; Mylonas et al., 2004; Pousis et al., 

2018; Sley et al., 2014; Zupa et al., 2018; Zupa et al., 2017) και ανώριμα άτομα, τα άτομα της 

παρούσας μελέτης φάνηκε να έχουν φυσιολογική γοναδική ανάπτυξη. 

2.4.2.Βιβλιοθήκες microRNA 

Από τις 16 βιβλιοθήκες που δημιουργήθηκαν, παράχθηκαν 12,9 εκατομμύρια 

ανεπεξέργαστες μικρο-αναγνώσεις ανά άτομο που μειώθηκαν στα 12,7 εκατομμύρια έπειτα 

από έλεγχο. Γενικώς δεν υπάρχει επιθυμητός αριθμός μικρο-αναγνώσεων για μια έρευνα, 

αλλά οι πιο πρόσφατες μελέτες σχετικά με την έκφραση miRNA στις γονάδες παράγουν 

συνήθως μικρο-αναγνώσεις εύρους 10-30 εκατομμυρίων (Du et al., 2018; He et al., 2019; 

Huang et al., 2019; Liu et al., 2019; Shu et al., 2019; Waiho et al., 2019; Wei et al., 2019; Zhang 

et al., 2018). Αυτό συμφωνεί με τους Sun et al. (2014), πως, εφόσον οι βιβλιοθήκες 

αποτελούνται κυρίως από miRNA, το ελάχιστο 10 εκατομμύρια μικρο-αναγνώσεις ανά 

δείγμα αποτελούν αξιόπιστη πηγή για μελέτη έκφρασης miRNA. 

Το μέσο μήκος των microRNA ήταν 26 νουκλεοτίδια, σχετικά μεγαλύτερο από το 

αναμενόμενο των 19-22 νουκλεοτιδίων (Bartel, 2004; Kim, 2005; Krol, Loedige, & Filipowicz, 

2010). Παρότι ανάλογο μέγεθος έχουν συνήθως τα piwi-RNA (Ozata et al., 2019), έχουν 

παρατηρηθεί microRNA τέτοιου μήκους σε είδη όπως το Giardia lamblia (Saraiya, Li, & Wang, 

2013) και η ούγγαινα (Diplodus puntazzo) (προσωπική επικοινωνία). Τα δείγματα είχαν 

εγκριθεί από όλους τους ελέγχους ποιότητας που στόχευαν στην διαλογή miRNA από το 

γενικό σύνολο των μικρών RNA, μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα λάθους. 

Για την οπτική αναπαράσταση της διαφορικής έκφρασης miRNA μεταξύ των ομάδων έγινε 



90 
 

χρήση της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis, PCA), μιας συχνά 

εφαρμοζόμενης στατιστικής μεθόδου ανάλυσης πολυπαραγοντικών δεδομένων με ποικίλες 

χρήσεις στις θετικές επιστήμες. Μέσω του συνδυασμού δύο ή περισσότερων  παραγόντων 

(π.χ. μεταγραφωμάτων) σε νέα μεταβλητή, είναι δυνατή η δημιουργία μια κύριας 

συνιστώσας (principal component, PC), που αποτελεί γραμμικό συνδυασμό των αρχικών 

μεταβλητών και εξηγεί μεγάλο μέρος της ολικής μεταβλητότητας. Τοιουτοτρόπως επιτρέπει 

την μείωση των διαστάσεων μιας βάσης δεδομένων και την συμπύκνωση της πληροφορίας 

(Todorov, Fournier, & Gerber, 2018; van der Werf et al., 2006). 

Ήταν, συνεπώς, δυνατό να απεικονιστεί το μεγαλύτερο ποσοστό μεταβλητότητας των 

δεδομένων σε δισδιάστατο γράφημα. Τα δυο γραφήματα διασποράς των δειγμάτων από τις 

δυο πρώτες συνιστώσες εξηγούσαν το 74,9% και 83,6% της ολικής μεταβλητότητας της 

έκφρασης miRNA στα θηλυκά και στα αρσενικά άτομα αντίστοιχα. Το συγκεκριμένο ποσοστό 

είναι ικανοποιητικό, όντας πάνω από το 70% που αποτελεί ένα συνηθισμένο όριο σε μελέτες 

(Jolliffe, Cadima, & Cadima, 2016).  

Περαιτέρω ανάλυση, με χρήση της εμπειρικής ανάλυσης διαφορικής έκφρασης γονιδίων, 

φανέρωσε την διαφορική έκφραση miRNA αναλόγως ηλικίας και στα δυο φύλα, όπως και τα 

εκφραζόμενα miRNA κάθε ομάδας. Τα θηλυκά άτομα εξέφραζαν συνολικά 68 σχολιασμένα 

miRNA, ενώ τα αρσενικά 31, αν και πρέπει να ληφθεί υπόψη πως μερικά miRNA 

επαναλήφθηκαν κατά τον σχολιασμό, όντας το ίδιο miRNA, αλλά σχολιασμένα από 

διαφορετικό οργανισμό (π.χ. miR-20b (D. rerio), miR-20b (S. salar)). Θεωρώντας δεδομένο 

πως ένα miRNA ήταν αξιόπιστα εκφρασμένο όταν η κανονικοποιημένη τιμή έκφρασής του 

ήταν ≥3,5 (για log10 κανονικοποίηση), τα ώριμα θηλυκά άτομα εξέφραζαν συνολικά 59 

σχολιασμένα miRNA, από τα οποία 24 (40%) ήταν εκφρασμένα περισσότερο σε σύγκριση με 

τα ανώριμα άτομα, ενώ τα ανώριμα άτομα “υπερέκφραζαν” 44 (73%) από τα συνολικά 60 

miRNA που ήταν παρόντα στις ανώριμες ωοθήκες. Ομοίως, τα ώριμα αρσενικά άτομα 

εξέφραζαν 28 σχολιασμένα miRNA, εκ των οποίων τα 15 (53%) είχαν αυξημένη έκφραση σε 
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σύγκριση με τα ανώριμα, ενώ τα ανώριμα άτομα έκφραζαν 16 (51%) από τα συνολικά 31 

miRNA που ήταν παρόντα στους όρχεις. 

Σε κάθε κατηγορία γονάδας υπήρχαν συγκεκριμένα miRNA με ιδιαίτερα αυξημένη έκφραση 

σε σχέση με τα υπόλοιπα. Στα ώριμα θηλυκά, τα miRNA με ιδιαίτερα αυξημένη έκφραση ήταν 

τα miR-21, -216b, -199, -96 και ENSGACT00000029268.1, ενώ στα ανώριμα θηλυκά τα  miR -

21, -216b, -462, -99, -10b/a, -99, -145 και -199. Τα αρσενικά εξέφραζαν σε αφθονία, 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα miRNA, τα miR -724, 10b και -217, με τα ώριμα να εκφράζουν 

επιπροσθέτως και το ENSGACT00000028959.1. 

Στο επόμενο βήμα, όπου πραγματοποιήθηκε ανάλυση ιεραρχικής ομαδοποίησης, 

μελετήθηκε η ομοιότητα έκφρασης miRNA μεταξύ των ατόμων, παράλληλα με την ιστολογία 

της γονάδας στα άτομα. Ήταν δυνατό, συνεπώς, να επιβεβαιωθεί αν υπήρχε συσχέτιση 

ιστολογικού σταδίου ωρίμανσης-έκφρασης miRNA. 

Αρχικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως σε είδη όπως το μαγιάτικο, η γονάδα, που 

αποτελεί το κυριότερο όργανο αναπαραγωγής, διαφοροποιείται είτε σε όρχεις είτε σε 

ωοθήκη κατά την φυλετική διαφοροποίηση και ακολουθεί αποκλίνοντα μονοπάτια για την 

ανάπτυξη και διαφοροποίησή της. Εκτός, όμως, της ίδιας της γονάδας, η γαμετογένεση που 

συμβαίνει εντός αποτελεί μια δυναμική και έντονα ρυθμιζόμενη διαδικασία που απαιτεί την 

αλληλεπίδραση πολλαπλών ιστών και συστημάτων (Eisenberg et al., 2015), οδηγώντας σε 

αυστηρή χωροχρονική ρύθμιση από miRNA. Γενικώς, αναμενόταν να υπάρχει διαφορική 

έκφραση miRNA αναλόγως σταδίου ανάπτυξης. 

Θα ήταν αναμενόμενο, συνεπώς, να παρατηρηθεί ομαδοποίηση των ατόμων βάση της 

ιστολογίας και της ανάπτυξής τους, δηλαδή να παρατηρηθεί ομαδοποίηση των ατόμων 

αναλόγως ανάπτυξης γονάδας, με το άτομο MF1, επιπροσθέτως, να είναι το πιο απόμακρο 

εντός της ομάδας των ώριμων θηλυκών. Τα δέντρα ιεραρχικής ομαδοποίησης υποστήριξαν 

πράγματι πως υπήρχε διαφορική έκφραση miRNA μεταξύ ατόμων ίδιου φύλου σε 

διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, με την ομαδοποίηση των ώριμων και των ανώριμων ατόμων. 
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Παρά αυτού, δεν φάνηκε να υπάρχει διαφορική έκφραση μεταξύ του MF1 και των 

υπόλοιπων ώριμων θηλυκών. Μια πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να είναι πως είχε ήδη 

ξεκινήσει η λεκιθογένεση, το αμέσως επόμενο στάδιο της ανάπτυξής του, χωρίς να προλάβει 

να φανεί ιστολογικά ή πως το άτομο ήταν έτοιμο για την λεκιθογένεση από πλευρά έκφρασης 

miRNA. Μεταξύ δυο διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης υπάρχει γενικώς μετατόπιση (shift) 

στην ρύθμιση των miRNA (Bannister et al., 2009), οπότε θα μπορούσε να είχε προηγηθεί της 

μορφολογικής αλλαγής η αλλαγή στην έκφραση των ρυθμιστικών μορίων. 

 

2.4.3. Λειτουργίες των miRNA 

Έπειτα από την εύρεση των miRNA στις γονάδες μαγιάτικου, ήταν σημαντική η εύρεση των 

λειτουργιών και των ρυθμιστικών τους ρόλων. Οι λειτουργίες που δυνητικά μπορούσαν να 

έχουν τα miRNA της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2. Αναμενόμενα, 

καλυπτόταν μεγάλο εύρος λειτουργιών και ρύθμισης διαδικασιών, όπως γοναδική ανάπτυξη, 

γαμετογένεση, γονιμότητα, καρκινογένεση, ανοσία, κυτταρικός κύκλος (αύξηση, διατήρηση, 

διαφοροποίηση, πολλαπλασιασμός), βιοσύνθεση στεροειδών ορμονών και σωματική 

αύξηση.  

Δεδομένου πως τα miRNA ρυθμίζουν την έκφραση γονιδίων, θα μπορούσε να υποτεθεί πως 

τα miRNA που εκφράζονται στην γονάδα συμβάλλουν στον σχηματισμό και στην διατήρηση 

των ιστών της (Fu et al., 2018). Τα miRNA miR-9 (Jia et al., 2018; Meng et al., 2018), -10 (Du et 

al., 2018), -21 (Wang et al., 2017, 2019b), -27b (Du et al., 2018), -31 (Bannister et al., 2009; 

Miao et al., 2016), -143 (He et al., 2019; Wang et al., 2019b), -145 (Kruszynska & Slowinska-

Srzednicka, 2017; Shu et al., 2019), -183 (Huang, Ye, & Chen, 2017; Shu et al., 2019), -192 

(Pfennig et al., 2015; Wang et al., 2019b; Zhang et al., 2016), -203b (Wang et al., 2017), και 

miR-205 (Tao et al., 2016) έχουν βρεθεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη γονάδας γενικώς, ενώ 

τα miR-10a, -10d (Tao et al., 2016) και ENSGACT00000027991.1 (Du et al., 2018; Eisenberg et 

al., 2015; He et al., 2019) ήταν πιθανό να έχουν την ίδια ιδιότητα. 
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Επιπλέον, την ανάπτυξη όρχεων ήταν δυνατό να ρυθμίζουν τα miR-135b (Skaftnesmo et al., 

2017), -135c (Du et al., 2018), -192 (Zhang et al., 2016), -214 (Davey & Grossmann, 2016; Jiang 

et al., 2019), -217 (Xu et al., 2018), -27b (Fu et al., 2018), -7a (Zhang et al., 2016), -724 

(Skaftnesmo et al., 2017) και -99 (Davey & Grossmann, 2016; Reza et al., 2019). Αντιθέτως, 

ωοθηκική ανάπτυξη και διαφοροποίηση μπορούσαν να ρυθμίζουν τα miR-106 (Waiho et al., 

2019), -133a (Du et al., 2018), 145 (Wimuttisuk et al., 2013), -181c (Huang et al., 2017; Shu et 

al., 2019; Wang et al., 2017), -192 (Wang et al., 2019b), -21 (Wang et al., 2017), -214 (Reza et 

al., 2019), -27b (Reza et al., 2019), -462 (Jing et al., 2014), -9 (Meng et al., 2018), -216b (Wu et 

al., 2017) και -143 (Schmidt et al., 2004; Zhang et al., 2016). 

Είναι ενδιαφέρον να ληφθεί υπόψη το φύλο στο οποίο εκφράστηκαν τα miRNA. Πέντε από 

τα αναφερόμενα miRNA που σχετίζονταν με την ορχική ανάπτυξη εκφράζονταν στους όρχεις 

μαγιάτικου (miR-135c, -214, -217, -27b,-724), εκ των οποίων δυο (miR-135c, -214) 

εκφράζονταν περισσότερο στα ανώριμα άτομα, ενώ τα υπόλοιπα στα ώριμα. Όσον αφορά 

στην ωοθηκική ανάπτυξη, μόνο δύο από τα αναφερόμενα miRNA δεν εκφράζονταν στις 

ωοθήκες μαγιάτικου (miR-27b, -192). Από τα υπόλοιπα, με εξαίρεση τα miR-9, -106 και -216b, 

τα miRNA είχαν μεγαλύτερη αφθονία στα ανώριμα θηλυκά. 

Προχωρώντας στην γαμετογένεση, αναμενόταν επίσης σημαντική συμβολή των miRNA. Το 

μέγεθος της συμβολής δεν ήταν πάντοτε ξεκάθαρο, καθώς σε μερικά miRNA γινόταν απλή 

αναφορά για ρύθμιση της γαμετογένεσης χωρίς περαιτέρω πληροφορίες (miR-27b-3 (Du et 

al., 2018), -457 (Chen et al., 2017), -7a (Chen et al., 2017), -9 (Waiho et al., 2019) και 

ENSGACT00000028318.1 (Chen et al., 2017)), ενώ σε άλλα αναφερόταν τα γονίδια-στόχοι 

(π.χ. DMRT) και οι επιδράσεις τους (Shu et al., 2019; Tao et al., 2016). Μία από αυτές ήταν ο 

πολλαπλασιασμός κυττάρων απαραίτητων κατά την ωογένεση, όπως γεννητικών, κοκκιωδών 

και κυττάρων θήκης (miR-27b (Du et al., 2018), -18a, -199, -31, -21, -143 (Reza et al., 2019)). 

Επιπλέον, πραγματοποιούταν ενδοκρινική ρύθμιση και βιοσύνθεση/ρύθμιση στεροειδών 

ορμονών (Fu et al., 2018; Kim et al., 2011; Reza et al., 2019; Tao et al., 2016; Wang et al., 2017, 
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2019b; Zhang et al., 2017), όπως αντιμυλλέριου ορμόνης (Zhang et al., 2016) και 

προγεστερόνης (Reza et al., 2019) σε αρσενικές και θηλυκές γονάδες εξίσου.  

Εκτός των συγκεκριμένων κυττάρων, ο αναπαραγωγικός κύκλος είναι γνωστό πως ρυθμίζεται 

κυρίως από καταρράκτη ορμονών κατά μήκος του άξονα υποθάλαμου-υπόφυσης-γονάδας 

(Mañanós et al., 2008). Κάποια από τα miRNA που βρέθηκαν να σχετίζονται με στεροειδείς 

ορμόνες ήταν τα miR-133a (Wang et al., 2017), -143 (Kim et al., 2011; Reza et al., 2019; Zhang 

et al., 2017), -182, -183, -199, -19a (Reza et al., 2019), -205 (Tao et al., 2016), -21 (Tao et al., 

2016; Wang et al., 2017, 2019b), -214 (Reza et al., 2019), -216b (Wang et al., 2019b), -217 (Fu 

et al., 2018), -338a (Wang et al., 2016) και -96 (Reza et al., 2019; Tao et al., 2016). 

Εκτός από το αναπαραγωγικό κομμάτι, τα αποτελέσματα περιλάμβαναν miRNA με στόχο την 

υγεία και την ανοσία ή αντοχή σε ασθένειες. Το μαγιάτικο δύναται να προσβληθεί από 

πληθώρα παθογόνων κατά την εκτροφή του (Sicuro & Luzzana, 2016), γεγονός ικανό να 

προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες. Μοριακές μελέτες σχετικά με την καλύτερη 

κατανόηση των παθογόνων έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται, όπως η μελέτη 

γονιδιώματος παθογόνων του γένους Vibrio (Castillo et al., 2015; Kato et al., 2019). Είναι, 

συνεπώς, λογικό να δοθεί έμφαση και στα miRNA που συμβάλλουν στο ανοσοποιητικό. 

Κάποια από τα miRNA που βρέθηκαν ήταν τα miR-19a, -1260a και ENSGACT00000027991.1. 

Είναι πιθανό κάποια από τα miRNA με όμοια λειτουργία να παραβλήθηκαν κατά την 

αξιολόγηση, καθώς δεν αναφερόταν πάντοτε ο τύπος ιστού (Burgos-Aceves et al., 2016; Y. Liu 

et al., 2019; Wang et al., 2018) (Y. Liu et al., 2019)όπου δρούσαν και τα miRNA δρουν χωρο-

χρονικά. 

Τελευταίες σημαντικές διαδικασίες που ρύθμιζαν τα miRNA ήταν ο κυτταρικός κύκλος και η 

σωματική αύξηση. Ρυθμίζονταν πολλές πτυχές του κυτταρικού κύκλου, όπως 

διαφοροποίηση, πολλαπλασιασμός και απόπτωση (miR-10a (Gammell, 2007), -10b 

(Presslauer et al., 2017), -10d (Du et al., 2018), -133a-1 (Gammell, 2007; Sirotkin et al., 2010), 

-135 (Sirotkin et al., 2010), -143 (Gammell, 2007; Sirotkin et al., 2010), -145 (Gammell, 2007; 
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Reza et al., 2019; Sirotkin et al., 2010), -182 (Sirotkin et al., 2010), -183 (Hossain et al., 2012; 

Sirotkin et al., 2010), -190 (Li, Fang, Liu, & Yang, 2015), -199a-1 (KEGG source record: ko05208; 

Fernández-Pérez et al., 2018), -19a (KEGG source record: ko05211; Sirotkin et al., 2010), -21 

(Tao et al., 2016; Wang et al., 2019b), -214-1 (Fernández-Pérez et al., 2018; Gammell, 2007; Li 

et al., 2018), -216b (Wu et al., 2017), -31 (Sirotkin et al., 2010), -338 (Eshel et al., 2014), -96 

(Sirotkin et al., 2010)). Είναι λογικό πως με την ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου τα miRNA θα 

είχαν επιρροή και στην εμφάνιση (miR-106b (KEGG source record: ko05206), -143 (KEGG 

source record: ko05207), -145 (Zhu et al., 2018), -181c (Xia & Gao, 2014), -21 (Lou et al., 2010), 

-214 (KEGG source record: ko05212), -217 (Xu et al., 2018), -2184 (Lind et al., 2006) και 

ENSGACT00000027991.1 (Eisenberg et al., 2015)) και ανάπτυξη  (miR-181c (Yao et al., 2015), 

-199a-1 (Bezan, Gerger, & Pichler, 2014), -19a (Wang et al., 2018), -215 (Buchold et al., 2010), 

-217 (Xu et al., 2018), -338a-3 (Liang et al., 2017), -4443 (Ebrahimi & Reiisi, 2019), -216a (Jin, 

Liu, & Wang, 2018)) καρκίνου. 

Όσον αφορά στην σωματική αύξηση, η γονάδα έχει την δυνατότητα να την επηρεάσει (Bhatta 

et al., 2012), γεγονός που θα ήταν καλό να ληφθεί υπόψη κατά την εκτροφή. Στην παρούσα 

εργασία, miRNA που σχετίζονταν με σωματική αύξηση ήταν τα ENSGACT00000028318.1, 

miR-451 και -7a-1 (Chen et al., 2017). Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, παρότι στο 

μαγιάτικο δεν φάνηκε να υπάρχει διαφορά στην αύξηση, υπάρχουν πολλά είδη όπου 

υπάρχει εμφανής διμορφισμός, όπως η τιλάπια Oreochromis niloticus (Beardmore, Mair, & 

Lewis, 2001) και το λαβράκι Dicentrarchus labrax (Papadaki et al., 2005). 

Όταν ληφθούν υπόψη οι λειτουργίες και τα miRNA που εκφράζονταν σε σχετικά μεγάλη 

αφθονία σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, παρατηρείται πως τα περισσότερα miRNA σχετίζονται 

με φυλετική ανάπτυξη, γαμετογένεση, ωρίμανση και ενδοκρινική ρύθμιση. Στα θηλυκά, 

επίσης, υπάρχει ρύθμιση στα κοκκιώδη κύτταρα και κύτταρα θήκης (miR216b, -199). 

Η βιβλιογραφία συμφωνούσε αρκετές φορές με τα αποτελέσματα σχετικά με το στάδιο 

έκφρασης ενός miRNA, ενώ άλλες φορές όχι. Το miR-135c, π.χ., ήταν αφθονότερο στους 
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αναπτυσσόμενους παρά στους ώριμους ιστούς στο zebrafish (Soares et al., 2009), γεγονός 

που συμφωνούσε με τα παρόντα δεδομένα. Αντιθέτως, κάποια αποτελέσματα 

διαφωνούσαν. Πολλά από τα miRNA, π.χ., που αφορούσαν στην ωογένεση αφθονούσαν σε 

διαφορετικό στάδιο σε σύγκριση με άλλες εργασίες. Τα miR-133a (Kang, Cui, Zhang, Yang, & 

Jiang, 2013), -135c (Soares et al., 2009) και -21 (Chen et al., 2005; Kang et al., 2013) ήταν 

παρόντα στις ανώριμες γονάδες μαγιάτικου παρά των αντίστοιχων εργασιών που 

υποστήριζαν αυξημένη έκφραση στα ώριμα άτομα.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως μέρος της βιβλιογραφίας στηρίχθηκε σε οργανισμούς που 

δεν ήταν ιχθύες. Το ρεπερτόριο των miRNA τείνει να συσχετίζεται από άποψης ποσότητας 

και λειτουργιών με την μορφολογική πολυπλοκότητα οδηγώντας σε διαφορές μεταξύ 

οργανισμών (Lee, Risom, & Strauss, 2007). Επίσης, εξελικτική συντήρηση συμβαίνει σε μέρος 

μόνο των microRNA (Luo et al., 2018), ενώ η λειτουργία ενός miRNA μπορεί να καλυφθεί από 

ένα άλλο μεταξύ ειδών. Το γονίδιο DMRT-1, για παράδειγμα, ρυθμίζεται από το miR-19a/b 

στο χέλι (Liu et al., 2015), ενώ από το miR-212 στην τιλάπια (Li et al., 2013). Εκτός αυτών, ένα 

miRNA μπορεί να έχει εύρος μορίων στόχων, αλλά οι στόχοι μπορούν να ρυθμίζονται από 

άνω του ενός miRNA (Krol et al., 2010). Συνεπώς, οι λειτουργίες που αναφέρονται στην 

παρούσα εργασία αποτελούν απλώς πιθανές ιδιότητες των miRNA. 

Τα miRNA είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετική συμβολή στην ρύθμιση των 

διαδικασιών στην γονάδα. Υπήρχαν miRNA που συναντώνται σε μεγάλο εύρος οργανισμών, 

όπως της οικογένειας miR-10 (Tehler, Høyland-Kroghsbo, & Lund, 2011), και άλλα, όπως το 

miR-462, που έχουν συναντηθεί έως τώρα σε τελεόστεους ιχθύες μόνο (Burgos-Aceves et al., 

2016; Huang et al., 2019; Jing et al., 2014). Μερικά είχαν ελάχιστες γνωστές λειτουργίες 

σχετιζόμενες με την γονάδα, όπως τα miR-142, -20b, -215, -2184, -4443 και -734, ενώ άλλα 

κάλυπταν πολύ μεγάλο εύρος λειτουργιών, όπως τα miR-143, -145, -183 και -21. Επίσης, σε 

κάποια (ENSGACT00000028044.1, ENSGACT00000028307.1, ENSGACT00000028944.1, 

ENSGACT00000028959.1, ENSGACT00000029268.1, miR-142b, -7132b, -7552a-1, -7552a-2, -
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6651 και -7132a) δεν υπήρχαν βιβλιογραφικές αναφορές για τους ρόλους τους σε γονάδα. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα miRNA ENSGACT00000027991.1, ENSGACT00000028044.1, 

ENSGACT00000028196.1, ENSGACT00000028307.1, ENSGACT00000028318.1, 

ENSGACT00000028944.1, ENSGACT00000028959.1 και ENSGACT00000029268.1, 

σχολιασμένα από το αγκαθερό (Gasterosteus aculeatus). Αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων 

Ensembl Project (http://www.ensembl.org/index.html) και National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) απέδειξε πως τα 

ENSGACT00000028196.1, ENSGACT00000028318.1 και ENSGACT00000027991.1 ήταν 

συνώνυμα των miR-99-2,  miR-451a και miR-92a αντιστοίχως. Στα υπόλοιπα δεν φάνηκε να 

υπάρχει συνωνυμία με κάποιο άλλο miRNA. 

Συνοπτικά, στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μελέτη σχετικά με την διαφορική 

έκφραση των microRNA σε θηλυκά και αρσενικά άτομα μαγιάτικου αναλόγως του σταδίου 

ανάπτυξης των γονάδων. Παρατηρήθηκε πράγματι διαφορική έκφραση μεταξύ 

αναπαραγωγικά ώριμων και ανώριμων ατόμων και προτάθηκαν λειτουργίες για τα miRNA 

έπειτα από βιβλιογραφική αναζήτηση, οι οποίες σχετίζονταν με φυλετική ανάπτυξη, 

γαμετογένεση, κυτταρικό κύκλο, ανοσοποιητικό, καρκινογένεση και σωματική αύξηση. Παρά 

αυτού, θα ήταν ενδιαφέρον στο μέλλον να πραγματοποιηθεί μελέτη που θα επιβεβαιώσει 

τις λειτουργίες τους, ιδιαίτερα για τα miRNA που έως τώρα δεν έχουν γνωστή λειτουργία σε 

γονάδα. 

Λειτουργία/Ρύθμιση Όνομα miRNA Αναφορές 

Αγγειογένεση mir-145 (Reza et al., 2019) 

Αγγειογένεση mir-18a (Reza et al., 2019) 

Αλληλεπίδραση κυττάρων 
-κυττάρων Sertoli 

ENSGACT00000028196.1** (Reza et al., 2019) 

Ανανέωση βλαστικών 
κυττάρων 

mir-145 (Bizuayehu et al., 2012) 

Αναπαραγωγή ENSGACT00000027991.1* (Du et al., 2018) 

Αναπαραγωγή mir-489-1 (Shu et al., 2019) 

Ανάπτυξη  αρχέγονων 
βλαστικών κυττάρων 

mir-18a (Reza et al., 2019) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


98 
 

Ανάπτυξη αρχέγονων 
βλαστικών κυττάρων 

mir-21 (Reza et al., 2019) 

Ανάπτυξη αρχέγονων 
ωοθυλακίων 

mir-145 (Reza et al., 2019) 

Ανάπτυξη βλαστικών 
κυττάρων 

ENSGACT00000027991.1* (Fernández-Pérez et al., 2018) 

Ανάπτυξη γεννητικών 
κυττάρων (germ cells) 

mir-10d (Du et al., 2018) 

Ανάπτυξη θυλακιακών 
κυττάρων 

ENSGACT00000027991.1* (Du et al., 2018) 

(Ανάπτυξη θυλακιακών 
κυττάρων) 

mir-10a (Giusti et al., 2016) 

Ανάπτυξη κοκκιωδών 
κυττάρων 

mir-143 (Zhang et al., 2017) 

Ανάπτυξη ωοθυλακίων ENSGACT00000028318.1*** (Sontakke et al., 2014) 

Ανάπτυξη ωοθυλακίων mir-451 (Sontakke et al., 2014) 

Αναστροφή φύλου mir-19a (Li et al., 2013; Liu et al., 2015) 

Ανοσοποιητικό ENSGACT00000027991.1* (Jung et al., 2013) 

Ανοσοποιητικό mir-1260a (Wang et al., 2016) 

Ανοσοποιητικό mir-8159 
(Chu et al., 2017; Cui et al., 
2017; Słotwiński et al., 2009; 
Wang et al., 2018) 

Άξονας υποθαλάμου-
υπόφυσης-γονάδας 

mir-135c (Wang et al., 2019b) 

Άξονας υποθαλάμου-
υπόφυσης-γονάδας 

mir-203b (Wang et al., 2019b) 

Απελευθέρωση 
προγεστερόνης 

mir-145 (Reza et al., 2019) 

Απόπτωση ENSGACT00000027991.1* 
(Du et al., 2018; Eisenberg et al., 
2015; Hossain et al., 2012) 

Απόπτωση mir-10d (Du et al., 2018) 

Απόπτωση mir-133a-1 (Sirotkin et al., 2010) 

Απόπτωση mir-135 (Sirotkin et al., 2010) 

Απόπτωση mir-143 (Sirotkin et al., 2010) 

Απόπτωση mir-145 (Sirotkin et al., 2010) 

Απόπτωση mir-183 
(Hossain et al., 2012; Sirotkin et 
al., 2010) 

Απόπτωση mir-190 (Li, Fang, Liu, & Yang, 2015) 

Απόπτωση mir-199a-1 KEGG source record: ko05209 

Απόπτωση mir-19a KEGG source record: ko05211 

Απόπτωση mir-19a (Sirotkin et al., 2010) 

Απόπτωση mir-21 (Wang et al., 2019b) 

Απόπτωση mir-214-1 (Gammell, 2007; Li et al., 2018) 

Απόπτωση mir-216b (Wu et al., 2017) 

Απόπτωση mir-31 (Sirotkin et al., 2010) 
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Απόπτωση mir-96 (Sirotkin et al., 2010) 

Απόπτωση of κυττάρων 
θήκης 

mir-96 (Reza et al., 2019) 

Απόπτωση κοκκιωδών 
κυττάρων 

mir-183 (Reza et al., 2019) 

Απόπτωση κοκκιωδών 
κυττάρων 

mir-96 (Reza et al., 2019) 

Απόπτωση κυττάρων 
θήκης 

mir-183 (Reza et al., 2019) 

Αύξηση αρχέγονων 
ωοθυλακίων 

mir-145 (Reza et al., 2019) 

Αύξηση κοκκιωδών 
κυττάρων 

mir-18a (Reza et al., 2019) 

Αύξηση κοκκιωδών 
κυττάρων 

mir-199 (Reza et al., 2019) 

Αύξηση κοκκιωδών 
κυττάρων 

mir-31 (Reza et al., 2019) 

Αύξηση κυττάρων θήκης mir-18a (Reza et al., 2019) 

Αύξηση κυττάρων θήκης mir-199 (Reza et al., 2019) 

Αύξηση κυττάρων θήκης mir-21 (Reza et al., 2019) 

Αύξηση κυττάρων θήκης mir-31 - 

Βιοσύνθεση στεροειδων 
ορμονών 

mir-21 (Tao et al., 2016) 

Βιοσύνθεση στεροειδών 
ορμονών 

mir-133a-1 (Wang et al., 2017) 

Βιοσύνθεση στεροειδών 
ορμονών 

mir-182 (Reza et al., 2019) 

Βιοσύνθεση στεροειδών 
ορμονών 

mir-183 (Reza et al., 2019) 

Βιοσύνθεση στεροειδών 
ορμονών 

mir-19a (Reza et al., 2019) 

Βιοσύνθεση στεροειδών 
ορμονών 

mir-205 (Tao et al., 2016) 

Βιοσύνθεση στεροειδών 
ορμονών 

mir-214-1 (Reza et al., 2019) 

Βιοσύνθεση στεροειδών 
ορμονών 

mir-217 (Fu et al., 2018) 

Βιοσύνθεση στεροειδών 
ορμονών 

mir-338 (Wang et al., 2016) 

Βιοσύνθεση στεροειδών 
ορμονών 

mir-96 
(Reza et al., 2019; Tao et al., 
2016) 

Βιοσύνθεση στεροειδών 
ορμονών στα κοκκιώδη 
κύτταρα 

mir-199 (Reza et al., 2019) 

(Βιοσύνθεση στεροειδών 
ορμονών) 

mir-216b (Wang et al., 2019b) 

Γαμετογένεση ENSGACT00000028318.1*** (Chen et al., 2017) 

Γαμετογένεση mir-27b-3 (Du et al., 2018) 



100 
 

Γαμετογένεση mir-451 (Chen et al., 2017) 

Γαμετογένεση mir-7a-1 (Chen et al., 2017) 

Γαμετογένεση mir-9 (Waiho et al., 2019) 

Γοναδική ανάπτυξη mir-143 
(He et al., 2019; Wang et al., 
2019b) 

Γοναδική ανάπτυξη mir-145 
(Kruszynska & Slowinska-
Srzednicka, 2017; Shu et al., 
2019) 

Γοναδική ανάπτυξη mir-183 
(Huang, Ye, & Chen, 2017; Shu 
et al., 2019) 

Γοναδική ανάπτυξη mir-192 
(Pfennig et al., 2015; Wang et 
al., 2019b; Zhang et al., 2016) 

Γοναδική ανάπτυξη mir-203b (Wang et al., 2017) 

Γοναδική ανάπτυξη mir-205 (Tao et al., 2016) 

Γοναδική ανάπτυξη mir-21 (Wang et al., 2017, 2019b) 

Γοναδική ανάπτυξη mir-27b-3 (Du et al., 2018) 

Γοναδική ανάπτυξη mir-31 
(Bannister et al., 2009; Miao et 
al., 2016) 

Γοναδική ανάπτυξη mir-9 
(Jia et al., 2018; Meng et al., 
2018) 

Γοναδική ανάπτυξη ENSGACT00000027991.1* 
(Du et al., 2018; Eisenberg et al., 
2015; He et al., 2019) 

Γοναδική ανάπτυξη mir-10 (Du et al., 2018) 

(Γοναδική ανάπτυξη) mir-10a (Tao et al., 2016) 

(Γοναδική ανάπτυξη) mir-10d (Tao et al., 2016) 

(Γοναδική ανάπτυξη) mir-135c (Wang et al., 2019b) 

Γοναδική διαφοροποίηση mir-143 
(Shu et al., 2019; Wang et al., 
2019b; Zhang et al., 2016) 

Γοναδική διαφοροποίηση mir-181c (Wang et al., 2017, 2019b) 

Γοναδική διαφοροποίηση mir-205 
(Tao et al., 2016; Wang et al., 
2019b) 

Γοναδική διαφοροποίηση mir-21 (Wang et al., 2017, 2019b) 

Γοναδική διαφοροποίηση mir-31 (Kang et al., 2013) 

Γοναδική διαφοροποίηση   (Shu et al., 2019) 

(Γοναδική διαφοροποίηση) mir-10a (Tao et al., 2016) 

(Γοναδική διαφοροποίηση) mir-10b (Tao et al., 2016) 

(Γοναδική διαφοροποίηση) mir-10d (Tao et al., 2016) 

(Γοναδική διαφοροποίηση) mir-196 
(Bizuayehu & Babiak, 2014; 
Feng et al., 2014) 

Γονιμότητα mir-143 
(Schmidt et al., 2004; Zhang et 
al., 2016) 

Γονιμότητα mir-183 (Shu et al., 2019) 

Γονιμότητα αρσενικών mir-145 (Shu et al., 2019) 

Γονιμότητα αρσενικών mir-183-3 (Shu et al., 2019) 
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Διατήρηση  αρχέγονων 
βλαστικών κυττάρων 

mir-21 (Reza et al., 2019) 

Διατήρηση  αρχέγονων 
βλαστικών κυττάρων 

mir-21 (Reza et al., 2019) 

Διατήρηση αρχέγονων 
βλαστικών κυττάρων στα 
αρσενικά 

mir-18a (Reza et al., 2019) 

Διατήρηση βλαστικών 
κυττάρων σπερματογονίων 

mir-203b (Reza et al., 2019) 

Διατήρηση βλατικών 
κυττάρων σπερματογονίων 

mir-135a (Reza et al., 2019) 

Διατήρηση εγκυμοσύνης mir-21 (Reza et al., 2019) 

Διατήρηση φύλου mir-182 (Huang et al., 2017) 

Διατήρηση φύλου mir-192 (Klüver et al., 2007) 

Διατήρηση φύλου mir-19a (Liu et al., 2015) 

Διαφοροποίηση  
αρχέγονων βλαστικών 
κυττάρων 

mir-21 (Reza et al., 2019) 

Διαφοροποίηση βλαστικής 
σειράς 

mir-143 
(He et al., 2019; Reza et al., 
2019) 

Διαφοροποίηση βλαστικών 
κυττάρων (stem cells)  

mir-106b (Liu et al., 2013) 

Διαφοροποίηση 
κοκκιωδών κυττάρων 

mir-143 
(Schmidt et al., 2004; Zhang et 
al., 2016) 

Έμμηνος κύκλος mir-21 (Reza et al., 2019) 

Εμφύτευση εμβρύου ENSGACT00000028318.1*** (Li et  al., 2015) 

Εμφύτευση εμβρύου mir-10a (Reza et al., 2019) 

Εμφύτευση εμβρύου mir-143 (Hu et al., 2008b) 

Εμφύτευση εμβρύου mir-145 (Reza et al., 2019) 

Εμφύτευση εμβρύου mir-199 (Reza et al., 2019) 

Εμφύτευση εμβρύου mir-21 (Reza et al., 2019) 

Εμφύτευση εμβρύου mir-451 (Li et  al., 2015) 

Εναπόθεση λίπους mir-143 (Xie, Lim, & Lodish, 2009) 

Ενδοκρινική ρύθμιση mir-143 
(Kim et al., 2011; Reza et al., 
2019; Zhang et al., 2017) 

Ενδοκρινική ρύθμιση mir-21 (Wang et al., 2017, 2019b) 

Ενδοκρινική ρύθμιση mir-214-3 (Reza et al., 2019) 

Ενδοκρινική ρύθμιση 
βλαστικών κυττάρων 

mir-21 (Tao et al., 2016) 

Επιβίωση βλαστικής 
σειράς 

mir-143 (Reza et al., 2019) 

Επιλογή επικρατούντων 
ωοθυλακίων 

mir-27b-1 (Reza et al., 2019) 

Καρκινική ανάπτυξη mir-181c (Yao et al., 2015) 

Καρκινική ανάπτυξη mir-199a-1 (Bezan, Gerger, & Pichler, 2014) 
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Καρκινική ανάπτυξη mir-19a (Wang et al., 2018) 

Καρκινική ανάπτυξη mir-215 (Buchold et al., 2010) 

Καρκινική ανάπτυξη mir-217 (Xu et al., 2018) 

Καρκινική ανάπτυξη mir-338a-3 (Liang et al., 2017) 

Καρκινική ανάπτυξη mir-4443 (Ebrahimi & Reiisi, 2019) 

Καρκινική ανάπτυξη mir-216a (Jin, Liu, & Wang, 2018) 

Καρκινογένεση ENSGACT00000027991.1* (Eisenberg et al., 2015) 

Καρκινογένεση mir-106b KEGG source record: ko05206 

Καρκινογένεση mir-143 KEGG source record: ko05207 

Καρκινογένεση mir-145 (Zhu et al., 2018) 

Καρκινογένεση mir-181c (Xia & Gao, 2014) 

Καρκινογένεση mir-21 (Lou et al., 2010) 

Καρκινογένεση mir-214-1 KEGG source record: ko05212 

Καρκινογένεση mir-217 (Xu et al., 2018) 

(Καρκινογένεση) mir-2184 (Lind et al., 2006) 

Κυτταρική αλληλεπίδραση mir-199a-1 (Bezan et al., 2014) 

Κυτταρική διαφοροποίηση mir-143 (Gammell, 2007) 

Κυτταρική διαφοροποίηση mir-145 (Reza et al., 2019) 

Κυτταρική διαφοροποίηση mir-182 (Sirotkin et al., 2010) 

Κυτταρική διαφοροποίηση 
βλαστικών κυττάρων 

mir-21 (Tao et al., 2016) 

Κυτταρική διαφοροποίηση 
γεννητικών κυττάρων 
(germ cells) 

mir-10b (Presslauer et al., 2017) 

Κυτταρική επιβίωση ENSGACT00000027991.1* 
(Rastetter, Smith, & Wilhelm, 
2015) 

Κυτταρική σηματοδότηση mir-135a (Choi et al., 2011) 

Κυτταρικός θάνατος mir-31 (Reza et al., 2019) 

Κυτταρικός κύκλος ENSGACT00000027991.1* (Jung et al., 2013) 

Κυτταρικός κύκλος mir-135a (Choi et al., 2011) 

Κυτταρικός κύκλος mir-143 (Gammell, 2007; Li et al., 2015) 

Κυτταρικός κύκλος mir-182 (Fernández-Pérez et al., 2018) 

Κυτταρικός κύκλος mir-216b (Wu et al., 2017) 

Κυτταρικός κύκλος mir-724 (Skaftnesmo et al., 2017) 

Κυτταρικός 
πολλαπλασιασμός 

ENSGACT00000027991.1* (Rastetter et al., 2015) 

Κυτταρικός 
πολλαπλασιασμός 

mir-10a (Gammell, 2007) 

Κυτταρικός 
πολλαπλασιασμός 

mir-133a-1 (Gammell, 2007) 

Κυτταρικός 
πολλαπλασιασμός 

mir-143 
(Gammell, 2007; Sirotkin et al., 
2010) 

Κυτταρικός 
πολλαπλασιασμός 

mir-145 
(Gammell, 2007; Sirotkin et al., 
2010) 
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Κυτταρικός 
πολλαπλασιασμός 

mir-183 (Sirotkin et al., 2010) 

Κυτταρικός 
πολλαπλασιασμός 

mir-199a-1 
KEGG source record: ko05208                                                                          
(Fernández-Pérez et al., 2018) 

Κυτταρικός 
πολλαπλασιασμός 

mir-214-1 
(Fernández-Pérez et al., 2018; Li 
et al., 2018) 

Κυτταρικός 
πολλαπλασιασμός 

mir-216b (Wu et al., 2017) 

Κυτταρικός 
πολλαπλασιασμός 

mir-31 (Sirotkin et al., 2010) 

Κυτταρικός 
πολλαπλασιασμός 

mir-338 (Eshel et al., 2014) 

Κυτταρικός 
πολλαπλασιασμός 

mir-96 (Sirotkin et al., 2010) 

Κυτταρικός 
πολλαπλασιασμός 
γεννητικών κυττάρων 

mir-145 (Reza et al., 2019) 

Κωδικοποίηση γονιδίων 
Hox (Hox-A3, Hoxb1, 
HoxB1a, HoxB3a,  HoxCa, 
HoxDa, HoxD10a, Hoxd10) 

mir-10b 
(Madison-Villar & Michalak, 
2011; Tehler et al., 2011) 

Κωδικοποίηση γονιδίων 
Hox (HoxBb, HoxB1, 
HoxB2, HoxA1, HoxA3, 
Hoxd4, Hoxd10) 

mir-10a 
(Giusti et al., 2016; Tehler et al., 
2011) 

Κωδικοποίηση γονιδίων 
Hox (Hox-C8, Hox-1A, Hox-
4E) 

mir-196b 
(Madison-Villar & Michalak, 
2011) 

(Λειτουργίες της 
οικογένειας miR-10) 

mir-10d (Tehler et al., 2011) 

Μείωση mir-135b 
(Iorio et al., 2007; le Bouffant et 
al., 2011) 

Μείωση mir-183 
(Fernández-Pérez et al., 2018; 
Shu et al., 2019) 

Μείωση mir-183-3 
(Fernández-Pérez et al., 2018; 
Shu et al., 2019) 

Μείωση mir-214-3 (Fernández-Pérez et al., 2018) 

Μείωση βλαστικών 
κυττάρων στα αρσενικά 

mir-106b (Fernández-Pérez et al., 2018) 

Μείωση κατά την 
σπερματογένεση 

mir-145 (Shu et al., 2019) 

Μείωση στα αρσενικά mir-20b (Fernández-Pérez et al., 2018) 

Μεταγωγή σήματος mir-1260a (Zhao, Fan, & Qiu, 2018) 

Μονοπάτι ρετινοϊκού 
οξέος 

mir-133a (Shu et al., 2019) 

Μονοπάτι ρετινοϊκού 
οξέος 

mir-135a (Shu et al., 2019) 

Ολοδυναμικότητα 
κυττάρων 

mir-183-3 (Shu et al., 2019) 
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Ολοδυναμικότητα των 
αρχέγονων βλαστικών 
κυττάρων στα αρσενικά 

mir-18a (Reza et al., 2019) 

Ορχική ανάπτυξη mir-135c (Du et al., 2018) 

Ορχική ανάπτυξη mir-192 (Zhang et al., 2016) 

Ορχική ανάπτυξη mir-214-3 
(Davey & Grossmann, 2016; 
Jiang et al., 2019) 

Ορχική ανάπτυξη mir-217 (Xu et al., 2018) 

Ορχική ανάπτυξη mir-7a-1 (Zhang et al., 2016) 

Ορχική ανάπτυξη mir-99-1 
(Davey & Grossmann, 2016; 
Reza et al., 2019) 

Ορχική ανάπτυξη  mir-27b-1 (Fu et al., 2018) 

Ορχική ωρίμανση mir-135b (Skaftnesmo et al., 2017) 

Ορχική ωρίμανση mir-724 (Skaftnesmo et al., 2017) 

Πολλαπλασιασμός  
αρχέγονων βλαστικών 
κυττάρων 

mir-21 (Reza et al., 2019) 

Πολλαπλασιασμός 
βλαστικής σειράς 

mir-182 
(Fernández-Pérez et al., 2018; 
Reza et al., 2019) 

Πολλαπλασιασμός 
βλαστικής σειράς 

mir-183 (Reza et al., 2019) 

Πολλαπλασιασμός 
βλαστικής σειράς 

mir-203b (Reza et al., 2019) 

Πολλαπλασιασμός 
γεννητικών κυττάρων 

mir-27b-3 (Du et al., 2018) 

Πολλαπλασιασμός 
κοκκιωδών κυττάρων 

mir-18a (Reza et al., 2019) 

Πολλαπλασιασμός 
κοκκιωδών κυττάρων 

mir-199 (Reza et al., 2019) 

Πολλαπλασιασμός 
κοκκιωδών κυττάρων 

mir-31 (Reza et al., 2019) 

Πολλαπλασιασμός 
κυττάρων θήκης 

mir-18a (Reza et al., 2019) 

Πολλαπλασιασμός 
κυττάρων θήκης 

mir-21 (Reza et al., 2019) 

Πολλαπλασιασμός 
κυττάρων θήκης 

mir-31 - 

Πολλαπλασιασμός 
κυττάρων θήξης 

mir-199 (Reza et al., 2019) 

Πολλαπλασιασμός 
σωματικών, pregranulosa, 
κυττάρων 

mir-143 (Reza et al., 2019) 

Προσδιορισμός αρχέγονων 
βλαστικών κυττάρων 

mir-18a (Reza et al., 2019) 

Πρώιμη ωοθηκική 
ανεπάρκεια 

mir-190 
(Imbar & Eisenberg, 2014; Li et 
al., 2015) 
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Ρόλος συντήρησης  
(housekeeping role) 

mir-143 (Reza et al., 2019) 

Ρόλος συντήρησης Ρόλος 
συντήρησης (housekeeping 
role) 

mir-21 (Reza et al., 2019) 

Ρύθμιση ρετινοϊκού οξέος mir-214-1 (Fernández-Pérez et al., 2018) 

(Ρύθμιση πρώιμων 
αναπτυξιακών γεγονότων 
στην ωοθήκη) 

mir-99 (He et al., 2015) 

Σεξουαλική ωρίμανση mir-106b (Skaftnesmo et al., 2017) 

Σπερματογένεση ENSGACT00000027991.1* (Fernández-Pérez et al., 2018) 

Σπερματογένεση ENSGACT00000028196.1** (Reza et al., 2019) 

Σπερματογένεση mir-10 (Du et al., 2018) 

Σπερματογένεση mir-10a (Tao et al., 2016) 

Σπερματογένεση mir-10b 
(Madison-Villar & Michalak, 
2011) 

Σπερματογένεση mir-10d (Du et al., 2018) 

Σπερματογένεση mir-1260a (Zhang et al., 2011) 

Σπερματογένεση mir-135a (Shu et al., 2019) 

Σπερματογένεση mir-135c (Du et al., 2018) 

Σπερματογένεση mir-145 
(Kyrönlahtia et al., 2011; Shu et 
al., 2019) 

Σπερματογένεση mir-145 (Shu et al., 2019) 

Σπερματογένεση mir-182 (Shu et al., 2019) 

Σπερματογένεση mir-183 (Shu et al., 2019) 

Σπερματογένεση mir-183-3 (Shu et al., 2019) 

Σπερματογένεση mir-18a (Buñay et al., 2017) 

Σπερματογένεση mir-196b 
(Madison-Villar & Michalak, 
2011) 

Σπερματογένεση mir-21 
(Murri et al., 2013; Reza et al., 
2019) 

Σπερματογένεση mir-27b-1 (Fu et al., 2018) 

Σπερματογένεση mir-338 (Eshel et al., 2014) 

Σπερματογένεση mir-338a-3 
(Madison-Villar & Michalak, 
2011) 

Σπερματογένεση mir-489-3 (Adham et al., 1993) 

Σπερματογένεση mir-99-1 (Reza et al., 2019) 

Σπερματογένεση mir-9 (Gao et al., 2016) 

(Σπερματογένεση) mir-205 
(Rolland et al., 2009; Wang et 
al., 2019b) 

Σπερμιογένεση mir-135b (Xiao et al., 2014) 

Συντήρηση αρχέγονων 
ωοθυλακίων 

mir-145 (Reza et al., 2019) 

Συντήρηση βλαστικής 
σειράς 

mir-182 (Reza et al., 2019) 
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Συντήρηση βλαστικής 
σειράς 

mir-183 (Reza et al., 2019) 

Συντήρηση βλαστικής 
σειράς 

mir-203b (Reza et al., 2019) 

Σχηματισμός απλοειδών 
γεννητικών κυττάρων 

mir-181c (Wang et al., 2017) 

Σωματική αύξηση ENSGACT00000028318.1*** (Chen et al., 2017) 

Σωματική αύξηση mir-451 (Chen et al., 2017) 

Σωματική αύξηση mir-7a-1 (Chen et al., 2017) 

Φυλετική ανάπτυξη mir-196 
(Bizuayehu & Babiak, 2014; 
Feng et al., 2014) 

(Φυλετική ανάπτυξη) mir-734 (Chen et al., 2019) 

Φυλετική διαφοροποίηση ENSGACT00000028196.1** 
(Chang et al., 1995; Rasoulpour 
et al., 2011) 

Φυλετική διαφοροποίηση ENSGACT00000028318.1*** (Chen et al., 2017) 

Φυλετική διαφοροποίηση mir-135b 
(Chang et al., 1995; Reza et al., 
2019) 

Φυλετική διαφοροποίηση mir-135c (Wang et al., 2017, 2019b) 

Φυλετική διαφοροποίηση mir-145 
(Kruszynska & Slowinska-
Srzednicka, 2017; Shu et al., 
2019) 

Φυλετική διαφοροποίηση mir-146 (Shu et al., 2019) 

Φυλετική διαφοροποίηση mir-18a 
(Kruszynska & Slowinska-
Srzednicka, 2017; Shu et al., 
2019) 

Φυλετική διαφοροποίηση mir-199a-2 (Fernández-Pérez et al., 2018) 

Φυλετική διαφοροποίηση mir-21 
(Murri et al., 2013; Tao et al., 
2016) 

Φυλετική διαφοροποίηση mir-214-3 (Jiang et al., 2019) 

Φυλετική διαφοροποίηση mir-451 (Chen et al., 2017) 

Φυλετική διαφοροποίηση mir-489-1 
(Kruszynska & Slowinska-
Srzednicka, 2017; Shu et al., 
2019) 

Φυλετική διαφοροποίηση mir-7a-1 (Chen et al., 2017) 

Φυλετική διαφοροποίηση mir-96 (Tao et al., 2016) 

Φυλετική διαφοροποίηση mir-9 (Waiho et al., 2019) 

Φυλετική διαφοροποίηση  mir-734 (Chen et al., 2019) 

(Φυλετική 
διαφοροποίηση) 

mir-192 (Wang et al., 2019b) 

(Φυλετική 
διαφοροποίηση) 

mir-196 (Feng et al., 2014) 

(Φυλετική 
διαφοροποίηση) 

mir-205 (Wang et al., 2019b) 

(Φυλετική 
διαφοροποίηση) 

mir-216b (Wang et al., 2019b) 

Φυλετική ωρίμανση  mir-21 (Kang et al., 2013) 
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Φυλετικός καθορισμός mir-10 (Du et al., 2018) 

Φυλετικός καθορισμός mir-133a (Jiang et al., 2019) 

Φυλετικός καθορισμός mir-143 (Shu et al., 2019) 

Φυλετικός καθορισμός mir-145 
(Kruszynska & Slowinska-
Srzednicka, 2017; Shu et al., 
2019) 

Φυλετικός καθορισμός mir-182 
(Huang et al., 2017; Shu et al., 
2019) 

Φυλετικός καθορισμός mir-182 (Huang et al., 2017) 

Φυλετικός καθορισμός mir-18a 
(Kruszynska & Slowinska-
Srzednicka, 2017; Shu et al., 
2019) 

Φυλετικός καθορισμός mir-19a 
(Fernández-Pérez et al., 2018; 
Liu et al., 2015) 

Φυλετικός καθορισμός mir-489-1 
(Kruszynska & Slowinska-
Srzednicka, 2017; Shu et al., 
2019) 

Χρονισμός ανάπτυξης mir-216b (Wang et al., 2019b) 

Ωογένεση ENSGACT00000027991.1* (Du et al., 2018) 

Ωογένεση mir-133a-1 (Du et al., 2018) 

Ωοθηκική ανάπτυξη ENSGACT00000028196.1** (He et al., 2015) 

Ωοθηκική ανάπτυξη mir-133a-1 (Du et al., 2018) 

Ωοθηκική ανάπτυξη mir-145 (Wimuttisuk et al., 2013) 

Ωοθηκική ανάπτυξη mir-21 (Wang et al., 2017) 

Ωοθηκική ανάπτυξη mir-27b-1 

(Kruszynska & Slowinska-

Srzednicka, 2017; Shu et al., 

2019) 

Ωοθηκική ανάπτυξη mir-462 (Jing et al., 2014) 

Ωοθηκική ανάπτυξη mir-9 (Meng et al., 2018) 

Ωοθηκική ανάπτυξη  mir-216b (Wu et al., 2017) 

Ωοθηκική διατήρηση mir-143 
(Schmidt et al., 2004; Zhang et 

al., 2016) 

Ωοθηκική διαφοροποίηση mir-106 (Waiho et al., 2019) 

Ωοθηκική διαφοροποίηση mir-135c (Wang et al., 2017, 2019b) 

Ωοθηκική διαφοροποίηση mir-181c 
(Huang et al., 2017; Shu et al., 

2019; Wang et al., 2017) 
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Ωοθηκική διαφοροποίηση mir-192 (Wang et al., 2019b) 

Ωοθηκική διαφοροποίηση mir-214-3 (Reza et al., 2019) 

Ωοθηκική καρκινογένεση mir-216a (Jin et al., 2018) 

Ωοθηκική ωρίμανση mir-106 (Waiho et al., 2019) 

Ωοκυτταρική ανάπτυξη mir-205 (Sirotkin et al., 2009) 

Ωοκυτταρική ανάπτυξη mir-214-1 (Wang et al., 2017) 

Ωοκυτταρική ανάπτυξη mir-27b-1 (Reza et al., 2019) 

Ωοκυτταρική ανάπτυξη mir-9b (Li et al., 2015) 

(Ωοκυτταρική ανάπτυξη) ENSGACT00000028196.1** (Reza et al., 2019) 

(Ωοκυτταρική ανάπτυξη) mir-99-1 (Reza et al., 2019) 

Ωοκυτταρική 

διαφοροποίηση 
ENSGACT00000027991.1* (Rastetter et al., 2015) 

Ωοκυτταρική Μείωση ENSGACT00000027991.1* (Rastetter et al., 2015) 

Ωοκυτταρική Μείωση mir-133a-1 
(Du et al., 2018; Song et al., 

2014) 

Ωοκυτταρική ωρίμανση mir-133a-1 (Li et al., 2015) 

Ωοκυτταρική ωρίμανση mir-142 (Wang et al., 2017) 

Ωοκυτταρική ωρίμανση mir-145 (Reza et al., 2019) 

Ωοκυτταρική ωρίμανση mir-181c (Wang et al., 2017) 

Ωοκυτταρική ωρίμανση mir-190b 
(Diez-Fraile et al., 2014; Reza et 

al., 2019) 

Ωοκυτταρική ανάπτυξη mir-9 (Meng et al., 2018) 

Ωορρηξία mir-21 
(Christenson, 2010; Yerushalmi 

et al., 2018) 

Ωρίμανση mir-724 (Skaftnesmo et al., 2017) 
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Ωρίμανση αρσενικών mir-7a-1 (Skaftnesmo et al., 2017) 

Ωρίμανση θηλυκών mir-145 (Skaftnesmo et al., 2017) 

Ωρίμανση στα αρσενικά mir-2184 (Skaftnesmo et al., 2017) 

Άγνωστη λειτουργία στην 

γονάδα 
ENSGACT00000028307.1  - 

Άγνωστη λειτουργία στην 

γονάδα 
ENSGACT00000028944.1  - 

Άγνωστη λειτουργία στην 

γονάδα 
ENSGACT00000028959.1  - 

Άγνωστη λειτουργία στην 

γονάδα 
ENSGACT00000029268.1  - 

Άγνωστη λειτουργία στην 

γονάδα 
mir-142b  - 

Άγνωστη λειτουργία στην 

γονάδα 
mir-7132b - 

Άγνωστη λειτουργία στην 

γονάδα 
mir-7552a-1 - 

Άγνωστη λειτουργία στην 

γονάδα 
mir-7552a-2 - 

Άγνωστη λειτουργία στην 

γονάδα                     

(πιθανόν ίδιο με mir-21) 

ENSGACT00000028044.1 - 

Άγνωστη λειτουργία στην 

γονάδα 
mir-6651 - 
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Άγνωστη λειτουργία στην 

γονάδα 
mir-7132a - 

 

Πίνακας 2.2. Ta microRNA και οι λειτουργίες τους στην γονάδα. Εντός παρενθέσεων είναι λειτουργίες που δεν 

έχουν επιβεβαιωθεί. *λειτουργίες του miR-92a-1 με το οποίο είναι συνώνυμο, **λειτουργίες του miR-99-2 με το 

οποίο είναι συνώνυμο, ***λειτουργίες του miR-451a με το οποίο είναι συνώνυμο. 
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